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ПА РА НО ЈА РА ТА И ИРО НИ ЈА ЖИ ВО ТА
(Та сос За фе ри а дис, Пе тр ос Кри су лас: Ро во ви – При че из Але је Ган гре но зних, 

Jem ma Press, 2014)

У европ ској умет нич кој ба шти ни ан ти рат ни еле мен ти не са мо да ни су стра ни, већ 
су од са мог по чет ка би ли њен са став ни део. То је та ко ђе ути ца ло и на де ве ту умет ност 
на вр ло ди рек тан на чин и код огром ног бро ја де ла, где спа да ју Чар ли јев рат сце на-
ри сте Пе та Мил са и цр та ча Џоа Ка ху на и Стор мтру пен ита ли јан ског ау то ра Бон Бон-
ви ја, ко ји је и ду хов ни прет ход ник Ро во ва.

Ме ђу тим, Ро во ви: при че из Але је ган гре но зних је сте про је кат ко ји је знат но ви ше од 
адап та ци је го ре по ме ну тих де ла. Сце на ри ста Та сос За фе и ри а дис и цр тач Пе тр ос Кри-
сту ли ас су пр во пла си ра ли стрип на сај ту www.so co mic.gr , по том као штам па но из да ње 
за сто го ди шњи цу по чет ка Пр вог свет ског ра та 2014. го ди не, а он да као дру гу, до пу-
ње ну вер зи ју за сто го ди шњи цу кра ја Ве ли ког ра та. Обе вер зи је је из да ла ку ћа Jem ma 
Press. 

На кон мно го ис тра жи ва ња (Але ја ган гре но зних ни је из ми шље на, та ко се звао пр-
ља ви ма ли ку так у ро во ви ма не где на За пад ном фрон ту) и ко па ња по ар хи ва ма, све-
до чан стви ма и са ти рич ним тек сто ви ма са мих вој ни ка (на при мер, ту су The Wi pers Ti mes, 
цр но ху мор не „но ви не“ штам па не у вој ним ро во ви ма у Ипру), ау то ри су на уз ви шен 
на чин ус пе ли да пре не су гор ки, ци нич ни ху мор љу ди ко је че ка смрт, брит ко у мље ко-
је се ујед но сме је и па ра но ји ра та и смр ти као и иро ни ји овог рат ног жи во та. Усло ви 
ко ји ума њу ју чо веч ност су узрок људ ских ви це ва, смрт је узр ок (ло ше) по е зи је и бе-
зна чај них за да та ка док их ка жња ва ко ман дир, ко ји те ра вој ни ке да чи сте... зе мљу под 
њи хо вим но га ма. 

Раз го во ри пу ни па ра но је, отро ва на хра на, уте ха због ерот ске фру стра ци је не при-
ја те ља („Фриц, ти си наш нај бо љи не при ја тељ!“), по е зи ја на пи са на не му што, опу шци 
ци га ре та, ве те ра ни ко ји чач ка ју но ве гу ште ре, све је то део днев не ру ти не Жан-Пје ра, 
Ги јо ма, Зо фро и са, По јуа и дру гих пе ша ди на ца (и, це ни мо, го ми ле не ких Фри це ва). Овај 
стрип је гор ка, ху мо реск на (са мим тим и ху ма на) кри ти ка ко ли ко ра та, нео прав да ног 
ра сип ни ка ми ли о на жи во та за циљ ко ји их се уоп ште не ти че, то ли ко и са ме вој ске и 
ње не ира ци о нал не ло ги ке, ко ја уни шта ва ин ди ви ду ал ност, сло бо ду, екс пре си ју, украт-
ко све што нас чи ни по но сним што смо љу ди. Мно ги чи та о ци ко ји су про тив сво је 
во ље обу кли вој не уни фор ме ово ће пре по зна ти у стри пу.

Ли ко ви овог стри па су јед но став но ди зај ни ра ни, мо жда и пре ви ше јед но став но. 
Ме ђу тим, то што су их ау то ри ста ви ли ту где су, и ди зај нер ски и сте ре о тип но, све са 
но сур да ма и пре по зна тљи вим фран цу ским уни фор ма ма тог до ба, ни ка ко не зна чи да 
им је за фа ли ло ма што ви то сти ни ти да су се уле њи ли. На про тив, јед но ста ван, али на-
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да све вешт ди зајн ли ко ва и за пре па шћу ју ће исти нит, бри дак сце на рио је су све сни 
по ку ша ји ау торâ да се усред сре де на про сеч ног чо ве ка, без успо на и па до ва, без 
опа сних еп ских ју на шта ва ои ви че них смр ћу, без пом пе зних уз ви ка. Ов де по сто ји и та 
со ци јал на ди мен зи ја за ко ју се вој ска не на мер но ве зу је: за не ма ру ју се раз ли ке и са-
зна је те да се љу ди с ко ји ма ни ка да не би сте оп шти ли, или се ика да сре ли у мир но доп-
ским усло ви ма, не раз ли ку ју то ли ко од вас. Па те од истих про бле ма, на исти на чин их 
дрн да ју и прет по ста вље ни и же сто ко ре ак тив ни и ком плек сни (гло бал но гле да но) 
ни жи офи ци ри и „ве те ра ни“ ко ји су се угне зди ли бли зу из во ра стру је и ту се упо сли ли, 
при пи су ју ћи вред ност соп стве ној ина че без вред ној ег зи стен ци ји. У њи хо вим очи ма, 
сви смо ми јед на ки. И као та кви мо ра мо да се бо ри мо. На по слет ку, ху мор је оруж је. 
Не то ли ко моћ но, с об зи ром на то да не успе ва да спа си вој ни ке ко ји су ур ла ли с иро-
ни јом он да ка да су не мач ки ми тра ље зи ро шти ља ли по њи ма. Али је ху мор и као та кав 
не што. Искри ца, цвет ко ји че ка да се рас цве та.

Ро во ви: при че из Але је ган гре но зних је сте је дан од нај бо љих мо дер них ан ти рат них 
стри по ва, и ње го во дру го из да ње, са до да ци ма, по ја шње њи ма и суп тил ним пре у ре-
ђи ва њем (та мо где и ко ли ко је би ло ну жно) пред ста вља нај леп ши из да вач ки по ду хват 
у Грч кој ове го ди не.


