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RojStVo SloVENSkEgA StRIpA

Malo je primerov v svetu, da bi se stripovska zgo-
dovina nekega naroda začela z neodvisnim, v bistvu 
ilegalnim in protirežimskim stripom, kot se je to zgo-
dilo na Slovenskem s Smrekarjevimi in Bambičevimi 

satiričnimi stripi. Po drugi strani pa najbrž ni medija, 
ki bi ga pri nas (pa tudi v svetu) uradna kultura tako 
stigmatizirala, čeprav je bil v veliki meri sam kriv 
za to, saj je nemalokrat hodil po tankem robu med 
umetnostjo in kičem in večkrat tudi po vseh štirih 
brodil po njem. Strip, ta pankrt popularne kulture 
brez čistokrvnega rodovnika, križanec med likovno 
umetnostjo in književnostjo, je luč sveta ugledal 
5. maja 1895 v Pullitzerjevem New York Worldu v 
obliki rumenega dečka v risani zgodbi z naslovom 
At the Circus in Hogans Alley. Ker novorojenček še 
ni znal govoriti v oblačku, ga je srečni očka Richard 
Felton Outcault (1863–1928) oblekel v do tal sega-
jočo rumeno spalno srajco (po kateri je kasneje 
dobil tudi ime Yellow Kid), ki je bila kot nalašč za 
to, da je lahko nanjo pisal svoje duhovite socialno in 
družbeno kritične komentarje. Čeprav je sam porod 
potekal brez težav, pa se je cirkus preselil s Hoganove 
ulice v celotno mesto, ko je medijski mogotec Wil-
liam Randolph Hearst iz New York Journala hotel 
dobiti skrbništvo nad vse bolj popularnim malčkom, 

Wilhelm Busch Richard Felton Outcault

Outcault, Yellow Kid



8| zgodovina slovenskega stripa 1927–2017

ki je dvigoval naklade konkurenčnim Pullitzerjevim 
časopisom, in ga v umazani igri tudi dobil (takrat je 
nastal tudi izraz rumeni tisk, ki označuje senzaciona-
lizem in mrhovinarstvo v novinarstvu).1 Sprva druž-
benokritični komentarji na Kidovi majici so kmalu 
zvodeneli in se spremenili v bolj ali manj zabavne 
dialoge ter s tem zapečatili vlogo stripa kot izključno 
lahkega zabavnega čtiva za široke množice. 

Pred Outcaultom je vsekakor treba omeniti še vsaj 
Rodolpheja Töpfferja, Georgesa Colomba in Wilhel-
ma Buscha (1832–1908), ki so s svojimi protostripi 
utirali pot modernemu stripu, kot ga poznamo danes. 
Rodolphe Töpffer (1799–1846) je bil švicarski pisa-
telj, slikar, karikaturist, sicer pa učitelj, ki je zabaval 
učence s svojimi karikaturami, v katerih se je isti lik 
pojavljal v eni ali več sličicah. Leta 1837 jih je izdal 
v zbirki Histoire de M. Vieux Bois, čez pet let je izšla 
tudi v Ameriki pod naslovom The Adventures of Mr. 
Obadiah Oldbuck in je imela velik vpliv na poznejše 
avtorje. Leta 1831 je narisal zgodbo v slikah, parodijo 

Dr. Faust, o kateri se je pohvalno izrazil celo sam 
Goethe. Toepfer je bil vešč risar in pisec, kar je 
pomembno vplivalo na poznejše avtorje, bil pa je tudi 
utemeljitelj novega medija, saj je zapisal, »da je slika 
brez teksta osiromašena, spoj obeh pa predstavlja 
iluzijo novega doživljanja.« Georges Colomb (1856–
1945), s psevdonimom Christophe (asociacija na 
Krištofa Kolumba), velja za očeta francoskega stripa. 
Od leta 1889 do 1893 je za domoznanski list Le Petit 
Français illustré risal parodijo na Vernov roman V 
osemdesetih dneh okoli sveta pod naslovom La Famille 
Fenouillard. V Franciji je bila izjemno priljubljena, v 
svetu pa ni bila poznana, prav tako kot Colomb ni 
imel večjega vpliva izven meja svoje domovine. Je pa 
toliko večji vpliv na evropski in ameriški strip imel 
Nemec Wilhelm Busch (1832–1908), ki je leta 1860 
v časopisu Fliegende Blätter objavil humoristično 
slikanico v verzih Diogenes und die bösen Puben von 
Korinth. Protostrip o dveh objestnih smrkavcih, ki 
nagajata filozofu Diogenu, nakar ju doleti zaslužena 
kazen, pa je bil samo uvertura v Buschevo najbolj 
znano delo, Max und Moritz2 (1965). Serija o dveh 
neugnanih mulcih je imela že vse prvine stripa: 
zaporedje slik, ki tvorijo zgodbo, stalnega junaka in 
spremljajoče besedilo, ki je bilo namesto v oblačkih 
napisano v vezani besedi pod slikami, navadno raz-
deljenimi v šest kadrov, kar je kasneje postala stalna 
praksa. Max in Moritz sta imela velik vpliv tako na 
ameriški (Yellow Kid, The Katzenjammer Kids) kot 
evropski (Bilbolbul) strip.

Vplivala sta tudi na razvoj stripa v Jugoslaviji z 
junakoma Maksom in Maksićem Sergeja Mironoviča 
Golovčenka (1898–1937), ruskega emigranta, živeče-
ga v Zagrebu. Po oktobrski revoluciji je veliko ruskih 
intelektualcev in umetnikov v strahu pred Marxovo 
pošastjo komunizma prebegnilo v takratno Jugosla-
vijo, največ v Beograd,3 peščica pa se jih je razpršila 
tudi po drugih krajih kraljevine. Tako je leta 1924 po 
krajšem postanku v Ljubljani mladi Sergej Mironovič 
prišel v Zagreb, kjer se je vpisal na likovno akademijo 
in spotoma risal še karikature za humoristični list 
Koprive. Že naslednje leto je pod Buschevim vplivom 
narisal prvo tablo stripa Maks i Maksić, ki ga je kon-
tinuirano objavljal do leta 1934.4 Vsaka tabla je bila, 
tako kot pri Buschu, razdeljena na šest slik, pod njimi 
je bil dvovrstični tekst v verzih. 

Sicer pa se je slovenski strip pojavil že veliko prej. 
Razvil se je iz dveh smeri, po eni strani iz politične 
karikature – pri kateri velja omeniti vsaj humoristič-
ne liste Brencelj (1864–1885), Pavliha5 (1870), Jež 
(1902–1909) in Osa (1905–1906) – ter po drugi 
strani iz Buschevega stripa Max und Moritz. Slabih Busch, Max und Moritz
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dvajset let po Yellow Kidu je v takratni Avstro-Ogrski  
Hinko Smrekar (1883–1942), naravnost virtuozen 
risar, ki je odlično obvladal anatomijo in imel globok 
smisel za kompozicijo, narisal enostranski satirični 
(proto)strip Izjemno zanimiv primer elefantiaze (1914). 
Smrekarjevo delo ima vse atribute stripa (razen 
govornih oblačkov), kompozicijsko je razdeljen na 
šest kvadratov s spremnim tekstom pod njimi, ima 
dinamično risbo, glavnega junaka in zaključeno 
zgodbo. Strip je napisan v nemščini, s katero avtor 
kot velik rodoljub še potencira satiro na Avstrijce, po 
drugi strani pa kot levičar, svobodomislec in borec 
proti malomeščanskemu moralizmu v strip vnese tudi 
elemente pornografije. Sicer pa je Smrekar v svojih 
ilustracijah večkrat uporabil princip zaporedja slik, ki 
tvorijo zgodbo, tako je že leta 1905 v protiklerikalni 
Osi objavil serijo smešnic v treh sličicah s požrešnim 
župnikom v glavni vlogi, leta 1913 pa je nastala seri-
ja podob v osmih slikah z naslovom Senzacionalna 
odkritja o slovenski iredenti. V tem času je narisal še 
Zabavo, odlično kadriran strip z dinamično figuraliko, 
ki je bila takrat redkost tudi v svetovnem merilu. Stran 
s filmsko kamero prikazuje dogajanje pri omizju, ki 
je tako kot pri Elefantiazi, razdeljena na šest enakih 

polj. Po koncu vojne leta 1919 je Smrekar pri Ume-
tniški propagandi izdal bogato ilustrirano knjižico na 
štiriindvajsetih straneh z naslovom Črnovojnik, ki velja 
za predhodnika današnjih stripovskih zvezkov in fan-
zinov. V njej na satiričen in hudomušen način opisuje 
svoje vojaške zgode in nezgode, od vpoklica v vojsko 
do pristanka v norišnici in jetnišnici v letih 1915/16. 
V Črnovojniku se prvič pojavi tudi oblaček kot zaščitni 
znak stripa. Hinko Smrekar se je rodil v Ljubljani, kjer 
je končal gimnazijo in se leta 1901 vpisal na študij 
prava v Innsbrucku, a ga ni dokončal. Na Gasparijevo 
pobudo se je pridružil umetniškemu društvu Vesna na 
Dunaju, tam spoznal Ivana Cankarja ter mu kasneje 
opremil in narisal naslovnice za večino njegovih knjig. 
Poleg tega se je ukvarjal tudi s knjižno ilustracijo in 
časopisno karikaturo. Svoje karikature v eni ali več 
sličicah je pogosto risal prijateljem in znancem, tako 
da je veliko njegovih originalnih del izgubljenih. Smre-
kar je bil velik rodoljub in svobodomislec. V času faši-
stične okupacije kot simpatizer Osvobodilne fronte6 ni 
skrival svojega prepričanja, ampak je javno razstavljal 
protestne karikature in satirične risbe po nekaterih lju-
bljanskih izložbah in jih tudi osebno širil med ljudmi, 
kar je na koncu plačal z življenjem7.

Smrekarjev italijanski sodobnik Attilio Mussino 
(1878–1954), sicer bolj znan kot ilustrator Collodi-
jevega Ostržka, je leta 1908 v italijanski otroški reviji Pavliha

Hinko Smrekar, avtoportret
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Smrekar, Izredno zanimiv primer elefantiaze
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Corriere dei Piccoli objavil prvo stran stripa Bilbol-
bul.8 Zgodba o črnskem dečku, ki je lahko spreminjal 
barvo glede na razpoloženje, je bila neposreden vzor 
Zamorčku Bu-ci-buju Milka Bambiča9 (1905–1991), 
kar je razvidno že iz podobnosti imena, pa tudi loka-
cije dogajanja in lika glavnega junaka. Strip, ki se je 
premierno predstavil bralcem tržaškega mesečnika 
Naš glas septembra leta 1927, je bil ravno tako razde-
ljen na šest sličic z dvovrstičnimi verzi pod slikami. 
Hkrati pa se v posameznih kadrih že pojavijo govorni 
oblački, ki sicer nimajo neposrednega vpliva na potek 
zgodbe, vendar pa so ključnega pomena za razumeva-
nje Bu-ci-buja kot prvega slovenskega stripa. Po lastnih 
besedah je hotel narediti pravi strip z oblački, brez 
spremnega teksta, vendar uredniki nad to zamislijo 
niso bili navdušeni (Mussolini je namreč prepovedal 
vse stripe razen Disneyjevih, ki jih je oboževal), tako 
da je napravil kompromis – stripovsko slikanico s 
tekstom in oblački. Za razliko od Bilbolbula, ki so mu 
po drugi svetovni vojni v določenih segmentih očitali 
rasizem in poveličevanje kolonializma, pa je bil Bu-
-ci-bu politična satira na fašistično ureditev v takratni 
Italiji, ki je z rapalsko pogodbo po prvi svetovni vojni 
pridobila Trst in dobršen del zahodne Slovenije. 
Strip pripoveduje o zamorskem kralju, ki je s svojo 
aroganco in netoleranco popeljal svoj rod v propad. 
Paranoični fašisti so v tem stripu videli alegorijo na 
Mussolinija in fašizem ter ga po četrtem10 nadalje-
vanju prepovedali, Bambiča pa aretirali in izgnali v 
Jugoslavijo. V Ljubljani je s karikaturami sodeloval 
v liberalnem dnevniku Jutro, vpisal pa se je tudi na 
arhitekturo, vendar je zaradi preobilice dela (ustano-
vil je svojo humoristično revijo Skovir, ki jo je sam 

ilustriral) študij opustil. Ukvarjal se je še z oblikova-
njem; njegovo najbolj znano delo je zaščitni znak za 
Radensko iz leta 1931.11 Po osvoboditvi se je preselil 
v Trst, kjer je sodeloval pri Okrajnem narodnoosvobo-
dilnem odboru, risal je propagandne plakate in kari-
kature ter ilustriral slovenske šolske učbenike. Sicer 
pa je bil Bambič vsestranski človek in umetnik, a naj-
prej slikar. Preizkusil se je v vseh smereh, od akadem-
skega realizma do impresionizma, ekspresionizma in 
abstrakcije, vendar se likovno ni profiliral, kot so se 
njegovi primorski sodobniki Spacal, Špacapan, Pilon 
ali Mušič. Bil je odličen risar, ilustrator, karikaturist, 
oblikovalec, grafik, mladinski pisatelj (najbolj znani 
sta njegovi pripovedki Kralj Honolulu in Fižolčki, ki 
ju je tudi sam ilustriral), poliglot (govoril je devet 
jezikov), likovni kritik (osrednji na Tržaškem tako za 
slovenske kot italijanske slikarje), glasbenik (igral je 
violino), izumitelj (registriral je več patentov s podro-
čja tiska in elektronike) in seveda stripar (po premier-
nem Zamorčku Bu-ci-buju se je k stripu sicer vrnil šele 
leta 1959 z Zajčevim poletom na Luno).

Milko Bambič, avtoportret

Bambič, Zamorček Bu-ci-bu
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pRVA gENERAcIjA
 
Smrekar in Bambič sta bila umetnika pred svojim 
časom, o avtorjih, ki so bili rojeni v prvi polovici dvaj-
setih let prejšnjega stoletja (1922–1925), pa že lahko 
govorimo kot o prvi generaciji slovenskih striparjev. 
Vanjo prištevamo Saša Dobrila, Marjana Amaliettija 
in Mikija Mustra. Prvi od omenjene trojice, Saša 
Dobrila (1922–1992), se je rodil v Ljubljani, kjer je 
končal osnovno in srednjo šolo. Kasneje se je vpisal 
na arhitekturo, vendar je moral zaradi vojne študij pre-
kiniti. Kot zaveden Slovenec je bil zaradi ilegalnega 
delovanja proti okupatorju proti koncu vojne interni-
ran in v Slovenijo se je vrnil šele po osvoboditvi. Naj-
prej je delal kot propagandist v Okrajnem narodnoo-
svobodilnem odboru v Trstu (med drugim je ilustriral 
tudi prvo slovensko povojno čitanko), kasneje pa je 
v Pragi nadaljeval študij arhitekture, a ga je moral 
spet prekiniti, tokrat zaradi resolucije Informbiroja.12 
Svoj prvi strip Mačji grad je pod psevdonimom Stric 
Miško objavil v času fašistične okupacije konec leta 
1941 v režimskem Družinskem tedniku,13 kjer je bil 
hišni ilustrator. To je bil sploh prvi strip z oblački kot 
sestavnim delom zgodbe in spremnim tekstom znotraj 
slike. Scenarij je adaptacija stare istrske pravljice o 
siromašnem dekletcu, ki ga je hotela hudobna mačeha 
spraviti s sveta, a je s pomočjo mačk preživela in na 

Dobrila, Prigode porednega Mihca

Dobrila, Mačji grad


