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Експлоатацијаидеје

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Панишер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Назирелисекрајлошемтренду?

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

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

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

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

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

THEPUNISHER

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,hyperproductivity,militarism
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