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СТРИП–РЕФЛЕКСИЈЕИ 
СЕЋАЊАНА80ГОДИНА 
ЧИТАЊАСТРИПОВА

Те шко би мо гао за ми сли ти за до вољ ство, ра дост и оду ше-
вље ње је да на е сто го ди шњег ин те ли гент ног де ча ка, чи та о ца 
но ве све ске стри по ва ко ја му је до па ла у ру ке – не ко ко то 
ни је сам до жи вео. Књи жев ност и умет ност уоп ште, и у ра-
ни јим го ди на ма, код де це иза зи ва ју нај леп ша осе ћа ња (на 
при мер ус хи ће ње), ко ја углав ном про ла зе не при ме ће на од 
ро ди те ља и бли же око ли не ста ри јих, јер фа ми ли је зна ју 
углав ном за сре ћан из раз мла ђих чла но ва по ро ди це кад им 
по кла ња ју играч ке. До каз за ово по сто ји очи гле дан и да нас, 
јер не ки из да ва чи књи га жу де и успе ва ју да сво је књи ге за 
де цу опре ме и укра се та ко да би ове што ви ше ли чи ле на 
играч ке. У ово ме ми ви ди мо на мер но из бе га ва ње огром не 
од го вор но сти из да ва ча ра ди ко мер ци јал ног успе ха. У та-
квим из да њи ма чак и са др жај књи ге или све ске по ста је спо-
ре дан, а ни ко се због то га ни је до сад по бу нио. А се ћа мо се 
ве о ма ја сно кул тур но -про свет не хај ке на по ја ву и фе но мен 
стри па као не чег штет ног, и то у ра зним вре ме ни ма на шег 
дру штве ног раз вит ка. А стри по ви ко ји су из ла зи ли ре дов-
но у све ска ма скром не али при стој не из ра де, ко шта ли су у 
вре ме свог про цва та по при мер ку са мо 1 ди нар! Осим то-
га, ша ре ни ло им ни је би ло циљ. Све ске стри по ва би ле су 
у по чет ку на гра фич ком ни воу свог вре ме на, штам па не на 
но вин ској хар ти ји, као и сва оста ла штам па, али за то, ско ро 
без из у зет ка, опре мље не и снаб де ве не (као сва дру га стрип 
из да ња на све ту) нај по пу лар ни јим при ло зи ма из пр ве ру ке 
стри п–ин ду стри је. Њи хо ви цр та чи и уред ни ци би ли су по 
пра ви лу нај ви ши струч ња ци свог вре ме на, с на по ме ном да 
су у на шој зе мљи пре во ђе на и из да ва на нај бо ља, све жа де ла 
свет ске стрип –про дук ци је, ско ро од мах при ре ђе на за на шу 
пу бли ку. Це ла Евро па при хва ти ла је свет ске на сло ве не са мо 
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Аме ри ке (САД), по стој би не кла сич ног стри па, не го су у нас 
при хва ће ни и од мах из да ва ни стри по ви це лог све та. Мла ђој 
де ци чи та ли су и об ја шња ва ли при че, за пле те и аван ту ре 
ста ри ја де ца. Деч ја пу бли ка је раз ме њи ва ла по себ на из да ња 
и уоп ште све све ске и ко лек ци је до ко јих је до ла зи ла. Кру-
же ње стрип све за ка, ка сни је и по ве за них у ком пле те, ишло 
је од ру ке до ру ке, а про це нат чи та тељ ки, де вој чи ца, чак и 
вр сних по зна ва ла ца „про бле ма ти ке” стрип ли те ра ту ре, био 
је зна тан. Си гу ран сам да сте већ схва ти ли да ово пи ше све-
док вре ме на. Про дор стрип ли те ра ту ре у на шу зе мљу де-
ша вао се три де се тих го ди на 20. ве ка, упра во кад је ма сов ни 
стрип тек био ро ђен и осво јио свет. Имао сам сре ћу и за до-
вољ ство да чи там пр ве бро је ве Ми ке Ми ша, По ли ти ки ног 
За бав ни ка, Ми ки је вог  цар ства и дру гих стрип ли сто ва ко-
ји су се по ја вљи ва ли. Био сам ина че већ стра стан чи та лац, 
знао сам мно га кла сич на де ла свет ске књи жев но сти, и ме-
ни је би ло за ни мљи во што су из да ва чи и цр та чи, сли ка ри, 
умет ни ци, че сто би ра ли за сво је цр та не вер зи је нај по зна ти ја 
де ла свет ске књи жев но сти, де ла пи са на не са мо за де цу, не-
го, на про тив, и мно га де ла ау то ра ко ји су се про сла ви ли у 
умет нич кој књи жев но сти уоп ште. Стри по ви ра ђе ни ов де у 
Ср би ји, по свет ској књи жев но сти или ко ја је до ла зи ла из Ру-
си је, ра ди ли су Ру си, цр та чи и сли ка ри, ко ји су по то ме оста-
ли за слу жни љу ди срп ског стри па и ле ген де стри па уоп ште, 
љу ди ко ји ма ће би ти по све ће на још ве ћа па жња у исто ри ји 
кул ту ре, про све те и гра фич ке умет но сти у нас. По сто је већ, 
и још ће их ов де за це ло би ти, и те о риј ске сту ди је о стри-
пу (со ци о ло шке, есте тич ке, исто риј ске, ин фор ма тив не...) и 
кори сна је сва ка при ли ка да се о то ме го во ри.

Го во ре ћи о стри пу као за себ ној вр сти умет но сти („пе та, де-
ве та, осам на е ста умет ност”, све јед но), же лим да на гла сим 
да је стрип са свим озбиљ на ствар. Стрип ни је ин фе ри ор на, 
руб на, спо ред на по ја ва, ла ка за бав на ствар чип с–кул ту ре по-
тро шач ког дру штва, стрип не при па да чак ни поп –кул ту ри, 
до стој ној сва ког по што ва ња... Стрип има исто ри ју ста ру не-
ко ли ко хи ља да го ди на. Од Дор доњ ских шпи ља, кроз це ло 
ста ро до ба из ло же ни су на зи до ви ма пе ћи на цр те жи ср на у 
бек ству, у ори ги нал ном, ре а ли стич ком, ви зу ел ном при ка зу 
по кре та. Сав свет је по крет! Стрип је умет ност за др жа ног 
по кре та, на ста вље ног у вре ме ну. Стрип је факт и пор трет 
чо ве ка у кон ти ну и те ту, суд би на у на став ци ма. У исто вре ме 
он је цр та на тра ка жи во та, по де ри ва умет нич ка из ми шљо-
ти на, без ула ги ва ња и ра чу ни це, али пу на дра го це но сти, уз-
бу ђе ња и по у ке. Раз у ме се да сва ко по је ди нач но де ло као 
ин ди ви ду ал но оства ре ње има соп стве ну вред ност, па та ко 
и стри по ви има ју раз ли чи те вред но сти, ме ђу њи ма има и 
сла бих и ло ших, а та ко ђе из два ја ју се и они ве о ма до бри и 
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ис ти чу се ре мек –де ла тог умет нич ког жан ра. Исто ри ја стри-
па, ка ко смо ре кли, по ка зу је тран сфор ма ци ју ње го ве фор ме 
и на ме не, пре до ча ва нам труд чо ве ка да ство ри об лик ко ји 
би из ра зио не са мо је дан вид кре а ци је, не го и по ку шај да се 
у исти мах на гла си про ла же ње вре ме на, сук це си ја ствар но-
сти, од но сно трај ност људ ског на по ра, до ка з људ ске сна ге и 
пу но ће жи во та.

Ис по чет ка то ни је би ла умет ност, али кли ца ар ти зма у раз-
вит ку пи сме но сти, вас пит но сти, па и за ба ве, на ра ци је и ху-
мо ра, мо же се у на уч ном при ла зу ела бо ри ра ти у по ја ва ма 
стри па. Ли ков ни де лат ни ци на сто ја ли су од вај ка да да ове ко-
ве че из глед, де ло и сла ву ве ли ких мо нар ха, осва ја ча и во ђа 
на ро да, исто као и при че о ду хов ним би ћи ма сво јих ве ро ва-
ња, а и о спо до ба ма до њег све та. Па ла те, тр го ви, фо ру ми, 
аре не и гро би шта укра ше на су по не где по ред спо ме ни ка и 
чи та вим ка и ше ви ма ли ко ва и би та ка свог вре ме на. И та ко-
зва на при ми тив на пле ме на (по гре шан на уч ни по јам) ство-
ри ла су не бро је не умет нич ке објек те у ко ји ма се на пр ви 
по глед ви ди по крет до га ђа ја и сми сла од ре ђе не епо хе. Та ко 
се мо же, ре ци мо, за па зи ти да су то те ми, ви со ки сту бо ви 
ду хов ног зна че ња, де таљ но из ва ја ни, ис цр та ни и обо је ни, са 
ни зом сим бо лич них де та ља и укра си ма, за пра во вер ти кал-
ни низови до га ђа ја у рит мич ном и алу зив ном, ми стич ном 
зна че њу ди на ми ке вре ме на, бо га та де ла по кре та људ ског 
дру штва и ујед но утва ри ви со ке све ти ње. Ре ли ги о зно сли-
кар ство свих вре ме на оста ви ло је бо га те тра го ве ва јар ског, 
ико но граф ског и гра фич ког ли ков ног из ра за о глав ним би-
блиј ским до га ђа њи ма и ли ци ма сво јих ве ро ва ња. Не ка од 
ових оства ре ња мо гу се чи та ти као де ша ва ња у ни зу.

Ве ли ко и ду го трај но Еги пат ско цар ство, у сво јој за јед ни ци 
на у ке, ду хов но сти, др жав но сти и ми та, ство ри ло је им пре-
сив ни из раз свог схва та ња трај но сти, ле по те ма те ма ти ке, 
гра ди тељ ства и на ро чи то смр ти! Из ва ја ло је ли ко ве бо го ва, 
вла да ра и ду хов них спо до ба, а сво је пи смо, ме ша ви ну хи је-
ро гли фа и зна ко ва за фо нет ске гла со ве, утвр ди ло као де ло 
ви со ке кул ту ре чо ве чан ства. Сва ки знак еги пат ског пи сма 
пред ста вља ми сте ри ју, као и сам жи вот. Од го не та њем до-
ку ме на та еги пат ског древ ног пи сма, ко је ли чи на цр тан ку 
ду бо ко сми сле не, крип тич не исто ри је љу ди, мо же мо та ко ђе 
по сма тра ти као ре ку сим бо ла, сли ку ве за ну уз про сти, днев-
ни ток жи во та (што је бли зу де фи ни ци је стри па). Чуд ни ка-
ме но ви Сто ун хен џа, гро теск ни ки по ви Ус кр шњих остр ва и 
ре а ли стич ни гли не ни вој ни ци древ не Ки не, по ка зу ју са мо 
тај ну не пре кид ног ни за, по јам ко ла (се ри је), ве чи ти покрет 
не ба и не по ко ри ву ма су зве зда. Астрал ни дух умет но сти, 
еп ска ду жи на спе во ва и кра так треп тај анег до те људ ског 
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века, све су то зна ко ви чо ве ко вог раз у ме ва ња свог по ло жа-
ја у уни вер зу му. У сред њо ве ков ним ен ци кло пе ди ја ма, ко је 
ни су та ко рет ке, на ла зе се мно ги при ка зи људ ске сла ве и 
по ко ра ис цр та ни у јед на ким ква дра ти ма у ло гич ном ни зу. 
Умет нич ко при ча ње већ раз ви је них епо ха по тен ци ра ло је 
упо тре бу је зи ка и умет нич ке об ли ке на ра ци је у ни зу.

Ов де ни је ме сто где би се ни при бли жно мо гла по ка за ти 
исто ри ја стри па, ње го ви ко ре ни, ру ди мен ти, ни са вре ме ни 
успон тог ро да умет но сти и за ба ве. Не зна мо шта је узрок 
то ме што је стрип, не ким при род ним кон сен зу сом сво јих 
ства ра ла ца, се би иза брао и за др жао са свим на ро чити дух 
фор ме. То је раз у ђен блок јед не ма сов не умет но сти, ко ја 
је на ме ње на нај ши рој пу бли ци, стрип упо тре бља ва из раз 
(повр шно гле да но) на ив не умет но сти, ма да од вр ло све де-
ног при зем ног гра фич ког из ра за ко ри сти и нај фи ни је, нај-
ви ше ска ле сво је ли ков не и ли те рар не вред но сти. (По гле-
дај те пр ве цр те же Ми ки ја Ма у са ко је је на чи нио лич но Волт 
Ди зни, по гле дај те на мер но про сте цр те же Алек сан дра Рај-
мон да и мно ге крај ње на ив не са др жа је са вре ме них ау то ра!) 
Стрип из ра жа ва де мо кра ти ју. Он је лек ти ра за све, при че-
му у сво јој су шти ни не пот це њу је ни зна ње, ни уче ност, ни 
врхун ске про бле ме на у ке и, ка ко се зна, чак ни фи ло со фи ју и 
фу ту ро ло ги ју. Де таљ на исто ри ја стри па об у хва ти ла би сва-
ка ко с нај ве ћом па жњом ре че ну де це ни ју про цва та стри па и 
„пи са них ро ма на” у све ска ма ко ји су се по ја ви ли за јед но. О 
то ме пи ше Ум бер то Еко, ве ли ки пи сац да на шњи це, у сво јим 
ау то би о граф ским и про блем ским ро ма ни ма и со ци о ло шким 
сту ди ја ма. Ум бер то Еко ни је исто ри чар или ли ков ни кри ти-
чар, али он је (као и не ки дру ги) схва тио раз ло ге по ја ве ве-
ли ког успе ха и про до ра по пу лар не штам пе и уоп ште жи вот-
не људ ске же ђи за шти вом сло бод ног ду ха. Да, то је мо жда 
де фи ни ци ја стри па: сло бо дан дух, ко ји ни је про јек то ван од 
стра не кру тих, би ро крат ских, ви со ко пар них уста но ва вла-
сти. Стрип, ла ко а му дро, бе за зле но шти во, ко је се са сво је 
стра не не од но си снис хо дљи во ни пре ма за ко ни ма ле пог, ни 
ле ги тим ног, ни вас пит ног − у вре ме ни ма дик та ту ра имао је 
укус, па и бар јак сло бо де... Три де се тих и че тр де се тих го ди-
на два де се тог ве ка бе снео је у Евро пи рат, а с не што ка сни-
јим по чет ком и у Аме ри ци и Ази ји. Еко се оба ра на на ци-
о на ли стич ке, крип то фа ши стич ке, ма ло гра ђан ске и на зад не 
од ли ке ма сов не књи жев но сти у све ска ма, ко ја се у Ита ли ји, 
као и у це лој Евро пи, чи та ла у до ба ње го ве мла до сти. И баш 
у то до ба он је от крио и ве ли чи ну и сјај ко је су јеф ти не све-
ске пру жа ле по ни же ном ста нов ни штву. Свет је тр пео рат, 
оку па ци је, дик та ту ре, тор ту ре за ко на и оп ште не ма шти не. 
Ту су до ла зи ли и ан ђе ли стри па, ча роб не при че сло бо де, а 
исто та ко и без вред ни „шунд” ро ма ни, да чи таоци ма по кажу 
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не са мо уз бу ђе ње ганг сте ра ја, уби ста ва и пре ва ра, не го и ле-
по ту и су пер и ор ност ви лин ског све та етич ког и чо веч ног: 
оби ља дво ро ва и рас ко ши, ко ји оли ча ва ју свет естет ског и 
љу бав ног, у сво јој су шти ни над моћ сло бо де и сми сла чо-
веч но сти. Ху ма ни све то ви, са не што ро ман ти зма и прот ка-
ни па у чи на стим ве ло ви ма та јан ствености, као и ли ри ком с 
на гла ше ним но та ма мо дер ног, об у зи ма ли су ду шу чи та о ца 
и за у зе ли би део ње го ве ду ше за у век. Омиљеност стри па је 
увек за о ши ја на, чо век на шег вре ме на оста је за цео жи вот 
под ути ском лек ти ре. Де те се ве же за ју на ке у ко ји ма на слу-
ћу је свој соп стве ни лик, сво ју пра ви цу и сво ју хра брост. На 
стри пу се учи, као на ра ним фа за ма рас по зна ва ња ли ков не 
оп сер ва ци је, да без гре шке уско ро осе ћа мо и раз ли ку је мо 
бес ко нач ни свет му зеј ског и ре пре зен та тив ног сли кар ства. 
Умет ност у де те ту бу ди же љу да и са мо, ако га има, раз ви је 
дар сли ка ња. Ни је го ла тврд ња да ма ли чи та лац из стри па, 
гле да ју ћи аван ту ре не у стра ши вих, сти че и сам уве ре ње ка ко 
се за прав ду у сва ком слу ча ју мо ра бо ри ти, по го то ву из оне 
лек ти ре ко ја са др жи иде ал не ус кра ће не сло бо де иден тич не 
с људ ском ду шом...

Али, у на шем све ту, у пр вој че твр ти ни два де сет пр вог ве ка, 
још има у на шим уста но ва ма по је ди на ца ко ји на гла ша ва ју 
да они го во ре у име за ко на, прав де, шко ле, ре ли ги је, вла-
сти итд, и сма тра ју да су они по зва ни да за бра њу ју, да не 
до пу шта ју, да сме ју да уни шта ва ју до бра за ко ја они др же 
да ни су ва ља на! И да нас сре ће мо на ја ве или из ја ве, по зи ве 
и прет ње да не што тре ба за бра ни ти! То је ре ци див дик та-
турā, же ља за ко ми си ја ма кул ту ре ко је ће спа љи ва ти књи ге 
(између оста лог)...

Раз ви так ши ре ња стри па као ли те ра ту ре, ко ји, из ме ђу оста-
лог има и за бав ни ка рак тер, у со ци јал ном сми слу нај зад тре-
ба да бу де ра зу мљив и исто риј ски и чо ве чан ски. Мо же мо 
на ве сти мно ге ва жне по је ди но сти о стри пу, за пра во спо ме-
ну ли смо са мо не ке, јер овог пу та за то не ма мо вре ме на, али 
ће љу би тељ све то про на ћи на дру гим ме сти ма, укљу чу ју ћи 
и стри по ва не за бав ни ке ко ји у сва ком бро ју до но се оби ље 
по да та ка ен ци кло пе диј ског зна ња уоп ште. По мом ми шље-
њу, мо гло би се кри тич ки, на уч но и у окви ру струч не оце-
не, че шће го во ри ти о вред но сти по је ди них стри по ва, ба рем 
оних по зна тих на це лом све ту. Мно ги од тих на сло ва чак 
и зах те ва ју кри тич ку об ра ду, углав ном ра ди јав но сти, као 
што, уо ста лом, сва ка твор ба од оп штег зна ча ја зах те ва јав ну, 
по зва ну за то, кри ти ку. Др жим, по раз гра на то сти пре ве де-
них на наш је зик и ов де об ја вље них, да та квих на сло ва има 
око де ве де сет. То би био леп по сао за вред ног знал ца... Ов де 
ћу на ве сти де сет на сло ва стри по ва мо је мла до сти, а ме ђу 
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њи ма и да на шњих, за ко је мо гу да ка жем да су из вр ши ли 
ути сак, или ути цај, на ме не. То су ови стри по ви, из бор је 
под ре ђен ра зним окол но сти ма мог жи во та.

• Флаш (Флеш) Гор дон

• Фан том

• Ман драк ма ђи о ни чар

• Де тек тив Х9

• Тар зан

• Џим из џун гле

• Принц Ва ли јант

• Тим Тај лор

• Old Mic key

• Кор то Мал те зе

Флаш Гор дон је пр ви иза шао у ван зе маљ ски про стор. Био 
је пре те ча мо дер них све мир ских при ча и фил мо ва. Пре де-
по ха све мир ских те ма је у ле пој књи жев но сти по зна та. Али 
Флаш Гор дон је, по ро ма неск ној струк ту ри, на ли ни ји да на-
шњих „ра та све то ва.” Осим то га, он је имао дру жбе ни цу, а 
то се у ју накā кла сич ног стри па уо би ча ји ло.

Ман драк је про то тип елит ног ма ђи о ни ча ра, али зве зда 
цирку са хо ли вуд ског ти па. Имао је пра ти о ца, сна жног црн-
ца Ло та ра, што ни је спо ред но. Сво јим ван се риј ским три ко-
ви ма бо рио се про тив зло чи на ца. Бо гат чо век. Ста но вао је у 
екс цен трич ном двор цу.

Де тек тив Х–9, ре мек де ло Алек сан дра Реј мон да би ло је по 
оби ча ју нај ста ри јих стри по ва цр та но уме ре ним по те зи ма. 
За пле ти су би ли јед но став ни за раз у ме ва ње, али је оштри ца 
и до се тљи вост прав де би ла уз бу дљи ва. Де тек тив џен тлмен 
пред ста вља узор мно го број них сво јих на след ни ка.

Тар зан је оп ште раз гра на та свет ска фа бу ла о бе лом де те ту 
из гу бље ном у пра шу ми, ко је је та мо од ра сло ме ђу ди вљим 
жи во ти ња ма. Мо дел при че о Тар за ну по те као је из књи жев-
но сти, али био је под стрек за Ха ла Фо сте ра и ви ше аме рич-
ких и европ ских цр та ча. По ма ло је за др жа вао схва та ње о 
при ми тив ној Афри ци, али с не бро је ним ва ри ја ци ја ма аван-
ту ра, ма хом бор бе про тив раз бој ни ка и од лич ним сли ка ма 
ми ши ћа вог хе ро ја и ре а ли стич ким по за ма зве ри пра шу ме 
сте као је гло бал ну сла ву.

Принц Ва ли јант је рас ко шно при по ве да ње о еле гант ном 
раз до бљу бри тан ског ви те штва. Под ло га је еп, исто риј ска 
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исти на, о сред њо ве ков ним дво ро ви ма, су ко би ма кра ље ва, 
се ба ра, пле ми ћа и на род них ју на ка. Ове при че учи нио је бе-
смрт ни ма у мо дер ном до бу је дан од нај бо љих цр та ча све та 
Хал Фо стер. Та ко је овај стрип и у кон ку рен ци ји умет нич-
ког при сту па нај леп ши. Бај ко вит, али об ра дом углав ном ау-
тен тич них исто риј ских зби ти ја, ство рио је, из ме ђу оста лог, 
обо жа ва о це вре ме на о ко јем при ча и осво јио по што ва о це 
до брог уку са.

Тим Тај лор је срж стрип ко дек са атлант ске сфе ре. Млад чо-
век. Осва ја зна ње и на у ку пу сто ло ви на. Тип угла ђе не шко ле, 
с по кро ви те љи ма ко ји га вас пи тава ју. Ат мос фе ра ко ло ни јал-
ног ду ха. Пре моћ бе ле ра се. Сва ка по хва ла су прот ста вље-
на овој иде о ло ги ји би ла би про те ра на из свих по пу лар них 
изда ња за пад ног све та.

Old Mic key. Је дан од нај бо љих, нај бо га ти јих и нај у збу дљи-
ви јих стрип за бав ни ка на ше зе мље из ме ђу два ра та био је 
за гре бач ки не дељ ни стрип лист Mic key strip. Име овом ли-
сту ни је дао Ми ки Ма ус, кум то ли ким стрип за бав ни ци ма у 
нас. Лист се звао по глав ном ју на ку до ма ћег стри па, чи ји су 
на став ци об ја вљи ва ни баш у ње му. На и ме, глав ни при лог 
у овом за бав ни ку, стрип са свим не кон вен ци о на лан, ко ји је 
за у зи мао де се так стра на у сва ком бро ју, био је де ло слав ног 
Ан дри је Ма у ро ви ћа. Old Mic key био је на слов Ма у ро ви ће-
вог стри па, а име ње го вог глав ног хе ро ја. Ста ри ка у бој, Ста-
ри Ма чак, до жи вља ва упр кос сво јих го ди на, низ озбиљ них 
аван ту ра, увек у од бра ни не ви них и у ак ци ја ма про тив раз-
бој ни ка. Ли те рар но са вр шен, а у цр те жу вр хун ски ори ги на-
лан, не ли че ћи ни на ког дру гог на све ту, Ма у ро ви ћев из ра-
зи ти цр теж дао је на гла сак це лом ли сту. Су прот но од свих 
де ла о ко ји ма смо го во ри ли, ква драт овог стри па дат је цео, 
чист, без ба лон чи ћа тек ста, то су би ли ква дра ти или пра-
во у га о ни ци ком по но ва ни по ли ков ним за ко ни ма, а текст се 
на ла зио ис под сли ке у не ко ли ко ре до ва. Це ла ствар је била 
су пер ро ман тич на, уз бу дљи ва и не ка ко фи на, као му зи ка.

Кор то Мал те зе, и у исто вре ме ње гов цр тач Ху го Прат, ми-
слим да су ап со лут но са вре ме на ле ген да! И да је ов де да-
нас су ви шно о њи ма било шта ре ћи. Тај лик, тај цр теж, то 
схва та ње стри па, са вре ме ног чи та о ца и умет нич ког дис кур-
са уоп ште, за слу жу ју да се о њи ма на пи ше де бе ла књи га. 
Кор то са др жи ве о ма мно го ми стич ног, он че пр ка по тај на ма 
кон ти не на та, он је че до езо те ри је. Ње гов тво рац спа да та ко-
ђе у нај ве ће цр та че на шег до ба. Да сам за бо ра вио све књи ге, 
све све ске и све ча со пи се мог жи во та, а да ми је у се ћа њу 
оста ло са мо пет –шест ого ље них све за ка, во лео бих да јед на 
од њих бу де о уче ним пу сто ло ви на ма Кор тоа Мал те зеа.
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Ен гле ска реч co mics упо тре бља ва се још и да нас у зна че њу 
стрип уоп ште, она је по јам за ову умет ност. По свом зна че-
њу, при род но би би ло да та реч озна ча ва по јам са мо јед не 
вр сте стри па — а то је ко мич ни, да кле ша љи ви стрип, ко ји 
је, бар у Аме ри ци, по пу лар ни ји и до но се га мно ге но ви не. 
Раз у ме се да се стри по ви да нас по ја вљу ју (не као пре) у ве-
о ма раз ли чи тим штам па ним фор ма ма. Да нас се стри по ви 
об ја вљу ју углав ном у књи га ма ве ћег фор ма та, или ма њег 
у бро ши ра ном по ве зу, али са мно го стра на. Че сто на и ла-
зи мо на ску па из да ња штам па на на лук су зној хар ти ји и у 
префиње ним бо ја ма.

Ја сам као чи та лац огром ну про дук ци ју ове за ба ве по де лио 
на два од се ка. Јед ну гру пу сам већ претходно озна чио, а 
другу сам свр стао у ко мич ни стрип. А ту су до га ђа ји и до-
жи вља ји из ми шље них ли ко ва кре и ра ни као по себ не фи гу ре, 
чи ји је из глед са свим ка рак те ри сти чан, ори ги на лан и ко ји 
по то ме, и дру гим спе ци фич ним од ли ка ма, по ста ју љу бим-
ци као сим па тич ни ство ро ви ма ште. Има их го то во то ли ко 
ко ли ко и оних цр та них у људ ском об ли ку. Ови су ју на ци, мо-
жда, оми ље ни ји код де це, или, ствар но, код љу би те ља ху мо-
ра. Ево ко ја су од ове вр сте оства ре ња ме ни би ла нај ми ли ја 
и ко је сма трам не из о ста вним из те мељ не исто ри је стри па:

• По пај

• По ро ди ца Та ра на

• Ги ле и Ри ле

• Ка мен ко и Кре мен ко

• Бе ти Буп

• Ма чак Фе ликс

• Три угур су за

• Хо гар Стра шни

• Та лич ни Том

• Алан Форд

Мор нар По пај мо жда је (из у зев Ди зни је вих ли ко ва) нај ра-
спро стра ње ни ја фи гу ра у ко мич ном стри пу. Вр ло мно го 
тре ба у ге ни јал но ј за ми сли, ства ра њу и рас про сти ра њу у 
свет јед ног умет нич ког ли ка као што су Дон Ки хот, Ха млет 
и слич ни... По пај, ре кло би се, не ма нијед ну вр ли ну ових 
свет ских ју на ка. Али јед на не ре ал на, шлам па ва фи гу ра, са 
сво јим још шлам па ви јим дру штвом Пе ром Жде ром, Оли вом 
и ма лим Ки ћом, по зна та је це лом све ту. Са ме њи хо ве по ја-
ве − без бри жног ту ка џи је са лу лом, вер не и ви спре не Оли ве 
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и дру гих ли ца ове ко ме ди је без кра ја − по се ду ју чар чвр сте 
ин спи ра ци је и бла гог ху мо ра са до ста гра је.

По ро ди ца Та ра на би ла је за ста ри је чи та о це сјај на сва ко-
днев на кри ти ка ма ло гра ђан ског мен та ли те та у ми ли он ским 
гра до ви ма САД. То су сли ке „обич них љу ди” при зем ног ка-
рак те ра, али јед не по ро ди це злат ног ср ца, њи хо вог ком ши-
лу ка и ули це. (Ка фа на „Код То ше на ћо ше”.) Чла но ви по ро-
ди це има ју те жње ка афир ма ци ји и за ра ди („аме рич ки сан”), 
а до гу ше су у су ро вом али ху мо реск ном све ту да на шњи це.

Ги ле и Ри ле су (за бо ра вље на) дво ји ца при ја те ља здру же на 
по уо би ча је ном во двиљ ском ду блу клов но ва, али то су лич-
но сти су сед ства у ма лим гра до ви ма сред ње кла се, ко ји сво-
је сме шне до жи вља је го то во ни штав ног жи во та при ка зу ју 
у скеч –фор ми днев ног ур не бе са не спрет но сти и по гре шног 
схва та ња про вин циј ске ствар но сти мо дер ног до ба. Ви сок и 
ни зак, де бео и мр шав, као ју на ци стрип –ху мо ра ско ро за бо-
ра вље ни, да ти су у од лич ном цр те жу. За бав ни су и од ра сли-
ма и де ци у јед ном ви со ко про фе си о нал но из ра же ном блиц 
шар му.

Ка мен ко и Кре мен ко. Под овим срп ским на сло вом по сто је 
два за себ на стри па слич ног са др жа ја, на те му о жи во ту у 
ка ме ном до бу. Да на шња пу бли ка до бро по зна је ту те му по 
цр та ним фил мо ви ма овог сме шног па ра ју на ка и њи хо вих 
бли жњих. Све је за сно ва но на кри ти ци мо дер ног вре ме-
на, чи ја се сред ства и еле мен ти упо ре ђу ју са до бом са свим 
дру ге тех ни ке и фи ло со фи је жи во та. Су коб на чинā жи во та 
у су да ру иза зи ва енер ги ју ху мо ра. Јед ном про на ђен кључ и 
по став ка осно ве де ла ко ри сти се обил но. Сви да на шњи оби-
ча ји и си сте ми има ју ва ри јан ту у дав но пре ва зи ђе но вре ме 
и то је мај дан иде ја. Ши ре анег дот ски по ста вље ни са др жа ји 
чи не за ни мљи вим ове ве дре при чи це.

Бе ти Буп је ве о ма љуп ко оства ре ње на ме ње но жен ској пу-
бли ци, ма лој и ве ли кој, то је не зло би ва ка ри ка ту ра естра де, 
мо де и глу ме, умет нич ког и по мод ног све та, нај ви ше из ку-
ло а ра ре виј ског по зо ри шта и по мод них ку ћа. И по ред све га, 
„Бе ти Буп” је крај ње ус пе ло де ло, чи ја је ли ри ка за бав на, а 
ли ко ви су на про сто сим па тич ни. Све је ту да то у с ме ром за-
сла ђе ној ат мос фе ри, с на гла ском на глав ни лик чи ји ће нам 
се де ти ња сти гла мур и да нас сви ђа ти.

Ма чак Фе ликс је нај у спе ли ји стрип за ма лу де цу о до ма ћим 
жи во ти ња ма, кућ ним љу бим ци ма. (Чи тао сам га и во лео још 
пре осам де сет го ди на!) Ско ро да бих ово ре мек –де ло стри-
па са свим из дво јио из свих гру па. Гру пе са мо те о риј ски по-
ма жу раз вр ста ва њу и но мен кла ту ри. У ства ри, сва де ла од 
вред но сти су пот пу но ин ди ви ду ал на и пред ста вља ју са мо 
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се бе. Фе ликс је на ма при сан ал бум сли ка о не жној мач ки, 
ско ро уса мље ној, јер у ње ној при чи и не ма дру гих ли ко ва. 
Али умет ник је оства рио ти ху, ва зду хом и све тло шћу та па-
ци ра ну ат мос фе ру, ту мач ка тра је сво је да не љу ба ви и па-
жње у ко јој не ма ни мр ве не у ку са или до се ћа ња о до ма ћим 
љу бим ци ма. „Фе ликс” је цр та на му зи ка. На ма хо ве Срећ ни 
Фе ликс до жи вља ва чак и сце не на па да про тив ни ка, ко ји би 
мо гли би ти и људ ски. Али сву да је он је ди но са бо гат ством 
сво је лич но сти, а око ли на му је бла га, сце но гра фи ја не на ме-
тљи ва... Ње гов ау тор је знао да се из дво ји из без о се ћај ног 
сте ре о ти па ко ји му чи овај свет.

Три угур су за су за и ста стрип о ко јем не ћу про пу сти ти при-
ли ку да ка жем не ко ли ко ре чи. Те су аљ ка ве, али ге ни јал не 
до ма ће при че, или се квен це, у це ли ни, 100%, од раз на шег 
мен та ли те та! Не што ка сни је дух ка кав је у њи ма по ја вио 
се у ита ли јан ском нео ре а ли зму, са мо што је на ше де ло још 
опу ште ни је у др ско сти свог ху мо ра. Ме ни као де ча ку, на-
рав но, ни је па да ло на па мет да за пам тим ау то ре ове до ма ће 
бур ле ске (ко ја је оду ше ви ла сву де цу, све чи та о це стри па у 
то вре ме). Не знам ко су оди ста не по зна ти ства ра о ци овог 
ша љи вог са ми здат де ла, ство ре ног ја мач но та ко ђе из ша ле. 
На ше ба вље ње цр та ном за бав ном тех ни ком и ело квен ци јом, 
и по ред оства ре ња свет ске вред но сти, ни кад ни је би ло на-
прег ну то с пре тен зи ја ма бренд про дук ци је... Ју на ци анег-
до та и до жи вља ја „Три угур су за“ би ли су Ћо ро ња, Но со ња 
и Бра до ња, с до след ном фи зи о но ми јом. Већ њи хо ва име на 
и по ја ва бо е ма, ули ча ра и не рад ни ка (у оде ћи ко ја од го ва-
ра њи хо вој кла сној при пад но сти) би ла су ур не бес за де цу 
и дру ге чи та о це! Од овог стри па иза шле су све га две или 
три све ске! Из да вач ми је и да нас не по знат. То је би ло дав-
но, али се ћам се ових ва га бун да и њи хо вог упор ног не сла га-
ња са јав ним ре дом, оби ча ји ма и при стој но шћу. То су би ли 
пр ви ју на ци поп кул ту ре, они су од би ја ли кул ту ру, по што 
је зва нич на, ла жна кул ту ра за у зи ма ла ме сто до зво ље ног... 
Стри по ве ко ји су од го ва ра ли зва нич ним вред но сти ма, или 
их ни су угро жа ва ли − власт и би знис су по ма га ли. Они су 
кул ту ри по треб ни. Ћо ро ња, Но со ња и Бра до ња ни су... Не 
са мо ра ди би бли о гра фи је, ми слим да би све ске „Три угур су-
за”, ва жне за исто ри ју на шег ду ха, би ло по треб но про на ћи 
и об но ви ти.1

1 Здрав ко Зу пан у књи зи Век стри па у Ср би ји (2007) пи ше: „Са мо не ко-
ли ко ме се ци по за вр шет ку ра та на тр жи шту су по че ла да се по ја вљу ју 
но ва стри по ва на из да ња. Кра јем но вем бра 1945. године у Бе о гра ду је 
иза шла пр ва (од три ко ли ко је укуп но из да то) све ска стри па Три угур су
за за вре ме оку па ци је. Иа ко је у им пре су му као из да вач на ве де но пред-
у зе ће ’Про све та А. Д.’ а као уред ник пот пи сан Са во Не дић, бу ду ћи да 
се ње но се ди ште на ла зи ло у Хи лен дар ској бр. 7, би ло је ја сно да је иза 



273

ЛАЗА ЛАЗИЋ

Хо гар Стра шни. Осла ња ју ћи се на раз не из во ре о нор диј-
ској кул ту ри и по ве сти, твор ци овог ки ло ме тар ског стри па 
ство ри ли су (не ми ло срд ним ин ду стриј ским пу тем) сви ма 
по зна ту „цр та ну са гу”, за пра во па ро ди ју, о ви кин шком стра-
шном бор цу, ју на ку и љу би те љу тр пе зе и до бре ка пљи це, 
пред ста вља ју ћи га ус пут као кућ ног ле њив ца и зло срећ-
ног бор ца ко ји је жр тва ра зних не пред ви ђе но сти. Ни ње го-
ва же на Хел га ни је ма ње по пу лар на. Во лим пер ма нент ну 
досетљи вост овог за бав ног ар ти кла да на шњи це.

Та лич ни Том је са вре ме ни стрип о про ху ја лим ка у бој ским 
вре ме ни ма. Бо ле ћив до крај но сти, на иви ци шун да, чи ни ми 
се да је по не кад са свим три ви ја лан. Ме ђу тим, у ње му као 
да је ока ја но вре ме Ди вљег За па да. Ау то ри као да се овом 
па ро ди јом под сме ва ју са ми ма се би и чи та о ци ма. Још ни сам 
от крио тај ну ве ли чан стве не три ви јал но сти овог ју на ка, а то 
је ипак тај на са мог ве стер на.

Алан Форд тво ре ви на је но вог ду ха цр та них аван ту ра. У без-
број ним на став ци ма ових драм ских, за пра во ко ме ди о граф-
ских чи но ва, по ред глав ног ли ка Број 1, по ја вљу ју се мно-
ги стал ни чла но ви кла на, оп скур ни ти по ви, ко ји у осно ви 
при ка зу ју не ка кву нео зва ни че ну кли ку, је дан „цен тар мо ћи” 
sui ge ne ris. Услед про вид них по ли тич ких алу зи ја, пра те ћи 
прак су овог дру штван це та, не ки ко мен та то ри су твр ди ли да 
се ра ди о алу зи ји на ову или ону гру пу ак ту ел не по ли тич-
ке мо ћи. На стра ну то, ја ви дим сјај ну ли те рар ну драм ску 
осно ву ове ко ме ди је ка рак те ра, а мо жда и си ту а ци ја. Стрип 
је ви ше за од ра сле не го за де цу, али ми слим да он, и то трај-
но, са сво јим скри ве ним по сло ви ма, оду ше вља ва оне чи та о-
це ко ји су ста ри и мла ди ујед но.

У не ко ли ко ре чи о но ви на ма же лим да чи та о ца, ма кар оскуд-
но, под се тим о, до ду ше про ла зној, уло зи но ви на у ши ре њу 
стри па. Не где сам ре као шта ја ми слим да но ви не (днев ни 
ли сто ви) тре ба као пр во да са др же: Стри по ве − ре као сам −  
пр во, за тим анег до те, па ма ле ша ле, он да ми сли ве ли ких 
љу ди итд... То сам ре као озбиљ но, а сад по вре ме но чу јем 
пре при ча ва ње овог са ве та. У исто ри ји стри па но вог ве ка 

овог по ду хва та ста јао нај по зна ти ји пред рат ни из да вач Алек сан дар Ј. Ив-
ко вић. Ау тор сце на ри ја био је пред рат ни но ви нар, уред ник пр вог срп-
ског и ју го сло вен ског стрип-ли ста Стри па Во јин М. Ђор ђе вић, док су 
на цр те жи ма ра ди ли Ми ло рад До брић (1924–1991) као глав ни цр тач и 
Слав ко Са ша Ми шић (1925–1982) као по моћ ни цр тач.” Стрип је суд ски 
за бра њен од стра не но ве ко му ни стич ке вла сти у де цем бру 1945. (због 
„ома ло ва жа ва ња На род но-осло бо ди лач ке бор бе”), а стрип је сле де ћих 
го ди на зва нич но сма тран од стра не ре жи ма за не по жељ ну и опа сну по ја-
ву. Пр ве две све ске се ри је је 2015, седамдесет го ди на ка сни је, пре штам-
па ла из да вач ка ку ћа „Ко ми ко” из Но вог Са да у еди ци ји „Злат но до ба 
срп ског стри па” – при мед ба уред ни ка.
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но ви не су од и гра ле глав ну уло гу. На де се ти не днев них ли-
сто ва у Сје ди ње ним Др жа ва ма по че ле су ре дов но об ја вљи-
ва ње ка и ше ва стри па. Нај пре по је дан ка иш днев но, за тим 
по се да м–о сам ка и ше ва, ра зних, је дан ис под дру гог. У не-
дељ ном из да њу но ви на по ја вио би се, као све ча ност, блок 
не ког од стри по ва у на став ци ма. Мно ги днев ни ли сто ви на 
све ту на про сто су ожи ве ли гра фич ки и са др жај но до но се ћи 
ову но ви ну. По сле ра то ва ожи ве ла би де мо кра ти ја и кул тур-
ни по пу ли зам. Стрип и по ли ти ка ни су се по ме ша ли, ако је 
би ло из у зе та ка, би ли су рет ки. Стрип је био ор ган ски део 
за ни мљи вих но ви на. Но вин ски стрип је по ву као ства ра ње 
и из ла же ње стрип –но ви на и стрип –за бав ни ка. У Ср би ји 
је из ла зи ло не ко ли ко днев них ли сто ва. По ли ти ка, Вре ме, 
Прав да, Бал кан, Бор ба, Ве чер ње но во сти. Бе о град ске но
ви не, По ли ти ка Екс прес и још не ко ли ко дру гих. Али ни су 
сви при хва ти ли стрип, не знам за што, мо жда из фи нан сиј-
ских раз ло га. Пред ња чи ле су но ви не По ли ти ка и Вре ме. 
Об ја вљи ва ње стри по ва, а с њим по ја ва и ве ћег бро ја до ма-
ћих ау то ра (о че му ће би ти за себ но ре чи) зна чи ло је и про-
цват срп ског стри па. Ис та кла се По ли ти ка сво јим до дат ком 
„Поли ти ка за де цу”...

Хо ћу да се освр нем на но ви не Вре ме. По зна то у по ли тич-
ком сми слу као де сни чар ски, ре ак ци о на ран лист, кат кад 
на гла ше но и као про фа ши стич ки, Вре ме са те мом ко јом се 
ба ви мо на овом ме сту не ма до ди ра. Штам па но на ве ли ком 
фор ма ту, „Вре ме” је до но си ло оби ље стри по ва, углав ном 
уве зе них од стра них аген ци ја. Се ћам се по је ди них ко ји су 
гра фич ки из гле да ли фан та стич но. Се ћам се јед ног на став-
ка стри па ура ђе ног по ро ма ну „Али са у зе мљи чу да” с на-
став ци ма на че тврт стра не но ви на, из ве де ног у ма што ви том 
сти лу пр вог ре да и сјај но пре ве де ним, пре ра ђе ним тек стом. 
Чуо сам ових да на да у На род ној би бли о те ци Ср би је по сто-
је це ле ода је у ко ји ма ле жи не ко ли ко ва го на стрип све за ка. 
Ни сам био та мо, не знам, али ве ру јем да се ово бла го струч-
но об ра ђу је и ре ги стру је. Чуо сам, ме ђу тим, не што о го ди-
шти ма днев ног ли ста Вре ме. Го ди шта овог ли ста из ме ђу два 
ра та ви ше не по сто је. Уни ште на су, на вод но, при ли ком бом-
бар до ва ња Бе о гра да 1941. го ди не. Сва ко на мер но уни шта-
ва ње кул тур них до ба ра тре ба нај о штри је осу ди ти. Апе лу јем 
да се тра же и на ђу, ма по је ди нач но, сви ре ле вант ни оста ци 
ти ра жа ли сто ва у ко ји ма су штам па ни они стри по ви, или 
њи хо ви на став ци ко ји по оце ни струч ња ка има ју зна чај по 
кул тур ну ба шти ну Ср би је.

По зна та је по раз ви так и очу ва ње стри па уло га фир ме „По-
ли ти ка”, о ко јој ће још би ти ре чи. Осим об ја вљи ва ња Ди зни-
је вих стри по ва, „По ли ти ка” је зна чај на и за дру гу ши ро ку 
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де лат ност на овом по љу. У вре ме мог де тињ ства и де ча штва 
до ме не су до ла зи ли стрип за бав ни ци По ли ти кин За бав
ник, Ми ки је во цар ство, Стрип, Пла ви за бав ник и дру ги, 
као и мно ги по је ди нач ни стри по ви ко ји су по че ли из ла зи-
ти у за себ ним све ска ма. Не дељ ни ча со пи си, као, на при мер, 
Панора ма, има ли су ре до ван и оби ман до да так са стри по ви-
ма, чак и Же ле знич ки ве нац, ко ји је ЈЖ сла ла свим сво јим за-
по сле ни ма, имао је стрип ски до да так. По ли ти кин За бав ник 
је об ја вљи вао, че сто, по себ не све ске це лих епи зо да не ких 
де ла са сво јих стра ни ца.

Ве ли ку уло гу на овом по љу од и гра ле су још две уста но ве 
ко је у овом тек сту не мо гу да не по ме нем. Јед на од њих је 
чу ве на, не из о став на и бла го сло ве на Стри по те ка. Овај ан-
то ло гиј ски тре зор свет ског стри па ко ји сре ћом из ла зи го-
ди на ма за до во ља ва ју ћи на шу но стал гич ну по тре бу за кла-
сич ним и мо дер ним стри пом, успе ва да вр ши свој за да так 
по хвал но. Дру ге уста но ве об ја вљу ју та ко ђе већ го ди на ма 
све ске знат ног оби ма, стри по ве по пу лар не на тр жи шту. У 
тим све ска ма је из бор из да ва ча, по мо гућ но сти и уку су: све-
ске Ала на Фор да, Мар ти ја Ми сте ри је.

На на го вор при ја те ља на пи сао сам овај чла нак, се ћа ње. Ина-
че, ни у ка квој ве зи ни сам са про дук ци јом или аген ту ра ма 
стрип би зни са у све ту или ов де. Осе ћам но стал ги ју за да-
ни ма де тињ ства и де ча штва. Осе ћам бри гу што се умет ност 
стри па код нас са свим по гре шно ту ма чи и оце њу је. Мо ја 
је ди на ко рист од ово га на пи са (ово је са мо при каз од ре ђе-
не умет нич ке де лат но сти), је што мо гу, мир не са ве сти, да 
чи там и оно што је до бро и оно што је „штет но и тре ба да 
се за бра ни”.

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




