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Мо ја ге не ра ци ја стри па ша ро ђе на ше зде се тих го ди на, ко ја је од ра сла на фран цу-
ском но вом та ла су са Мо е би у сом на че лу, фран ко фо ним ве стер ни ма из Стри по те ке, 
шпан ским и ен гле ским на уч ним фан та стич ним при ча ма из За бав ни ка и Зви то ре пе ца, 
ита ли јан ским Ала ном Фор дом у соч ном хр ват ском пре во ду и хр ват ском Но вом ква
дра ту увек је с ви со ка и с пре зи ром гле да ла на аме рич ки стрип. Осим, на рав но, на 
Ро бер та Крум ба и ан дер гра унд, ко ји је у сво јој су шти ни и ка рак те ру био мно го европ-
ски ји од аме рич ког стри па, иа ко је ро ђен у под зе мљу Сан Фран ци ска и прем да, с 
из у зет ком Гат ни ко ве Маг не Пур ге, ни је био при су тан у Евро пи. Аме рич ки но вин ски 
стрип са пре за си ће ним сли чи ца ма, по ву чен из наф та ли на пе де се тих го ди на, био је 
pas se, а су пер хе рој ски стрип са ле те ћим ју на ци ма у хе лан ка ма ко ји су чу де сно пр ко-
си ли свим за ко ни ма гра ви та ци је ме ђу по зна ва о ци ма ни је био вре дан ни по ме на. 
Мла ђе ге не ра ци је ко је ни су има ле сре ће да ба рем ма ло оку се бо га ту и раз ви је ну ју-
го сло вен ску из да вач ку про дук ци ју стри по ва мо ра ле су да уме сто бо љих или ло ши јих 
срп ско хр ват ских пре во да чи та ју ори ги нал на аме рич ка из да ња ка ко зах тев ни јих књи-
га та ко и ре ви јал не су пер хе рој ске штам пе. Ина че, у ме ђу вре ме ну је од ра стао и аме-
рич ки стрип у све ска ма, при че и про та го ни сти по ста ли су сло же ни ји, а ди на мич ни 
цр теж и ка дри ра ње, ко ји су већ ра ни је до ми ни ра ли над мно го ста тич ни јим европ ским 
сли чи ца ма, још ви ше су по твр ди ли њи хо ву до ми на ци ју у свет ском стри пу.

Је дан од мла ђих фа но ва аме рич ког су пер хе рој ског стри па је и Га шпер Крајнц (1985). 
Сво ју је стри пов ску ка ри је ру за по чео при лич но ка сно, тек 2016. го ди не у три де сет 
пр вој го ди ни, јав но сти се пр ви пут пред ста вио ал бу мом Ri te на ен гле ском је зи ку, а да 
прет ход но ни је об ја вио ни јед ну стра ни цу стри па. Пре не го што се 2013. го ди не у пот-
пу но сти и про фе си о нал но по све тио цр та њу (углав ном ди ги тал ним илу стра ци ја ма), 
ба вио се гра фич ким ди зај ном, фо то гра фи јом и ау дио и ви део про дук ци јом, што му је 
ка сни је мно го по мо гло у ства ра њу стри па. Ri te је жан ров ски стрип на стао на нај бо љи 
на чин у аме рич ким хо рор фил мо ви ма осам де се тих го ди на, пра те ћи при чу и сце на рио 
Ма ти ца Веч ка. Ни је слу чај ност, на рав но, да се при ча де ша ва у Се вер ној Аме ри ци и да 
је стрип на ен гле ском је зи ку, јер су ау то ри већ од по чет ка ци ља ли на бо га то и про фи-
та бил но аме рич ко тр жи ште, што је ви дљи во ка ко из са мог фор ма та, ужег од европ ских 
ал бу ма, а још ви ше по сти лу цр та ња у ма ни ру аме рич ких узо ра су пер хе рој ског жан ра 
Џо на По ла Ле о на или То ми ја Ли ја Едвард са, мон та жи та бле и са мом то ку при че. Стрип 
је у пот пу но сти на цр тан и ко ло ри сан ди ги тал но, што пак не ума њу је ње го ву ви зу ел ну 
вред ност, јер је ли ни ја до вољ но бо га та и ра зно ли ка, у не ким слу ча је ви ма чак ру сти-
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кал на, ка ко и при ста је при чи ко ја се до га ђа у ди вљим ка над ским шу ма ма и ни на ко ји 
на чин не де лу је сте рил но, као што је то че сто слу чај са ком пју тер ским цр та њем. Бо је 
су там не, баш ка ко и при ста је хо рор жан ру, са сив ка сто пла вим и цр вен ка сто сме ђим 
ни јан са ма. Ка дри ра ње и ком по зи ци ја по је ди них сли ка су та ко ђе ве о ма до бри, чи ме 
се Ri te ни на ко ји на чин не раз ли ку је од упо ре ди вих аме рич ких де ла. Стрип ни је при-
ме тио ни је дан ино стра ни из да вач, али је за ин те ре со вао сло ве нач ког пи сца Ма ри ја на 
Пу ша ве ца, ко ји је тра жио цр та ча за би о граф ски стрип о Фра њи Мал га ју.

Про шле го ди не је у Па ри зу одр жа на је цен трал на це ре мо ни ја обе ле жа ва ња сто-
го ди шњи це за вр шет ка Пр вог свет ског ра та ко јој су при су ство ва ли сви углед ни европ-
ски и свет ски ли де ри, а у Сло ве ни ји смо је се се ти ли ја ко сра ме жљи во. Шта ви ше, ни је 
би ло не ких ве ћих раз ло га за сла вље (осим,   на рав но, што је ко нач но био крај свет ског 
ра та), јер смо због те ри то ри јал них апе ти та су сед них зе ма ља и по ли тич ке ку хи ње ве-
ли ких си ла, као и због пот пу но не при пре мље не и не спо соб не на ци о нал не вла де, 
из гу би ли це лу При мор ску и Ко ру шку. А да ни је би ло по је ди на ца ко ји су кре ну ли да 
бра не се вер ну гра ни цу, мо гли смо из гу би ти још ви ше. Је дан од њих био је и за бо ра-
вље ни Фра њо Мал гај (1894–1919), два де сет че тво ро го ди шњи по руч ник ау стро у гар ске 
вој ске, ко ји је на кон па да мо нар хи је и без вла шћа у Це љу оку пио гру пу до бро во ља ца 
с ко ји ма је за у зео и осло бо дио Ме жич ку до ли ну од Не ма ца. Не мач ка ко ру шка ре ги о-
нал на скуп шти на у Кла ген фур ту за тра жи ла је анек си ју Ко ру шке Ау стри ји, а на ци о нал на 
вла да при кљу че ње те ри то ри ја (ина че ме ђу на род но не при зна тој) др жа ви Сло ве на ца, 
Хр ва та и Ср ба. У Шта јер ској је оп штин ски од бор, у ве ћи ном не мач ком Ма ри бо ру, про-
гла сио град са око ли ном де лом Ау стри је и ус по ста вио на ци о нал ну стра жу, ка сни је 
раз о ру жа ну од стра не Мај сте ро вих бо ра ца у ве штој ак ци ји. Кра јем но вем бра, уо чи 
по нов ног ује ди ње ња са Кра ље ви ном Ср би јом, Мај сте ро ве је ди ни це за у зе ле су те ри-
то ри ју од Рад го не до Му те, а Мал га је ва гру па оку пи ра ла је Блај бург и Ве ли ко вец, 
при пре ма ју ћи се за на пад на Кла ген фурт, што се ни је до го ди ло због нећ ка ња љу бљан-
ске вла де. На кон крат ког за тиш ја, у апри лу 1919. до го ди ла се сла бо при пре мље на 
офан зи ва ју го сло вен ске вој ске, у ко јој су ау стриј ске је ди ни це за у зе ле све ра ни је осло-
бо ђе не те ри то ри је. У тој бор би је 6. ма ја та ко ђе пао Фра њо Мал гај.

Пу ша вец нам Мал га јев жи вот не пред ста вља од ро ђе ња и де тињ ства, као што је 
то уо би ча је но у би о гра фи ја ма, већ нас од мах ста вља у сре ди ште ак ци је бун тов не и 
на ци о нал но све сне гру пе сло вен ских уче ни ка у јед ној не мач кој гим на зи ји у Це љу, 
чи ји је Мал гај био члан го ди ну да на пре по чет ка ра та. Три ме се ца на кон из би ја ња ра-
та, по зван је у 87. пе ша диј ски пук из Це ља, бо рио се на Со шком фрон ту и до ка зао се 
на ти рол ском ра ти шту, где је због сво јих за слу га уна пре ђен у ре зер вног по руч ни ка, 
и до био ме да љу за хра брост. Ау тор се стро го при др жа ва исто риј ских чи ње ни ца у 
би о гра фи ји, ко је пре пли ће с ве ри стич ким сце на ма опи ја ња, љу ба ви и сек су ал но сти, 
чи ме де ми сти фи ку је глав ног ли ка и чи ни га мно го при род ни јим и људ ски јим, упр кос 
ње го вом ју на штву. Чак је и код Мал га је ве смр ти, ко ја је умо та на у вео тај но сти, као 
што је то на рав но слу чај са на ци о нал ним хе ро ји ма о ко ји ма по сто ји не ко ли ко вер зи-
ја, од лу чио да Мал гај не по чи ни ро ман тич но са мо у би ство да не би жив пао у ру ке 
не при ја те љу, већ се опре де лио за вер зи ју тра гич не екс пло зи је руч не бом бе ко ја му 
је ви си ла иза по ја са.
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Крајнц је Мал га је ву смрт ко ја при ка зу је све атри бу те аме рич ког стри па о су пер хе-
ро ју ја ко до бро при ка зао на две стра ни це на кра ју књи ге, али на рав но да је пот пу но 
ре а ли стич ни стрип Мал гај био мно го зах тев ни ји од фан та стич ног Ri te, углав ном због 
мно штва ли ко ва, ка ко цен трал них ју на ка, та ко и ано ним них про та го ни ста ко ји се по-
ја вљу ју у стри пу. Из у зев по вре ме но пре ма лих ша ка (и не спрет но на цр та них пр сти ју) 
људ ски ли ко ви су ана том ски до бро на цр та ни, у пра вим про пор ци ја ма. Је ди ни је про-
блем у пор тре ти ма про та го ни ста, јер су ли ца вр ло слич на и по не кад је те шко пре по-
зна ти раз ли чи те ли ко ве. Ком по зи ци ја стра ни це стри па је аме рич ки ди на мич на, са 
раз ли чи тим ве ли чи на ма по је ди нач них сли ка ко је се не др же кру тих окви ра, не го се 
по вре ме но про те жу кроз цео фор мат до иви це стра ни це. Са ми ли ко ви, с ви ше или 
ма ње бо га тим ко сти мо граф ским ди зај ном (на рав но, вој нич ки је при лич но јед но ста-
ван) до бро су по ста вље ни у про сто ру и ком по зи ци ји сли ке са ра зно вр сним филм ским 
пла но ви ма, ко је ау тор по не кад обо га ћу је раз ли чи тим по гле дом и углом ка ме ре, чи ме 
и ста тич ки ли ко ви по ста ју ви зу ал но ди на мич ни... Од су ство бо је за ме њу је сен че ње 
фи гу ра, ко је је ро бу сно ускла ђе но са ли ни јом кон ту ре и упот пу ње но тач ка стим ра-
сте ром. Код па но рам ске сли ке пеј за жа и по за ди не ко ри сти мек шу ли ни ју, ка ко би 
успе шно при ка зао тр о ди мен зи о нал ни про стор. Ау тен тич на ар хи тек ту ра град ских 
зда ња и тех нич ке ства ри, по себ но оруж је по пут пу ша ка, то по ва и ми тра ље за, вр ло су 
до бро на цр та не, а по себ но је фа сци нан тан воз у раз ли чи тим пер спек ти ва ма.

Сва ка ко је Мал га јев ко ру шки су на род ник Крајнц био до бар из бор за при каз би о-
гра фи је хра брог ро до љу ба ко ји је узео пу шку и исто ри ју у сво је ру ке и, пре све га, на 
ло кал ном ни воу, убе ле жио се у се ћа ње и свест Сло ве на ца. Са да ће у по пу лар ној би-
о гра фи ји о ње му и ње го вој бор би за од бра ну ма тич не зе мље и је зи ка мо ћи да на у че 
и сло ве нач ки клин ци – јер је стрип на ме њен пр вен стве но мла ди ма – а ла ко ће се 
пре по зна ти раз ли ка из ме ђу по пу ли стич ког де сни ча р ског па три о ти зма, ко ји се већ 
по ја вљу је у об ли ку ра си стич ких ксе но фо бич них бај ки и кроз ло кал ни па три о ти зам, 
пре пли ћу ћи се у на ци о на ли стич ку по ли ти ку и дру штво, и из ме ђу истин ског па три о-
ти зма Мал га је вог и Мај сте ро вог ти па.


