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О ПРИН ЦИ ПУ И ПРИН ЦИ ПИ МА ЊЕ ГА И  
ЊЕ ГО ВИХ 

(Бо рис Ста нић, Гви до ван Хел гел, Атен тат, Бе сна ко би ла, 2015)

Ма ло шта има то ли ко ве ли ки од зив на свет ском ни воу као два свет ска ра та. Ма ло 
шта је то ли ко и у тој ме ри про у че но као ова два ро ђа ка по смр ти, бра та по енорм но-
сти и ја ду, ове ал фе и оме ге пра вог при ка за људ ске при ро де. И је дан и дру ги су ста-
ви ли чо ве штво на коц ку, ре ши ли да из ва га ју ону Џо ке ро ву (Хит Ле џер ва ри јан та) 
фло ску лу да љу ди без пра ви ла гу бе мо рал, да ће се ме ђу соб но го то во по је сти. Не ке 
од нај леп ших стри пов ских при ча упра во из овог пе ри о да ву ку ко ре не (Шпи гел ма нов 
Ма ус је ту нај звуч ни ји при мер); не ки од нај ин те ре сант ни јих фил мо ва ин спи ра ци ју 
ву ку из овог до ба (Др Стреј нџлав Стен ли ја Кју бри ка). Са мим тим не чу ди ни по за ма шна 
ко ли чи на ли те ра ту ре и ди ску си ја ко је се мо та ју око по сле ди ца – и те ка ко ду го роч них 
– ових ра то ва, као и до тич но ве за но за узро ке.

Узрок пр вог, Ве ли ког ра та је Ср би ма – и Бо сан ци ма – на да све по знат, и но си име 
и пре зи ме јед ног чуд ног бр ка тог мла ди ћа ко ји ви ше де лу је као ба што ван не го ли те-
ро ри ста. Га ври ло Прин цип. Усмр ти тељ Фран ца Фер ди нан да и ње го ве су пру ге. Ка та-
ли за тор ау стро у гар ског уда ра на Ср би ју. Онај леп тир ко ји је ма хом кри ла узро ко вао 
цу на ми на дру гом кра ју све та. Или, тач ни је, ши ром све та. На рав но, ње го ва уло га и 
та чан МО су се ме ња ли по по тре би исто ри ча ра, иде о ло га, ире ден ти ста, итд. – ис пр ва 
је на род ни ју нак, па он да те ро ри ста, па за го вор ник ци ље ва овог или оног ул тра на ци-
о на ли стич ког по кре та, па ни ко и ни шта, па опет не ко и не што. По пут све га у исто ри ји, 
ни Га вра ни је из у зет ма ни пу ла ци је и ис ко ри шћа ва ња. На рав но, ла ко (?!) је кре и ра ти 
исто риј ску (не)исти ну о исто риј ској лич но сти о ко јој се при ват но ма ло зна, по го то во 
ако је та лич ност из зе мље о ко јој ту ђа ми шље ња ва ри ра ју, или је ба рем део на ро да 
са слич ним про бле ми ма. Фак то гра фи ја пре тва ра љу де у име на и пре зи ме на, жи во те 
у фу сно те и под тач ке, до га ђа је у па су се, до стиг ну ћа у не ки ме мљи ви по зив за ве ће и 
ја че за рад ви шег ци ља. Ту до ђе до ме ша ња фик ци је и фак то и да, а ле по би би ло да 
ба рем јед ном до ђе при ли ка да се слич но – чи ње ни це и фан та зи ра ње – ис ко ри сти у 
по зи тив не свр хе.

Ов де већ ула зе Бо рис Ста нић и Гви до ван Хен гел. Пр ви је на ро ду (до ду ше, ал тер-
на тив ном и стри пов ском – зна чи, ко ли чин ски ма лец ком) по знат по Бла ти шту и Ра
до са ву (чи ја се два на став ка оче ку ју уско ро). Дру ги је Хо лан ђа нин, а ни је уклет; исто-
ри чар, а ни је ко рум пи ран; вид но не Ср бин, а при ча срп ски на ни воу на ко јем би му 
про сеч ни се ља ни за ви де ли. Обо ји ца су та ко сит ни и чуд ни, пре пу ни нео бо ри ве енер-
ги је и ела на, у не ко ли ко на вра та ре ши ли да се по за ба ве Прин ци по вом при чом. Је дан 
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је имао исто риј ску под ло гу о бал кан ским на ро ди ма, а по нај ви ше о Мла дој Бо сни 
(Хен гел), дру ги је имао су ро ви и си ро ви гра фи зам да до ча ра то зна ње стри по фи ли ма 
(Ста нић). Је дан је ре шио да ра би сву мо гу ћу и не мо гу ћу ли те ра ту ру, све круп не и сит-
не из во ре, сва ки ћо шкић ко ји ио ле по ми ње Прин ци па и ње го ве, а да је на уч но ко ли-
ко-то ли ко ва ли дан. Дру ги је уоб ли ча вао све то ка дро ви ма, ту шем, пе ром, ди ја ло гом 
и ци та ти ма, пр вим пла ном и птич јом пер спек ти вом, те шким ко ли ко и те жим сли ка ма, 
ма чем и ог њем. А бо љег до ба од сто го ди шњи це Ве ли ког ра та не ма – Сyсте мо ве Ли
ни је фрон та из ла зе у истом овом пе ри о ду, на под јед на ко ве ли ка вра та, и до ти чу се 
пре те жно те ма ра та и по сле ди ца ма. Атен тат је јед на пре ле па ода узро ку.

Прин цип ни је ју на чи на. Шта ви ше, у то ку са мог ак та пу ца ња на над вој во ду, по Ста-
ни ће вом при ка зу, за тва ра очи и за сва ки слу чај скре ће по глед. По том по те же оруж је 
на се бе. На рав но, ни ко од ње го вих са рад ни ка ни је ни шта ве ћи ју нак од ње га – ни 
Триф ко Гра беж, ни Не дељ ко Ча бри но вић, ни Да ни ло Илић, ни Иво Крањ че вић, ни Ва-
со Чу бри ло вић... Све су са ми љу ди од кр ви и ме са, као и ду бо ког по гле да, истог оног 
по гле да ко ји вој ник са ПТСП-ом има го ди на ма на кон кр ва вог ра та. По гле да ко ји ће 
кра си ти ли ца мно гих уче сни ка кон флик та чи ја је пр ва искра би ла чин ових Мла до бо-
са на ца. Са мим тим је до дат но ва жно на гла си ти то да Прин цип ни је ју на чи на. Ста ни ћев 
лик иде да дрм не ко ју ра ки ју пре са мог ак та по вла че ња оба ра ча, нер во зан је, зно ји 
се. Са рад ни ци по ку ша ва ју да се уби ју ци ја ни дом, на рав но без у спе шно, те да бе же са 
под јед на ко уза луд ним ре зул та ти ма. Оно што сле ди је оче ки ва но – су ђе ње, ка зне, ве-
ша ња, са ми це, до жи вот на ко ли ко и не до жи вот на там ни че ња, итд. И на рав но, је дан 
свет ски рат.

Ко ји чак ни је ни фо кус при че.
Ве ли ки плус Атен та та је из бор Ван Хен ге ла и Ста ни ћа да се др же при че о Прин-

ци пу и ње го вим са рад ни ци ма. Јер уме сто пре жва ка не сто ри је о хе рој ству ма лог чо-
ве ка или про па ганд ног пре и спи ти ва ња и исто риј ског ре ви зи о ни зма, до би ја мо је дан 
пре сек, ви ње ту лич них ис ку ста ва обич них љу ди ко ји су због нео бич не од лу ке ба че ни 
у нео бич не си ту а ци је и ко ји, на рав но, свр ша ва ју на уо би ча јен на чин. Ви ди мо ка ко 
ин ди ви дуа про гре сив но гу би се бе у окру же њу као што је суд ни ца (она каф ки јан ска), 
за твор (онај кју бри ков ски) или сан (онај да ли јев ски). Осе ћа мо емо ци је Чу бри ло ви ћа 
ка да про си па ду шу у суд ни ци, а осе ћа мо и Прин ци по во че лич но др жа ње, ко је као да 
је из ро ни ло од мах на кон хап ше ња. До ти че нас са о се ћа ње Крањ че ви ћа пре ма Чу бри-
ло ви ћу и оста ли ма, бо ли нас пи смо, сва ко пи смо Да ни ла Или ћа мај ци, је зи во се над-
ви ја ју ве ша ла по ги ну лих Ср ба у име но во за тво ре них за ве ре ни ка про тив ау стриј ске 
кру не. Сва ка ре че ни ца ко ју атен та то ри из го ва ра ју је не дво сми сле но по те кла из де-
мо са, из ет но са, те шка је ко ли ко и те жа ци ко ји је про из во де. Јед но став но, глав ним 
ак те ри ма ове при че ни је до зво ље но ни не ко ли ко тре ну та ка од мо ра, ни трун ка са о-
се ћа ња са би ло ко је стра не. Ово се, на рав но, од ра жа ва и на чи та о ца.

А чи та лац мо ра да осе ти ру жно у ак ту од у зи ма ња жи во та пре сто ло на след ни ку и 
суп се квент ног ни за до га ђа ја. Ау стри јан ци не мо гу а да не бу ду ру жни, оштрих зу ба, 
ку ка стих но се ва. Ста нић се не ли би да оне од го вор не за анек си ју Бо сне при ка же као 
акре пе, а ту стра да и ло кал но по ко ре но ста нов ни штво, ба рем оно ло јал но но вом го-
спо да ру. Ме ђу тим, ни атен та то ри ни су пре те ра но ле пи. Сви су су во ња ви, раз ва ље ни, 
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не ма их ша ка ја да. У јед ном тре нут ку дво ји ца за ве ре ни ка гле да ју пра во у чи та о ца, као 
да му очи ма жде ру ду шу. Оно што ће ура ди ти је гну сно, те и са ми по при ма ју гну сност 
на се бе пре чи на. Раз го во ри су ма хом по слов не при ро де: те би бом ба, те би пи штољ, 
те би ди рек ци је, те би по ло жај по др шке, итд. Не ма ту мно го љу ба ви. Ста ни ће ва Бо сна 
ра ног два де се тог ве ка је јед но ра зор но ме сто, где су љу ди де фи ни са ни сво јим ма на ма, 
а упам ће ни по вр ли на ма. И тај и та кав Франц Фер ди нанд, ако се исто риј ски из во ри 
узму у об зир, сво је зад ње уз ди са је по све тио је су пру зи на са мр ти.

Атен тат у Атен та ту је ком пли ко ва на ствар. Је ди но што је цр но-бе ло је сте цр теж; 
сва ка си ту а ци ја по се ду је ви ше стра на, а ре ла ти ви зам је не мо гу ће из бе ћи. Од глав них 
ак те ра, сви зна ју ко су, зна ју шта ће упра во по ста ти и на кон то га би ти, и на рав но ли ца, 
а по нај ви ше очи, от кри ва ју овај пре ла зни пе ри од. Ју на ци ко ји по ста ју тим пу тем пат ње 
дру гих. И на рав но, пра во ју на штво је спрем ност упра во на ту пат њу, на са зна ње да је 
не ко ме смрк ну ло док је те би сва ну ло. Све оста ло ма ње бо ли. Прин цип пре жи вља ва 
ту бер ку ло зу, ам пу ти ра ње ру ке, бо ло ве, али то ни је ни шта на спрам бо ла ве ша них људи 
пред ње го вом пр вом ће ли јом, ни шта на спрам бо ла ко ји су осе ти ли пре сто ло на след-
ник и ње го ва су пру га ка да су до би ли ме так, на спрам бо ла њи хо ве де це ко ја су због 
ње га оста ла без ро ди те ља ко ли ки год пле ми ћи би ли. Уз то, ни шта Прин ци па не бо ли 
то ли ко ко ли ко не до ста так сло бо де, не до ста так до бре књи ге у ру ка ма и уве ре ња да 
су оста ли до бро. Јер, на кра ју кра је ва, и на кон ве ли ких чи но ва, хра не нас ма ле ства ри.

Атен тат: С оне стра не пат ње не прав да ни ко га, не да је ни ју на ци ма ни чи та о ци ма 
ја сну стра ну за ода бир. Не, овај стрип ис по ру чу је јед ну за о кру же ну при чу о не ко ли ци-
ни мла дих ко ји су због ви шег ци ља жр тво ва ли зре лост и ста рост. Јед ну за о кру же ну 
при чу ко ја не ма де се тер це, ни ти бом ба стич не епи те те, ко ја не ма то пу зе и са бље ди-
ми ски је, већ је сат ка на од стра ха, емо ци ја, по ки да них жи ва ца, не ве ро ват них пре о кре-
та са вр ло ве ро ват ним по сле ди ца ма. Исто ри ја и сто ри ја уве зе не јед на у дру гу као 
го блен. А са оне стра не го бле на... па, зна се већ...


