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ЧЕШКИЯТ КОМИКС

Тази книжка на Homo Bohemicus е посветена на чешкия 
комикс. Нейни съставители са Павел Коржинек и 
Томаш Прокупек от Центъра за изследване на комикса 
към Института за чешка литература при Академията на 
науките на Чешката република и Философския факултет 
на Университета „Палацки“ в Оломоуц. Заедно с колегите 
си двамата са автори на редица задълбочени проучвания 
върху теорията на комикса и историята на чехословашкия 
и чешкия комикс, а освен това активно работят за 
популяризирането на чешкия комикс в чужбина. За нашето 
списание те са подбрали текстове, които представят 
развитието на чешкия комикс наред с някои от най-
интересните съвременни чешки комикс автори, както и 
три ключови феномена от историята чешкия комикс през 
миналия век – кученцето Пунтя, вдъхновило първото 
успешно чешко комикс списание, познатия и у нас герой 
Фердо Мравката и недотам познатия му създател Ондржей 
Секора, а също и забележителния самоук чешки комикс 
художник Кая Саудек, в чиято житейска и творческа 
съдба ще открием мечтите и крушенията на поколенията, 
израснали зад Желязната завеса.
Приятно четене!

ХБ
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ЧЕШКИЯТ КОМИКС

Като във влакче на ужасите.
Възходи и пропадания на 
чешкия комикс
Павел Коржинек

С времето у нас имената му се променят: така например в 
първите години на свободна Чехословакия, когато започва 
да се появява по страниците на чешкоезичните вестници и 
списания, го наричат весели ленти (humorné pásky) или разкази 
в стих и картина (vyprávění veršem i obrazem). И понеже често 
разказва нови истории за героите, познати от анимационните 
филми, които тъкмо в онзи момент победоносно шестват 
из Европа, над панелите му понякога пише рисуван филм 
в стихове (kreslený film ve verších), вероятно за да могат 
читателите да направят връзката между двете неща. Комиксът 
тогава може би все още няма наложено чешко име, но това 
изобщо не пречи на неговия размах. 
Идва обаче нацистката окупация, Втората световна 
война и после, само три години след нейния край – 
комунистическият преврат1. Разказите в картинки са 

1 През втората половина на февруари 1948 г. Чехословашката 
комунистическа партия, чийто ръководител Клемент Готвалд е 
и министър-председател, не без съветска подкрепа предизвиква 
правителствена криза и брожения сред населението, като в крайна 
сметка на 25 февруари вече тежко болният президент Едвард 
Бенеш приема оставката на некомунистическите министри и 
назначава предложените му от Готвалд. Събитията, наричани от 
комунистическата историография Победния февруари, поставят 
началото на комунистическото управление в Чехословакия, 
продължило до разпадането на Източния блок през 1989 г. По-
подробно вж. Рихлик, Ян, Вл. Пенчев. История на Чехия. София, 
Парадигма, 2010, 533–557. – Бел. прев.
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обявени за вредно четиво и comics се оказва идеологически враг. 
В периода на най-мрачния сталинизъм от петдесетте години му 
изнамират други имена – зараза или дори некрофилско безобразие. 
Самите названия подсказват, че ония времена не са били никак 
лесни за жанра. А в края на петдесетте и началото на шейсетте 
години, когато по време на лекото политическо размразяване 
отново дава плахи признаци за живот, за да не провокира с 
английски звучащото си име, чешкият комикс си избира по-
безопасното сериал в картинки (obrázkový seriál).
Благодарностите за това, че въпреки недоброжелателната 
идеологическа критика комиксът никога не изчезва изцяло 
в чешка среда, дължим най-вече на всички онези упорити 
редактори, творци, сценаристи и художници, както известни и 
издавани в наши дни, така и вече позабравени, които никога, 
дори в най-мрачните времена, не престават да търсят пътища, 
макар понякога доста криволичещи, разказите в картинки да 
достигнат до читателите. Затова днес можем да говорим за 
процъфтяваща в едни периоди, или ограничавана в други, но все 
пак непрекъсната традиция на сериала в картинки, или с други 
думи – на комикса, в Чехословакия и в Чешката република.

Първи стъпки

На чешка територия (тогава в рамките на Австро-унгарската 
монархия) първите картинни цикли, които днес бихме могли да 
определим като непосредствени предходници на съвременния 
комикс, започват да се появяват, както и в съседните страни, 
през втората половина на ХIX век. Благодарение на това, че 
илюстрованият печат става по-лесен и по-достъпен, все по-
често в списанията се срещат най-различни изображения и 
читателският глад за картинки довежда на страниците им и 
първите протокомикси. По онова време най-често става дума 
за анекдотични, еднократни, съставени от няколко панела 
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ЧЕШКИЯТ КОМИКС

картинни табла, 
публикувани 
охотно най-вече в 
хумористичните 
издания. 
Картинните разкази 
с продължение са 
по-скоро рядкост, 
рисуваните 
„сериали“ предстои 
тепърва да навлязат 
масово, но още 
през този период 
е налице оживен и 
вдъхновяващ обмен 
на отделни творби, 
хрумвания и опит 
със списания и 
автори от съседните 
страни, и най-вече 
от Германия. В 
чешкоезичните списания благодарение на това се появяват заети 
или модифицирани цикли от мюнхенското списание Fliegende 
Blätter2 и още през ХIX век в тях излизат работи на Вилхелм 
Буш и Родолф Тьопфер. Най-добрите и най-амбициозните 
чешки художници пък дори се радват на европейска кариера. 
Един от тях е Карел Вацлав Клич. Не само карикатурист, но и 
изобретател на хелиогравюрата и дълбокия печат, той известно 
време публикува своите рисувани хумористични творби в 
Будапеща, Виена и Лондон. 

2 Седмичното хумористично списание Fliegende Blätter („Летящи страници“) 
излиза между 1845 и 1944 г. – Бел. прев.

Карел Клич, „Как старият Мърквичка тръгна по 
света“ (сп. Veselé listy, 1867)  
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Създаването на независима Чехословакия след края на Първата 
световна война през 1918 г. се превръща в решаващ импулс за 
цялата национална култура, включително за периодичния печат 

и книгоиздаването. 
Появяват се 
десетки, даже 
стотици нови 
вестници и 
списания и 
въпреки че 
редица от тях, 
както нерядко се 
случва, не след 
дълго спират да 
излизат, спектърът 
от платформи 
за публикуване 
става по-богат и 
по-пъстър. И в 
тях все по-често и 
във все по-пъстър 
облик се появяват 
и комикси.  
Да се определи 
еднозначно 
моментът на 
поява на комикса 

в рамките на дадена местна традиция е възможно само в редки 
случаи, тъй като обикновено става дума не за революционен, а 
за постепенен и поетапен процес, в течение на който паралелно 
и без връзка помежду си творците започват все по-често да 
проявяват предпочитание към дадена изразна форма, към 

Йозеф Лада, „Веселите приключения на Франтик 
Овеско и козела Бобеш“ (в-к České slovo, 1922)



 11

ЧЕШКИЯТ КОМИКС

определен формален облик. Писането на национални истории 
на комикса обаче изисква жалони и те биват определяни по 
различни, понякога твърде случайни начини. Вероятно доста 
хора са чували, че северноамериканският комикс възниква 
през ХIX век с поредицата The Yellow Kid („Жълтото хлапе“) от 
Ричард Фелтън Аутколт, всъщност обаче работата на Аутколт 
е своего рода кулминация на тенденции, съществували в 
американския печат в течение на няколко десетки години. 
По подобен начин – със сходни мотивации и сходни проблеми – 
намира своя „миг на зараждане“ и чешкият комикс. За първата 
модерна чешка комикс поредица се смята цикълът „Веселите 
приключения на Франтик Овеско и козела Бобеш“ (Šprýmovné 
kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše), който през 1922 г. за един 
пражки всекидневник създава Йозеф Лада. В тази поредица 
Лада – художник, илюстратор и карикатурист, станал прочут с 
конгениалните си илюстрации към романа „Приключенията на 
добрия войник Швейк“ от Ярослав Хашек (работата върху тях 
той започва година по-късно) – комбинира няколко елемента, 
които днес сме свикнали да възприемаме като типични за 
комикса, и така се ражда „първият модерен чешки комикс“. 
Забавните случки из живота на двамата немирници – палавото 
момче и неговия приятел козела – Лада разделя в панели и 
печата с продължение, като в повечето епизоди по, така да 
се каже, континентален маниер – в духа на Вилхелм Буш, – 
използва текстове под картинките (т.е. става дума за т.нар. 
text-comics), но на няколко пъти експериментира и с комикс 
балончета.
Развоят на чешкия комикс в периода 1918–1938 г. смело може 
да бъде сравняван със ситуацията в други държави от Стария 
континент. И тук поредиците в картинки все повече и повече 
се налагат по страниците на различни периодични издания, и 
тук в създаването на местната комикс традиция значителна роля 
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имат анимационните звезди, идващи отвъд океана: Котаракът 
Феликс на Пат Съливан и Ото Месмер, или малко по-късно 
Мики Маус и Патока Доналд на Уолт Дисни, Ъб Айвъркс, 
Флойд Готфредсън и др. Преобладаващите читатели на комикси 
в междувоенна Чехословакия са преди всичко децата. Комикси се 
появяват и в изданията за възрастни, но по-голямата част от тях е 
насочена към малките читатели.
В повечето случаи комиксите се печатат еднократно или с 
продължения в неспециализирани списания, самостоятелните 
комикс книги или списания само с комикси в Чехословакия са 
по-скоро рядкост. Поредицата за Овеско и Бобеш на Йозеф 
Лада наистина излиза в самостоятелен албум за Коледа на 
1923 г., но това е по-скоро изключение. Първите опити за 
специализирани детски илюстровани списания по чуждестранен 
модел (за повечето такъв модел е италианският седмичник 
Corriere dei Piccoli3) не успяват да оцелеят на проблемния пазар 
дълго време и обикновено след по-малко от година ограничават 
броя на комикс поредиците или просто фалират. Повечето 
от най-известните чешки комикси от междувоенния период 
всъщност са отпечатвани като отделни стрипове или страници 
във вестници и списания. По този начин през 1933 г. пред 
публиката се представя Фердо Мравката на Ондржей Секора. 
Популярният и до днес герой от царството на буболечките, 
разпознаваем от пръв поглед по своето червено шалче на бели 
точки, през следващите десетилетия става прочут благодарение 
най-вече на илюстрованите книжки и на вдъхновените от тях 
анимационни филми и сериали. 
Истински успешно комикс списание за малките чешки 

3 Седмичното детско списание Corriere dei Piccoli („Куриер за най-малките“), 
преименувано по-късно на Corriere dei Ragazzi („Детски куриер“) и наричано 
Corrierino („Малкият Куриер“), излиза между 1908 и 1995 г. Това е първото 
италианско периодично издание, което започва редовно да публикува 
комикси. – Бел. прев.
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читатели се появява едва в средата на трийсетте години. 
Успехът на поредицата за кученцето Пунтя, печатана в детското 
приложение на един женски седмичник, стои в основата 
на едноименното първоначално месечно, а малко по-късно 
двуседмично издание, което е първото и в течение на доста време 
единственото списание за комикси на чешки език в страната. 
Наред с приключенията на кученцето, което ходи на два крака 
и нерядко си облича по някоя дрешка, и неговото голямо 
семейство в списанието, излизащо между 1935 и 1942 г., се 
публикуват също така преводи на чуждестранни комикси. Освен 
Снежанка и Пинокио на Уолт Дисни през последните години 
от съществуването му на страниците му присъства и Том Пус на 
Мартен Тондер. Но след осем успешни години и 140 издадени 
броя идва шокът. В редакцията нахлуват представители на 
протекторатната администрация (междувременно Чехословакия 
е престанала да съществува, след като през 1939 г. с подкрепата 
на Хитлер се обособява фашистката Словашка република, а 
на окупираната от нацистите чешка територия е провъзгласен 
Протекторатът Бохемия и Моравия), които отвеждат издателя и 
икономическия директор. Това е и краят на „Пунтя“. В годините 
на Протектората за чешкия комикс – а и не само за него – 
настъпват тежки времена. И както вече стана дума, за съжаление 
това не е за последен път.

Три легенди

Когато преди няколко години с колегите ми подготвяхме 
„История на чехословашкия комикс през ХХ век“, бяхме 
изненадани колко много сценаристи и художници са работили в 
областта на комикса у нас, колко много различни поредици или 
еднократни творби са били публикувани и на колко различни 
места. На пръв поглед чешкият комикс страда от ограничения, 
но в редица регионални или любителски списания не престава 
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да се развива активно. Повечето от регистрираните от нас над 
3500 комикс истории са напълно забравени, някои автори и 
някои комикси обаче устояват на хода на времето и продължават 
да намират свои фенове и последователи десетки години след 
появата си.
Ако попитате някой случаен минувач какво му хрумва 
най-напред, когато чуе думата комикс, много вероятно е 
той задълбочено да започне да обяснява за героичната, но 
безнадеждна битка на Отмъстителите срещу Танос и да изрази 
големите си очаквания към следващите блокбастъри на Marvel. 
Нашествието на супергерои, обхванало през последните години 
по-голямата част от света, разбира се, достигна и до нас. Ако 
обаче конкретизирате въпроса си и попитате за чешки комикс, 
в отговора няма да липсват „Бързите стрели“ (Rychlé šípy), 
„Четирилистниче“ (Čtyřlístek) или пък Кая Саудек, с други 
думи – трите най-големи чешки комикс легенди на ХХ век. 
Поредицата за групата момчета, избрали да се нарекат Бързите 
стрели, е най-старата от трите. Започва да излиза на страниците 
на младежкия седмичник Mladý hlasatel4 през декември 1938 г. 
Популярността сред младите читатели на историите, които 
по сценарий на обичания редактор на списанието и автор на 
книги за юноши Ярослав Фоглар вдъхновено рисува Ян Фишер, 
спокойно може да бъда сравнена с тази на поредиците на Marvel 
в наши дни. Напрегнатите, но и поучителни приключения, 
които петте момчета преживяват в притъмнелите градски улици 
или сред природата, подтикват към подражание и списанието 
скоро започва да регистрира детски клубове, създадени по 
модела от комикса. В периода на нацистката окупация, когато 
дейността на детските организации бива ограничавана и 
дори забранявана, тези клубове представляват привлекателна 

4 Създадено по идея на Ярослав Фоглар, седмичното списание Mladý hlasatel 
(„Млад глашатай“) излиза между 1935 и 1941 г. – Бел. прев.
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възможност 
за сдружаване. 
Фоглар и Фишер 
успяват да 
пресъздадат идеала 
за чисто момчешко 
приятелство, 
а читателите 
веднага долавят 
това и започват 
да копнеят да 
го изживеят 
наистина.
Тайната на успеха 
на „Бързите 
стрели“ трябва 
да се търси в 
комбинацията 
от непознати 
дотогава и силно 
интригуващи 
за читателите 
новости, както 
тематични, така 
и формални – 
комикс поредицата на Фоглар и Фишер е една от първите, които 
последователно използват балончета вместо предпочитаното 
по това време изписване на речта на героите под панелите. 
Роля изиграва и фактът, че става дума именно за поредица, 
тъй като с изключение на Пунтя и Фердо Мравката към онзи 
момент чешкият комикс не предлага серийни истории с 
развиващ се сюжет, с чиито протагонисти читателите да могат 
да се идентифицират и нетърпеливо да очакват новите им 

Ярослав Фоглар, Ян Фишер, „Бързите стрели“ (сп. Mladý 
hlasatel, 1939)
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приключения. Суверенният и прецизен рисунък на Ян Фишер 
придава на понякога твърде еднопланово дидактичните истории 
на Фоглар лекота и привлекателност: макар „Бързите стрели“ да 
предупреждават, че не трябва да се карат кънки по тънък лед, да 
се трошат неизбухнали патрони и да се пие вода, когато се берат 
и ядат череши, благодарение на работата на художника това става 
елегантно и ненатрапчиво.
Историкът на комикса Мартин Форет веднъж писа, че „Бързите 
стрели“ са нещо като лакмус за чешкото общество: когато през 
втората половина на ХХ век политическата ситуация става 
по-освободена, поредицата има възможност да излиза, но при 
втвърдяването на политическия курс веднага бива забранявана. 
Това се случва на три пъти: най-напред през 1941 г. е забранена 
от нацисткото управление, после след комунистическия преврат 
през 1948 г. и най-накрая малко след нахлуването на „братските“ 
армии, което през 1968 г. слага край на Пражката пролет. 
Въздействието на поредицата обаче е толкова силно, че след 
всяка забрана се появяват най-различни поредици заместители, 
представляващи вариации върху същия тип сюжети, но с други 
герои и в друга обстановка. Така се ражда може би единственият 
чисто чешки комикс жанр – т.нар. клубен комикс („klubácký“ 
komiks).
Следващият от трите най-популярни чешки комикса през ХХ в. 
припомня факта, че отношението на тоталитарните режими към 
сериалите в картинки с течение на времето търпи съществени 
промени. Докато в годините след комунистическия преврат от 
1948 г. чешкият комикс почти напълно изчезва, то след 1968 г., 
по време на т.нар. „нормализация“, ограниченията са доста по-
селективни: немалък брой комикси за деца и младежи могат да 
излизат, но при условие, че по никакъв начин не провокират и 
че от време на време разказват сюжети в духа на господстващата 
идеология. „Бързите стрели“ са забранени за трети път, защото 
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носят в себе си яркия 
спомен за традициите на 
демократичната детска 
култура, но се появяват 
десетки други жанрово 
подобни комикси. А 
през 1969 г. се появява 
и „Четирилистниче“ 
(Čtyřlístek) – най-
обширната чешка комикс 
поредица на всички 
времена, която излиза без 
прекъсване в едноименното 
списание до наши дни.
Поредицата на художника 
Ярослав Немечек (а в 
решаващия етап – на 
сценаристката Люба 
Щиплова) за четирите 
животинчета, които живеят 
в общ дом и се впускат заедно в какви ли не приключения, е 
представителна за широко разпространения в попкултурата 
жанр funny animals (забавни животни). Редица неща я сближават 
с продукцията на студията на Уолт Дисни, както например 
и с немските комикси на Ролф Каука: отделните епизоди 
не са сюжетно свързани (т.е. няма значение в какъв ред ще 
бъдат четени), а забавните ситуации, в които изпадат героите, 
винаги се разрешават с остроумно хрумване и със съвместните 
им приятелски усилия. Котаракът изобретател Мишпулин 
винаги може да разчита на якото прасенце Бобик, майчински 
настроената кучка Фифинка и боязливото зайче с добро сърце 
Пиндя.

Първият брой на сп. „Четирилистниче“. 
(1969)
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Последното свободно място в чешкия комикс триумвират 
принадлежи на Кая Саудек, който често и най-вероятно с право 
бива наричан „кралят на чешкия комикс“. Публикувал първите 
си комикси в средата на шейсетте, Саудек е творец, който винаги 
се е стремял да върви по свой собствен път, и това му осигурява 
както внимание от страна на цензорите, така и неувяхваща 
популярност сред верните му фенове. Комиксите на Кая Саудек 
ярко се открояват от останалата чешка продукция към онзи 
момент: за разлика от другите автори той се насочва по-скоро 
към младежката, а в някои случаи и към възрастната публика, 
на която се стреми да предложи вдъхновен от американските 
комикси динамичен рисунък, като в работите му нерядко се 
преплитат силен еротичен заряд, попарт импулси и самоирония. 
В контекста на политическите промени и либерализацията в 
обществото през шейсетте години подобен подход въздейства 
като манифест, а рисунките и комиксите на Саудек от този 
период – например поредиците за Пепик Хипито и Хонза 
Хром – са за мнозина неделима част от визуалния образ на 
надеждите и очакванията, възлагани на Пражката пролет. 
И тъкмо онова, с което Саудек предизвиква възхищение у 
читателите, пречи на идеолозите и цензорите: комиксът за 
възрастни продължава да бъде възприеман като подривен 
елемент и вдъхновеният от Запада стил на художника става 
причина за осъдителни етикети, определящи го като кич и 
порнография. Затова творчеството на Саудек през седемдесетте 
години е твърде тъжно четиво: следващи един подир друг опити 
на влюбения в комикса художник да се наложи с най-различни 
нови поредици и цикли биват много бързо и безапелационно 
преустановявани. Някои от най-добрите му работи от този 
период – например революционната от гледна точка на 
формата графична новела „Муриел и ангелите“ (Muriel a 
andělé), създадена през 1969 г. – излизат едва след падането на 
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комунизма. В крайна сметка Саудек започва да си вади хляба като 
илюстратор във всекидневния печат и телевизията, а любимите 
си комикси може да публикува благодарение на безкористната 
подкрепа на приятелите и феновете си поне извън дòсега на 
могъщите цензори – във вътрешноведомствените издания на 
Спелеологичното дружество. Фактът, че за да бъде възможно 
това, във всеки един от сюжетите си той е трябвало да включи 
поне един панел с действие, разиграващо се в някоя пещера, в 
наши дни звучи като виц, но пък красноречиво свидетелства 
през какви сложни лабиринти е трябвало да преминат авторите 
на комикси, за да достигнат техните истории до читателите.

Поколение 89 и Поколение Нула 

Нежната революция от 1989 г., сложила край на четиресетте 
години комунизъм, оказва съществено влияние и върху чешкия 
комикс. В трескавите първи месеци на 1990 г. като гъби след 
дъжд се нарояват множество частни издателства и един от 
сегментите от печатната продукция, към който те проявяват 
сериозен интерес, е тъкмо комиксът. Както вече стана дума, 
разказите в картинки през седемдесетте и осемдесетте години не 
са забранявани в широк мащаб, а по-скоро са контролирани, но 
въпреки това имат чара на нещо непозволено. И именно това, 
както и предполагаемия глад за комикси от страна и на малките, 
и на възрастните читатели, издателите виждат като предпоставка 
за потенциалния им пазарен успех. В онзи момент киносалоните 
и рафтовете на книжарниците предлагат на зрителите и 
читателите забранявани дотогава филми и книги. Не закъснява 
и появата на забранените работи на Кая Саудек („Муриел 
и ангелите“, както и недостъпните дотогава за по-широката 
публика спелеологични комикси), няколко младежки списания 
пък започват да печатат „Бързите стрели“. А „Четирилистниче“ 
се обособява в частно издателство, започвайки да търси начин 
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да успее сред внезапно 
възникналата конкуренция. 
На пазара, където до този 
момент е съществувало 
едно-единствено 
списание за комикси – 
„Четирилистниче“, се 
появяват редица други 
издания, както преводни 
(например „Мики Маус“, 
„Спайдърмен“, „Конан 
варварина“, „Том и Джери“), 
така и чешки. Две от 
списанията, насочени към 
чешкия комикс – Kometa и 
Aréna – всъщност стартират 
още преди Нежната 
революция, повечето обаче 
започват да излизат през 

първите най-оптимистични години от последното десетилетие на 
ХХ в. А около тези списания (и немалкия брой албуми и книги) 
се формира кръг от автори на комикси, получили възможност 
да работят и публикуват в невиждани дотогава количества и 
жанрове. Представителите на Поколение 89, както свикнахме 
вече да наричаме тази авторска вълна, до известна степен 
осъществиха по този начин своите комикс мечти, а в работите 
им откриваме отзвук от по-старите чешки комикс поредици, с 
които те са израснали и които са им били любими. Клубният 
комикс не се радва на особен интерес (преизданията на „Бързите 
стрели“ се превръщат в бестселъри, но новите вариации на 
същата тема не предизвикват внимание), появяват се обаче много 
последователи и епигони на Кая Саудек, които понякога умело, 

Първият брой на сп. „Комета“ (1989)
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понякога твърде робски следват стила и характерната ирония на 
„краля на комикса”. Самият Саудек е вече възрастен и неговите 
работи от деветдесетте години, за съжаление, нямат качествата 
на по-ранните му творби. В жанрово отношение комикс сцената 
след 1989 г. наред с поредиците за забавни животни включва 
също научнофантастични комикси, популярни още в предходния 
период благодарение на масовото им присъствие в младежките 
списания. Експериментира се и с комиксите за възрастни 
(включително и с еротичните, привличащи интереса и на Кая 
Саудек), но въпреки това по-голямата част от продукцията през 
деветдесетте е адресирана към детската и младежката публика. 
В средата на деветдесетте години обаче настъпва нова криза, 
която този път не е причинена от идеологическо решение 
от горе. Разпадането на Чехословакия през 1992 г. означава 
за чешкия комикс загуба на една трета от потенциалните 
купувачи, негативно влияние има и скокообразното нарастване 
на разходите за живот, както и неуредиците, свързани с 
преминаването към свободен пазар без осигурено от държавата 
разпространение на печатната продукция. Но най-вече се оказва, 
че споменатият глад за комикси не е чак толкова неутолим и 
многобройните списания, съперничещи си в едва десетмилионна 
Чехия за едни и същи читатели, започват едно по едно да 
изчезват. Повечето от авторите от Поколение 89 се разделят с 
комикса като недостатъчно доходоносно занимание и се насочват 
към работа в рекламата, киното и телевизията. Свободната 
експлозия е последвана от свободно падане, деветдесетте години 
в чешкия комикс са белязани от големи надежди и от още по-
големи разочарования и загуба на илюзии.
Чешкият комикс обаче не се предава. Неведнъж в почти 
вековната му история изглежда, че ще изчезне, но той 
винаги успява да се възроди и да продължи да се развива. 
В края на миналия век чешкият комикс е в дълбока криза; 
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макар да продължават да излизат традиционните хитове 
(„Четирилистниче“, „Мики Маус“), липсват изявени авторски 
имена, а и преводният пазар е много слаб. Не след дълго обаче 
ситуацията рязко се променя и причина за обновлението в 
началото на новото хилядолетие този път не са издателите, а 
феновете на комикса.
През 1997 г. се появява списание Crew, което си поставя за цел 
да представя съвременния англо-американски мейнстрийм 
комикс. Така след години до чешките читатели отново достига 
актуалната комикс продукция от Marvel, DC и Dark Horse. 
И въпреки че Crew почти не публикува оригинални чешки 
комикси, за редица бъдещи автори списанието представлява 
ключова достъпна платформа за запознаване с актуалните 

жанрове и тенденции. 
През 2000 г. за първи път 
излиза алманахът Aargh!5, 
имащ за цел издирването 
на нови таланти, на които 
да предостави недостъпна 
другаде възможност за 
изява. Макар да стартира 
като черно-бял фензин и да 
е субкултурен по дух проект, 
зад който стоят двама комикс 
любители, Томаш Прокупек 
и Томаш Кучеровски, 
алманахът бързо се превръща 
в представително периодично 
издание, своеобразна 
витрина на новото поколение 

5 За име на изданието е избрано често срещаното в англоезичните комикси 
междуметие, изразяващо силна уплаха, гняв или ярост. – Бел. прев.

Първият брой на сп. Crew (1997)
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комикс автори. Няколко години 
по-късно първият от двамата 
Томашовци измисли за него 
името Поколение Нула, защото 
това бе поколение, дебютиращо 
в година с три нули, с нулеви 
възможности за публикуване и 
нулеви шансове да бъде оценено 
по достойнство.
Списание Aargh! е последвано 
от други фензини с подобна 
ориентация, благодарение 
на Crew своята публика 
намират и преводните комикс 
албуми, разпространявани и в 
специализираните книжарници за 
научнофантастична литература 
и фентъзи. През 2003 г. под 
заглавие „Бели поток“ (Bílý 
potok) излиза първата част от 
трилогията за гаровия служител 
Алоис Небел. Това е първият от 
новите чешки комикси, който 
успява да надхвърли границите 
на субкултурата и да предизвика 
интерес сред по-широката 
публика. Сюжетът, развиващ 
се на чешко-полската граница, 
включва травматични моменти 
от съвременната чешка история 
и за мнозина е потвърждение за 
зрелостта на комикса, давайки 

Първият брой на сп. Aargh! (2000)

Ярослав Рудиш, Яромир 99, „Бели 
поток“  (1997)
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основание за твърдението, че разказите в картинки не трябва да 
бъдат адресирани само към децата и вдетинените възрастни. 
Би могло да се предположи, че 1989 г. е преломният момент, 
поставил началото на новия чешки комикс, но всъщност 
това се случва около десет години по-късно. През първата 
половина на деветдесетте години жанрово, като форма, 
а до известна степен и като автори комиксът все още е 
свързан с продукцията от предходните десетилетия, когато 
е бил ориентиран почти изцяло към детската и младежката 
аудитория, излизал е предимно в списания и е използвал само 
няколко утвърдени (и позволени) жанрови схеми. Новите 
автори, които започват от нулата и биват означавани именно 
с нулата, дебютират с изцяло авторски работи, а липсата на 
възможности за публикуване парадоксално им дава свобода 
и смелост да експериментират. Запознати със световните 
тенденции, на фона на развоя на интернет, дебютиращите след 
2000 г. творци работят в една изцяло нова среда и започват 
да създават най-разнообразни комикси. Чешкият комикс вече 
не се ограничава само с детската публика, а това променя 
и платформите за публикуване: вместо комикс поредици 
вече преобладават завършени истории, отпечатвани във 
фензини и антологии, или по-обемни авторски проекти, за 
които подхожда глобално налагащият се  етикет graphic novel 
(графична новела).

Чешкият комикс днес

Сега, още почти двайсет години по-късно, чешкият комикс 
се намира в може би най-добрата си форма за всички времена. 
Освен мнозината автори от Поколение Нула, които днес се 
впускат в амбициозни големи проекти, активно работят още 
десетки други сценаристи и художници, а с всяка изминала 
година се появяват нови таланти. Поне от 2010 г. насам 
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наблюдаваме и разширяване на възможностите за изява, тъй 
като от първите години на ХХI век комиксът става все по-
силен играч в чешкото културно поле и все повече издатели 
включват в плановете си комикс заглавия. В наши дни комикси 
излизат в няколко десетки издателства (сред тях са както големи 
издателски къщи, така и миниатюрни издателства, ръководени 
от запалени любители), а това води и до невиждан до момента 
ръст на публикуваните заглавия. Само през 2018 г. на чешкия 
книжен пазар се появяват над 500 комикс заглавия (оригинални 
и преводни), като средният им тираж се движи между 1000 и 
1500 екземпляра.
При преводните комикси доминира англо-американската 
продукция (най-силно сред  издателствата, ориентирани към нея, 
е Crew, водещо началото си от едноименното списание), но все по-
често и все повече се превеждат европейски и японски комикси. 
Навлизането на манга на чешкия пазар наистина закъснява в 
сравнение със съседните страни, но от началото на века в чешка 
среда бяха широко разпространени неофициалните преводи 
(scanlations6). Срещата с визуалната култура на Далечния изток 
се оказа много вдъхновяваща, в работите на съвременните чешки 
комикс автори и авторки – защото чешкият комикс в последните 
години се избави и от джендър неравенствата –  влиянието на 
манга и аниме често е доста осезаемо.
Оригиналната чешка продукция също успява в повечето случаи 
да привлече вниманието на читателите и медиите: новоизлезлите 
комикси не само се рецензират в литературната периодика,  
но често появата им отразяват и културните програми на 

6 От англ. scanning (сканиране) и translation (превод). Така се наричат 
любителските преводи на комикси и най-вече на манга, публикувани 
неофициално в интернет. Думата доста точно отразява същността на явлението: 
ентусиасти сканират страница по страница и поставят в балончетата преведения 
от тях текст. За повече информация вж. напр.  https://www.insidescanlation.com/. 
– Б. прев.
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обществените телевизия и радио. Комиксът и неговите създатели 
все по-отчетливо се вписват в днешния чешки културен 
(литературен) пейзаж, което дава достъп и до държавна, 
регионална и институционална подкрепа. Така например 
чешкото Министерство на културата в рамките на своите 
програми за подкрепа на чешката култура създаде самостоятелна 
категория за финансиране на издаването на оригинални комикси 
с висока художествена стойност.
Чешкият комикс уверено напусна границите на субкултурата и 
се бори за вниманието на неспециализираната културна публика, 
но разбира се, разчита и на признанието на своите най-верни 
фенове. Любовта си към комикса те проявяват както на комикс 
фестивалите – пролетният Crwecon, ориентиран по-скоро към 
мейнстрийма, е допълнен от есенните фестивали с алтернативен 
характер Koma и Frame – така и с помощта на интернет 
платформите (YouTube). Амбицията за институционализация 
се проявява в съществуването на клубове и сдружения, както и 
в учредяването на наградата за комикс „Муриел“ (през 2007 г., с 
повече от десет категории). През 2018 г. бе основана и Чешката 
комикс академия, професионално сдружение, което обединява 
около 80 чешки комикс автори, преводачи, историци на комикса 
и публицисти. Повишеното самочувствие на чешкия комикс 
върви ръка за ръка с увеличаване на читателския интерес и 
критическото внимание, което наред с медийното покритие се 
изразява и в оценка на естетическите и художествените качества 
на комикса по принцип. Както и в чужбина, в Чехия вече не са 
рядкост изложбите и авторските ретроспективи, осъществявани 
в престижни галерии и музеи.
Еманципацията на чешкия комикс, неговият възход, породен 
от стремежа да се превърне в уважавана художествена 
дисциплина, предизвикват и по-задълбочено професионално 
осмисляне, което се проявява например и в повишения 
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интерес към неговата история. През последните години бяха 
публикувани няколко специализирани и научнопопулярни 
книги, проследяващи историята на чешкия и чехословашкия 
комикс, появиха се също така по-тясно специализирани 
изследвания и монографии, посветени на отделни автори. 
Културното легитимиране върна на комикса, който дълги 
години не само в чешка среда се възприема като нещо твърде 
нетрайно и преходно, неговото собствено минало, като оценката 
на майсторските му постижения през ХХ век е свързана и с 
множество преиздания и антологии.
Оптимизъм вдъхва обаче преди всичко това, че комиксът мисли 
последователно и за своето бъдеще. Във Факултета по дизайн и 
изкуства „Ладислав Сутнар“ към Западночешкия университет 
в Пилзен от няколко години съществува самостоятелно ателие 
за комикс и детска илюстрация и някои от неговите студенти 
и абсолвенти вече се наредиха сред най-интересните творци 
от най-младото поколение. Теми, свързани с комикса, се 
разработват в курсови и дипломни работи и в други висши 
учебни заведения. А Академията за приложни изкуства и 
Филмовият факултет към Академията за изящни изкуства в 
Прага например вече няколко поредни години провеждат 
съвместно практически ориентиран курс, който обединява 
студентите по сценаристика и студентите по илюстрация: за 
първите това е възможност да се сблъскат с трудностите при 
реализацията на собствените им сценарии, а за вторите подобно 
сътрудничество е вдъхновяваща среща с друг тип мислене за 
сюжета. Наред с това редица други, неакадемични организации 
провеждат комикс курсове, семинари и конкурси, адресирани 
към  хора от различни възрастови групи и с различен опит. С 
една дума, днес в Чехия комиксът е на гребена на вълната (макар, 
разбира се, да продължава да бъде малко встрани от масовия 
интерес).



 28

Медии, жанрове, тенденции

Задачата да се характеризира съвременният чешки комикс 
с няколко добре прилягащи епитета е предварително – и за 
щастие – обречена на неуспех, защото днешната комикс сцена 
в Чехия има толкова много лица, че някои от тях дори могат да 
изглеждат взаимно изключващи се. Още през ХХ век успешните 
чешки комикс поредици преминават границите между отделните 
изкуства и навлизат в други художествени сфери („Бързите 
стрели“ се превръщат в телевизионен сериал, театрална пиеса 
и игрален филм, а „Четирилистниче“ преминава през всичко 
възможно – от детска книжка хармоника и готварска книга 
до компютърна игра), но и в наши дни, когато повечето хора 
свързват комикса с блокбастърите на Marvel, ситуацията не е по-
различна. Сред чешките автори на комикси традиционно има 
редица илюстратори и художници с академично образование и 
това обуславя художественото разнообразие и оригиналността 
на чешкия комикс. За разлика от други страни, където можем 
да говорим за няколко ясно отличими и влиятелни визуални 
стила, които в значителна степен определят облика на 
местната продукция, в чешкия комикс почти всеки автор има 
свой собствен облик. Това, разбира се, донякъде се корени в 
опита на активното и към момента Поколение Нула, авторите 
от това поколение дебютират без перспектива за финансов 
успех, работейки от вътрешна потребност, за собствено 
удовлетворение, и затова не е чудно, че всеки един от тях върви 
по свой собствен път, с пълна творческа свобода.
В края на второто десетилетие от третото хилядолетие чешкият 
комикс е уверен в своите качества и не крие амбициите си, не 
се страхува от чувствителните социални теми и смело заявява 
гражданската си ангажираност. Продължава неговата обяснена 
по-горе парадоксална ориентация към възрастната публика, през 
последните години обаче се наблюдава и положителна тенденция 
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на повишен интерес към нова комикс продукция за деца и 
юноши. Основна платформа за публикуване си остават книгите, 
албумите и антологиите, упадъка на фензините (които частично 
се преместиха в интернет) надживя само цененият и уважаван 
в комикс средите алманах Aargh!. Що се отнася до водещите 
тенденции, чешкият комикс следва случващото се в съседните 
страни (като в търсенето на модели е ориентиран по-скоро на 
Запад) и същевременно се обръща и към местната традиция. 
Най-продуктивна категория в последно време са историческите 
и биографичните комикси: достъпността и привлекателността 
на комикса като 
медия подтиква 
към възлагане 
на поръчки за 
изработване 
на повече 
или по-малко 
научнопопулярни 
и образователни 
комикси, посветени 
на чешката 
история. Голяма 
част от тях не 
притежава високи 
художествени 
качества, но за 
авторите им тези 
платени поръчки 
представляват 
възможност поне 
временно да се 
посветят изцяло 

 Дан Черни, „Фаноуш и фабриката за унищожение“ 
(2012)
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на комикса. По-
слабо застъпена 
в чешка среда е 
по-скоро една 
друга линия – на 
автобиографичния 
комикс: чехите 
по принцип 
са смятани за 
затворени хора, 
които трудно 
допускат другите 
до себе си, и 
може би поради 
това авторите на 
комикси твърде 
рядко се осмеляват 
да разказват 
открито за себе 
си. А ако решат 
да го направят, 
обикновено 

избират някаква замаскираща стратегия – от това вероятно 
водят началото си графичните новели, смесващи преживяваното 
делнично всекидневие с фантазни мотиви (напр. „Волеман“ на 
Иржи Грус).
За някои чешкият комикс е интересен заради поетичността 
си, други отбелязват неговия хумор, трети – художествената 
стилизация, изхождаща от местната културна традиция. Така 
в чешкия комикс можем да открием отзвук от анимациите 
и поетичните книги на Иржи Трънка (в работите на Павел 
Чех), както и от деформираните контури на гротескния 

Катержина Чупова, „Ривиера“ (2017)
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сюрреален свят на Ян Шванкмайер (в комиксите на Войтех 
Машек). Портфолиото, което следва след този текст, запознава 
с дузина ярки представители на съвременния чешки комикс, 
подбрани наред с другото и с амбицията да се демонстрират 
споменатите вече неколкократно многоликост и разнообразие 
на съвременната чешка продукция в областта на комикса. Но 
най-добрата новина за чешкия комикс е, че е възможно да бъдат 
съставени няколко подобни портфолиа, включващи съвсем 
други авторски имена. Място в такова портфолио безспорно 
заслужава Давид Бьом със своята колекция от автентични 
истории на африкански деца, озаглавена „Тишината на 
хипопотама“, или пък Дан Черни със забавните си комикси за 
малкия гений Фаноуш, както и Катержина Чупова, една съвсем 
млада авторка, дебютирала, вдъхновена от манга, но не след дълго 
достигнала уникална поетичност на изказа някъде между Трънка 
и Жоан Сфар. Споменаване заслужава също така Индржих 
Яничек, един от най-награждаваните млади чешки илюстратори, 
който в своите комикси и паракомикси комбинира усета за 
художествена носталгия с брилянтна техника. 
За чешкия комикс изминалите 100 години напомнят донякъде 
пътуването във влакче на ужасите и би било неразумно да 
мислим, че след сегашното издигане няма да следва ново 
главоломно пропадане, но едно е сигурно – чешките комикс 
автори и читатели едва ли някога ще изгубят желание да се 
повозят отново. Да стегнат коланите и да се впуснат в поредното 
вълнуващо приключение. 

Текстът е подготвен за Чешките центрове и сп.  Stripgids (Белгия). 

Превод от чешки: Михаела Кузмова
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Портфолио на съвременния 
чешки комикс
Павел Коржинек

Художник с академична подготовка, 
Иржи Грус (р. 1978 г.) е, може 
да се каже, всепризнат за водеща 
фигура в така нареченото Поколение 
Нула – неформална група автори, 
стъпили на чешката комикс сцена в 
началото на третото хилядолетие. 
След първите си опити в жанра, най-
успешният от които е издаденият 
и в няколко чуждоезични версии 

сплетърпънк албум „Вътрешности, натежали от глицерин“ 
(Nitro těžkne glycerínem), той се посвещава на авторските 
истории от поредицата „Волеман“ (Voleman), ситуирани 
на границата на всекидневното и една абстрактна волна 
урбанистична фантазия. През последните години Грус често си 
сътрудничи с Войтех Машек и Джиан Бабан, по чиито сценарии 
създава два награждавани комикс романа: увлекателната, 
макар и тъжно-весела история за невъзможното съзряване „В 
сянката на шумавските лесове“ (Ve stínu šumavských hvozdů) и 
впечатляващата в художествено отношение адаптация на местна 
легенда от Североизточна Чехия „Змеят никога не спи“ (Drak 
nikdy nespí, 2015 г.), която в началото на 2020 година предстои 
да бъде издадена на френски от издателство Casterman.



 33

ЧЕШКИЯТ КОМИКС

Първата дама на съвременния чешки 
комикс Луцие Ломова (р. 1964) 
дебютира още преди Нежната 
революция през 1989 г. През 
деветдесетте години тя рисува за 
списание „Четирилистниче“ така 
обичаната от децата поредица за двете 
мишки приятели Анча и Пепик – за 

огромната популярност на поредицата свидетелства фактът, че 
неотдавна излeзe пълното ѝ издание в пет части, адаптирана е 
под формата на анимационен телевизионен сериал и е преведена 
на испански и каталунски. През новото хилядолетие Ломова 
се преориентира към създаването на комикси за възрастни, 
които публикува както в Чехия, така и във Франция. Освен 

Иржи Грус, Войтех Машек, Джиан Бабан, „Змеят никога не спи“ (2015)
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многопластовата история „Анна иска да скочи“ (Anna chce 
skočit) особено голям успех бележи нейният комикс роман 
„Диваците“ (Divoši), който разказва истинската история 
на Черуиш, индианец от парагвайското племе чамакоко, 
доведен в Прага от чешкия пътешественик Алберто Войтех 
Фрич в началото на ХХ век, в периода на късната Австро-
Унгария. От този комикс от 2011 г., тематизиращ въпросите за 
етноцентризма, другостта и (привидните) противопоставяния 
на „цивилизация“ и „диващина“, е и включеният тук откъс.

Лу
ци

е Л
ом

ов
а,

 „Д
ив

ац
ит

е“
 (2

01
1)



 35

ЧЕШКИЯТ КОМИКС

Сценарист и художник на комикси, 
Войтех Машек (р. 1977) става 
известен като един от създателите 
на дългогодишния проект „Монстър 
кабарето на Фред Брунолд“ 
(Monstrkabaret Freda Brunolda), 
включващ няколко комикс романа, 
взаимосвързани стрипове, театрални 
представления и късометражни филми. 
Машек преподава сценаристика във 
Филмовия факултет на Академията за 
изящни изкуства (ФAMУ) в Прага 
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и е смятан за един от най-забележителните представители на 
съвременната чешка комикс сцена. Освен работата по „Монстър 
кабарето ...“ и авторските си творби (за обемния сюрреалистичен 
комикс роман от 2018 г. „Сестри Дитлови“ (Sestry Dietlovy) през 
януари 2019 г. той печели поредна награда „Муриел“) Машек 
участва в създаването на още редица комикси. В същото време 
той жъне успехи и в други области: съсценарист е на наградения 
на Фестивала в Карлови Вари филм „Малкият кръстоносец“ 
(Křižáček), пражките театри поставят пиесите му, а книгата му 
„Човече, костилка, слива, цепеница и отново човече“ (Panáček, 
pecka, švestka, poleno a zase panáček), илюстрирана от Хрудош 
Валоушек, получава голямата награда на Фестивала на детската 
книга в италианския град Болоня.

Художник и комикс артист, 
завършил живопис в Академията за 
изобразителни изкуства в Прага и 
член на арт формация „Затъпелите“ 
(Natvrdlí), Карел Йерие (р. 1977) 
е сред най-големите звезди на 
съвременния чешки комикс за 
възрастни. В албумите си той често 
се заиграва с класически текстове от 
чешкия и европейския литературен 

канон, които обаче трансформира и претворява авторски. Освен 
албумите „Едип цар“ (Oidipus Rex) и „Шифърът на Ханка“ (Šifra 
mistra Hanky) в тази категория влиза най-вече тритомната му 
интерпретация на романа на Волтер „Кандид“ (2013–2018 г.), 
който той адаптира в духа на оригинала, но същевременно 
включва летящи замъци и бронирани динозаври. Карел Йерие 
участва активно в популяризирането на комикса в Чехия, 
съосновател е на гражданското движение в подкрепа на комикса 
Seqence и на създадената през 2018 г. Чешка комикс академия, 
част от чийто управителен съвет е.
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Хонза „Хза“ Бажант (р. 1979) – сценограф, 
кукловод, график, автор на комикси и 
университетски преподавател, той разпределя 
времето си между много визуални и 
драматургични проекти. Като „принципал“ на 

формацията от гигантски марионетки Echt Street Puppets Бажант 
обикаля с нейните представления Европа и Азия, илюстрациите 
му – например ситопечатната сериграфия от цикъла „Нусле“ 
(Nusle)1 – печелят редица отличия и са представяни многократно 

1 Нусле е квартал на Прага, разположен южно от центъра на града. – Бел. ред.
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с изложби в страната и зад граница. Първият му комикс 
албум – адаптацията на романа на Карел Чапек „Кракатит“ – е 
последван от фантастичните истории от света на спрялото време 
„Господарят на времето“ (Pán času, 2012 г.), които са превърнати 
и в популярно театрално представление. Най-новото му комикс 
произведение е адаптацията на роман на китайския автор Циу 
Сяолонг, която той прави по сценарий на Оливие Ришар за 
френското издателство Pika Graphic под заглавието La Danseuse 
de Mao (Танцьорката на Мао). 
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Изгряващата звезда от младото поколение 
автори Ленка Шимечкова (р. 1991) завършва 
илюстрация и графичен дизайн във Факултета 
по дизайн и изкуства „Ладислав Сутнар“ в 
Пилзен – единственото към онзи момент 
учебно заведение, предлагащо специализирано 
обучение в областта на комикса. Тя трупа опит 
в различни конкурси и чрез публикации в 
антологии и списания. Заради специфичния 
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си стил, с ярък колорит и преобладаващ хорър привкус на 
сюжетите, скоро се сдобива с верни поддръжници и фенове. 
Печели наградата „Муриел“ за комикса си „Гръбнакът на 
къщата“ (Páteř domu), публикуван в списание Aaargh!, има и 
значителен принос в колективния комикс роман „Печалният 
пражки купидон“ (Truchlivý amoret pražský), който се заиграва с 
традиционните мотиви за тайнствените кътчета на стара Прага. 
Най-големият ѝ проект към момента е северноамериканската 
премиера на поредицата от десет части r(ender), илюстрирана от 
Шимечкова по сценарий на Лия Уилямс за издателство Oni Press.

Яромир „99“ Швейдик 
(р. 1963) – художник, музикант и 
фронтмен на известната алтернативна 
банда Priessnitz, а в последните 15 години и 
създател на комикси – предизвиква малка 
революция с издаването на дебютния си 
комикс „Бели поток“ (Bílý Potok) през 
2003 г. Благодарение на първата част от 
трилогията за железничаря Алоис Небел, 
която Швейдик рисува по сценарий на 

писателя Ярослав Рудиш, в чешките медии постепенно започва 
да се налага идеята за комикса като самостоятелна художествена 
дисциплина, амбициозно и стойностно четиво за възрастни. 
Вълнуващият разказ за хората от далечната погранична област и 
за обгърнатата в мъгла история на ХХ век се сдобива с театрална 
и пълнометражна филмова интерпретация. Някогашният 
поклонник на черното и бялото (които освен за създаването 
на Небел използва например и в адаптацията на „Замъкът“ от 
Франц Кафка по сценарий на Давид Майровиц) добавя в новите 
си творби и цветен елемент, в повечето случаи обаче остава 
верен на историческата тема. В последните си засега комикс 
книги – „ Затопек“ (Zátopek) и „Дотук добре“ (Zatím dobrý) – 
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той си сътрудничи с прозаика Ян Новак. Комиксите на Швейдик 
излизат и зад граница – във Великобритания, Франция, 
Испания, Германия и България2.

2 „Затопек“ в превод на Васил Самоковлиев излезе през 2018 г. в издателство 
„Жанет 45“. Книгата бе представена в София и Пловдив, както и заедно с 
изложбата „В това време на едно друго място / 100 години чешки комикс“ на 
Международния литературен фестивал в Русе.  – Бел. ред. 
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Дипломиран архитект и един 
от двамата главни редактори на 
влиятелния, излизащ от 2000 г., 
комикс алманах Aargh!, Томаш 
Кучеровски (р. 1974) е майстор 
на кратките форми – въпреки че 
няма нито една публикувана комикс 
книга, той се нарежда измежду 
най-търсените от читателите и 
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възложителите чешки творци. Хамелеон по отношение на 
стиловете, Кучеровски експериментира с художествените 
средства, като винаги се стреми да ги приспособи към нуждите 
на разказваната история. Става известен с комикс пътеписите 
си за Сингапур, Корея, Берген и Брюксел, участва в различни 
сборници и антологии – като „Принудителен труд“ (Totální 
nasazení) например – с редица комикси с малък до среден 
(до 48 страници) обем. За работата си Кучеровски получава 
награда на Международния фестивал на комикса в Лодз и на 
Международния комикс салон за млади автори в Белград, 
популярен е и като илюстратор на книги и игри.

Илюстраторката и комикс авторка, 
публикуваща под псевдонима  
Toy_Box, не отрича силната си 
връзка с чешката анархистична и 
стрийт арт сцена. Кратките комикси, 
които публикува в антологии, 
списания и различни електронни 
издания, тя често посвещава на 

актуални обществени теми, а забележителният ѝ комикс роман 
от 2014 г. „Моята книга Винету“ (Moje kniha Vinnetou), разказва 
подплатената с личния ѝ опит история на млада скуотърка, 
балансираща между реалността и фантазията, живота и смъртта. 
През последните години Toy_Box се отдава на деветото изкуство 
и като преподавател – води курсове по комикс, насочени към 
широката публика, а понастоящем довършва и собствения 
си „Комикс учебник по комикс“. Завежда и комикс отдела 
на неправителствената организация Czech Illustrators, чиято 
дейност цели повишаването на обществената информираност за 
съвременната чешка илюстраторска сцена.
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Самоукият художник Павел Чех 
(р. 1968) е сред най-популярните 
чешки създатели на съвременни 
авторски илюстрирани книги 
за деца: неговите произведения, 
вдъхновени от творчеството на Иржи 
Трънка и пропити с атмосферата на 
примамлива тайнственост, печелят 
редица награди и са издавани 

многократно в Чехия и по света. Ценител на всичко класически 
приключенско и индианско, той обаче се изявява и като създател 
на изцяло авторски комикс книги, каквито от началото на 
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хилядолетието е издал вече десетина. Често протагонисти на 
лиричните му комикси са неуверени подрастващи младежи, 
които трябва да намерят своя житейски път, или пък обратното – 
възрастни герои, които – с мъдрост и смирение – си припомнят 
отминалия живот и неговите перипетии. Освен най-обемния му 
авторски комикс „Голямото приключение на Пепик Стршеха“ 
(Velké dobrodružství Pepíka Střechy, 2012 г.) си струва да 
отбележим например и алегоричната му история без думи за 
тоталитаризма „A“, както и шеговитите, подплатени отчасти 
с личния му опит, албуми за отношенията между баща и син 
индианци от поредицата „Приключенията на Бързата катерица“ 
(Dobrodružství Rychlé Veverky).

Павел Чех, „Голямото приключение на Пепик Стршеха“ (2012)
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Може би най-продуктивният 
съвременен чешки комикс артист 
Петър Копъл (р. 1976) всяка година 
успява да създаде стотици страници 
комикс под формата на най-различни 
поредици, жанрове и сериали. Освен 
авторския му псевдовикториански 
цикъл от комикс романи Victoria 
Regina, в който посвоему интерпретира 
и съвместява класически текстове на 
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западноевропейския приключенски канон (Жул Верн, Артър 
Конан Дойл, Брам Стокър), той е и съавтор (заедно с Петър 
Мацек) на най-амбициозния до момента опит за самостоятелно 
чешко комикс издание за супергерои, което излиза в периода 
2015–2017 г. под името „Спиращо дъха “удо“ (Dechberoucí 
Zázrak). Включеният тук откъс е от поредицата „Моргавса 
и Моргана“ (Morgavsa a Morgana), закачливо-развлекателен, 
предназначен за деца цикъл за две вълшебници, който излиза от 
2012 г. в списание „Четирилистниче“.

Един от най-младите представители 
в това портфолио, Карел Осоха 
(р. 1991), трупа комикс опит в 
интернет, където публикува манга 
пародията си „Плевящият“ (Plíč). В 
последните години обаче следвалият 
филмова и телевизионна графика в 
пражката Академия за приложни 
изкуства Осоха се представя най-

вече като самостоятелен художник на големи комикс 
проекти. За поредицата „Чехите“ – адаптация на популярната 
телевизионна документална драма3, разглеждаща ключови 
моменти от съвременната чехословашка история – той създава 
едноименния албум за съдбовните събития от 1948 г. (при това 
смесва органично историята на комунистическия преврат с 
откровен комикс разказ за банда градски авери), в последно 
време се изявява и като художник на трилогията „Завръщането 
на Краля на Шумава“ (Návrat Krále Šumavy), в която по 
сценарий на Ондржей Кавалир и Войтех Машек представя 

3 Поредицата включва девет комикса, нарисувани от различни художници. 
Автор на сценариите е Павел Косатик, сценарист и на вдъхновилия 
поредицата документален сериал на Чешката телевизия „Чешкият век“. – 
Бел. ред. 
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истории за хората, които в началото на петдесетте години на 
миналия век помагат на преследваните от режима да преминат 
нелегално границата.

Текстът е подготвен за Чешките центрове и сп.  Stripgids (Белгия). 

Превод от чешки: Ирина Ценкова-Тодорова
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За приключения забавни и сурови 
нашите герои са готови.
Кученцето Пунтя – една 
позабравена чешка комикс 
знаменитост
Павел Коржинек, Луцие Коржинкова

Първоначално нищо не предвещава, че се поставя началото 
на нещо изключително. През пролетта на 1934 г. женското 
списание List paní a dívek („Журнал за дами и девойки“)1 
започва да отпечатва преводния комикс сериал за „тримата 
неразделни другари“ –момиченцето Ханичка, момченцето 
Вашик и тяхното куче Пунтя. Следвайки обичайна издателска 
тактика, редакторите смятат, че щом на децата на читателките се 
предложи нещо малко, идеално илюстрирано и предполагащо 
продължение в следващи броеве, това би трябвало да доведе до 
повишаване на продажбите, но същевременно и да подсигури 
вярна читателска аудитория. Все пак едва ли има по-успешен 
маркетингов инструмент от децата, хленчещи да получат от 
родителите си всеки следващ брой!
Наред с женските четива издателство Rodina („Семейство“) 
залага и на други доходоносни дейности, като публикуването на 

1 Списанието, в което основна част са разказите, романите с продължение и 
отговорите на писма от читателки, излиза между 1924 и 1943 г. в издателство 
Rodina („Семейство“), което публикува и много популярната за времето си 
поредица с женски четива Červená knihovna („Червена библиотека“). – Бел. ред.
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кройки на дрехи, а редакцията на List paní a dívek – флагманът 
на издателството – се насочва към комикса на американската 
художничка Грейс Геби Дрейтън. Тя развива образа на 
прочутата си героиня Доли Димпълс (т.е. Доли с трапчинките) 
без прекъсване още от началото на ХХ век, като в средата 
на трийсетте години работата ѝ придобива определено по-
консервативен характер. Освен темата за „наивното миловидно 
момиченце“, която в задокеанските стрипове и карикатури е 
в апогея си през първите години на ХХ век, това потвърждава 
и твърде орнаменталният рисунък, недокоснат от модерния и 
опростен „cartoon“ стил, както и форматът на коментирания 
сериал, в който „балончетата“ с реплики непрекъснато се редуват 
с текст в проза и стих под отделните панели. Въпреки това 
сериалът успешно се вписва в чешките представи като подходящ 
за деца, даже напротив, може би тази негова устойчивост по 
отношение на тематиката и на изразните средства е умишлено 
търсена. Седмичникът List paní a dívek между другото не е 
единственото чешко издание, което проявява интерес към този 
сериал. По същото време той е отпечатван и в списание Kulíšek2 
(Ханичка си остава Ханичка, но Вашик става Тонда, а Пунтя е 
преименуван на Брок).
След първите няколко продължения обаче нещата се променят. 
Днес само можем да гадаем каква е била причината – дали 
агенцията, която е разпространявала сериала, спира да го 
предлага, или в списанието просто са си казали, че и сами могат 
да се справят по-добре, при това за по-малко пари, – но е налице 
фактът, че със сериала се заема наетият от редакцията художник 
Рене Клапач – опитен илюстратор и най-вероятно първият 
чешки професионалист в областта на комикса, който към онзи 

2 Списание Kulíšek („Калпаче“) излиза в Бърно между 1925 и 1943 г., насочено 
е към детската аудитория и има разнообразно съдържание – приключенски 
истории, комикси, очерци за природата, езикови съвети и др. – Бел. ред.
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момент има вече богат опит в създаването на картинни сериали 
за чешки и френски периодични издания. Новите епизоди се 
отличават от американската версия в композиционно отношение 
(вместо дванайсетте полета в оригинала Клапач въвежда схема 
с равномерно разположени полета 3 х 3), прозаичният текст 
постепенно е заменен със стихове, което довежда и до промяна 
на историите като такива. Забравени са приказните вариации 
на Грейс Геби Дрейтън, в които героите се срещат с магьосници, 
феи и джуджета; новите епизоди изобилстват с екзотични 
истории и приключения. В първоначалния вариант кученцето 
Пунтя само лови риба и се забавлява по панаири, докато в новия 
комикс то много бързо става централен персонаж и предприема 
пътешествия по света: до Северния полюс, на презокеански 
параход, до Африка. Приключения обаче го очакват и у дома, 
където се запознава с красивата Кики. Честно казано, първата 
им среща не минава много гладко. Кученцето Кики, представено 
като „надута японска госпожичка“, се опитва с хитрост да накара 
Пунтя да убие коте, с което са се изпокарали (И казала на Пунтя 
тя: „Пунтя, виж туй коте жално как бере душа, / то вече си отива 
и затова, / както винаги ти кавалер бъди, убий го и света от него 
избави!“), впоследствие обаче нито единият от двамата герои не 
споменава за тази случка (а и този епизод не е отпечатван при 
преизданията).
В редакцията започват да получават все повече и повече 
възторжени писма от деца, а в много от тях има и различни 
рисунки, които директно се отпечатват, като по този начин 
се засилва интересът на малките читатели към сериала, към 
детските приложения на списанието и към издателството. По 
Коледа през 1934 г. в редакцията вече били съвсем наясно: 
рисуваният сериал на Клапач неочаквано се е превърнал 
в хит и се налага да се предприеме нещо, за да се извлече 
максимална полза от този факт. В уводните колонки на детската 
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притурка, които наред с репликите в стихове към сериала пише 
редакторката на списанието и продуктивна авторка на редица 
женски романи Марие Воржишкова, Пунтя вече се представя 
като реално съществуващ герой, с когото е възможно да се 
завърже разговор и който дори може да бъде похвален: „Докато 
си говорех с Пунтя, му предадох колко много го обичате и колко 
възторжено ни пишете за него. Той много се зарадва – порасна 
му самочувствието и ме помоли да му дам някои от вашите 
писъмца, за да ги прочете на своята Кики и тя да узнае колко 
популярен е нейният обожател. Чудя се дали да му ги дам, боя се 
да не му се отрази зле сполетялата го слава. Вие какво мислите, 
деца?“
В крайна сметка от редакцията (а също и от издателството) 
решават, че Пунтя ще се справи с популярността, а доказателство 
за това е фактът, че през 1935 г. издателството започва да 
експлоатира в максимална степен образа на своя герой. Той 
се появява във всеки брой, маха на читателите от корицата на 
списанието, а по време на Пражките панаирни изложения вдига 
олелия специално нает статист, който се разхожда насам-натам 
в костюм на Пунтя. В средата на годината се появява първото 
самостоятелно издание с препечатки на по-стари епизоди от 
сериала и тъй като интересът към него не затихва, налага се да 
бъдат пуснати и допечатки. С петия брой фактически се ражда 
ново списание, наречено простичко, на главния герой – Punťa 
(„Пунтя“). Излизащо първоначално като двумесечно, изданието 
бързо става месечно, а в него се включват освен други истории 
с продължения и различни постоянни рубрики. През есента 
на 1935 г. започва нов етап в развоя на най-обширния чешки 
комикс сериал от първата половина на ХХ век.
Списание Punťa излиза редовно чак до 1942 г., когато по времето 
на Протектората е забранено. С течение на времето се променя 
като форма и като съдържание, а към края на 1938 г. започва да 
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излиза два пъти месечно, добавена е и рубрика за филателисти, 
публикуват се и нови комикси, някои от които преводни, като 
например комикс адаптацията на анимационния мегахит на 
Дисни „Снежанка и седемте джуджета“, но само едно остава 
непроменено – приключенията на главния герой, кучето Пунтя, 
и неговото семейство и приятели продължават да имат запазено 
място в списанието.
Цикълът, респективно списанието за Пунтя оглавява не една 
класация в чешката история на комикса. Освен факта, че става 
въпрос изобщо за първото наистина успешно чешко комикс 
списание, това е и първата толкова мащабна серийна творба, 
която се продуцира не от конкретен автор, а институционално. 
Правата за Пунтя принадлежат на издателство Rodina и то 
взема решенията за това какво ще се случва с героя и как 
неговият образ да бъде използван. В сериала се редуват няколко 
сценаристки (освен Марие Воржишкова се включват и Юлие 
Каублова и Бланка Свачинова). Дори художникът Рене Клапач 
не се оказва незаменим – на няколко пъти го замества например 
Хермина Тирлова.
Благодарение на развития усет от страна на издателството, 
което държи правата, за успешно експлоатиране на образа 
на героя с комерсиална цел, той не остава затворен само 
в комикса. Пунтя и останалите герои скоро се качват и на 
театралната сцена (в постановката „Пунтя лови гангстери“), 
появяват се в илюстрирана книжка с приказки („Приказките на 
Пунтя“), в роман с продължение („Пунтя и Кики на Луната“), 
в детски книжки хармоники („Книжките на Пунтя“) и в 
различни книжарски и дрогерийни стоки (Календарът на 
Пунтя, Сапунът на Пунтя). Що се отнася до промишлените 
маркетингови стратегии въз основа на сериала и до 
доближаването към читателската аудитория Пунтя няма равен 
сред останалите чешки проекти в тази област. Негов първообраз, 
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пример и отчасти конкуренция могат да бъдат само продукциите 
на студио „Дисни“, което през 30-те години на ХХ век прави 
първите си крачки в усилието си да се наложи в световен мащаб.
Как обаче всичко това се отразява на смелото, но и 
леко объркано кученце? След редица перипетии (сред 
които пленяване от скитници, бягство с балон в Африка, 
корабокрушение с презокеански параход и „ужилващо“ 
приключение, при което любознателното кученце обърква птиче 
гнездо с гнездо на оси) се стига до брак с Кики и раждането 
на кученцата Бари, Хари и Мари. Включват се и други герои, 
сюжетът става все по-заплетен, а Пунтя като една истинска 
знаменитост започва да търси приятели сред други прочути 
герои от цял свят: дълго време верни другари са му Лаурел 
и Харди и много добре се разбира с малката Шърли Темпъл, 
която пристига в Прага най-напред чрез сериала за Пунтя – 
много преди реално да започне работа като дипломат3 на САЩ 
в Чехословакия. Хуморът наред с епичните приключения 
в отделните епизоди си остава една от основополагащите 
константи на целия сериал, като в същото време изпробваните 
и очаквани елементи на комикс жанра „истории за забавни 
животни“ по интересен начин се комбинират с неочаквани и 
в контекста на творбите за деца невиждани дотогава нюанси, 
които стават част от сериала най-вече по идея на първата от 
авторките на сюжета и на репликите в стихове – споменатата 
вече Марие Воржишкова.
И в женските си романи Марие Воржишкова често комбинира 
приключенските сюжети с любовни мотиви и на места повече, 
на места по-малко проявява своя хумористичен талант. Често 
пъти например постига лек ироничен ефект, като с патетични 

3 Актрисата Шърли Темпъл е посланик на САЩ в Чехословакия в периода между 
1989 и 1992 г. – Бел. прев.
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думи обрисува твърде конфузните ситуации, в които попадат 
нейните герои. Притежава умението да залага в сюжета резки 
и остроумни обрати и изпъстря стила си с модни думи и 
изрази. Без големи трансформации авторката пренася тази 
вече изпитана пъстра смесица от похвати и в своите сценарии 
за приключенията на Пунтя. Репликите в стихове на героите 
и тук изобилстват от шеги. Например, когато Пунтя, все още 
подпухнал след нажилването от оси, упорито умолява Кики 
да се омъжи за него, казва: „Кики, казвам ти, че нещо важно 
предстои, но към мен оставаш равнодушна ти! След неделя, 
две ще спадне този мой оток, дари ме пак със своя поглед мил и 
строг! [...]   Ревността разкъсва ме, уви, ще се омъжиш ли за мен 
в неделя ти?“ Или пък, когато Кики прекъсва задълбоченото му 
четене на вестника с думите: „Стига вече, престани, ума ти тази 
политика май изпи! Хич на статуя не ми се тук прави, а по-добре 
сега се разходѝ!“ Не липсват и случки от всекидневието, като 
например историята, когато Пунтя краде кола, кара с превишена 
скорост и прави пътнотранспортни нарушения: „Безспорно туй 
е кражба на кола, а полицията арестува за това, но Пунтя нали 
е твърдоглав, на пристана да стигне иска той в уречения час. И 
лети по пътя като дявол, прах се вдига, всичко замъглява, бърза 
той и май забравя, че със скоростта е нужно да внимава. Щом 
кара бързо през града, ето случва се беда, успя да сгази куче и 
коза и наказание го чака за това.“
Като редактор на женско списание Воржишкова се чувства в 
свои води, що се отнася до семейните и любовните отношения 
в своето съвремие. Затова не е никаква изненада, че при едно 
по-детайлно вглеждане в образа на Пунтя виждаме как той е 
подчинен на мелодрамата: спокойното семейно съжителство 
на двете кученца е съпътствано от сътресения и съвместният 
живот се оказва непоносим или за самия Пунтя, или, по-рядко, 
за Пунтя и Кики едновременно. В сериала Кики е представена 
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като свадлива и самовлюбена дама, която често изпада в 
емоционални кризи, упреква непрекъснато своята половинка в 
най-различни прегрешения (например, че не полага достатъчно 
грижи за децата и за самата нея) и го бомбардира с прищевки 
(например, че непременно се нуждае от скъпо бижу или дреха). 
Винаги го атакува директно – най-често с думи („Нима без цвете 
ти при мен се връщаш? За теб съм никой явно в тази къща!“, 
избухва тя, когато Пунтя отива при нея без букет цветя, които е 
очаквала да получи от него), но понякога стига и до физическа 
саморазправа. Ядосана, Кики постила на Пунтя да спи на дивана, 
вместо на семейното ложе, за да го накаже, му вари картофи 

Радостите и несгодите на семейния живот често са изобразявани и върху кориците 
на списание Punťa
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за обяд, а веднъж дори го ступва с ръжена. В такива моменти, 
когато семейният живот не върви по мед и масло, склонността 
на Пунтя към приключения се пробужда. След физическото 
насилие, упражнено спрямо него, той стига до радикалния 
извод: „След подобна физическа саморазправа любовта дори 
при кучето се изпарява! Затова, без много да му мисля, реших 
се аз, развод ще ѝ поискам!“ В крайна сметка не се стига до 
развод, но Пунтя – както често му се случва – зарязва всичко, 
градено до този момент, и поема по света да дири приключения. 
Колкото по-дълго трае всяко едно такова приключение (в 
сериала обикновено те са разгърнати в няколко последователни 
епизода), толкова повече той тъгува за Кики. Тя от своя страна 
също тъгува за него, дори тръгва да го търси, тоест отваря се нова 
сюжетна линия. В крайна сметка на финала те двамата се срещат, 
обещават си случилото се да не се повтаря и отново заживяват 
заедно в мир и любов. Само че нима е забавно и интересно да 
гледаш средностатистическа кучешка идилия? Още в следващия 
епизод отново се стига до нови караници между тях.
По този начин сериалът предлага на своята детска аудитория 
мотиви, свързани с отношения, които нито могат да се нарекат 
детски (освен вече споменатите свади бихме могли да добавим 
извънбрачните флиртове и спорадичните алкохолни ексцесии на 
Пунтя), нито показват съвременния брачен живот в най-добра 
светлина … а и в крайна сметка целта на сериала не е била такава. 
Пред него не е стояла задачата да възпитава подрастващите, а да 
ги забавлява. Караниците, сцените на ревност и конфликтите 
в едно кучешко семейство успяват да постигнат тази цел, 
още повече, когато подобни сюжетни линии преминават във 
вълнуващи приключения по време на различни пътешествия.
С други думи, ако трябва да се получи смешка, няма никаква 
пречка някой от героите да пострада по един или друг начин – 
няма и значение дали ще бъдат наранени неговите чувства, 
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или някой от крайниците му, а на Пунтя му се случват и двете 
неща. Всеки истински комикс герой, който дълго време се 
задържа на страниците на списание, успява да преодолее всички 
препятствия, да оцелее като по чудо и да се впусне с готовност 
в ново приключение, дори и да му се налага да повтаря едни и 
същи стари грешки, но в нов вариант.
Благодарение точно на тези изкусни вариации на вече 
използвани случки и на успешния си маркетинг издателство 
Rodina успява да формира за Пунтя предана читателска 
аудитория, очакваща с интерес следващите епизоди. Списанията 
Punťa и List paní a dívek прибягват и до хитри маркетингови 
трикове, като публикуват снимки на фенове на Пунтя: деца, 
които обичат историите за Пунтя, рисуват Пунтя, четат 
списанието или очакват нетърпеливо пред будката за вестници 
следващия му брой. Освен това отпечатват рисунки и стихчета 
за Пунтя, с които малките читатели затрупват редакцията. 
Ярка Поспишилова, ученичка от трети клас, изпраща до 
редакцията на List paní a dívek съчинена от нея „Залъгалка за 
Пунтя“, която макар и по детски наивна, успява да внуши и на 
днешния читател, че любовта на децата към Пунтя и съответно 
една причините за неговия комерсиален успех до голяма 
степен се дължат на това, че списанието редовно им предлага 
нещо интригуващо, което да следят редовно и да очакват с 
нетърпение:

С „Пунтя“ няма кой да се сравнява,
с Пунтичек е най-добре,
по два на месец получава
всяко мъничко дете.

Превод от чешки: Борислав Борисов
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Не само Фердо Мравката.
Животът и творчеството на 
Ондржей Секора
Томаш Прокупек

Ондржей Секора (1899–1967), наред 
с Йозеф Лада, е смятан за един от 
ключовите пионери на чешкия комикс. 
В Чехия и повечето страни от бившия 
Източен блок днес той е известен преди 
всичко като създател на Фердо Мравката, 
първоначално герой на поредици в 
картинки, който впоследствие се появява 
в книги и други медии. Но Секора е 
автор на още много атрактивни герои – в 
периода между двайсетте и началото на 
четиресетте години на миналия век той 
е първият чехословашки автор, който 
с желязна последователност, седмица 

след седмица1, рисува комикси, и макар след това да намалява 
темпото, продължава да публикува с различно дълги паузи 
разкази в картинки и по времето на комунизма.

1 Секора публикува най-малко по два стрипа седмично – един за възрастни, 
поместван в спортната рубрика, и един за детската страница на вестник 
Lidové noviny, като същевременно рисува комикси и за други издания. 

Ондржей Секора, 
Автопортрет
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Хлапак, художник, журналист

Житейският път на Секора започва в Кралово Поле (днес част от 
Бърно, втория най-голям град в Чешката република), където се 
ражда като третото от шестте деца в семейството на учител. Той 
е на седем години, когато умира баща му, и може да се разсъждава 
по въпроса до каква степен това оказва влияние върху някои 
аспекти от неговата личност. С известно преувеличение би могло 
да се каже, че бъдещият създател на Фердо Мравката никога 
не напуска изцяло уютния и безопасен свят на детството и в 
определен смисъл до края на живота си остава малко момче, за 
което игрите и детските мечти са много по-важни, отколкото е 
обичайно за повечето възрастни. Благодарение на това Секора 
е способен на голяма емапатия към своите малки читатели и 
това е от ключово значение за творчеството му. Ранната загуба 
на бащата би могла да бъде причина и за склонността му да 
търси бащински авторитети, които му помагат да преодолее 
собствената си несигурност. Както мнозина други, и Секора 
е очарован от личността на първия чехословашки президент 
Томаш Гариг Масарик и след 1918 г. е твърдо решен да служи на 
младата република. В професионалния му живот силно влияние 
има и главният редактор на вестник Lidové noviny2 Арнощ 
Хайнрих. След Втората световна война обаче изборът му на 
авторитети не е толкова удачен.

2 Вестник Lidové noviny („Народен вестник“) е създаден през 1893 г. в Бърно от 
Адолф Странски. В периода между двете световни войни, по времето на Първата 
Чехословашка република, е сред най-авторитетните всекидневници, за него 
пишат автори като Карел Чапек, Карел Полачек, Едуард Бас и др. Издаването 
му е преустановено през 1952 г. През 1987 г. започва да излиза отново, но 
като самиздат с главен редактор Иржи Румъл и автори от дисидентските среди 
(Вацлав Хавел, Иржи Динстбир, Ладислав Хейданек и др.) и т.нар. „сива зона“. 
Официално издаването на вестника е възобновено през 1990 г. През 2013 г. 
заедно с останалите издания на медийната група MAFRA е придобит от Agrofert 
Holding, тогава собственост на настоящия чешки министър-председател Андрей 
Бабиш. – Бел. прев. 
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Още като малък Ондржей Секора се среща с рисуваните 
поредици на мюнхенския илюстратор Вилхелм Буш, в 
гимназиалните си години обаче започва да мечтае да се посвети 
на живописта. По настояване на семейството си започва 
да следва право, но в крайна сметка успява да се изплъзне 
от параграфите и алинеите и през 1921 г. намира пристан 
в бърненската редакция на вестник Lidové noviny, където 
първоначално пише и рисува за спортната страница. В най-
качествения вестник от времето на Първата република Секора 
остава през следващите двайсет години.

Рисувани спортисти, животинчета и деца

Секора създава за Lidové noviny първия си постоянен персонаж – 
господин Бржоушек от Вишков (Pan Břoušek z Vyškova), в 
годината, когато се присъединява към екипа на вестника. В 
спортната рубрика, за която рисува по един стрип седмично, 
този пълничък юнак присъства до 1931 г. В началото Секора 
предпочита стрипове, които са обединени само от спортната 
тематика и рисунъка, опитващ се улови динамиката на 
движението, но по-късно включва и други постоянни герои.
Като най-жизнена се очертава двойката Хнат и Патърчка 
(Hnát a Patrčka), чиито приключения в обем от шест до девет 
панела разнообразяват понеделнишката спортна страница 
между 1926 и 1931 г. Комичната двойка е изградена върху 
яркия контраст – върлинестият Хнат с трите непокорни косъма 
на главата си още на пръв поглед се различава от дребничкия 
мустакат шишко Патърчка. Двамата герои най-напред опитват 
различни спортове – както широко известни, така и екзотични, 
като например баскийската пелота. С натрупването на епизодите 
се увеличава и периметърът им на действие и така те няколко 
пъти се включват в избори и военни маневри, реагират на 
промените в климата или на различни актуални събития, както и 
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на стопанската криза, ухажват момичета, участват в рекламните 
обиколки на Lidové noviny, четат конкурентната преса или 
пък приемат на гости свой почитател, който се интересува от 
бъдещите им приключения.
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Поетиката на отделните епизоди често е вдъхновена от 
немите комедии и техния понякога драстичен хумор, поради 
което Секора дори е обвинен, че оказва лошо влияние върху 
читателите си. Всичко започва с епизода „Хнат и Патърчка 
кандидатстват за работа във вариете“ от 11 ноември 1929 г., 
в края на който Хнат по грешка изпуска чук върху главата на 
директора на вариетето и после му взема портмонето. Два дни 
по-късно на първа страница на консервативния десен вечерен 
вестник Národ („Нация“) се появява статията „Възпитателните“ 
методи на един „световен“ вестник“, която цветисто преразказва 
сюжета на стрипа, обвързвайки го с широко отразеното в 
тогавашната преса убийство с цел обир на чиновничката 
Лудмила Груйбарова: „И така убиецът Лукшик може от своята 
страница в „Лидове новини“ да посочи съседната страница и да 
заяви: Та нима аз съм направил нещо по-различно от хумориста 
на „Лидове новини“?“3. На следващия ден Lidové noviny реагират 
на атаката от страна на конкуренцията с иронична бележка, а 
своята позиция изразява и Ондржей Секора, като за броя от 
18 ноември рисува епизода „Обвинените в убийство Хнат и 
Патърчка извършват още по-мерзко престъпление“, в който 
двамата герои убиват горкия директор на вариетето с брой на 
вестник Národ.4

Въпреки тази „престрелка“, която впрочем е една от многото 
между двата всекидневника, Хнат и Патърчка се радват на 
голяма популярност сред читателите. Освен в над сто и 
петдесетте редовни епизода те участват и в няколко специални 
(включително два на цяла страница в седмичника Sport), през 
1929 г. се появяват на сцената на кукления театър „Радост“ в 

3 „Výchovné methody“ listu „světového formátu“. – Národ, 1929, № 259, 1. 
(Неподписано.) 

4 Вестник Národ реагира и на този епизод с ироничната статия „Подобреният 
хумор на Лидовки“, която излиза на първа страница в броя от 21 ноември 1929 г. 
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Бърно, след това с успех гастролират из цялата страна, а малко 
по-късно умален вариант на марионетките от представлението 
започва да продава майсторът на кукли Ян Крал. В архива на 
Секора е запазен също така оригиналът на поредица от двайсет 
страници под заглавие „Хнат и Патърчка като скитници“, която 
авторът е замислял да издаде самостоятелно, това обаче по 
неизяснени причини не се случва.
Скоро след постъпването си в редакцията на Lidové noviny 
Секора започва да публикува поредици в картинки и в детската 
рубрика на вестника. Между 1923 и 1924 г. той рисува първата 
поредица от цикъла за кученцето Воржишек, съпътствана 
от римуваните коментари на колегата му Едуард Валента. 
Четириногият герой първоначално изживява дребни премеждия 
в дома на стопаните си, но впоследствие поредицата се разгръща 
и съдбата отвежда кученцето в тропическа Африка. Воржишек 
е първият от дългата редица персонажи животни, които Секора 
рисува за децата, през 1928 г. неговите приключения излизат 
в самостоятелно издание под заглавие „Приключенията на 
Воржишек“ (Voříškova dobrodružství) и така поставят началото 
на кариерата на Секора в сферата на детските четива. През 
трийсетте и четиресетте години Секора публикува още няколко 
поредици, посветени на кученцето Воржишек. 
Първият забележителен детски персонаж в творчеството 
на Секора е немирното момче Пепик (1924–1926), в чиито 
преживелици и рисунък все още е доловимо влиянието на 
Вилхелм Буш, бащата на славните палавници Макс и Мориц. Но 
най-голям успех сред детските персонажи на Секора от периода 
преди създаването на Фердо Mравката има главният герой в 
цикъла „Чудният живот на Дребосъчко“ (Cvočkův podivný 
život, 1928–1932). Подборка от забавните истории на оживялата 
марионетка, която най-напред се озовава сред къртиците, после 
в едно сиропиталище и накрая при лесничея Мрак, излиза под 
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заглавие „Как Дребосъчко преслeдва бракониера“ ( Jak Cvoček 
honil pytláka, 1932), но вече съпроводена с римувани текстове на 
самия Секора. През 1928 г. в Lidové noviny се появява реклама 
на 23-сантиметровата парцалена кукла Дребосъчко, а скоро след 
това Дребосъчко се качва и на сцената на същия куклен театър, в 
който се изявяват Хнат и Патърчка.

Списания най-различни

От началото на двайсетте години наред с работата си като 
редактор в Lidové noviny Секора сътрудничи и на редица други 
периодични издания. За значителното влияние, което вестник 
Lidové noviny оказва за неговото израстване, е показателно най-
вече по-ранното му творчество. Като нагледен пример могат 
да се посочат няколко антисемитски карикатури, отпечатани 
в кратко просъществувалите бърненски списания K smíchu i 
vzteku! и Veselé čtení (и двете списания излизат през 1924 г.) или 
пък поредиците в картинки, публикувани през 1927 г. в Davidova 
houpačka5, които следват по-непретенциозната ориентация на 
този хумористичен седмичник.
През двайсетте години комикси на Секора се печатат от време на 
време и в други издания освен във вече споменатия Sport, но най-
интензивно е сътрудничеството му с амбициозното илюстровано 
списаниe Pestrý týden („Пъстра седмица“). Първата си по-обемна 
поредица – комикса от единайсет епизода „Бедржишек и 
Воржишек“ (Bedříšek a Voříšek) – Секора печата тук през 1928 г. 
Този комикс привлича вниманието както с формата си (всеки 
епизод се състои от шест панела, разположени на площ с размер 
24 × 27 см), така и с последователното използване на балончета 

5 K smíchu i vzteku! („За смях и гняв“), Veselé čtení („Забавно четиво“) и Davidova 
houpačka („Давидова люлка“) са евтини хумористични издания, печатани на 
нискокачествена хартия и отговарящи на масовия вкус. – Бел. прев.



 66

за речта на героите. Спорадично Секора използва балончета 
и в предишни свои работи, в Lidové noviny обаче предпочита 
да работи без текст или разполага текста под панелите, така че 
може да се предположи, че за използването на балончетата го 
вдъхновява вторият му по-продължителен престой в Париж, 
където между 1927 и 1928 г. той има възможност да се запознае 
с препечатки на американски комикси, както и с ранните местни 
опити в тази сфера. В контраст с модерната форма и овладения 
рисунък обаче е сценарият. В началото Секора вероятно не 
е бил съвсем наясно как ще се развият приключенията на 
изобретателното момче и неговия приятел кученцето Воржишек 
и може би затова сюжетната конструкция след пристигането им 
във Франция е доста хлабава, а финалът оставя впечатлението за 
донякъде прибързано приключване на историята.
На страниците на Pestrý týden Секора печата и поредицата 
„Капитан Нито Гък на лов в Африка“ (Kapitán Ani Muk loví 
v Africe, 1934–1935), в която без текстов съпровод пресъздава 
перипетиите на закръглен бял джентълмен и неговия дребен 
тъмнокож слуга, отправили се на лов за екзотични животни. 
Подобен тип сюжети са много популярни в европейските 
рисувани поредици още от средата на XIX в. Поредицата за 
капитан Нито Гък има почти петдесет епизода и е сред най-
популярните работи на Секора – по време на Първата република 
няма самостоятелно издание, но е сред най-често публикуваните, 
като последното засега нейно издание е от 2015 г.

Котараци, чернокожи и мравки 

През февруари 1933 г. Ондржей Секора започва да рисува за 
Lidové noviny приключенията на своя най-успешен персонаж. За 
появата на Фердо Мравката той по-късно разказва в текста си 
„Как дойде на бял свят“. В него Секора споделя за увлечението 
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си по ентомологията, описва добре обмислената стилизация на 
телесната конструкция на героя и между другото отбелязва: „И 
така, дадох му два крака и две ръце, а рисувайки лицето, се сетих 
за дядото на котарака Феликс. Той имаше наистина невероятна 
физиономия и така нарисувах мравката с големи бели очи, с бели 
бузки и брадичка“6. 
Авторът признава, че пряко се е вдъхновил от персонаж от 
отвъдокеански анимации и комикси. Но Фердо Мравката 
като че ли приема от котарака Феликс и нещо повече от 
визуалната прилика. В американските разработки, анализиращи 
популярната култура от двайсетте и трийсетте години, доста 
често се среща тезата, че образът на Феликс въплъщава 
стереотипните представи за чернокожите, които почти не 
присъстват като герои в рисуваните поредици, тъй като не са 
атрактивни за бялата публика. Струва си да се отбележи, че още 
през втората половина на двайсетте години Секора стилизира 
своите африкански герои по начин, подобен на този, който по-
късно използва при Фердо Мравката. Докато през юни 1925 г. 
в стрипа „Грешката на негъра“ той изобразява централния 
персонаж макар и опростено, но все пак с човешки пропорции, 
то в илюстрациите към разказа „Строителите на пътя“ от бр. 18 
за 1927 г. на Pestrý týden чернокожите герои имат доста големи 
очи, а белите им устни заемат половината от лицата им. Трябва да 
се добави също така, че Фердо Мравката (за чиито метаморфози 
в течение на времето ще стане дума малко по-надолу) в началото 
на кариерата си демонстрира чертите на крадливия отракан 
скитник, типични за Феликс и приписвани през онзи период в 
САЩ на афроамериканците.7 

6 Sekora, Ondřej. Jak přišel na svět. – In: Syrovátka, Oldřich (ed.) Lidé, věci, 
dobrodružství I. Praha, SNDK, 1959, 92.

7 Gordon, Ian. Comic Strips and Consumer Culture 1890–1945. London – 
Washington, Smithsonian Institute Press,  1998, 73–75.
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Антропоморфизираният облик на Фердо очевидно се оформя 
постепенно. В цитирания по-горе текст Секора посочва още, че 
този герой е измислен от него „доста отдавна“, десетина години 
преди да се появи на страниците на вестника. Безспорно е, че 
през 1927 г. той използва безименна мравка като централен 
персонаж в стрипа „Приключенията на пияната мравка“, рисуван 
за Pestrý týden. Развитието на идеите на Секора за художествената 
стилизация на героите насекоми можем да проследим още от 
средата на двайсетте години благодарение на илюстрациите 
му за детската рубрика на Lidové noviny. Така например в 
илюстрациите към стихотворението на Павла Кршичкова „Без 
мотор“ от октомври 1925 г. се появяват щурче и скакалец, които 
имат само четири крайника, а обликът на щурчето напомня 
за същия герой от приключенията на Фердо. В илюстрацията 
към стихотворението на Карел Ковал „Жабката при лекаря“ 
от октомври 1926 г. босите до този момент буболечки (в 
конкретния случай бръмбарът дървояд) се сдобиват с добре 
познатите ни плоски обувки. С други думи, обликът на Фердо 
започва да се очертава още в началото на десетилетието, 
предшестващо появата му.
Интересен е и фактът, че през януари 1932 г. чрез агенцията King 
Features Syndicate компанията на Дисни започва да публикува 
в редица американски ежедневници поредицата за Бъки Бъг. 
Бръмбарите, които са персонажи в тази поредица, създавана 
от Ърл Дювал с помощта на Ал Талиаферо, са стилизирани по 

Ондржей Секора, „Приключенията на пияната мравка“ (Pestrý týden, 1927)
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начин, доста сходен с героите от света на Фердо. Редакцията 
на Lidové noviny е била абонирана за много чуждестранни 
периодични издания, така че не е изключено Секора да е 
познавал някои от епизодите от поредицата за Бъки Бъг. С 
оглед на посоченото по-горе той не може да бъде подозиран в 
плагиатство (очевидно става дума за конвергенция на базата на 
общи предходници), но не е изключено тъкмо тази поредица да е 
подсказала на Секора колко въздействащ може да бъде комикс из 
света на любимите му буболечки.8

Метаморфозите на Фердо 

През 1933 г. Секора вече е зрял творец и нелеките му първи 
стъпки са останали в миналото9. Благодарение на дългогодишния 
си творчески опит, обогатен и с американското вдъхновение, той 
изобразява Фердо Мравката като ярка и добре разпознаваема 
фигура, която се рисува леко и позволява на автора да предаде 
разнообразните ѝ емоционални състояния. Създал героя си в 
един не съвсем приятелски настроен свят, Секора вероятно с 
удивление е следял неговото развитие. 
Комиксите с Фердо Мравката излизат в Lidové noviny до 1941 г. 
и образуват седем самостоятелни поредици в обем от над 130 
епизода. В началото на уводната поредица Фердо се скита 
в проливен дъжд с торба през рамо. В следващия епизод си 
построява къща и започва да си търси работа, но се проявява 
като доста самоуверен и нахакан индивидуалист, който понякога 
може да бъде твърде злонамерен към неприятелите си (например 

8 За вдъхновението, идващо от американската среда, подсказва и самото име 
на Фердо Мравката, което на чешки звучи малко необичайно и вероятно е 
образувано по модела на имената на американските комикс персонажи Мики 
Маус (Мики Мишока), Бъки Бъг (Бъки Бръмбара) и много други.

9 В периода 1929–1931 г. Секора посещава художествените курсове на професор 
Арнощ Хофбауер във Висшето училище по приложни изкуства в Прага.
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поставя капан – дълбока яма – на бръмбара, обвинил го, че 
работи без разрешително).
Като човек и журналист Секора напрегнато следи случващото 
се в съседна Германия, където в началото на трийсетте години 
властта преминава в ръцете на Хитлер и неговата нацистка 
партия. Заплахата от евентуален военен конфликт бързо се 
появява и в света на Фердо – атмосферата на поредицата се 
променя коренно, когато героят неочаквано попада във вихъра 
на военните действия между червените и жълтите мравки. 
Самият Фердо не участва в битките, но пред очите на малките 
читатели преминават картини от фронта, в които авторът 
не спестява и някои драстични детайли. Първата поредица 
завършва с донякъде принудителното включване на Фердо в 
работата на мравуняка, която не е съвсем по вкуса му. 

Ондржей Секора, „Фердо Мравката“ (Lidové noviny, 1933)
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Втората поредица „Фердо Мравката и неговият син“ 
(Ferda Mravenec a syn, 1935–1936) има доста по-
оптимистично звучене. Тук Секора дотолкова напредва в 
антропоморфизирането на героя си, че го оставя да сключи 
брак с безименна женска мравка и след това да отгледа синчето 
си Бобек. Благодарение на това художникът си осигурява 
възможността да изобрази много лудории, които правят заедно 
Фердо и Бобек. Идиличният семеен живот обаче е напълно 
забравен в следващата поредица „Фердо в плен“ (Ferda Mravenec 
v cizích službách, 1936), където централният персонаж се оказва 
в подобна ситуация, както в самото начало на цикъла, този път 
обаче той напразно се опитва да се установи някъде и е принуден 
да работи за неколцина доста ексцентрични „господари“.
Фердо намира дом едва в четвъртата поредица „Фердо се 
завръща в мравуняка“ (Ferda se vrací do mraveniště, 1937–1938), 
в която характерът му претърпява сериозна промяна – най-
накрая той попада в колектив, в който се чувства удовлетворен, 
и е готов да помогне на общото дело с острия си ум. Още по-
ярко това се проявява в петата поредица „Фердо отива войник“ 
(Ferda bude vojákem, 1938), която резонира с надвисналата над 
Чехословакия нацистка заплаха. Фердо е мобилизиран, за да 
стане част от конфликт, който не напомня архетипна бойна 
стихия, а представлява съвсем конкретна опасност за неговия 
мравуняк. Умен и смел, Фердо Мравката се превръща във важна 
опора на своята армия.
След Мюнхенското съглашение от 1938 г. в поредицата настъпва 
още един рязък обрат. В една своя журналистическа колонка 
от онзи период Секора пише: „Жалко, че днес не е възможно 
всеки ученик да си купи един такъв жив Фердо за вкъщи. Със 
сигурност той щеше да му помага да си пише домашните, да си 
прави сам играчки у дома, да ги изрязва, лепи и оцветява, щеше 
да му подсказва в училище, а пък ако можеше да си го купи някое 



 72

момченце или момиченце, което още не ходи на училище, Фердо 
щеше да им разказва такива приказки, каквито още никой не е 
измислил“. Върху тази идея всъщност Секора изгражда шестата 
поредица „Фердо съветва Йеминанек“ (Ferda radí Jeminánkovi, 
1938–1939), която същевременно бележи завръщане (макар и в 
доста по-деликатна форма) към цикъла на Вилхелм Буш за Макс 
и Мориц. Тук Фердо неочаквано се оказва в света на хората и 
става ментор на недотам борбеното момченце Йеминанек, като 
му помага да се противопостави на две по-големи момчета, които 
го тормозят.
Епизодите от първите шест поредици за Фердо са изградени 
от по шест панела с текстове под тях, докато седмата „Новите 
истории на Фердо Мравката“ (Nové příběhy Ferdy Mravence, 
1941) се състои от епизоди, включващи само четири панела, 
допълнени тук-там с комикс балончета. Тук Фердо отново 
се завръща в света на буболечките и се проявява като 
индивидуалист, който  например не се поколебава да докара у 
дома си тежък чувал на гърба на нищо неподозиращ охлюв. 
Но въпреки промените, през които преминава, Фердо 
запазва непобедимия си оптимизъм, изобретателността си 
и способността да се справи във всяка ситуация. И с това 
се нарежда до Котарака Феликс, Мики Маус, но и до Чарли 
Чаплин, който също е сред любимците на Секора.10

От комикса към прозата, чашките и киното

Приключенията на Фердо се радват на извънредно голям 
успех сред децата, но независимо от това Секора не престава 
да измисля и други рисувани герои. Освен че се връща към 

10 В последния епизод от поредицата „Фердо отива войник“ Секора рисува героя 
си с бомбе и бастунче, което може да бъде разчетено като директна препратка 
към Чаплин.
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кученцето Воржишек, за детското приложение на Lidové noviny 
той създава поредиците за Кончето Хоп, за крадливия Иржичек, 
за смелия войник Венделин и др. Но като най-силен конкурент 
на Фердо се очертава поредицата „Приключенията на пилето 
Напипи“ (Příběhy kuřete Napipi), чийто любознателен малък 
герой в периода между 1939 и 1941 г. се появява в над осемдесет 
епизода. 
Но пилето не успява да засенчи Фердо и славата пренася 
героя насекомо и в други медии. Секора вече има опит със 
самостоятелните издания на поредиците за Воржишек 
и Дребосъчко, сега обаче избира друг път11. Идеята 
приключенията на Фердо (и по-конкретно първата, третата 
и четвъртата поредица, публикувани в Lidové noviny12) да се 
разкажат в проза идва от издателя Йозеф Хокър. В популярната 
детска трилогия, която излиза между 1936 и 1938 г.13, авторът 
използва редица сцени от трите поредици, но книгата запазва 
духа на комикса и благодарение на динамичния рисунък (героите 
са в неспирно движение, появяват се звездички, изобразяващи 
сблъсък, и спомагателни линии, пресъздаващи движение, 
треперене или шум). От Lidové noviny тръгва и „Букварът на 
Фердо“ (Ferdův slabikář, 1939), неговият прототип под заглавие 
„Глобална азбука“ (Globální abeceda) излиза във вестника пет 
години по-рано, но Фердо не участва там.

11 В архива на Секора е запазен изработен от него през 1933 г. макет на книга, 
която е трябвало да обхване първата поредица за Фердо Мравката, но 
публикуването ѝ по неизвестни причини не е осъществено.

12 Може да се разсъждава по въпроса защо поредицата „Фердо и неговият син“ 
не е адаптирана като прозаичен текст, вероятна причина би могло да бъде 
това, че семейният живот донякъде ограничава авантюризма на героя или пък 
„ненаучният“ характер на поредицата, пренебрегваща фактите, свързани с 
размножаването при мравките. 

13 На български език трилогията е публикувана през 1979 г. в една книга от 
издателство „Народна младеж“ в превод на Яна Маркова, трите части излизат и 
поотделно в издателство „Лабиринт“ през 2013 г. – Бел. прев.
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Интересен е генезисът и на историите за бръмбара Торбалан. 
В първата книга за Фердо този начетен дървен философ е 
второстепенен персонаж, а малко по-късно, през 1939 г., става 
главен герой в книгата „Премеждията на бръмбара Торбалан“ 
(Trampoty brouka Pytlíka) и едва след това в Lidové noviny се 
появява комиксът „Номерата на бръмбара Торбалан“ (Kousky 
brouka Pytlíka). Това е една от най-забавните поредици за 
деца, създадени от Секора, и някои от нейните мотиви той 
разработва година по-късно в книгата „Бръмбарът Торбалан 
рисува“ („Malířské kousky brouka Pytlíka“). В двете публикации за 
бръмбара Торбалан се проявяват същите комикс елементи, както 
в трилогията за Фердо, дори се мяркат няколко комикс балончета 
в добавка. Непосредственото обвързване на комикс поредица 
с прозаичен текст виждаме и в книгата „Пилето Напипи и 
неговите приятели“ (Kuře Napipi a jeho přátelé) от 1941 г. Авторът 
изхожда от комикса, публикуван в Lidové noviny, като прерисува 
избрани от него стрипове, допълва ги със стихчета и ги разполага 
в написания от него за целта прозаичен текст. 
Победоносното шествие на Фердо продължава в нови и 
нови форми. Кратка статия в Lidové noviny от онзи период 
представя изложба, подредена в един бърненски магазин за 
стъкло и порцелан: „Експозицията съдържа осемдесет рисунки 
на художника Ондржей Секора, с които той е илюстрирал 
поредицата за Фердо Мравката на Lidové noviny и не по-
малко популярната поредица за капитан Нито Гък в Африка. 
А под картинките се разположени фигурки от духано стъкло, 
изработени по мотиви от илюстрациите на Секора. Можете 
да видите самия Фердо и неговите четириноги приятели, 
изработени от стъкло. И не само това – тук има също цели 
сервизи от детски чинийки и чашки с мотиви от рисунките на 
Секора“14. Няколко месеца по-късно същият вестник пише: 

14 [ Jednou ze zajímavostí Brna jsou výklady obchodního domu Stern…]. – Lidové 
noviny, 1937, № 157, 13. 
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„Веселите приключения на Фердо Мравката от Ондржей Секора, 
които малките читатели познават от страниците на Lidové noviny, 
адаптира за детската театрална сцена Иван Йелинек заедно с 
режисьора О. Лукеш. Постановката бе представена в неделя 
в Стария бърненски театър пред многобройна и екзалтирана 
публика.“15

Малко след това приключенията на Фердо започват да звучат и 
по радиото, а през 1940 г. популярният актьор Рихард Антонин 
Стрейка ги записва на грамофонна плоча за фирмата „Ултрафон“. 
Кулминация в кариерата на Фердо за този период е появата му в 
един от първите чешки анимационни филми с марионетки, заснет 
от режисьорката Хермина Тирлова в периода 1941–1942 г.

Нацизмът и комунизмът

В други отношения обаче началото на четиресетте години не 
е толкова благоприятно за Секора. Мюнхенското съглашение 
от 1938 г. разтърсва из основи неговия мироглед – вярата му 
в идеализирания Запад (и най-вече във Франция) започва 
да се пропуква. През 1941 г. заради еврейския произход на 
съпругата си той е принуден да напусне редакцията на Lidové 
noviny, а година по-късно е изключен от създадения по време на 
Протектората Съюз на журналистите. За Lidové noviny Секора 
рисува последния си комикс „Мишка Шумолилка“ (Myška 
Šustilka) през 1942 г. и до края на войната няма възможност да 
публикува. Но с това неговите проблеми не приключват – през 
1944 г. е интерниран в лагер за принудителен труд в Клайн Щайн 
в Силезия, откъдето по-късно е преместен в Остероде. Малко 
преди края на войната се завръща в Прага, където става свидетел 
на навлизането на Червената армия, и неговото мирогледно 

15 Č. L. Dětská hra z Lidových Novin. – Lidové noviny, 1937, № 562, 7.
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прераждане в посока към идеализация на Изтока е изцяло 
осъществено. 
Следвоенната нагласа на Секора всъщност не се различава 
много от настроенията на значителна част от чешкото общество. 
Преживеният опит довежда мнозина до убеждението, 
че западният демократичен модел се е провалил и че 
неконтролираният капитализъм е пряката причина за голямата 
стопанска криза и последвалия разрушителен военен конфликт. 
Обновената през 1945 г. Чехословакия бързо започва да 
ограничава някои демократични механизми и макар че културата 
(и комиксът включително) преживява голям подем, върху нея 
падат и първите сенки.
Ондржей Секора влиза в Комунистическата партия малко след 
освобождението, защото смята, че тя е най-патриотичната. Както 
през 1918 г., и сега той е готов да служи на страната си, но приема 
налагащата се идеология, която рязко контрастира с идеалите 
на Т. Г. Масарик. Като журналист започва работа в седмичника 
Práce („Труд“), издаван от едноименното издателство, 
собственост на Революционното профсъюзно движение. Същата 
организация е собственик и на сатиричния прокомунистически 
седмичник Dikobraz16, сред чиито основатели е и Секора, който 
за кратко работи и в неговата редакция. Секора не променя 
убежденията си и след 1948 г. и е очевидно, че искрено вярва 
в комунистическата идеология, без обаче да може да си даде 
сметка за тоталитарните ѝ черти. С огромен ентусиазъм той 
заема мястото на ръководител на отдела за книги за най-малките 
в новооснованото Държавно издателство за детска литература, 

16 Седмичникът съществува между 1945 и 1990 г., като от 1957 г. излиза в 
Издателството на Централния комитет на Чехословашката комунистическа 
партия, печатащо и официоза Rudé právo („Червено право“).  Смята се, че 
името Dikobraz (бълг. бодливо свинче) е предложено от поета Ярослав 
Сайферт. – Бел. прев.
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което през 1949 г. след национализацията на всички частни 
издателства получава монопол върху публикуването на детски 
книги. През 1952 г. Секора преминава на свободна практика и 
това продължава до смъртта му.
Новият политически строй позволява на Секора да 
реализира изцяло творческите си амбиции и той се проявява 
като трудолюбив и много усърден автор. През войната се 
колебае известно време, когато му се налага да илюстрира 
„Бръмбарчетата“ на Карафиат17, защото не приема твърде 
очевидната им назидателност. Но през петдесетте години в 
стремежа си да осъществи уж възвишените идеали на своите 
нови авторитети съвсем доброволно прави няколко дидактични 
и идеологически осъзнати книги.

Мравучкане

След войната Ондржей Секора работи с бясно темпо и макар че 
в центъра на вниманието му са книгите, той никога не изоставя 
напълно комикса. Още през юни 1945 г. започва да сътрудничи 
на седмичното списание Květen („Май“), също издание на Práce, 
с черно-бялата поредица „Татко това го може“ (Tatínek to 
dovede). Историите за безименния баща и малкото момченце 
Титинек като поетика и с безгрижния си хумор напомнят за 
Фердо Мравката и неговия син и по никакъв начин не подсказват 
за мирогледната промяна на автора си.
Стриповете за господин Тарикатски (Pan Mazaný), които през 
1946 г. започват да се появяват в Dikobraz, обаче са в съвсем 

17 „Бръмбърчетата“ (Broučci) e една от класическите чешки книги за деца, чийто 
автор е евангелисткият пастор Ян Карафиат (1846–1929). Публикувана за първи 
път анонимно през 1876 г., тя става популярна едва към края на века, като до 
днес има над десет издания. По нейни мотиви са създадени две анимационни 
серии – през 60-те и през 90-те години на миналия век,  а също и детска опера и 
балет. – Бел. прев. 
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друг дух – художникът яростно атакува черноборсаджиите, 
злоупотребяващи по време на сложната следвоенна стопанска 
ситуация. През следващата година Секора за първи път в 
кариерата си прави опит да публикува по един стрип дневно. 
Във всекидневника Práce са убедени, че новата комикс поредица 
„Господин Вездесъщов“ (Pan Vesměs) ще му помогне да се 
сдобие с нови читатели и така през юни 1947 г. е отпечатана 
рекламна листовка, представяща новия герой по следния начин: 
„Не се чудете, че човек толкова своеобразен, като господин 
Вездесъщов иска да сподели с вас възгледите си за живота, за 
обществените отношения, за национализираната промишленост 
и изобщо за човешката нищета“. Сюжетът на комикса обаче 
не е политически ориентиран. В началото му се появява дори 
лек еротичен мотив (нещо твърде нетипично за Секора) и в 
следващите епизоди героят, надарен с нос като на Сирано де 
Бержерак, се носи лудешки през настоящето, като повечето 
от неговите перипетии имат доста абсурден характер. Така 
например героят се опитва да убеди зъболекаря си да поправи 
зъбчето на една марка, в музикалния му инструмент птици 
свиват гнездо, а в последния епизод с нахлупена на главата 
тенекиена кана е откаран в пункта за вторични суровини – след 
около месец всъщност Секора прехвърля работата по рисуването 
на всекидневните стрипове на друг автор и завинаги се отказва 
от комикса за възрастни.
Още дълго обаче той остава верен на детския комикс. 
Непосредствено след края на войната Секора се връща 
към най-популярния си герой и за новооснованото детско 
списание Mateřídouška18, което започва да излиза през декември 
1945 г., започва да рисува поредицата „Номерата на Фердо 

18 Списание Mateřidouška („Мащерка“) излиза и в наши дни. Предназначено е за 
ученици между 7 и 12 години, като освен комикси публикува кратки разказчета, 
илюстровани уроци по английски, ребуси и др. – Бел. прев.
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Мравката“ (Kousky mládence Ferdy Mravence). Това е един от 
редките случаи на връщане към известен рисуван герой от 
предвоенния период – една от причините може би се крие в 
строгите следвоенни закони, които под предлог, че хартията е 
дефицитна, сериозно ограничават възможността за издаване на 
периодика, особено в чешката част на републиката, както и във 
факта, че редакциите на разрешените издания се въздържат от 
продължения на предвоенната и протекторатната продукция. 
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В новите истории за Фердо Секора се връща към формата, която 
в Lidové noviny се налага като най-успешна, т.е. към епизодите 
от шест панела с текст под тях, този път обаче панелите са 
цветни. Сюжетите в началото също са сходни с тези отпреди 
войната, на твърде скоро в тях започват да проникват типичните 
за времето колективистични тенденции, което става особено 
очебийно след февруари 1948 г. Благодарение на това комиксите 
за Фердо Мравката остават единствената традиционна поредица, 
запазена в чехословашката периодика, но цената е твърде висока. 
Непобедимият оптимизъм на героя се променя в донякъде 
пресилен патос, а някои от постъпките му са изненадващо 
агресивни – заедно с други мравки Фердо хвърля мързеливия 
гол охлюв в реката, а на флегматичния охлюв с къщичка на гърба 
измъква краката от тялото с помощта на въжета. Последният 
епизод на поредицата излиза в началото на 1951 г. под заглавие 
„Фердо Мравката проваля плановете на бръмбарите всичкоядци“ 
и описва как главният герой предотвратява предизвикания 
от коварни подстрекатели конфликт между мравките и 
помага за възцаряването на траен мир. Остава въпросът дали 
самият художник започва да си дава сметка, че творчеството 
му е загубило нещо съществено, или че сталинизацията и 
съпътстващата я съпротива срещу разказите в картинки е 
напреднала дотолкова, че детският комикс става неприемлив 
и в тази си форма. Така или иначе, след осемдесет епизода 
„Номерата на Фердо Мравката“ приключват.
Два сюжета от следвоенната си поредица Секора разработва в 
албумчетата „За лошия бръмбар Картофчо“ (O zlém brouku 
Bramborouku, 1950) и „Фердо Мравката унищожава вредителите“ 
(Ferda Mravenec ničí škůdce přírody, 1951), с които агитира за борба 
срещу колорадския бръмбар. Фердо се завръща предпазливо на 
страниците на детските списания през 1955 г., две години след 
смъртта на Сталин и Готвалд. Реагирайки на популярните за 
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периода възхвали на земните пчели и тяхната роля за опрашването 
на полетата с детелина, Секора рисува за списание Ohníček 
(„Пламъче“) поредицата „Пчеличката Бръм“ (Čmelák Bzum), която 
в забавна форма запознава децата с ползата от земните пчели. Фердо 
тук се изявява като второстепенен персонаж, който благодарение 
на изобретателността си спасява леко топчестия главния герой 
от разните каши, в които попада, и в сравнение с предходната 
поредица, дори и от дистанцията на времето, остава симпатичен.

Комиксите не се предават

Прелистването на чешките детски списания от първата половина 
на петдесетте години е доста потискащо занимание – в тях 
забавление почти липсва за сметка на вездесъщия стремеж за 
възпитаване на осъзнати граждани. От тази линия до известна 
степен се отклонява работата на Секора за детската рубрика на 
седмичника Náš rozhlas („Наше радио“), по-късно преименуван 
на Československý rozhlas a televisе („Чехословашко радио и 
телевизия“), за който той започва да рисува през февруари 1953 г. 
Работите му представляват стрипове от четири до шест панела и 
макар да преразказват в картинки детските предавания, в повечето 
случаи имат и самостоятелна стойност. Забележително е и това, 
че въпреки характерната за периода съпротива срещу комикс 
балончетата в стриповете на Секора те се появяват доста често. 
Появяват се и постоянни герои – няколко пъти Секора адаптира 
историите на Вацлав Чтвъртек „За прасенцето и козленцето“ 
(O vepříku a kůzleti) и до август 1954 г., когато преустановява 
сътрудничеството си с този седмичник, създава общо единайсет 
стрипа с тези герои животни.19

19 През 1970 г. поредицата „За прасенцето и козленцето“ е заснета за вечерното 
детско предаване на Чехословашката телевизия „Вечерничек“ (реж. Либуше 
Коутна).
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Работейки за детските списания обаче, Секора е изложен на по-
силен натиск. След като „Номерата на Фердо Мравката“ спира да 
излиза в Mateřídouška, той се насочва към сюжети из живота на 
децата, които в по-голяма степен отговарят на духа на времето. 
Поредицата „За Аничка, за Мърко в картинки и думи“ излиза 
в Mateřídouška от септември 1953 до юни 1954 г. със стихове от 
Олдржих Сироватка. Момиченцето Аничка и котаракът Мърко 
постепенно учат децата, че трябва да събират костилки, редовно 
да се мият, да не закъсняват за училище и под., но все пак в 
сравнение с останалата продукция за деца от периода в случая 
става дума за доста приемливо четиво. В цикъла, който Секора 
рисува за Ohníček през 1957 г., той отново се връща към идеята 
си, че всяко дете би трябвало да има своя Фердо. Този път обаче 
героят помощник се нарича Фокусчомокусчо (Čárymáryk) и 
неговото отношение към момченцето Пепик, което всъщност 
го създава без да иска, е доста строго – помага му и го съветва, 
но същевременно внимава то да не разчита твърде много на 
помощта му.
Година по-късно Секора започва да рисува за илюстрования 
седмичник Květy („Цветя“) поредицата „Вашек и Петьо“ (Vašek 
a Péťa), в който разказва всекидневните забавни перипетии 
на двете братчета, при това с помощта на комикс балончета. 
„Добрият стар“ Секора се завръща окончателно през 1959 г. 
когато в Ohníček започва да излиза поредицата за Зденда. Неин 
герой е палавото момче Зденда, което обича да си фантазира за 
най-различни вълнуващи приключения. Целта на поредицата 
обаче не е да убеди децата колко вредно би могло да бъде това, 
а тъкмо напротив – тя показва колко забавни са волните детски 
мечти: Зденда лови крилати наденици, лети с ракета или става 
част от футболен отбор. Тази черно-бяла поредица, изпълнена 
с движение, притежава някогашната лекота и елегантност. 
Очевидно авторът е бил в стихията си, докато я е рисувал, и в нея 
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е дал воля на момчешката си фантазия и може би затова сериалът 
въздейства като достойна и умела раздяла с детските списания.
Похватите на комикса проникват и в прозаичното творчество 
на Секора и тъкмо там се запазват за най-дълго време. Но 
връзката между комиксите и книжките се проявява по различни 
начини. Към света на мравките Секора се завръща с приказките 
„Фердо тренира мравуняка“ (Ferda cvičí mraveniště, 1947) и 
„Мравките не се предават“ (Mravenci se nedají, 1954), които 
не кореспондират с по-старите комикс поредици за Фердо. 
По същото време, през 1950 г., в книжарниците се появява 
книжката „Номерата на Фердо Мравката“, включваща 32 
страници от едноименната комикс поредица (съотношението 
между забавните и идеологически подкованите сюжети е 
приблизително едно към едно). Важно е да се каже, че това е 
единственото пълно издание на рисувана поредица за Фердо, 
публикувано приживе на автора. 
През 1959 г. Секора отново се връща към традиционната 
литературна адаптация и превръща „Пчеличката Бръм“ в 
„Пчеличката Анинка“, а ролята на Фердо поверява на анонимна 
мравка. Книгата се радва на значителен интерес от страна на 
публиката, но в сравнение с комикса е доста по-скучна (нежните 
описания на майчинските грижи на пчеличката майка не са 
особено въздействащи) и литературните ѝ качества не са на 
нивото на трилогията за Фердо.
В крайна сметка Ондржей Секора се връща към модела, 
който се е оказал успешен в историите за пилето Напипи и 
неговите приятели. Преплитането на комиксови и богато 
илюстрирани прозаични пасажи придава на следващите му 
книги изобразителна пъстрота и атрактивност, с които той до 
голяма степен изпреварва своето време. Книгата „Хайде при 
Зденда!“ (Hurá za Zdendou) от 1960 г. развива някои мотиви 
от поредицата, публикувана в Ohníček, но фабулата и комикс 
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пасажите са съвсем нови. По подобен на начин е изградена и 
година по-късно издадената книга „За кучето въздухоплавател“ 
(O psu vzduchoplavci), с тази разлика, че не изхожда от конкретна 
комикс поредица. В нея Секора отново използва мотива за 
мързеливия гол охлюв, метнат в реката от чевръстите буболечки, 
и добавя една страница, на която Фердо Мравката и Бръмбарът 
Торбалан разговарят чрез комикс балончета20. 
През 1961 г. излизат четири малки книжки, включващи част 

20 Последната история за Фердо се появява на корицата на Ohníček през май 1963 г. 
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от стриповете за пилето Напипи, за които Секора рисува 
специални корици, а символична точка в създаването на 
комикси поставя книжката хармоника за най-малките читатели 
„Натъртила се е мравката“ (Polámal se mraveneček) по текст на 
Йозеф Кожишек, публикувана през 1964 г. Героите наподобяват 
Фердо, а самата книжка, както и повечето подобни, изглежда 
като комикс. През ноември на същата година Секора претърпява 
тежък инсулт и до смъртта си на 4 юли 1967 г. повече няма 
възможност да работи.

Секора днес

Историите, написани и нарисувани от Ондржей Секора, 
претърпяват десетки издания и са адаптирани под формата 
на опера, балет и дори компютърни игри21. Фердо Мравката 
и Бръмбарът Торбалан се превръщат в икони на чешката 
попкултура и за мнозина автори са източник на нови, понякога 
доста изненадващи смисли. Самостоятелно изследване 
заслужават например превъплъщенията на Фердо и Торбалан 
в постмодерната художествена продукция, като се започне 
от наивистичните любителски творби, премине се през 
кубистично-пародийните платна на Йосеф Ризец и се завърши с 
еротичните провокации на Роман Франта. 
Фердо все още вълнува чешките комикс художници, наред 
с героите от „Бързите стрели“ и „Четирилистниче“ той е 
може би най-голямото предизвикателство сред класическите 
чешки комикс персонажи. Част от авторите не могат да устоят 
на изкушенията на ъндърграунд традициите и превръщат 
положителния детски герой в сеещо смърт чудовище, като 

21 Не всички обаче са успешни, като пример за несполучлива адаптация може да 
бъде посочен анимационният сериал от 52 епизода Ferdy, die Ameise, продуциран 
през 80-те години в Тайван от European Cinema Production.
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например Мартин Немец в „Последната мутация на оптимизма“ 
(Poslední mutacе optimismu, 1992) и Дан Черни във „Фаноуш: 
Нощта на оживялата играчка“ (Fanouš: Noc oživlé hračky, 
2010). Други използват иконичния образ на Фердо за своите 
наративни и формални експерименти, например Юрай Хорват 
в цикъла „Ферд и Мравката“ (Ferd a Mravenc, 2002–2004) или 
Vladimir 518 във „Фердо го закъса“ (Ferda je v prdeli, 2012). 
Най-много комикси реагират директно на ключовата роля на 
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Фердо Мравката в историята на чешките разкази в картинки, 
започвайки от словашкия цикъл „Приключенията на тримата 
умници“ (Dobrodružstvá troch mudrlantov, 1971) от ателието на 
Владо Беднар и Ева Прушкова и завършвайки със съвместната 
работа на Иржи Павловски и Давид Ханзъл „Мравките носят 
смърт“ (Mravenci nesou smrt, 2006) или с „Четирилистничето 
отвръща на удара“ (Čtyřlístek Strikes Back, 2010) на Карел Йерие.
И така, Фердо Мравката е все още жив, а Ондржей Секора – 
творец, който очевидно се съпротивлява на забравата.

Превод от чешки: Михаела Кузмова
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Фрагменти от сънища.
Животът и творчеството на 
Кая Саудек
Томаш Прокупек

С известно преувеличение наричат Кая Саудек (1935–2015) 
краля на чешкия комикс, но съвсем без преувеличение може да се 
твърди, че той е най-влиятелният комикс автор в Чехословакия 
през втората половина на ХХ век. 
В неговия житейски сюжет можем да встъпим през 1960 г. 
Двайсет и пет годишният тогава Кая Саудек рисува картина, 
в чийто горен десен ъгъл изписва заглавието „Сън“. Това се 

1_Saudek Sen: .

Кая Саудек, „Сън“ (1960)
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случва по време, когато в Чехословакия суровият сталинизъм 
лека-полека започва да отстъпва, но въпреки това самоукият 
художник по редица причини трудно би могъл дори да мечтае 
за официална изява. Той създава рисунки и комикс фрагменти 
единствено за собствено удоволствие и те често са шифрован 
запис на неговите лични преживявания и специфичното му 
световъзприемане, макар че необичайните им сюжети на пръв 
поглед са твърде далеч от съкровената равносметка.
Към този тип творби можем да причислим и картината „Сън“. 
Окървавен млад мъж е насочил пистолет към седнало на леглото 
си ужасено момиче. Това изображение можем да разчетем 
като модерна реплика на картината „Кошмарът“ (1784) от 
британско-швейцарския художник Хенри Фюсли, или на 
графиката „Вампири“ (1895–99) от чешкия художник Ярослав 
Панушка, въплъщаващи кошмарния сън, страха от нощния 
мрак и враждебните му тайни. Привържениците на Фройд не 
биха се поколебали да интерпретират оръжието като символ, 
заместващ сексуалната заплаха. Същевременно обаче можем да 
възприемем картината и като фантазия на автора за самия себе 
си, романтична идентификация с преследвания изгнаник, който 
се е възправил срещу света и в самотната си битка предизвиква 
възхищението на красивите жени.
За да се чувства изгнаник, Кая Саудек има немалко причини. 
Неговият баща е евреин и заради това бъдещият художник още в 
най-ранна възраст става свидетел и жертва на несправедливости 
и антисемитски атаки. Баща му е въдворен в концлагера 
„Терезин“, а Кая със своя брат близнак Ян, бъдещия прочут 
фотограф, попада в концлагер на територията на Полша1, 
където двамата живеят в постоянна близост със смъртта. 

1 Според спомена на Ян Саудек лагерът се е наричал „Лужа“, но в достъпните 
исторически извори лагер с подобно име не се открива.
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И тримата оцеляват, за разлика от голяма част от техните 
многобройни роднини. Продължилият малко повече от две 
години период на относително спокойствие след войната е 
прекъснат от комунистическия преврат и Кая Саудек заради 
неблагонадеждния си класов произход отново се превръща 
във втора категория гражданин. След като завършват основно 
образование, двамата талантливи и амбициозни братя не могат 
да продължат да учат, а когато Кая постъпва на работа като общ 
работник на един строеж, разбира, че в кадровата му справка 
специално се подчертава неговият еврейски произход. По този 
повод самият той по-късно споделя: „Доста време след войната 
не бяхме наричани другояче освен с думата евреин. Най-лошата 
обида не беше колаборационист или нацист, а отново евреин. 
Това, което започнаха немците, после подеха комунистите“2.
Така или иначе, детството и юношеството на Кая Саудек в 
голямата си част преминава във враждебни за него политически 
режими. И той реагира подобно на много свои връстници – 
като се бунтува и мечтае. Мечтите му извират от вродения му 
стремеж към изкуството, в което намира единствена възможност 
за реализация и на което се отдава със страст през свободното 
си време. Вълнуват го теми, които са табу за комунистическата 
власт, рисува еротични сцени, американски войници и (на 
пръв поглед парадоксално) войници на Вермахта, рисува също 
така комикси, както и картини, вдъхновени от естетиката на 
комикса. Комиксът, обявен от комунистическата пропаганда за 
идеологическа отрова, идваща от гнилия Запад, за Кая Саудек 
се превръща във въплъщение на мечтата за свобода, за Америка 
и за света отвъд Желязната завеса. Той често рисува себе си 
като главен герой на своите комикси. Натрупаният житейски 
опит обаче го е научил колко опасно е да разчиташ твърде 

2 Volf, Petr. Jsem socialistický realista (rozhovor). – Reflex, 1999, №25, 18.
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много на каквото и да е (включително и на мечтите) и затова с 
течение на времето в творчеството му все по-често се преплитат 
неподправена страст и (само)иронична дистанция.
Впрочем и опитът на Саудек с комикса допринася за 
романтичната му автостилизация като изгнаник. Когато в края 
на четиресетте и началото на петдесетте години заедно с брат 
си Ян издава училищното списание Tuleň („Тюлен“), за което 
рисува първите си комикс поредици, един от неговите твърде 
прилежни съученици отнася брой на списанието в районното 
управление на милицията и там невръстният художник получава 
няколко съвсем неромантични плесника3.

Барбие и още някои

Мъжът от картината „Сън“ има и съвсем конкретен прототип. 
Както си спомня Ян Саудек4, Кая е бил дълбоко впечатлен 
от френския филм „Люляковата порта“ (Porte de Lilas, реж. 
Рене Клер, 1957), в който двамина дребни мошеници укриват 
бягащия от полицията самонадеян убиец Барбие. Визуалната 
прилика между филмовия герой и персонажа от картината на 
Саудек е очевидна (и двамата носят карирани палта), а във филма 
има и сцена, доста подобна на изобразеното от Саудек – става 
дума за момента, когато въоръженият беглец се измъква изпод 
капака на пода и на него неочаквано се натъква чаровната дъщеря 
на кръчмаря. 
Киното несъмнено е един от най-важните импулси, развихрящи 
въображението на художника, върху творчеството му обаче 
оказват още по-силно влияние други два източника на 
вдъхновение – комиксите и т.нар. „булевардна литература“. 
Потвърждение на това е циклично появяващият се мотив 

3 Писмо на Ян Саудек от 15.02.2012.  
4 Писмо на Ян Саудек от 11.03.2012.  .
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за ранения беглец, към който Кая Саудек се връща в комикс 
фрагмента Carrybow от 1963 г.
Комикс мечтите на Саудек за Америка разбираемо се 
подхранват и от американските комикси. Съдбоносната 
среща се случва малко след края на войната, когато роднини 
изпращат на семейството му от Америка храни и дрехи, завити 
във вестници. Сред тях не липсват страници с комикси и 
така десетгодишният Кая е омагьосан от герои като Captain 
America или Wildcat. Силно влияние му оказва и фактът, че 
често това са съвсем кратки откъси с драматичен финал (при 
това съпроводени от неразбираемия английски език), чието 
начало и продължение той няма откъде да научи. Тази ситуация, 
от една страна, го довежда до отчаяние, но, от друга, възбужда 
фантазията му и го кара сам да си доизмисля историите. 
Същевременно фрагментарността „му влиза под кожата“ и 
в значителна степен моделира неговия подход към комикса. 
За училищното списание Tuleň той рисува поредици, които 
се придържат към традиционното изграждане на сюжета, 
но от средата на петдесетте до средата на шейсетте години в 
неговите работи, създавани без перспектива за публикуване, 
преобладават фиктивните корици (привличащи въображаемия 
читател да посегне към въображаемия комикс) и съзнателно 
недовършваните комикс фрагменти, от които за по-голяма 
автентичност авторът нарочно откъсва отделни части.  
Разположената на две страници история Carrybow започва 
в момента, когато беглецът, чието лице напомня автора, е 
обкръжен от федерални агенти, и завършва с постъпка, която 
несъмнено ще предизвика сюжетен обрат. Страниците са 
номерирани с цифрите 7 и 8, а на последния панел пише Следва 
продължение, макар художникът очевидно изобщо да не е 
предвиждал да го нарисува.
Заглавието Carrуbow идва от песента Cariboo на композитора, 
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поета и певеца Ярка Мотъл, разказваща за лов на елени в 
Северна Америка, чийто текст също присъства в този комикс 
фрагмент. Изразът g-mani, както и изказът на съпътстващите 
коментари безспорно са вдъхновени от спомените на Саудек 
за приключенските четива, излизали през трийсетте години.5 
Американската мечта на Саудек, с други думи, е вдъхновена 
от чешките мечти и представи за Америка от междувоенния 
период, когато пролетарската младеж в събота и неделя бяга от 
градовете и лагерува сред природата, a в делничните вечери чете 
изпълнени с напрежение романи от страната на неограничените 
възможности, написани обикновено от чешки автори, скрити 
под звучни английски псевдоними. Вдъхновеното от четивата 
и филмите за Дивия запад лагеруване сред природата и 
предвоенните приключенски четива обаче са част от онези 
културни феномени, с които комунистическият режим ще 
побърза да се разправи. 

Пичагата от Сурабая

Повтарящите се мотиви в творчеството на Саудек са повече от 
един, а сред най-интересните е пиратът, кръстосващ с кораба си 
Южнокитайско море. За първи път той се появява на рисунка 
от 1951 г. и според Ян Саудек6 е вдъхновен наред с другото и от 
Милтън Каниф и неговия комикс „Тери и пиратите“ (Terry and 
the Pirates), който се разиграва на същото място.
С творчеството на Каниф Кая Саудек се среща за пръв път 
в края на четирийсетте години, когато в ръцете му попада 
брой на списание Time от януари 1947 г., където е публикуван 
обширен репортаж за художника и Саудек е очарован от него. 

5 Някои други фрагменти, рисувани от Саудек през същия период, имат заглавия, 
директно заети от този жанров кръг четива. 

6 Писмо на Ян Саудек от 27.02.2002. 
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Работите на американския автор включват всичко онова, което 
Саудек харесва – съвършен рисунък, екзотични приключения, 
възхвала на американската армия и най-вече изобразяването 
на съблазнителната женска красота. Непосредствен отзвук от 
почерка на Каниф обаче е видим само в няколко ранни рисунки 
на Саудек, който се вдъхновява предимно от темите, типологията 
на персонажите и граматиката на комикс езика. Още в края 
на четирийсетте години стилът на Саудек започва да изглежда 
„американски“, но е трудно да се разчете влиянието на конкретен 
автор, вероятно и поради това, че чак до началото на шейсетте 
години чешкият художник има твърде ограничен достъп до 
американските комикси и не може да следи никой автор по-
системно.

Кая Саудек, „Пират“ (1951)
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Появяващият се от време на време персонаж на азиатския пират 
същевременно добре илюстрира това, че част от ранните комикс 
фрагменти на Саудек крият сюжети, които по-късно се развиват, често 
включвайки и някои актуални мотиви. Още в рисунката от 1951 г. се 
появяват много елементи, които присъстват и в следващите версии – 
централният персонаж е съпътстван от гола красавица и стар морски 
вълк с допотопна пушка, има и японски самолетоносач като символ 
на могъщия и привидно непобедим неприятел.
Първият запазен комикс фрагмент със същите герои се 
състои от две страници и е от 1956 г. Централният герой е 
наречен Пичагата от Сурабая (Sekáč ze Surabáje), а негов 
„кръстник“ очевидно е Сурабая Джони, неверният моряк 
от едноименната песен на Бертолд Брехт и Курт Вайл. 
Фрагментът изобразява потопяването на огромен боен кораб 
на име „Завоевател“ и радостта на пиратите, сред които има 
и едно малко момченце. Друга запазена страница със същия 
мотив е от 1963 г. и носи красноречивото заглавие „Морски 
гроб“. Леката сюжетна промяна тук вероятно е вдъхновена от 
аварията на американската атомна подводница USS Tresher, 
случила се на 10 април същата година в Атлантическия океан – 
заради това бойният кораб в случая се е превърнал в подводен 
плавателен съд от САЩ. Лицето на главния герой не се вижда, 
но голата красавица го нарича Кая, така че очевидно авторът се 
идентифицира и с този романтичен бунтар, противопоставящ 
се на установения ред. А че този герой му е близък, потвърждава 
и голямото маслено платно от следващата година, на което 
е изобразен целият пиратски екипаж. Кая Саудек, макар и 
спорадично, рисува живописни платна през целия си живот, но 
от петдесетте и шейсетте години не е запазено друго, на което 
да присъства някой от неговите комикс персонажи. Очевидно 
Пичагата е важен герой за своя автор и неслучайно се появява и в 
по-късното му, вече официално публикувано творчество.
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Ян и Суперхана

Освен с емоциите на изгнаника в ранните си работи Кая Саудек 
интензивно се занимава и с други свои лични преживявания. 
Един от ключовите фактори, които за дълъг период от време 
се явява определящ за неговата идентичност, е присъствието 
на реално съществуващото негово алтер его – еднояйчния 
му близнак Ян, с когото е свързан извънредно силно. Според 
спомените и на двамата понякога те са имали еднакви сънища 
и дълго време заедно мечтаят за Америка, както и за успешна 
кариера в сферата на изкуството. Мотивът за близнаците се 
среща в най-ранните комикси, които Кая рисува още като 
ученик и подписва някои от тях с името Ян Саудек. Може би 
пак тук се крие и причината за натрапчивата потребност на 
художника да изобразява в комиксите собственото си лице.
Интересна рефлексия на отношенията между двамата е комиксът 
„Братя Саудек в историята „Имало едно време един ден“ 
(Bratři Saudkové v příběhu Byl jednou jeden den) от първата 
половина на петдесетте години, който обхваща 22 страници. 
Това очевидно е последният по-голям комикс, който преди 
началото на официалната си кариера Кая Саудек планира и 
рисува като завършено цяло. В действието ни въвежда кратък 
прозаичен пасаж, перифразиращ чешката народна приказка „Ум 
и късмет“, в който единият от близнаците дарява с умението 
да говори безмълвно момиче, издялано от дърво. Ключов 
момент за същинската част на комикса е колебанието на втория 
близнак дали да помогне на тежко ранения си брат, или да се 
поддаде на еротичния чар на момичето, за чийто произход 
не знае нищо. Историята очевидно е свързана с любовните 
преживявания в реалността, които постепенно започват да 
усложняват отношенията между братята. Същевременно този 
комикс убедително показва, че художникът има склонност към 
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лирично възприемане на света и че ефектните сцени често крият 
силно емоционално натоварена образност и символика, която 
непросветеният читател трудно би могъл да разшифрова.
За Саудек рисуването е автентичен начин да изрази чувствата, 
които го вълнуват, и затова в работите си той често пресъздава 
любовните си трепети, предизвикани от конкретни момичета. В 
комикс фрагментите най-широко място е отделено на бъдещата 
му съпруга Хана, по-точно на нейното алтер его Суперхана, тук 
художникът използва в различни варианти мотива „Дамата и 
скитникът“, изобразявайки Хана като свръхчовешко същество, а себе 
си като комична фигурка с ръст на джудже (препратка към собствения 
му невисок ръст). Тези работи представляват един от ранните 
примери на типичния за Саудек нежен лирично-ироничен стил. 
В контекста на мотивите за братята и любовта е красноречив 
паралелът между две рисунки, които Саудек прави в разстояние 
от десетина години. Първата е от петдесетте години и изобразява 
две еднакво изглеждащи момчета, които ръка за ръка крачат 
към романтичния силует на замък с две високи кули през поле, 
облято от лунна светлина. Втората е от началото на шейсетте 
години и е почти същата, само че в този случай авторът върви 
ръка за ръка с Хана.

Мечтата Джеси

През първата половина на шейсетте години благодарение на 
съсредоточената си работа самоукият Саудек разгръща уверен, 
непознат до момента в чешкия контекст стил. По свой начин 
този стил е много „по-американски“ от отвъдокеанските 
модели, кондензирайки всичко онова, на което Саудек се 
възхищава. Но не го прави с безмозъчната отдаденост на 
епигон, а с постмодерната игривост на автор, който, рисувайки, 
иска да се забавлява. Той работи с преувеличена перспектива, 



 98

рисува мъжете свръхсилни и мускулести, а жените приказно 
привлекателни, използва междуметия в прекомерни количества 
и с удоволствие започва комиксите си с формулата Кухата фраза 
на безидейния кич представя („Dutá fráze bezduchého kýče uvádí“), 
с която твърдоглаво заявява пристрастието си към презирания 
(не само) по чешките земи комикс.
От значение за разбирането му за визуалния наратив е важно 
това, че Саудек успява да получи работа като сценичен 
работник в киностудия „Барандов“. Този опит развива неговото 
кинематографично виждане и в комиксите му намират място 
широкоъгълните кадри, представянето на детайли в близък план, 
резкият монтаж и други кинематографски похвати.
Лекото политическо размразяване през шейсетте предоставя 
на Саудек и реална възможност за професионална реализация 
като творец. Решаващо за кариерата му е запознанството му 
с бъдещия филмов сценарист Милош Мацоурек, което се 
случва през 1960 г. благодарение на тогавашната приятелка на 
художника – бъдещата киноактриса Олга Шоберова. Мацоурек 
е привлечен от бохемския свят на братя Саудек, впечатлен е и 
от комиксите, които Кая рисува. Няколко години по-късно 
Мацоурек започва да работи като сценарист с режисьора Вацлав 
Ворличек и двамата планират филм под заглавие „Двойка 
и целувка“ (Pětka a polibek), разказващ за влюбено момиче, 
което мечтае за своя учител. От първоначалната идея в крайна 
сметка се появява филмът „Кой иска да убие Джеси?“ (Kdo 
chce zabít Jessii?, 1966), в който Кая Саудек получава първия си 
голям шанс да работи като художник. За филма, който е и негов 
дебют в пълнометражното кино, Милош Мацоурек споделя: 
„Американските комикси и рисунките на Саудек оказаха 
съществено влияние върху работата ми върху новелата „Двойка 
и целувка“. Сънищата и мечтите играеха в нея съществена роля, 
но в крайна сметка в тях нямаше никакъв учител, а се появиха 
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цели трима комикс герои“. Според режисьора Вацлав Ворличек 
участието на Саудек във филма обикновено се надценява7, обаче 
в него можем да открием толкова много паралели с поетиката 
на художника, така че по-вероятно все пак изглежда обратното 
твърдение.
Пред задължителните по онова време комисии за одобрение 
черно-бялата комедия за семейството научни работници, в 
която доц. Беранкова се опитва да прогони от главата на своя 
съпруг сънищата за комикс красавицата Джеси и по невнимание 
я материализира заедно с преследвачите ѝ, се представя като 
комикс пародия. Филмът обаче всъщност съдържа тънка 
ирония, типична за Саудек, но непозната в недокоснатата от 
западния комикс Чехословакия. Независимо от хумористичния 
тон Саудек не представя четенето на комикси като безплодно 
занимание – още от самото начало Джеси е нещо като муза 
за доц. Беранек, нейната комикс история му дава идеята за 
изобретяването на антигравитационните ръкавици, а самата 
Джеси му помага с реализацията ѝ.
Същевременно във филма присъстват и характерните за Саудек 
комикс фрагменти. В него се появяват три епизода от фиктивния 
комикс за Джеси, означени с цифрите 3, 5 и 6. Всички те 
разиграват динамично действие, градират напрежението и 
приключват с магическата формула Следва продължение, но 
нямат същинско начало и край, пети и шести епизод даже не са 
свързани помежду си. По подобен начин е реализиран плакатът 
към филма, който е представен с думите  
„9876543210-то продължение на сериала“, както и поредицата от 
рисунки на Саудек, служещи за основа на уводната част на филма. 
С комикс фрагменти работи и литературният сценарий от 

7 Čížek, Ondřej. Kája Saudek a komiksová stylizace filmu Kdo chce zabít Jessii. 
Bakalářská diplomová práce. FF UP v Olomouci, 2011, 45.
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1965 г., озаглавен „Тайната на Жълтата комета“ (Tajemství Žluté 
komety). В него преследвачите на Джеси се опитват с насилие 
да се доберат не до тайната на нейните антигравитационни 
ръкавици (както е в реализирания филм), а до споменатата в 
заглавието Жълта комета, като в сценария изобщо не се разкрива 
нито каква е тази Жълта комета, нито  що за тайна крие. В 
заключителната сцена дори доц. Беранек не получава от Джеси 

Кая Саудек, „Кой иска да убие Джеси?“ (1966). Един от 
трите епизода на комикса, отпечатан на задната корица на 

фиктивното списание „Технически свят“.
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отговор на въпроса „Каква е тайната на тая Жълта комета?“.
Въздействащият комиксов стил на филма очевидно се 
дължи на Саудек, а що се отнася до неговите източници 
на вдъхновение, то външният вид на Джеси, чиято роля 
във филма играе Олга Шоберова, е повлиян от русокосата 
красавица Дейзи Мей, героиня на американския комикс 
„Лай’л Абнър“ (Li’l Abner). Облеклото на Дейзи се състои 
от леко разръфан минижуп и блузка на точки с голямо 
деколте, като цветът ѝ се променя, в черно-белите пасажи 
тя е бяла, а точките – черни, в цветните пасажи точките 
са червени – същата комбинация има блузата на Джеси 
на цветния плакат за филма. Предположението, че двете 
героини неслучайно си приличат по външност, се подкрепя 
и от факта, че Ал Кап, авторът на „Лай’л Абнър“, наред с 
Каниф е сред любимите комикс художници на Саудек. И 
от неговите работи вероятно чешкият художник е могъл да 
черпи немалко идеи, съзвучни със собственото му иронично 
световъзприемане.
Първата официална поръчка, която Саудек получава, съвпада 
с едно голямо житейско премеждие. Бохемският начин 
на живот на братя Саудек дразни много хора и у мнозина 
предизвиква завист. Въз основа на анонимен донос в дома им 
нахлува за обиск Държавна сигурност и конфискува много 
еротични рисунки на Кая Саудек, както и снимки в подобен 
дух, направени от брат му Ян. Следва съдебен процес, състоял 
се през 1964 г., който има за цел да сплаши обществото и да 
послужи за назидание. Следователите се опитват да припишат 
на двамата братя изнасилване и пропагандиране на фашизма. 
Двете абсурдни обвинения не издържат в съда, но заради 
„вредно морално влияние върху младежта“ Ян е осъден 
условно, а Кая – на осемнадесет месеца затвор. Освободен е 
два месеца предсрочно, поради амнистия, но по-голямата част 
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от рисунките за филма прави в затвора и завършва работата си 
върху него под голямо напрежение.
С горчиви преживявания за Саудек е свързано заснемането на 
филма „Кой иска да убие Джеси?“ и по лични причини. Олга 
Шоберова, която дебютира на големия екран през 1963 г., 
започва бързо да се изкачва по социалната стълбица и прекратява 
връзката си с художника. Това за пореден път му напомня за 
позицията му на аутсайдер, на когото системата не позволява да 
се реализира, независимо от таланта. След филма той създава 
още няколко комикс фрагмента с Джеси в главната роля, като в 
тях намира отражение и този факт. Красавицата от филмовите 
комикс сънища в тези фрагменти се преражда в два твърде 
различни персонажа. Чертите на Шоберова има „тайната агентка 
G 030“, чието иронично изображение е доста по-неласкаво, 
отколкото е обичайно за художника. Отзвук от Джеси е и 
типажът на русокосото момиче, символизиращ изплъзващата се 
мечта за любов и щастие, към който Саудек се връща неведнъж.

Стари герои в нови времена

Филмът „Кой иска да убие Джеси?“ се прожектира с успех не 
само в Чехословакия, но и в останалите страни от Източния 
блок, а също и в Италия. Полският художник Гжегож Рошински, 
който благодарение на поредицата „Торгал“ (Thorgal) се 
нарежда сред най-успешните европейски комикс автори, заявява 
във връзка с него: „Бях очарован от филма „Кой иска да убие 
Джеси?“. За първи път в живота си виждах комикс – при това 
в чешки филм! Рисунките бяха супер, беше фантастично!“8. 
Качествата на Саудек в крайна сметка биват забелязани и у дома 

8 Prokůpek, Tomáš. Pro Belgičany jsem byl červený mužíček (rozhovor). – AARGH!, 
2009, № 9, 79.
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и той получава възможност да публикува в списания. 
Относително най-благоприятният творчески период за него е 
заключен между 1966 и 1970 г. До нахлуването на войските на 
Варшавския договор през август 1968 г. атмосферата в страната 
става все по-свободна, след това някои позитивни процеси 
продължават, докато не настъпва т.нар. „нормализация“. През 
втората половина на шейсетте години чешкото общество 
проявява голям интерес към недостъпните доскоро комикси и 
Кая Саудек има шанс да събере плодовете на дългогодишната 
си работа, благодарение на която е готов да отговори на този 
интерес повече от когото и да било друг. Финал на този период 
поставя неговият втори  – и последен – ангажимент в киното. 
За филма на режисьора Олдржих Липски „Четири убийства 
стигат, миличка“ (Čtyři vraždy stačí, drahoušku, 1970) той трябва 
да нарисува редица фиктивни корици за комикси, комикс 
фрагменти и рисунки, като задачата му е формулирана доста 
свободно. Във филма, както и в списанията, в които започва да 
публикува, Кая Саудек най-после може да реализира някои идеи, 
които преди е тематизирал в неофициалното си творчество.
Официалният му дебют е в седмичника Student, където още в 
първия си стрип „Агент 00-WC“ (Agent Nr. 00-WC) от август 
1965 г. той посяга към любимия си персонаж на ранения 
изгнаник, който се промъква към лежащо в леглото си красиво 
момиче. В състоящия се от три панела комикс етюд героят 
прониква в „женския павилион“ и на пръв поглед драматичната 
ситуация завършва с комична поанта. Този стрип органично се 
вписва в неофициално творчество на художника, включително 
и чрез надписа „999½ продължение“ и мистифициращия финал 
„Следва продължение!“.
Но наред с това Кая Саудек се стреми да разгърне любимите 
си теми и в по-сложни истории. Когато през 1969 г. започва 
сътрудничество със списание Lucie & Petr, той използва мотива 
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за изгнаника в комикса „Вечното завръщане“ (Věčný návrat). 
Тук герой е издирваният младеж Петър Пулпан, който се укрива 
в дома на момичето Луцие. Комиксът обаче започва да излиза в 
момент, когато политическата ситуация се променя, и издаването 
на списанието е преустановено точно след публикуването на 
втората част от поредицата, на финала на която раненият Пулпан 
с пистолет в ръка тъкмо е успял да се измъкне изпод леглото на 
привидно спящата Луцие. По същото време Саудек рисува и 
още един вариант на „Вечното завръщане“, който се различава 
от публикувания по това, че героите имат английски имена и 
историята продължава до момента, когато момичето се опитва да 
използва пистолета. Не е ясно кой е поръчал този вариант, така и 
останал непубликуван.
Образът на ранения престъпник, измъкващ се изпод леглото 
на потъналата в сън красавица, се мярва и в „Четири убийства 

Кая Саудек, „Агент № 00-WC“ (1966)
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стигат, миличка“. С други думи, въпреки променените 
обстоятелства мотивът за ранения изгнаник се явява само във 
фрагменти; такава е, за съжаление, съдбата и на много други 
проекти, на чиято реализация художникът определено е държал.
За списание Student Кая Саудек възкресява и любимия си пират 
и в разположения на две страници комикс „Краят на бъдещето“ 
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(Konec budoucnosti) обединява всички образи, познати от 
предишните фрагменти. Пиратът стреля със старомодна пушка 
по американска подводница, която след това „по неизяснени 
причини“ експлодира под водата, пиратският екипаж празнува 
победа и сред останките на подводницата измъква сандъци с 
радиоактивен товар. Победата на Давид над Голиат тук очевидно 
в крайна сметка ще доведе до трагична развръзка. Този сюжет 
явно е привличал твърде много художника, тъй като за филма 
„Четири убийства стигат, миличка“ той го разгръща на четири 
страници и като фиктивен комикс албум го снабдява и с корица. 
Главният герой тук се нарича Фейк Фалио – фамилията му е заета 
от сценария към неиздадения комикс за Абат Фалио, който в 
края на шейсетте години му предлага да нарисува известният 
чешки художник Ярослав Вожниак9.

Голем 

През 1968 г. Кая Саудек става щатен художествен редактор на 
списание Pop Music Expres, където започва да печата поредицата 
за Хонза Хром. Този персонаж също се явява в по-ранното му 
непубликувано творчество. Преживелиците на якия бачкатор 
в работни дрехи са вдъхновени донякъде от личния опит на 
Саудек, но у Хонза Хром има и отзвук от комикса на Ал Кап 
„Лай’л Абнър“ и неговия главен герой – снажното, но не твърде 
умно селско момче в работни панталони с едина тиранта.
Форматът на музикалното месечно списание е почти А3 и 
на последната му страница Саудек има достатъчно голямо 
пространство за творческа изява. След два забавни стрипа от 
по една страница през юни 1968 г. Хонза Хром се превръща в 

9 Кая Саудек си сътрудничи с Ярослав Вожниак и при създаването на 
художественото решение за изложбата на чешка бижутерия, осъществена в 
Ленинград през 1970 г. 
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герой на авторска поредица, в която Саудек дава пълна свобода 
на въображението си. Ексцентричният сюжет за пробуждането 
на голема, който се крие в стената на едно скулптурно ателие, 
е изпъстрен с фина еротика, каламбури, шеговити хрумвания 
и самоиронични коментари, разположени на втори план. 
Въпреки свободомислието на списанието художникът отново 
се сблъсква с пречки, редакторите са стреснати от поантата, 
според която големът отново е натикан в своето скривалище от 
героите на хумористичното списание Dikobraz, години наред 
явяващо се трибуна на прорежимната сатира. Последният 
епизод така и не излиза в списанието и Кая Саудек престава да 
рисува комикси за него. 
Повече внимание обаче заслужава и най-яркият съперник 
на Хонза Хром – персонажът на голема е тясно свързан с 
комикса. Според средновековната еврейска мистика смисълът 
на създаването на голем е постигане на преживяване, близко 
до сътворението, фолклорната традиция обаче възприема 
оживялата глинена фигура като мощен закрилник на евреите. 
Зараждането на комикс жанра за супергероите в Америка през 
30-те години е свързан с имената на автори с еврейски корени 
и легендата за голем е един от източниците на вдъхновение за 
Джери Сийгъл и Джо Шустър, авторите на Супермен10.
Големът на Саудек (въпреки присъстващото навсякъде 
преувеличение) неприкрито препраща към еврейската 
традиция – освен мотива за свещника със седем свещи, 
разположен на неговите „слипове“, интересен е и намекът, 
направен от скулптора, който по собствените му думи е „малък 
бог, сътворил от глина толкова много съвършени мъже“. Саудек 
със сигурност е повлиян и от филма на режисьора Мартин 

10 Вж. напр. Kaplan, Arie. How Jews created the comic book industry. Part I: The 
Golden Age (1933–1955). www.ariekaplan.com/kingscomicspart1.htm.
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Фрич „Пекарят на императора – Императорът на пекаря“ 
(Císařův pekař – Pekařův císař, 1951); както във филма, така и в 
комикса големът има глава без шия и е представен като същество, 
изплъзнало се от рационалния контрол и заплашващо околните. 
Тези два мотива откриваме и във филма „Четири убийства 
стигат, миличка“, където един от персонажите чете фиктивен 
комикс, с надпис Голем на корицата. На тази корица Саудек 
е нарисувал глинено чудовище, сграбчило по една полугола 
красавица във всяка ръка, подчертавайки така маскулинните 
черти в собствената си интерпретация на голем.

Make love not war

Наред с по-скоро неголемите авторски работи в периода на 
краткото политическо размразяване към края на шейсетте 
години Кая Саудек рисува две по-обемни комикс поредици в 
сътрудничество с професионални сценаристи. И двата проекта 
са свързани с мотива за хипитата и представляват отговор на 
типичната за времето мечта за свят без войни,  подсилена и от 
нахлуването на съветските войски в Чехословакия. 
Главният герой на поредицата „Пепик Хипито“ (Pepík 
Hipík) още със самото си име е свързан с „децата на цветята“. 
Тази поредица започва да излиза през февруари 1969 г. в 
двумесечното списание Čtení pod lavici („Четиво под чина“), 
което във всеки брой публикува по един завършен епизод в 
обем от 6 до 9 страници. Сценариите, които пишат, редувайки 
се, известните журналисти Рудолф Кршестян и тандемът 
Карел Хвиждяла и Карел Шмид, са по-скоро плетеница от 
шантави ситуации, попкултурни препратки и каламбури, 
отколкото завършени истории, но това не ги лишава от 
читателска атрактивност и известна подривност, свързана с 
някои завоалирани политически намеци. Самият Саудек също 
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се включва с много забавни хрумвания, като същевременно 
използва и някои от любимите си мотиви (в първия епизод 
се появяват двама пилоти с лицата на братята Саудек, във 
фона няколко пъти се мярват рисунки на Звездата на Давид). 
Поредицата за Пепик Хипито също няма дълъг живот, тя 
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приключва заедно със списанието Čtení pod lavici, чието издаване 
е преустановено.
Значително по-амбициозен е проектът, върху който Кая Саудек 
започва да работи през 1967 г. заедно с Милош Мацоурек. 

Въодушевени от успеха на „Кой иска да убие Джеси?“, 
двамата планират серия от по-обширни комикси (графични 
новели – според съвременната терминология), разказващи за 
приключенията на красивата лекарка Муриел и нейния приятел, 
крилатия мъж от бъдещето на име Рой. Мацоурек несъмнено е 

Кая Саудек, Милош Мацоурек, „Муриел и ангелите“, краят на 60-те години
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познавал френския комикс „Барбарела“ (визуалното сходство 
между слепия ангел Пигар и Рой е очевидно), но неговият 
сценарий е отговор преди всичко на атмосферата на времето. 
Уводната история „Муриел и ангелите“ описва усилията 
на Муриел и Рой да предпазят момчето Майк Ричардсън, 
предопределено да премахне в бъдещето всички армии по 
света, от генерал Ксерон, който пък иска да предотврати 
това на всяка цена. Вторият епизод, озаглавен „Муриел и 
оранжевата смърт“, възниква под непосредствените впечатления 
от нахлуването на войските през август 1968 г. и представя 
прозрачна алегория за окупирането на Земята от „оранжевите 
извънземни орди“. Интересен принос към сценария на този 
епизод има и Кая Саудек, който добавя пасаж, директно 
реагиращ на Шестдневната война – в добавената от него 
сцена израелските самолети са единствените, които успяват да 
отблъскват атаките на извънземните. Тук се появява и музикална 
препратка – надписът  „This land is mine – Pat Boone“ се отнася 
към централната музикална тема в наградения с „Оскар“ филм на 
режисьора Ото Преминджър „Изход“ (Exodus, 1960), описващ 
създаването на еврейската държава. 
Поредицата за Муриел е трябвало да включва 12 книги. Въпреки 
влошаващата се обществена обстановка през 1970 г. Кая Саудек 
не спира да работи и подготвя за издаване около 250 страници. 
От дистанцията на времето не може да не се забележи, че втората 
част има доста слаб сценарий, но мащабният подход на Саудек, 
художническата му виртуозност, форматът на страниците 
и цялостният размах на замисъла превръщат поредицата в 
произведение без аналог и в западната комикс продукция от 
онзи период.
Но мечтата на Саудек да разкрие пред света своя талант така и не 
се осъществява. С изключение на краткия черно-бял фрагмент, 
отпечатан в седмичника Mladý svět („Млад свят“), резултатът от 
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многогодишните му усилия остава да лежи непотребен, а оригиналите 
на първата част дори дълги години се смятаха за изгубени.

В търсене на резервен изход

Невъзможността да издаде поредицата за Муриел е тежък удар, 
който травмира художника, но въпреки това той не престава 
да търси начини да продължи да се занимава професионално 
с рисуване на комикси. Една от възможностите е да публикува 
в чужбина, неговите работи от края на шейсетте и началото 
на седемдесетте години като качество надминават голяма част 
от западния мейнстрийм, така че подобна перспектива би 
изглеждала реалистична, ако не беше желязната завеса, спусната 
отново след края на Пражката пролет.
През 1970 г. Саудек прави опит с осемстраничния комикс 
Sylterella, който по свой сценарий рисува за западногерманското 
списание Quo Vadimus. В този случай той за първи път 
получава шанса да отпечата неприкрито еротична история, а 
от редакцията щедро му обещават и други възможности. Но 
когато се стига да изплащане на хонорара, списанието прекъсва 
контакта с художника и така и този негов проект завършва 
с разочарование. Саудек се отказва от следващи опити да 
пробие на Запад и се насочва към сътрудничество в рамките на 
социалистическия блок. Неколкократно той разработва сюжети 
от чешкото минало, чиито протагонисти са били готови да 
жертват живота си в името на своите убеждения. През 1971 г. за 
югославското списание Sve oko nas рисува „готическата“ комикс 
поредица за Ян Хус, а пет години по-късно за полското комикс 
списание Relax, в което като редактор работи споменатият вече 
Гжегож Росински, подготвя поредицата „Убийство“ („Zamach“) 
за съдбата на чешките десантчици, които през Втората световна 
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война ликвидират Райнхард Хайдрих.11 Но и двата му опита 
в чужбина завършват безуспешно, т.е. без да му осигурят 
възможност да публикува редовно срещу съответния хонорар.
По-стабилна реализация за известно време Саудек има в 
Словакия, където забраните, спуснати от Прага, пристигат 
със закъснение. Между 1971 и 1977 г. в словашкия 
седмичник Technické noviny („Технически вестник“) той 
публикува пет черно-бели поредици и тъй като освен с 
изискването за наличието на технически мотив не му се 
налага да се съобразява с други ограничения, той за първи 
път има шанса да публикува авторски комикс истории с 
продължение. И отново посяга към хрумванията от ранното 
си творчество – изображение от историята „Сянка на 
границата на времето“ (Tieň na hranici času) е запазено сред 
фрагментите от шейсетте години, а мотивите за близнаците 
Яй и Кай, скритото нацистко супероръдие и прелъстителната 
тайнствена красавица Д са част от традиционната поетика 
на Саудек. Самият сюжет независимо от драматичните 
сцени и множеството забавни моменти във втория план има 
доста меланхолична атмосфера и на символно ниво предлага 
сблъсък между робота/машината, въплъщаващи хладния 
разум, и девойката, сама представяща себе си като пазителка 
на живота и любовта.
В поредицата „Изобретението“ (Objav) Кая Саудек най-
накрая получава шанса да разкаже докрай историята за 
ранения беглец, измъкващ се изпод леглото на момичето. 
Героят в този случай е изобретател на супермощно 
тайно оръжие с 10 000 заряда, преследван от агенти на 
чуждестранни оръжейни фирми. И тук донякъде патетично 
се противопоставят разумът и емоциите – когато момичето 

11 В този комикс за пръв и последен път като сценарист се включва и Ян Саудек. 
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по стечение на обстоятелствата се наранява с оръжието, 
беглецът, рискувайки живота си, го отвежда в болницата и 
под впечатленията от преживените събития в крайна сметка 
унищожава собственото си изобретение.

Разбойник и диверсант

Художникът се опитва да запази възможностите си да публикува 
и в Прага, и то с цената на все по-големи компромиси. В 
сравнение с периода преди 1966 г. животът му значително се е 
променил – той има съпруга и син (малко по-късно се ражда и 
дъщеря му), наред с това е успял да се наложи като художник с 
реноме и доста прилични доходи, така че изобщо не би искал да 
се върне към физическия труд, който би му позволил да рисува 
единствено в малкото оставащо свободно време. 
В началото на седемдесетте години Саудек започва сътрудничество 
със седмичника Mladý svět, и когато в редакцията се впускат в 
търсене на неконфликтен сюжет, който официалните културни 
фактори биха могли да преглътнат и в „подозрителната“ комикс 
форма, на художествения редактор Ярослав Вайгъл му хрумва 
идеята за адаптация на някой наивен разбойнически роман от 
XIX век. Разбойническата тема е твърде далеч от реалностите 
на времето и същевременно предполага романтичен и богато 
разклонен сюжет, чието представяне като комикс би могло 
да се тълкува като преднамерена пародия на булевардната 
литература. И така през януари 1972 г. Кая Саудек започва да 
рисува седмичния комикс „Липс Тулиан, страховитият главатар 
на разбойниците“ (Lips Tullian, nejobávanější náčelník lupičů). 
Историческият материал първоначално не е много по вкуса му, 
но относително бързо той намира път към новия си персонаж, 
защото Саудек всъщност е един от неговите любими изгнаници – 
дребният благородник Липс Тулиан в началото проваля сватбата 
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на своята любима Хедвика, която баща ѝ иска да даде за жена на 
някакъв богат граф. Заради постъпката си Липс се превръща в 
изгнаник, а след това в главатар на разбойническа банда, а Хедвика 
отива в манастир. В нейния персонаж отново оживява типажът на 
момичето мечта, стремежът към което се превръща в двигател на 
всички постъпки на Липс.
Постепенното свикване на Саудек с новия комикс е видимо и в 
работата му – строгата композиция изведнъж оживява и авторът 
все по-умело успява да разположи голяма доза действие на 
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сравнително малката площ от една страница. Същевременно му 
се удава да насити изображението с десетки повече или по-малко 
видими алюзии и шеги. По този начин става възможен крехкият 
баланс в историята, позволяващ двойственото ѝ четене – 
сериозно и пародийно. Постепенно се променя и стилът на 
художника – под влияние на гравюрите, с които са илюстрирани 
приключенските четива през XIX век той преминава от чисто 
линеарен към щрихов рисунък, запълващ всяко свободно 
пространство. Същевременно Саудек развива и собствените си 
характерни похвати – преувеличената перспектива, креативната 
работа с междуметията, акцента върху физическия облик на 
персонажите.
За съжаление обаче дори избраната тема не може да спаси 
комикса – според първоначалните планове той е трябвало да има 
33 епизода, но в крайна сметка редакцията успява да извоюва той 
да продължи да излиза поне до края на годината. Неуспешен се 
оказва и опитът от 1974 г., когато Липс Тулиан е преименуван 
на Черния Филип и е превърнат в борец срещу насилствената 
германизация на чешкото население – този нов комикс има 
само шест епизода, преди да бъде забранен. След това Саудек 
на инат включва своя любим разбойник в поръчковите 
илюстрации, които прави, а също и инкогнито във все по-рядко 
публикуваните си комикс стрипове.
В средата на седемдесетте години Саудек се занимава основно с 
илюстрации за телевизията и детските списания, като сюжетите 
им са му напълно чужди. Стремежът му да продължи да рисува 
комикси в крайна сметка го води до отчаяното решение да 
адаптира някои епизоди от пропагандния телевизионен сериал 
„Тридесетте случая на майор Земан“, в който преднамерено 
се изопачават редица факти от времето на комунизма. Автор 
на сценария е отново Ярослав Вайгъл, а комиксът започва да 
излиза през 1977 г. в списание Pionýrská stezka („Пионерска 
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пътека“). По-късно Саудек многократно заявява, че се срамува 
от тази си работа и че е приел поръчката по чисто финансови 
причини. Рисуването на този комикс за него е било вероятно 
твърде горчиво преживяване и поради това, че централният 
отрицателен персонаж, диверсантът Блаха, има доста сходства 
с престъпника Барбие, и той е харизматичен, готов на всичко 
престъпник, примката около който постепенно се затяга. Освен 
това се бори срещу режима, неведнъж поставял самия Саудек на 
колене. 
Комиксът за майор Земан обаче накрая също е забранен, защото 
на комисиите за одобрение им пречи иронията, пропила 
изображенията, рисувани от Саудек. С това официалната му 
кариера като комикс художник приключва и това трае чак до 
края на осемдесетте години.

Спелеокомиксите

Полуофициално обаче към края на седемдесетте години 
Саудек отново получава възможност да работи. Благодарение 
на неуморния ентусиазъм на Павел Носек, негов почитател, 
приятел и архивар, който е и запален пещерняк, тогава 
започва един особен експеримент. Чешкото спелеологично 
дружество предлага на Саудек възможност да публикува 
комикси като специални приложения към неговия Бюлетин 
с едно-единствено, доста великодушно условие – във всеки 
епизод поне една сцена да се разиграва под земята. Комиксите 
не могат да се разпространяват нормално (но благодарение на 
неформалната общност на любителите на научната фантастика, 
към която принадлежи и Носек, те намират доста читатели), но 
художникът получава за тях доста добро възнаграждение. Освен 
това Носек успява да му осигури отлични сценаристи, наред с 
Милош Мацоурек, сред тях е и забраняваният от комунистите 
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Ярослав Фоглар) и така 
Кая Саудек може поне от 
време на време да избяга от 
рутинната илюстраторска 
работа и да се посвети 
на качествени комикс 
проекти.
Той продължава да развива 
рисунъка си и от средата 
на осемдесетте години 
в работите му се вижда 
поуката от комиксите на 
френския автор Мьобиус –  
както в промяната на 
стила (дългите тънки 
линии Саудек замества 
с изграждането на 
обем посредством 
къси чертички), така 
и в склонността към 
подчертано органичен 
дизайн на преди всичко 

футуристичните машини и устройства. С течение на времето 
обаче рисунъкът му показва следи от умора и прекалена  
маниерност.
Чешкото спелеологично дружество издава общо девет комикса 
на Кая Саудек. В някои от тях художникът се връща към 
предишни свои сюжети (преработва „Сянка на границата на 
времето“ под заглавие „Релсите се губят в мрака“) и любими 
герои (два комикса посвещава на новите приключения на Липс 
Тулиан). В контекста на творчеството му обаче повече внимание 
заслужават два нови момента. В комикса „По следите на 

 Кая Саудек, Ондржей Неф, „Арнал и двата 
зъба на дракона“. (1988). През 1990 г. 
историята за Арнал излиза във финландското 
списание Tapiiri
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снежния мъж“ (Po stopách sněžného muže) Саудек, изхождайки 
от разказ на писателя фантаст Йозеф Несвадба, използва мотиви, 
кореспондиращи с по-ранното му творчество, като предлага нов 
поглед към тях. Главният герой, талантлив учител, е принуден 
по финансови причини да изработи фалшификат на някаква 
палеолитна находка. Поради това съдбата му се преплита със 
съдбата на английски лорд, изгубил в Хималаите съпругата си, за 
която наскоро се е оженил. Оказва се, че впечатлена от срещите 
си със снежните хора, младата лейди е решила да се откаже от 
предишния си цивилизован живот и да стане част от света, който 
за рационалния ѝ съпруг за дълго остава неразбираем. С този 
персонаж в творчеството на Саудек за последен път се завръща 
момичето мечта. Лордът копнее да открие съпругата си и затова 
принуждава учителя заедно да се впуснат в подземния лабиринт, 
който вероятно води към света на снежните хора. И докато 
лордът постига мечтата си, учителят е принуден да се завърне в 
своята сива реалност.
Кулминация в този етап от творчеството на Саудек е комиксът 
„Арнал и двата зъба на дракона“ (Arnal a dva dračí zuby). 
Сценарият на Ондржей Неф, в който можем да открием 
известно влияние от комикса на Йодоровски и Бес Anibal Cinq 
е замислен като поклон към поетиката на Саудек и предлага 
разказвачески размах и симпатична ексцентричност. Историята 
разказва за добросърдечен андроид, който попада в свят, 
отразяващ реалността на късния социализъм, и има полско, 
унгарско, норвежко и финландско издание. 

Последното завръщане на изгнаника

Ако размразяването през шейсетте години застига Саудек 
в най-подходящия момент от творческото му развитие, то 
1989 г. и последвалите промени вече се случват твърде късно в 
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неговия творчески живот. Годините, през които той е принуден 
да работи преимуществено по поръчка, в крайна сметка го 
сломяват. Мечтаната работа на художник на свободна практика 
се превръща в клетка, пречеща на творческия му размах, и 
Саудек започва да търси изход в алкохола. Промените в неговия 
вътрешен свят много добре илюстрира преходът от ясните свежи 
цветове, които той използва през петдесетте и шейсетте години, 

Кая Саудек, „Страшилището“ (1990)



 121

ЧЕШКИЯТ КОМИКС

към обагрените в сиви нюанси композиции, характерни за 
късното му творчество.
В началото на деветдесетте години интересът към забраняваното 
творчество на Саудек е голям. Най-накрая е издадена поредицата 
„Муриел и ангелите“, нови издания в стохилядни тиражи имат 
и комиксите, рисувани за Чешкото спелеологично дружество. 
Самият Саудек обаче постепенно губи интерес към комикса, 
тъй като рисуването на нови поредици в новите условия се 
оказва финансово не съвсем изгодно. Последната му по-ярка 
творческа изява е поредицата „Страшилището“ (Strašák), която 
излиза през май 1990 г. като всекидневен стрип в обедния 
вестник Expres. Тук художникът си разчиства сметките с 
комунистическия тоталитаризъм и за последен път се връща 
към някои от любимите си мотиви. Един от предобразите 
на централния персонаж, Безглавия, за първи път се появява 
в анонса към за кратко излизалата през 1972 г. поредица 
„Диамантеният шифър“ (Diamantová šifra), където съществото 
без глава присъства като изображение, буквално съответстващо 
на израза „Безглавия преследвач“12. В комикс фрагмент, рисуван 
през втората половина на седемдесетте години и явяващ се 
последната работа на Саудек от този тип, Безглавия се слива 
с образа на голем и свирепо преследва девойка, опитваща 
се да се скрие от него в старинната част на Прага. В уводния 
стрип на „Страшилището“ Безглавия, който същевременно 
възражда и мотива за ранения изгнаник, се измъква изпод 
леглото на спящото момиче, еротичното напрежение обаче се 
разсейва, защото читателят разбира, че двамата главни герои са 
всъщност брат и сестра. След това те бягат през тъжния бетонен 
град от преследвачите си, в чиито образи Саудек пародира 

12 Чешкото прилагателно bezhlavý (бълг. който няма глава, безглав) преносно 
означава безумен, безразсъден. – Бел. прев.
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комунистическите милиционери, като историята в крайна 
сметка завършва щастливо пред телевизора, показващ кадри от 
17 ноември 1989 г., когато в Чехословакия започва началото на 
края на комунистическия режим.
Последно ехо от беглеца под леглото е една рисунка на Саудек 
от пролетта на 2006 г., правена за изложбата  His Master’s Freud 
в Оломоуц. На нея психоаналитик се измъква изпод дивана, на 
който лежи пациентка, и макар да няма точно такъв замисъл, 
може да бъде интерпретирана като красноречива метафора на 
тогавашното състояние на художника. Само няколко месеца 
преди това в едно интервю той е споделил: „Сега всичко е 
нормално и в резултат на това аз съм съвсем нормално изтерзан. 
Наистина. Комунизмът беше глупав, всъщност комунистите бяха 
глупаци, но имаше някакъв ред. А пък и бях с четирийсет години 
по-млад, как сега да не си спомням за онова време. Сегашното 
време не го разбирам“13.
Когато мечтаният свят отвъд желязната завеса най-накрая стигна 
до чешките земи, застаряващият художник се чувства объркан 
и творчеството му се ограничава до еротични рисунки, в които 
рядко проблясва искрата на неговата някогашна изобретателност 
и фантазия. 

Следва продължение!

През април 2006 г. при злополучен инцидент Кая Саудек 
изпада в кома, от която не излиза до смъртта си през 2015 г. 
и така историята на един изключителен талант окончателно 
приключва.
За чешките творци, чиято първа среща с комикса се случва между 
шейсетте и осемдесетте години в страна, изолирана от западната 

13 Skřivánek,  Jan. Saudek a Saudek. Chlapských sedmdesát (rozhovor). – E8, 2005, № 
5, 8.
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попкултура, Кая Саудек представлява завладяващ феномен, 
който никой от тях не може да не забележи. Така в началото 
на деветдесетте години се появява немалка група художници, 
които изхождат от стила на Саудек, но в повечето случаи това, 
за съжаление, се оказват просто епигони, които наподобяват 
външната форма, без да разбират същността. Същевременно 
Саудек вдъхновява и автори, които успяват да се еманципират от 
неговото влияние и да създадат творби в широкия обхват между 
чистия мейнстрийм и смелия експеримент. Характерните за 
Саудек игровост и фина ирония, лиризмът и възхищението от 
физическата красота присъстват като полутонове и в работите 
на следващото поколение автори, макар че те за разлика от 
предшествениците си имат напълно свободен достъп до 
качествената световна комикс продукция. 
Основният проблем от днешна гледна точка е свързан с това, че 
ключовите творби на Кая Саудек се преиздават несистемно и 
в малки тиражи, които поради високата си цена са адресирани 
най-вече към колекционерите. А в момента в Чехия вече се 
появява поколение автори, които фактически не са се срещали с 
неговото творчество. И ако ситуацията не се промени, следата, 
оставена от Саудек в чешкия комикс, полека-лека ще изчезне.

Превод от чешки: Михаела Кузмова
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Юбилеят на Анжелина 
Пенчева с Кратохвил  
и Вацулик
Катерина Стоянова

На 18 февруари в Чешкия център в София бяха 
представени две нови преводни заглавия – „Хотел 
„Авион“ от Иржи Кратохвил  и „Чешки съновник“ 
от Лудвик Вацулик в превод съответно на Анжелина 
Пенчева и на Васил Самоковлиев. Събитието, чийто 

Анжелина Пенчева и Васил Самоковлиев. Сн. Пепа Димитрова



 125

ХРОНИКА

повод стана 51-годишнината от кулминацията на политическата 
либерализация, позната като Пражка пролет, беше организирано 
от академичното сдружение „Бохемия клуб“ и от Чешкия 
център в София и беше придружено от честване на юбилея 
на известната преводачка Анжелина Пенчева. Приятната 
атмосфера на премиерата създадоха както преводачите на 
представяните книги, които обстойно разказаха за срещата си 
с текстовете и за процеса на превод, така и доц. Ани Бурова, 
която като литературен историк и критик коментира въпроси, 
свързани с избора на двата романа за превод и вписването им 
в традицията на чешката литература. Издаването на „Чешки 
съновник“ и „Хотел „Авион“ стана възможно благодарение 
на дългогодишното сътрудничество на „Бохемия клуб“ с 
издателство „Парадокс“ в лицето на Доротея Монова, с чиято 
помощ за пореден път българската публика има възможност да се 
запознае с емблематични чешки художествени произведения.
Първата представена книга беше романът „Хотел „Авион“ 
на известния съвременен писател, драматург и публицист 
Иржи Кратохвил. Това е поредното негово произведение, след 
книгите „Любов моя, Постмодерна“, „Лягай долу, звяр!“, „Лейди 
Карнавал“, „Лека нощ, сладки сънища“ и сборника „Бърненски 
разкази“, което се превежда у нас. Иржи Кратохвил е сред най-
добре представените в България чешки писатели. Той е част 
от литературната традиция на 90-те години (когато е писан и 
романът), която е свързана, от една страна, с постмодернизма в 
чешка среда и от друга – с тематизирането на близкото минало, 
т.е. на историята преди 1989 г. Много от произведенията, 
разказващи за тоталитарното време, включително тези на 
Кратохвил, го представят универсализирано, инвариантно. 
Социалистическата епоха може да се мисли като допирна точка 
между двете представени книги. Различна е обаче оптиката, 
през която тя е наблюдавана: докато Кратохвил я разглежда 
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ретроспективно, Вацулик е потопен в 
социалистическия контекст. 
Характерно за постмодернизма е 
описанието на миналото на принципа 
на мистификацията, която присъства и 
в „Хотел „Авион“ и която предполага 
представянето на нереалното като 
действително. В романа това се случва 
през разказа за важни исторически 
събития от втората половина на XX в. 
и замяната на тяхната естествена 
логика с нова, ръководена от 
фикционалната фигура на Малкия Мук, 

тайно управляващ света и хода на историята. Друг аспект на 
мистификацията коментира преводачката Анжелина Пенчева, 
а именно присъствието на епиграф от френския писател Андре 
Мороа преди началото на текста, който се оказва измислен 
от самия Кратохвил. По същия начин стои и въпросът с 
включването на стихове в романа, представени като написани от 
чешкия поет авангардист Витезслав Незвал.
Важна характеристика на творчеството на писателя, на която 
обърна внимание Ани Бурова и която е характерна изобщо за 
постмодерния контекст, е демонстрирането на литературния 
текст като фикционален. Това е свързано с мотива за 
металитературността в произведението (т. е. превръщането на 
литературата в тема на самата литература), тъй като главният 
герой – Хинек Кочка, е писател, който в своя роман разказва за 
Малкия Мук и за събития, които започват да се случват реално 
в света на „Хотел „Авион“. Композиционната структура от 
десет глави съответства на десетте етажа на хотела; стилизирана 
е чрез формите на едно от известните архитектурни течения 
– това на чешкия функционализъм. Реално съществуващият 
хотел „Авион“ в Бърно, който е образец на споменатия 
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стил, осъществява връзката между 
литературата и архитектурата. По 
думите на преводачката Анжелина 
Пенчева уточнението „хотел“ в 
заглавието на българския превод (на 
чешки то е само Avion) e направено с 
цел да ориентира и улесни читателя. 
Втората представена книга в рамките 
на вечерта беше „Чешки съновник“ 
на Лудвик Вацулик. До този 
момент Вацулик не е превеждан на 
български, което превръща въпроса 
за избора кой от неговите текстове 

да се представи първи у нас в особено отговорна, а и сложна 
задача. Една от причините за появата на „Чешки съновник“ на 
български се корени тъкмо във факта, че авторът му не е познат 
на българската публика, въпреки важното място, което заема в 
чешката дисидентска литература от втората половина на XX в. 
Втората причина е тясно свързана със засиления интерес към 
литературата и културата на близкото минало и конкретно към 
неофициалните текстове, характерен за 90-те години в бившите 
социалистически страни. След 1989 г. в Чехия и Полша за един 
кратък период от няколко години се издават огромен брой 
забранени произведения. С днешна дата интересът към тях, 
включително към текстовете на Вацулик, се реактуализира. 
„Чешки съновник“ е написан под формата на дневник, 
представляващ художествена интерпретация на една година 
от живота на чешки дисидент. Същевременно обаче той 
предлага цялостна, детайлна картина на неофициалната култура. 
Дневникът, биографичният пласт е свързан с ангажимента 
на дисидентската литература да изобрази действителността, 
т.е. биографичният елемент може да се разглежда както в 
индивидуален план, така и като създаващ обща представа 
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за живота на чешките дисиденти. По думите на Ани Бурова 
именно в дневниковата форма се проявява типичната за 
чешката литература традиция на преплитане на документално и 
художествено, която води началото си още от XIX в.
Текстът бе коментиран и от преводача Васил Самоковлиев, 
който разказа за трудностите на превода, свързани с 
наличието на множество чешки реалии, специфичен език 
и жаргон, типични за чешкия дисидентски свят. Подобни 
многопластови произведения изправят преводача пред 
неподозирани трудности, решаването на които се превръща в 
преводаческо изпитание, но и в постижение. Не на последно 
място споделеният опит фокусира вниманието на читателя 
върху конкретни преводачески избори на наистина сложни 
транслатологични казуси.
Последната част от вечерта мина под знака на честването на 
юбилея на Анжелина Пенчева. Нейният професионален път 
съвместява академичната и преподавателската дейност с превода 
на редица важни чешки автори – класически и съвременни 
– като например Карел Чапек, Милан Кундера, Бохумил 
Храбал, Милош Урбан, Иржи Кратохвил и др. По време на 
събитието бяха споделени много лични и професионални 
спомени, свързани с нея: издателката Доротея Монова разказа 
за съвместните им издателски перипетии; проф. Маргарита 
Младенова сподели лична история от студентските години; 
проф. Магдалена Костова-Панайотова описа често оставащия в 
сянката на преводаческата дейност академичен път на Анжелина 
Пенчева; Васил Самоковлиев акцентира върху нейните 
преводачески успехи. Разказаните лични истории допринесоха 
за създаването на задушевна атмосфера и приемственост, 
характерни за бохемистичната общност, и разкриха някои 
интересни и комични ситуации от „кухнята на превода“.
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Месец на комикса в Чешкия 
център и Съюза на българските 
художници
(6 – 29 март 2019)

Михаела Кузмова

Оживлението, настъпило на чешката авторска комикс сцена 
през последните десет-петнайсет години, не остава съвсем 
незабелязано в България. Още през лятото на 2011 г. в Чешкия 
център в София е осъществена изложбата „Изкуството в 
комикса, комиксът в изкуството“ с куратори Ева Яначова 
и Радим Копач, представяща пресичанията между комикса 
и литературата в работите на дузина чешки комикс автори 
след 2000 г.  Малко по-късно, през 2014, в рамките на София 
Комикс Експо е включена чешка комикс селекция, подготвена 
от Томаш Прокупек. Същевременно работи на български 
комикс художници, подбрани от Антон Стайков, се представят 
в Чехия – през 2014 г. в Галерията на Българския културен 
институт в Прага и през 2016 в Градската галерия Пардубице. 
През есента на миналата година у нас излезе и първият превод 
на чешки комикс – графичната новела „Затопек“ от Ян Новак 
и Яромир 99 (прев. Васил Самоковлиев, изд. „Жанет 45“), 
която бе представена в София, Пловдив и Русе с участието на 
писателя Ян Новак1. Малко по-късно Чешкият център се включи 

1 Както издаването на книгата, така и гостуването на писателя Ян Новак се 
осъществиха с подкрепата на програмите за популяризиране на чешката 
литература в чужбина (Програма на Министерството на културата на Чешката 
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като партньор на Националната награда за комикс, връчвана 
от секция „Комикс“ към СБХ. В началото на декември 2018 г. 
наградата, която носи името на един от пионерите на комикса 
у нас, роденият в Прага художник и илюстратор Александър 
Денков (1925–1972), получи художникът Евгений Йорданов. 
Като партньор на наградата Чешкият център предоставя на 
носителя ѝ възможност за гостуване на комикс фестивал или 
друго събитие свързано с комикса в Чехия. През настоящата 
година Евгений Йорданов ще бъде гост на предстоящия през 
ноември в Прага FRAME Prague Comics Art Festival. 

република  за финансиране на превода на чешка литература в чужбина 
и Програма за авторска мобилност на Чешкия литературен център към 
Моравската библиотека в Бърно). 

Павел Коржинек (вляво), Дагмар Остранска и Томаш Прокупек  
в Галерия „Шипка 6“. Сн. Иво Чупетловски.
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Партньорството между Чешкия център и секция „Комикс“ 
към СБХ продължи с подготовката и осъществяването на 
проведения през март Месец на комикса. Програмата на 
Месеца започна на 6 март в Галерия „Шипка 6“ с откриването 
на изложбата „В това време на едно друго място / 100 
години чешки комикс“, подготвена от  Чешките центрове в 
партньорство с Института за чешка литература към Академията 
на науките на Чешката република и Философския факултет на 
Университета „Палацки“ в Оломоуц като част от събитията, 
отбелязващи стогодишнината от създаването на Чехословакия 
през 2018 г. Изложбата бе открита от заместник-председателя на 
СБХ Антон Стайков, посланика на Чешката република Душан 
Щраух и директорката на Чешкия център Дагмар Остранска. 
Специални гости бяха кураторите Павел Коржинек и Томаш 
Прокупек. По време на събитието бяха наградени победителите 
в младежкия конкурс за комикс, посветен на темата Свобода, 
организиран от секция „Комикс“ към СБХ и Чешкия център. 
Всички конкурсни работи бяха изложени във фоайето на 4. етаж 
на Галерия „Шипка 6“ и можеха да бъдат разгледани паралелно с 
изложбата до 28 март.
На следващия ден, 7 март, в Чешкия център Павел Коржинек 
и Томаш Прокупек разказаха за изследователската си работа, 
свързана с историята на чешкия комикс, и представиха най-
интересните явления от съвременната чешка комикс сцена. 
Страстни любители и задълбочени познавачи на чешката комикс 
култура, двамата имат голяма заслуга за институционализирането 
на проучвания върху чешкия комикс в миналото и днес, а също 
и за популяризирането на продукцията на съвременните чешки 
комикс автори в Чехия и чужбина. За публиката, сред която 
имаше както професионалисти, така и любители на комикса, 
бе интересно да научи, че не само научните публикации, но и 
жанрово многообразните комикси от чешки автори се радват 
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на щедра и относително стабилна подкрепа в рамките на 
специализираните програми на Чешката република в областта на 
науката, образованието и културата.
Между 12 и 16 март Чешкият център бе домакин на включената 
в София Филм Фест филмова програма „Комикс и кино“. 
Показани бяха превърналите се в класика чехословашки 
комедии „Кой иска да убие Джеси?“ (реж. Вацлав Ворличек, 
сц. Милош Мацоурек, Вацлав Ворличек, 1966) и „Четири 
убийства стигат, миличък“  (реж. Олдржих Липски, сц. Милош 
Мацоурек, Олдржих Липски, 1970), в чието създаване участва 
художникът Кая Саудек (1935–2015), както и „Алоис Небел“  
(реж. Томаш Луняк, сц. Ярослав Рудиш, Яромир 99, 2011), 
заснет по едноименната графична новела, която преди малко 
повече от десет години проправя в Чехия пътя на комиксите 
за възрастни, посветени на важни исторически и социални 
теми. Българското заглавие в програмата бе „Дъга – разкази 
в картинки“ (реж. Мария Николова, сц. Мария Николова, 
Сотир Гелев). Преди прожекциите на чаша кафе или чай в 
импровизираното Комикс кафе в галерията на Чешкия център 
посетителите имаха възможност да разгледат внушителната 
„История на чехословашкия комикс“, както и редица от най-
новите чешки комикси, а също и да си купят български комикси 
и да се запознаят с някои от техните автори. На 14 март в 
Комикс кафето гостуваха художниците от „Проектът Дъга“, а 
на 15 март – част от екипа на списание „Ко-миксер“. Започнало 
през 2011 като студентски проект, списанието има вече девет 
броя, съдържащи кратки комикс истории от различни автори, 
които са обединени от една тема, различна за всеки брой. 
Програмата „Комикс и кино“ завърши на 16 март с детска 
събота – след прожекцията на „Приключенията на Фердо 
мравката“ (реж. Хермина Тирлова, сц. Индржих Водичка, 
Хермина Тирлова, 1977) над 20 деца между седем и десет 
годишна възраст се забавляваха, създавайки с помощта на 
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младата художничка Ива Груева свои комикс герои и кратки 
комикс истории, по време на двете Работилници за комикси в 
галерията на Чешкия център.
През втората половина на март в Чешкия център се случиха 
и три интересни 
срещи с комикс 
автори. На 18 март 
издателство „Кибеа“ 
и авторът Петър 
Станимиров 
представиха 
графичната новела 
„Пръстенът 
на нибелунга“, 
пресъздаваща 
средновековния 
немскоезичен 
епос. На 20 март 
българската публика 
се запозна с Луцие 
Ломова, която е 
сред най-успешните 
чешки илюстратори 
и комикс автори, 
а на 27 март гост 
бе Войтех Машек, 
който разказа за 
работата си върху някои от най-интригуващите съвместни 
проекти на чешката комикс сцена през последните години, както 
и за авторската си графична новела „Сестри Дитлови“, получила 
неотдавна наградата „Муриел“ на Чешката комикс академия 
за най-добра комикс книга на годината и за най-добър комикс 
сценарий.

Луцие Ломова. Сн. Иво Чупетловски
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Месецът на комикса в София завърши с концерт на младия 
чешки музикант Thom Artway, но имаше своето продължение 
в страната. Между 11 април и 11 май в сътрудничество с 
филиала на Националната художествена академия и Културен 
център „Морско казино“ в Бургас гостува изложбата „В това 
време на едно друго място / 100 години чешки комикс“ и бяха 
прожектирани филмите „Кой иска да убие Джеси?“ и „Четири 
убийства стигат, миличък“. Част от програмата на Месеца на 
комикса в Бургас бе и лекцията на Антон Стайков „Езикът 
на комиксите. Български примери“. На 17 май изложбата бе 
представена и във варненския Комплекс „Морско казино“ като 
едно от събитията в рамките на Нощта на музеите и галериите.

Сотир Гелев, Пенко Гелев и Войтех Машек (вляво) в Комикс кафето на Чешкия 
център. Сн. Иво Чупетловски
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