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УВОДНА РЕЧ

У

дружење фолклориста Србије, обновљено након дужег прекида
2014, сваке године одржава међународну научну конференцију
под називом Савремена српска фолклористика, на којој
окупља угледне домаће и европске фолклористе из релевантних
академских институција, у циљу праћења савремених токова српске
и европске фолклористике, подстицања интердисциплинарне
сарадње и размене идеја. До сада је организовано осам међународних
научних конференција у различитим центрима српске културе (Нови
Сад 2013, Београд–Тршић 2014, Ниш 2015, Источно Сарајево –
Пале 2016, Призрен – Велика Хоча 2017, Београд–Тршић 2018,
Крушевац 2019, Београд–Тршић 2019), о чијим резултатима сведоче
запажени зборници научних радова.
Међународна научна конференција Савремена српска
фолклористика VIII – Словенски фолклор и књижевна фантастика
одржана је у Тршићу од 27. до 29. септембра 2019. у сарадњи
Удружења фолклориста Србије са Универзитетском библиотеком
„Светозар Марковић“, Комисијом за фолклористику Међународног
комитета слависта, Центром за културу ,,Вук Караџић“ у Лозници и
Образовно-културним центром „Вук Караџић“ у Тршићу. Зборник
који је пред читаоцима представља један део научних радова
изложених на поменутом скупу. Радови су подељени у три целине
(1) на рубу фолклора и књижевности, (2) фолклор и фантастика
у српској књижевности, (3) словенски фолклор и фантастика у
словенским и другим књижевностима. У оквиру наведених целина
радови су поређани према ауторима, по азбучном реду.
Удружење фолклориста Србије свесрдно захваљује Центру
за културу ,,Вук Караџић“ у Лозници и Образовно-културном
центру „Вук Караџић“ у Тршићу на одличној организацији скупа и
штампању зборника, као и Универзитетској библиотеци „Светозар
Марковић“ у Београду на техничкој припреми зборника за штампу.
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БАЈКА СРПСКА,
ЧАРОБНИ НАПИТАК РУСКО-АМЕРИЧКИ:
ПРЕОБРАЖАЈ БАШ-ЧЕЛИКА ИЗ ФОЛКЛОРА
У СТРИП И ФИЛМ2

Рад је допринос тези да прежици старе српске, словенске и
индоевропске вере витално опстојавају у данашњој масовној
култури, пре свега у стрипу и филму. Српски фолклор је одмах
након Другог светског рата устоличен као изгледан правац у
југословенској кинематографији, утемељен филмом Чудотворни
мач Војислава Нановића (1950), али је исто тако делотворно и
уклоњен из идеолошких разлога Титовог режима у СФРЈ. Поетика
Нановића је српске бајке делимично тумачила у оновременом
руском/совјетском и америчком кључу, али не само преко утицаја
њихових кинематографија, него далеко више кроз свесно црпљење
надахнућа из предратног руско-српског и америчког стрипа, што
је заокружило геном Нановићевог филма по питању нарације и
визуелног поретка. Овај трансмедијални Свет српског фолклора
слабо је истраживан, иако је имао знатан (колико и скривен)
међународни културни утицај, а као модел је био формативна појава
за српску културу и неке словенске масовне културе, поседујући
драгоцене поуке за садашњост и будућност.
Кључне речи: Ђорђе Лобачев, Војислав Нановић, Чудотворни
мач, српска кинематографија, српски/словенски стрип, архајске
религије, трансмедијално приповедање, свет српског фолклора.

Нетривијални проблем једне позне бајке
Бајка „Баш-Челик“ – нађена у заоставштини Вука Караџића,
објављена у посмртном издању Вукових народних приповедака
(1870), од почетка је привукла пажњу, заузевши врх своје фолклорне
1 zstefanovic@rastko.net
2 Чланак је плод истраживања за докторске научне студије драмских уметности,
културе и медија на Факултету драмских уметности Универзитетa уметности у
Београду, под менторством проф. Невене Даковић.
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нише, као Косовски циклус у епици или „Хасанагиница“ у баладама,
имајући убрзо рецепцију широм света.
У последњем таласу српских народних казивања, казивача
и усменог памћења (хомеровске формулаичне мнемонике), који
је већ имао ауторски квалитет, као што се види и по пореклу ове
бајке од надахнутог Максима Шкрљића, добили смо приповест
која је неретко прва у набрајањима: „најважнија“, „најлепша“ и
„најсложенија“ српска бајка, једна од најдужих.
Епонимни антагониста је понекад симбол и метафора којом
прецизирамо српски традиционални дискурс. Меша Селимовић,
успутно али изричито, каже за Вука да је „Баш-Челик наше културе“
(Селимовић, 1987/1967), што открива да имамо подвојени, дијалектични
став према Баш-Челику, те да јунак бајке није безразложно емпатичан
према жедном невољнику јер би то лако могао бити српски предак
или ражаловани Дабог, или у модерној психи народа – наша Сенка.
Ако смо у праву, мотив би захтевао психоаналитичку обраду, као
што је Јунг 1936. урадио за Вотана, односно, колективно несвесно
у немачком народу (код нас: Јунг, 2006).
Ово није прехрабра теза. Поново је у процвату истраживање старе
српске, словенске и индоевропске религије и то као есхатолошког
концепта Пракосова (нарочито: Лома, 2002), што није без ширег
и супстанцијалнијег значаја ако видимо оживљавање тезе Игора
Дјаконова да је Балкан легитимно решење за могућу колевку
прото-Индоевропљана, како нам је то Марио Алинеи са колегама
показао унутар Парадигме палеолитског континуитета (сажетак
у: Alinei & Benozzo, 2016).
Проблему Баш-Челика је нови импулс дала Бојана Радовановић
радом „The Slavic and Indo-European mythological background
of the Serbian folktale Baš Čelik” уводећи тему у међународну
науку (Radovanović, 2014; претходно саопштење). Истраживања
се очигледно морају наставити у правцу систематизације грађе
и проширене анализе: студија поп-културе и културе, као и
наратолошког и трансмедијалног приступа мистерији виталности
овог мотива, чему је и наш рад посвећен.
Због учесталости појављивања мотива Баш-Челика у популарној
култури, те начина расејавања и преображаја, могу се поставити
хипотезе:
1. Баш-Челик је идентитетски, антрополошки и поетички један
од кључних мотива традиционалне, популарне али и авангардне
културе у Срба (и сродних народа). Могући је индикатор, али и
средство континуитета културе.
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2. Стрип и филм, са својом моћу преображаја праобразаца,
кључни су облици оваплоћивања мотива Баш-Челика, али и доказно
поље наше хипотезе 1.
Теоријски оквир је трансмедијално приповедање (енгл.
transmedia storytelling), у смислу у којем га је поставио „Маклуан 21.
века“, Хенри Џенкинс 2003, а затим продубио у тексту „Searching
for the Oragami Unicorn: The Matrix and Transmedia Storytelling”
(Jenkins, 2008: 93–130) и даље (видети блог: henryjenkins.org). За
радне потребе, теоријски концепт можемо свести онако како су га
интуитивно схватали српски међуратни ствараоци, веома блиско
схватању Тајлера Вивера: „Трансмедијално приповедање: Израда
прича које се развијају преко више медијских платформи, у којима
појединачни део саобраћа са другима да би продубио целину – али
део може постојати и сам за себе – дајући публици избор колико
дубоко са искуством желе да оду.“ (Weaver, 2013: 8)
Трансмедијално приповедање подразумева могући свет (рossible
world), изворно филозофски концепт произашао из модалне
логике 60-их година 20. века да би се проширио у сопствено поље
филозофије. У наше доба постао је део књижевних студија и
наратологије, рецимо преко опуса Мери-Лор Рајан (Ryan, 1991) да
би данас био зрео модел, утицајан и тамо где нас особито занима:
у културној антропологији и фолклористици.
Срж нашег занимања је развој фолклора у облике савремене
светске поп-културе – пре свега стрип „Баш-Челик“ Ђорђа Лобачева
(1939) и његов однос према филму Чудотворни мач Војислава
Нановића (1950). Осим ретких успутних напомињања, до сада није
расветљаван утицај који су друге уметности имале на редитеља
Нановића, а нарочито не стрипска линија која је преко Лобачева,
за познаваоце, од почетка имала јасан печат.
Оквир уметничких обрада
Излазак у данашњицу: Књижевност
Мотив Баш-Челика је до сада десетинама пута обрађиван или
подразумеван у југословенској уметничкој књижевности, неретко
од најзначајнијих писаца. Важност појаве примећују и страни
истраживачи, рецимо, на примеру Чарлса Симића (Behm, 1976: 92).
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За наше истраживање најважнија су поља авангарде и фантастике,
где се наш феномен истиче. Баш-Челик, као очигледно културнопсихички праобразац, био је јасно постављен као миљоказ од
оснивања историјске авангарде (и беле и црвене фракције), где
је захваљујући Станиславу Винаверу уграђен као сполија још од
1921. и „Манифеста експресионистичке школе“ и Зенита, па све
до данашње неоавангарде.
Уметнички најубедљивији и најиновативнији примери обраде
Баш-Челика су у жанровској фантастици – било да је то фантазија,
епска фантастика или научна. Од краја 80-их година 20. века и
распада културног (а тиме и менталног) оквира Титове Југославије,
нарастала је код писаца фантастике самосвест, храброст и воља да
се баве до тада проскрибованим фолклорним мотивима, етнички
и политички осетљивим.
Ово није случајно преклапање аутора различитих проседеа,
стилова, филозофија, поетика јер имамо добру историју потврда
да се код ових писаца исто дешава са обрадом других мотива:
вампир, тотем вука, Марко Краљевић (као приказ старијих мотива
трачког коњаника итд.), Царство небеско пракосовског типа (у
склопу есхатолошке представе човекове суштине, која не зависи
од друштвено-технолошког прогреса), стазе рачвања паралелних
историја… Пошто се избијање оваквих мотива дешава у културним
таласима, али понекад без узајамне информисаности, ово се да
тумачити као потврда културне жилавости локалних праобразаца.
Исход ових приповести је заједнички Свет – са Баш-Челиком
у средишту, и задатком ојуначивања (хероизације, обожења) не
би ли се задобило Царство небеско. То је Свет чије су ауторске
нише међусобно приповедно сагласне и узајамно оплођујуће.
То је заједничка митологија, не као културни прежитак мртвих
знакова, већ као доказ заједничких веровања.
Индивидуација праобрасца: Драма и позориште
Наш мотив је био предодређен да проговори гласом и телом
– у драмским уметностима – а не чуди што је у том облику, и то
у формативном периоду југословенске авангарде, избио у јавну
свест дубоком идеолошком и културном контроверзом.
У једној од своје једине три позоришне критике, Крлежа
изричито каже: „U posljednje vrijeme u našoj se knjizi javljaju
umobolni.“ (Крлежа, 1925). Ове речи су се односиле на текст
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авангардне драме „Баш Челик“ Ђура Димовића (1872–1966) изведене
у Хрватском народном казалишту, али и на сличне текстове које
Крлежа анимозно види као компилацијска чеда „jugoslavenskog
rasnog mita“ и наслеђа фолклора. Остатак критике је поздравио,
са много утемељења, рекли бисмо данас, ову драму писану са
гледишта љубавне приче отете Царевне и самог Баш-Челика, текста
чија је теза да ослобађање појединца убија присилну заједницу.
Ниједан важан део приповести драме није познат из саме бајке,
па код Димовића први пут срећемо ауторске мотиве Баш-Челика
и српског фолклора као могући свет у данашњем смислу, све уз
Сколаријеве четири нужне стратегије за трансмедијално грађење
света (Scolari et al, 2014: 72–77): 1. Напоредне приче (parallel stories);
2. Међупричице (interstitial microstories); 3. Приче-изданци (spin-offs);
4. Платформа за стваралачко учешће корисника (user-generated
content platforms) чији је медиј овом случају усмено фолклорно
предање унутар (традицијске) друштвене мреже, док су позориште
и модерна уметност само стваралачки продужетак мреже.
Од тог тренутка мотив Баш-Челика не престаје бити видљив у
српској драми. Код Момчила Настасијевића – према Винаверовом
мишљењу: свеца српског језика и књижевног израза – у музичкој
драми Међулушко благо (II, 36, 1927 године) Баш-Челик се не види
али се добро чује како се из окова ослобађа када сватови нагрну у
ризницу. Њихов излазак из лагума је провала насиља и похлепе,
али кроз то и упињања заједнице „да се регенерише, да преуреди,
очисти и исцели властиту колективну Сенку“ (Цветковић, 2017:
52), дакле опет нешто (што је и Винаверу и Димовићу блиско) у
вези са нуминозним, те властитим и колективним идентитетом,
потврђујући нашу тезу.
На прагу смо доказивања да је, у главној линији, употреба
мотива Баш-Челика ових сто година ишла персонално: из једног
јединог идејног круга и модернистичког крила традиције, са истом
намером, истим или сличним уметничким средствима и у сличним
социо-културним околностима.
Визуелизација нуминозног: Ликовна уметност
Модерне представе Баш-Челика у илустрацији, и ликовним
уметностима уопште, од почетка су имале међународни одјек,
рецимо у Британији 1914. и 1918, да би са уједињењем Срба,
Хрвата и Словенаца имале свој развој напоредно са истим мотивом
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у модерној књижевности на целом југословенском простору, али
на један митопоетски и више примењен начин, уз саму бајку.
Посебно треба обратити пажњу на утицај аутора који спајају
свет илустрације са стрипом а понеки и са анимацијом. У
време Краљевине Југославије то је био Ђорђе Лобачев, у СФРЈ
Александар Грбић, а у савремено доба Добросав Боб Живковић
који је визуелно редефинисао српски фолклор у 21. веку радећи
две важне збирке бајки и приповедака за београдски „Креативни
центар“. Међу савременим примерима од посебне је важности
Растко Ћирић који је од сликовнице о Баш-Челику коауторски
рађене са Џоном Тимотијем Бајфордом дошао данас до важног
анимацијског пројекта.
Други истакнути пример који спаја светове је дело
уметника светске релевантности, добитника многих награда за
илустрацију и сликарство, укључујући и три сребрне и једну
златну „Спектрумову“ – Петра Меселџије. Овај српски сликар
и стрипар, житељ Холандије, дао је своје виђење мотива у својој
монографији Легенда о Баш-Челику (Меселџија, 2008), у САД
The Legend of Steel Bashaw (Meseldžija, 2010). Меселџијин медиј
су платна сликана уљаном бојом, стилски спој северне ренесансе
са академизмом српског сликарства на размеђи 19. и 20. века,
која импресионирају ауторском особеношћу, али и класичним
ликовним средствима примењеним на архајске мотиве. Уз све то,
Меселџија је занимљив и као писац који монументалним сликама
придодаје нове књижевне обраде најважнијих фолклорних мотива,
прозно и стиховима, пружајући их својој немалој публици западне
хемисфере. Меселџија проширује Свет српског фолклора, јасно
изјављујући да је Баш-Челик наша тамна страна, али и део наше
древне вере.
Видимо да мотив Баш-Челика изразито плодно тло управо
има у ликовним уметностима које стреме нарацији.

Унутрашњи екран се фиксира: Стрип
Прометејска искра Ђорђа Лобачева
За разлику од других руских стваралаца у Југославији, Ђорђе
(Јуриј) Павловић Лобачев (1909–2002) није био царистичка избеглица
већ је рођен, одрастао и скоро пола столећа стварао у српској средини
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и култури, од Скадра преко Цетиња (кум му је од Његоша) и Новог
Сада, до Београда, па и суседне/сродне Румуније.
Под утицајем моћне, тада оживљујуће америчке поп-културе,
Лобачев је утемељујући многе стрипске жанрове код нас од 1935.
до 1941. искористио нову штампарску технологију за Политикин
Забавник да утемељи и жанр српских бајки у стрипу, у време када
је фантастичких/фантазијских стрипова и у свету било мало:
„Поново сам прочитао антологију српских народних бајки, легенди,
народних песама, тај неисцрпни, по мом дубоком убеђењу и један
од врхунских домета светског фолклора. И изабрао сам три бајке:
’Баш-Челик’, ’Чардак ни на небу ни на земљи’ и ’Седам лабудица’.
У овом случају нисам се стриктно придржавао текстова, који су,
уосталом, врло кратки, али све чиме сам их допуњавао је узето
из фолклорне ризнице. Све три бајке требало је да чине једну
целину, да представе у стрипу три епизоде доживљаја Милоша,
Бисерке и Брке.“ (Лобачев, 1997)

Изјава „Све три бајке требало је да чине једну целину“ показује
да присуствујемо довршавању и пуштању у погон могућег света
српског фолклора. Почело је са „Баш-Челиком“ већ у првом броју
тада публици спектакуларног Политикиног Забавника (фебруар
1939), толико успешно да је утемељивач наше стрипологије Жика
Богдановић, тадашњи седмогодишњи читалац, касније оценио:
„Не умем да објасним због чега је управо ’Баш Челик’ толико
опсесивно на мене деловао, мада сам, после приличног броја
година, као највероватније објашњење узео чињеницу да се радило
о фантастичном, готово делиричном стрипу. Не делиричном,
грешим; у ’Баш Челику’ није било ничег грозничавог, чак ни ничег
’натприродног‘: чинило се да је довољно било бити стрпљив и
чекати да се све само по себи разреши, макар на концу добило и
обележје пуке маште.“ (Лобачев и Богдановић, 2006/1989)

Иако рађена са много оригиналности и аутохтоности, ова серија
не крије америчке узоре. Пре свега то је Александар Рејмонд, аутор
који је обележио рани стил Лобачева. Рејмондова серија „Флаш
Гордон“ појавила се у Краљевини Југославији 1935, годину након у
САД, у београдском листу Стрип, уредника Војина М. Ђорђевића
– још једног од међуратних стваралаца који су ујединили филм,
стрип и медијску делатност. На истим страницама је објављен
почетнички стрип „Зрак смрти“ Лобачева и Вадима Курганског, којима
је непосредно пре тога Ђорђевић дао прву шансу да у Панорами
дебитују са рејмондоидним стрипом „Крваво наследство“.
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Други амерички узор је био „Принц Валијант“ Харолда Фостера,
који се у Југославији појавио 1938, такође само годину након америчке
премијере, роман-река чију је једну рану али убрзо атрофирану
линију – фантастичку, Лобачев наставио управо српским бајкама.
Лобачев, осим валијантовске физиономије царевића Милоша, даје
и директне посвете Фостеру: у 19. наставку у дружењу Милоша
и Бисерке у Бисерграду имамо парафразу Валовог уживања са
госпама у Камелоту, мелодрамску и идилску секвенцу, која се
завршава судбинским доласком пред замак са тајним житељем.
Резултат Лобачевљеве стрипске визије је по много чему био
блистав и јединствен, превођен са успехом и ван Краљевине
Југославије, рецимо у ратној Бугарској. Извођење је стилски
беспрекорно, занатски поуздано, са добрим осећајем за наративне
и визуелне сразмере, свеже поетике уједначене у свим детаљима.
Овим је заокружен Свет српске бајке у стрипу – њен језик, логичка
обзорја и границе, знакови, тропе, уметнички поступци и средства,
иконографија, сензибилитет и општи манир.
Упркос високом културном резултату, један део уметничке
критике од почетка је био непријатељски настројен према
стриповању бајки. Напади су, као и у случају Димовића, дошли
од радикалне левице, под непосредним окриљем Комунистичке
партије Југославије, тада забрањене због тероризма. У тексту „У
одбрану народне поезије“, у јунском броју београдског месечника
Уметност и критика 1939. године (уредник Радован Зоговић)
анонимни писац, по свему судећи Јован Поповић, напада тек
зачети жанр српског фоклора у стрипу:
„... стрип и народна поезија! Индустрија вештачке фантастике
са модерним реквизитима – и наивна, сугестивна сликовитост
суздржано осећајне народне епике! Прошлог лета већ смо на
ступцима нашег дневног листа могли да ожалимо сакаћење и
силовање једне лепе народне песме, мотив Душанове женидбе.“
(Поповић, 1939)

Развој новог жанра сада освешћује критичара о виталности
феномена, и он има потребу да се врати оштрој критици којом
удара директно на наш мотив, али и манифестно открива гледиште
своје идеологије:
„У Политикином Забавнику излази стрип ’Баш-Челик’ по народној
причи, а од недавна излази у Политици стрипована хроника
’Пропаст града Пирлитора’ по мотивима народне поезије. (...)
Колика апсурдност, колико непознавање суштине уметности, или
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колико безобзирности према културним вредностима кад се ради
о текућој траци индустрије јавног мнења! (...) Не, те се визије не
могу вештачки репродуковати, фалсификовати. Такве, оне не
само што су апсурдне кад се модерном техником цртају, него су
уметничка порнографија. Не сме се народна уметност бацати у
ждрело индустрије ’јавног мнења’ за мале паре и велике зараде.“
(Поповић, 1939; наше истицање)

Комунистичка идеологија није била против постојања
самог Света српског фолклора, све док је остајао у усменој
или писаној форми. Али била је оштро против визуализације,
ауторске варијантности, драматизовања и нарочито – увођења
бајки у савремену популарну културу за омладину и одрасле, а
тиме и цело друштво.
Овај став је остао валидан и када се власт променила. Већ за
Божић, 6. јануара 1945. у Борби, гласилу новог револуционарног
режима, Јован Поповић се јавља као „први ратни министар
просвете“ и ускоро први председник Удружења књижевника
Србије – и напада стрип у данима кад су главе и даље падале из
идеолошких разлога:
„Још у лето 1939. поводом стрипованих народних песама ’БашЧелик’ и ’Пропаст града Пирлитора’, наш напредни теоријски
часопис за питања уметности, Уметност и критика, заузео је био
одлучан став у одбрану народне поезије од насртаја индустрије
стрипа. Тада смо могли само да протестујемо. Данас је култура
својина народа, и народ има у рукама власт, којом може да
заштити и своју културу. Ради се нарочито о нашој омладини,
о нашој деци. Држава је одговорна за њихову будућност. Читав
народ је заинтересован да интелектуални и душевни развитак деце
тече правилно, да се њихов ум не унакази, да се њихова машта
не изопачи, да се њихова душа не деформише разним видовима
порнографије. А најзад, ту је и закон, закон који је народ донео
у свом интересу. Тај закон треба поштовати.“ (Поповић, 1945;
наша истицања)

Због ових речи је одмах уследила и прва званична забрана
уметничких дела у Титовом режиму – забрана домаћих стрипова
– због саме њихове форме, а не теме, која је могла бити и по
класичној књижевности. Занимљиво је да је код Поповића, као
комунистима прихватљив, издвојен феномен Дизнија, већином
дечјег материјала, чак и пре бежања Тита под кишобран Запада.
Такође треба знати да је Александар Вучо имао суштински исте
аргументе нападајући пола деценије касније филм Чудотворни
мач рађен по истој бајци (Вучо, 1950).
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Но, нису сви од југословенских комуниста тако мислили.
Постојала је дубока идејна подела у нашој левичарској култури,
најдубљи „раскол на љевици“ – подела у односу на популарну
културу, где је једна струја заступала ждановизам и корпоративну
дозвољивост, а друга тражила личну слободу, укључујући и
проширивање Светова на основу фолклорних. Врх режима се
определио за први модел, али је након раскида са Стаљином
почео до одређене мере да дозвољава личне слободе, осим ако из
лично уметничког нису превише залазиле у домен популарне и
народне културе, што је држава по правилу спречавала, чак и у
време српских либерала (Конгрес културне акције у Крагујевцу
и тзв. Закон о шунду, 1971).
Ипак, већ 70-их година 20. века уследило је теоријско
препознавање универзалне човечанске матрице наших бајки
у стриповима:
„Баш Челик вам је, чини ми се, донео право упориште:
то је прича ослобођена жанровског схематизма, и, самим
тим, способна да се сама из себе репродукује. Упркос свим
фантастичним орнаментима, па и елаборираним елементима
фантастике, и фабулативно и карактеролошки њу ваја стварност
митског искуства. Прихвативши је у њеној митској димензији,
прихватили смо и њен митски, па, усудио бих се чак да кажем, и
митопоетски, односно митоисторијски реализам.“ (Богдановић
у: Лобачев и Богдановић, 2006/1989)

Од исте средине 70-их Лобачев је враћен и јавно у
југословенску културу, а тада је урадио и нове верзије својих
бајки, које се до данас прештампавају са великим утицајем
(иако неки познаваоци сматрају да су предратне верзије биле
уметнички узбудљивије).
Разграњавање облика:
Мауровић, Сулић, Зупан и Масловара...
Утицај Лобачева довео је до периодичног враћања мотива
у новим стрипским верзијама.
Прва следећа верзија (1951) изазвана је успехом Нановићевог
филма, али у време кад се геополитички и унутрашњи потрес
усложњава и када ФНР Југославија улази под војно окриље
НАТО-а. Стрип је нацртао, за загребачки Хоризонт, по стиховима
нама непознатог песника, геније европског стрипа Андрија
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Мауровић, стваралац филмова другим средствима. Он је био
цртач у стрипу склон натурализму, а несклон фантастици,
уносећи уз помоћ сценаристе, потпуно другачији дух, причи
туђи: стихови су сугерисали тривијализацију ионако осетљиве
условности бајке, а цртеж је делимично опор, по сентименту и
ставу помало крлежијански. (Недавни репринт у Загребу 2016.
објављен је са новим текстом: суво препричаном прозом која
само сажима бајку.)
На другој страни, око деценију и по касније, у Београду, у
листу Кекец (затим привремено Пионир–Кекец) данас потпуно
заборављен титан реалистичке стилизације Здравко Сулић
(1925–1989) даје обраду бајке са двоструким куриозитетом,
враћајући је изворном смислу (Сулић, 1964–1965). Прва
особеност је дословно враћање ур-тексту, не само у изворном
језику и нарацији (након пола века модернизовања овог мотива
у популарној култури), него и у фино подешеној драматургији.
Друга иновација је у ликовности јер је велики мајстор
реалистичке стилизације овде дао све своје специјалности:
експресионистички тумачен фото-реализам, филмско светло,
архитектонски стварне просторе, и изнад свега: иконичко
смештање приче у миље који је очигледно домишљена Србија
Немањића. Стрип по мотиву високог симболичког значења (макар
и ненамераваног) рађен је између Устава Југославије 1963, који
је поставио основе и самоуправљања и конфедерализације, и
Брионског пленума 1966, када је конфедерална линија оличена
у Кардељу победила унитарну у виду Ранковића, што је имало
своје одјеке у елитној и популарној култури. Може се рећи да
Сулић васкрсава Нановићев неизречени национални подтекст.
У кризним деведесетим мотив Баш-Челика се непогрешиво
враћа, али понекад сакривен у безазлени облик. Здравко Зупан
и Никола Масловара, добри познаваоци Лобачевљевог рада,
радећи стрип „Мики и Баш-Челик“ (1999) као део света Микија
Мауса, потпуно су успели да реконструишу, али у другом стилу
и жанру(!), дух стрипа Лобачева (делом и дух филма), правећи
врхунску посвету, али и најбољу југословенску дизнијану
(Стефановић, 2015).
Отворени упад прималног, фантазијског и психичког у
стварни свет налазимо код Тонија Фејзуле у минијатури која
повезује бајку са реалношћу грађанског рата у Југославији
(Фејзула, 2002) и која говори да се ово буђење Зла неће завршити
победом Добра.
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Постваривање приказе: Филм
Војислав Нановић као последњи жрец
Да ли се и у српској кинематографији, попут стрипа и прозне
фантастике, десила иста врста континуитета – жанровског, мотивског,
културног? Ми сматрамо да јесте, упркос свим прекидима (Ристић
и Јовићевић, 2015; Јекнић, 2019) и упркос спречавању одређених
филмских тема у СФРЈ.
Војислав Нановић (1922–1983) улазио је у пубертет са развојем
модерног авантуристичког стрипа. Био је, дакле, у пријемчивим
годинама за непревазиђену уметничку и медијску форму 1930-их,
тај чудотворни мач оптимизма Њу дила у епохи када су и САД
имале свој Гладомор. Под утицајем стрипова Рејмонда, Фостера
и Лобачева, и сам је Нановић пожелео да буде стрипар – баш као
Федерико Фелини, Жика Митровић или Љуба Поповић, који су
то делимично и успели.
То је одредило Нановићев поглед на свет и остала су сведочанства
о интензивном цртачком ангажману који се током рата претворио
и у јавни, пропагандни на фронту – уређивањем Пионира 1944. у
Срему, и цртањем стрипова и илустрација. Уписао је одмах после
рата Ликовну академију, али га је Партија невољног померила на нове
задатке, прво у новинарску политичку школу, па у Политику, онда
у „Филмске новости“. Прошао је касније и добре курсеве у Прагу
1946. где су му предавачи били Сергеј Ејзенштајн и Бела Балаш, а
1951. и у Лондону, где му је предавао Торалд Дикинсон, надахнут
Едвардом Гордоном Крегом, заступник руске кинематографије у
Британији 30-их година (особито Вертова и Ејзенштајна), а после
рата и први британски универзитетски професор филма, за кога
је сам Нановић рекао: „Признајем. Непосредни учитељ ми је био
Енглез Дикинсон, а узор Џон Форд.“
Уметнички је Нановић дебитовао аутобиографским филмом
Бесмртна младост, правећи касније многе од великих преседана и
премијера унутар српског филма, али је, за сада, само Чудотворни
мач остао као део најшире баштине, али и продукциони узор по
многим основама.
На шпици овог филма пише да је сценарио радио Нановић
као „филмску бајку по мотивима народних приповедака“. Али ми
знамо да то није једини наративни извор филма. Посебно изворе
треба тражити у односу на нашу тезу да је мотив Баш-Челика
формативни за српску културу у свим њеним променама, и да то
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иде од 1. културне матице преко 2. авангарде до 3. поп-културе,
или у другим комбинацијама, али скоро увек са стрипом као првим
директним индикатором.
И ту одмах налазимо први доказ: на шпици је изричито наведено
да је редакцију дијалога и стихове радио Станислав Винавер, који
је деловао у сва три културна „екосистема“: књижевној авангарди,
филму и у популарној култури. Дакле, косценариста је управо личност
са којом почиње модерно освешћивање праобрасца Баш-Челика.
Следећи траг је јасан: утицај Фостеровог „Принца Валијанта“
је у овом филму систематски и намеран, чинећи градивни елеменат
сликовног поретка (image system) јер је одражен вишеструко,
рецимо на сценографију: арена за двобоје, замак, лагуми, куле;
затим на костиме, нарочито женске свих социјалних статуса;
фризуре, реквизите итд. Овај Фостеров утицај се делимично осећа
и у композицији, осветљењу и атмосферичности филмске слике
тада младог директора фотографије Душана Петровића. Ово је
наравно део инспирације јер је Нановићев свет компактан и особен
у својој аутохтоности, иако је био и светски – саобраћајући са
глобалним духом свог и претходних времена.
Још један утицај се намеће из стрипа, а то је филмско интерпретирање
иконичких и стилских елемената виђених код Лобачеву омиљеног
и узоритог Алекса Рејмонда, али са фантазијским делом опуса –
„Флашом Гордоном“, утицајем који се осетио и у Лобачевљевом
„Баш Челику“, нарочито са анималоидним небеским војскама. Код
Нановића тог у филму има много мање јер је чак и за ову продукцију
– сјајну за оно доба – било немогуће убедљиво дати крилате људе са
змајским и орловским главама како воде масовне ваздушне битке.
Међутим, у Нановићевом филму систематски налазимо одблеске
милитаризоване фантазије планете Монго, нарочито када се тичу
Баш-Челика и његовог покрета, који нису туђинска војна банда
него организовани тоталитаристички систем, револуција локалног
порекла која се брзо развија и која тежи да направи сопствену
цивилизацију, што се види по униформама и другим елементима
групног демонског ума – из угла опресора природним развојем, али
из угла Небојше и његовог народа застрашујућом антиутопијом,
где су обични мушкарци и жене постали сировина, једни као радно
робље, други сексуално.
Ипак суштинска основа која из стрипа порађа овај филм јесте
визија фолклора узета од нашег стрипара Ђорђа Лобачева. Сви
слојеви утицаја су мерљиви: наративни; иконографски, сценографски
и костимски; геополитички; идејни; идеолошки; филозофски;
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етички, стилски и жанровски... Очигледно је да су Лобачевљеви
радови из Политикиног Забавника, пре свега „Баш-Челик“, али
и ратно „Биберче“, били основа за Нановићев филм, што се може
упоредно видети у главним аспектима:
Наративни и комуникацијски елементи
Категорија
Лобачев
Нановић
– || –
Заплет
Биберче: Мали чобанин примећује
постојање Зла. Када одрасте мора да Скоро потпуно
се суочи са истим Злом. Да би успео примењено
и у филму
мора да путује, укључујући земље
(са изузетком
Оријента, испуњавајући задатке.
решeњa која
Због личног губитка, организује
су захтевалa
отпор. Ослобађа на крају сужње и
тада немогуће
поробљене.
специјалне
Баш-Челик: познати мотив бајке,
ефекте).
проширен знатно у главном и
секундарним заплетима.
Ликовни
Визуелност Лобачева, Рејмонда
– || –
поредак (Image и Фостера, са ослонцем на
Скоро потпуно
system): стил и
идеализовану представу српског
примењено
иконографија.
средњег века спојила се у
и у филму
јединствен свет: изглед ликова,
(са изузетком
костим, сценографија, реквизита,
решeњa која
осветљење, симболи. Секундарни
су захтевалa
утицај и руске уметности – Ивана
тада немогуће
Билибина, ондашњег поимања
специјалне
Видовданског култа у уметности
ефекте).
итд.
Филозофска
Етичка, социјална и есхатолошка
– || –
идеја
порука су једно.
Само храброст обожује и
овековечује јунака.
Али онострани спас појединчеве
душе зависи од његовог доприноса
спасавању заједнице/народа на овој
равни.
Начин
Особена (лобачевљевска) структура,
– || –
приповедања
стил и темпо приповедања, иновативни
за питање наше бајке, чак и у светском
стрипу. Пре свега, специфичне сразмере
у композицији и интензитету радње.
Такође: психолошки „природно“
исприповедана прича, без комичног
убрзавања, психологизујућег успоравања
или препричавања.
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Категорија
Друштвена
ангажованост
аутора
Друштвени и
геополитички
оквир

Културна идеја

Социокултурно поређење
Лобачев
Аутори – Винавер, Лобачев и
Нановић – пре рата били су
изразито културно и политички
активни.
Стрип „Баш-Челик“ је објављен у
време прављења Бановине Хрватске
и почетка рата у Европи (1939), а
„Биберче“ током немачке окупације
поражене Србије и Срба (фељтон
1942. и свеска 1943).

Нановић
Исти аутори су
и после рата
културно и
политички активни.
„Чудотворни
мач“ је прављен
1948–1950. у време
раскида Титовог
режима са СССР,
потенцијалне
инвазије на ФНРЈ
и репресије над
десетинама хиљада
разочараних
левичара, већином
Срба, који су
хтели савез са
Москвом, али и
наставка репресије
над демократски
оријентисаним
Србима–
родољубима.
Изворник (бајка) се користи као
– || –
темељ националне психе, мита и
заједнице у време кризе српског
идентитета и геополитичког лома.

Све ово повезује две медијске верзије које раздваја пуна
деценија, она која је срушила све старо и донела све ново.
Али нешто је остало исто: конкретни ствараоци – Винавер,
Лобачев и Нановић – као живи медијуми и чувари апстрактних
садржаја и вредности које су кроз стрип и филм покушали да
сачувају у два различита геополитичка и идеолошка контекста.
Филмом је Баш-Челик – без икакве сумње – изабран да буде управо
тај континуитет српске културе.
Раде Марковић, који у филму тумачи Небојшу, јесте не само
физиогномски него и етноменталитетски (као новоакултурисани,
„прогресивни“ представник шумадијског варијетета херцеговачког
типа) изабран као одраз Биберчета, јунака стрипа – ослободилачког
манифеста који је Ђорђе Лобачев два пута објавио за време
немачке окупације, док је јавно радио за Недићеве листове, а тајно
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као илегалац за београдску ћелију Савеза совјетских патриота.
Као једини поп-културни производ ове врсте у згаженој Србији,
Биберче и његова јуначка порука били су, нема сумње, примећени и
одјекнули национално и идејно у самом Нановићу, димовићевском
јуноши који није током окупације био салонски посматрач већ
првоборац – млади илегалац а касније и партизан. (У понашању
током рата, а не само поетички и идеолошки, лежао је послератни
Нановићев сукоб са Александром Вучом и Марком Ристићем јер их
је редитељ прозивао да су они рат провели у бањском избеглиштву,
да би се након рата наметнули као арбитри културе и судбина.)
Из наведеног би било логично очекивати личну сарадњу
Лобачева и Нановића када је овај други био натеран да пређе у
Политику као новинар 1946. где је наш Рус био већ другу деценију.
Сматрамо да је извесно да је Лобачев од почетка био са Нановићем
унутар екипе која је зачела филм.
На ово указује и чињеница да се филм све до продукције звао
као и свима познати стрип, просто Баш-Челик. Али се то одвијало
у време тектонских поремећаја око резолуције Информбироа
и апостасије Титове СФРЈ из комунистичког лагера (која би се
можда завршила совјетском инвазијом да НАТО није запретио
атомским оружјем, архиве сада показују). Но, следи рез: Лобачев
одбија да се одрекне новодобијеног држављанства СССР и бива
са породицом протеран у Румунију, где је живео до Стаљинове
смрти, па тек онда пуштен у СССР, простор својих предака.
Синеасти најкасније 1949. мењају име филму у Чудотворни
мач и тиме се дистанцирају од Лобачева и ондашње ситуације.
Међутим, коначно дело има печат кризе у којој је настало: уместо
параболе о тек завршеном рату против страних завојевача и моралним
преимућствима комунистичких (уместо демократско-ројалистичких)
ослободилаца, направљен је филм о борби појединца и народа
против домаћег идеолошког тоталитаризма („из нашег подрума“),
експлоатације, милитаризма и страха – све баш као што треба за
период сукоба унутар Коминформа. Једина је невоља што маска
Миливоја Живановића у улози Баш-Челика не личи на Стаљина,
иако смо то могли да очекујемо с обзиром на епоху (и на то да је
туркијско çelik идентично руском сталин). Лик антагонисте је,
наиме, дат потпуно другачије него у „Кремаљског брђанина“, и
подсећа – лицем, масом, фигуралношћу, размерама па и фактуром
маске – на чувену Аугустинчићеву статуу Јосипа Броза Тита, помало
незграпну и претенциозну, која је довршена те 1948. године, са
намером да буде посејана широм нове федеративне републике,
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као неопходни део нове идолатрије где је један (челични) отац
сада недостајао.
Имамо назнаке да је Нановић једно мишљење о Титу и сопственом
комунистичком покрету имао на почетку рата, а друго, негативно,
када је сазрео у миру. Као редитељ је (пре)храбро отварао један по
један жанрoвски, тематски и идејни простор. Напоредно је од једне
линије сопствене, комунистичке власти био систематски ометан,
али је био критикован и од генерације која је тек стасавала мислећи
да Нановићу због ратних заслуга у животу све иде глатко (Душан
Макавејев, Живојин Павловић, Жика Богдановић...).
Из биографских разлога, легитимно је запитати се да ли је филмски
Небојша разочарани Војислав Нановић и да ли је ипак Чудотворни
мач у самој бити ламент српских партизана, изневерених од стране
Тита, над судбином Србије и Срба? Одакле Нановићу мотивација
за филм Шолаја? Шта је крио неснимљени партизански сценарио
Курјаци (Men and Wolves), регистрован код Гилде америчких писаца?
Од Бранка Ћопића преко Жикициног брата Драгољуба Јовановића до
Николе Лекића (све важних стрипара у неким деловима каријере!),
уметничко стварање разочараних партизанских првобораца још нема
потпуну валоризацију кроз истраживања поп-културе и уметности,
чак ни у наше доба када поп-културна слика другог антифашистичког
покрета, ројалистичке ЈВуО напокон добија пажњу истраживача
(Даковић, 2015; Николић и Стефановић, 2016).
Ометања зарад неутрализације Нановића и његово последично
људско и етичко незадовољство расли су, да би на крају лично
Ратко Дражевић, могул државне безбедности и филма СФРЈ, рекао
средином 60-их година Нановићу да његове услуге југословенском
филму више нису потребне. Нановић тада Баш-челички раскида
окове сопственог кавеза и одлази у САД, правећи од нуле каријеру
монтажера, и само га је тешка болест спречила да уради игране
филмове по свом нахођењу и сопственим капиталом.
Културално је рехабилитован тек падом Титовог режима и након
распада СФРЈ, објављивањем зборника Режија: Војислав Нановић:
последњи пионир (1993), са мотом да се „враћа из прошлости да би
остао за будућност“, како каже Богдан Тирнанић.
*
Нановићев утицај на модерне словенске културе већи је него
што смо били обавештени. Наиме, управо је Чудотворни мач први
југословенски филм приказан у биоскопима широм Совјетског
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Савеза 1956. (Черненко, 1986) – исте године кад је и Лобачев са
породицом по дозволи дошао у Лењинград (Санкт Петербург) –
остављајући велики утисак на гледаоце и доприносећи до данас
популарности југословенског а особито српског фолклора у СССР.
То је, по свој прилици, те године довело издања Сербские народные
сказки, касније вишеструко прештампаваног, на чијим је корицама
била слика угледног уметника Виктора Исаевича Таубера и то
за бајку „Баш-Челик“. Од те године је израз Баш-Челик близак
многим нараштајима Источних Словена и њихових суседа.
Овде долазимо и до једне занимљиве могућности. Наиме,
код нас се цитира изјава Никите Михалкова, кључног редитеља
обновљене Русије: „Када сам први пут видео филм Чудотворни
мач српског режисера Војислава Нановића, одлучио сам да у
животу желим да радим само једну ствар. Да будем као Нановић,
да снимам такве филмове…“ (Наведено по Гајић, 2016). Нисмо
успели до времена писања рада да верификујемо извор цитата,
али није тешко поверовати да је у доба ригиднијих совјетских
филмских бајки једанаестогодишњи Никита, који је Нановићев
филм сигурно гледао, заиста остао запањен емотивно пријемчивим
филмом, и успелим совјетским плакатом који је у Москву донео
узвишену атмосферу западног стрипа реалистичке стилизације,
тада спречаване у СССР – где је дозвољавано причање у сликама
само ако је било за врло мало децу или наменско.
Како било, захваљујући филму, Баш-Челик је још средином
20. века постао феномен свесловенске популарне културе.
Начин на који нас је Нановић одвојио од совјетоидног модела
кинематографије одмах је примећен и вреднован на Западу, пре
свега код нових савезника, у Великој Британији 1949, а убрзо
и Сједињеним Америчким Државама. Чланак Џона Дрискола
„Tito and Celluloid“ био је рана ласта те перцепције која ће имати
продукциону важност за развој нашег филма до данас (Driscoll,
1952: 132–133).
Милутин Петровић између антрополога и психијатра
На изненађујући начин мотив Баш-Челика се вратио када је
било и очекивано – када су се културни, идеолошки и геополитички
светови расцепили, увлачећи Србију у следећу димензију.
Први дугометражни филм београдског мултимедијалног уметника
Милутина Петровића настао је 2000. године док су делови центра
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Београда још смрдели на гареж и хемију од последица НАТО
бомбардовања. У причи о младом монтажеру који је психички
оштећен преживевши бомбардовање зграде Телевизије Србије, и
зато смештен током рата у душевну болницу, наједном срећемо
наш мотив – цимер у болници му је Раде Марковић, симболички
Небојша, који је у комунистичком добу постао од ослободиоца
идеолошки тиранин и егзекутор сопственог народа – Црвени
Баш-Челик. Слободни смо да ово преведемо на симболичку
и психоаналитичку раван – ко не победи Баш-Челика (у себи)
постаће сам Баш-Челик. Светови реалности, психе и фантазије се
у овом занимљивом и идејно значајном филму слободно преплићу,
формативно не далеко од „упада реалности“ на крају Лобачевљеве
фантазије у „Принцези Ру“.
Упркос одређеним приповедним неравнотежама, „Земља
истине, љубави и слободе“ остаје и после читаве генерације
изванредно сведочанство и грађа за изучавање колективне психе,
која потпуно оправдава нашу тезу о Баш-Челику као менталном и
културном маркеру српске етнопсихологије и друштва. Овај филм
је антрополошки оглед, прилог борби културнух концепата, као
и тумачење последица одустајања од архетипа.
Напоменимо да, као и у случајевима Димовића, Винавера,
Лобачева и Нановића, и овај случај има своје животно и културно
а не само филозофско утемељење. Обојица сценариста, монтажер
Петар Јаконић (који је је био у монтажерској смени РТС када је
НАТО уништио зграду) и режисер Петровић су 1993. били коаутори
рехабилитационе књиге Режија: Војислав Нановић: последњи
пионир. Милутин Петровић је и редитељ који по Нановићевом
сценаристичком магнум опусу снима дело Боре Станковића у
облику телевизијске серије, испуњавајући највећу жељу последњег
пионира нашег филма. Несуђени редитељ пројекта Живојин
Павловић је 1993. изјавио: „Морам рећи да је то био један од
најбољих текстова рађених према литератури које сам прочитао.“
Културна вертикала коју је и Нановић заступао је очигледно
жива – и сама се регенерише.
Стрип другим средствима: анимација
Најновији подухвати нису везани за игране филмске форме,
иако би се оне могле без проблема технолошки и креативно
произвести у данашњој српској кинематографији.
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Посреди су два анимирана филма. Први је кратки филм о
пореклу Баш-Челика, а ради се новим технологијама које вештачки
свет не стварају постепено већ композитни елементи унапред
постоје и напоредно дејствују током снимања. Вођа пројекта
Витомир Јевремовић из београдског предузећа „Digital mind“,
истакнутог у стварању дигиталних платформи од значаја за културу
и уметност, каже:
„Овај пројекат је занимљив јер смо користили технологију која
снима покрете тела глумаца, сензоре за детекцију покрета лица,
програме у којима се монтажа и режија раде у реалном времену,
док се светло у сценама намешта интерактивно. Израда пројекта
је била експеримент нове форме и методологије прављења
анимираних филмова, а као припрема за израду дугометражног
анимираног филма по великој бајци ’Баш-Челик’, својеврсни
свети грал српске кинематографије.“ (Јевремовић и други, б. г.,
наше истицање)

Други анимирани подухват је чедо ренесансно надареног
Растка Ћирића који је свет бајке већ обрађивао у сликовници, а
сада је на прагу стварања филма који може бити миљоказ наше
анимацијске културе. Осим Ћирићевог сваковрсног доприноса
стрипу, поменимо и креативно учешће других значајних мајстора
европског стрипа и илустрације из Србије, пре свега Жељка Пахека
и Бобана Савића Гета. Материјал настао у развоју импресионира
својим квалитетом (добијено на увид љубазношћу аутора, јуна
2019).
Са Ћирићевим подухватом пун формативни круг визуелне попкултуре, започет британским, руским и српским илустраторима и
стрипарима раног 20. века, затвара се управо Баш-Челиком.
Тестирање Баш-Челикове трансмедијалности
Поменути Хенри Џенкинс, својевремено професор Компаративних
студија медија на Масачусетском институту за технологију,
није изумео трансмедијалне законе, а можда чак ни сам термин,
али је захваљујући његовом чланку у MIT Technology Review
(Jenkins, 2003) појава напокон освешћена у индустрији забаве и
била званично крштена. То је изазвало талас истраживања, али
и пословних одлука које годинама утичу не само на културну
и тржишну, већ и друштвену слику планете. Осим индустрије
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забаве, трансмедијално приповедање може се применити и на
многа друга поља: савремену уметност, друштвене активистичке
промене, моду или комплетан начин живота...
Трансмедијално приповедање се код Џенкинса односи на
приступ приповедању на неколико платформи, где се главни наратив
остварује искључиво садејством више канала комуникације – медија.
Да би било смислено и делатно, трансмедијално приповедање мора
користити јединствене особине сваког медијума, промишљено и
усмерено. Џенкинс ово приповедање одваја од трансмедијалног
брендирања, које не мора уопште допринети проширивању Света.
Стрип о Баш-Челику и овсене пахуљице „Баш-Челик“ нису од
исте врсте доприноса причи.
Џенкинс је од почетка истицао да нису све приче погодне
да буду трансмедијалне, али је указао на седам основних начела
трансмедијалности која нам омогућују да проверимо грађу БашЧеликовог феномена. То су:
1. Проширивост насупрот Пробојности (Spreadability vs.
Drillability). Овде није реч о квалитативности него о сразмерaма
двеју сродних појава. Проширивост се односи на преношење
садржаја кроз друштвене медије да би се франшиза истакла и
учврстила, али је учешће публике површно. Пробојност се односи
на личну пасију и учешће љубитеља, иако није нужно да буде
део друштвене сфере. Баш-Челик је показивао обе особине у
свим својим инкарнацијама: оглашавање и хало-ефекат насупрот
дечјој идентификацији (за коју поуздано знамо да је била велика,
из Богдановићевог сведочења о 1939. години). То се нарочито
односило на стрипове из 1939. и 1999, као и на филм 1950, и није
било везано само за Југославију.
2. Континуитет насупрот Умножавању (Continuity vs. Multiplicity).
Контрола и уједначеност одликују начело Континуитета, тако да ће
ликови и свет бити стабилни у свим појавама франшизе. Принцип
Умножавања, опет, дозвољава бескрајне варијације (што укључује
и неслужбени део континуума – љубитељски, који се тиме више
веже за Свет). Баш-Челик је, дијалектички занимљиво, у својој
главној линији (Димовић – Лобачев – Нановић/Лобачев/Винавер
– Сулић, и Зупан/Масловара) пратио идејни Континуитет, али је
уметнички пратио принцип Умножавања, што нам се чини као нека
врсте ендемске појаве због специфичних српско-југословенских
околности.
3. Урањање насупрот Извлачивости (Immersion vs. Extractability).
Пример првог је да посетом музеју Студија Гибли, гледању филмова
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или читању стрипова можете ментално уронити у чисто уметничко
искуство, ван вашег животног искуства. Насупрот томе, пример
Извлачивости је маска или костим који ћете пренети у сопствени
свет на журки, карневалу или маскенбалу, а исто важи за играчке
и сувенире као продор фантазијског у реалност. Уметнички део
Баш-Челиковог света припада несумњиво првој групи, а комплет
играчака другој.
4. Светоградња (Worldbuilding). Ово је начело чије је тежиште
на изградњи измаштане васељене, која може садржати небројене
ликове, правце приповедања или више појединачних светова, са
могућношћу да постане франшиза са многим начинима приступа/
улажења и последичне комерцијализације. Већ смо рекли да је
Баш-Челик постао свет када му је паралелне и позадинске приче,
али и основне законе уметнички изградио Димовић, и од тада је
неколико пута озбиљније прошириван.
5. Серијалност у трансмедијалном приповедању (Seriality)
односи се на засебне епизоде као што их већ знамо у стрипу и
прози, или на телевизији и радију. Но, за разлику од мономедија,
ова врста приповедања се шири и на серијалност између медија и
уметничких облика, а не у једном облику и у физичком континуитету.
За обичну (непосвећену) публику овде постоји велика опасност од
неразумевања, конфузије и честог напуштања праћења уметничког
дела. И сам Џенкинс признаје да је серијалност најбоља када иде
већ опробаним каналима и стабилним серијалним облицима. У
том смислу и код Баш-Челика имамо јасну серијалност: сва четири
главна стрипа серијализована су у изворном објављивању: Лобачев,
Мауровић и Сулић давали су по једну таблу по наставку (броју
новина), а Зупан/Масловара по 12 малих. Сви ти стрипови су
посебно грађени као серијални и добро су деловали у том облику.
6. Субјективност (Subjectivity). Код Џенкинса се ово односи
на увођење онеобичавајућег гледишта – оних који припадају
пратећим ликовима. Одличан пример је Димовићева драма где
смо упознали интимни и психички живот Царевне и Баш-Челика
и, поистовећени, гледамо догађаје кроз њихове очи. Ово је такође
и добар подстрек љубитељима и другим ствараоцима за, рецимо,
писање аматерске књижевности из угла ових ликова.
7. Извођење (Performance) односи се на учешће љубитеља
у проширивању света, што може бити од вербалног приказа,
преко писања, до озбиљнијег глумљења и костимирања. БашЧеликов свет има играње игара на плочи, картама и играчкама,
али и костимирање, мада је већа вероватноћа да ће бити изабрани
Царевић и Царевна него Баш-Челик.
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Ђорђе Лобачев. „Баш Челик“,
55. табла. Политикин Забавник, 1939.

Ђорђе Лобачев. „Баш Челик“,
23. табла. Политикин Забавник, 1939.

Плакат за Чудотворни мач,
дугометражни играни филм
Војиславa Нановићa, 1950.

Ђорђе Лобачев. Биберче, 1943.
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Сцена из филма
Чудотворни мач, 1950.

Сцена из филма
Чудотворни мач, 1950.

Здравко Зупан (цртеж),
Никола Масловара (сценарио) и
Зоран Андрић (колор).
Насловница стрипа
„Мики и Баш-Челик“. 1999.
У оригиналу: боја.

Здравко Зупан (цртеж) и
Никола Масловара (сценарио).
„Мики и Баш-Челик“,
13. табла. 1999.
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Здравко Сулић. „Баш Челик: народна прича“,
6. табла. Кекец, 1964–1965.
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Петар Меселџија.
Легенда о Баш-Челику/
The Legend of Steel Bashaw/,
готова слика, 2008.
У оригиналу: боја.

Петар Меселџија.
Легенда о Баш-Челику/
The Legend of Steel Bashaw/,
припремни цртеж, 2008.

Петар Меселџија:
готова слика из књиге
Легенда о Баш-Челику/
The Legend of Steel Bashaw/,
2008. У оригиналу: боја.

Петар Меселџија.
Легенда о Баш-Челику/
The Legend of Steel Bashaw/,
припремни цртеж, 2008.
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Тестирање Света
Џенкинс је дао и контролни сет правила који одваја наизглед
сличне случајеве адаптација (интермедијалности) од трансмедијалног
приповедања које твори Могући свет (Jenkins 2008; сажетак:
Jenkins, 2007–). Ових десет важнијих критеријума показаће нам
да ли је мотив Баш-Челика у својој главној и најутицајној линији
(од Винавера до данас) заиста трансмедијални Могући свет.
1. Процес трансмедијалног приповедања подразумева систематско
расејавање измаштаних елемената преко разних дистрибутивних
канала, да би се створило уједињено и јединствено искуство
публике. У идеалном случају, сваки медијум и уметничка форма
морају дати свој обол заједничкој ствари. Баш-Челик управо то
ради у свом магистралном правцу (Винавер – Димовић – Лобачев
– Нановић/Лобачев/Винавер – Сулић – Зупан/Масловара итд.),
иако не кроз истовремени координисани рад једне корпорације,
већ кроз дуже време, због тешких историјских околности, а и због
чињенице да овај мотив код нас није тржишни већ антрополошки
изум, културна нужност. Међутим, након драме Ђуре Димовића
1925. више не постоји ур-текст из којег можемо сазнати целу
причу, те самим тим премијеру у Загребу узимамо као симболички
почетак стварања Могућег света, и то не само Баш-Челика у
поп-култури, већ и света српске бајке.
2. За модерну медијску економију и индустрију забаве животно
је битно да трансмедијално приповедање унутар могућег света
(франшизе) подстиче тржишно-индустријску синергију и што више
прошири бренд. У случају Баш-Челика то се често дешавало, па је
крајем 20. и почетком 21. века на нашем тржишту често постојало
више истовремено доступних производа са овим називом, не
рачунајући изворну бајку у сликовницама или збиркама. Понекад
је то чак било као у САД, под етикетом једне корпорације, рецимо,
кућâ „Политика“ и „Дечје новине“, мада је због геополитичких
турбуленција пословна централизованост и моћ у Србији мања
21. него у 20. веку.
3. Трансмедијалне приче не надилазе појединачне ликове или
заплет већ стреме стварању Света и нових мањих чинилаца у
њему. Ово у уметницима и конзументима подстиче стваралачкоециклопедијски нагон да се свет до краја проучи и расветли.
Основу за то је већ поставио Димовић 1925, укључујући (осим
изворног ауторског доприноса свету), и референце на читав наш
фолклор, Његоша, али и на могућности које чекају на нас будуће.
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Темеље антропологије и етнологије Света довршио је Лобачев
1939. стрипом, дајући и неопходну визуелизацију. Опет, као
реципијенти знамо да никад до краја нећемо добити све одговоре,
што је суштина и посебно естетско-интелектуално задовољство
са Могућим световима.
4. Медијална проширења Могућег света могу имати разне улоге:
да Свет задрже тржишно или културно живим, појасне ликове
или прошире историју Света (примери напоредних тржишномедијалних проширивања главне путање су „Звездани ратови“,
„Доктор Ху“ или „Пројекат: Вештица из Блера“). Управо тако је
и код нас: сведоци смо циклусног враћања мотива Баш-Челика
и складног деценијског континуума и садејства између разних
уметничких, медијалних и тржишних облика.
5. Тржиште се може проширивати трансмедијалним приповедањем
користећи разне „тачке уласка“: деца улазе у свет преко сликовница,
бојанки и играчака; зрела женска публика преко мелодраме итд.
Наш Баш-Челик има готово све ове елементе остварене и све тачке
уласка подешене – скоро као и најразвијеније америчке франшизе.
6. Свака нова епизода би идеално морала бити саморазумљива
и самодовољна, макар кључно доприносила целини. Ово је један
од најосетљивијих проблема за представљање трансмедијалне
приче новој публици, али видимо да Свет Баш-Челика то испуњава
од првих модерних радова (драма 1925) до најновијих данашњих
(игра на плочи, 2004; анимирани филм у развоју 2019).
7. Трансмедијално приповедање захтева висок ниво стваралачког
усклађивања између уметничких и тржишних поља и зато најбоље
дејствује у независном подухвату, а не у корпорацији. У нашем
Баш-Челику управо имамо случај ауторске независности јер је иста
група људи настављала од 1921. до 1950. све главне инкарнације
приче (симбол-концепт код Винавера 1921, Димовић драма 1925;
Лобачев стрип 1939, Нановић/Лобачев/Винавер сценарио филма
1950). Једини случај који делује као корпоративни изузетак јесте
стрип „Мики и Баш-Челик“ који јесте Дизнијева франшиза, али
су аутори у ствари били пријатељи и сарадници Лобачева: Зупан и
Масловара, који су 1999. потпуно свесно радили посвету и проширење
Лобачевљевог и Баш-Челиковог Света, на 60. годишњицу стрипа.
8. Џенкинс подсећа да је трансмедијално приповедање управо
идеалан естетички облик за наше доба „колективне интелигенције“
(према мишљењу Пјера Левија, друштвене структуре која служи
за ширење знања у умреженим друштвима). Публика учествује у
решавању драмског проблема, уметност служи као привалачилац
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у мрежу, а ситни знакови кроз рад скупног ума нарастају у крупна
значења и расветљавања самог света. У нашем случају, конзументи
једино као „ловци-скупљачи“ (Џенкинсова ингениозна метафора,
2003!) могу појмити целу причу: схватити дубину Баш-Челикове
трагедије и закључак да је он био претходни јунак, којег је несвесно
обележио инфантицид (драма, 1925), последично проклетство
утамничења (у свим другим уметностима) али и напоредно гомилање
нових проклетстава која могу довести до нових прича јер се у
овом свету свако негде огрешио, укључујући и играче у њиховим
улогама током игре на плочи (која подразумева контролисан степен
агресије и хибриса).
9. Трансмедијални текст није пуки преносилац података, већ
и интуитивни генератор улога и перформативних циљева које
публика преузима у свакодневицу. У нашем случају то је била
замисао увођења играчке (акционе фигуре) Баш-Челика прво
у САД, кроз стрип (McDuffie, Dwayne and Kane, 1991), а затим
успелих игара на плочи и сета играчака у Србији од 2010. године
– подстичући децу да уроне у могући измаштани свет, играјући
мономитске улоге.
10. Свеобухватна (Џенкинс каже „енциклопедијска“) амбиција
трансмедијалног текста доводи до честих појава „празнина“ и
„сувишака“ којима се да наслутити нови заплет, али који не могу
бити до краја испричани. У народу, уметницима или љубитељима
ово ствара психичку напетост, потребу попуњавања података и тиме
сазнавања исхода радње. У нашем случају, то је прича о интими
Царевне и Баш-Челика (драма, 1925), или прича о разлозима
утамничења (игра на плочи, 2005; анимирани филм у развоју
2019) или прича о народноослободилачком устанку (филм, 1950).
*
Као сама срж ових закона лежи здраворазумска истина коју
је први Џенскинс изрекао и то на самом почетку бављења овим
феноменима. Истина која вреди доброг дела светске економије и која
стимулише стваралаштво више него икад у повести човечанства:
„Ваљан уметнички лик може носити бројне приповести и тако
довести до успешне филмске франшизе. Ваљан ’свет’ може
носити бројне ликове (и њихове приче) и тиме успешно покренути
трансмедијалну франшизу.“ (Jenkins, 2003)
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Свет Баш-Челика има много више потенцијала него што је то
само јунаштво Царевића.
Закључак: Јунак-Ризница
Као што је обимна грађа сугерисала, Баш-Челик се показао
као један од кључних мотива традиционалне, популарне али и
авангардне културе у Срба, па и сродних народа, у модерно и
савремено доба.
У историјском прегледу за потребе овог рада открили смо
генетску и персоналну стваралачку везу као објашњење за
континуитет ширења мотива Баш-Челика из фолклора с краја
19. века у авангарду 20-их година 20. века, па одатле у популарну
културу стрипа 30-их, те филма 50-их година, са директним
(персоналним) утицајем и личним ауторским везама до данас.
У случају Баш-Челика имамо и најбољи пример наше бајке
у трансмедијалном приповедању, будући да и овде наративна
структура излази из оквира једне уметничке форме, а тиме и језика
(семиотика) и медија (наратологија). Из наведених случајева
видимо да у Баш-Челику имамо трансмедијално приповедање које
задовољава све стратегије да би се Свет слободно расцветавао на
медијским платформама: међупричице, напоредне приче, причеизданци и платформе за стваралачко учешће корисника.
Са повратком важности „позадинске приче“ (коју је доктрина
Роберта Мекија својевремено сматрала „сувишном“), долазимо
и до новог погледа на српски фолклор и поп-културу, феноменâ
од директног утицаја (још од детињства) и на самог Над-Творца
позадинских прича – Џ. Р. Р. Толкина. Тиме долазимо до питања
ширег приповедног оквира који не мора бити приказан, али
се подразумева, „одјекује“ – читавог Света. Лак, метаморфни
трансмедијални прелазак Баш-Челика у друге облике дешава се
зато што је у питању прежитак – Свет са архајским значењима, а
не појединачна приповест.
Овај стајаћи мотив се показао и као погодан лакмус-папир
између двеју супротстављених идејних позиција југословенске
културе од самог прављења заједничке државе, и то на пољу
вредновања праобразаца. Те позиције – врло условно и за сада у
радној хипотези – можемо свести на антагонистички спољни „модел
Крлежа“ и аутохтон идентитетски „модел Винавер“ који мотив
Баш-Челика увек подразумева као део културног и идеолошког
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континуитета. Мотив Баш-Челика се од Уједињења до Раздруживања
појављује редовно у свим политички преломним периодима. Кроз
њега се види културно-идејна основа почетка и краја Краљевине
Југославије, наметања комунистичког режима 1945, апостасије од
соц-лагера 1948. и американизације/вестернизације 1952–1953,
драма Устава и Брионског пленума 1963–1966, сецесијске кризе
70-их са врхунцем у Уставу 1974. итд. – све до данас, без изузетка.
И друга хипотеза се показала као утемељена у културној и
уметничкој стварности: стрип и филм са својом моћу преображаја
архетипа заиста јесу главни облици новог живота мотива Баш-Челика,
чак и када су рађени као „стрип или филм другим средствима“
по концепту Павла Левија. У корену новог живота мотива лежи
његово проширивање у јединствен Свет (тачније: мултиверзум)
у којем је интегрисана срж српског фолклора захваљујући Ђорђу
Лобачеву од 1938. до 1941. године, правећи од српских бајки неку
врсту светског уникума на пољу ондашње стрипске фантастике.
За модел и стратегију Београдског трансмедијалног приповедања
(наша синтагма, Стефановић, 2018), за који сматрамо да је
културна чињеница већ јасно уочена преко стрипа и популарних
романа, однос стрипа са филмом, позориштем и радијом био је од
темељне важности, што доказују десетине европских капиталних
стрипова које су уредили и објавили познаваоци филма Зрнићи,
В. М. Ђорђевић и М. Игњачевић.
Улазимо овим у нова поља истраживања и постављање нових
проблема. Која је важност Баш-Челика за жанровско формирање
модерног европског стрипа? Који је утицај Нановићев филм имао
на европском Истоку? Да ли ће овај мотив и његова уметничка
дела утицати на нашу кинематографију и индустрију видео-игара?
Одговор на последње питање се чини као јасан, с обзиром на то
да је у ситуацији сталних почетака (Јекнић, 2019) обнова наше
кинематографије увек ишла од наших жанрова, где постоји јасна,
чак и персонална линија од Игњачевића и Лобачева до савременог
српског филма фантастике – програмски успостављеног као круг
1990. на ФДУ (Ристић–Јовићевић, 2015: стр. 57)
Штавише, у складу са нашом хипотезом, скорашња нагла
учесталост обрада Баш-Челика у стрипу, филму и анимацији
социолошки потврђује да пролазимо кроз период супстанцијалних
културних и цивилизацијских промена, за које осећамо да могу
бити само силовитије како време иде.
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Zoran M. Stefanović
SERBIAN FAIRY TALE, A MAGIC POTION RUSSOAMERICAN: THE TRANSFORMATION OF BAŠ ČELIK FROM
FOLKLORE INTO GRAPHIC NOVELS AND A FILM
Summary
This work is a contribution to the thesis that the elements of the
ancient Serbian, Slavic and Indo-European religions vitally exist in
today’s mass culture, primarily in comics and film. Immediately after
the end of the Second World War Serbian folklore became crowned
as one of the likely streams in Yugoslav cinematography, founded by
Vojislav Nanović’s film ‘The Magic Sword’ in 1950, but was equally
effectively removed on the ideological grounds of Tito’s regime in
the Socialist Federative Republic of Yugoslavia. Nanović’s poetics
interpreted Serbian fairy tales partially in the contemporary Russian/
Soviet and American manner, not only because of the influence of their
cinematographies, but far more because of the intentional draining
from the source of the pre-war Russo-Serbian and American comics.
It was what defined the genome of Nanović’s film when it comes to
narration and visual order. This transmedial World of Serbian Folklore
has not been sufficiently examined, although it had a significant (as
much as hidden) international cultural impact. As a model, it was a
formative phenomenon for Serbian culture and some Slavic mass
cultures, possessing invaluable lessons for the present and future.
Key words: Djordje Lobačev, Vojislav Nanović, ‘The Magic Sword’,
Serbian cinematography, Serbian/Slovene comics, archaic religions,
transmedial storytelling, the world of Serbian folklore.
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