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ОВернисажът е предвиден 
като част от програмата 
по случай 1 април и 48-ия 
рожден ден на Музея, и 
макар със закъснение, по-

сетителите имат възможността да се 
запознаят с най-доброто от чешкия 
комикс, създадено през последните 
100 години. Проектът е реализиран 
през 2019 г. и е част от събитията, 
отбелязващи 100 години от създава-
нето на Чехословашката република 
(1918). Изложбата е резултат от съв-
местната работа на Чешките центрове 
в Европа, в партньорство с Института 
за чешка литература към Академията 
на науките на Чешката република и 
Философския факултет на Универси-
тета „Палацки“ в Оломоуц. Ръково-
дител на проекта е Анна Храбачкова, 
куратори са Павел Коржинек и То-
маш Прокупек, автор на илюстраци-
ите – Катержина Чупова, графичният 
дизайн е на Адела Орава, а преводът 
на текстовите панели е на Йорданка 
Трифонова.

„Стогодишнината от основава-
нето на Чехословашката република 
предлага възможност за равносмет-
ка на историята на чешкия комикс 
(както и на образа на историята в 
комиксите). Чрез тематичен фокус 
върху основните жанрове, повратни-
те моменти и интеркултурните вли-
яния изложбата търси да представи 
това изкуство в многообразните му 
форми и исторически взаимовръз-
ки. А разказът за това какво и как се 
е случвало в това време и на друго 
място, ще позволи на посетителите 
да разберат по-добре какво се случ-
ва тук и сега.“, пишат кураторите в 
текста си към изложбата.

Откривайки в служебния си 

В това време 
на едно друго място
На 19 юни, в Музея на хумора и сатирата в Габрово бе открита изложбата „В това време на едно дру-
го място/100 години чешки комикс“, организирана в партньорство с Чешкия културен център в София. 
Специален гост на откриването бе Силвия Дерибеева – мениджър продукция в Центъра. Изложбата ще 
гостува в града до края на 2020 г.

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

имейл покана за тази изложба, реша-
вам, че непременно ще я посетя, като 
се прибера в родното Габрово. В един 
горещ летен ден влизаме в прохлад-
ните зали на Музея на хумора и са-
тирата, а служителите му са толкова 
любезни, че след около час, прекаран 
сред чешките комикси, си тръгваме 

не само очаровани от изложбата, но 
и с подаръци, които обещавам да от-
неса в Прага.

„В това време на едно друго място“ 
– с тези думи създателите на комикси 
съобщават на читателите, че в исто-
рията, която им разказват настъпва 
обрат, нещо се променя, че оттук на-
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татък нещо ще бъде другояче. Защо-
то малко истории – няма значение 
дали са измислени или почиващи на 
точните исторически факти – могат 
да бъдат разказани открай докрай от 
една и съща перспектива, без да се ли-
шат от нещо много съществено.

„Горещото ни желание бе разно-
образието от перспективи и пъстро-
тата на „късчетата разказ“ да бъдат 
определящата характеристика на на-
шата изложба. В стремежа си да раз-
кажем историята на чешкия комикс 
от начало до край така, както може 
да бъде проследена в течение на сто-

годишното съществуване на чешката 
(чехословашката) държава, ние се от-
казахме от строгата хронология (…) 
Отделните теми в изложбата се стре-
мят да покажат различните погледи 
на създателите на комикси (…).

Истории и легенди за създаването 
на Чехословакия

Модерният чешки комикс тръг-
ва към своите читатели почти едно-
временно със създаването на общата 
държава на чехите и словаците. За 
стоте години, изминали след плахи-
те стъпки по страниците на списа-
нията, след „Веселите приключения 
на Франтик Овеско и козела Бобеш“ 
(Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a 
kozla Bobeše), 1922 г., на Йозеф Лада, 
той извървява дълъг път. 

Почти триста години чешките 
земи са част от Австро-Унгарската им-
перия и създаването на независимата 
Чехословашка република след края на 
Първата световна война предизвиква 
коренен поврат в живота на всички 
слоеве от населението. Комиксовите 
поредици отразяват възникването 
на новата държава в няколко ясно 
изразени вълни, чийто облик зависи, 
както от тогавашния политически и 
социален контекст, така и от статута 
на комикса през съответния период и 
степента на формалното му развитие. 
Не е чудно, че в началото преоблада-

ват комикси на историческа тематика, 
свързани с известни личности като Т. 
Г. Масарик или значими годишнини. 

Отраженията на войната в комикса

По време на Втората световна вой-
на се наблюдава разработване на ак-
туални събития: например ликвиди-
рането на нациста Райнхард Хайдрих 
многократно привлича вниманието 
на авторите. За първи път този сюжет 
е разработен от Зденка Ландова като 
строго документална поредица, наре-
чена „Операция Андроид“ (Operace 
Anthroid). Широко разпространената 
по време на Втората световна война 
градска легенда за Пружинения човек 
– призракът, който подскача на пру-
жини, също привлича вниманието на 
чешките създатели на комикси. Те се 

завръщат в освободена Чехословакия 
още в първите месеци след края на 
войната. Поредиците, които продъл-
жават оттам, откъдето са спрели, не 
са много на брой, но същественото е, 
че все пак за тях има място в следво-
енния печат. 

Сблъсъците на комиксовите герои

„Особено място заемат комиксите 
с животни, насочени към най-малкия 
читател. Те имитират не само човека, 
но и чуждестранните си първообрази 
като „Гъсока Гедеон“ или „Котарака 

Феликс“. Комиксовите поредици за 
персонифицирани животни – друже-
любни и немирни котараци в чизми, 
кучета в костюми и мишки с пантало-
ни – заслужават по-задълбочено про-
учване, което все още липсва. И ако 
популярната култура, представлявана 
чрез животни, поставя, както се казва 
огледало пред лицето на човека, какъв 
е собственият образ, отразен в лицето 
на животните?“.

Пътешествия в Космоса 
и екзотичните страни

Приключенията в екзотични 
страни и до отдалечени краища на 
Вселената са едни от често разработ-
ваните сюжети в чешките комикси 
от края на 30-те години на миналия 
век. В трудните периоди на история-
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та те често са за читателите убежище 
за бягство от реалността (…). Една 
от първите комиксови поредици, 
която отвежда чешките читатели 
при американските трапери от XIX 
век, е адаптацията на прочутия ро-
ман „Ловецът на елени“ на Дж. Ф. 
Купър. Комиксът е нарисуван от 
Милош Новак за сп. „Малкият чита-
тел“ (Malý čtenář).

След възцаряването на комунизма 
научната фантастика често е носи-
тел на оптимистичните послания за 
изграждането на светлото бъдеще и 
сигурната победа на технологиите над 

материята. Интересен пример в това 
отношение дава детският комикс 
„Малките атоми Алфик + Бетка“ 
(Alfík + Betka, atomíci), който по забе-
лежителен начин реагира на духа на 
времето, изпълнено с очаквания (но 
и със страхове), породени от използ-
ването на атомната енергия. 

Свидетелство за постепенното по-
литическо затопляне става завръща-
нето на забранените до този момент 
произведения на немския писател 
Карл Май. Художникът Густав Крум 
създава дългата комиксова поредица 
„Винету“ (Vinnetou).

Да представи, да обясни, да убеди

Екологичните, социалните и отна-
сящите се до човешките права теми са 
слабо представени в чешките комикси 

от миналия век. Ясно е, че в периода 
1948–1989 г. комунистическият ре-
жим не може да допусне нищо подоб-
но. Първите произведения с подобна 
насоченост лека-полека започват да 
се появяват в свободната атмосфера 
на 90-те години, но едва в новото хи-
лядолетие в чешкия жанров пейзаж 
се регистрират отчетливо комикси, 
заемащи и призоваващи към активна 
гражданска позиция. 

Репортажните, публицистичните 
или в най-широк смисъл граждан-
ско-образователни документални 
произведения често се създават с по-

мощта на неправителствени органи-
зации, чиято цел е да поставят на об-
съждане актуална социално значима 
тема и да предизвикат дискусия в 
обществото или в училище. Така ко-
миксът „Дром“ (Drom), нарисуван от 
Луцие Ломова, представя накратко 
историята на ромите, която е напъл-
но пренебрегвано от традиционното 
училищно образование, а антологи-
ите „Все още е война“ (Ještě jsme ve 
válce) и „Принудителен труд“ (Totální 
nasazení), създадени съвместно с Ин-
ститута за изследване на тоталитар-
ните режими и неправителствената 

организация Post Bellum, се изграж-
дат върху автентични свидетелски 
показания от XX век.

В тази област най-ясно се забе-
лязва дейността на „Ашта шме“ (Ašta 
šme). Както отбелязват от сдружение-
то, целта им е да изразят отношение-
то си към социалните теми творчески, 
като покажат конкретни житейски 
истории, разказани от самите актьо-
ри. По този начин „Ашта шме“ оказва 
помощ не само на чешкото общество, 
но и на чешкия комикс. 

Материалът няма претенциите 
за изчерпателност, а само очертава 
някои от тенденциите в развитие-
то на чешкия комикс. Използвани са 
подзаглавия и извадки от тексто-
вите панели, неделима част от из-
ложбата, разказваща историята на 
чешкия комикс.   ◆


