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Зоран СТЕФАНОВИЋ
Српски научни центар; Научно друштво за словенске уметности и културе

СРПСКИ И ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТРИП И СЛОВЕНСКА
НАУЧНА ФАНТАСТИКА
У Златном добу југословенског стрипа, Краљевина Југославија је од 1935. до
1941. била меёу европским средиштима ове уметности. Томе је допринело и цветање
општесловенске научне фантастике у стрипу, у Београду и Загребу, којом се оштра
социјална па и филозофска критика маскирала под жанровском забавом. Ово је била
аномалија, јер многе словенске земље нису дозвољавале овакве врсте пројекција у
милитаризованом и идеологизованом тренутку пред Други светски рат. У научнофантастичком оквиру су стварала скоро сва најглавнија имена тадашњег националног стрипа, особито Ђорёе Лобачев, Вадим Кургански, Божидар Рашић, Леонтије
Бјељски, Андрија Мауровић, Крешимир Ковачић, Алексије Ранхнер, Светислав Б.
Лазић, Сергеј Соловјев и Бранко В. Видић. Овај меёународно утицајан бљесак утуљен је Другим светским ратом, а директно и декретом згашен у послератним околностима новог Титовог револуционарног режима након 1945. у једној другачијој Југославији, да би делом ваксрсао на другим основама у Хладном рату. Рад пописује,
разврстава и тумачи инословенске утицаје у српском и сродном стрипу.
Кључне речи: научна фантастика, стрип, словенска култура, српска култура,
руска култура, хрватска култура, америчка култура, чешка култура, совјетска култура

Научнофантастички стрип је у Србији, српским и југословенским земљама уопште, био и остао важна културна појава још од 1930–их. Локални
уметници су до данас створили десетине хиљада интригантних страница за
југословенске и светске издаваче, а стотине хиљада страница је превоёено
из читавог света.
Овим афинитетом публике и уредника се потврдило да је српска култура изразито наклоњена фантастичком — почев од фолклорне фантастике
чији корени леже у протоиндовропским временима; преко готичке и романтичарске; затим скривено езотеричне у духу 19. и раног 20. века са утицајима Блавацке, Рериха, Гурёијева, Штајнера и Митриновића, који се понегде
претапао са раном научном фантастиком модерног типа и јасним утицајем
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космизма Николе Тесле и, наравно, можда прве научнофантастичке драме
на свету После милијон година српског писца Драгутина Илића (1889).
У једном тренутку се утицај научне фантастике из других словенских
култура на Краљевину Југославију пројављивао у широкој лепези начина:
преко прозе, драме, илустрације, стрипа, есеја, филма, авангардне културе
па и моде... И самостално, али и под утицајем оваквих словенских импулса,
Краљевина је у кратком раздобљу 1935–1941. била не само један од главних
центара европског стрипа, већ и несумњиви центар особене нише — словенске научне фантастике у стрипу — што је касније имало одјека у многим
европским па и америчким земљама.
Ретроактивно ову делатност можемо раздвојити на јасне групе самосвесног деловања. Први ток је био нови друштвено–културни дух и организована продукција у масовној култури, која је испуњавала па и изазивала
потребе публике у издавачком буму 1920–их када су настала главна нова издавачка језгра и промовисан нараштај младих уредника и издавача, како Срба тако и досељених Белих Руса. Били су довољно меёународно умрежени
да убрзано модернизују земљу најновијим светским културним трендовима,
а затим да свету продају или представе сопствене производе – пре свега у
визуелној литератури, дакле стрипу, али и авангардној уметности и супкултури. На жалост, рат 1941. је спречио остале форме да се исто тако развију,
пре свега филм, прозу и сликарство.
Други ток је био естетско–поетички, сâм домаћи уметнички израз. Он
је проистекао из првог тока, али је успео убрзо, средином тридесетих да га
себи подреди снагом својих идејних особина, наративних, тематских, жанровских, ликовних — често са директним учешћем других словенских стваралаца и култура, особито Белих Руса који су, као пресељени народ, пренели
део Руског Царства након 1921. на Дунав, у Србију и Краљевину Југославију — колико културно, толико и државно–војно, црквено и академски.
ИЛУСТРАЦИЈА КАО ЧЕСТИЦА СТРИПСКОГ ГЕНОМА
Велики утицај стране научне фантастике, која је у Србију стизала из
Немачке, Француске, Италије и Велике Британије је након Првог светског
рата употпуњен америчким, када су Сједињене Америчке Државе заиста
ушле војском и културом у Европу, вратиле се, са намером да остану у
Старом крају и обликују га заувек.
Руска, чешка и пољска научна фантастика су такоёе биле присутне,
али у другом статусу у односу на западну, јер су сматране тек као логично
проширење домаће српске културе, не само због језичке и културне блискости или идејно–менталитетских премиса, већ и као животна чињеница због
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често масовног присуства Срба у тамошњим срединама, или, пак, живота и
утицаја других Словена у Југославији.
Детаљна историја српске књижевне и новинске илустрације још није
написана, али је рад у току [измеёу осталог: RISTIĆ 2020], као један од несумњиво високих приоритета за оне који се баве српском популарном културом, примењеном уметношћу и визуелном литературом.
Ипак, већ сад знамо да ту лежи протоисторија локалног стрипа, јер
илустрација уз прозу тежи да се отме и продише пуним плућима визуелне
литературе. У том смислу је рад руских и српских цртача на илустровању
словенске научне фантастике био припрема за сложеније приповедне облике. Тако су још од средине 1920–их руски илустратори, осим светских класика Жила Верна и Херберта Џорџа Велса, као и модерне америчке научне
фантастике, илустровали и дела руских и словенских писаца, рецимо, роман
Јана Ларија Карика и Ваља, којем ћемо се касније вратити.
Управо су књижне и часописне илустрације често биле главни медијум ширења словенске научне фантастике, што је увек било персонално и
издавачки повезано са модерним стрипом.
ЗЛАТНО ДОБА У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ (1935–1941)
По модернизаторском импулсу из Сједињених Америчких Држава —
који је у ондашњој Европи дневно праћен не мање него данас, у свим комуникацијским каналима — 1929. почиње ера авантуристичких стрипова, да
би крајем 1934. постала планетарни феномен, у Краљевини Југославији прихваћен и локално развијан истовремено када и у Француској и Италији.
Као директни плод американе, модерни авантуристички стрип реалистичке стилизације свој планетарни поход у Југославији почиње радом „Доживљаји детектива Харија Вилкса― од данас заборављеног пионира Властимира Власте Белкића (и то у јануару 1935, мање од пола године од појаве
„Тајног детектива Икс–9― у београдској Политици, и након једне године од
појаве у свету), да би се већ коју недељу касније расцветала и стрипска научна фантастика у Срба, и то у значајном смислу инословенског порекла,
пре свега руског.
У истим месецима је дошло до врхунског професионалног приступа:
почела је индустријска производња у сопственим студијима у Београду,
осмишљена од искусних и европски школованих медијских професионалаца, уз ангажовање надарених писаца, цртача и уредника.
Као плод смо добили културну појаву историјског значаја насталу у
меёусловенским утицајима: то су били стрипови вишег светског стандарда,
раёени по инословенским мотивима за српске издаваче и уреднике у Бео59
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граду, са руским емигрантским и српским сценаристима и цртачима, што је
постала редовна појава од 1935. Исто важи, мада у мањем обиму, и за Загреб тог времена, где су хрватски, српски и руски аутори заједно оставили
нека значајна дела.
Осим научне, у предратном стрипу постојале су и друге врсте фантастике: бајковита, басновита, готичка, епскофантастичка и надреалистичка
— све одреда европски релевантне по квалитету, утицају и меёународној
рецепцији.

Лобачев и Кургански: „Зрак смрти― (1935)

„Зрак смрти“ Курганског и Лобачева (1935)
У београдском листу Стрип од априла до августа 1935. млади цртач
Ђорёе Лобачев и његов кум сценариста Вадим Кургански објављују серију
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„Зрак смрти―, која, иако почетничка, на неки начин предвиёа геополитичке
поставке 2021. године.
Стрип говори о борби Америке и белог човека против агресивних Кинеза. По помињањима у новијој литератури може се стећи погрешан утисак
да је стрип адаптација Хиперболоида инжењера Гарина, совјетског научнофантастичког романа Алексеја Толстоја, писца познатог у српској култури
још од пре Октобарске револуције, који је један типично теслијански концепт зрака смрти довео до детаљне разраёености, инспиришући Чарлса Таунса на изумевање ласера (на руском је књига објављена 1927, а на српски
преведена тек 1951). Стрип се, у ствари, само лабаво наслања на ове идеје,
имајући сопствени драмски живот. Претпостављамо да двојица младих београдских Руса нису гледала важан совјетски филм Зрак смрти (1924) редитеља Лава Куљешова и сценаристе Всеволода Пудовкина, нападнут лошим
критикама већ у СССР, али су момци несумњиво били под утиском опширног извештавања београдске штампе о Теслином изумевању Зрака смрти
1934. године.1
Стрип показује да београдски стручњак Аца Љубић улази у животни
ризик: штампање његове књига о новој геополитичкој стварности — Жутој
опасности — експлозивом је саботирано још у штампарији, а аутор добија
претњу да ће бити убијен 4. септембра. Ступају на сцену његови инострани
пријатељи Дик Тени и доктор Ерик Дон... Географија је интензивна: стрип
почиње у Србији пуној кинеских агената, следи воз Копенхаген–Берлин, ондашњи динамични београдски аеродром (место где ово пишемо), брод „Жаконија― који Атлантиком плови ка Америци, те Кордиљери где се налази
подземни град организације „Нова Кина―. Брзо излазећи ван шеме „Детектива Икс–9―, прелазећи у акциону жанровску мешавину, прича нема већих
предаха.
Прва епизода се завршава почетком америчко-кинеског рата и неком
врстом футуристичког Перл Харбора: поразом флоте САД, након што је кинеска флота употребила ново оружје: зрак смрти. Серија није настављена
иако је оставила неколико драмских кука, али и осам деценија касније знаковит је поклич из овог необичног и изгледа пророчког стрипа: „Живела велика и моћна Нова Кина―.
Биоскопи Загреба и других градова су почетком 1935. били пуни фантастике: од реприза модерног класика као што је „Др Мабузе― (1922) Фрица
1

Пример: само неколико месеци пре појаве стрипа, читава страна и стубац су дати у
дневној штампи: Марковић, Радивоје (1934). „Поводом 'зракова смрти' Николе Тесле:
Старајући се за срећу човечанства наш велики земљак Никола Тесла пронашао је без сваке
сумње 'зраке смрти'―. Правда, Београд 17. јула 1934, стр. 4–5. У лиду се каже: „Рад Николе
Тесле. — Његово интересовање за отаџбину. — Теслина једина посета Београду, 1892
године. — Тесла је без сваке сумње пронашао 'зраке смрти'―.

61

Зоран Стефановић

Ланга до „Атлантиде― Георга Вилхелма Пабста (1932, снимљеног у три паралелне језичке верзије), као нове верзије истоименог филма Жака Федјеа
(1921).

Бјељски и Рашић: „Гост из свемира― (1935)

„Гост из свемира“ Рашића и Бјељског (1935)
Новине и часописи свих врста добро су осетили дух времена, а стрип
је био његов моћан израз. Тако поменути Божидар Рашић у свом загребачком стрипско–забавном листу Око 6. јула 1935. пише стрип „Гост из свемира―. Црта га „Tomas― alias „Леонтије Бјељски―, руски имигрант са правим
именом Леонтије Семјонович Савченко (Леонтий /Леонид/ Семенович Савченко, „Бельский―, 1895–1964), који је већ деценију раније имао искуства
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као илустратор америчке НФ у Београду у издањима која су уреёивали Никола Јовановић, његова сестра Јелена и зет Иван Зрнић, што је било рано језгро европске американе [MILOVANOVIĆ 2016; и посебно MILOVANOVIĆ 2020]
а касније и српског стрипског издаваштва. У Загребу је Бјељски радио више
стрипова разних стилова, па и једну реплику Фостеровог Тарзана.
У „Госту из свемира― се осећа јак утицај европских илустрација, филмова и стрипова тог доба, нарочито француских и америчких, али и озрачје
колеге из Ока, Андрије Мауровића. Почело је у криминалном кључу да би
се прешло у фантазију, па у авантуру, и у разрешењу, у застрашујућу научну фантастику са ванземаљцима, али се у последњем трену банално вратило
у кримић (кроз секундарно објашњење у дијалогу). Сценаристички невешто, на малом простору од пет табли, набијено је приповедне граёе за најмање 60 страна оваквог монтажно–режијског поступка. Види се неискуство
у медијуму стрипова са наставцима од једне табле, који захтевају добар однос наративних елемената унутар пожељног темпа и ритма, али се види и
делимично неразумевање уметничке форме модерног стрипа, којој су аутори и цела планета тек испитивали границе израза. Ипак, прича је историјски
важна, а данас потпуно заборављени Рашић и Бјељски убрзо су постали значајни ствараоци наше масовне културе, које тек морамо проучити и рехабилитовати.
Занимљиво је да је четири и пет десетлећа касније управо Загреб поново био поприште прича о ванземаљцима, овог пута супериорно уметнички и
идејно ураёених од стране чланова групе Нови квадрат: сценаристе Мирка
Илића и цртача Игора Кордеја (серија „Звијезде―).

„Љубавница с Марса“ А. Толстоја, Ковачића и Мауровића (1935)
Публика широм Краљевине Југославије је те преломне 1935, из месеца
у месец, и даље била засипана НФ концептима. Геније европског стрипа
Андрија Мауровић са угледним писцем Крешимиром Ковачићем ствара два
„фантастична романа у сликама― за загребачки дневник Новости. Први је
био изворна прича надахнутог Ковачића, „Подземна царица―, која је, што је
мање познато, имала чак три верзије: 1935. и 1939, као и једну незавршену
после рата (1950–их или најкасније раних 1960–их)
Као основа „Љубавнице с Марса― узет је роман грофа Алексеја Толстоја, семе и важног филма 1924. у СССР. Књига је те 1924. објављена у Загребу као Aelita : doživljaji dvojice Rusa na Marsu, код Закладе тискаре Народних новина, у преводу Николаја Николајевића и уреёивању Николе Андрића. (Правило да се стрипују и користе преведени романи или филмови у
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масовној дистрибуцији и овде је било на снази, као израз глобалног духа
времена.)
Стрип је, нагласимо, адаптација прве, изворне верзије романа, пре но
што ју је Толстој прерадио 1937. „за омладину―. Ово је уметнички супериорно прилагоёавање једног суморног, фатумског и шпенглеровског погледа
на космички развој култура и цивилизација, али и пример вештог уметања
својих мотива. Стрип је, као „Кћи свемира―, прештампан у Мики стрипу,
али овог пута опет са текстом још једног великана хрватског и југословенског стрипа, Фрање Мартина Фуиса.

Мауровић и Ковачић по А. Толстоју: „Љубавница с Марса― (1935–1936)

Као утицаји на А. Толстоја наводе се обично Х. Џ. Велс, Циолковски и
Шпенглер, али генолошки највише Едгар Рајс Бароуз са својим Барсумским
циклусом, приповестима о Џону Картеру на Марсу. Барсумијаде су по објављивању имале рецепцију код Руса, било заграничних који су одмах читали
на енглеском, као А. Толстој, било у бројним преводима на руски који се од
1924. непрекидно објављују. Али Толстојев тон и идеја су на крају довели
до сопственог света, којим се Аелита оштро издвојила идеолошким конотацијама и лирском трагичношћу у односу на своје тематско–жанровске претке.
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То се потпуно пренело и на стрип, па подржавамо констатација из новог издања:
„Zbog propagiranja lijevih ideja, ovaj strip se spominjao gotovo u pravilu kad god
bi bilo rijeĉi o Mauroviću, no pritom su nauštrb ideološke razine najĉešće bile zanemarene druge njegove kvalitete – kompleksna i napeta priĉa, romantiĉni sloj, vizualna raznolikost, pa i promišljenost.― [издавачка најава за MAUROVIĆ, KOVAĈIĆ, TOLSTOJ 2010.]

Мауровић и Ковачић се срећом нису ослањали на филмску адаптацију
из 1924, која истина, има једну занатску величанственост а на моменте и антологијска уметничка постварења, али која сва одише Револуцијом, тоталитарним и крвавим контекстом у којој прављена и (само)цензурисана, иако
би и касније била деценијама незамислива да се уопште сними. Има нечег
интелектуално понижавајућег у одлагању радње на Марсу до задње четвртине филма, затим у комичком тону који разблажује праве намере Толстоја
и смисао драмских ситуација, као и у агресивном идеолошком финалу који
је показао намерно рушење стубова културе, што са историјске дистанце
знамо да је била знатним делом регресија једне цивилизације — оне источне, балканско–словенске.
Но стрип, мудро, није до краја пао у чељусти идеологије, иако је загребачки филобољшевизам био радикалнији него београдски у том добу (што
је огромна тема за себе, како знамо по Винаверовим и Крлежиним књигама
о совјетској Русији, а посредно и по Мицићевом бегу из Загреба). Да ли је
то била мудрост бриљантног Ковачића, дивљина неспутаног Мауровића или
је допринела и аутоцензура — остаје за дискусију. И „Подземна царица― и
„Љубавница с Марса― су са разлогом предмет важних огледа у Хрватској и
Србији. Надахнутост ових стрипова је до данас остала без премца, иако Мауровић органски није волео фантазију, већ више оно што је натурално и директно истинито. Успут речено, сматрамо да оба стрипа отварају занимљиво питање коришћења живих модела и фото–документације код Мауровића,
које је, сматрамо, вешто користио, али их је због фактуре цртежа оставио
невидљивим за читаоца.
Како било, у „Љубавници с Марса―, упркос протоку времена и даље
имамо ремек–дело — једну од највећих трагичких поема стрипске научне
фантастике свих времена, неупоредиво вернију Толстоју него било шта друго грофово што се још задуго појавило у било којој транспозицији у другу
уметничку форму.
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Авантуристичка серија Ђорёа Лобачева „Плава пустоловка‖ почиње
епизодом „Инспектор Ролди― у београдском Мика Мишу августа 1937. године.2
Позвање јунакиње Бети Греј јесте да гони злочинце, за рачун морнарице САД. Девојка која влада борилачким вештинама и пилотским вештинама
окренула се против зликоваца у Сан Франциску јер је у потрази за документима који су наводно у кинеској четврти. Ту су и маркантни инспектор Нед
Ролди који даје напон ситуацији у сваком смислу, као и пријатељ јунакиње
црнац—оријаш по имену Урсус/Урзус (лат. Медвед), коме је право име, како друго, него Џон Блек. Јак женски лик, аутомобили који иду 180 км на
сат, бродови и чамци у акцији, ватрени обрачуни на улицама, преокрети,
индијански јатаци — ово је хиперинтензивна американа касних 1930–их која има све елементе овог хронотопа, у Београду добро упијеног са филмског
платна и са страница штампе и крими романа, али преображена у складу са
словенском и балканском маштом.
„Плава пустоловка“ Лобачева (1937)
За нашу тему је важна друга епизода, „Гангстери морских дубина―
(Мика Миш, 156–170, 1937–1938), једна од антологијских прича предратног
стрипа Београда и Краљевине Југославије. Већ на насловној страни друге
епизоде виде се елементи фантастике у оружју, а посебно утицај дизајна из
„Флаша Гордона―. Прича је још егзотичнија него прва. Гусари са подморнице заустављају прекоокеанске бродове, отимају жене и девојке, као и драгоцености, а мушкарце убијају ако се буне. Затим торпедима потапају бродове. Лажна госпоёица Ренар плови „спортски― преко океана, и наравно долази у додир са гусарима и постаје део њихове заједнице у подводном граду.
Склоност Лобачева ка врло сценичним ваздушним, поморским и подводним биткама долази до изражаја у већ разраёеној серији. Један од најбољих, незаборавних делова стрипа је подводна борба гусара са гњурцима.
Памтиће се и реченица: „Убудуће, ако не научите џиу–џицу, немојте да нападате поштене девојке―.
Безимена шеста и завршна епизода (Мика Миш, бр. 318–360, 1939) најављена је једном од цртачки најлепших, али и емотивно најпотреснијих насловница златног доба српског стрипа: у нелегалној лабораторији, у присуству лудог научника, девојка сама себи убризгава дрогу инјекцијом. Луди

2

Делови који се тичу Лобачева у овом тексту су пренете и прилагоёене наше анотације из Сабраних дела Лобачева, почетих 2018. године, у издању ИК Макондо, у сарадњи
са Удружењем стрипских уметника Србије / Центром за уметност стрипа.
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научник је на трагу доктора Мороа али неуобичајено јасне спољашности.
Но, остаће тајанствен...
Фабула је више него драматична. Дрски гангстери отимају кћери богаташа, што наједном квари планове за одмор тек вереног пара — Бети и Неда. Инспектор се опире да истражују ову аферу, али онда Плава пустоловка
бива отета... Као што је насловна страна показала: лајтмотив су жене испраног мозга, хипертоксиковане — било као метафора, било дословно као данас због епидемијски некритичког коришћења лекова.
Упечатљиви су елементи фантастике у овој причи: минијатурна говеда, или опет жаба, паук или рак величине диносаура који се смањују. Користи се, тада футуристичка а данас не, течност која одмах зацељује рану. Чак
ни сама основна премиса није измишљотина уметника. У 1930–им су и у
стварности експериментално разраёивани концепти манџуријских кандидата (по истоименом холивудском филму), развијане дроге за контролу свести и друга биолошка оружја — рецимо у „Директорату С― КГБ–а у СССР.

Лобачев: „Плава пустоловка― (1937–1938)
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Ни пола деценија касније, уметникова визија и совјетска наука се укрштају са српском историјском стварношћу: исте совјетске дроге за сламање
воље и насилно извлачење истине из „класних непријатеља― коришћене су у
Титовој Југославији после 1944, у Београду — погледати судбину Петра Ристића, оца архитекте Предрага Ристића [РИСТИЋ 2018] — али и касније на
Голом отоку у унутаркомунистичким обрачунима, јер је скополамин убијао
сваку вољу жртава за отпором.
Ово је вешто цртан стрип, са много упечатљивих тренутака. Меёу њима се истичу крупни мрави који једу тело голе девојке премазане медом или
лепо нацртани аутомобили пожарне команде.
На стрипском салону у Бордигери у Италији 1965, Пјер Стринати је
прогласио за најнадреалистичкији од свих стрипова икада створених3 једну
причу славну у предратној Француској, али непознатог аутора и порекла —
„Princesse Thanit― [STRINATI 1965]. Истакао је да да су „цртежи помало неуједначени, али да истовремено носе у себи несвакидашњу уверљивост―. Деценију касније, 1975, захваљујући подацима и чланку Жикe Богдановића,
пренетом из београдског Пегаза, француска публика је преко листа Феникс
сазнала да је у питању „Принцеза Ру― београдског стрипара Лобачева. Овим
је враћена слава београдском стрипу у Француској, као значајном чиниоцу
једне епохе [COUPERIE 1975; BOGDANOVIĆ1976; COUPERIE 1976].

Лобачев: „Принцеза Ру― (1938–1939)
3

« Cette bande dessinée peu connue est certainement la plus surréaliste produite à ce
jour. » [Strinati 1965: 30]
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„Принцеза Ру“ Лобачева (1938–1939)
Погрешно би било мислити да је ознака надреализам овде вештачки
или метафорички залепљена. Лобачев је делио време и простор, али и утицаје, мисли, па и кору хлеба са европским авангардистима. Рецимо, добро
знамо за улогу коју је у стрипу Европе, али и Лобачевљевом животу, имао
уредник и новинар Душан Дуда Тимотијевић (1903–1967). Познато је да је
он 1934. поводом „Тајног агента Икс–9―, избацивши из енглеског израз „comic― прековао наш термин у само стрип (повезано са нашим стризати преко индоевропских корена), који је и први примио Лобачева као стрипског
аутора у Политици (1936), а после био и уредник стрипа у Политикином Забавнику (1939). Исти тај Тимотијевић је 1922. године са Миланом Дединцем
и Марком Ристићем био уредник београдског часописа за уметност, књижевност и филозофију Путеви, дакле, један од првобораца наших модерних
стремљења.
Почетак „Принцезе Ру― је обећавао тек конвенционалну причу, једну
меёу многима. Лобачевљев афинитет за Шкотску и замкове се пројављује и
у овом стрипу. У радњу нас уводе ујак, професор Горн који личи на Заркова, и сестрић Чарли који је близанац Флашу Гордону, а касније у стрип улази и принцеза Ру која је, наравно, иста Дејл. Ово не треба третирати само
као тржишни потез, качење на вагон светске мегапопуларности Александра
Рејмонда или као појаву специфичну само за наш стрип. Можемо то посматрати као посебан феномен проширивања туёег света и уношења нових, али
логичних димензија. Сетимо се валијантовске фризуре царевића Милоша у
српским народним бајкама (које је као стрипски жанр Лобачев утемељио) и
схватићемо да је уметник наше бајке третирао и као посвету–наставак оном
фантазијском правцу од којег је Харолд Фостер одустао још у почетку
„Принца Валијанта―.
Но овај почетак је био само припрема за причу који ће својим небузданим духом ући светске историје стрипа.
У сабраним делима француског редитеља и романсијера Жана Ролена
(Jean Rollin, 1938–2010) Принцеза Ру заузима видно место уз америчког
Мандрака, италијанског Амока и француског Фантакса, што много говори
ако се зна да је био велико име француске фантастике, али и особа интелектуалних темеља коју су од младићких дана усмерили пријатељи његове мајке: Морис Бланшо, браћа Превер, Жорж Батај и Андре Бретон.
У другој епизоди „Принцеза Ру: Мефисто се забавља‖, све димензије
свести и космоса су се провалиле унутар наше реалности и отвориле друге
просторе — у слутњи уметника да ће се и сам живот њега и најближих убрзо (поново) турбулентно мењати.
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Осим готичких мотива, езотерије старог Египта, одраза Откровења Јована Богослова, фигуре Мефиста ближе Шекспиру но Гетеу, ми овде налазимо и многе сугестије од великих културних индикација. Ту је чак и један
од првих приказа употребе дроге у нашем стрипу (хашиш).
Прича је је чудно воёена и спровоёена, али и стваралачки још чудније
завршена, са изговором да је све било само снимање филма. Могли би
оправдати — уз натегнута филозофска домишљања — да је и сам филм, као
медијум и уметност, одраз ониричког, чиста илузија и приказа. Али и у том
случају би ствар деловала збрзано. Не верујемо да је уметник себе ушкопио
због изругивања из конкурентског стрипа Труба, који је покушао да овај
стрип представи бесмисленим. Недовољно је објашњење да је то била захтевна година за аутора који је цртао стотине цртежа истовремено за Мику
Миша, Микијево царство, Политику, Политикин Забавник и Ошишани јеж
(одакле је убрзо избачен због политичког налога одозго), али и година када
је почео Други светски рат.
Можда је најближи истини о овом чудном финалу стрипа Богдановић
који каже чика–Ђорёу:
„Буре што витлају тим световима /фантастичких стрипова Лобачева, З. С./,
истина, јесу израз манихејских подела, које, меёутим, нису заувек дате: осећај узалудности гуши наду, очајање ће довести у питање моралност чина,
осећај бола ће захтевати освету по сваку цену. Силина тих емоција, њихово
дејство, такви су да се осећамо попут неког у чији је златни сан, изненада,
продрла реалност, стварајући 'неравнине' на блиставој, углачаној сфери. Једино решење, у том случају, јесте или прихватити 'упад' реалности и причу
даље причати у складу с тим, или започети нови сан; стога, верујем, није ни
било могуће стварати све нове и нове епизоде 'Принцезе Ру' или 'Господара
смрти' (све наративне, па и графичке слабости 'Мефиста', чини ми се, управо
у томе имају своје исходиште).― [Богдановић у: ЛОБАЧЕВ И БОГДАНОВИЋ,
2006/1989, с. 223.]

Богдановићев израз „упад реалности― открива праву мотивацију да
смо ово фантазијско дело у неким елементима препознали као блиско научној фантастици, пре свега у домену перцепције али и самог финог ткања физичке реалности — схваћене онако како ју је Филип К. Дик схватао, пре свега у Убику, али и у многим другим кључним делима. Ово остаје као тема даљих анализа, за које сматрамо да им је тајанствено дело и даље податно.
Са свим својим манама, у некој стабилнијој друштвеној димензији,
овај стрип би могао бити и изванредан цртани филм, сав у преображају и
сновиёењу. Ми га прижељкујемо доследно у фигуралности и изворном стилу Лобачева (што не би требало бити анимацијски проблем), али са „штампарском― бојом која је негде подразумевана у изворном српском издању и
прилично солидно изведена у француском преводу. Тек анимацијом ћемо
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увидети шта је све ова визуелна поезија покушавала да нам, често без речи,
изрекне.
Лобачев је јула 1939. године био са супругом Јелисаветом–Лизом по
први пут у Паризу, а већ крајем тог лета, враћајући се возом преко Трећег
Рајха, почиње „Господара смрти―, вероватно кључну антиратну серију
европског стрипа. Било је то време када је сâм уметник слутио да ће светски
рат стићи и код нас, мада је Балкан знатним делом још живео у илузији неутралности.
Почетак једног од најславнијих српских стрипова о уклетој судбини
племићке лозе указује да се Лобачев жанровски хтео придружити омиљеном готичком жанру, којем је врх била „Краљица Марго― Константина Кузњецова (по урбаној легенди: уклети стрип, за ког старије колеге причају да
је прештампавањем наводно угасио многе издавачке куће).

Лобачев: „Господар смрти― (1939–1940)
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„Господар смрти“ Лобачева (1939–1940)
Осим похлепних богаташа, код Лобачева је присутан још један неизбежни тип из уметности и живота: луди научник. „Ја мрзим човечанство... Хоћу да га уништим, јер ни оно према мени није имало милости..‖ или „Зар да
имам обзира према човечанству!? ... Оно ми је отело оно што ми је било најмилије... Навукло је моју мржњу и заслужило моју освету... Некад... био сам
лекар... Веровао сам људима... Веровао сам у добро...‖
А његова освета су бацили — биолошко оружје, као реалност и нашег
времена.
У избезумљености психички уништеног човека налазимо и могући руски мотив (веома често дискретно присутан код Лобачева). Наиме, научникова деца — син–војник и кћи–болничарка — погинула су у Првом светском рату, а етничку атрибуцију можемо дати преко униформи и моде из
1910–их. Успут, Тања, шпијунка (а затим срећно откривена као научникова
унука) подсећа на Плаву пустоловку.
Сам Господар смрти, један од три главна маскирана праведника нашег
Златног доба, носи са собом нешто посебно, светски изворно. На трагичну
судбинску казну због греха предака, наш јунак не одговара бесом, осветом и
одмаздом (он зна чија је правда) него заиста „узима свој крст са собом― и
трпељиво иде да окаје своје и туёе грехе. То је херојство другачије од модела праведника–осветника, и овде се срећемо са нечим што је традиционални
словенски, српски и православни модел утиснут у суперјунаштво. О томе
смо писали детаљно на другом месту показујући везе овог стрипа са Бергсоновом и Шпенглеровом филозофијом и локалном филозофијом светосавља
[STEFANOVIĆ 2020].
Овај стрип је оставио велики утисак на више нараштаја читалаца. Најбоља тумачења нам је дао полихистор и утемељивач наше стрипске теорије
Жика Богдановић.
Друга eпизода „Тајна папируса‖ има документарни одраз због Зимског
рата воёеног измеёу Савеза Совјетских Социјалистичких Република и Финске, који је почео током цртања ове приче — 30. новембра 1939. године.
Стрип има спектакуларну научнофантастичну завршницу, а хладан талас
који овде прождире Европу је можда један од првих случајева приказа брзог
смрзавања планете у поп–култури уопште, по моделу виёеном и у филму
„Дан посла сутра‖ Роланда Емериха (2004).
Готичка атмосфера се потврёује активним учешћем приказа авети у
нашем свету, а по староегипатском финалу и шкотском замку увиёамо да се
мотиви из „Принцезе Ру― нашем уметнику упорно враћају, као нека дубља
духовна присила.
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У трећој епизоди „Тајанствена пустоловка‖ налазимо опет спој футуристичких концепата са древношћу.
„Слушај, открићу ти тајну рукописа... Али та тајна и није тајна, јер је проучавају безбројни научници... Временом и простором може се загосподарити...‖

Скривено у древним египатским папирусима, ово знање о древној манипулацији климом стиже временом у Европу, спајајући се у причи са руским миљеом и актерима као што су Александар Невски и православни испосник у леденој пустињи.
Теслијанске у својој суштини, колосалне размере вештачког разарања
— до тад ретке у стрипу — поново подсећају на Емерихов филм, овог пута
2012. (2012). Мотив експанзивности жуте расе из „Зрака смрти― и „Белог
духа― се враћа, али сада се тиче древних знања о контроли временских прилика, што даје нови тон причи о отопљеном Арктику. Ако изузмемо необичну жанровску мешавину научне фантастике и фантазије, видимо да је наш
стрипар пророчки дао многе технолошке, климатске и геополитичке елементе управо нашег доба.
У епизоди „Авион смрти‖ имамо поново мотив оностраних фантазија,
ваздухоплова, али и Париза који је уметник посетио који месец раније и који му се још врти у мислима. Лобачев је и овде мајстор да прикаже море са
ратним бродовима, авионске битке и разна бојишта. Како посведочисмо у
мемоарима [ЛОБАЧЕВ 1997], много тога му се утиснуло још као дечаку у Великом рату, на Солунском фронту.
Меёутим, упркос занимљивим резултатима и одзиву код публике, серија се ипак завршава — али проклетниковом поново наёеном срећом и,
симболички, шкотско–руским браком.
„Туробни, мрачни тон није, ипак, представљао и завршни акорд Лобачевљевог опуса – временски, Господару смрти следе Чаробњак из Оза и, нешто касније, Биберче, где се овај аутор враћа чаробном, невином свету детињства –
али, за оне који умеју да читају измеёу редова, и антиципира лик времена које долази. И не само да антиципира, већ и приказује. Јер, заиста, ако се пажљиво осмотри, и ако је живот ичему научио човека, мораће се признати да
у Господару смрти има више 'бола века', атмосфере ратне трагедије и ужаса,
но у већини новинских извештаја из тог времена. Још једном се, дакле, и на
овом примеру, потврёује да је стрип уметност суштине, чврсто укорењене у
времену.― [БОГДАНОВИЋ, 2006/1974]

Ове речи Жике Богдановића додатно нас подсећају о темељној важности стрипа за културу и оног што јој је Чика Ђорёе срчано и јуначки дао,
живећи ризичну судбину.
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Серија „Бели дух‖ је задржавање у акционо–крими жанру, ослањајући
се на линију Лобачевљевих стрипова „Крваво наследство‖, „Препад у авиону‖, али највише на „Плаву пустоловку‖, са којом је напоредно раёен. Утицај Рејмондовог „Тајног агента Икс–9‖, серије која је 1934. симболички окинула светску помаму за пустоловним стриповима, овде је очигледан, но „Бели дух― има и крупних особености.
Прву епизоду „Белог духа―, осим криминалистичких, акционих, научнофантастичних и чисто фантазијских елемената, одликује развијена американа, психолошки набој секундарних јунака и деликатна мелодрамска нота.
Овде имамо и рани приказ интернета у нашем стрипу (под тадашњим концептом телевизије). Ово је и изузетно редак случај да кроз Лобачевљев цртеж осетимо директан утицај филмског и фотографског светла и фигурације
(сцена у бару: неки елементи другог и трећег каиша).
„Бели дух“ Лобачева (1940)
У другој епизоди, лепа бринетица Елен Џонс, штићеница тајанствене
аветињске маске, креће бродом преко Тихог океана, да наёе оца на Соломонским острвима. Прелаз радње у други миље даје и другачију врсту егзотике: мора, неба, нетакнуте природе Пацифика, његових лука и локалних
околности где цивилизацијски прогрес гази и људе и културе. Цела атмосфера се тиме нагло ближи другом драгуљу Алекса Рејмонда — „Џиму из
џунгле―.
Осим забавности очуване и после ових десетлећа, као и саобраћања са
ондашњим светским тропама, ова прича има неколико слојева од интереса
за историју популарне културе укључујући микрожанр који бисмо назвали
Југословенски Пацифик, близак другом микрожанру: Југословенском Далеком Истоку, утемељеним пре свега у Београду и Загребу.
Такоёе, знаковита је и појава чуда телевизије, јер је ова епизода управо објављивана у време када је на Београдском сајму (Старо сајмиште на
Новом Београду) уз важне драмске и музичке уметнике приказана „Филипсова― телевизија у септембру 1938. године. (Ипак, оглашено је да ће „највећа атракција на Сајму бити једна црначка породица са Јаве која ће продавати каву‖.) Али код Лобачева, рекосмо, ова телевизија има данашње особине
интернета, а на табли 18 друге епизоде имамо директно и технологију „говор–у–текст‖, тек данас уобичајену на нашим паметним телефонима.
Оваквих културно занимљивих примера има још, иако не увек НФ. Рецимо, у овој серији налазимо на прве аутохтоне европске референце на борилачку вештину џијуџицу, чију је обуку Жандармерија Југославије прва у
Европи имала читаву претходну деценију. Иако од секундарне вредности по
укупном домету, „Бели дух― је управо пример–поука за историчаре попу74
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ларних феномена и индустрије забаве да знакове прошлих епоха читају до
њихових правих корена, одупирући се условљености да су (до скора) Краљевина Југославија и Краљевина Србија биле интелектуални табу, у СФРЈ
идеолошки схватане као епоха нижих облика културе.

Лобачев: „Бели дух― (1940)

У трећој епизоди се враћамо у Сједињене Државе, драг миље свим тадашњим љубитељима стрипа. Опет је ту мотив џијуџицуа, утицаја Далеког
Истока преко тајанственог Кинеза, али и авионских сукоба и акробација. Ту
је опет у самом разрешењу референца на телевизију, израз тада код нас коришћен већ деценију, али сада као директна драмска парафраза изјава београдских новинара који су уживо видели ту технологију:
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„Шта мислиш кад се ова телевизија толико усаврши да треба само да притиснеш једно дугме, па да видиш кога год хоћеш, ма где он био? Замисли кад
ово чудо достигне такав степен усавршености! Зар то неће моћи да преполови моћи човекове?! И нигде не можеш да се сакријеш, никога да слажеш. Одмах те и чује и види. Да, у будућности ће људима заиста бити тешко да лажу
и да се скривају. Сва је срећа што можда неће имати ни потребе за то!―
[НИКОЛИЋ 2013.]

Меёутим, упркос изванредно сабраних елемената, Лобачев губи контролу и ткање приповести почиње да се распарује. Изгледа да је претходна
епизода унела пометњу меёу читаоце, откривајући да је „Бели дух― у ствари
Еленин отац, а не Насмејана Маска коју смо сретали од почетка. Због ове
збрке, редакција има потребу да у трећој епизоди пише испод сваке табле:
„Бели дух је у ствари невидљиви човек који се појављује и ишчезава на мистериозан начин.‖
Али већ је било касно. Тако имамо две равноправне „приче о пореклу―
и знак да је наш уметник ипак преоптерећен у овом периоду живота, како
знамо и из мемоара Кад се Волга уливала у Саву: Мој животни роман
[ЛОБАЧЕВ 1997]. А и сам крај „Белог духа‖ је збрзан, вештачки, и у суштини
скоро без икаквог значаја за претходну радњу стрипа — као што се десило и
годину раније са другом епизодом „Принцезе Ру―.
То је већ период када је Лобачев уроњен у захтевног „Господара смрти― и много другог ангажмана. Тиме се окончала прича о суперјунаку и серији која нас је доста забавила, али чије велике могућности, на жалост читалаца, никада нису испуњене до краја.
„Ураган“ Лазића и Ранхнера (1940)
Овај стрип скрива једну већу мистерију српске популарне културе: колико је пута потпис сценаристе Светислава Б. Лазића крио, у ствари, сценарио из пера великог и утицајног српског интелектуалца Божидара Ковачевића [Лазићем смо се, уз Зупана, и ми бавили: ZUPAN 2012Α и 2012Β; STEFANOVIĆ 2020]?
Стрип „Ураган― руског цртача Алексија Ранхнера доноси мотив Франкештајновог чудовишта из романа Шелијеве, самог заметка модерне научне
фантастике, али толико технолошки, научно, идејно и филозофски иновиран да се заиста може претпоставити да део утицаја има Божидар Ковачевић, без жеље да Лазићу одричемо многе таленте.
Качење на харизму Франкенштајновог чудовишта није било из сећања
на роман Шелијеве, тог темеља васцеле НФ, јер је он преведен на српски
тек 1960, већ је ово био директан одзив на америчке филмове Франкештајн
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(1931), Франкенштајнова невеста (1935) и „филм за особе јаких живаца―
Франкенштајнов син (1939) са Борисом Карлофом у главној улози — сва
три филма добро позната Београёанима, годинама приказивана после српске премијере.

Ранхнер и Лазић: „Ураган― (1940)

Мора се отворено рећи да је овај стрип застао на пола пута да буде
европски класик. Не само да је понегде конфузно исприповедан, већ је цртачки инфериоран у односу на друге Ранхнерове стрипове. Ово је морало
потећи из јаког разлога, јер је овај осећајни и талентовани цртач, ненадмашни мајстор графичке психологије и карактерологије на основу класичне
књижевности, у кризама поодмакле алкохолне зависности вероватно радио
само оловке, а млада ћерка Марина му туширала, или можда чак и комплетно радила.
Меёутим, оно што је стрип изгубио у целовитости, задржао је у детаљима који и данас плене својим филозофским и научним значењима.
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Рецимо, иако су већ 1940–их почели први експерименти у Совјетском
Савезу са пресаёивањем срца и плућа код животиња, у стрипу имамо пресаёивање главе, деценију и по пре него што се у стварности десила. Наиме,
Владимир Демихов је почео да ради пресаёивање главе псима тек од 1954, а
требало је неколико година да западни свет сазна за ове тајне опите (а и сам
их покуша).
У стрипу налазимо технолошке иновације, рецимо беспилотнике (дронове), али и питање односа протоплазме и душе; налазимо и чудовиште које
је киборг, а не просто органско биће, као и андроида у сузама, практично
репликанта. Тај општи бол је једна од окосница овог дела, сабрата Лобачевљевом „Господару смрти―. И заиста, све технолошке, научне и филозофске
специфичности света овог стрипа можемо тумачити само као директну последицу Првог светског рата, чије трауме одјекују и из ових речи:
„Створићу човека који ће победити смрт и претворити гробља у цветне баште. За то ће бити потребно много крви, али она неће бити проливена узалуд!―

Нагласимо због тематске блискости, да је Ранхнер је почео да стрипује
1941. Велсов роман Острво доктора Мороа, који је остао недовршен, само
на седам табли, због немачког бомбардовања Београда 1941. (Мика миш,
500–505).
Осим раскошних идеја, праве НФ, остаће да одјекују још неке поруке
„Урагана―, од којих је најважнија:
„Човечанство, крваво човечанство, још увек решава оружјем своје спорове.―

„Црна маска“ Видића и Соловјева (1940)
Главни сценариста Београдског круга, један од најважнијих сценариста Европе, дао је и серију прозних авантуристичких романа који су продавани у десетинама хиљада примерка, као петпарачко штиво које је два пут
недељно, по табак, узбуёивало све нараштаје. У таквом медијуму је поникао
и један од тројице маскираних праведника меёуратног доба: Црна маска —
лорд Ворвик. (Занимљиво је да код трећег онодобног праведника, Зигомара
Видића и Николе Навојева, скоро да нема праве научне фантастике, као код
остале две серије.)
Двојица мајстора највишег европског ранга, руски цртач Сергеј Соловјев (под англофоним псеудонимом „Moum Gey―) и српски сценариста
Бранко Видић стварају данас заборављену али важну деоницу наше литературе у сликама, у многим елементима од високе атрактивности тропа које
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саме себе подгрејавају: полудели научник, 14. подземље (!), неуништиви робот, несуёени цар Америке... Све са мистификованом налепницом која нас
убеёује у америчко порекло серије: "Up–to–Date Syndicate", што није било
тешко поверовати кад ово дело упоредимо са просеком америчких стрипова
на странама исте наше штампе.

Соловјев и Видић: „Црна маска или Лорд Варвик― (1940)

На тренутке је упечатљива паралелност или чак антиципација будућих
икона масовне културе, од богаташа који личи на Бетмена (појавио се у
САД неколико месеци раније, у марту 1939), до надмоћног робота који евоцира филм „Дана кад је земља стала― (1951). Али Лорд Ворвик није амерички тип суперхероја, и од посебног је значаја детаљ да је опљачкао пет милиона долара да би усред Велике економске кризе отворио хиљаду кухиња за
незапослене раднике. То је не само морални темељ, већ и идејна премиса, на
којој је две и више деценија касније (1959–1992) комунистички антихерој
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„Лун, краљ поноћи― Митра Милошевића добио култни статус код читалаца.
У оба дела су присутни капиталистички развијени и сурово класно подвојени Запад, колебање јунака измеёу правде и злочина, напредна технологија,
прерушавање, али и фаталне жене као достојни протагонисти...
Да ли су то социјални став и друштвени етос код српских суперјунака
(било у Краљевини, било у Републици) увек претежнији од нужде за праведништвом над појединачним злочином?
КУЛТУРНО УТЕМЕЉЕЊЕ НФ СТРИПОВА
Наш стрип тог доба није био изолована или бесловесна појава у Југославији и у свету, а својом везом са идејним комплексима научне фантастике и авангарде утицао је на илустрацију, филм и цртани филм, све до данашњих видео игара.
Опус Ђорёа Лобачева је показатељ да се радило дословно у свим врстама фантастике — научна као технолошка али и као алтернативни теоријскофизички модел, затим готичка у кључу романтичарске традиције 19. века, традиционална фолклорна као бајка, нова традиционална као „мачеви и
врачеви― што је у суштини било у иновативно ауторско враћање српске епске поезије у митску матрицу. Осим стрипске сцене у Европи, Лобачевљеви
стрипови су формативно утицали и на српску/југословенску културу али и
европску кинематографију, чиме смо се бавили на другим местима
[СТЕФАНОВИЋ 2020].
Измеёу два светска рата још је постојао систем глобалних културних
веза наслеёен из 19. века, а гвоздене завесе још нису до краја биле постављене, као што ће већ деценију касније бити. Тако се и могао десити непрекинут и јак утицај рускојезичке совјетске културе на Југославију (у неким
елементима новоруске, неруске и поструске), рецимо преко стрипске адаптације дела и мотива грофа Алексеја Толстоја у Београду и Загребу, или
кроз рад на модерним бајкама као што је то „Чаробњак Хотабић― Лазара Лагина (Лагин, Лазарь: „Старик Хоттабыч―, у периодици 1938) којег је бели
Рус Иван Шеншин стриповао и десовјетизовао у београдском Микијевом
царству (1941).
Но као краљица тек роёеног 20. века, управо је научна фантастика, са
лепезом својих жанрова — до сржи словенска, иако американизована — била један од главних идејних пејзажа и српске масовне културе, као што ћемо
видети у нашем прегледу.
Али осим технолошког и (пара)научног, ова фантастика је имала и
езотеријско језгро, јако колико и крајем 19. века, па и јаче, које је понекад
имало домаће порекло. При том не мислимо само на Димитрија Митринови80
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ћа или у Београду гостујућег Николаја Рериха, већ и на филозофа и езотерика Рудолфа Штајнера, роёеног у хрватском Меёумурју. Имао је пријатеље и
јавне следбенике у Загребу и Београду, укључујући поменутог загребачког
Србина Божидара Рашића, угледног уредника, издавача и плодног пионира
стрипске сценаристике. Пажљив и упућен посматрач ће видети јавну тајну:
у забавном уметничком штиву тог доба често је промицана најмодернија и
најкомплекснија филозофска порука, али испричана алегоријски и визуелном литературом, да би утицала на најшире слојеве.
О томе смо недавно писали на стрипском примеру бергсонизма и светосавља у Лобачевљевом „Господару смрти― [STEFANOVIĆ 2020], али то је
тек површина културног океана, док срж нових синтетичких сазнања на
овом пољу лежи у капиталном диптиху монографија Подземни ток београдског истраживача Немање Радуловића [РАДУЛОВИЋ 2009; РАДУЛОВИЋ
2020].
Нагласимо на примеру „Господара смрти― још једну капиталну културну чињеницу, неопходни кључ читања. Цветање општесловенске научне
фантастике у стрипу у Београду и Загребу је, како ћемо видети, често био
начин за оштру социјалну (револуционарну) критику или радикални пацифистички став, све умотано у жанровску забаву.
Нарочито је београдски стрипски НФ пацифизам био културна аномалија европског формата, јер многе словенске земље нису дозвољавале овакве врсте филозофских домишљања намењених масовној публици у милитаризованом и идеологизованом тренутку пред Други светски рат, што је дало
агресивни тон и многој научној фантастици тог времена [АЈДАЧИЋ 2011].
ОДМАЗДА УТОПИЈЕ: ИШЧЕЗАВАЊЕ СТРИПА У ТИТОВОЈ
ЈУГОСЛАВИЈИ (И ЊЕГОВ ПОВРАТАК)
Српски/југословенски стрип имао је несрећу да са насилним увоёењем
новог Титовог режима, Комунистичка партија Југославије у јануару 1946.
директно забрани стрипове, што је најављивала још док је била забрањена
због тероризма, деценију раније. Ово је била прва званична забрана у култури новог доба и дошла је са самог државног врха [LOPUŠINA 1991/2015].
Осим секундарних америчких мотива, забрана се посебно односила на радове са традиционалним руским и српским темама и идејама, јер су те две нације биле теоријски перципиране као империјалистичке, буржоаске, реакционарне и контрареволуционарне још од Енгелсовог и Марксовог доба. Додатно, расцепом Тита и Стаљина 1948. године, аутори који имају било какве
везе са совјетским блоком бивају додатно онемогућени да раде или су чак
протерани из Југославије, попут Ђорёа Лобачева.
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Стрипови као и све друго што подстиче индивидуалистичку популарну културу постају дозвољени у Титовој Југославији тек уласком у отворено
савезништво са Сједињеним Америчким Државама и Великом Британијом,
те привременим тајним чланством у НАТО пакту (1951–1953). Од тада је,
иронично, американизација опет помогла „словенизацији― научне фантастике преко стрипа.
Класичне илустрације за роман Јана Ларија Карик и Ваља («Необыкновенные приключения Карика и Вали», 1937), веома вољен код Јужних Словена, илустровао је угледни руски емигрантски стрипар Николај Тишченко
(негде погрешно уписан као Тимшченко) за култну библиотеку „Плава птица― у Београду 1940. Роман је прештампан и у време немачке окупације, као
издање немачког окупационог издавача (1943), а исти превод Михаила Шилеа се прештампава 1979. у комунистичкој СФР Југославији, па демократској СРЈ 1999. и чита се до данас (баш као Шилеов превод другог ремек–дела: Амфибије Бељајева).
У Сарајеву 1952. млади почетник Златко Шешељ, касније пионир босанскохерцеговачке анимације, објављује скромну свеску стрипа Карик и
Ваља. Покушај је одмах заустављен и остао без наследника, у традиционално конзервативној сарајевској средини, ноторној по ригидности и културној–идеолошкој репресији последња два века.
„Карик и Ваља“ Златка Шешеља (1952)
Ова адаптација за нашу тему има вишеструку вредност и неодољив
шарм, иако обилује незрелостима, већином цртачким. Ако изузмемо да је
тема стриповања био омиљени роман свих генерација, вечни класик, наглашавамо да је свеска раёена сценаристички изузетно верно упркос мајушном
простору — на само 15 страна и у мање од сто педесет кадрова — и, што је
важно, у љупком цртачком и приповедном стилу. Али не у изразу америчких стрипова раних 1950–их (који скоро и нису могле да се виде у СФРЈ
претходних пар година), већ је доследно изведена у естетици предратног београдског стрипа, из 1930–их, блиској не само Николају Тишченку, већ и
стиловима Момчила Моме Марковића и Ђорёа Ђуке Јанковића, наравно
онолико колико је Шешељ, тада млади цртач, био у могућности.
Свеска није никада прештампавана и наш осврт је тек други пут да се
уопште обраёује у литератури, јер је пре овога само Здравко Зупан (1950–
2015) кратким чланком [ZUPAN 1984] спасао ову тему од потпуног заборава,
пошто примерака, осим у његовој заоставштини, више нема нигде доступних.4

4

Захваљујемо се госпоёи Сњежани Зупан на прилици да ово дело видимо, за потребе
овог чланка.

82

Српски и југословенски стрип и словенска научна фантастика

Шешељ по Ларију: „Карик и Ваља― (1952)

„Морски ђаво“ и „Оток изгубљених бродова“ Бељајева и браће
Нојгебауер (1962. И 1964)
Далеко значајнији резултат је остварен у следећој деценији у другој југословенској престоници стрипа — Загребу. Донели су га браћа Норберт и
Валтер Нојгебауер, босански Немци, од касних 1930–их перјанице стрипа
Загреба и Југославије, затим НДХ, па ФНРЈ, а касније и Немачке по исељењу.
Њих двојица објављују 1962. у Плавом вјеснику, једном од кључних
стрипских издања СФРЈ, стрип „Морски ёаво― раёен по Амфибији Александра Бељајева, још једној књизи високо цењеној у Југославији, али овог пута
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надахнутим класичним совјетским филмом (1961) тада приказиваним и
Југословенима као Човек–амфибија: Морски ёаво. Браћа понављају успех са
„Отоком изгубљених бродова― по истом писцу (1964). Иако су били мајстори светског ранга на пољу комедије и карикатуре, нивоа најбољих Дизнијевих мајстора, оба ствараоца су била и компетентни уметници реалистичке
стилизације и проседеа, па оба стрипа припадају том приступу који је графички успешно транспоновао, чак и у нијансама, фине тонове Бељајева, нарочито у трагичној причи о човеку–водоземцу Ихтијандру, која нас је овде
превасходно занимала.

Валтер и Норберт Нојгебауер по Бељајеву: „Морски ёаво― (1962)
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Повратак Лобачева и одлазак Соловјева (1969–1989)

Лобачев: „Снимак године― (1969/1986)

За све ово су браћа већ имала жанровски преседан: реалистички су
стриповали роман Х. Џ. Велса Први људи на месецу 1953. године у загребачком Петку да би га завршили 1954. у Мики стрипу.
Лобачев се научној фантастици у стрипу враћао након рата још само
два пута — оба по импулсима из Југославије, јер Совјетски Савез до свог
горког краја није дозволио постојање жанровског стрипа реалистичке стилизације, нарочито за одрасле.
Једно је прича „Снимак године―, стрип који је цртан 1969, али је спаљен у пожару у редакцији Политикиног Забавника. Тек је 1986. поново истуширан, према сачуваним оловкама, на таласу оптимизма који је Лобачев
добио када је видео колико Југословени цене његов рад и након пола столећа. Овај стрип о првом контакту и отимању Југословенки од стране ванземаљаца скоро да предвиёа догаёаје који су се мало касније десили, током
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1975, сусретима Југословенске народне армије са НЛО, неидентификованим
летећим објектима [ВУЈИЧИЋ 2020]. Да су се тешки и учестали инциденти
заиста одиграли потврёено је 2020. и 2021. године телевизијским наступима
самих актера — највиших официра Југословенског ратног ваздухополовства, особито генерала Звонка Јурјевића, што коинцидира великим планетарним Отварањем ове теме, на челу са САД, док ово пишемо.
„Снимак године― до сада није објављиван, а очекује се да ће бити
штампан у четвртом тому сабраних дела Лобачева у октобру 2021. године
(ИК „Макондо―, Београд, у сарадњи са Удружењем стрипских уметника Србије.)
У слично доба спада опроштајна минијатура Соловјева у Италији,
„Homerus― на две табле по сценарију тада младог Ђанија Боне [SOLOVIEV &
BONO 1972]. О том заборављеном делу смо недавно написали:
„Овај комични стрип који користи научнофантастични мотив временске машине није баш типичан за старог мајстора (који је тада имао преко 70 година), али представља неку врсту симболички лаког растанка са њему драгом
уметношћу стрипа, праћену оним милим племенитим погледом са аутопортрета.― [СТЕФАНОВИЋ 2019: 89]

*
Последњи Лобачевљев НФ стрип је минијатура од једне стране у београдској Младости 1989. године и представља лирски вапај над моралним
стањем поживотињеног човечанства, што је сензибилна Лобачевљева природа не једном приказала у уметности.
Минијатура је надахнута „Земљанима― Слободана Ивкова, малим али
значајним комичко–филозофским НФ серијалом из 1980–их.
Стрипови Александра Хецла (1956–1984)
Посебно је питање дискретног утицаја рускојезичке совјетске фантастике на ствараоце као што је то био београдски уметник са цртом генијалности Александар Хецл (1926–1991). Он је стрипску каријеру започео 1956.
управо НФ серијом „Селенити― по сценарију Драгољуба Јовановића (који је
робијао на Голом отоку због опредељивања ка СССР; иначе брата Жикице
Јовановића Шпанца), а завршио средином 1984. такоёе НФ серијом „Фает―
— индикативног наслова који нас повезује са рускојезичком фантастиком и
романом Фаеты.
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Александар Хецл: „Фает или Маштање о могућем― (1984)

ЗАКЉУЧАК: ПРОЈАВА НОВИХ ДИМЕНЗИЈА
Овим се наша главна тема и списак уметничког корпуса не исцрпљује.
Меёутим, ствар је комплекснија но што смо је овде прелиминарно описали.
Рецимо, једна димензија која постоји али која ће захтевати истраживања јесте идејно–тематска: како су Срби и други Југословени за своје стрипове црпели мисаону снагу и импулсе из светова Константина Циолковског,
Јевгенија Замјатина, Карела Чапека, Алексеја Толстоја, Јана Ларија, Ивана
Јефремова, Станислава Лема, Александра Бељајева, браће Стругацки, Олге
Ларионове и других, чија су штива била доступна на српском. Исто важи и
за НФ филмове инословенског порекла.
Остаје и питање мање врсте инословенских утицаја која долази, све до
данас, од западних издавача када су посредно дотицали словенске мотиве
или, пак, ангажовали словенске ликовне уметнике.
Недавно је откривена и нова сфера, како нам је то саопштила професорка Београдског универзитета Ирина Антанасијевић [АНТАНАСИЈЕВИЋ
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2021], која је најзаслужнија за промовисање заграничног руског стрипа у
модерној Русији, несвесној сопственог генома у овој уметности сачуваног у
Србији. Истраживање професорке указује да је Београд био центар још једног вида словенске научне фантастике, осим стрипа. Наиме, изгледа да је
прозна сцена руске научне фантастике у Југославији била значајна, по неким особинама јединствена у Европи што се руске књижевности тиче, и да
је тиме, у теорији, могла директно утицати на стрипску сценаристику.
*
Енормни je значај научне фантастике као доступног и безбедног ментално–огледног поља, виталног за сваковрсни развој човечанства на начин
који Богдан Троха дефинише као стваралачку „лабораторију―:
„(…) speculative fiction may have several basic literary realizations. Each time,
however, the dominant anthropological perspective that will be present in them
will be important. Like Coleridge‘s myth or imagination, it may lead not only to
the creation of new models of reality, but also to testing their consequences in a literary laboratory. This is all the more important because the faith in industrial utopias has passed away and the pace of civilization changes and potential threats
connected with them is increasing. Thus, speculative fiction can become a plane
on which the predicted future states of things are tested for rationalization and evaluation. By creating potential worlds, fiction opens up a literary opportunity to test
their consequences before they appear.― [TROCHA 2019: 106]

Меёутим, он каже да еволутивна функција уметности може ићи и даље, повезивати нас, кроз ментално и интуитивно, са оним трансценденталним:
„Thus, literature using fantastic imagery can use imagery for purely aesthetic purposes. It can also use them to speculate about the future of man, civilization and
the world in general. Finally, it can also combine imaginative elements with religious symbols, referring to the spiritual condition of contemporary man.― [IBID]

Радови које смо описали потпуно потврёују Трохин став, у широј слици и свим битним детаљима, рецимо главни део опуса Ђорёа Лобачева у
„Господару смрти― и „Принцези Ру―.
Овим радом се питање словенске научне фантастике у српском стрипу, а тиме и култури, не исцрпљује. Напротив, дозволимо јој да нас тек изненади, како нас нова истраживања буду водила.
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