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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem raziskoval splošen pojav antijunaka v  popularnem stripu.  

 

Najprej sem odgovoril na vprašanja, kdo ali kaj je arhetipski junak, kakšna je njegova 

tradicionalna vloga skozi zgodovino pripovedništva, kakšne so njegove vizualne in 

značajske lastnosti ter katere tipe junakov poznamo v mitološkem smislu. S tem 

izhodiščem sem analiziral vlogo antijunaka v mitološki in literarni zgodovini, kje in kdaj 

se je pojem prvič pojavil ter na kratko opisal prehod, ki je antijunaka postavil v vlogo 

protagonista v dvajsetem stoletju.  

 

Skupaj s krajšo zgodovino popularnega ameriškega stripa sem predstavil v njem razvit 

pojem superjunaka.  Zanimalo me je, kako se je razvijal od nastanka v zlati dobi stripa 

vse do temnega veka sredi osemdesetih let, ko je antijunak pridobil na popularnosti. 

Najbolj znanega superjunaka Supermana in antijunaka Batmana sem likovno in 

značajsko primerjal s pomočjo njunih prvih naslovnic. Posebno poglavje sem namenil 

deloma Franka Millerja (Batman: Temni vitez se vrača) in Alana Moora  (Varuhi), vpliv 

katerih je prispeval k splošni popularizaciji stripovskega antijunaka in k odraščanju 

medija. 

 

V zadnjem teoretičnem poglavju sem na splošno opredelil najbolj poznane kategorije 

antijunakov v stripu ter vsebinsko in likovno analiziral nekatere bolj znane junake.  

 

Za praktični del sem teorijo podkrepil z avtorskim antijunakom, o katerem sem narisal 

kratek strip. V pedagoškem delu pa sem temo predstavil manjši skupini učencev, ki so 

ilustrirali lastne antijunake. Njihova dela sem interpretiral in jih preko teoretičnega 

razmišljanja umestil v stripovsko sfero.  

 

KLJUČNE BESEDE: 

junak, antijunak, superjunak, strip, sekvenčna umetnost, stripovski veki, mitologija, 

grafika, ilustracija, grafična novela 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis I researched the general appearance of the antihero in popular comics. 

 

Firstly I answered the questions who or what is the archetypal hero, what is his 

traditional role through history of storytelling, his visual and characteristic attributes 

and what types of heroes do we know of in the mythological sense. From there I 

analysed the role of the antihero in mythological and literal history, where and when the 

term appeared and summarised the transition that turned the antihero into a 

protagonist in the 20th century. 

 

Through a short history of popular American comic books I present the invention of the 

term superhero. I was interested in how it developed since its inception in the golden 

age of comics until the Dark Age of mid-eighties when the antihero became popular. 

Using the comics’ first covers I compared visual characteristics of the most famous 

superhero Superman and antihero Batman. A special chapter is devoted to the works of 

Frank Miller (Batman: The Dark Knight Returns) and Alan Moore (Watchmen) whose 

influence contributed to the general popularisation of the comic book antihero and to 

the growing-up of the medium.  

 

In the last theoretical chapter I defined the most common categories of antiheroes in 

comics and summarised and artistically analysed one of their most known heroes in 

each of them. 

 

For the practical part I supplemented theory with an authorial antihero of whom I drew 

a short comic. In the pedagogical part I presented the theme to a small group of pupils 

which then illustrated their own antiheroes. I interpreted and connected their work with 

the theoretical understanding of the comic book sphere. 

 

KEY WORDS: 



 

 

hero, antihero, superhero, comic book, sequence art, comic book ages, mythology, 

graphic art, illustration, graphic novel 
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1 UVOD 
 

Na svetu praktično ni kulture, ki bi ne imela lastnih zgodb o junaštvu izjemnega 

posameznika, ki izkusi nenavadno, a nagrajujočo pustolovščino, ko reši kraljestvo pred 

nevarnostjo, princeso/princa pred zlobnim zmajem ali kako drugače zmagovalno 

premosti na videz neizbežno, pogubljajočo usodo. A ko želimo te junake preslikati ali se 

z njimi poistovetiti v resničnem življenju, nas bo nekdo ali nekaj nenehno opominjalo: to 

so le pravljice. Tako smo ljudje poleg idealnega junaka vedno ustvarjali tudi tiste druge, 

manj junaške posameznike, junake z napakami, netipične ali domala nesposobne junake, 

ki klonijo pod težo usode, jo le s težavo krmarijo ali se ji morda  celo upirajo. 

 

V pričujočem diplomskem delu se bom poglobil v idejo antijunaka in ga podrobneje 

predstavil skozi prisotnost v stripovskem mediju. Strip kot sorazmerno mlad, a vizualno 

in vsebinsko pester medij, ki svoje vplive črpa tako iz literature, filma kot drugih izročil 

umetnostne zgodovine, ustvarja svojevrstne presežke likovne in literarne umetnosti, 

kjer se je netipični, neidealni junak v zadnjih tridesetih letih udomačil in spremenil 

pojem junaka ter istočasno vplival na druge pripovedne medije.  

 

V teoretičnem delu bom najprej predstavil pojem mitološkega junaka, potem pa bom 

skozi zgodovino povzel prikaze antijunaka, od zgodnjih mitoloških variacij do vse bolj 

značilnih pojavov v literaturi in posledični popularnosti v književnosti dvajsetega 

stoletja, ki se je preslikala na film in posledično strip. Ta medij je v dobri meri zasnoval 

podobo junaka našega časa (ali kot se bo pisalo kasneje, superjunaka) in v nasprotju z 

njim antijunak pride še toliko bolj do izraza. Skozi obdobja ameriškega stripa bom podal 

razvoj superjunaka in njegov preporod v antijunaka, ki še danes prevladuje v stripu. V 

zadnjem delu pa bom podal nekaj pogostih kategorij antijunaka v stripu.  

 

Praktični del sem posvetil ustvarjanju krajšega stripa z lastnim antijunakom, v 

pedagoškem pa so jih ustvarili učenci različnih starosti in pogledov na svet. 
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Opomba: Vnaprej se bi se rad opravičil zaradi spolne neenakosti, ki poudarja moški spol 

junaka, saj gre v brani literaturi v številnih primerih za fanta ali moškega, vendar to ne 

pomeni, da je ženski spol izvzet, le redkeje se pojavi. Ker gre le za splošen pregled in ne za 

globljo raziskavo, se  večina mojih primerov nanaša na junaka/antijunaka  kot moškega. 

 

 

2  TEORETIČNI DEL 
 
2.1 JUNAK 
 
2.1.1  Kdo je junak? 
 

Če želimo razumeti pojem antijunaka in od kod izvira, moramo najprej definirati, kaj ali 

kdo je junak - v njegovem mitološkem, arhaičnem pomenu. 

 

Mitolog in religiolog Joseph Campbell junaka definira kot nekoga, ki se “odpravi iz 

vsakdanjega sveta na področje nadnaravnih čudes, kjer srečuje pravljične sile in izbojuje 

odločilno zmago, nato pa se iz te skrivnostne dogodivščine vrne obdarjen z močjo, da 

pomaga soljudem.” (Campbell, 2007, str. 48).  

 

Junak je nekdo, ki je našel, iznašel ali naredil 

nekaj izjemnega, nekaj, kar gre dlje od 

vsakdanjega dosežka ali izkušnje. Je nekdo, ki je 

svoje življenje dal za nekaj večjega od sebe, 

nekdo, ki se je žrtvoval za dobro človeštva ali za 

višje dobro. (Campbell, Moyers, Flowers, 1988) 

 

Ideja junaka se razvija vzporedno s kulturo, zato 

vsako obdobje in območje pojmuje drugačne 

junake. Junaki vzhodnih in zahodnih kultur 

predstavljajo sorodna bistva, razlikujejo se le po 

stopnji razsvetljenosti ali dejanj.  
Slika 1: Perzej ubija Meduzo; metopa iz 6. st. 
pr. n. št. iz templja C; Selinus, Sicilija 
(Archaeological Museum of Palermo) 
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V zgodnjih kulturah je obstajal tipičen junak, ki je hodil naokoli in pobijal pošasti. Takšna 

je bila preprosta oblika pustolovščine v prazgodovinskih kulturah, ko si je človek 

ustvarjal svet, ki ga je navdihovala nevarna in nepoznana divjina. Iz tega se je po svetu 

razvilo nešteto zgodb o junakih. Zgodnji mitološki junaki, predvsem v grški antični 

mitologiji, so bili pogosto delno smrtni in delno božanski, rezultat zemeljskih gostovanj 

bogov, ki so se parili (kar se je znalo zgoditi tudi na silo) z zemljankami, slavnimi po svoji 

lepoti. Tako je recimo nastal Herkul, sin Zevsa in Dijane, ali Perzej, še en Zeusov 

»nezakonski« sin.  

 

Druga vrsta junakov pa so bili smrtniki, ki so jim bili bogovi naklonjeni. Odisej je imel 

vedno na voljo pomoč boginje Atene, ki ga je spremljala in navdihovala na njegovih 

pustolovščinah. (Campbell, Moyers, Flowers, 1988) 

 

Campbell je mnenja, da družba potrebuje junake, saj potrebuje podobe, ki združujejo 

težnje po razhajanju in jih usmerijo v nek namen.  

»Narod mora imeti svoj namen, če hoče delovati kot enotna sila.« (Campbell, Moyers, 

Flowers, 1988, loc. 2669-2674)  

Junak predstavlja stebre zdrave družbe. Junak ne odseva realnosti, ampak predstavlja 

ideal – nekoga, ki je bolj človeški, pametnejši in močnejši od nas. Nekdo, ki bi ga vsi radi 

posnemali. Idealiziran junak predstavlja vizualno postavnega in močnega moškega ali 

žensko izredne lepote, katerih duh in volja presegata kreposti vsakdanjega človeka, ter 

ki je navadno fizično močan, pameten, iznajdljiv in pogumen.  

 

Junak je več kot le protagonist zgodbe. Z njim se poistovetimo, saj deluje v naš prid. 

Česar sami ne zmoremo ali se bojimo – junak je tisti, ki zmore premostiti te strahove in 

se spopasti s težavo. Predstavlja naš zavedni ideal in nezavedne sanje. Je nekdo, ki lahko 

izživi naše sanje. Pooseblja vrednote zunanjega sveta in naše osebne vrednote. Ne deluje 

zgolj iz golega nagona ali želje po preživetju, temveč iz obveze oziroma pripadnosti 

nekemu sistemu vrednot. Je zvest idejam, prijateljem ali se drži nekega specifičnega 

koda. Njegova dejanja izhajajo iz posvečenosti svoji družbi, zato je pogosto figura 

»ustanov«. (Knight, 2005) 
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1.1.2  Junakova pot  
 

Osnovni motiv univerzalnega junakovega potovanja je zapustiti vsakdanje pogoje in 

poiskati vir življenja, preko katerega napreduje v bogatejše ali zrelejše stanje bivanja 

oziroma zavesti. Arhetip junakovega popotovanja lahko posplošimo na odhod, iniciacijo 

in vrnitev (ali pa tudi kot separacijo, iniciacijo, integracijo in ponovno rojstvo). 

(Campbell, Moyers, Flowers, 1988) 

 

Najpogostejši primer junakove preobrazbe je s pomočjo zunanje pustolovščine, ki 

preizkusi njegove fizične sposobnosti, in sočasno z notranjo preizkušnjo ali iskanjem 

identitete, ki mu prinese večje razumevanje sebe in sveta okoli njega. Zunanje 

preizkušnje se junaku manifestirajo v obliki pošasti, zlobnih čarovnikov, tiranov, titanov, 

skušnjavk, naravnih nevarnosti ali drugih ovir, ki jih premore domišljija. Notranje 

preizkušnje pa so navadno strah, trud, iskanje rešitev problema in dvom v lastne 

zmogljivosti. 

 

Po Campbellu nam različne svetovne 

mitologije ponujajo v svojem bistvu enak 

junaški podvig. Običajna junakova 

pustolovščina se prične z nekom, ki mu je bilo 

nekaj odvzeto ali čuti, da nekaj primanjkuje 

normalni izkušnji, ki je na voljo pripadnikom 

njegove družbe ali pa je morda celo 

prepovedano. Ta oseba se nato poda skozi 

različne pustolovščine, ki presegajo meje 

običajnega, zato da bi pridobil nazaj 

izgubljeno ali pa da bi odkril nekakšen 

življenjski eliksir. Junak zapusti svet, ki ga pozna in se spusti v globoke nižine, v 

neverjetne višave ali se odpravi na dolgo pot. Tam najde tisto, kar je primanjkovalo 

njegovi zavesti ali  svetu, v katerem je živel. (Campbell, Moyers, Flowers, 1988) 

 

Slika 2: Grafikon kroga Junakove poti - od 
klica, transformacije vse do vrnitve (po 
Campbellu) 
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Njegova naloga je lahko tudi osvoboditi družino nevarnosti ali družbo tiranije in 

korupcije, ki povzročata nesrečo. Pogosto se mora dokazati pod pritiski in kaznimi, ki so 

mu jih zadali jezni bogovi in boginje. Odisej je na primer moral prestati veliko 

preizkušenj, preden se je lahko vrnil nazaj na Itako. Junak gre navadno skozi proces 

transformacije, da lahko izvede zaključno herojsko dejanje, ki mu prinese novost – lahko 

gre za fizično, intelektualno, duhovno ali magično transformacijo. Nato pride do težav, ki 

jo ta novost prinaša. Od junaka je odvisno, ali bo novo pridobitev obdržal in s tem 

zapustil staro družbo, od koder je prišel, ali se bo vrnil in jo poskušal z novostjo soočiti 

ter tako morda spremeniti na bolje. Ne glede na odločitev pa pot ni enostavna. 

(Campbell, Moyers, Flowers, 1988) 

 

Značilnosti pustolovščin, preizkušenj in udarcev usode, ki jih junak doživlja, so 

ustvarjene tako, da preizkusijo, če je resnično junak. Ali bo kos nalogi? Bo zmožen 

premostiti nevarnosti, ki mu pridejo naproti? Ali ima dovolj poguma, znanja in 

sposobnosti, da bo lahko služil nazivu junaka? Pustolovščina je tako le simbolična 

manifestacija njegovega značaja. (Campbell, Moyers, Flowers, 1988) 

 

Junaštvo ima tudi moralni cilj. 

Njegova moralnost se nanaša na 

reševanje človeka ali ljudstva, na 

podporo neke ideje ali višjega 

dobrega. Junak se žrtvuje zaradi 

nečesa – in to je del njegove 

moralnosti. Četudi sama ideja ne 

bi bila vredna spoštovanja z 

alternativnega vidika, je dejanje 

samo po sebi tisto, ki je junaško. 

V primeru Prometeja, ki je 

ukradel ogenj in ga prinesel 

človeštvu, gre za univerzalno mitično zgodbo, ki se pojavlja po vsem svetu o kraji ognja. 

Vsakokrat so ti tatovi prikazani kot živali ali ptice, ki ukradejo ogenj in ga nato predajo 

drugim živalim, ki tečejo z njim naprej (kot štafeta). (Campbell, Moyers, Flowers, 1988) 

Slika 3: »Kadem ubije zmaja« olje na platnu, Hendrick 
Goltzius, cca 1573-1617 (Statens Museum for Kunst, 
Danska) 
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Vsi ustanovitelji religij so prestali podobne preizkušnje. Buda je odšel v samotnost in 

potem sedel pod drevesom večnega znanja, kjer je doživel razsvetljenstvo. Po krstu 

Janeza Krstnika je Jezus odšel v puščavo za štirideset dni, od koder se je vrnil s 

sporočilom. Mojzes je odšel na goro in se vrnil s ploščama božjih zakonov. (Campbell, 

Moyers, Flowers, 1988) 

 

Junakova dogodivščina se mora zaključiti s katarzično izkušnjo, z odrešitvijo, 

osvoboditvijo ali odkupom. Princesa je rešena pred zmajem, mesto pred pogubo, junak 

je premagal prežečo nevarnost … Junaštvo ne more biti brez dosežka. Junak, ki mu na 

koncu ne uspe doseči zadanega, je navadno prikazan kot nekakšen klovn, ki si je nakopal 

več, kot je lahko dosegel – tu pa že prestopamo v domeno antijunaka. (Campbell, Moyers, 

Flowers, 1988) 

 

1.1.3 Splošni tipi junaka (po Campbellu) 

 
Po Campbellu sklepamo, da obstajata dve splošni vrsti arhetipskega mitičnega junaka v 

mnogih podobah: tistega, ki se odloči, da bo odšel na potovanje, in tistega, ki se ne in to 

postane po spletu naključij.  

 

V prvem primeru gre za aktivnega junaka, ki se odpravi z namenom in odgovornostjo, da 

opravi junaštvo. Za primer vzemimo Telemaha, Odisejevega sina, ki se na pobudo 

boginje Atene odpravi iskat očeta, kar je eden glavnih junaških potovanj mladega 

človeka. Ali pa primer sumerske boginje neba, ki se je odpravila v podzemlje, da bi rešila 

svojega ljubega in ga pripeljala nazaj v življenje.  

 

Drug klic k pustolovščini je ta, ko je pasivni junak vržen v pustolovščino. Junak nima 

herojskih namenov, vendar se naenkrat znajde v takšni situaciji in ne ve, v kaj se bo pot 

razvila. Za primer je tu keltski mit o lovcu, ki sledi vabilu srne v nepoznani predel gozda. 

Tam se razodene, da je srna kraljica gozda v preobleki. (Campbell, Moyers, Flowers, 

1988) 
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2.2 ANTIJUNAK 
 

2.2.1 Kdo je antijunak? 
 

Predpona anti ne izraža popolnega nasprotja, kot bi lahko predvidevali, ampak odpor ali 

odklon od stereotipnega, idealiziranega junaka. Antijunak ni enako kot antagonist ali 

negativec v pripovedi. V grobem bi lahko za antijunaka označili kateregakoli 

protagonista, ki kaže človeške napake in pomanjkljivosti. 

 

V literaturi, filmu, stripu in drugih pripovednih medijih je antijunak osrednji ali stranski 

lik, ki ima določene osebnostne pomanjkljivosti in pogosto tudi usodo, tradicionalno 

pripisano antagonistu. Vendar ima istočasno dovolj junaških lastnosti ali namenov, ki v 

bralcu oziroma gledalcu vzbudijo simpatijo do njega. Antijunak je lahko pasiven, okoren, 

osovražen, grd, zaničevanja vreden ali neumen in predstavlja popačenega, tragičnega ali 

padlega junaka. (Knight, 2005) Je svojevrsten protagonist, ki mu manjka določenih 

vrednot ali kreposti, ki bi ustrezale heroju. Če epski junak predstavlja vrednote družbe, 

iz katere izhaja, je antijunak v konfliktu z družbenimi ideali. Ima samosvoje vrednote in 

ne predstavlja sistema vrednot, značilnih za družbo, v kateri živi. Njegova dejanja so po 

navadi za lastno dobro – ne za dobro družbe ali višje dobro. Ne predstavlja ustanov in je 

pogosto lik, ki se bori proti vladnemu sistemu. Čeprav je meja med antijunakom in 

antagonistom dokaj zabrisana, pa je jasno, da je antijunak vseeno nosilec dogajanja. V 

primeru antijunaka bi bil njegov antagonist nekdo, ki predstavlja ideale in vrednote 

družbe, s katerimi bi ga ogrožal. 

Je pogosto primer tragičnega junaka, ki naredi napako v svoji presoji in si s tem nakoplje 

morje težav ali pa ima usodno napako, ki ga, v navezi z zunanjimi okoliščinami, potisne v 

tragično usodo. Njegova dejanja ga lahko privedejo do večjega samozavedanja in znanja 

o samem sebi, vendar ni nujno, da mu to prinese korist. Je nekako nagnjen k porazom. 

Lahko je nekompetenten, nesrečen, neroden, brezobziren, hinavski, neumen ali burkač. 

Lahko mu primanjkuje poguma, iskrenosti ali miline. Njegove slabosti in zmeda pogosto 

odsevajo družbene frustracije,  ki so zapostavljene ali skrite pod preprogo. 
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Nižja, primarna narava je nekaj, kar je pri antijunakovi osebnosti izpostavljeno, saj ga 

veže s praktičnostjo, ki si želi zemeljskih dobrin. V tej naravi sta skrita libido in id – izvor 

naših najbolj osnovnih nagonov, apetitov in gonil, tistih, ki kontrolirajo lakoto, spolnost 

in agresijo. (Burakow, 2009) 

 

Njegovo osnovno gonilo lahko posplošimo na preživetje močnejšega. Antijunak naredi, 

kar more, da lahko preživi, običajno brezbrižno do moralnih pravil, etičnosti ali zakonov. 

Zato nas velikokrat osupne, da je običajno bolj prizemljen kot pravi junak. Njegovo 

bistvo je v teh človeških hibah in kako vplivajo na njegova dejanja, kar ga naredi bolj 

sorodnega povprečnemu bralcu ali gledalcu. (Burakow, 2009) 

 

Antijunak je produkt svojega časa in prostora, njegove napake ali impotence kličejo k 

skepticizmu, da postavimo pod vprašaj običaje in etiko sveta, v katerem živimo. Tako 

lahko rečemo, da antijunak obstaja kot nekdo ali nekaj, kar dreza v status quo. Iz tega 

sledi, da je antijunak lahko junaški s tem, ko kliče družbi, naj se dodobra zazre vase. Za 

razliko od starega, tradicionalnega junaka, ki je stal oddaljen od družbe kot nedotakljivi 

vzor popolnosti, je antijunak nekdo, ki stoji v središču človeške gneče, poleg nas, 

pooseblja človeške šibkosti in nepopolnosti. (Knight, 2005) Čeprav antijunak ne reši 

sveta (seveda obstajajo izjeme), ščuva spremembe s provokativnim raziskovanjem in 

pregledom nepopolnosti družbe, katere del smo. Ponuja nam upanje, da gredo lahko 

stvari na bolje, če družbi uspe osvetliti njene pomanjkljivosti in jo spodbudi v 

spremembe. To je ena njegovih glavnih »super moči«. 

 

Pojav antijunaka v popularni kulturi je tesno povezan z zgodovinskim kontekstom in 

pogosto odseva resnične dogodke v zgodovini - je reprezentacija historičnega konteksta. 

Različni dogodki v svetovni zgodovini, od kolonizacij, svetovnih vonj do industrializacije 

in seksualne revolucije, so po svoje prispevali k vzponu antijunaka. 
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2.2.2  ZGODOVINA ANTIJUNAKA 
 

Antijunak je že na tisoče let stalen lik v različnih mitologijah in medijih. Od 

Razkolnikovega v Zločinu in kazni Dostojevskega do Han Sola v filmski trilogiji Star Wars 

je izvor antijunaka zakoreninjen v pristnih človeških čustvih, s katerimi se ljudje lahko 

poistovetimo.  

 

Čeprav se izraz antijunak prvič pojavi šele leta v 18. Stoletju, v istem stoletju, kot se 

pojavi tudi primer le-tega v romanu Rameaujev nečak (1763) francoskega filozofa in 

pisatelja Denisa Diderota, pa njegov koncept sega veliko dlje v zgodovino 

pripovedovanja. Lahko trdimo, da so ob junakih vedno nekje postopale tudi njihove 

manj bleščeče verzije, a le redko v ospredju. (»Antihero«, 2014) 

 

Njegovim začetkom lahko sledimo vse od Homerjeve Iliade in junaka Thersitesa, ki je 

kljub majhni vlogi podrobno opisan kot nesposoben, vulgaren, obscen in neumen 

vojščak, ki načne zbranost grške vojske. (»Thersites«, 2014) 

 

Prav tako se podobni junaki pojavijo v drugih klasičnih grških dramah, rimskih satirah 

in renesančni literaturi. Ti liki so služili kot stranske osebe v junaških epih in le  

postopoma se je koncept antijunaka prebil v ospredje, ko se je literatura v zadnjih 

stoletjih, predvsem skozi obdobje romanticizma, vsebinsko spreobrnila iz epske v 

ironično. (»Antihero«, 2014) 

 

2.2.2.1  Slepar in norec 
 

V svetovni mitološki in literarni zgodovini lahko najdemo like, ki bi s svojimi lastnostmi 

značajsko in pomensko ustrezali antijunaški vlogi. Eden takih likov je slepar (ang. 

trickster), ki se že od zgodnjih časov pojavlja v svetovnih folklorah in religijah. Slepar je 

lahko božansko, polbožansko, moško, žensko ali antropomorfno bitje, ki oslepari 

oziroma ne spoštuje pravil konvencionalnega vedenja, krši božje ali naravne zakone ter 

pogosto kaj ukrade. Običajno gre za bitja, ki s svojim anarhističnim napadom na status 
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quo in s svojimi triki zabavajo, istočasno pa udarijo po globljih človeških strunah. (Lock, 

2002) 

 

»Kamorkoli nekdo pogleda predmoderne ljudi, tam so sleparska mistična bitja (…). So bitja 

začetka, delujoča v nekakšnem kompleksnem odnosu z višjim bogom; transformatorji, ki 

pomagajo sodobnemu človeštvu v bivanju; izvršitelji junaških dejanj v prid človeka, a so v 

svoji originalni obliki ali kasnejši obliki neumni, obsceni in posmeha vredni, a vendarle 

neukrotljivi.«(Pelton, 1980, str. 15) 

Paul Radin v svoji študiji sleparjev v ameriško-indijanski mitologiji pravi: »Slepar je 

naenkrat stvaritelj časa in uničevalec, delilec in zanikovalec, tisti, ki prevara druge in je 

vedno prevaran sam … Nima nikakršnih vrednot, moralnih ali socialnih, in je prepuščen na 

milost svojih strasti in apetitov, vendar se skozi njegova dejanja vse  njegove vrednote 

udejanjijo.« (Radin, 1971,  str. 203) 

K temu dodaja Lewis Hyde: »Slepar je mistično utelešenje dvoumnosti in protislovnosti, 

dvojnosti in hinavstva, kontradikcije in paradoksa.« (Hyde, 1998, str. 7) 

Eden primarnih sleparjev, ki jih Hyde navaja, je Hermes, grški bog čred in pastirjev ter 

zaščitnik popotnikov, trgovcev in tatov. Hermes, sin Zevsa in nimfe Maie, je že kot 

dojenček bogu Apolonu ukradel petdeset ovnov. Ko je za to izvedel Apolon, ni mogel 

verjeti, da ga je pretental dojenček. Odpravil se je k Zevsu, da bi ta razsodil o storjenem 

in tako je Apolon s Hermesom zamenjal liro za ovne. 

Vredno je omeniti, da bogovi, smatrani kot sleparji, pogosto niso bili del osrednjega 

panteona, torej del višjih bogov, ampak so bili del periferije. Hermesov božji status je ob 

njegovem rojstvu dokaj nejasen, a skozi njegova zgodnja sleparska dejanja se priljubi 

Zevsu in si tako prisluži mesto na Olimpu. Preko sleparstva postane polnopravni bog in 

božji sel ter, glede na Platonove zapiske, stvarnik jezika. (Lock, 2002) Skandinavski bog 

Loki, zelo znan sleparski bog, na primer sploh ni bil rojen kot bog, temveč kot sin 

velikana, ki ga je vrhovni bog Odin kljub njegovi težavnosti vzljubil in vzel za svojega. 

Sleparji, četudi božanski, morajo biti deležni istega sveta kot ljudje, katerih življenja 
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krojijo bogovi, saj jim je v veselje te zakonitosti upogibati ali kršiti – četudi s tem na 

koncu škodijo sebi. (Lock, 2002) 

 

Poleg sleparja obstaja še drug lik, ki je del svetovne mitologije: norec (ang. the fool). 

Mnogokrat je tudi sam slepar oklican kot posebna mitološka oblika norca. (Willeford, 

1969). Tudi zgodbe o njih obstajajo v več ali manj vseh državah po svetu. Mnogokrat so 

ti norci pripisani celotnemu območju, kot so recimo Wise Men of Gotham v Angliji, v 

Nemčiji so Schildburgers iz izmišljenega kraja Schildali, pa tudi satirične Butale v 

Sloveniji, v antični Grčiji pa je bila vloga norcev pripisana kraju Boeotia.  

 

Vloga norca kot posameznika ima lahko podobno kot pri sleparju globljo noto modrosti. 

Mnogo zgodb je ustvarjenih okrog ideje, da je norčeva preprosta narava le krinka 

modrosti. Norec je v vlogi, s pomočjo katere lahko podaja resnico, četudi je ta neprijetna. 

Burkeži so lahko »naravni norci«, neumni ali mentalno moteni ljudje, ki znajo resnico 

podajati samo iz norosti, ker se ne zavedajo družbenih konvencij, ali pa so v vlogi 

dvornega ali vaškega norca, ki je bil izbran zaradi svojega fizičnega zgleda in je to le del 

njegove vloge. ( »King Lear«, 2014) 

 

V drugih primerih imamo zgodbe o norcih, preprostih ljudeh, ki se jim ljudje 

posmehujejo ali jih zaničujejo, a jim na koncu uspe osvojiti kraljestvo ali neizmerno 

bogastvo. Nekaj takšnih zgodb lahko najdemo v delih bratov Grimm ali pa pri ruskem 

folklornem junaku, norcu Ivanu, ki ima ravno zaradi svoje preprostosti veliko srečo. 

(»Fool (stock character)« 2014) 

Kakor slepar ima tudi norec preobrazujočo moč in sposobnost prebiti meje 

nasprotujočih si strani ter prestopiti konvencijske družbene meje. Za norca so te meje 

arbitrarne in njegova norost leži v odklanjanju sprejemanja ali prepoznavanja tega, kar 

se zdi samoumevno tistim, ki te meje začrtajo. Za burkeža je to nekakšna igra, četudi se 

je ne zaveda, saj je popolnoma vživet v svojo vlogo.  

Enid Welsford o tej vlogi pravi: »V osnovi ni nič nemoralnega ali bogokletnega ali 

uporniškega v burkaštvu. Ravno nasprotno lahko enostavno deluje kot socialno varovalo s 
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tem, ko priskrbi blažilo za pretenciozno puhlost uradništva, varnostni ventil za upornost.« 

(Welsford, 1966, str. 321)  

Norec v osnovi  pripada ortodoksnemu svetu, njegova komična igra pa je v vlogi blaženja 

in popestritve statusa quo. Njegova vloga je amoralna in uporniška, njegov interes v 

družbi ni, da bi deloval kot varnostni ventil, ampak da podvomi, manipulira in razvrati 

družbena pravila. (Lock, 2002) Za razliko od norca pa je vloga sleparja, da spremeni 

pravila »pravega« sveta, on je outsider, ki ima moč, da rekonstruira ali izbriše obstoj 

»strani«. (Lock, 2002) 

 

2.2.2.2  Šejkspirjanski junak 
 

Razvoj koncepta antijunaka lahko nadalje zasledimo šele v renesančnih interpretacijah 

grških mitov in junakov. William Shakespeare je v svojih tragedijah pisal o junakih, ki so 

podlegali lastnim hibam ali nevzdržnim usodam in ustvaril izredno pestro paleto 

kompleksnih značajev. Ker jih družijo določene podobnosti, lahko govorimo o posebnem 

tipu junaka, t.i. šejkspirjanskem junaku. 

 
Šejkspirjanski junak ni polbožanska, mitična figura, ampak pravi človek, človek volje in 

odločitev. A bi ga v splošnem težko opisali kot vsakdanjega, saj ima mnogo lastnosti, ki 

ga poveličujejo v junaka. Ta lik je navadno plemiške krvi in na visokem družbenem 

položaju ter poseduje hrabrost, ki pri drugih vzbuja globoko spoštovanje. Vendar ima 

neko značajsko pomanjkljivost, ki ga dokončno pogubi. Šejkspirjanksi junak se ne bojuje 

z zmaji ali drugimi pošastnimi kreaturami, temveč s samim sabo in s svojimi nasprotniki. 

Podvržen je psihološkim in duhovnim konfliktom. Zmeraj se izkaže kot mislec; pasiven 

junak in ne mož dejanj. (Burgess Wilson, 1966, str. 63.) Njegov propad se mnogokrat 

zgodi zaradi prekomernega ponosa. Že od začetka je obsojen na propad, za svoje 

pomanjkljivosti ne nosi odgovornosti, nosi pa odgovornost za svoja dejanja. Usodo 

spozna skozi lastna dejanja. Eden tipičnih šejkspirjanskih junakov, Hamlet, ni bil kos 

lastni usodi, zanj je bila prevelik zalogaj, da bi ga bil sposoben prenesti, zato mu je na 

koncu spodletelo. (Campbell, Moyers, Flowers, 1988) Ker je po navadi na visokih 
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družbenih položajih, njegova usoda vpliva na blagostanje skupine ljudi ali celotnega 

naroda. Padec iz veličine v ničevost prinese občutek nasprotja.  

 

Za podrobnejši primer vzemimo delo Otelo (cca. 1603). V njej je naslovni junak 

zmagoslavni voditelj in najodločnejši oficir, ki ga odlikujejo vojaški pogum in visoko 

dostojanstvo. Vanj se zaljubi in z njim poroči beneška dama Desdemona, saj je očarana 

nad njegovo hrabrostjo in galantnostjo. Otelo slepo ljubi Desdemono in tako postane 

tarča svojega nasprotnika Iaga, ki zastrupi njegov um z ljubosumjem in dvomi o ženini 

zvestobi. Otelove fantazme o Desdemoni, ki se mu pričnejo prikazovati kot zelenooka 

pošast, ga privedejo do tega, da jo umori, posledično pa tudi sam stori samomor. 

(Shakepeare, 1959, str. 102.) 

 

Skoraj vsi junaki v Shakespearovih klasičnih tragedijah so moški, razen Kleopatre v 

drami Antonij in Kleopatra (cca. 1607). (»Antony and Cleopatra«, 2014) 

 

2.2.2.3  Potepuški roman in Don Kihot 
 
V šestnajstem stoletju se je v Španiji pričel razvijati popularni leposlovni žanr, ki so ga 

poimenovali potepuški roman (Ang. picaresque novel, špa. picaresca. Izhaja iz besede 

picaro in lahko pomeni potepuh, klatež, razbojnik, lopov. Izraz bi lahko prevedli tudi v 

razbojniški ali pustolovski roman). V sedemnajstem in osemnajstem stoletju je postal 

priljubljen po vsej Evropi, njegov vpliv pa se čuti še danes. V njem so nemalokrat 

satirično, a vseskozi humorno in realistično obravnavali potepuškega ali tatinskega 

junaka, ki je prihajal iz nižjega družbenega sloja in živel po lastnih sposobnostih v 

skorumpirani družbi. Za te junake je značilno, da so bolj nizkotnega značaja ali da 

prihajajo iz nižjega družbenega razreda. 

 

Ti romani nimajo zgodbe, so več ali manj le ohlapno povezane pustolovščine, v katerih 

junak ali junakinja ne doživi preobrazbe oziroma osebne transformacije. Njihove 

okoliščine se morda spremenijo, a to junaka ne preobrazi. Njihovo obnašanje je na robu 

kriminalnega, saj so brezbrižni ali podli. Prikazani so kot simpatični outsiderji, ki se jih 

lažna družbena pravila ne dotaknejo. Te like lahko opredelimo že kot prave literarne 
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antijunake, njihove vzporednice pa lahko potegnemo tudi s sleparjem in norcem. 

(»Picaresque«, 2014) 

 

Najbolj znan in vpliven roman iz tega, t.i. zlatega obdobja španske književnosti je Don 

Kihot (1605), satira Miguela de Cervantesa.  

 

Ortega y Gasset v svoji knjigi Meditations on Don Quixote govori o liku kot o zadnjem 

»junaku« srednjega veka. Njegova zgodba se dogaja v času, ko se je pričela razvijati 

mehanistična interpretacija sveta in tako okolica ni bila več duhovno odzivna na junaka. 

(Campbell, Moyers, Flowers, 1988) V Don Kihotu so jasno vidni antijunaški elementi in 

mnogi ga imajo za prvega pravega književnega antijunaka.  

 

Don Kihot je reven, šibek starec, ki zaradi 

navdušenega branja romanov o viteških 

junaštvih začne verjeti, da je tudi sam 

plemeniti vitez, ki za svojo oprodo vzame 

preprostega kmeta Sančo Pansa. Tako 

postane nor pustolovec, ki neprestano 

prihaja navzkriž z absurdnimi konflikti 

resničnosti. V svoji norosti vidi mline na 

veter kot velikane in napada nedolžne 

ljudi ter uničuje njihova posestva v 

prepričanju, da gre za podleže. Bojuje se 

tudi proti služabniku neke dame, za katero 

verjame, da je princesa, ki jo je ugrabil 

čarovnik. Skozi patetično in komično 

figuro Don Kihota, čigar norost 

predstavlja idealizem nekega drugega 

časa, Cervantes svojega junaka ne podcenjuje, ampak satirizira. (Auden, 1962, str. 69) 

Vpliv Don Kihota in potepuškega romana na evropsko književnost je odprl pota za 

drugačne junake, katerih privlačnost izhaja iz njihove nesposobnosti izvrševanja 

junaških del. 

Slika 4: »Don Kihot« olje na platnu,  Honoré Daumier,  
1868 (Neue Pinakothek, Munich, Nemčija)  
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2.2.2.4  Izgubljeni raj 
 

V istem stoletju kot Don Kihot je nastal še en pomemben gradnik v preboju antijunaka v 

ospredje: Izgubljeni raj (1667) angleškega pesnika Johna Miltona. V tej epski pesnitvi 

avtor kontroverzno vpelje idejo, ki še danes buri duhove – ali je Satan lahko junaška 

figura? 

 

V bibličnih in mitičnih tekstih kakor tudi v popularni kulturi je Satan prikazan kot zloben 

in antagonističen lik, ki na vsak način preizkuša heroja zgodbe. A v Izgubljenem raju 

Milton izziva bralca, da Satana odkrije v drugačni luči ali pa ga vsaj vzame v obzir kot 

kompleksnega junaka. (Smith, 2011) 

 

Zgodba se prične po tem, ko Bog spodi Satana in njegove uporniške angele v pekel (ki se 

v pesmi imenuje tudi Tartarus). Tam v središču pekla, imenovanem Pandemonium, 

Satan uporabi svoje retorične sposobnosti, da bi organiziral svoje pripadnike v upor 

proti Bogu. Po koncu debate sklenejo, da bodo zastrupili novonastalo božjo stvaritev 

Zemljo in človeštvo. Satan se nato sam poda skozi nevarnosti brezna (podobno kot 

Odisej) in skozi mnogo preizkušenj v kaosu izven Pekla prispe do Zemlje. (»Paradise 

lost«, 2014) 

 

V zgodbi smo priča trenutkom, ko se bralec lahko poistoveti s Satanom, z njegovimi 

željami in razočaranji. Istočasno ustvari Milton na nasprotni strani Boga, ki je 

distanciran in srdit, ob komer Satan izpade še bolj junaški, če že ne kar vsakdanji. Lahko 

bi rekli, da je Satan tu padli junak, Bog pa njegov antagonist, saj je predstavljen na način, 

ob katerem se ga bralec lahko boji. V knjigi je Satan prikazan kot kompleksen lik, čigar 

junaštvo leži v tem, da izreče stvari, ki jih sami ne moremo, četudi tako čutimo in 

mislimo. Tudi v svojem nagovoru ostalim padlim angelom o strategiji, s katero bi se želel 

maščevati Bogu za izgon, se izkaže kot demokratični voditelj, ki od svojih ne zahteva, da 

mu sledijo. In ker mu nihče resnično noče slediti, se mora naposled na pot odpraviti sam. 

Satan tako, kot pravi junak, izkusi globok eksistencialni obup, a še vedno nadaljuje pot. Z 

naše perspektive Satana težko dojemamo kot popolno herojsko figuro, čeprav bi se ga v 
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Miltonovi pesnitvi dalo tako interpretirati, saj gre vseeno za nekoga, ki gre skozi težke 

preizkušnje, boreč se za to, v kar verjame. (Smith, 2011) 

 

2.2.2.5  Romanticizem in bajronski junak 
 

Pravi razcvet doživi antijunak šele v obdobje romantike. Romantično obdobje, ki je v 

Evropi trajalo od konca osemnajstega do sredine devetnajstega stoletja in je vplivalo na 

vsa umetniška področja, je bilo delno odziv na industrijsko revolucijo in vsesplošno 

upiranje aristokratskim in političnim normam ter znanstvenemu racionaliziranju. V tem 

obdobju se vrednotijo močna čustva in opisovanje avtentičnih doživljanj ter izkušenj. 

Romanticizem je poveličeval tudi eksotično, nenavadno in nepoznano. V bolj liberalnem 

vzdušju sta bila primarna opisovanje umetnikovih čustev in svoboda izražanja. V 

književnosti se je začela pojavljati tema junaške izolacije umetnika ali pripovedovalca, 

prav tako pa človeške psihologije, ki ni slikala črno-belih mitov, ampak je skušala 

prikazati človeka v vsej svoji neokrnjenosti in občutljivosti. (»Romanticism«, 2015) 

Značilni protagonist, ki se pojavi v tem obdobju je t.i. bajronski junak.  

 

Bajronski junak je tip junaka, ki ga je prvi upodobil angleški romantični pesnik Lord 

Byron, znan po pesnitvah Romanje grofiča Harolda (1812–1818) in Don Juan (1821). 

Čeprav bi vzorce tovrstnega junaka lahko zaznali že prej (na primer pri Miltonu ali v 

Marlowem delu Faust), pa je Byronova popularnost tista, ki je proslavila in ustoličila 

pojmovanje protagonista tega tipa. Ta figura je na splošno potrt, izoliran, globoko 

senzibilen, skrivnosten in hipnotično privlačen junak. Je individualist z izjemno strastjo 

in talentom. Je nemiren, samotarski popotnik, ki išče eksotična potovanja. Hrepeni po 

ultimativni resnici, ki bi dala njegovemu življenju smisel v tem na videz nesmiselnem 

svetu. Bajronski junak je antisocialen in ponosno kljubuje običajnim moralnim 

vrednotam in konvencionalnim družbenim normam. Cinično prezira družbo in ustanove 

ter kaže malo spoštovanja do razslojevanja in privilegijev. Veliko trpi, po navadi zaradi 

nesreče v ljubezni, in je kriv nekakšnega nedoločenega greha, a svojo krivdo prenaša s 

ponosom, saj ga to ločuje od družbenega povprečja. A kljub vsemu bajronski junak 

vzbuja simpatijo, njegova plemenitost in bridkost navdihujeta spoštovanje, njegovo 



 
 

20 

 

 

govorništvo pa priča o njegovih izjemnih senzibilnostih. Na koncu ravna samouničujoče. 

(Watson, 1985, str. 94) 

 

Prvič se pojavi v Romanju grofiča Harolda, kjer pesnik opisuje popotovanja in refleksije 

mladega moškega, ki je naveličan sveta in se v svojem razočaranju nad življenjem užitka 

odpravi v tujino. Delno temelji na pesnikovih lastnih izkušnjah in je v splošnem izraz 

melanholije in razočaranja, ki ga je občutila generacija, naveličana vojn v 

postrevolucionarnih in napoleonskih dobah, delno pa je navdihnjena po 

Shakespearovem Hamletu (cca. 1602) in Trpljenju mladega Wertherja (1774) Johanna 

Wolfganga von Goetheja. Podobnega junaka pa lahko najdemo tudi v nadaljnjih 

Byronovih delih, med drugim Lara (1814) in Manfred (1817).  (»Byronic hero«, 2014) 

 

Byronov vpliv je v romantičnem obdobju možno zaslediti po vsej Evropi, prav tako tudi 

pri piscih gotske fikcije v devetnajstem stoletju. Njegova osebnost je bila vzor za 

protagonista Lorda Ruthvena v kratki zgodbi The Vampyre avtorja Johna Williama 

Polidoria, Byronovega osebnega zdravnika. Njegova dela so bila navdih za lik Clauda 

Frolla iz Notredamskega zvonarja (1831) Victorja Hugoja, Edmonda Dantesa iz Grofa 

Monte Cristo (1844) Alexandra Dumasa in Rochesterja iz romana Jane Eyre (1847) 

Charlotte Brontë. Bajronski junak je posredno vplival tudi na solipsistične junake ruske 

književnosti. Romanje grofiča Harolda odseva veliko podobnih lastnosti kakor Evgenij 

Onjegin iz istoimenskega romana Aleksandra Puškina, enako pa velja tudi za roman 

Junak našega časa (1839) Mihaila Lermontova.  

 

2.2.2.6  Antijunak v postromantični književnosti in 

dvajsetem stoletju 

 

Vplivi romantike in vse večje osvobajanje umetnikov pri izražanju je odprlo pot do bolj 

človeško ranljivih herojev, ki niso nujno opravljali junaških del ali so počeli popolnoma 

nasprotno. Ob koncu devetnajstega in skozi celotno dvajseto stoletje si je antijunak utiral 

pot v ospredje ter se ustoličil kot poosebitev družbene kritike, nekdo, ki dreza v status 
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quo ali pa le kot izraz temnejših plati človeštva. Lista potencialnih antijunakov je v 

dvajsetem stoletju ogromna, zato bomo našteli le nekaj najbolj znanih in vplivnih. 

 

Nenavadne in moralno vprašljive junake smo lahko v zgodnjem devetnajstem stoletju 

pod vplivom gotike in romantike našli v romanih, kot sta znanstveno fantastična 

Frankenstein (1818) Mary Shelly (ena od Byronovih ljubimk) ter Dr. Jekyll in G. Hyde 

(1886) Roberta Louisa Stevensona in grozljivke o vampirju Drakula (1897) Brama 

Stokerja. 

 

Ruska književnost je imela dodaten vpliv na razvoj bolj osebnega antijunaka. V 

eksistencialni noveli Zapiski iz podzemlja (1864) Fjodorja Dostojevskega lahko beremo 

izpise neimenovanega junaka, ki je zagrenjen, sovražen, izoliran in domala mazohističen. 

V svojih izpovedih napada takratno zahodno filozofijo determinizma in intelektualnih 

poizkusov diktirati človeško obnašanje preko logike. (»Notes from Underground«, 2014) 

Podobne junake je Dostojevski ustvaril tudi v svojih drugih delih, verjetno najbolj znan 

primer je Zločin in kazen (1866). 

 

V Angliji je bil v devetdesetih letih istega stoletja izdan roman Slika Doriana Graya 

Oscarja Wilda, fikcijska filozofska zgodba, ki je bila izrazito kritična do takratne 

aristokracije, o mladem in privlačnem Dorianu, ki se mu skozi podobo slike uresniči želja 

po ohranjanju večne mladosti. Istočasno pa za svojo brezhibno podobo razvije hladen 

značaj, ki mu ni tuje niti ubijanje.  

Velekriminalci so nastopali v popularni prozi v Franciji, takšen je bil na primer lik 

džentelmenskega tatu Arsèna Lupina pisatelja Mauricea Leblanca (1905),  romski 

gangster Zigomar Léona Saziea (1910) in pariški zlobni genij Fantômas avtorjev Marcela 

Allaina in Pierra Souvestra (1911). Pred njimi lahko najdemo tudi britanskega 

amaterskega vlomilca in mojstra preobleke Rafflesa pisatelja E. W. Horninga iz leta 1898. 

(Gravett, 2012) 
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Na Kitajskem je leta 1918 izdana Lu Xunova kratka zgodba Dnevnik norca (delno 

navdihnjen po delu Nikolaja Gogolja), v katerem norec vidi resničnost jasneje kot ljudje 

okoli njega.  

Veliki Gatsby F. Scotta Fitzgeralda (1925) je raziskoval teme dekadence, idealizma, 

zavračanja sprememb in ekscesov ameriške dobe jazza skozi življenje skrivnostnega 

milijonarja Jaya Gatsbyja.  

Skozi eksistencializem je antijunak nadaljeval svojo pot v delih Franza Kafke in njegovih 

Metamorfoz (1915) ter Francozov Alberta Camusa (Tujec, 1942) in Jeana-Paula Sartra 

(Gnus, 1938). Skupna lastnost teh junakov je neodločnost, s katero krmarijo skozi 

življenje. Omenimo še novelo Ulikses (1922) irskega pisatelja Jamesa Joyca, kot nekakšno 

moderno parodijo Homerjeve Odiseje.  

Antijunak je šele v štiridesetih in petdesetih letih bolj prodorno nastopil v ameriški 

literaturi. Ameriški antijunak je bil veliko aktivnejši kot njegovi evropski sorodniki. 

Holden Caulfield, protagonist klasičnega romana Varuh v rži (1951), manifestira svoje 

občutke osame in razočaranja v svetu konformizma. Njegove silne frustracije z moralno 

skorumpiranim in sintetičnim svetom ga postopno pripeljejo do duševnega zloma. 

(Knight, 2005) 

V Angliji pa so se v istem času pojavljali v romanih pisateljev, ki so znani pod imenom 

Mladi jezni možje (Angry young men). Med drugim je bil takrat izdan distopičen roman 

Georga Orwella 1984 (1949), v kateri se nemočni protagonist bori proti totalitarističnem 

sistemu. Dobrih deset let kasneje pa je izšla Peklenska pomaranča (1962) Anthonya 

Burgessa, še ena distopična znanstveno fantastična novela, kjer sledimo Alexu, 

pripadniku subkulture ekstremno nasilnih najstnikov, ki ga vlada želi reformirati v 

»pridnega« državljana.  

Samotarski, asocialni antijunak je v Ameriki ostal vidno prisoten do sredine šestdesetih, 

dokler ga niso prekrili skupinski protesti in hipijevska kultura, ko je pristal na zadnjih 

straneh fikcije. (Jameson, 2000, str. 295) A sčasoma je ponovno doživel preporod tako v 

literaturi kot v filmu. 
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Antijunak romana Strah in groza v Las Vegasu (1971) Hunterja S. Thompsona razmišlja o 

zgrešenih odzivih svoje generacije na politično nestabilnost šestdesetih. Svojo 

»razširjeno zavestnost« pripelje do nenadkriljivih ravni z uživanjem ogromnih količin 

halucinogenih drog, preko halucinacij pa podaja trezno raziskavo stanja svoje generacije 

in se sprašuje, kaj pomeni biti duševno zdrav v tej državi. 

 

Na bolj humoren način se je v seriji Douglasa Adamsa Štoparski vodnik po galaksiji 

(1979) z intergalaktičnimi težavami soočal zelo vsakdanji in nejunaški Arthur Dent. 

 

V osemdesetih in devetdesetih letih je tako v književnosti kot v filmu postal popularen 

kanibalski psihiater dr. Hannibal Lecter, ki je iz stranskega in antagonističnega lika v 

knjigah Tomasa Harrisa Rdeči zmaj (1981) in Ko jagenjčki obmolknejo (1988), postal 

protagonist v tretjem nadaljevanju Hannibal (1999). 

 

V začetku devetdesetih let ameriški japi in serijski morilec Patrick Bateman odseva 

materialistično kulturo osemdesetih v romanu Ameriški Psiho (1991) Breta Eastona 

Ellisa. (Knight, 2005) Kasneje pa Klub golih pesti (1996), novela Chucka Palahniuka, sledi 

izkušnjam  neimenovanega protagonista, ki se bori z nespečnostjo, dokler ne spozna 

skrivnostnega Tylerja Durdena, s katerim ustvarita podzemni pretepaški klub, ki počasi 

zraste v anarhistično skupino upornikov. Primerov antiherojskih likov pa je v 

književnosti dvajsetega stoletja še ogromno. 
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2.2.2.7  Filmi noir  
 
V filmu je antijunak že sorazmerno zgodaj postal zelo priljubljen tip lika in mnogo jih je 

izviralo ravno iz knjižnih predlog. O obdobjih in razvoju antijunaka v filmu bi se lahko 

mnogo napisalo, vredno pa je omeniti zlato, v prvi vrsti ameriško filmsko obdobje 

antijunaka, ki je zaslovelo s svojim značilnim prikazom nesposobnih ali pogubljenih 

protagonistov – to je obdobje noirja. Strip in film sta tako rekoč sorodnika, saj njun 

nastanek datiramo v sorazmerno isti čas, in sta drug na drugega veliko vplivala. Čeprav 

je strip vsebinsko in kvalitetno odrasel veliko pozneje kot film, pa mnogi stripovski 

antijunaki, o katerih bo govora, v marsikaterem oziru veliko dolgujejo obdobju filma 

noir. (»Film noir«, 2014) 

 

Film noir, ki v dobesednem prevodu pomeni črni film, je žanr, s katerim označujemo 

predvsem ameriške filme, ki so nastali v štiridesetih letih dvajsetega stoletja, v času 

druge svetovne vojne in po njej. Eden primarnih vplivov je bila popularnost knjig 

detektivk in kriminalk piscev, kot sta  Dashiell Hammet (Red Harvest, 1929) in James M. 

Cain (Poštar vedno zvoni dvakrat, 1934), ter šundovskih revij, kakršna je bila Black Mask.  

(»Film noir #Cinematic sources«, 2014) 

 

Leta 1946  je slog poimenoval 

francoski kritik Nino Frank, ko je 

opazil trend ameriških kriminalk in 

detektivk, ki so bile izredno 

temačne. Filmi, kot so Malteški sokol 

(John Huston, 1941), Dvojna 

identiteta (Billy Wilder, 1944) ali 

Tretji človek (Carol Reed, 1949), so 

odsevali obdobje velikih napetosti 

in negotovosti vojnega in povojnega 

časa velike depresije ter nasprotje 

optimizma, ki so ga v istem času opevali mnogi muzikali in komedije popularnega 

Slika 5: Out of the past (Jacques Tourneur, 1947) 
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Hollywooda. Strah, nezaupanje, obup in paranoja so očitni v filmih noir, ki so se vizualno 

navdihovali pri  nemških ekspresionističnih filmih. Zato so za njih značilni močni črno-

beli kontrasti, kulise, polne senc in nenavadni rakurzi kadrov dramatično osvetljenih 

igralcev. Svet, ki ga uprizarjajo, je trd, nasilen in poln kriminala. V takšnem svetu lahko 

funkcionira in preživi samo antijunak – kljub temu pa so srečni konci v filmu noir redki. 

 

Protagonisti filmov noir veljajo za postmoderno definicijo antijunaka. Skupne imajo 

določene lastnosti, predvsem moralno dvoumnost, zelo fatalistični pogled na svet in 

odtujenost od družbe. Zdijo se prepuščeni usodi, saj sprejemajo arbitrarne, naključne 

dogodke kot odločilne faktorje v življenju. Stereotipni primer centralnega moškega 

junaka so t.i. hard-boiled privatni detektivi, ravnodušni do sveta okrog sebe, v značilnih 

sivih plaščih s klobukom in odvisnostjo od cigaret. A lahko variirajo tudi od preprostih 

potepuhov do študijskih profesorjev. Etika, ki se ji zavezujejo, izhaja iz lastnih načel kot 

iz skrbi do sočloveka. Za primer lahko vzamemo privatnega detektiva Sama Spada iz 

Malteškega sokola, ki je popolnoma čustveno indiferenten, ko nekdo umori njegovega 

partnerja, a se kljub temu maščuje, rekoč »ko ubijejo nekoga iz tvoje organizacije, je slab 

'biznis', če pustiš morilcu  uiti.« Takšen nesočuten pragmatizem najdemo v najbolj 

plemenitih kot tudi v najbolj izgubljenih primerih noir junakov. Najšibkejši od teh likov 

imajo obilo tragičnih pomanjkljivosti, od teh pogosto nekontrolirano poželjivost do 

dvoličnih žensk.  

 

Ženske v filmih noir so tipično predstavljene kot usodne ženske (femmes fatales) ali 

pajkovke. Po navadi gre za lepotice, ki se dobro zavedajo svoje spolne privlačnosti, s 

katero spretno in neusmiljeno manipulirajo moške, da bi si pridobile bogastvo ali moč. 

Recimo, da ima za bregom umoriti svojega starega in impotentnega soproga, da bi se 

polastila njegovega denarja. Najbolj čist primer fatalne ženske je Kathie Moffat iz filma Iz 

preteklosti (Out of the Past, Jacques Tourneur, 1947). Medtem ko v mehiški kavarni flirta 

z glavnim junakom Jeffom, zasebnim detektivom na lovu za njo, mu opiše lokalni nočni 

klub, ki bi mu lahko bil všeč. Ko odhaja iz kavarne, se obrne proti Jeffu in mu sramežljivo 

pove: »Včasih grem tja.«  
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Na tej točki se začne gledalec, ki so mu znani noir filmi, zavedati da je junak stopil na 

enosmerno pot proti pogubi. A kljub njihovi dvoličnosti znajo ženske filmov noir 

vzbujati simpatijo v gledalcu, saj so pogosto žrtve fizičnega ali čustvenega nasilja, kar je 

njihova gonilna sila pri iskanju maščevanja. Že omenjena Kathie na začetku filma zbeži 

od bogatega, a posesivnega partnerja z bajno količino njegovega denarja, a se kasneje 

skesana vrne k njemu, ko ji premoženje splahni.  Fatalke so ujete v hladna ali nasilna 

razmerja in umor je za njih pogoj za pobeg. Tako tudi Kathie na koncu ubije svojega 

bogatega partnerja in zbeži z zdaj bivšim detektivom Jeffom. Toda kot smo že omenili, se 

te zgodbe ponavadi ne končajo dobro in fatalke v procesu uničijo tudi svojega 

zarotniškega ljubimca. (»Film noir« (EB) 2014) 

 

Filmi noir niso izključno vezani samo na petdeseta leta prejšnjega stoletja, kot tudi ne 

antijunaki, ki so jih prikazovali. A njihov vpliv je očiten še danes v mnogih žanrih. 

Dvajseto stoletje pripada prej filmom kot književnosti, zato bi o filmskih in televizijskih 

antijunakih lahko pisali še veliko več. Čeprav se izraz noir tiče le določenega obdobja in 

prepoznavne atmosfere, ki so jo tovrstne kriminalke imele, pa je bil eden vplivnih 

dejavnikov, da so antijunaki postali filmska stalnica, ki ni nujno pripadala le grozljivkam 

in filmom b-kategorije.  
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2.3 ANTIJUNAK V STRIPU  
 

Čeprav je strip, za razliko od filma, »odrasel« veliko pozneje in je šele pred dobrimi 

dvajsetimi leti začel pridobivati na umetniški vrednosti, pa je v svoji kratki zgodovini 

ustvaril bogato serijo nesmrtnih junakov, ki so se razvijali s stoletjem. Liki so se iz 

preprostih zaveznikov dobrega in zdrave morale prelevili v amoralne in kompleksne 

heroje, ki se bolj kot z reševanjem princes pred zmaji borijo z lastnim egoizmom, demoni 

preteklosti, prekletstvom lastnih (super)moči, odvisnostjo od substanc, slabimi odnosi 

in drugimi tegobami, ki jih prinašata določen čas in družba. Postali so dojemljivejši in 

ranljivejši, postali so bolj človeški od ljudi – a še vedno s tistim »nekaj več«, ki jih ohranja 

nesmrtne in v domeni nemogočega.  

 

Konec dvajsetega stoletja je nastopil čas antijunakov v tolikšni meri, da so se tudi 

nekateri, ki so veljali za sinonim junaštva, spremenili v antijunake. 

 

2.3.1  Strip in sekvenčna umetnost 
 

Strip ali sekvenčna umetnost, kot jo je leta 1985 

označil risar in pisec Will Eisner v knjigi Comics and 

Sequential Art (McCloud, 2010), je način 

pripovedovanja skozi sliko in besedo, kjer si slike 

zaporedno sledijo v določeni sekvenci, s tem pa 

ustvarjajo zgodbo. Ena njegovih osrednjih značilnosti 

je uporaba oblačkov za podajanje dialogov in drugega 

besedila.   

 

Njegov nastanek sega na Japonskem že v zgodnje 

devetnajsto stoletje, ko je umetnik Hokusai s svojim 

sekvenčnim delom populariziral mango (znan termin 

za japonski strip). V Evropi datirajo risana dela 

Rodolphea Töppferja leta 1827 kot prve stripovske stvaritve. Začetek ameriške 

Slika 6: Hokusai, stran iz Manga 
vol. 8, tehnike samoobrambe (19. 
stol) 
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stripovske tradicije pa se je začel z izdajo časopisnega stripa The Yellow Kid, avtorja R.F. 

Outcaulta leta 1890, skoraj istočasno z iznajdbo filma (»Comics #Origins and traditions«, 

2015). V grobem bi sekvenčno umetnost lahko našli tudi veliko prej pri starih Egipčanih, 

Grkih, Aztekih in podobno – kjerkoli lahko vidimo freske in druge poslikave, ki v 

zaporedju predstavljajo dogodek, ritual ali zgodbo.  

 

2.3.2  Superjunak 
 

Kot največji izdajatelji stripa so Američani odgovorni, da se je pojavil in populariziral 

fenomen, ki mu pravimo superjunak. Superjunak je sinonim za junaka, ki nastopa v 

stripu, saj se je populariziral v tem mediju. Gre za  junaka, moškega ali ženskega spola, ki 

ustreza klasičnim opisom heroja, a si je oznako super pridobil zahvaljujoč nadnaravnim 

močem. Te lahko obsegajo letenje, hitrost, fizično moč, telekenezo, vse do nesmrtnosti in 

magije – lahko tudi vse našteto skupaj. Moči, kakor bomo videli na primeru kasneje, niso 

nujne za oznako super, gre pa za posameznika z izjemnimi sposobnostmi, ki daleč 

presegajo vsakdanjega človeka.  Superjunaki so bili v začetku popolni stereotip junaka; 

dobrega, pravičnega in nepremagljivega, ki predstavlja etične in moralne ideale ter 

pogosto za vsako ceno prinese človeštvu ali bližnjim sporočilo, kaj je dobro in kaj slabo.  

 

Antijunaka v stripu bi rad predvsem predstavil v kontrastu z ameriškim superjunakom, 

ker je zgodovina in razvoj popularnega stripovskega heroja najbolj tesno povezana z  

razvojem stripa Severne Amerike.   

 

2.3.3 Stripovska obdobja: Razvoj od superjunaka do 
antijunaka 
 

Podobno kot pri drugih področjih umetnostne zgodovine se tudi stripi delijo na različna 

obdobja ali dobe. Te govorijo o času, v katerem je bil strip izdan, kakor tudi o stanju 

industrije in časovnem okvirju, prav tako pa o njegovi vrednosti. Dobe, o katerih se bo 

govorilo, se direktno nanašajo na založništvo severnoameriškega stripa.  
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Poznavalci in zgodovinarji so jih poimenovali po modelu dob antičnih Grkov in jih 

razvrstili od platinaste, zlate, nadaljevali s srebrno, bronasto itd., bolj ko se približuje 

moderni. Kar ne govori o upadanju kvalitete stripov; je le nostalgičen pogled na 

preteklost, ki prvotna dela postavlja na piedestal (in jim s tem tudi zvišuje ceno na 

tržišču). Točni mejniki in letnice, kje se določeno obdobje začne in konča, so še vedno 

stvar razprav, a poznavalci se načeloma strinjajo s sledečo razdelitvijo, s pomočjo katere 

je tudi razviden razvoj junaka. (»Comic Book Ages«, 2003) 

 

2.3.3.1  Od predzlate/platinaste dobe do zlate dobe  (1897–
1955) 
 
Popularni pasični stripi, kot je bil The Yellow Kid, ki so izhajali v dnevnih časnikih, so 

predstavljali predzlato ali platinasto dobo, saj so odprli pot do širšega stripovskega 

povpraševanja in posledično do pojava superjunakov.  

 

Zlata doba se tako prične z izdajo Supermana v stripu Action Comics #1 (1938) in 

Batmana v Detective Comics #27 (1939). Pisci so prvič pisali o ljudeh, ki so bili več kot 

samo pustolovci. Imeli so nenavadne in fantastične moči. V svetu superjunakov je imela 

vsaka stvar vrednost. Vsaka oseba, stvor ali objekt je lahko postala nekaj večjega od sebe 

in bila vpoklicana v boj proti zlu – kot orožje, bojevnik ali superjunak. Za vsak poklic in 

družbeni razred je obstajal junak ali zlobnež.  

 

Superjunak je unikatno ameriška stvaritev, v slavljenju moči, zdravja in preproste 

moralnosti, ki se je rodila iz pravičniške srednjezahodne senzibilnosti. Tako junaki kot 

njihovi nasprotniki so odsevali vrednote in nevarnosti tistega časa. K razmahu 

superjunakov je dodatno pripomogla druga svetovna vojna, saj so zamaskirani heroji 

postali del nacionalnega boja proti nacistom, s tem pa prodrli v vse razpoložljive niše in 

medije. (Morrison, 2011) 

 

2.3.3.2  Srebrna doba (1956–1972) 
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Hladna vojna in preporod superjunaškega žanra sta se oba zgodila ob koncu druge 

svetovne vojne. Zgodbe in okolja srebrne dobe so bili veliko bolj fantastični in nadrealni 

kot tisti iz zlate, junaki pa so bili stereotipni superjunaki. Eden od razlogov za večje 

zatekanje k domišljijskim vsebinam je bilo stanje takratne industrije in cenzure, ki jo je 

uvajala na novo ustanovljena Comics Code Authority, ter grožnje hladne vojne. Čeprav je 

danes skrajno drugače, je bil strip v petdesetih letih deležen zelo negativne publicitete. 

Ljudje so v splošnem menili, da stripi pohujšujejo mladino, zato so bili pisci, risarji in 

uredniki stripov zaničevani. (Morrison, 2011, str. 111) Iz tega razloga je bilo dogajanje 

lažje prestaviti v alternativne dimenzije in vesolja, daleč stran od resničnosti. Negativci 

tistega časa so bili brezobrazne tajne družbe, vesoljne nevarnosti, pošasti, ki so nastale iz 

radiacije in nova atomska znanost. 

 

2.3.3.3  Bronasta doba (1973–1985) 

 

Junaki, ki sta jih v zgodnjih šestdesetih zasnovala pisec Stan Lee in risar Jack Kirby pri 

založniški hiši Marvel, kot so bili Fantastični štirje (Fantastic four), družina, katere člani 

postanejo superjunaki, in Spiderman, piflarski najstnik s pubertetniškimi kot 

superjunaškimi težavami, so na novo definirali superjunaka. Vlila sta jim človeško plat, s 

tem pa se je srebrna doba počasi prelevila v dobo.  

 

V zgodbah bronaste dobe je prevladovala človečnost. Junak se ni več boril samo proti 

pošastim in norim znanstvenikom, ampak tudi z lastnimi problemi in demoni. (Morrison, 

2011) Trpljenje, drama, strah in izguba so bile stalnice teh zgodb. Konflikti med junaki in 

predsodki do človeštva so prikazovali večjo realnost in življenjskost. Junaki so se 

spopadali s smrtjo, odvisnostjo od drog in posledicami svojih dejanj.  

 

Ko je Peter Parker, Spidermanov človeški alter ego, dobil svoje moči, njegova prva izbira 

ni bil boj proti kriminalu, ampak zaslužek. S svojimi novo pridobljenimi močmi pajka je 

odšel služit denar z rokoborbo. Tudi svoj kostum ni zasnoval za lažjo borbo, ampak da bi 

bolje izgledal na televiziji. Smrt strica Bena je bila posredno Petrova krivda. Da bi se 

spokoril, se je iz nastopača spremenil v borca proti kriminalu. (Morrison, 2011) 
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Tradicionalno je bilo, da je superjunak namenil življenje za boj proti kriminalu, takoj ko 

je pridobil supermoči in si nadel kostum. V zlati dobi so se ti skrivnostni borci borili, ker 

je bilo to prav. Junaki srebrne dobe so se borili, ker so o tem brali v zlati dobi stripov. 

Niso potrebovali uničenih svetov ali umorjenih staršev za spodbudo, to so delali, ker je 

bilo prav za skupnost. Bronasta doba se je vrnila k prvotnim koreninam. V Marvelovem 

univerzumu so junaki potrebovali razloge in motivacijo za junaštva. (Morrison, 2011) 

 

2.4 Temni vek (1986–1997?) 
2.4.1  Vzpon antijunaka 
 

Stripovski temni vek (pogosto imenovan tudi železni vek kot logično nadaljevanje 

stripovskih dob) se je pričel nagibati k starejšemu občinstvu, predvsem občinstvu 

superjunaških zgodb. Običajno je opisana kot doba, ki je dala poudarek na temačnejše 

teme, z večjim fokusom na spolnosti, nasilju in mrakobnih interpretacijah glavnih 

junakov.  

 

Strip se je tekom bronaste dobe osvobodil nekaterih vsebinskih omejitev, ki jih je do 

takrat zapovedovala Comics Code Authority, zato so avtorji lahko ustvarjali zgodbe, ki so 

bile zanimive, kompleksne in zrele ter so bolje izkoristile izrazne možnosti medija. Stripi 

niso bili več izključno namenjeni zabavanju otrok in mladine, odrasli so pričeli odkrito 

kupovati stripovske izdelke. Prav tako so tisti, ki so stripe kupovali in zbirali že prej, 

našli donosno tržišče kupcev, ki so iskali stare številke. To tržišče se je obdržalo le 

kratek čas, saj so založniki zavohali zaslužek v ponovnem izdajanju starih številk, s 

čimer so želeli pridelati vrednost, posledično pa povzročili »stripovsko« inflacijo. Zaradi 

nje je veliko založniških hiš propadlo, med njimi skoraj tudi ena največjih, Marvel. A trg 

se je kasneje stabiliziral.  

 

Vsebine tega obdobja so bralci dojemali kot provokativne in kontroverzne – nekateri so 

to videli kot rast in razvoj medija, ki je končno pokazal znake zrelosti, medtem ko so 

drugi to videli kot obdobje grotesknih ekscesov in nezrelosti. Resnica pa je bržkone 

nekje vmes. 
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Tudi na drugih področjih so se dogajali premiki. Vsa avtorska dela so do tega obdobja 

pogodbeno pripadala založniku. Avtorji znanih in profitabilnih likov so bili plačani le 

toliko, kolikor jim je založnik namenil v pogodbi za izdane številke, ne pa tudi odstotke 

dobička, ki jih je založnik nadalje iztržil iz junaka. Mnogim piscem in risarjem se je 

takšna praksa zamerila, zato so odšli k manjšim založnikom ali pa so ustvarili svoja 

založništva (bolj znana primera sta Image in Dark Horse), da bi obdržali pravice svojih 

del. To je zdramilo DC in Marvel, dve največji ameriški založniški hiši. Da bi obdržali 

nekatere velike talente, sta ustvarili podružnice, ki so bile bolj naklonjene avtorskim 

pravicam avtorjev: Vertigo, Wildstorm, Max, itd.  

 

2.4.2  Vplivi in stereotipi temnega veka 
 

Večina poznavalcev se strinja, da se je temni vek stripa uradno pričel leta 1986, ob 

splavitvi dveh izredno vplivnih grafičnih novel:  Temni vitez se vrača (The Dark Knight 

Returns) Franka Millerja in Varuhi (Watchmen) Alana Moora. Kljub temu da so avtorji v 

osemdesetih že kazali mračnejše težnje (V for Vendetta, Ronin, Saga of the Swamp Thing), 

pa sta stripa Varuhi in Temni vitez se vrača zelo neposredno navdihnila in vplivala na vsa 

sledeča dela stripovske industrije. Značilnosti obeh sta bili temačni in kompleksni 

zgodbi, ki sta dekonstruirali žanr superjunaškega stripa in vanj vlili večjo politično in 

psihološko kompleksnost ter večjo količino spolne in nasilne vsebine, ki do takrat še ni 

bila videna v tem mediju. Popularnost obeh del je ustvarila trend, ki je prej dobro 

namerne, visoko moralne superjunake začel portretirati kot nevrotične, mučeniške ali 

mučene, na trenutke celo fašistične antijunake, katerih nasilne metode so izražale cel niz 

psiholoških in seksualnih frustracij.  

 

Trendu je uspelo pritegniti pozornost širšega bralstva in odobravanje v intelektualnih 

krogih, česar do takrat še ni uspelo nikomur v stripovski industriji. Strip je tako postal za 

trenutek nekakšen uporniški medij, ki je iz pubertete zakorakal v dobo zrelosti. V tem 

času se je pričel tudi revizionizem, ki je prenovil stare, pozabljene ali obskurne like iz 

stripovskih univerzumov in jih oblekel v temačnejše, zrelejše odtenke.  Obdobje je 

uspešno ustvarilo veliko dobro sprejetih del, tako v popularnih kot neodvisnih vodah – 
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The Sandman Neila Gaimana, Doom Patrol in Animal Man Granta Morrisona, Spawn 

Todda McFarlanea, itd. Moore in Miller sta v superjunaške stripe prenesla disciplino in 

strukturo drame, književnosti in glasbe. Odprla sta vrata drugačnemu superjunaku. 

(Morrison , 2011)  

 

Kljub temu je veliko kritikov opozarjalo, da v več primerih vsebina ni zrela, ampak 

adolescenčna, saj so nekateri navdih Varuhov in Temnega viteza jemali zelo površinsko 

in zgrešili pomen ter se raje osredotočali na nasilje in spolnost, medtem ko so bili junaki 

nič več kot psihotični banditi. (»Useful Notes: The Dark Age of Comic Books«, 2014) 

 

Če bi odvzeli Moorovo strast, izjemno izrazoslovje, pisalne sposobnosti in njegovo 

obsesijo s formo ter ohranili le njegov cinizem, opise krutosti in potrebo po 

izpostavljanju potencialno ranjene spolnosti risanih junakov, bi dobili le nekakšno nišo 

superjunaške stripovske pornografije. (Morrison, 2011) Če bi odvzeli Millerjev risarski 

in satirični talent, njegovo sposobnost podajanja akcijskih sekvenc in bi pustili le njegove 

nazadnjaške podle junake – psihološko ranjene sociopate v vojaških plaščih in škornjih – 

dobimo stereotipni model superjunaka poznih osemdesetih. Resnobni kiborški morilci 

in klanja željni sadisti so postali novi junaki temne dobe, kot je bil The Punisher, 

navdihnjen po filmih Death Wish s Charlesom Bronsonom. (Morrison, 2011) Po Mooru 

so se mnogi profesionalci znašli v slepi ulici, saj je prevladalo splošno mnenje, da so bili 

Varuhi labodji spev superjunakov, tako konceptualno, oblikovno kot tematsko.  

 

Kakor pravi Grant Morrison: »Junaki so bili izgnani iz Raja in nihče se ni mogel več 

izogniti pastem samozavedanja. Superjunaki so bili oropani svojih varajočih mask in kapuc 

ter stali nagi, osmešeni in izrabljeni.« (Morrison, 2011, str. 398) 

 

Temni vek stripov se je zelo neopazno prevesil v moderni vek in njun mejnik je še vedno 

tema debat. Večkrat je kot ena od ločnic omenjen prihod velikih in predvsem kvalitetnih 

filmov po stripovskih predlogah, kot so bili Blade (Stephen Norrington, 1998), X-men 

(Bryan Singer, 2000) in Spiderman (Sam Raimi, 2002), ki so bili do takrat redkost.  

Izjemen uspeh teh filmov je omogočil rednejši prehod stripa v film in zdi se, da živimo v 
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obdobju, ki je vedno bolj strip-o-filmski. Filmi po stripih so postali donosen posel, na 

platna pa se selijo celotno izdelani in povezani univerzumi. 

 

V stripu so mnoge teme temnega veka še vedno zelo aktualne, prav tako pa je za 

moderni vek značilno obujanje tem, vsebin in sloga iz preteklih stripovskih dob. 

Popularnost antijunaka v stripih pa od osemdesetih let dalje ni upadla, kvečjemu 

nasprotno, in ko so se težnje po nasilnih maščevalcih in psihopatskih »herojih« dovolj 

umirile, so se pričeli pojavljati zanimivi in kvalitetni (anti)junaki. Liki, kakršni so John 

Constantine, Dylan Dog, Spider Jerusalem, junaki serij Lucifer, Fables, The Walking Dead 

– prisotnost neuravnovešenih, ranljivih ali domala zlobnih in nesposobnih junakov je do 

danes postala nekaj samoumevnega. Njihov vpliv pa je pričel spreminjati tudi splošno 

pojmovanje »idealnega« junaka v popularnem stripu in občasno tudi Superman ni bil več 

tako popoln, kot je bil nekoč. (»Comic Book Ages«, 2003) 

 

2.4.3  Italjanski temni vek: Fumetti neri (1962–1966) 
 
Preden nadaljujemo, skočimo za trenutek nazaj na staro celino in kot zanimivost 

omenimo še eno zlato, čeravno kratko obdobje stripovskega antijunaka.   

V Milanu se je v šestdesetih letih, v času, ko so junaki v Ameriki pridobivali človeško plat, 

rojevala svojevrstna revolucija v trendu seksi, nasilnih stripov za odrasle – t.i. fumetti 

neri ali črni strip. Leta 1962 se pojavi Diabolik, nekakšno bipolarno nasprotje Batmana. 

Bil je junak, kakršen bi lahko postal Batman, če bi se odločil popolnoma izneveriti 

zakonom: lep, inteligenten in zelo bogat, a tudi tat in morilec. Kot črni panter zamaskiran 

v oprijeto črno obleko, ki le z izrezom odkriva njegov predirajoč, temačen pogled, je bil s 

svojo popolno postavo prava poosebitev ženskih fantazij. Vozil je dober avto, njegova 

redna sopotnica pa je bila briljantna lepotica Eva Kant.  

 

Strip amoralnega in spletkarskega zamaskiranca sta ustvarili sestri, Angela in Luciana 

Giussani, ki sta ga izdali skozi svojo majhno založniško hišo Astorina in z njim upravljali 

vse do svoje smrti. Uspeh Diabolika je navdihnil celo kopico podobnih antijunakov in 

vzpon italijanskega črnega stripa. Junaki, kot so Kriminal, Satanik in Sadistik, so si z 
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Diabolikom delili amoralnost, ustvarjanje novih ekstremov sadizma in spolnega nasilja. 

(Morrison, 2011) 

 
Njihova priljubljenost je zrasla delno zaradi takratnega obdobja, saj so Italijo v 

petdesetih letih pretresale finančne, industrijske in družbene spremembe. Ljudje so 

masovno zapuščali vasi in se selili v večja severna mesta, kot je Milano, da bi lahko delali 

v tovarnah in pisarnah. Pismenost in razpoložljiv dohodek od dela sta bila v porastu, 

prav tako večja dostopnost do bralnega materiala preko več deset tisoč kioskov. Diabolik 

se je dotaknil mnogo človeških, globokih in sebičnih fantazij, a istočasno odseval 

nelagodnost naraščajoče potrošniške družbe, kapitalistične pohlepnosti in politične 

korupcije. Večina Diabolikovih žrtev so bili nenasitni tajkuni, mafijci in narkomani, ki so 

ob njem izpadli veliko večji negativci kot on sam.  

 

Diabolik, skupaj z njegovimi derivati, je zaradi svoje vsebine potiskal meje cenzure in 

moralne represije katoliške cerkve ter s tem prispeval k večjemu liberalizmu v 

šestdesetih letih. Italijanski založniki otroških stripov so tako uvedli Garanzia Morale ali 

moralno garancijo kot pečat odobritve (podobno kot CCA v Ameriki), s katero so želeli 

vsiliti politično korektnost. Da bi se temu izognili, so Diabolika razglasili izključno za 

»strip za odrasle«, kar je tržišče še dodatno sprostilo in povzročilo poplavo podobnih 

antijunakov in antijunakinj s provokativnim enobesednim imenom, ki je bil črkovan s 

kriminalnim K ali kakšno drugo izstopajočo črko (Demoniak, Sadik, Fantax, itd.). 

 

Ti provokativni italijanski stripi so prinašali kompleksne, občasno perverzne antijunake 

in antijunakinje, kakor drugod na globalnem stripovskem tržišču šestdesetih. A že od 

samega začetka so bili deležni uradnih pritožb in kazenskih obsodb. Sredi šestdesetih let 

so se pred sodiščem znašli založniki, direktorji, tiskarji in distributerji (brez avtorjev) 

stripov Kriminal, Sadik in Satanik (a ne tudi Diabolik) z obtožbo poveličevanja kriminala. 

Tožbo so izgubili in sodišče jim je naložilo veliko globo. Tako so bili avtorji vsebino 

svojih stripov prisiljeni krepko omiliti, s tem pa so izgubili velik delež bralcev. Kljub 

nadaljnjemu izdajanju stripa Diabolik, ki je še danes popularen, pa se je takrat končalo 

kratko črno obdobje fumetti neri. (»Diabolik«, 2014) 
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2.5 SUPERJUNAK  PROTI  ANTIJUNAKU 
2.5.1  Superman proti Batmanu 
 

 
Slika 7: Združeni naslovnici druge izdaje Batman št. 608 (december, 2002) in Superman vol. 2. št. 204 (junij 
2004); risar Jim Lee 
 

Dva svetovno najbolj znana in oboževana super moža, s pojavom katerih se datira zlata 

doba ameriškega stripa, komplementarno predstavljata sorodna, a nasprotujoča tipa 

junakov. Superman in Batman sta bila prva heroja, ki sta presegla okvirje medija in 

postala del ameriškega kulturnega izročila. Sčasoma sta postala prijatelja, kar je 

posledično privedlo do združenja svetov likov (t.i. crossover), virtualne resničnosti, v 

kateri živijo fikcijski junaki, in s tem oblikovanja skupne mitologije. (Morrison, 2011) A 

Superman in Batman sta bila tudi nasprotnika, ki sta ničkolikokrat merila svoje moči in 

vrednote. V svojem bistvu je Superman sinonim superjunaka, medtem ko ima Batman 

izrazito antijunaške karakteristike.  
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Njuno primerjavo bi rad naredil ob pomoči likovne in vsebinske analize naslovnic njunih 

prvih številk ter v kontekstu predstavil značilnosti njunega izvora in značaja, ki ju 

ločujeta v klasifikaciji (anti)junaka. 

 

2.5.2  Superman  
 

 
Slika 8: ACTION COMICS #1, avtorja: Jerry Siegel in Joe Shuster, založnik DC, 1938 

 

Naslovnica stripa, ki je junija 1938 prišel na police ameriških trafik, je pokazala svetu 

nekaj, česar do takrat še ni videl: prototip superjunaka. Prikazovala je močno, za tiste 

čase futuristično in na svoj način primitivno ilustracija lovca, ki uničuje »nevaren« 

avtomobil. Ni popolnoma jasno ali, tukaj še neimenovani, alfa samec namerno uničuje 

avtomobil ali rešuje klečečega moškega pod njim. Vendar je njegova pojava tako 
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nenavadna in silovita, da civilisti v paniki bežijo – in se morda sprašujejo, kdo je ta 

nadčlovek, ki z golimi rokami dviguje in prevrača avtomobile – je tu, da nas reši ali uniči?  

 

Rumeno ozadje, ki jo venčasto obdaja rdeča s črnim rastrom, nakazuje, da se je zgodila 

nekakšna eksplozija, ki je razsvetlila nebo. Poudarjen je art deco logotip Action Comics, ki 

kliče k junaški akciji - junakova dejanja so bila vredna več kot besede. (Morrison, 2011) 

Zeleni avtomobil bi lahko bil prikaz ameriške tehnološke superiornosti in čudeža 

masovne produkcije. A to je bilo leta 1938, ko so proizvodne linije odpuščale delavce v 

vseh razvitih predelih sveta in mali človek je nemo jokal, da bi ne bil pozabljen v 

neizprosni mašineriji industrije. (Morrison, 2011)  

 

V svoji izvirni viziji je bil Superman junak malega človeka. Bil je drzen humanističen 

odziv na obdobje strahov ameriške depresije, nenehnega tehnološkega razvoja in 

industrializacije. Tako se je tudi Superman neprestano boril proti velikanskim vlakom ali 

prevračal tanke.  Njegovo mesto je bilo Metropolis, njegov čas je bil dan (od sonca je tudi 

črpal svojo življenjsko energijo), zaščita človeštva njegova odgovornost. (Morriso, 2011) 

 

Superman je prispeval še eno pomembno lastnost, ki je danes samoumevno povezana s 

pojmom superjunaka: skrivno identiteto. Medtem ko so starogrški junaki bili to, kar so 

bili  - Herkul je bil nenehno Herkul in Odisej nenehno Odisej – je Superman skrival svoj 

izvor in moč pred drugimi. Podnevi je bil Clark Kent, nerodni novinar, a ob prvem znaku 

nevarnosti se je preobrazil in postal mogočni Superman. Čeprav ni bil prvi heroj, ki je 

svoja dobra dela opravljal v tajnosti, pa je z njim to poslanstvo postalo stalnica. 

(Morrison, 2011) 

 

Tudi s tehničnega vidika je bil strip presežen. Zgodnji stripi so uporabljali štiribarvni 

tiskan proces, kjer so se kombinirale rdeča, rumena, modra in črna barva. Superman je 

bil prvi stripovski lik, ki je v celoti izkoriščal možnosti nove tehnologije. Ti temeljni 

gradniki stripovskega univerzuma so dali superjunaškemu stripu zgled, ki do tedaj še ni 

bil uresničen. (Morrison, 2011) Kontrast rdeče in modre povzema barve ameriške 

zastave in s tem daje junaku patriotski značaj, na prsih pa nosi velik S na rumeni podlagi. 
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Te značilnosti so lik naredile prepoznavnega tudi iz daljave, ko preletava mesto 

Metropolis in jasno je, za kaj se zavzema Superman: za resnico, pravico in ameriški sen.  

(Morrison, 2011)  

 

Istočasno je Superman samosvoja alegorija na Kristusa: nesmrtni šampion, ki ga je 

nebeški oče poslal na Zemljo (v tem primeru njegov izvenzemeljski oče Jor-El), da bi 

nam bil za vzor in nas učil, kaj je prav in kaj narobe. Kot otroka sta ga starša z 

umirajočega planeta Krypton poslala na Zemljo, kjer sta ga našla dva preprosta kansaška 

kmeta, Martha in Jonathan Kent, in ga ljubeče vzgojila v dobrega in poštenega Zemljana. 

V najstniških letih je Clark spoznal, da mu zemeljsko ozračje daje neverjetne moči (ki jih 

na svojem izvirnem planetu ne bi imel), ki jih je kot odrasel pričel uporabljati, da bi 

zaščitil ljudi krušnega planeta. (Morrison, 2011) Bil je pogumen in premeten. Nikoli ni 

odnehal in nikoli ni nikogar pustil na cedilu. Potegoval se je za pravice zapostavljenih in 

ščitil je šibke. Nasprotniki ga niso mogli raniti ali ubiti, ne glede na to koliko so se trudili. 

Ni mogel zboleti. Bil je zvest svojim prijateljem in planetu, na katerem je odrastel.  V 

svoji zgodnji dobi sicer ni bil vsemogočen, tudi njegov let je bil še v povojih, saj je bil 

sposoben le dolgih skokov po zraku. Kmalu pa so avtorji njegove sposobnosti razvili do 

kanoničnih, ki jih ima še danes: lahko leti, se premika hitreje od ustreljenega naboja, 

njegova sapa lahko zamrzne, njegov žareč pogled lahko stopi kovino, njegova moč lahko 

zaustavi brzeči vlak, njegova koža je kot neprebojni jopič … 

 

Ali kot pravi Grant Morrison: “Z drugimi besedami je Superman bil preporod naše 

najstarejše ideje: bil je Bog.” (Morrison, 2011, str. 43) 

 

A kljub svoji navidezni nesmrtnosti je imel šibko točko – ranil ga je lahko zeleni 

kriptonit, ostanek njegovega uničenega planeta. 
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2.5.3  Batman  
 

 
Slika 9: DETECTIVE COMICS #27, avtorja: Bob Kane in Bill Finger, založnik DC, 1939 

 

Če je bil Superman sončna svetloba optimizma, je senca, ki je ne dolgo za tem padla na 

ameriška tla, bila Batman, junak noči. (Morrison, 2011)  

 

Batmanova pojava na naslovnici Detective Comics številke 27 prikazuje drugačnega 

junaka že v sami dinamiki njegovega soočanja s kriminalci. Čeprav naslovnico krasi 

rumeno ozadje kot pri Supermanovi (kar je bil le način, kako jo narediti bolj atraktivno), 

pa daje veliko bolj temačen občutek. Batman, človek-netopir, je tu kot prikazen, ki 

spominja na filmskega vampirja Nosferatuja, in še sanja se nam ne, ali je pod tem 
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kostumom človek, ali pa nemara res pol netopirska pol človeška pošast. Njegove prazne 

bele oči bi lahko potrjevale slednje. A očitno ne more leteti, saj je primoran uporabljati 

pripomočke. Odet v sivo in črno se v vlogi tihega lovca,  kot kakšen Tarzan, zavihti z 

vrvjo nad mestnimi strehami in učinkovito onesposobi – ali nemara ugrabi – enega od 

gangsterjev, čakajočih v zasedi. Zdi se, kot da ga je presenetil iznenada, saj ni imel niti 

časa, da bi se obrnil. Za gangsterja v ospredju, čeprav ne vidimo njunih izrazov, pa lahko 

sumimo, da smo ju ujeli v trenutku presunjenosti, v katerem nista sposobna reagirati. 

Kljub temu da eden od njiju meri s pištolo, pa je morda preveč prestrašen ali morda le 

previden, da bi jo sprožil. Jasno je, da je Batman tisti, ki ima kontrolo nad položajem. 

 

Batman, ki sta si ga zamislila risar Bob Kane in pisec Bill Finger (ki je bil uradno priznan 

kot soavtor lika šele pozno po njegovi smrti), se je rodil kot namerno nasprotje vsega, 

kar je imel Superman. Superman je bil Nezemljan z izjemnimi močmi; Batman je bil 

človeško bitje, brez nadčloveških sposobnosti. Supermanov kostum je bil pisan, 

patriotski; Batmanov je bil siv in črn, z nekaj rumene. V svoji tajni identiteti je bil 

Superman Clark Kent, delaven kmečki sin, ki je odrasel v majhni kansaški vasici; Batman 

je bil Bruce Wayne, bogataški plejboj, potomec milionarjev. Superman se je pretvarjal, da 

je Zemljan. Batman se je pretvarjal, da je več kot človek. Clark je bil zaljubljen v 

sodelavko Lois Lane; Bruce je bil ženskar. Superman je delal sam; Batman je kasneje 

dobil mladega pomočnika Robina. Supermanov je bil dan; Batmanova je bila noč. 

(Morrison, 2011) Superman je bil dobronamerna sirota z drugega planeta, ki se je 

odločil, da bo svoje nezemeljske moči uporabljal za pomoč ljudem posvojenega planeta; 

Batman je bil sirota, ki je posedoval nekaj globoko blaznega; gnalo ga je maščevanje.  

 

Da bi razumeli, zakaj se bogataš Bruce Wayne ponoči preobleče v netopirja in se bori 

proti kriminalu, je potrebno nekaj več ozadja in razumevanja njegovih motivov. Kot 

osemletnik je bil priča umoru lastnih staršev, Marthe in Thomasa Wayna, ko so se vračali 

iz kina. Mladi Bruce bi po tem tragičnem dogodku lahko svoje bogastvo zapravil za 

karkoli in njegova pot bi ubrala popolnoma drugačno pot. A kot zrel mladenič, ki je 

odraščal ob pomoči svojega krušnega očeta, butlerja Alfreda, se je odločil, da bo svoja 

sredstva, izreden intelekt in fizične sposobnosti uporabil za boj proti kriminalu. Vendar 

je bila kot glavni motiv vedno prisotna želja po maščevanju in krivda ob nemočnem 
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gledanju smrti staršev. To ga ločuje od stereotipnega dobronamernega junaka in ga 

postavi v luč antijunaka, saj smo prvič v stripovskem mediju lahko razbrali psihološke 

podtone (čeprav morebiti nenamerne) za motivi zakrinkanega maščevalca. Poleg 

nešteto pripomočkov je bila Batmanove glavna metoda onesposabljanja negativcev 

ustrahovanje.  (Morrison, 2011)  

 

Tudi njegovo mesto Gotham je popolno nasprotje vedrega Metropolisa. Je velemesto, za 

katero se zdi, da je v stalnem somraku. Superman vanj ne bi sodil, vendar Batman ta 

mračni teritorij obvladuje. V njem se vizualno prepletajo filmi noir, nadnaravno in 

mistično, visoka tehnologija, bogastvo in beda – vse to predstavlja Batman. (Morrison, 

2011) 

 

Batmanova avtorja sta se navdihovala pri znanem izmišljenem aristokratu, ki se je 

zakrinkan boril proti zlu – Zorru – in šundovskih kriminalkah tistega časa. Slednje se je v 

Batmanu odražalo, saj je junak bil nepridiprave sposoben ubiti. Kmalu so tovrstne akcije 

omilili in tako se je Batman – kot njegov kolega Superman in drugi pripadniki glavnega 

superjunaškega kanona – zaprisegel neubijanju in privedbi negativcev k roki zakona. A 

vse to počne po lastnih metodah, ki se ne skladajo vedno z zakoni mesta. 

 

Batmana so še bolj kot mesto definirali njegovi stalni nasprotniki, ki so bili vsak na svoj 

način poosebitve različnih psihičnih motenj. Dvolični Two-face je bil shizofrenija, 

zapeljiva Catwoman kleptomanija, srhljivi Scarecrow različne fobije. Joker, Batmanov 

glavni antagonist, pa je bil »humoren«, maničen, kaotičen in nepredvidljiv odsev 

Batmanove resnobne, premišljene in organizirane osebnosti. Predvsem v zadnjih 

desetletjih se je Batmanu vse več postavljalo ogledalo, rekoč »glej, saj si ti isto nor kot 

mi«.  (Morrison, 2011, str. 58) 

 

V desetletjih po njegovem nastanku se je Batmanova galerija prijateljev in sovražnikov 

močno razširila,  tako se je spreminjal tudi Batmanov karakter. Z leti je počasi izgubljal 

temačnost in ostrino, s tem pa svojo kredibilnost kot vitez noči. Vse bolj je postajal 

karikatura samega sebe, njegov svet pa je bil kičast in predvidljiv. V bronasti dobi je 

počasi začel pridobivati nazaj svoj prvotni jaz. A šele v osemdesetih letih ga je serija 
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stripov avtorja Franka Millerja ponovno proslavila kot ultimativnega antijunaka med 

stripovskimi superheroji. 
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2.6 MOORE IN MILLER: AMBIVALENCA SUPERJUNAŠTVA IN 
PREPOROD PADLIH JUNAKOV 
 

Podrobneje si poglejmo grafični noveli Franka Millerja in Alana Moorea, ki sta uradno 

označili pričetek temnega veka in katerih popularnost je vplivala na vsebinsko evolucijo 

stripovskega medija ter  značaj (super)junakov.  

 

2.6.1  Batman: The Dark Knight Returns  (Batman: Temni 
vitez se vrača) 
 
Ameriški pisatelj in risar Frank Miller se je do leta 1985 že uveljavil kot priznan avtor s 

svojo hard-boiled kriminalno akcijsko priredbo junaka Daredevila, ki mu je sledil 

eksperimentalno znanstveno fantastični ep Ronin. (Morrison, 2011) Vendar je bil 

Millerjev prvi večji uspeh delo, ki je 

popolnoma spodkopalo popularno 

podobo Batmana. Slednjega so se do 

takrat nekako še vedno držali kičast, 

camp videz in infantilne zgodbe, ki niso 

odsevale duha časa, naklada pa je strmo 

padala - vse dokler niso nadaljevanje 

Batmanove sage zaupali Millerju. 

(Morrison, 2011) 

 

Temni vitez se vrača (The Dark Knight 

Returns), strip v štirih epizodah, je 

samozavestno spremenil podobo in 

zgodbo Batmana v podobi nasilne 

operete Amerike osemdesetih. Prikazal 

je vzpon, padec in ponovni vzpon titana, 

drugačen portret Brucea 

Wayna/Batmana, ki je bil v duhu bližje 

Slika 10: Naslovnica prve epizode The Dark Knight 
Returns, Frank Miller (1986) 
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liku Charlesa Fosterja Kanea (iz filma Državljan Kane) kot stereotipnemu superheroju, 

kot je bil prikazan zadnja desetletja. Millerjev Wayne je poosebljal premožnega, 

preudarnega in svobodnega Američana, brez odgovornosti do avtoritete, ki ga istočasno 

preganjajo krivda in demoni preteklosti. (Morrison, 2011)  

 

V zgodbi, ki nas postavi v bližnjo prihodnost mesta Gotham, sledimo 

petinpetdesetletnemu Bruceu Waynu, ki se je po smrti svojega partnerja Robina upokojil 

kot Batman. Brez svoje skrivne identitete je Wayne postal brezciljen pivec, ki flirta s 

smrtjo. A stopnja kriminala v mestu narašča, zato se Wayne, ki se težko sooča s trenutno 

situacijo, vrne kot Batman. (Morrison, 2011)  

 

V petdesetih letih od njegovega nastanka je Batman postal zaveznik zakona in reda, 

Miller pa ga je spet prikazal kot odpadnika. Bil je Batman s priokusom Umazanega 

Harryja – tudi Miller je priznal, da je navdih za zgodbo Temnega viteza dobil v filmu 

Sudden Impact, kjer se Umazani Harry po dolgem odmoru vrne k boju prot kriminalu. 

(Strike, 2008) Batmana iz Temnega viteza bi najlažje opisali kot bajronskega junaka – 

uporniškega, arogantnega, čemernega in z dobro mero mračnosti.  

 

Z besedami Geoffa Klocka: »Batmanova obsedenost z redom in kontrolo, njegovim 

preziranjem civilnih pravic ter njegove uporabe nasilja, s katero prisili, najpogosteje 

kriminalce, k uklonitvi svovi volji, kažejo na stripovsko (občasno vabljivo) 

spogledovanje s fašizmom. Ilegalno zagovarjanje fizičnega nasilja igra vlogo v vseh 

superjunaških zgodbah.« (Klock, 2002, str.41) 

 

Temni vitez je eden od ultimativnih upornikov, ki vedno dobi, kar želi zaradi svoje nuje 

po kontroli. Je maščevalec, ki je ne glede na to, da je v očeh avtoritete viden kot grožnja 

in nadloga, tisti, ki mu uspe izvršiti to, česar oni ne zmorejo. (Burakow, 2009) V 

Millerjevi verziji se je Batman preobrazil v pravega antijunaka, ki svoj bes usmeri v 

skorumpirane ustanove Amerike bližnje prihodnosti. Tej še vedno vlada Ronald Reagan, 

pod njim pa stoji nihče drug kot republikanski Superman. Millerjev maščevalni in jezni 

Batman se je boril proti zvodnikom, neonacistom in policistom vse do samega 

Supermana. (Morrison, 2011) 
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Naslovnica prve epizode Temnega viteza je prikazovala majhno silhueto Batmana v 

skoku, padajočega z levega zgornjega kota čez modro ozadje, ki ga deli strela. Brez 

bleščečih logotipov, le preprost moderni deco sans-serif font z naslovom in DC-jevim 

logom. Batman je popreproščen do hieroglifa, prazen znak, brez detajlov svojega 

znanega kostuma. Le ušesa in plapolajoče ogrinjalo sta bila dovolj za njegovo 

prepoznavnost. Kar izstopa, je strela, ki napoveduje nekaj eksplozivnega. (Morrison, 

2011)  

 

Vsaka stran stripa je bila zgrajena okrog šestnajstslične mrežne strukture (16 panel 

grid), ki je omogočala Millerju, da razgradi čas in gibanje. Najbližje bi lahko bil 

kinematografski ekvivalent deljenega zaslona, animirani mozaik sekvenčnih delčkov. 

Linije so bile robate in agresivne. Strip je bil uspešnica in postavil je nove mejnike 

mojstrskega materiala v stripu. Kot produkt tistega časa je bilo moč njegov vpliv čutiti še 

desetletja kasneje, tudi v animiranih serijah za otroke. (Morrison, 2011)  

 

2.6.2 Watchmen (Varuhi) 
 

Sredi osemdesetih se je v ameriškem stripu pričel dogajati nekakšen revizionizem. 

Založniška hiša DC je želela reciklirati nekatere obskurne ali manj uspešne like in jih dati 

v roke svežim, ameriškemu trgu manj poznanim avtorjem, ki so jih večinoma »uvozili« iz 

Velike Britanije. Angleži so se izkazali za odlično naložbo, saj so več kot uspešno obudili 

nekatere like in v stripovski medij vnesli literarno senzibilnost, ki je strip v zavesti širše 

publike končno pričela oddaljevati od mnenja, da gre samo za pogrošno čtivo za mlade.  

Eden najbolj prodornih in vplivnih avtorjev, ki je bil zaslužen za odraščanje medija, je bil 

pisec Alan Moore. Če je Millerjev Dark knight dekonstruiral takratno podobo Batmana, je 

Moorovo delo Watchmen dekonstruiralo celoten superjunaški univerzum in pokazalo, da 

so nam možje in žene v pajkicah bližje, kot bi si lahko mislili. 
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Zaključena dvanajstdelna serija 

Watchmen, ki je izšla med leti 1986–1987 

pri založbi DC, je bila sprva mišljena kot še 

en revizionistični projekt, pri katerem je 

imel Moore namen preobraziti like, ki jih 

je DC odkupil od propadle založbe 

Charlton Comics. A Moorova zamisel bi 

junake naredila neuporabne za nadaljnja 

dela, zato je na pobudo urednikov like 

zastavil kot izvirne junake in spremenil 

zgodbo, k sodelovanju pa povabil risarja 

Davea Gibbonsa.  (Jensen, 2005) Gibbons 

je pri konstruiranju likovnega zgleda 

stripa namenoma želel ustvariti podobo 

tako, da bi bila vsaka stran prepoznavna 

kot del istega stripa. Okvirji na straneh so 

bili razdeljeni po simetrični 3 x 3 stranski 

mreži, ki je število omejila na največ 

devet vertikalno podolgovatih kvadratov, kar je bilo za stripe nenavadna izbira. Tudi like 

je želel narisati na način, ki bi bil drugačen od povprečja takratnih stripov. S posebno 

težo v linijah, z uporabo trdega, neupogljivega peresa, ki ni imelo možnosti moduliranja 

med tankim in debelim, je like narisal v nasprotju z običajno bujno in fluidno linijo 

takratnih stripov. (Salisbury, 2002) 

 

Naslov stripa izhaja iz rimskega izreka satirika Juvenala: »Quis custodiet ipsos 

custodes?« Kar v prevodu pomeni: »Kdo varuje varuhe?« (»Who watches the 

watchmen?«) 

 

»V kontekstu Varuhov to ustreza. 'Oni varujejo nas, kdo pa varuje njih?'« je Moore 

komentiral izbiro naslova. ( The Comics Journal, 1987. št.116, str. 80–88) 

 

Slika 11: Ena od variacij naslovnic zbirke Watchmen, 
Dave Gibbons (1986) 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Comics_Journal
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Moore je v zgodbi želel ilustrirati sodobne bojazni in kritizirati koncept superjunaka.  

Bolj kot na reševanje sveta se zgodba osredotoči na osebne borbe protagonistov. 

Strukturirana kot nelinearna pripoved, ki preskakuje med časom, prostorom in 

zgodbami, nas postavi v alternativno ameriško preteklost, kjer se med leti 1940 in 1960 

pričnejo pojavljati zamaskirani junaki, ki pomagajo ZDA zmagati vietnamsko vojno. Ko 

se ZDA, še vedno pod vodstvom predsednika Nixona, pričnejo bližati nuklearni vojni s 

Sovjetsko zvezo, postanejo neodvisni zamaskirani borci proti zločinu prepovedani, kar 

prisili večino junakov, da se upokojijo ali pričnejo delati za vlado.  

 

Glavna zgodba se prične odvijati sredi osemdesetih let v New Yorku, kjer policija 

raziskuje umor Edwarda Blakea. Ko policija ne najde sledi, še vedno delujoči maskiranec 

Rorschach preiskuje dalje. Spozna, da ni bil Blake nihče drug kot junak The Comedian, ki 

je po prepovedi vigilantizma pričel delati za vlado Združenih držav. Rorschach je 

prepričan, da gre za zaroto, ki želi izbrisati vse bivše maskirane junake, zato se odloči, da 

bo opozoril svoje bivše sodelavce, zdaj upokojene heroje: svojega bivšega partnerja 

Dana Dreiberga (prej znanega kot Nite Owl), Adriana Veidta (prej junak Ozymandias, 

zdaj premožen poslovnež) in modropoltega, čustveno odtujenega Doctorja Manhattna 

(edinega junaka s supermočmi) ter njegovo ljubimko Laurie Juspeczyk (Silk Spectre).  A 

kmalu po Blakeovem pogrebu se prične zgodba še bolj zapletati in vse kaže, da gre 

zarota globlje, kot je Rorschach sprva domneval, sumiti pa prične ljudi iz lastne vrste 

maskirancev. Splet okoliščin prisili upokojene junake, da si ponovno nadenejo maske in 

se podajo iskati odgovore. Sočasno pa je nevarnost nuklearne vojne med Rusijo in ZDA 

vse večja. 

 

Moore je o osnovi Watchmenov povedal: »Verjetno sem samo razmišljal 'To bi bil dober 

način, kako začeti strip: da bi slavnega superjunaka našli mrtvega.' Ko bi se skrivnost 

razpletala, bi bili vodeni globlje in globlje v resničnost tega superjunaškega sveta, ki bi 

pokazal realnost, ki je zelo drugačna od obče javne podobe superjunaka.« (Knutson, 

2000) 

 

Prvotna premisa serije je bile raziskovanje, kako bi se poznani superjunaki obnašali v 

verjetnem, resničnem svetu. Moore je želel ustvariti svet, ki bi ga bralec lahko dojel na 
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več, celo nasprotujočih si, načinov in mu s tem dal priložnost spoznati, kateri od njih je 

moralno najbolj doumljiv. Ni verjel, da bi moral bralcu vsiljevati določeno moralo, zato 

se je nagibal k temu, da junake prikaže v ambivalentni luči. (Eno, Csawza, 1988). Zgodbo 

je napisal tako, da se v njej junaki razvijajo na način, zaradi katerega se vprašamo: ali bi 

nam mar bilo bolje, če heroji ne bi obstajali? (Reynolds, 1992, str. 109) 

 

Moore: »Kar smo želeli narediti, je bilo pokazati vse te ljudi brez olepševanj. Pokazati, da 

so tudi najslabši med njimi imeli nekaj dobrega in tudi najboljši med njimi imeli svoje 

napake.« (Eno, Csawza, 1988) 

 

Omenil je tudi, da se je bil med pisanjem serije zmožen očistiti nostalgije do 

superjunakov in namesto tega našel interes v pravih človeških bitjih. (Knutson, 2000) 

 

V stripu se tudi Dr. Manhattan, edini superjunak z močmi, nenehno ukvarja s tem, kaj 

pomeni biti človek. Prej imenovani Jon Osterman, sin popravljavca ur, si je po radiacijski 

nesreči v laboratoriju pridobil božje moči. Slednje je uporabljal za revolucioniranje sveta 

in pripomogel k izumu energije za električne avtomobile ter zrakoplove in nadalje 

izumlja novo osupljivo tehnologijo. Brez njegove pomoči tudi Amerika ne bi zmagala 

vietnamske vojne, saj lahko s prstom spremeni tank v nič.  A s časom je postal vse bolj 

čustveno distanciran od ljudi okoli sebe in na splošno ravnodušen do človeštva. 

(»Characters: Watchmen«, 2014) 

 

Treba je omeniti tudi, da Doctor Manhattan kot polbožanski modri naturalist hodi 

naokrog popolnoma gol in je bil prvi tovrsten lik v superjunaški sferi. Medtem ko je 

Superman nosil svoje modre »spodnjice« navzven, jih Manhattan sploh ni nosil. Moore je 

racionaliziral to odločitev z argumentom, da kot bitje brezmejne moči in intelekta naj ne 

bi imel želje po nošenju oblek ali želje po toploti. (Morrison, 2011)  

 

Ostali junaki so bili borci proti kriminalu brez nadčloveških sposobnosti in vsak je po 

svoje predstavljal superjunaški arhetip z napako.  
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Laurie Juspeczyk, znana kot maskiranka Silk Spectre, je v svetu superjunaštva pristala 

po tem, ko je prevzela kostum in ime svoje slave željne matere. Lahko bi se reklo, da je 

imela Laurie podobne želje. A po prepovedi kostumskega junaštva je postala zagrenjena 

in razočarana ter svoje dneve preživlja kot dekle Dr. Manhattna, s katerim, zaradi že 

omenjenih razlogov, nima dobrega odnosa. (»Characters: Watchmen«, 2014) 

 

Daniel Dreiberg se je iz privrženca superjunakov razvil v popolnoma opremljenega 

junaka Nite Owla (alter ego, ki ga je prevzel od starega, že dolgo upokojenega in javno 

razkritega heroja Nite Owla – Hollisa Masona), po prepovedi pa je postal upokojeni 

intelektualec, ki živi umirjeno in osamljeno življenje.  Kot kakšen junak srebrne dobe se 

je Nite Owl zanašal na uporabo dragih izumov pri zatiranju kriminala, med drugim tudi 

na zračno ladjo Archie. A ko je svojo maskirano kariero moral zaključiti, je postal kot 

ponesrečen Batman iz šestdesetih – impotenten in preobilen, z vso svojo opremo, na 

kateri se je nabiral prah v skrivnem štabu. (Morrison, 2011) 

 
Verjetno najuspešnejši in najsposobnejši junak med Varuhi je Adrian Veidt, ki se je za 

svojo drugo persono navdihoval pri Aleksandru Velikem in se poimenoval Ozymandias. 

Svoje telo in um je izoblikoval do skoraj nadčloveške popolnosti in zanj se verjame, da je 

»najpametnejši človek na svetu«. V svoji postjunaški karieri si je ustvaril multimilijardno 

korporacijo in usvojil znanosti za spremembo sveta. Ravno on je glavni akter zarote, v 

katero se ujamejo protagonisti. S svojim bogastvom in znanjem ustvari načrt, s katerim 

povzroči smrt milijonov, zato da bi združil svet in preprečil nuklearno vojno, za katero 

verjame, da je neizbežna. Čeprav na koncu Veidt služi kot nekakšen negativec v zgodbi, 

pa bi ga glede na žanr težko označili za tipičnega zlobneža – konec koncev so njegova 

dejanja služila »dobremu« in tudi sam strip odklanja podporo ali obsodbo njegovih 

dejanj.  

 

»Eden njegovih največjih grehov je, da gleda človeštvo zviška, da podcenjuje človeštvo,« je 

Ozymandiasa komentiral Gibbons. (“Talking With Dave Gibbons”, 2008) 

 
Edini nevladni, še delujoči superjunak na začetku knjige je Rorschach (Walter Josef 

Kovacs). Z masko iz posebnega materiala, kjer se prelivajo črne packe na beli podlagi, 

http://www.watchmencomicmovie.com/101608-watchmen-comic-dave-gibbons-interview.php
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spominja na roršakove psihološke teste. Rorschach je neusmiljen, moten borec proti 

kriminalcem, ki verjame, da svet okoli njega propada. Govori v fragmentih, je asocialen 

in živi kot klatež, saj je svoje življenje skoraj popolnoma posvetil boju proti kriminalu. 

Njegove identitete ne pozna nihče, vključno z Nite Owlom, s katerim sta nekoč tvorila 

partnerstvo.  

 

Četudi izvzamemo njegovo ime, je Rorschach poleg Dr. Manhattna psihološko najbolj 

zanimiva oseba. A kljub svojim hibam Rorschach v bralcu vzbuja simpatijo in ga lahko 

označimo za glavnega junaka Varuhov. Je družbeni izobčenec in samotar, je inteligenten, 

izkušnje so ga naredile ciničnega (V stripu se nekajkrat vrnemo v njegovo tragično 

otroštvo, kjer je živel z mamo samohranilko, prostitutko po poklicu. Kakšen odnos je 

imel z njo, je jasno, ko ga nekdo obvesti o njeni smrti, na kar odgovori: »Dobro.«), 

introvertiran in razmišljujoč, temačen, z močnimi osebnimi načeli in pravili, ki ga na 

koncu privedejo do smrti. Rorschach je popoln primer stripovskega byronskega junaka. 

(»Characters: Watchmen«, 2014) Istočasno pa je v sivini dvoumnega moralnega 

univerzuma stripa Rorschach s svojo strogo odločnostjo in jasnimi nameni v duhu še 

najbližje klasičnim stripovskim superjunakom. (Morrison, 2011)  

 

Stripovski zgodovinar Bradford W. Wright opisuje nazore junakov Varuhov kot skupino 

črno-belih vrednot, ki prevzemajo različne oblike, a se nikoli ne pomešajo v sivino, 

podobno kot packe črnila na Rorschachovi maski. Rorschach vidi eksistenco kot 

naključno in, po Wrightu, mu ta nazor dopušča, da »svobodno 'čečka svoj kroj' po 

'moralno praznem svetu'«. (Wright, 2001, str. 272–273) 

 

Richard Reynolds piše, da so brez pravih antagonistov, super zlobnežev, v zgodbi  

superjunaki Watchmenov prisiljeni, da se soočijo z negotovimi družbenimi in moralnimi 

problemi, s tem pa Moore odvzame superjunaškemu konceptu nekatera pričakovanja, ki 

so se razvila v žanru. (Reynolds, 1992, str. 115) Občinstvo, ki je odraščalo s stripi, si je 

želelo superjunaških zgodb, ki bi ga nagovarjale in govorile o občutkih odtujitve, 

spolnosti in jeze. (Morrison, 2011) Želeli so si junake, ki so odrasli z njimi in so imeli 

podobne težave. S tem pa je Moore dosegel še nekaj drugega, saj je z raziskovanjem 
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pogosto spolnih motivov za maskami vrgel motno luč na predhodne superjunaške 

zgodbe in s tem prisilil bralca, da prevrednoti vse superjunake. (Klock, 2002, str. 65) 

 
Skupaj z Millerjevim Dark Knight Returns so bili Watchmen prva stopnja v tranziciji 

superjunaka iz fantazije v književnost. (Klock, 2002, str. 25–26) Serija je bila komercialni 

in kritiški uspeh ter jo še vedno označujejo kot najboljšo stripovsko serijo oziroma 

grafično novelo (angleško graphic novel - termin, ki se je razvil ravno z izdajo serij 

Watchmen in Dark Knight Returns v eni zaokroženi knjigi, s katerim so založniki želeli 

opozoriti, da ne gre več »le« za strip, ampak roman v slikah. (Sabin, 2001). Njegov vpliv 

je še danes viden in težko bi trdili, da se je temni vek stripa kdaj zaključil. Serija se s 

svojim ironičnim samozavedanjem žanra lahko interpretira kot labodji spev 

superjunaškega žanra ali pa je prvi korak k odraščanju, njegovi zrelosti. (Reynolds, 1992, 

str. 117) Preigravanje in transformacije zlobnežev v antijunake in reviziranje junakov v 

mračnejše, realnejše različice je od takrat postalo nekaj vsakdanjega v žanru 

suprejunaka in danes predstavlja že svojevrsten stereotip.  
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2.7  SPLOŠNI TIPI ANTIJUNAKA V STRIPU  
 

Čeprav je termin antijunak nekoč pripadal enemu specifičnemu karakternemu arhetipu, 

pa se je skozi čas razvil in danes pokriva več različnih vrst likov, ki jim je skupna točka, 

da služijo kot kontrast tradicionalnim, idealnim junaškim (stereo)tipom. Določanje in 

kategoriziranje antijunakov je zahtevno, saj je njihovih vrst vsaj toliko, kot obstaja 

junakov, predvsem pa je odvisno od konkretnega časa, prostora in kulture. Kar je nekoč 

bil klasični antijunak ali negativec, je danes lahko klasični junak; kar je v neki kulturi 

vredno in spoštovano kot junaško dejanje, je v drugi lahko zaničevano in sramotno.  

 

Tipi antijunakov v stripu se v osnovi ne razlikujejo od njihovih inkarnacij v drugih 

medijih. Nekateri imajo bolj tradicionalne junaške vrednote, a se te prej sesujejo, kot 

potrdijo. Načeloma pa se jih večina značajsko prej nagiba k cinizmu kot k idealizmu. 

(»Analyses: Anti-hero«, 2014)  V univerzumih superherojev, kjer je kontinuiteta 

osebnosti junaka (ali antijunaka) izpostavljena neskončnim preizkušnjam in 

spremembam, ki lahko usodno vplivajo na osebnost in dejanja določenega protagonista, 

pa se pogosto dogaja, da junaki postanejo antijunaki/negativci ter negativci/antijunaki 

junaki, itd. Na splošno pa je največja meja med (super)junakom in antijunakom v stripu 

v bistvu dokaj preprosta: superjunak za nobeno ceno ne bo pripravljen ubiti svojega 

nasprotnika, medtem ko je antijunak k temu lahko celo nagnjen. 

 

Vrsto antijunaka lahko določimo tudi glede na to, kje stoji na moralni lestvici, razpeti 

med nedvoumno dobroto in zlom, a specifična moralnost določenega junaka je navadno 

predmet razprave in različnih mnenj. (»Analyses: Anti-hero«, 2014) 

 

Tudi v samih upodobitvah si antijunaki ne bi mogli biti bolj raznoliki. Ni nujno, da katero 

od navedenih kategorij lik vizualno definira. Kljub temu lahko antiherojem pripišemo 

nekaj splošnih vizualnih atributov. Ponavadi imajo ti junaki takšne in drugačne telesne 

hibe, vidne rane in deformacije, pogosto vidne že na obrazu. Lahko gre za suhe, vidno 

šibkejše figure ali robustne in grobe, domala grozljive postave. Na videz lepi in brezhibni 

junaki imajo osebnostno veliko pomanjkljivosti in v sebi skrivajo večje pošasti kot 
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najbolj izmaličeni liki. Antijunaki načeloma izstopajo tudi po slogu oblačenja in večina jih 

ne sledi sodobnim trendom, ampak imajo samosvoj smisel za modo; odenejo se v 

mračnejše odtenke, mnogi pa se nostalgično držijo mode nekega drugega, preteklega 

časa.  

  

V nadaljevanju sem izbral nekaj pogostejših tipov stripovskega antijunaka in za vsakega 

navedel primer iz medija ter jih na kratko opisal in likovno analiziral. Konkretnejša 

likovna in ikonografska analiza je težavnejša, saj gre v večini primerov za like, ki so jih 

tekom izhajanja risali različni avtorji, zato se bom osredotočil na njihove glavne, značilne 

atribute (ali njihova primarna utelešenja). Mnogi antijunaki, ki sem jih izbral, so svojo 

podobo povzeli po znanih osebah, predvsem po popularnih glasbenih ikonah. Prav tako 

pa lahko določen tip antijunaka spada v več različnih kategorij.  

 

2.7.1  Klasični antijunak 
 

Ob omembi antijunaka se danes največkrat pomisli na grenkobno, mizantropsko, 

nasilno, sociopatsko in jezno osebo. Vendar pa je takšno pojmovanje precej nova 

iznajdba, ki se je razvila v devetdesetih letih in je bila posledica temnega veka stripa. 

Skozi dober del zgodovine je bil termin antijunaka pripisan karakternemu tipu, ki je bil 

vse prej kot to. V klasični in zgodnji mitologiji je bil junak drzen, samozavesten, 

pokončen, inteligenten in sposoben v boju, z malo ali nič napakami ter še manj šibkosti. 

Klasični antijunak je inverzija tega. Kjer je junak samozavesten, je antijunak poln 

dvomov; kjer je junak pogumen, je antijunak preplašen in strahopeten, itd.  

 

Zgodba klasičnega antijunaka se bolj nagiba k prekašanju lastnih slabosti in 

premagovanju antagonista. Vendar ni nujno, da se bo to tudi zgodilo. V idealistični 

pripovedi jim bo do konca skoraj zagotovo uspelo najti junaka v sebi, a v bolj ciničnem 

svetu je to veliko manj verjetno.  

 

Skozi čas je tovrstno portretiranje junakov postalo izredno priljubljeno, saj so bralci bolj 

uživali ob globljih zgodbah, ki so jih prinašali kompleksnejši, dostopnejši junaki s 

konflikti in napakami. Tako je tudi klasični antiheroj do neke mere nadomestil 
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tradicionalnega junaka, saj ga je dandanes težko najti, ne da bi imel vsaj malo antijunaka 

v sebi. Zgodnji Spiderman je bil načrtno zasnovan, da bi bil prvi superjunak z osebnimi 

in notranjimi konflikti, ki so bili dotlej rezervirani za super negativce in kriminalce. 

Njegov uspeh je veliko prispeval, da je tovrstno tolmačenje postalo del tipičnega 

pojmovanja junaka. (»Classical Anti-Hero«, 2014) 

 

2.7.1.1  Dylan Dog 
 

Glavni junak istoimenskega stripa, ki je vrhunec popularnosti doživel v zgodnjih 

devetdesetih, je delo italijanskega pisca Tiziana Sclavija. Stripovska serija se osredotoča 

na bivšega policista Scotland Yarda, zdaj zasebnega detektiva, ki ga javnost pozna kot 

preiskovalca nočnih mor, saj se je specializiral za nadnaravne in nenavadne primere, 

njegova postavka pa je sto funtov na dan, plus stroški. Zgodnjim zgodbam je uspelo 

dekonstruirati klišeje grozljivk, znane pa so bile tudi po svoji surrealistični in poetični 

kvaliteti pisanja ter črnemu humorju. A bolj kot to je bil privlačen sam Dylan Dog, saj je 

Sclavi ustvaril zanimivega in simpatičnega antijunaka v moralno kompleksnem svetu. 

 

Dylan je zdravljen alkoholik, nekoliko len, nagnjen 

k menjavanju razpoloženj in depresiji, zaskrbljen 

in poln fobij, med katerimi so strah pred letenjem, 

klavstrofobija in bojazen pred netopirji. Je 

brezupen romantik, pogosto se zaljubi (v svoje 

lepe klientke), a nobena od teh ljubezni ne zdrži 

dolgo, saj ima že v naslednji zgodbi drug interes. 

Kljub temu pa vedno trpi. Zaradi svoje 

specializacije s pomočnikom Grouchom (norec, ki 

je popolna kopija ameriškega komika Groucha 

Marxa in se večinoma sporazumeva v šalah) 

pogosto živita na robu revščine. Ni pretirano 

pogumen, močan ali premeten in zgodi se tudi, da 

se mu primer kdaj ponesreči. Eden boljših primerov tega je, ko Dylan sledi serijski 

morilki, ki pobija otroke in jo ustavi. A kot se izkaže, je bila morilka dobra vila, ki je 

Slika 12: Naslovnica prvega dela Dylana 
Doga v angleški izdaji (Claudio Villa, 1986) 
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ubijala otroke, ker so bili demonsko leglo z načrtom za apokalipso. (»Comic Book: Dylan 

Dog«, 2014) 

 

Kljub pretresljivim dogodkom pa se njegov svet kot tudi njegova podoba ne spreminjajo. 

Dylan Dog, razen izjemnih izdaj, izhaja kot črno-bel strip, ki ga rišejo mnogi risarji, a 

njegove vizualne značilnosti ostajajo prepoznavne. Njegove fizične poteze so bile že od 

začetka modelirane po angleškem igralcu Rupertu Everettu. Dylan je lep, postaven 

moški, čigar visoka in suha postava je popolno nasprotje herojskega in samozavestnega 

»mačota«. Je ostrega, markantnega obraza, suhih lic s poudarjenim slokim nosom in 

vranje črnimi lasmi. Njegova značilna oblačila spominjajo na modo sedemdesetih in 

zgodnjih osemdesetih: rdeča srajca z izstopajočim in ostrim ovratnikom, ki jo pokriva, za 

njegovo postavo prevelik, črn suknjič in modre kavbojke. Skozi Dylanov okus za modo 

lahko tudi vidimo, da gre za nekoga, ki ni v stiku s sodobnim časom in se rad drži 

preteklosti. 

 

2.7.2  Tragični junak 
 

Tragični junak je star literarni koncept, ki predstavlja junaka z »usodno napako« 

(pogosto enega od sedmih smrtnih grehov, kot sta ponos ali zavist), zaradi katere je v 

iskanju svojih sanj pogubljen, kljub svojim najboljšim namenom in trudu. Tragični junak 

je najbolj domač v gledališču, kjer se je termin rodil in je predvsem značilen za 

šejkspirjanske drame.  

 

Lahko deluje kot protagonist ali antagonist. Kot antagonist njegovi nameni nasprotujejo 

glavnemu junaku, vendar občinstvo do njega še vedno čuti simpatijo. Tudi sam 

protagonist ob premagovanju antagonista, ki je tragični junak, začuti sočutje in ima 

morda slabo vest, ker ga je primoran ujeti ali pokončati. Tragično junaški antagonist je 

mnogokrat premagan, a tudi izpuščen in redko umre, razen če zanj to pomeni častno 

dejanje. Tragično junaški protagonist pogosteje umre (predvsem v delih Williama 

Shakespeara). 
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Izvor tragičnega junaka se navadno pripisuje Aristotelu v delu Poetika, vendar v resnici 

izhaja iz umetnosti italijanske in francoske renesanse ter njihovih interpretacij 

Aristotela, ki so nadgradile njegove splošne ideje karakterizacij skozi humanistično lečo.  

(»Tragic hero«, 2014) 

 

2.7.2.1  Sandman 
 

Originalni Sandman, izhajajoč med leti 1974–1976, je delo ilustratorjev Jacka Kirbyja in 

Ernia Chua ter piscev Joea Simona in Michaela Fleisherja (»The Sandman (Vertigo)«, 

2014).  Dobrih deset let kasneje je junaka reviziral angleški pisec Neil Gaiman, s katerim 

je junak zaslovel, serija pa je postala ena najbolj prepoznavnih in poveličevanih v mediju.  

 

Slika 13: Morpheus/Sandman dobi nazaj svojo masko (Sam Kieth, 1989) 

 

Protagonist serije ima mnogo imen, med katerimi so Sandman, Morpheus in Sen 

Neskončnih (Dream of the Endless). Je personifikacija sanj in kreativnosti, ki pomaga 

oblikovati »resničnost«. Je mrk in melodramatičen ter ima veliko vero v dolžnost in 

pravila. Je vsemogočni vladar kraljestva sanj in je ena od sil, potrebnih za življenje, 

istočasno pa je bitje, ki ima po človeških standardih veliko pomanjkljivosti. Kljub temu 

da ni človek, je sposoben empatije in sledenju človeškim moralnim normam, vendar šele 

potem, ko je preživel dolgoletno ujetništvo na Zemlji. 
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Njegove tragične osebnostne lastnosti so njegov ponos, trma in fanatična vdanost do 

svojih dolžnosti kot vladarja sanjskega kraljestva, zaradi katerih si v življenju ustvarja 

nenehno zmedo. Na koncu se mora odločiti med smrtjo ali lastno spremembo, toda, kot 

se izkaže, slednje ni sposoben. (»Comic Book: The Sandman«, 2014) 

 

Sandman je nadnaravna figura in tako je tudi njegov videz v kontrastu z realnostjo. 

Glede na čas njegovega nastanka ni nenavadno, da Sandman spominja na pevske ikone 

gotskega roka in šok-rok glasbe osemdesetih ter v mnogih izvedbah zgleda kot mešanica 

Roberta Smitha in Alicea Cooperja. Je mračen, suh in slok. Njegov ozek, podolgovat obraz 

je bled – ali raje kar bel, tako tudi preostanek njegove kože, z bujnimi, našpičenimi 

črnimi lasmi in vedno zasenčenimi, temačnimi očmi, ki odsevajo neskončnost. V njegovi 

začetni pojavnosti je oblečen v strgano, scefrano črno ogrinjalo, ki nenehno plapola. 

Skozi dolgo obdobje izhajanja je bil tudi Sandman upodobljen na vrsto različnih načinov, 

a njegove značilne poteze so ostale enake. Njegov svet je v nenehnem nasprotju med 

krutostjo in kaosom mračne realnosti stvarnega sveta ter nenavadnostjo in norostjo 

pisane pravljice.  

 

2.7.3  Pragmatični junak 
 

Pragmatičnemu junaku primanjkuje moralne čistosti, ki jo ima idealistični junak. V boju 

proti zlu pogosto izvaja dejanja, ki bi jih prej pripisali liku negativca kot heroja. Pa 

vendar ima pragmatični junak moralno dobre namere in se pogosto drži strogih 

moralnih načel, ki pa niso vedno to, kar bi drugi od junaka pričakovali. Ta tip se bolj 

obremenjuje s tem, da je bil potisnjen v junaško vlogo, kot da bi dejansko čutil potrebo 

do opravljanja junaških dejanj. Kljub temu pa bo redko ali nikoli deloval proti dobrim 

namenom. Tovrstni lik je zaprisežen, da naredi, kar je treba in prav, ne glede na to ali je 

to komu všeč ali ne.  To je tudi njegov moto: naredil sem, kar sem moral.  

 

Rad zatira in moralizira idealističnim junakom ter morda postane cinični mentor. 

Vendarle nekje globoko želi drugim najboljše, čeprav tega ne ve pokazati in pogosto se 

zna postaviti v kožo padlega junaka. Kot pragmatik ima tudi prednosti in slabosti, ki jih 
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bolj strastni junaki nimajo – ne pusti, da bi njegovi osebni nameni in težave prišli 

navzkriž z njegovo nalogo. (»Pragmatic hero«, 2014) 

 

2.7.3.1  Wolverine  
 

Wolverine, popularen antijunak, znan po pripadnosti mutantski skupini X-men, se je 

prvič pojavil v stripih leta 1974 kot nasprotnik Neverjetnega Hulka (Incredible Hulk, št. 

180, oktober 1974), a se je z njim kmalu spoprijateljil in postal eden od junakov. 

Ustvarili so ga pisec Len Wein, risar Herb Trimpe, originalen dizajn lika pa si je zamislil 

John Romita, st.  

 

Wolverine (njegovo pravo ime je James 

Howlett, znan pa je tudi po imenu Logan) je 

eden najmarkantnejših likov v Marvelovem 

stripovskem univerzumu, ki je sočasno izrezan 

prikaz antijunaka. Je človeški mutant, čigar 

osebna zgodovina je skrivnostna in temačna. 

Kot po svojem živalskem izročilu je samotarski, 

razdražljiv in agresiven, živi po lastnih pravilih 

in je neobremenjen, kaj si drugi mislijo o 

njegovih moralnih odločitvah, ki ne izključujejo 

ubijanja. Kljub temu je zaprisežen reševanju 

nedolžnih. Ima posebno lastnost, zaradi katere 

se njegovo telo lahko hitro obnavlja in zdravi – 

v resnici je star skoraj dvesto let. Po drugi strani pa je občasni alkoholik, prežet z 

lastnimi dvomi in krivdo preteklosti.  

 

Čeprav bi Wolverine lahko spadal tudi v kakšno drugo kategorijo, pa je pogosto 

poudarjen ravno kot pragmatični (anti)junak. Na prvi pogled rojeni morilec v resnici 

ubijanju nasprotuje in se trdno drži tega, da ne ubija nedolžnih, a zaveda se, da je lahko 

ubijanje za doseganje višjega cilja nujno zlo. 

 

Slika 14: Prvi pojav Wolverina v Incredible Hulk 
št.180 (John Romita Sr, Herb Trimpe 1974) 

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/ComicBook/IncredibleHulk
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Ne nasprotuje ljudem, ki dvomijo v njegovo moralnost, a ji vseeno sledi, saj je to 

nekakšen kompromis med človekom, ki je in človekom, ki bi rad bil.  (»Comic Book: 

Wolverine«, 2014) 

 

Zase pravi: »Sem najboljši, kar jih je, v tem, kar počnem. In kar počnem, ni preveč prijetno.« 

(»I'm the best there is at what I do. And what I do isn't very nice.«; Wolverine, 1(1), 

september 1983) 

 

Prvotna upodobitev Wolverina, ki je dolgo časa ostala njegova prepoznavna podoba, je 

bil likovni kompromis med fizičnimi značilnostmi njegovega živalskega izvora, 

rosomaha, in barvitim, oprijetim živorumenim kostumom z modrimi dodatki v trendu 

superjunakov obdobja. Njegovi glavni atributi so jekleni neuničljivi kremplji, ki prihajajo 

iz rok (v sodobnih interpretacijah prihajajo iz členkov), pretirano mišičasto, robustno in 

kosmato telo in nizka postava. Preko oči nosi črno masko, ki se na obeh straneh zaključi 

v konicah. Njegov izraz pa je pogosto besen, ciničen ali ravnodušen do okolice, pogosto 

je viden s cigaro. Skozi čas so se njegove telesne značilnosti in kostum potencirali, v 

zadnjih obdobjih je v mnogih upodobitvah pisan kostum zamenjal za nevtralnejše barve. 

Prav tako značilna pa je postala njegova neurejena in našpičena frizura, ki je 

nadomestila obrazno masko kot prepoznaven element, ki mu daje bolj živalski, 

rosomahovski videz. 

 

2.7.4  Protagonist (super) zguba  
 

Protagoniste zgube največkrat srečamo v komičnih in satiričnih zgodbah, a drugi žanri 

niso izključeni. Bralec se z »luzerji« veliko lažje poistoveti, saj imajo ti navadno zelo 

vsakdanje probleme, četudi gre za nadnaravne like. 

 

Protagonist je lahko zguba iz več razlogov, ki pa se načeloma nanašajo na to, da junak ne 

dosega določenih standardov, ki jih postavlja družba, v kateri živi. Lahko je kronično len, 

otročji, nesposoben, neroden, sebičen, neumen, pretirano ponosen, neprivlačen, itd. - ali 

pa vse naenkrat. Ironično pa so junakovi prijatelji pogosto njegovo popolno nasprotje – 

uspešni, pametni, atletski, zelo kompetentni in zelo »kul«. 
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Protagonistu zgubi se lahko zgodi, da postane super zguba, ko iz takšnih ali drugačnih 

razlogov pridobi super moči, nenavadne sposobnosti, izredno bogastvo ali kakšno drugo 

lastnost, zaradi katere bi se naj v hipu preobrazil v »boljšo« različico sebe. Vendar pa se 

njegov značaj kljub novim pridobitvam ne spremeni, ampak mu kvečjemu prinese nove 

»super« težave, mu naloži odgovornost, ki je ni sposoben prenesti ali ga preobrazi iz 

simpatične zgube v nekoga, ki svoje moči izrablja v sebične namene ali škodi drugim. 

Situacija lahko gre tudi v obratno smer, ko junak, ki je bil pred tem izredno močan, 

sposoben in talentiran, svoje talente izgubi. 

 

Ne glede na to ali je junak super zguba ali le protagonist zguba, je navadno postavljen v 

zgodbo, ki od njega zahteva, da se med pripovedjo značajsko spremeni toliko, da postane 

kompetenten, gledalcu/bralcu simpatičen ali zanimiv oziroma da usvoji svoje 

pridobljene sposobnosti, jih uporabi v dober namen ali kako drugače postane junak - 

vsaj za en dan. Lahko je tudi nekakšna žrtev socialne krivice, od katere bralec pričakuje, 

da si bo opomogla in pokazala, da kljub vsemu ni žrtev. Vendar ni nujno, da se to zgodi. 

Zguba lahko ostane zguba, odvisno od pripovedi in pripovedovalca. (»Loser Protagonist«, 

2014) 

 

2.7.4.1  Scott Pilgrim 
 

Scott Pilgrim je glavni junak istoimenske neodvisne serije kanadskega avtorja Briana Lee 

O'Malleya, ki je izhajala od leta 2004 do leta 2010.  

 

Scott je puhloglavi, brezposelni zabušant in basist banda Sex Bob-Omb, ki živi v Torontu. 

Svoje dneve preživlja lagodno s pomočjo svojih veliko sposobnejših prijateljev, na katere 

se lahko zanaša – a ta odnos gre žal le v eno smer. Občasno se obnaša kot pravi kreten in 

je s svojo sebičnostjo in nezrelostjo že marsikomu povzročil neprijetnosti. A drugače je, 

vsaj načeloma, spodoben fant, ki zna presenetiti.  

 

Ko se zaljubi v Ramono Flowers, se mora (dobesedno) boriti proti njenim sedmim 

zlobnim bivšim simpatijam in si po možnosti »dobiti« življenje. Del njegove rasti skozi 
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serijo je prevzemanje odgovornosti za lastna čustva in dejanja. (»Characters: Scott 

Pilgrim«, 2014) 

 

O'Malley je Scotta Pilgrima zastavil kot črno-bel strip, 

na pripovedni slog in podobo katerega je izredno 

vplivala japonska manga; bolj specifično ga je 

navdihnila knjiga Even a Monkey Can Draw Manga 

(Tudi opica lahko riše mango) Kojia Aihara in Kentaroa 

Takekuma. Zgled stripa je tako hibrid med vplivi 

japonskega in severnoameriškega stripa. (Hudson, 

2011) Sami liki so zelo stilizirano risankasti in 

spominjajo na pasične stripe tipa Garfield ali Peanuts. 

Sočasno pa imajo liki značilne poteze mang,  njihovo 

izražanje in doživljanje je prikazano zelo intenzivno in 

grafično. Sam Scott Pilgrim je na pogled popolnoma 

običajen fant v zgodnjih dvajsetih letih, ki se drži 

grungeovske mode devetdesetih. Delno pa bi ga lahko kategorizirali kot super zgubo, saj 

se v boju proti Ramoninim bivšim partnerjem preobrazi v zelo sposobnega borca in 

banalne, vsakdanje situacije se spremenijo v epske, nadrealistične bojne sekvence (v 

logiko te preobrazbe se strip ne spušča, še vedno pa gre vpliv pripisati mangam in video 

igram). 

 

2.7.5  Nominalni junak 
 

Fikcijski junaki se med seboj zelo razlikujejo, vendar jih ima večina skupno to, da so 

pozitivno moralno motivirani. Tudi drugi moralno dvoumnejši junaki imajo ponavadi 

pristno skrb za drugega ali željo po pravici. Nominalni junak je izjema tega pravila, saj je 

junak le v imenu. Čeprav je tehnično na strani dobrega, pa so njegovi nameni 

nevtralnega značaja.  

 

Razlogov, da se je znašel na strani dobrega, je lahko več. Lahko gre za njegove osebne 

razloge, željo po maščevanju ali dobičku. Ni mu v interesu, da bi se boril proti zlu – želi si 

Slika 15: Naslovnica prve izdaje Scott 
Pilgrim: Precious Little Life,  Bryan 
Lee O'Malley 2004 
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le, da je nasprotnik premagan. Boju proti nasprotniku se lahko pridruži prej iz  želje po 

pustolovščini kot po izvajanju junaštva. Ima sebične razloge, da pomaga junakom do 

zmage in jim tako pripomore le zato, ker ima skupnega nasprotnika in da lahko 

manipulira z dogodki v svojo korist.  

 

Ni pa nujno, da nominalni junak skrbi le zase – lahko ima ljubezenski interes, pred 

katerim ali za katerega se mora izkazati s herojskim dejanjem, kljub temu da mu je 

vseeno, kaj utrpi okolica. Njegova motivacija je lahko nagrada – za svojo pomoč želi 

nekaj v zameno ali pa ga zanima le dobiček. Na strani dobrega se lahko znajde tudi zato, 

ker je v to prisiljen, saj nima druge možnosti – ponavadi je alternativa ječa ali smrt.  

 

Drugi bolj konvencionalni junaki lahko sodelujejo z njim, ker potrebujejo njegovo pomoč 

ali pa ker želijo ohraniti nadzor nad njim, da bi ne postal večja grožnja. Tako je 

nominalni junak junak po sili, naključni junak in manj verjetni junak, ki je po srcu 

klasični antijunak. (»Nominal hero«, 2014) 

 

2.7.5.1  John Constantine (strip Hellblazer) 
 

Angleški mag John Constanine je eden od mnogih popularnih antijunakov, ki jih je 

ustvaril Alan Moore,  pričujočega z risarjem Stevom Bissetom. Prvič se je pojavil kot 

stranski lik v Saga of the Swamp Thing #37 (junij, 1985) in se kasneje osamosvojil v 

lastni seriji  Hellblazer.  

 

Kot nominalni junak se večina njegovih antagonističnih bitk zgodi zato, ker je v njih 

potisnjen ali si od tega obeta osebno korist. Constantine je na splošno prikazan kot 

adrenalinski odvisnik, ki se neprestano zapleta v težave z nadnaravnimi silami, ker ga 

vse drugo dolgočasi. Čeprav je sam po sebi zelo grob in neizprosen, je večkrat 

predstavljen kot slab borec. Namesto tega raje uporablja svoj um in znanje, da prelisiči 

ali zmanipulira  nasprotnika. Pri tem mu pomaga tudi njegov zloglasen ugled, ki mu je 

dal naziv največjega sleparja na svetu. Eden njegovih načinov boja je manipuliranje 

bližnjih, da se borijo namesto njega ali da se vključijo v njegove spletke, kar pogosto 

privede do njihove smrti.  
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Kljub temu je Constantine simpatičen 

junak, ki se otepa rešiti lastne krivde in ki 

načeloma želi doseči tisto, kar je prav, 

četudi ne na lep način (kar ga deloma 

postavi v kategorijo pragmatičnega 

junaka). Je nekakšen humanist in 

anarhist, ki se bori za človeško pravico 

svobodne volje, brez nadzora nebes, 

pekla, politike in drugih. A ker slednje 

sam dosega skozi manipulacijo drugih, to 

njegovo borbo postavi pod vprašaj in tudi 

njegove zmage so kratkotrajnega značaja. 

Ne glede na vse pa bo vedno najprej 

poskrbel zase in svoje preživetje. (»Comic 

Book: Hellblazer«, 2014) 

 

John Constantine nadvse spominja 

na privatne detektive noir filmov: dolg, 

rjav dežni plašč, zmečkana srajca s črno kravato in temno sive hlače »na rob«. Na obrazu 

nenehno nosi ciničen izraz in redko ga vidimo brez cigarete. V prvotni izvedbi je bil 

njegov svetlolasi obraz povzet po pevcu Stingu še za časa, ko je bil frontman skupine The 

Police (Irvine, 2008, str. 103), vendar je skozi obdobja pridobil lastne poteze – seveda pa 

so le-te odvisne od risarja; Constantina je namreč upodabljalo na desetine velikih 

risarskih talentov (in piscev). Ena največjih posebnosti Constantina kot stripovskega 

junaka je, da se, v nasprotju z drugimi liki, ki izhajajo v kontinuiranih serijah, stara. Ko se 

prvič pojavi, šteje okoli trideset let, proti koncu serijala Hellblazer (ki se je zaključil s 

številko 300) pa se že bliža šestdesetim. S tem pa se je rahlo spreminjala tudi njegova 

fizična podoba: njegove obrazne poteze so postajale močnejše in bolj definirane, množile 

so se gube kot tudi brazgotine, ki so mu bile zadane v bojih.  

 

Slika 16: Naslovnica Hellblazer št. 62, (Glenn Fabry, 
1992) 
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2.7.6  Maščevalec 
 

Maščevalec je človek, ki kriminalce privede k roki pravice, a to stori za kakršnokoli ceno 

– četudi ta pravica privede do njegove smrti. Svoja dejanja izvaja izven zakona, zato z 

družbenega vidika pade v kategorijo antijunaka in je prikazan kot good guy, ki se drži 

načela »oko za oko, zob za zob«. Zato je kljub svojim kršitvam deležen tihe simpatije 

policistov, čeprav je vedno vsaj nekdo odločen, da ga bo ujel.  

 

Obstaja »dobri« maščevalec, ki se ne bori proti policistom in se je pripravljen vdati, če ga 

ujamejo, ter »slabi« maščevalec, ki bo uničil kogarkoli, ki se mu postavi na pot. Ljudje, ki 

jih maščevalec lovi, so vedno krivi nečesa – četudi je to le v njegovi glavi, kar ga lahko 

ustvari za protagonističnega negativca. Večina maščevalcev se trudi, da bi na njihovem 

maščevalnem pohodu ne poškodovali nedolžnih ljudi. Če pa se to zgodi, jim dogodek 

služi kot refleksija, ali je to, kar počnejo prav. Maščevalec je kompleksen antijunak, ki 

lahko na koncu postane ravno to, proti čemur se bori. (»Vigilante Man«, 2014) 

 

2.7.6.1  The Punisher  
 

Eden najbolj temačnih in mejnih antijunakov je Marvelov The Punisher, ki so ga leta 

1974 ustvarili pisec Gerry Conway z umetnikoma Johnom Romito, st. in Rossom 

Andruom. 

 

Kot kakšen Spidermanov antagonist, ki je videl, kako so mafijci ubili njegovo družino, se 

je bivši vietnamski vojak Frank Castle odločil, da bo svoje maščevanje nad kriminalce 

prenesel z veliko mero nasilja in postal one-man army. (Morrison, 2011) Že njegov 

psevdonim jasno nakaže njegov namen: tiste, ki delajo slabo, bo kaznoval. Njegovi 

sovražniki so mafijski šefi in drugi kriminalci, a za razliko od sorodnega Batmana,  Castle 

svojih tarč ne samo ujame, ampak jih tudi ubije. Pri tem uporablja strojnice, eksploziv, 

borilne veščine, nože in občasno tudi divje živali. Zna biti zelo sadističen in sociopatski, z 

drugimi junaki se ne razume dobro.  



 
 

66 

 

 

Mnogi pisatelji so ga uprizorili kot dobrega 

človeka po srcu, ki iskreno želi pomagati drugim 

in jim preprečiti trpljenje, ki ga je doživel sam, 

medtem ko ga drugi pisci upodabljajo kot 

psihopata, ki ne pozna nobene milosti in nima 

druge motivacije kot ubijanje kriminalcev. 

(»Comic Book: The Punisher«, 2014) 

 

Frank Castle je, podobno kot njegov mutantski 

kolega Wolverine, prikazan kot robusten, grob 

moški z izdelanim, pretirano mišičastim telesom 

in jeznim ali hladnim pogledom; prav tako pa je 

pogosto viden s cigaro v ustih. Oblečen je v črna 

oblačila in je ponavadi obdan s črnim usnjenim 

plaščem, pod katerim skriva arzenal 

najrazličnejših orožij. Poleg črne je njegov najprepoznavnejši atribut simbol bele 

lobanje, ki jo nosi na prsih. Njegov slog oblačenja daje jasen vtis, da gre za nekakšnega 

vojaka, ki želi sporočiti svojim nasprotnikom: »Jaz sem vaša Smrt«. The Punisher je eden 

od vidnejših produktov temnega veka stripa, ki se je ohranil do danes, navdih zanj pa 

lahko pripišemo akcijskim filmom osemdesetih. 

 

2.7.7  Sociopatski junak 
 

Antijunaki, ki imajo fundamentalno pomanjkanje empatije in sociopatsko preziranje 

človeškega življenja, spadajo v kategorijo sociopatskih junakov. Kljub temu se borijo na 

strani dobrih in morda celo verjamejo v namen boja. A njihova motivacija lahko izvira iz 

dolgčasa, nekakšnega dogovora, navezanosti na določeno osebo, zaradi katere jim je 

vredno opravljati dobro, ali  ker se držijo pragmatičnih načel. 

 

Svoje težave rešujejo na podobne načine, ki bi jih pričakovali od negativcev: na krut in 

manipulativen način. Prav tako jim ni tuje ubijanje za dosego cilja, saj znajo rutinsko 

mučiti, moriti in zagrešiti zlobna dejanja – storili bodo vse, da dosežejo svoj cilj. Ljudje, 

Slika 17: Naslovnica The Punisher: War 
Zone (John Romita, Jr., 1992) 
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za katere se borijo, so zaskrbljeni nad njihovim obnašanjem, a se istočasno tolažijo s 

tem, da so na njihovi strani. Sociopatski junak je patološko bolna, brezvestna nadgradnja 

maščevalca, pragmatičnega in nominalnega junaka. (»Sociopathic Hero«, 2014) 

 

2.7.7.1  Marv (strip Sin City) 
 

Serija grafičnih novel Franka Millerja, ki je zelo jasno kazala tako slogovno kot 

pripovedno naklonjenost filmom noir, vsebuje celo paleto antijunakov: od prevaranih in 

skorumpiranih policistov do usodnih žensk in bojevniških prostitutk.  

 

Eden od protagonistov serije, Marv, je po 

Millerjevih besedah nekakšna združitev 

junaka noir filmov in junaka srednjeveških 

zgodb. (»Marv (Sin City)«, 2014) Rezultat je 

definicija sociopatskega junaka, ki ni 

sposoben razmišljati izven okvirjev svojih 

namenov ter je zmožen mučenja in ubijanja 

za dosego svojih ciljev. Marv samega sebe 

občasno opiše, da ni nič več od divje živali. 

Rad pretirano poudarja svoje slabosti – ker 

je grd, je tudi neumen; ker ima umsko 

motnjo, je psihopat, itd. Kljub temu da Marv 

uživa ob povzročanju bolečine tistim, za katere si misli, da si jo zaslužijo, pa je tudi 

sposoben pomagati nedolžnim ali nebogljenim. (»Characters: Sin City«, 2014) 

 

Millerjev risarski slog močnega črno-belega kontrasta je popolna inverzija med temo in 

svetlobo, z občasnimi barvnimi poudarki, s katerimi je naslikal trd, krut in temačen svet 

Mesta greha. Prav taki so tudi moški protagonisti, medtem ko so ženske prikazane kot 

privlačne fatalke.  

 

Marv je narisan kot mogočen, močan in neprivlačen moški. Na njegovem oglatem obrazu 

izstopajo širok sokolji nos in jasno vidne brazgotine. Glede na druge like je Marv orjak, ki 

Slika 18: Marv iz stripa Sin City: The Hard Goodbye 
(Frank Miller, 1992) 
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zasenči vsakega, ob kogar je postavljen. Načeloma je skozi ves strip oblečen v plašč, belo 

srajco, usnjene hlače in vojaške škornje. Skozi zgodbo, iz situacije v situacijo, pa njegovo 

obličje postaja vse bolj izmaličeno in nerazpoznavno.  

 

2.7.8  Bajronski junak 
 

O bajronskem junaku smo pisali v poglavju o zgodovini antijunaka in njegovem vplivu v 

književnosti, še vedno pa je zelo prisoten v vseh pripovednih medijih, pri čemer strip ni 

izjema.  

 

Bajronski junaki so karizmatični liki z veliko strastjo in močnimi nazori, ki navadno niso 

v skladu z nazori trenutne družbe. Z njo se načeloma ne strinjajo, čeprav zaradi tega 

plačujejo visoko ceno. Junaki, ki so v večini moškega spola, stojijo na lastni strani z 

lastno filozofijo, ki je ne želijo spremeniti za nikogar.  

 

Njihovi notranji konflikti so močno romantizirani. So razmišljujoči liki, ki premišljujejo o 

svojih tegobah in prepričanjih. Nekateri so predstavljeni s sugestijami o temačnih 

dejanjih ali tragedijah, ki so se zgodile v njihovi preteklosti. Fizično in osebnostno 

privlačni imajo poseben magnetizem, s katerim si pomagajo pridobiti družbeno in 

spolno dominanco. So inteligentni, učeni, sofisticirani in prilagodljivi, a tudi egocentrični, 

čustveno občutljivi in izredno samokritični. Znajo zamišljeno filozofirati o okoliščinah in 

osebnih padcih, zato so cinični in delujejo izčrpani ter naveličani življenja. Njihov 

intenzivni nagon, da izživijo svoje filozofije brez obzira na nazore drugih, sproža 

konflikte, ki se lahko končajo tragično, če jim spodleti, ali revolucionarno, če jim uspe. so 

uporniki, z veliko gnusa uperjenega proti družbenim institucijam in normam. Prav tako 

so nespoštljivi do privilegijev in višjih družbenih slojev – čeprav so pogosto ravno sami 

privilegiranci iz višjega sloja. Njihovo uporništvo jih lahko pripelje do družbene izolacije, 

zavrnitve ali izgona, a ker ne znajo sprejemati kompromisov, se ne morejo ogniti 

samouničevanju in pogubi.  

Omenjali smo že, da je bil ravno bajronski junak (oziroma celo sam Lord Byron) navdih 

za vampirja, kakršnega danes poznamo v njegovi romanizirani obliki. (»Byronic Hero«, 

2014) 
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2.7.8.1  Lucifer 
 

Naslovni junak Lucifer Morningstar se je prvič predstavil v stripu The Sandman Neila 

Gaimana, v lastni seriji pa ga je od leta 2000 ustvarjal pisec Mike Carey, skupaj z 

različnimi umetniki. Je ena od interpretacij krščanskega padlega angela, ki se je po tem, 

ko se je naveličal biti kralj pekla, odločil, da bo lastnik piano bara v Los Angelesu. Ko 

sprejme prošnjo Boga, da se spoprime z nečim, kar grozi človeštvu, postane lastnik 

svojega lastnega univerzama. Od tam se Lucifer 

prične boriti proti svojemu očetu, Bogu, da bi 

zbežal njegovi kontroli. 

 

Ko se je Lucifer prvič pojavil na straneh The 

Sandmana, je zelo očitno spominjal na mladega 

David Bowieja iz časa albumov Ziggy Stardust in 

Hunkey Dorey in je bil na videz nežen, androgin in 

zasanjan padli angel. V odcepu od krovne serije je 

Lucifer ohranil nekaj prvotnih značajskih 

lastnosti, a je bil prikazan kot lep, uglajen 

aristokratski moški (lahko bi rekli, da je bil njegov 

zgled starejši David Bowie iz obdobja Thin White 

Duke [Irvine, 2008, str. 119] ); plavih las, 

poudarjenih, zlovešče našpičenih črnih obrvi in 

rahlega nasmeška.   

 

Lucifer je aroganten sociopat s suhim smislom za humor, ki, razen v izjemnih primerih, 

skrbi le zase in svojo borbo proti očetu ter bo brez pomisleka ubil ali drugače 

onesposobil kogarkoli, ki mu stopi na pot. V nasprotju s predstavo o Satanu pa je po 

drugi strani lep, mil moški, ki nikoli ne laže, vedno vrne, kar je dolžan in nikoli nikogar 

ne zapeljuje v skušnjavo. A njegov zaključek je grenak, saj mu na koncu zgodbe ne uspe 

Slika 19: Naslovnica Lucifer št.16 
(Christopher Moeller, 2001) 
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dobiti tistega, za kar si je prizadeval in izgine v pozabi – ali se je le ločil od sveta ali uničil 

samega sebe, je prepuščeno bralčevi interpretaciji. (»Comic book: Lucifer«, 2014) 

 

2.7.9  Komični sociopatski junak 
 

Komični sociopatski junak je posebna vrsta humornega protagonista, ki deluje proti 

pozitivnim, moralno sprejemljivim ciljem, medtem ko je istočasno zloben kolikor se da. 

Od klasičnega antijunaka se razlikuje po tem, da svojih dejanj ne obžaluje in v njih celo 

uživa. Komični sociopatski junak bo brez slabe vesti kaznoval neprevidne pešce, 

uničeval stavbe, ogoljufal stare gospe in otrokom kradel sladkarije, ne glede na to kateri 

del dneva je in koliko prič je okoli njega. Vendar je kljub temu skoraj vedno »karmično« 

kaznovan za svoje traparije. Bralcem se priljubi, ker je zabaven in neustavljiv, medtem 

pa istočasno zanj predstavlja izpolnitev želja – tega, česar bralec v življenju ne bi upal 

storiti ali reči, je komični sociopat več kot sposoben. Identično kot sociopatski junak bo v 

skupini deloval kot črna ovca, na katero morajo vsi paziti ali pa so le srečni, da je na 

njihovi strani. (»Heroic Comedic Sociopath«, 2014) 

 

2.7.9.1  Deadpool   
 

Eden komičnih antijunakov Marvelovega stripovskega univerzuma, plačanec Deadpool, s 

pravim imenom Wade Winston Wilson, je stvaritev risarja Roba Liefelda in pisca 

Fabiana Nicieza. Prvič se je pojavil kot antagonist v stripu New Mutants #98 (1991), 

kasneje pa se je osamosvojil kot protagonist in se pričel pojavljati v lastnih serijah ter 

postal tudi popularni  gostujoči lik v drugih stripih. (»Deadpool«, 2014) 

 

Deadpool je bil eden od subjektov tajnega vojaškega projekta Weapon X (isti projekt, pri 

katerem je Wolverine pridobil okostje in kremplje iz neuničljivega jekla), kjer so mu 

umetno darovali vrsto nadčloveških sposobnosti. Med temi je ultra hitro zdravljenje, ki 

regenerira uničeno tkivo in zaradi katerega je imun na vse znane bolezni. Vendar pa je to 

povzročilo, da so se mu rakasti tumorji, ki jih je imel v času operacije, razširili po telesu, 

ki je postalo brazgotinasto. Tudi to je eden od razlogov, da Wade večino časa skriva svoj 

obraz za masko.  Vojaški eksperiment pa je na njem pustil tudi trajne mentalne 
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nestabilnosti – Deadpool je popolni morilski norec 

(kar ne izključuje, da prej ni bil, vsekakor pa so 

nove sposobnosti potencirale njegove lastnosti). 

Nepredvidljiv in nenehno govoreč (eden njegovih 

nadimkov je Merc with a Mouth), je znan tudi po 

tem, da je edini od superjunakov, ki zna predreti 

četrto steno in na humoren način nagovoriti bralca. 

Kljub vsemu je Deadpool izkušen morilec in 

plačanec, ki obvlada več borilnih veščin in zna biti 

plemenit, kolikor je norec le lahko. (»Self 

Demonstrating: Deadpool«, 2014) 

 

Deadpoolova oprava na prvi pogled zelo spominja 

na tisto, ki jo nosi Spiderman: oprijet, celostni 

kostum rdeče barve, s črnimi lisami ob strani in 

okoli oči. Na večnamenskem pasu nosi zaponko s 

simbolom samega sebe (konkretnejše svojega obraza), kar jasno govori o njegovem 

narcisoidnem značaju. Zanj značilna pa je tudi orožarna, ki ju vidneje sestavljajo dve 

katani in dve pištoli. Deadpoolova oprava spominja na nekakšno obratno ninjo, saj so 

lastnosti slednje, ki ji pripisujemo prikritost in preciznost pri udejanjanju svojih nalog, 

popolnoma nasprotne Deadpoolovemu pompoznemu in komičnemu značaju, ki si želi 

pozornosti, na kar opozarja že kričeče rdeča barva kostuma. 

 

2.7.10 Antipatični komični protagonist 
 

Glavni junak komedije je velik tepec ali na splošno slab človek (lahko je tudi negativec), 

vendar si kljub temu pridobi simpatijo bralcev. Ker je komedija izpeljana na račun 

nepoboljšljivosti junaka, je antipatični komični protagonist največkrat deležen slabih 

situacij, ki si jih nakoplje sam. Bralci se lahko brez zadržkov nasmejijo nesreči lika, za 

katerega so prepričani, da si to zasluži. V nasprotnem primeru, ko bi šlo za dobrega, 

junaškega protagonista, pa bi dogodek doživljali kot tragedijo ali krivico. 

 

Slika 20: Naslovnica Deadpool št. 1 (Bud 
LaRosa, Clayton Crain, 1997) 
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Občasno pa je lik predstavljen kot edina razumna in inteligentna oseba v deželi norcev. 

Zaradi sveta, v katerem se je znašel, je on ali ona za bralca, če že ne simpatičen, vsaj 

usmiljenja vreden protagonist. (»Unsympathetic Comedy protagonist«, 2014) 

 

2.7.10.1  Spider Jerusalem (strip Transmetropolitan) 
 

Glavni junak serije grafičnih novel 

Transmetropolitan Warrena Ellisa, ki jih je 

ustvaril z risarjem Darickom Robertsonom, je 

ekscentrični novinar, ujet v nor in čudaški kiber-

punkovski svet prihodnosti.  

 

Spider Jerusalem je v svojem bistvu različica 

ameriškega gonzo novinarja Hunterja S. 

Thompsona v prihodnosti. Je nasilen, 

sarkastičen, profan in uživalec vseh mogočih 

drog. Naklonjen je norim pridigam, usmerjenim 

proti avtoriteti, politični korupciji in psom, ki jih 

nadvse sovraži. Živi v velemestu, preprosto 

imenovanem The City, kjer v časopisu The Word 

objavlja kritične kolumne o tekočih političnih in 

družbenih dogodkih. Njegovo edino prepričanje je »resnica«, ki jo hoče za vsako ceno 

podati čim večjemu številu ljudi in se pri tem ne boji ustvarjati sovražnikov.  

 

Večino kolumn, ki jih sam primerja z naboji, usmerja v predsedniškega kandidata z 

značilnima vzdevkoma The Beast in The Smiler (nadimka, ki jima ju je podelil sam). 

Spider dela vse, da bi spravil trenutnega predsednika, The Beast, s položaja, njegovega 

nasprotnika pa na njegovo mesto. Vendar na neki točki spozna, da je The Smiler še 

veliko večja pošast, kot si je predstavljal, zato se odloči, da bo sesul celotno vlado.  

 

Yelena, ena od njegovih dveh asistentk, o delu z njim komentira: »Tako je, kot bi delal s 

štiriletnim otrokom, ki je spil preveč kofeina in ima trajno, čeprav zelo majhno erekcijo. In 

Slika 21: Slika 17: Naslovnica št. 20, Darick 
Robertson, 1999 
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veš, kaj je najslabše pri tem? Da je on eden od ta dobrih.« (»Comic Book: 

Transmetropolitan«, 2014) 

 

Spiderjev ekscentrični zgled bi bil po naših standardih nenavaden, a v velemestu 

prihodnosti in neskončnih subkultur ne izstopa. Ko ga prvič srečamo skritega v koči 

nekje v gorah, je zapuščen, ima goste dolge skodrane rjave lase in brado. Šele ko se vrne 

v mesto, ga napaka čistilne naprave v njegovi kopalnici popolnoma oskubi, ostanejo mu 

le obrvi in nekaj sramnih dlak. Spider Jerusalem je eden tistih antipatičnih 

protagonistov, ki deluje kot norec, vendar je v svojem svetu edini »normalen«.  

 

Spider je majhen, vitke, a mišičaste figure, z dolgim nosom in rahlo skrivljenimi zobmi. 

Po telesu je ekstravagantno porisan s črnimi tetovažami geometričnih plemenskih in 

zahodnjaških simbolov, med katerimi je najbolj viden pajek na njegovem čelu. Zasebno 

večino časa preživi gol, a zunaj je tipično oblečen v črn suknjič, pod katerim je brez 

majice,  v hlače in par težkih usnjenih škornjev. Še eden njegovih prepoznavnih vizualnih 

atributov so skoraj stereoskopska očala (t.i. live-shades) kvadratnega zelenega in 

krožnega rdečega okvirja, ki mu služijo kot snemalnik/fotoaparat. (»Spider Jerusalem«, 

2014) 
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3  LIKOVNOPRAKTIČNI DEL 
 

3.1  STRIP: 
Nenavdihnjene pustolovščine DORIANA DRAWERJA skozi 

kraljestvo mesta Laibach: 

SKODELICA KAVE 
(ali: kratka izobraževalna zgodba na področju antijunaštva v 

stripu) 
 

Seveda, ni presenečenje, da sem se za praktični del diplome odločil narediti krajši strip. 

V nadaljevanju bom na kratko opisal svoj delovni proces, uporabljene tehnike in opisal, 

kdo je upodobljeni junak in zakaj je antijunak. 

 

Moj cilj je bil ustvariti preprosto zgodbo, ki bo značajsko prikazala antijunaka. 

Protagonist pričujočega stripa je Dorian Drawer. Gre za lik, ki mi deloma služi kot  alter 

ego in se je skozi leta z mano sočasno razvijal. Njegovo ozadje sicer ne prispeva k 

samemu razumevanju zgodbice, vsekakor pa malo doda k širšemu vpogledu ter je del 

mojega predhodnega razmišljanja o junaku in njegovem svetu.   

 

Dorian je slikar, ki že več let trpi za ustvarjalno blokado. Živi v velemestu Laibach 

(temačnejša, v newyorške razsežnosti razpotegnjena Ljubljana), ki ga obiskuje le ponoči, 

saj mu dnevno življenje povzroča preveč anksioznosti. Nosi star, od barv umazan vojaški 

plašč, ki ga je pomotoma vzel z razstave preminulega umetnika in ga od takrat nenehno 

sliši v svoji glavi kot glas vesti. Vedno ima s sabo dežnik, saj se v Laibachu vseskozi 

pripravlja na dež, čeprav nikoli ne dežuje. Njegov smisel je iskati načine, kako prebiti 
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svojo ustvarjalno blokado in ponovno začutiti val navdiha. A se nenehno znajde v 

situacijah, ko se mora spopadati s takšnimi in drugačnimi ekstremističnimi tolpami, ki 

mu vsaka po svoje želijo vsiliti svoja prepričanja in rešitve za njegovo krizo.  

 

Antijunak je pogosto nekdo, ki si – v nasprotju z normalnim, vsakdanjim človekom – upa 

izpolniti nenavadne vzgibe in nevarna dejanja, saj se požvižga na posledice (ali pa se jih 

sploh ne zaveda), prav tako pa je tudi nekdo, ki ga okolica, v kateri živi, neznansko 

vznemirja, saj je ne razume ali pa je ne zna sprejeti.  Tako je tudi Dorian kot samotni 

outsider nenehno soočen s svetom, v katerem se nikakor ne znajde, čeprav sam (ali pa 

morda ravno zato) priznava, da je njegov ujetnik, torej del njega. Njegove umetniške 

blokade so ga skozi leta naredile nestrpnega in rahlo agresivnega, zato je primoran 

požreti marsikaj, če ne želi zapasti v neprijetne ali nevarne situacije. Vendar je njegova 

toleranca nadvse nizka in raven občutljivosti se kaj hitro spusti na osebno. Glede na 

prejšnje kategorizacije antijunakov bi ga lahko umestili med klasične antijunake in 

protagonista zgubo. 

 

Idejo za scenarij sem dobil po zabavi nekega silvestrovega večera, vendar se je ta še 

nekaj časa kuhala, preden sem jo napisal. Tako je med idejo in izvedbo besedila preteklo 

kar nekaj vode, dokler se ni izjasnila kot kratka Dorianova dogodivščina. V krajši 

pripovedni obliki junakovo ozadje ne pride do izraza oziroma ni bistveno, zato sem 

zavoljo jasnosti določene podrobnosti oklestil, da bi lahko ustvaril preprosto pripoved o 

junakovem incidentu, ki je samosvoja (a nenačrtovana) satira Cankarjeve Skodelice kave. 

Ko sem se lotil risanja, sem najprej narisal skice likov, ki se v zgodbi pojavijo, nato pa po 

scenariju skiciral manjše panele, t.i. »thumbnails«, kjer sem razporedil panele po straneh. 

Tako sem videl, kako zgodba deluje v praksi in skrajšal načrtovanih osem strani na šest, 

saj se mi je glede na vsebino to zdelo bolj smiselno. Nato sem s svinčnikom v dveh 

niansah na A3-format pretvoril majhne skice v velike. Svinčene skice sem najprej počrnil 

s črnimi flomastri različnih debelin in črnimi rotringi. Odločil sem se, da bom like, ki v 

panelih nastopajo v ospredju, narisal jasno in jih še dodatno obrobil, medtem ko sem 

ozadja in like, ki so »off-focus«, le na hitro skiciral ali nakazal s tanjšim rotringom. Tudi 

okvirje sem obrobil ročno, saj se mi je zdelo, da bodo bolje sovpadali s slogom risanja in 

Dorianovim svetom. 



 
 

76 

 

 

 

Končane strani sem skeniral in jih digitalno obdelal. Nevešč kompleksnejših risarskih 

programov sem raje posegel po preprostem Paint.net, da sem popravil manjše napake in 

dodal tonske ploskve. Po zgledu strip serije The Walking Dead (Robert Kirkman, Tony 

Moore; Image Comics/Skybound Entertainment, 2003–) sem strip pobarval s sivimi toni. 

S tem sem se želel približati atmosferi noir filmov, pri katerih zgled črpa tudi Dorian v 

svojem sivem plašču, za vpliv pa lahko navedem še črno-beli film Coffee and Cigarettes 

(Jim Jarmusch, 2003), ki svoje kratke zgodbe razvije okoli uživanja kave in cigaret. Na 

neki točki sem razmišljal tudi o vnašanju manjših barvnih detajlov po zgledu neo-noir 

stripa Sin City (Frank Miller, 1991–2000), vendar sem to idejo kasneje opustil. V 

zaključni fazi sem s pomočjo Manga Studia dodal oblačke in besedilo. Slednje sem med 

samim delom in vnašanjem še nekajkrat spremenil in prilagodil.  

 

Podobno kot sama diploma je tudi strip nastajal v segmentih, med katerimi je iz takšnih 

in drugačnih razlogov minilo tudi po več mesecev. Zato sem morda največ časa porabil z 

ohranjanjem vsebinske in likovne konsistence. Menim, da mi je zadana naloga uspela 

vsaj v vsebinskem pogledu, medtem ko sem imel s samim risarskim delom težave, kar se 

verjetno pozna, zato sem vizualno konsistenco želel ustvariti predvsem s kadriranjem,  

določenimi detajli, toni in prilagajanju nevrotični liniji v celoti.  
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4  PEDAGOŠKI DEL 
 

4.1  Priprava in zastavitev naloge 
 

Pedagoški del naloge sem izvajal v celjski likovni šoli Umbra. Vodi jo Damjana Brumec, ki 

je bila tudi v vlogi mentorice.  

 

Prednost dela v likovni delavnici je bila, da sem lahko sodeloval z manjšo skupino otrok, 

ki sta jih likovno področje in tema zanimali, s tem pa sta veliko lažje tekli komunikacija 

in podajanje snovi. Prav tako sem imel možnost podaljšati izvajane ure, v kolikor sem 

precenil, da učenci v danem času del ne bi uspeli dokončati, posledično pa je to privedlo 

do kvalitetnejših likovnih stvaritev. 

 

Prvi izziv in moja splošna dilema je bila, ali mi bo uspelo pojem antijunaka približati 

skupini osnovnošolskih otrok (z izjemo ene dijakinje prvega letnika), kot tudi to, da je 

šlo za starostno mešano skupino. Kljub temu da lik antijunaka v različnih medijih 

srečujemo veliko pogosteje, kot se morda zavedamo, pa se – vsaj iz lastnih izkušenj – s 

tovrstnim likom prvič konkretneje srečamo šele pri obravnavanju evropske romantične 

literature v srednji šoli.  

 

Drugi izziv je bil zastavljanje likovne naloge in njene navezave na strip. Ne glede na to, 

da živimo v informacijski dobi in je strip kot medij vsem veliko dostopnejši, pa na moje 

presenečenje med mlajšimi generacijami še vedno ni tako samoumeven, kot bi 

pričakoval (v primerjavi z drugimi pripovednimi mediji, kot so knjiga, film in video igre). 

Vseeno pa so stripovski superjunaki, kot sta na primer Batman in Spiderman, zavoljo 

filmov in igrač splošno prepoznavna, zato je bilo to pri predstavitvi naloge tudi moje 

izhodišče. Izdelava kratkega stripa bi bila za predviden čas izvedbeno morda 

prezahtevna, zato sem nalogo raje zastavil kot ilustracijo, konceptno sliko izmišljenega 

antijunaka, ki je v stripovski praksi del ustvarjalnega procesa. Pri izvedbi me je 

zanimalo, kako so učenci pojem antijunaka razumeli in kako ga bodo likovno predstavili. 

Predvsem sem od njih želel videti izvirne, osebne in raznolike a-junake. 
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4.2  UČNA PRIPRAVA 
 

ŠOLA: Likovna šola Umbra 

MENTORICA: Damjana Brumec 

IZVAJALEC: Gašper Antauer 

RAZRED: likovna delavnica 

ŠTEVILO UR: 6–8 

LIKOVNO PODROČJE:  RISANJE 

LIKOVNA NALOGA: Snovanje in oblikovanje domišljijske figure v kombinirani likovni 

tehniki 

LIKOVNA TEHNIKA:  kombinirana tehnika svinčnika, flomastra, akvarela 

LIKOVNI MATERIAL IN PRIPOMOČKI:  papir A3, skica, svinčnik, radirka, črnilo, črn 

flomaster, barvni flomastri, akrili, akvareli, čopiči 

LIKOVNI MOTIV: antijunak – junak z napako 

MEDPREDMETNA POVEZAVA: slovenščina 

UČNE METODE:  razlaga, pogovor, praktično delo, delo s slikovnim materialom, 

demonstracija 

UČNE OBLIKE: frontalna,  individualna 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: power point predstavitev, slike referenčnih del 

VIRI IN LITERATURA:   

- Campbell, J. (2007). Junak tisočerih obrazov. Nova Gorica: Eno. 

- Morrison, G. (2011). Supergods: What Masked Vigilantes, Miraculous Mutants, 

and a Sun God from Smallville Can Teach Us About Being Human. ZDA: Spiegel & 

Grau 

- Šuštaršič, N. (2004). Likovna teorija: učbenik za likovno teorijo v umetniški 

gimnaziji – likovna smer. Ljubljana: Debora. 

- Internet. 
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VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI:  

- Učenci razumejo pojme strip, junak, superjunak, antijunak; 

- razvijajo ustvarjalnost in iznajdljivost pri likovnem in vsebinskem problemu; 

- si privzgajajo odnos za pomembnost čistosti in vrednosti ilustracijskega izdelka; 

- se seznanijo z vlogo risbe v tradicionalnih in sodobnih likovnih delih; 

- spoznavajo in preizkušajo izrazne možnosti sodobnih likovnih praks; 

- se navajajo na samostojno izbiro oblikovalnih strategij pri izvajanju naloge; 

- ob lastni ustvarjalni praksi analizirajo izdelke z vidika likovno-formalne analize, 

sporočilnosti in namenskosti. 

 

POTEK UČNE URE: 

Učitelj Učenec Oblike in 

metode dela 

Učila in učni pripomočki 

Uvodna motivacija: 

 

Učence pozdravim in se 

predstavim. 

 

Uro začnem s pogovorom o 

zgodbah, stripih in junakih. 

Sprašujem jih: 

Kdo je junak/junakinja in 

katere poznajo (v stripih ali 

filmih)? Seznanim jih tudi s 

pojmom superjunak, ki je bolj 

značilen za junake v stripih. 

 

Kako izgleda 

(super)junak/junakinja? 

 

(Pokažem primere.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci odgovarjajo: 

V pravljicah, 

mitologijah in legendah 

je junak/junakinja oseba 

z veliko poguma in 

moči, dober po srcu, 

pameten in iznajdljiv 

ter želi delati dobro, 

pomagati drugim v 

stiski. 

Je ideal, vzornik. 

Poznajo: Superman, 

Batman, Spiderman, 

Wonder woman, itd. 

 

Navajajo: 

Junaki so lepi, močni, 

atletske postave, gibčni, 

magični, imajo 

nadčloveške 

sposobnosti … 

Oblečeni so v za njih 

prepoznaven kostum, 

 

FRONTALNA 

OBLIKA 

 

 

Metoda 

razgovora; 

metoda 

prikazovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazovanje in 

opisovanje 

značilnosti 

junakov 

 

 

 

 

Power point predstavitev z 

izbranimi likovnimi primeri. 
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Osrednji del: 

 

Nadaljujem z vprašanjem: 

Kdo ali kaj bi bil potemtakem 

antijunak? 

 

 

 

Razložim, da antijunak ni 

junakov nasprotnik, ampak 

junak z napako, sebičnimi 

nameni, nekoristnimi 

sposobnostmi, telesnimi 

hibami … Lahko je 

neprivlačen, šibek, neumen … 

Še vedno pa ima nekaj 

lastnosti, ki pripadajo 

idealnemu junaku. Lahko je 

dober, a strahopeten; lahko je 

pogumen in sposoben, a so 

njegovi nameni koristoljubni. 

Pokažem jim nekaj primerov 

(Don Kihot, Lucifer, vsakdanji 

možak oblečen v junaka).   

 

Kako bi izgledal antijunak? Ali 

če vzamemo stripovske junake, 

ki smo jih videli prej – kako bi 

jih lahko preobrazili v 

antijunake? Kako si ilustratorji 

(striparji) likovno pomagajo pri 

izpostavljanju določenih 

značilnosti? 

 

 

(Pomagam s primeri.) 

 

 

 

 

Ob primerih razložim: 

Antijunakov je – kot junakov – 

veliko vrst. Pokažem jim nekaj 

primerov klasičnih stripovskih 

antijunakov in kako se znanega 

junaka lahko »spreobrne« v 

barve, itd. 

 

 

 

Učenci odgovarjajo: 

Antijunak je junakov 

nasprotnik, ipd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci primerjajo slike 

junakov in antijunakov 

in ugotavljajo njihove 

lastnosti, podobnosti in 

razlike: 

 

 

Antijunak je grd, šibek, 

suh, debel, nor, len, 

neurejen, komičen; 

počne stvari, ki 

načeloma ne veljajo za 

družbeno sprejemljive, 

je drugačen/nasproten 

klasičnemu junaku … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazovanje, 

primerjanje 

junakov z 

antijunaki 

 

Razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor 

 

 

Demonstracija, 

opazovanje, 

primerjava, 

opisovanje 
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antijunaka. 

 

Posredovanje likovne naloge: 

Motiv: 

 

Ustvarili in narisali bodo 

lastnega antijunaka. 

 

Za zgled lahko vzamejo 

običajnega (super)junaka 

(lahko je znan, lahko je 

popolnoma izmišljen), ki ga 

bodo spreobrnili v antijunaka 

ali pa si izmislili popolnoma 

svojega antijunaka, ki mora 

imeti vidno hibo, nenavadno 

lastnost oziroma je nenavaden, 

nasproten običajnemu junaku. 

Lahko je duhovit, popačen, 

nesposoben, ironičen, zloben. 

Pomembno je, da so njegove 

hibe/posebnosti/nekoristne 

sposobnosti vidne na ilustraciji. 

  

Tehnika: 

 

Najprej bodo s svinčnikom 

skicirali svoje zamisli. Nato 

bodo skico prenesli na A3-

format. 

 

Čim bolj se bodo morali 

približati grafičnemu stilu 

stripa s kombiniranjem črtne 

risbe tuša ali flomastra, s 

katerimi bodo narisali motiv in 

s poljubno tehniko pobarvali 

celoto ali posamezna področja 

figure.  

 

Če tehnike ne poznajo, bom 

izvedel kratko demonstracijo in 

jih seznanil tudi z 

alternativnimi možnostmi. 

 

Vprašam jih, če podano 

razumejo in če imajo kakšna 

vprašanja. 

 

Razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga in  

demonstracija 

tehnike  
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Nato jih napotim k 

praktičnemu delu. 

Praktični del: 

 

 

 

Učenci premislijo in 

zbirajo idejo. 

 

Narišejo manjšo skico s 

svinčnikom. 

 

Skico prerišejo na večji 

format A3. 

 

Narisano skico figure 

pobarvajo v poljubni 

tehniki . 

 

Ko je figura končana, jo  

pobarvajo in  

po želji dorišejo ozadje. 

 

INDIVIDUAL

NA OBLIKA 

Metoda 

praktičnih del 

 

Zaključni del: 

 

Učence opozorim, naj počasi 

zaključijo z delom. 

O izdelkih se pogovorimo, 

vsak pove, kaj si je zamislil in 

kako je likovno upodobil 

značilnosti svojega antijunaka. 

 

 

 

Učenci komentirajo, 

odgovarjajo, 

argumentirajo. 

 

FRONTALNA 

OBLIKA 

Metoda 

razgovora 
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4.3  Izvedba učnih ur 
 

Da bi se prilagodil urniku delavnice in učencem, ki jo obiskujejo, sem ure izvajal pri dveh 

skupinah, ki se odvijajo tedensko. V prvi sem delal z dvema učencema, trinajstletnim 

Matevžem in sedemletno Mijo, v drugi pa s tremi dekleti, osnovnošolkama Nino (14) in 

Zalo (13) ter dijakinjo Mirjam (16). Tematika in naloga sta bili, vsaj v teoriji, razumljivi 

vsem. Moje dileme o primernosti snovi je pomirila najmlajša med njimi, ki je pokazala 

izredno razumevanje pojmov junak in antijunak, medtem ko sem pri drugi skupini 

morda računal na več komunikacije, kar me je rahlo zmedlo, ko se ta ni odvijala po 

pričakovanjih.  

 

Dinamika dela je bila pri obeh skupinah enaka in je potekala brez težav. Učenci so delali 

samostojno z občasnimi komentarji z moje strani. Kljub temu da sem si sprva zamislil, da 

bi bili liki narisani grafično in bi se čim bolj približali klasičnemu stripovskemu slogu, 

sem se po končanih skicah odločil, da ilustracije dodelajo in pobarvajo v tehnikah, ki jim 

najbolj ležijo, saj s tem tudi izražajo edinstvenost narisanega lika. Konec koncev je bil 

namen ustvariti koncept lika, ki bi potencialno lahko nastopal v stripu (in, kot bom 

kasneje pokazal, v enem primeru tudi je), ki v svoji predstavnosti še ni vezan na 

določeno tehniko. Vseeno se jih je večina odločila za tehniko flomastra. 

 

Učenci so izdelke časovno končali različno. Zaradi šolskih in drugih obveznosti nekateri 

niso mogli redno prihajati, tako da se je izvedbeni čas raztegnil. V grobem pa so vsi dela 

dokončali v šestih do osmih šolskih urah (dve uri na teden).  

 

S končnimi izdelki sem bil nadvse zadovoljen. Učenci so pokazali ogromno domišljije in 

domiselnosti pri ustvarjanju svojih antijunakov in vsak po svoje izkazali razumevanje 

teme. Po končanem delu sem vsakega prosil, da svoj lik značajsko na kratko opiše in 

odgovori, kaj ga dela antijunaškega. Pri nekaterih me je presenetila globina njihovega 

razmišljanja in nedvomno so ustvarili zelo osebne junake. 

 

Njihova pojasnila v nadaljevanju sem pustil nespremenjene, sledijo pa jim moje analize 

in interpretativna razmišljanja o likih, ki so jih prikazali.
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5  LIKOVNA IZDELKI 

 

Nina, 14 let; flomaster, črnilo 

“Moj ANTIJUNAK ... 

... je mavrični duh, plod domišljije, ki ga vidimo le, ko 

razmišljamo o preteklosti, torej je nekakšen spomin, 

ker je velik, počasen in precej neroden, nima veliko 

nadnaravnih sposobnosti (prav zato je tudi 

antijunak), je pa edinstven, saj ga lahko vidimo le, ko 

pomislimo na najlepše  spomine.” 

 

Ninino stvaritev, ki jo je ustvarila s pomočjo 

rotringa in flomastra, bi najlažje kategorizirali kot 

pravljičnega antijunaka, lik, kakršnega bi prej videli 

premikajočega se tam nekje v ozadju kakor pa 

zanimivost fantazijskega sveta, po katerem potuje 

junak pustolovec. Vendar bi kot protagonist lastne zgodbe  bil sam nemara veliko bolj 

zanimiv. Še bolj nas pritegne, ko nam Nina v obrazložitvi napiše, da gre za nekakšno 

manifestacijo nas samih, spomin, ki ga nosimo. Le za kakšen spomin bi lahko šlo? Nekaj, 

kar smo pozabili, kar nas vleče nazaj in pika s svojimi bodicami, ker bi rado prišlo na 

plan?  

 

Na svoj način je lik vizualno nasprotujoč. Njegova površina je psihedelična, barvno 

vibrirajoča, a telesno je težek in počasen kot orjaški polž, nekakšen Jabba the Hutt iz 

filmov Star Wars na LSD-ju. Iz majhnih ust gledajo skoraj neopazni našpičeni zobki, 

vendar lahko sumimo, da niso tako nedolžni, ko opazimo, da so vzdolž ustnic šivi, ki 

očitno skupaj držijo veliko večja usta, kakor sprva izgleda (no, lahko gre tudi za obrazne 

dlačice). Bi ta spomin lahko bil potencialno nevaren? Njegovi zobje in gosta sapa, ki vije 

iz ust, nakazujejo na to. Morda bi z dodanim ozadjem prišel še bolj do izraza in nam izdal 

še kakšno podrobnost o sebi (nas?), tako pa je verjetno, kot je sama zapisala, le duh, ki 

čaka na manifestacijo v praznem prostoru. 
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Slika 22: Nina, 14 let; flomaster, črnilo 
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Zala, 13 let; akvareli 

''Kdo je? Boginja/Čuvaj gozdov? 

Kakšne so njene lastnosti? Doživlja posledice 

onesnaževanja namesto narave, zaradi svojih dejanj 

kot človek, spreminjanje v dele gozda (drevesa, 

grmovje..), da bi bila neopazna. 

Zakaj je ona antijunak? Ker pomaga pri ustavljanju 

onesnaževanja pod prisilo matere narave.'' 

 

Zala je prepričljivo naslikala zelo senzibilno in 

dvojno naravo svoje boginje, zaščitnice gozda. 

Tukaj je prikazana kot ženski Kristus, ki namesto 

gozda trpi posledice, ki jih naravi prizadeva človek. 

Istočasno pa se spopada z ujetništvom lastne 

usode, saj, kot piše Zala, to svetniško vlogo opravlja pod prisilo lastne,  neizprosne 

matere (narave). 

 

Čuvajka gozda v mnogih pogledih ustreza bajroničnemu protagonistu in spominja na 

Moorovo priredbo junaka Swamp Thing, kjer je naslovni junak razdvojen med svojo 

vegetativno mutirano entiteto in identiteto umrlega znanstvenika, ki jo je po naključju 

absorbiral – s tem pa se je ujel v čustva in spomine, ki niso njegovi.  

 

Ob uporabi kontrastnih odtenkov rdeče in modre, ki tvorijo plavajoče organske oblike 

njenega spreminjajočega se oblačila, vidimo, da gre za živo formo, sredi katere nas gleda 

izredno nežno in čustveno bitje. Zato pa nas toliko bolj zbode oster, nič kaj nedolžen 

rdeč kavelj, ki sili iz forme in daje slutiti o nemili in boleči temni plati (njene) narave. 
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Svojo Boginjo je Zala najprej narisala grafično in jo kasneje preslikala z akvareli, kar veliko 

bolj ustreza, saj resnično prikaže nemirno organsko tvorbo, ki se preliva iz forme v formo, 

kot tudi senzibilnost njenega karakterja. 

Slika 23: Zala, skica, flomaster 
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Slika 24: Zala, 13 let; akvareli 
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Mirjam, 16 let; flomaster 

''Leto 2125. Svet je popolnoma drugačen, kot ga 

poznamo danes. Zaradi onesnaževanja se je 

spremenila kemična sestava ozračja in začele so 

nastajati velike količine strupenega plina klora. 

Ljudje so se bili prisiljeni skriti za gas maske, ki pa 

jim omogočajo številna kriminalna dejanja in ki so 

skoraj popolnoma pretrgale stik med njimi. Tudi 

LK272013 (ljudje nimajo več imen, samo šifre) je bil 

žrtev nekega norega znanstvenika, ki ga je uporabil 

za svoje poskuse in sedaj se mu skuša maščevati.'' 

 

LK272013 je maščevalni antijunak v brezobraznem, 

nevarnem predapokaliptičnem svetu. Mirjam ga je 

grafično, kar se da detajlno, upodobila v tehniki flomastra. Sedeč nad panoramsko 

kompozicijo kaotičnega, v oblak strupenega strupa zajetega velemesta, nam sprva deluje 

zamišljen in umirjen, junak med refleksijo svojih dejanj, kot Friedrichov Popotnik nad 

meglenim morjem (1818). A njegov razgled ni romantično hribovje, temveč ostri vrhovi 

nebotičnikov razdejanega in onesnaženega mesta (bi sliko lahko potemtakem 

poimenovali Maščevalec nad meglenim mestom?).  

 

V svojem opisu je Mirjam šla korak stran od same karakterizacije junaka in raje ustvarila 

dovršeno premiso zgodbe in sveta, ki jo lahko postavimo ob bok V for Vendetta (še ena 

izmed klasičnih grafičnih novel Alana Moora) s katerim si deli določene podobnosti. 

Tako V (eden od protagonistov V for Vendetta) kot LK272013 sta zamaskirana, brezimna 

skrivnostneža in oba sta bila žrtvi nehumanih znanstvenih poskusov, ki so ju usodno 

zaznamovale in ju podale na maščevalni pohod. Vendar pa se zdi maščevanje LK272013 

manj ideološko in bolj osebno. Medtem ko je V-jev svet orwellovska totalitaristična 

utopija, bi lahko rekli, da je Mirjamin svet neuradno, ironično nadaljevanje V for 

Vendetta, posledica V-jevih uporniških dejanj, prihodnost, kjer je sistem že zdavnaj 

padel, kjer vsi nosijo maske ter vladata odkrita anarhija in nasilje.  
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Po prebranem opisu tako opazimo nekaj zanimivih podrobnosti, ki prvi vtis 

razmišljujočega junaka zelo pomračijo. Junak v desni roki drži skoraj neopazen predmet, 

ki bi lahko bil vžigalnik, za ograjo, na kateri so zvočniki siren, pa na skrajni desni vidimo 

gorečo stolpnico. Upravičeno se sprašujemo, ali je on požigalec poslopja v ozadju in ali 

nemara zdaj doživlja nekakšno mračno zadovoljstvo ob zvoku siren, ki jih je sprožil 

požar, in z višine opazuje posledice svojih dejanj. Odgovor ostaja skrivnost in le skozi 

svet, v katerem živi, in skozi njegove motivacije lahko sklepamo, kakšen človek se skriva 

za masko. 
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Slika 25: Mirjam, 16 let; flomaster 
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Matevž, 13 let; flomaster 

''Mortor 

Živi v svoji palači in se s svojimi OČMI ukvarja s 

temno magijo. Je najbolj zlobno bitje v vesolju, a ga 

zaradi njegove luškanosti in majhnosti nihče ne 

jemlje resno. 

Mortor je antijunak, saj je sicer luštkan in majhen, a 

izredno zloben.'' 

 

Matevž je svojega malega nezemljana Mortorja 

izrazil skozi bolj ironično plat antijunaštva. Mortor, 

ki bi bil v kakšni drugi pripovedi nedvomno 

antagonist, je komični sociopatski junak, ki v svojih 

zlobnih dejanjih neznansko uživa in nikakor ne 

prenaša posmeha na svojo pojavnost. Morda ga ravno frustracije glede le-te delajo še 

toliko bolj zloveščega in privoščljivega.  

 

Spominja nas na druge smešne sociopate, kot sta Mojo JoJo iz risane serije Powerpuff 

Girls ali Marsovec Marvin iz risank Looney Tunes. Vsi si delijo podobne ambicije, intelekt 

kot tudi pritlikavost. V ilustraciji ga vidimo, kako v svoji sobani neznane lokacije 

pompozno in z vso resnostjo svoji novi žrtvi razlaga pretkani zlobni načrt, vendar se 

ujeti moški komaj zadržuje, da ne bi bruhnil v smeh. No, če bi vedel, kaj ga čaka, bi se kaj 

hitro zdrznil (glej strip). Freud bi verjetno lahko povedal marsikaj o visokih, nenavadno 

faličnih stebrih, s katerimi se je obdal, da bi nemara vsaj v očeh drugih izpadel večji, 

kakor je. Mortor je tako mogočno bitje, da v svoji zbirki poseduje vse svetovne 

superjunake, ki jih je spremenil v prah (ponovno, glej strip) s pomočjo magične palice, 

na kateri je nekakšna miniaturna verzija Sauronovega očesa iz Gospodarja prstanov. 

Kljub temu da zgleda, kot da se nahaja v svetišču, verjetno sam časti sebe, saj si težko 

predstavljamo, da je v Mortorjevem svetu še  prostor za koga drugega poleg njegovega 

megalomanskega ega. 
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Matevž je sprva skozi skice raziskoval oblike svoje ideje, preden se je odločil za končno 

podobo. 

Slika 26: Matevž, skica 1, svinčnik 

Slika 27: Matevž , skica 2, svinčnik 
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Slika 28: Matevž , 13 let; flomaster 
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Mia, 8 let; flomaster 

''Super MuMu je junakinja, ki vedno zamuja in je 

čudaška.'' 

 

Krava je že kot sama žival sila okorna, počasna in 

ležerna. Kljub vsem dobrinam, ki nam jih daje, si jo 

težko predstavljamo v vlogi superjunakinje, ki 

rešuje svet. Njene naravne lastnosti bi že same po 

sebi lahko pripisali lastnostim (simpatičnega) 

antijunaka, kaj šele, če bi ji dodali človeške ali 

nemara nečloveške. 

 

Mija je svojo Super MuMu postavila tja, kamor 

krave še niso stopile – v vesolje. V spomin nam 

prikliče kravo Cow iz odštekane risanke Cow and Chicken, ki je imela prav čudaški alter 

ego Super Cow, špansko govorečo superjunakinjo.  

 

Njen izvor in sposobnosti so neznani, a na ilustraciji lahko vidimo, da gre za zelo zelo 

daljno sorodnico zemeljske krave; zelenih lis in fluorescentno modrih okončin, ki lahko 

preživi in prav po kravje plava sredi vesolja. Malo zmedena deluje, morda ne ve čisto 

točno, kaj tam počne. Očitno se je s svojim plovilom znašla sredi nekakšne galaktične 

vojne, saj se ji z obeh strani bližajo leteči krožniki. Bodo napadli njo?  Ali pa se je 

neopremljena odločila, da jo lastnoročno prepreči?  

 

Super MuMu se zdi kot junakinja, ki bi se znala zelo nepremišljeno prebiti z glavo skozi 

zid, če ne bi našla vrat, potem pa bi se spomnila, da je na napačnem kraju.  

 

Ker sta z Matevžem risala vzporedno, je najverjetneje tudi slednji vplival na njen proces, 

saj sta si po slogu in izvedbi sorodni (in sta lahko brez težav, kot bomo kasneje videli, del 

istega stripovskega univerzuma). 
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Slika 29: Mia, 8 let; flomaster 
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5.1  Strip: Mortor in Super MuMu 
 

 

Slika 30: Matevž , 13 let; svinčnik 

Matevž, ki ima poleg dovršene risbe tudi izreden smisel za vizualno pripoved, me je 

prijetno presenetil, ko je v tehniki svinčnika o svojem Nezemljanu Mortorju narisal 

kratek strip. Izhajal je iz svojega prej prikazanega dela in s tem prikazal tudi ozadje 

ilustriranega trenutka. V stripu, kjer nastopa tudi Super MuMu učenke Mije, je ustvaril 

pravo malo 'crossover' zgodbico (izraz, ki se uporablja, ko se v eni zgodbi združijo junaki 

različnih, nepovezanih serij/svetov) in smiselno povezal dva različna lika. Nenamerno 

pa nam je še prikazal, da je pojem protagonista in antagonista tudi stvar dojemanja, saj 

tukaj Mortor nastopa v vlogi »junaka«, MuMu pa njegovega »nasprotnika«. 

 

Čeprav bi sam strip tehnično lahko še veliko pridobil, saj kot tak nekako ostane na ravni 

skice, pa lahko pohvalim Matevževo odlično poznavanje in uporabo stripovskega jezika 

kakor tudi njegov občutek za podajanje zgodbe, s katerim lahko zasenči marsikateri 

domači profesionalni izdelek. 
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5.2  Naključna dela 

V obdobju, ko so potekale učne ure, sem v sklopu Umbre imel priložnost izvesti še dve 

likovni delavnici v lokalnem trgovskem centru. Delavnica, namenjena otrokom različnih 

starosti, je bila odprtega tipa in se ji je lahko priključil vsak mimoidoči.  

 

Tema delavnice so bili superjunaki, čeprav to ni bilo izrecno zahtevano. Med udeleženci 

pa sta bila dva, Filip (10) in Kalina (8), ki sta ustvarila risbe, ustrezne moji temi, zato sem 

se jih odločil dodati. V obeh primerih gre prepoznati samosvojo, čeprav nenamerno, 

interpretacijo antijunaka. 

 

Filip, 10 let; flomaster 

''Moški, ki se preoblači v bolno žensko.'' 

 

Filipovo risbo sem vključil, ker se mi je zdela izredno komična in 

domiselna. Lik, kot bi pobegnil naravnost iz Simpsonovih (na 

Marge Simpson asociira njegova ogromna frizura),  najbolje 

ustreza kategoriji antipatičnega komičnega protagonista. 

 

V kakšni situaciji bi moral biti junak, da bi se odločil za takšno 

maškarado? Morda želi zbujati usmiljenje drugih, da si tako pridobi denar, ker se mu ne 

ljubi delati? Morda želi narediti vtis na svojo bivšo ženo po zgledu filma Ms. Doubtfire 

(Očka v krilu, 1993)? Morda se mu je le dokončno zmešalo? Filipov antijunak vsekakor 

buri našo domišljijo z vsemi možnimi komičnimi situacijami, ki bi do njega lahko 

privedle. 

 

Kalina, 8 let; flomaster 

Zdi se mi, da bi se iz Kalinine risbe dalo marsikaj interpretirati 

saj je polna simbolike.  

 

Najzgovornejša je sredinska figura pajkovske bojevnice s krili. 

Zmagovalno stoji na stopničkah, v rokah pa drži meč, s katerega 
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še vedno kaplja nenavadna zelenkasta tekočina. Srh nas spreletava ob njenem 

brezizraznem obrazu, s katerega v nas strmijo svetleče rumene oči. Največji šok pa 

doživimo, ko spoznamo, da je tekočina na meču kri ubitih Nindž želv (morda posledica 

pogovora, ki smo ga imeli med risanjem). Za trupli želv pa mogočno uničenje, eksplozije, 

ogenj …  

 

Pajkovska bojevnica s svojo mogočnostjo v nas vzbuja grozo, a tudi spoštovanje in 

občudovanje ter bi jo kot tako lahko uvrstili v kategorijo pragmatične, če ne že 

sociopatske antijunakinje.
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Slika 31: Filip, 10 let; flomaster 
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Slika 32: Kalina, 8 let; flomaster 

 



 
 

113 

 

 

6  ZAKLJUČEK 
 

Danes že domala izrabljena, a nič manj resnična modrost, ki jo stric Ben kmalu pred 

smrtjo izreče mlademu Petru Parkerju, bodočemu Spidermanu, pravi: »Z veliko močjo 

pride velika odgovornost.«1 

 

Vendar je ob tem stricu Petru pozabil razložiti dve stvari:  z veliko odgovornostjo pride 

tudi veliko težav, ki človeku lahko prinesejo mnogo stresa in dvomov, čemur znajo 

slediti depresije, nevrotične motnje, odvisnosti od substanc in druge neprijetnosti. Z 

veliko močjo pa se človek lahko navzame arogance, domišljavosti, pohlepa, zlorabljanja 

lastne moči za sebične namene in posledično izogibanja kakršnikoli odgovornosti za 

svoja dejanja. Antijunak je ta siva cona med vrsticami modrosti. 

 

Bolj kot se naši vsakdanji in mitološki heroji glorificirajo, večja je potreba po antijunakih, 

da nas opomnijo, da nihče ni samo dober ali samo slab. Junak predstavlja univerzalni 

ideal, simbol, idejo nekega časovnega obdobja, proti kateri vsi stremimo.  Antijunak je 

logična posledica teh idealov, ki razbija njihovo iluzornost, nedosegljivost in s prstom 

kaže na njihovo moralno relativnost. Iz tega bi lahko izhajali, da smo v življenju vsi 

antijunaki ob seganju po idealih, ki so že po definiciji nedosegljivi. Antijunak nas spomni, 

da na drugi strani udobne politične korektnosti, zdrave prehrane, inspiracijskih citatov 

in izklesanih teles obstaja neprespan debeluhar z zloveščim načrtom. Narodni heroj s 

temno preteklostjo. Nepoboljšljivi kriminalec z željo po odrešitvi. Obupana žena na robu 

živčnega zloma. Umetnik brez navdiha. Brezvestni najstnik, ki maltretira živali. 

Superjunak, ki je izgubil svoje moči.  

 

Smo do teh likov lahko empatični? Ali lahko simpatiziramo s serijskim morilcem, vojnim 

zločincem, z nekom za katerega smo prepričani, da opravlja »zlo«? 

                                                        

 

1 »With Great Power Comes Great Responsibility«; Čeprav se je različica tega reka pojavila veliko pred 
Spidermanom (v Amazing Fantasy #15, avgusta 1962) saj je podobno govoril že Jezus v Bibliji (»Od vsakega, 
ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo« Luka 12:48) pa ga sodobniki najprej povežemo s filmom 
Spiderman (Sam Raimi, 2002). 
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Serijski morilec Patrick Bateman, protagonist knjige Ameriški psiho Breta Eastona Ellisa, 

se sprašuje, ali je zlo nekaj, kar si, ali nekaj, kar počneš. 

 

Antijunak nam približa nekoga, za kogar si nikoli ne bi mislili, da imamo z njim kaj 

skupnega. Sovražniki, zgube, norci, žrtve. Takoj ko se z njimi lahko na katerikoli ravni 

poistovetimo, ob njih nekaj spoznamo ali sočustvujemo, postanejo antijunaki. In tako 

lahko naenkrat simpatiziramo s kriminalci ter razumemo morilce in tirane. Toda če 

lahko z njimi simpatiziramo, kaj smo potemtakem mi? Antijunaki mečejo senco na naša 

prepričanja, našo kulturo in življenje na splošno. 

 

Ob antijunaku spoznamo, da je meja med herojem in antiherojem tanka in odvisna od 

percepcije. Skorumpiran policist je antijunak. Nerazumljeni genij je antijunak. Norec na 

ulici je antijunak. Zahodnjak v vzhodnjaški kulturi je antijunak. Ljudje iz manjšin so 

antijunaki. Slon v trgovini s porcelanom je antijunak. 

 

Znani revolucionarji, uporniki in teroristi so bili v preteklosti sovražniki določene 

družbe; danes so za nekatere simbol junaštva.  Jezus, če predpostavljamo, da ni bil samo 

mitični lik, je bil sovražnik v očeh Rimljanov, saj so njegova prepričanja in klic k 

moralno-verski prenovi spodrivala njihov sistem vrednot. A s tem, ko je za svoja 

prepričanja umrl, je postal junak milijonov in vplival na razvoj celotnih kultur. Enako pa 

so se kasneje v njegovem imenu dogajala mnoga grozodejstva in krivice. Prav tako v 

imenu Alaha, Bude, Krišne in drugih. Tako lahko samo z vidika njihovih osebnosti, 

idejah, ki jih predstavljajo in posledicah le-teh o omenjenih religijskih figurah govorimo 

kot o svojevrstnih antijunakih. Antijunak nam govori, da se s časom vsi simboli obrnejo 

na glavo.  

 

Tudi mnogo, če ne večina, znanih umetnikov je bilo antijunakov. Slikarji Caravaggio, 

Picasso, Van Gogh, Basquiat in stotine drugih, je bilo antijunakov. Njihova življenja 

nikakor ne bi mogli umestiti med splošne vrednote, ki nam jih vsiljuje družba. Kljub 

temu še vedno navdihujejo in predstavljajo junake umetnosti.  
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Antijunak v stripu se bistveno ne razlikuje od sorodnikov iz drugih medijev, a je že 

zaradi svojega risanega izročila barvitejši, rahlo nasilnejši, veliko bolj nor in zabaven. 

Oscar Wilde je v svoji kratki zgodbi Slavec in vrtnica zapisal, da če želiš ljudem povedati 

resnico je bolje, da jih nasmejiš, saj te bodo drugače ubili.2 

 

Humor in simpatija gresta z roko v roki; preko njiju stripovski antijunak najpogosteje (in 

najuspešneje) kaže ogledalo svetu, naj gre za burkaškega superjunaka, najstniško zgubo 

ali ciničnega mračnjaka. Tako nemalo avtorjev, zavedno ali nezavedno, izraža svoja 

osebna stališča, želje in tegobe. Med pisanjem diplome sem nemalokrat spoznaval, 

koliko skupnega imam z mnogimi, ki sem jih opisoval. Zelo lahko se je najti v teh likih. 

 

Bolj kot morda v kateremkoli drugem mediju, lahko skozi razvoj superjunaka v 

popularnem stripu zelo jasno vidimo, da antijunak z vso močjo nastopi takrat, ko junaki 

postanejo toliko premočni in preidealni, da se spremenijo v parodije samih sebe.  

 

Mitološke zgodbe in pravljice v preteklosti niso bile namenjene samo otrokom, ampak 

vsem, saj so v njih obstajale življenjske resnice, te pa so nemalokrat tudi grenke in krute. 

Skozi leta tovrstne zgodbe z nenehnim prenašanjem razvodenijo, junaki postanejo 

»popolni«, resnice pa plehki zaključki, nič kaj življenjsko modrostni, tipa »… in sta srečno 

živela do konca svojih dni«. V masovni produkciji superjunaške stripovske mitologije se 

podobna usoda popularnim junakom, ki se morajo nenehno prilagajati času in potrebam 

družbe, zgodi zelo hitro. Ko se njihove zgodbe in karakterji zapletejo do te mere, da niso 

več blizu niti lastnim bralcem, se, vsaj v teoriji, zgodi prelom, kot je bil temni vek, ki 

prevrednoti uveljavljene junake in jih za določen čas spremeni v antijunake, dokler si ne 

opomorejo. Kljub temu se superjunaki nikoli ne bodo spustili na raven ubijanja, zato bo v 

njihovi neposredni bližini vedno prisoten antijunak, ki s tem nima težav. Antijunak je 

zadolžen, da superjunaka postavi na realna tla.  

                                                        

 

2 Wilde, O. ; Slavec in vrtnica; Srečni kraljevič in druge pravljice, Karantanija 1993 
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Glede na popularnost, ki jo antijunak uživa v stripih, knjigah, predvsem pa v serijah in 

filmih, se morda v bližnji prihodnosti obeta čas, ko se bo tudi ta odpravil v cono 

neironične samoparodije.  

 

Z vso gotovostjo lahko rečem, da je antijunak v stripu veliko vplivnejši kot njegov idealni 

kolega. Je bolj zanimiv, kompleksen, nepredvidljiv, zabaven in oseben. Superjunak mora 

rešiti svojo ljubezen, pa naj gre za osebo ali mesto, pred nevarnostjo, ker je to njegova 

vloga in ta mu ne sme spodleteti. Antijunaku tega ni treba. Antijunaku je dovoljeno 

spodleteti. Vendar, če mu uspe, bo v naših očeh izpadel veliko večji junak, kot bi nemara 

superjunak. Antijunak ima več skupnega z resničnostjo in ironijo, kako je živeti v nekem 

času in prostoru, kot nešteto inkarnacij boga sonca in idealov osebnosti. Antijunak je 

včasih druga beseda za 'biti človek' – odgovoren, a nemočen; premočen, a neodgovoren; 

ujet v nepredvidljiv tok življenja in meje človeške narave. 
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- Slika 22: Nina, 14 let; flomaster, črnilo 

- Slika 23: Zala, skica, flomaster  

- Slika 24: Zala, 13 let; akvareli 

- Slika 25: Mirjam, 16 let; flomaster  

- Slika 26: Matevž, skica, svinčnik 

- Slika 27: Matevž, skica, svinčnik 

- Slika 28: Matevž, 13 let; flomaster  

- Slika 29: Mia , 8 let; flomaster  

- Slika 30: Matevž, 13 let; svinčnik  

- Slika 31: Filip, 10 let; flomaster  

- Slika 32: Kalina, 8 let; flomaster  

 

file:///C:/Users/Gašper/Downloads/Diploma_ANTIJUNAK%20V%20STRIPU_G.Antauer_30.8.2015%20-%20popravil%20Žan.docx%23_Toc428741558
file:///C:/Users/Gašper/Downloads/Diploma_ANTIJUNAK%20V%20STRIPU_G.Antauer_30.8.2015%20-%20popravil%20Žan.docx%23_Toc428741558
file:///C:/Users/Gašper/Downloads/Diploma_ANTIJUNAK%20V%20STRIPU_G.Antauer_30.8.2015%20-%20popravil%20Žan.docx%23_Toc428741558
file:///C:/Users/Gašper/Downloads/Diploma_ANTIJUNAK%20V%20STRIPU_G.Antauer_30.8.2015%20-%20popravil%20Žan.docx%23_Toc428741564

