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ТА МО НЕ ДА ЛЕ КО
(Гру па ау то ра: Са ра јев ски атен тат: Ср би у Пр вом свјет ском ра ту, Де ве та 

ди мен зи ја, 2015)

„Ни ко ме ни је име, а Ни ко зо ву ме отац
и ма ти, и та ко сва ме и оста ла на зи ва дру жба...“

Оди се ја

Ве ли ки је то био рат. Јед на им пе ри ја се по ње го вом свр шет ку истог уга си ла. Пр ви 
пут су у то ку ра то ва ња ис ко ри шће не вој не ма ши не, по пут тен ко ва и ави о на. Ро во ви 
су па ра ли Евро пу под јед на ко бр зо као вој ни ци њи ма. Нај ва жни је – био је то пр ви су-
коб тих раз ме ра. Пр ви су коб ко ји је по ка зао ко ли ко је свет ме ђу по ве зан, и ко ли ко смо 
ми не бит ни у ње му.

Ве ли ки рат је из не дрио мо дер ни зам. Ве ли ки рат је оче ли чио ко му ни сте. Ве ли ки 
рат је био са вр ше на увер ти ра за до ла зак ве ћег.

Про сто да чо век не по ве ру је да је све то кре ну ло од нас.
Би ло да се та при ча зо ве „анек си ја Бо сне“, „Га ври ло Прин цип“, „ул ти ма тум Ср би ји“, 

„Ex Pon to“, „ан ти срп ска ау стриј ска про па ган да“, „атен тат на пре сто ло на след ни ка“ – све 
то је на овај или онај на чин ве за но ди рект но за Ср бе. Зе мља Ка ра ђор ђе ви ћа се тек 
из ву кла из Бал кан ских ра то ва, пот пу но не спрем на и до ту че на за на до ла зе ћи свет ски. 
Што је опет ни је спре чи ло да си ло ви то и пре пу на ина та мар ши ра уз са ве зни ке про тив 
агре со ра и по вра ти се бе и сво је. 

Цео овај пе ри од је ова ко или она ко у зад њих не ко ли ко го ди на већ об ра ђи ван у 
стри пу код нас. Ту су: Ли ни је фрон та, ам би ци о зно за ми шљен мул ти ал бум ски про је кат 
из да ва ча System Co mics, по том Атен тат: С оне стра не пат ње Бо ри са Ста ни ћа и Гви да 
ван Хен ге ла, из да ње Бе сне ко би ле. На рав но, би ло је пи та ње вре ме на ка да ће стри па ши 
из Прин ци по ве до мо ви не да да ју сво је ка дри ра но ми шље ње на ову те му, и до би ли 
смо га у ви ду ал бу ма Са ра јев ски атен тат: Ср би у Пр вом свјет ском ра ту, с по но сним 
жи гом Де ве те Ди мен зи је и на слов ни цом Алек се Га ји ћа, на ко јој Прин цип хи ља ду миљ-
ним по гле дом стре ља чи та о ца и по зи ва га да уђе ду бље. Овај ал бум је кру на до ма ћег 
стрип-из ра за на те му Пр вог свет ског ра та, пр вен стве но за то што има пу но при ка за 
истих или слич них ства ри у го то во увек дру гом све тлу, а по том због са мог ква ли те та 
и кван ти те та тог ква ли те та гле де цр те жа, пи са ња, при ча. 

У овом стри пу нај ви ше има – као што је и оче ки ва но – при ча о Га ври лу Прин ци пу. 
Оне ва ри ра ју од ал тер на тив не исто ри је („Нек бу де што би ти не мо же“ оба де ла), бла-
гог тран сцен ден та ли зма („Оки дач“, „Чо вјек ко ји је шут нуо ђа во ла“), на уч не фан та сти-
ке („Га ври ло Ц-914“), ба сно ли ких пост мо дер них на ра циј ских из ле та („Сан хи ља ду 
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ду ша“). Оста ле при че ма хом ула зе у оквир јед не оп ште по зна те те ма ти ке бе сми сла и 
су ро во сти ра та као не раз двој ног де ла људ ског де ло ва ња и чо ве ко ве при ро де уоп ште. 
Пред ња че при че о по ро ди ци – „Про бој“, „По бед ник“ (обе су и уско љу бав не тј. ро ман-
тич не, на ди рек тан или ин ди рек тан на чин), „Ла га но уми рем“, „Крв на ог њи шту“ и „Крај 
ра та“. Пра те их ро до љу би ве, име ном „Се љак са Па ла“, „Је ре ми ја па ли то па“, „Гроб“, 
„Ни чи ја зе мља“, као и јед на при чи ца из ме ђу, де таљ чић, знак по ред пу та ко ји је по ма-
ло од све га, а по нај ви ше о обич ном чо ве ку, стрип чић при клад но на зван „Ин тер ме цо“. 
Пле ја да љу ди од го вор них за овај ал бум и на ве де не стри по ве је ода бра на ели та цр та-
ча, сце на ри ста, адап те ра (не елек трич них; би ће да је бо љи тер мин „адап та ци о ни ста“, 
ма да то зву чи пре ви ше по ли тич ки), при по ве да ча, ко ло ри ста – Ра до ван Су бић, др 
Не ле Ка рај лић, Вла ди мир Алек сић, Пре драг Ико нић, Мар ко Сто ја но вић, Ми лан Др ча, 
Жељ ко Па хек, Да ни ел Ку зман, Ми лан Мла дић, Ми о драг Ми ла но вић, Сте во Ма слек, 
Мој си је Ђер ко вић, Зо ран Пе јић, Дан ко Ди кић, Ни ко ла Мат ко вић, Вла сти мир Ман дић, 
Дра ган Па ва со вић, Ми ло рад Ви ца но вић, Зла ти бор Стан ко вић, Ми јат Ми ја то вић, Не над 
Цви ти ча нин, Јо ван Бра тић, Спа со је Ку ла у зов. Ме ђу њи ма су стал ни са рад ни ци ча со-
пи са Pa ra bel lum (Ико нић, Ви ца но вић, Бра тић), по том ци Ле ско вач ке шко ле стри па 
(Сто ја но вић, Ди кић, Мат ко вић), не ко ли ко еми нент ни јих и култ них име на до ма ће стрип-
сце не (Па хек, Ку ла у зов, Алек сић) и ре ла тив них но вај ли ја тре нут но ак тив них у на шим 
из да њи ма (Цви ти ча нин, Ку зман). 

Али ве ли ка име на уме ју да под ба це, пре ма то ме ова кво так са тив но по бро ја ва ње 
име на ни је са мо по се би ин ди ка тор ква ли те та. Пре ма то ме ва ља за ћи у сам стрип, у 
са му кон цеп ци ју ал бу ма, то на ли тет при ча, по ру ку и пот по ру ке... Из у зев ши не што су-
во пар ни ји тек сту ал ни део – сат кан од исто риј ских чи ње ни ца и по ко јег не ис то риј ског 
анег до тал ног де та ља – го то во у сва кој при чи рат је тек по за ди на. До ду ше, по за ди на 
ко ја дик ти ра пра вац кре та ња при че, али по за ди на у сва ком слу ча ју. Ак те ри су бит ни, 
њи хо ва ре ак ци ја на око ли ну, дру ге ак те ре и на са ме се бе. Прин цип је ов де нај ра зра-
ђе ни ји, што се и мо гло оче ки ва ти. Људ ска мо рал на гро ма да на ко ри ца ма ал бу ма је 
мо мен тал но за ме ње на истим оним су во ња вим мом чи ћем са бр чи ћи ма и си гур но још 
ко јим „чи ћем“ при се би. По не где је тек са стра ни чан у од но су на глав ну при чу, нај при-
мет ни је код Ка рај ли ћа и у ма њој ме ри код Сто ја но ви ћа („Оки дач“). У пр вом де лу дво-
дел не Ка рај ли ће ве сто ри је, он је лик као и сва ки дру ги, али је ви ше ка та ли за тор (ако 
не и сам узрок) не го глав ни на ра тив ни глас, ко ји при па да Фран цу Фер ди нан ду и ње-
го вој су пру зи. У дру гом де лу, као и у „Оки да чу“, Прин цип је ви ше у по за ди ни. Шта ви ше, 
овај Сто ја но ви ћев стрип је је ди ни ко ји ни је отво ре но про срп ски, је ди ни ко ји кри ти-
ку је уло гу до ма ћих сна га у атен та ту, где је Прин цип ми нор на фи гу ра. Ми нор ност 
Прин ци па као чо ве ка је ин те ре сант но при ка за на из пе ра Па хе ка, ко ји га дис ло ци ра 
вре мен ски и ци ви ли за циј ски, ако не и би о ме ха нич ки. С-914, ду хов ни по то мак име ња-
ка свог, као и ду ша у ма ши ни. Ико ни ће ва геј ме нов ска игра ри ја у „Сну хи ља ду ду ша“ 
ма ло те же кла си фи ку је Прин ци па, али по са мом ста ву мо же мо да прет по ста ви мо да 
се ра ди о истом не ја ком чо ви ко ји је спре ман да уби је ми ли о не јед ним је ди ним хи цем. 
Нај чо веч ни ји, а ујед но и нај ју нач ки ји, је сте за тво ре ни Прин цип у „Чо вје ку ко ји је шут-
нуо ђа во ла“, где је тре ну так пре о кре та до во љан да по ка же раст Га ври ла као ли ка, где 
је те ле сно знат но сла би ји, али ду хов но знат но ја чи.
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На рав но, сле де и при че са раз ли чи тим глав ним ак те ри ма, при че ко је не ма ју име 
и пре зи ме упи са но у исто риј ске уџ бе ни ке. „Про бој“ је див на ма ла па ра бо ла о вој ни ку 
и ње го вој љу би, ко ја на рав но не мо же а да се не за вр ши тра гич но. Не што ин вен тив-
ни ја је „Се љак с Па ла“, ина че адап та ци ја пе сме ко ја је са ма лир ско пре при ча ва ње 
јед ног анег до тал ног до га ђа ја у то ку са мог ра та. Ода бир ка др о ва и не ка на ра тив на 
ре ше ња (ве ша ли ца у по след њем ка дру, на при мер) из ван ред на су, у нај ма њу ру ку. 
При ча је не што ви ше по лет на, где је цр ни ху мор ис ко ри шћен у не што по зи тив ни је 
свр хе – уме сто де пре си је, на дах ну ће. Но он да се од мах вра ћа мо на без на ђе „По бед-
ни ком“; на слов је на рав но иро ни чан, јер је ов де у пи та њу мо дер на Пи ро ва по бе да, 
где је до би јен рат али из гу бље но све оста ло. Ман ди ће во че до „Је ре ми ја па ли то па“, 
ина че сво је вре ме но иза шло у дру гом бро ју Вој во ђан ског стри па, је сте сим па ти чан 
склоп еп ске тра ди ци је и срп ског ху мо ра, и за раз ли ку од ве ћи не стри по ва у скло пу 
Са ра јев ског атен та та оби лу је јар ким бо ја ма и мо жда нај виц ка сти јим цр те жом. И 
на рав но, по пут „Се ља ка са Па ла“, за сно ва на је на дру гом умет нич ком де лу, тач ни је на 
јед ној То зов че вој пе сми. „Ин тер ме цо“ је при јат на крат ка при ча о Иви Ан дри ћу, као 
ма ли пре лу ди јум пе ри о ду ње го вог жи во та ка да је пи сао „Еx Пон то“, за тво рен од стра не 
љу ди ко ји су му би ли (и оста ли?) при ја те љи. На рав но, као члан „Мла де Бо сне“, Ан дрић 
је ис тр пео суд би ну сво јих са бо ра ца у то ку ра та, али ју је пре жи вео, над жи вео и кру-
ни сао Но бе ло вом на гра дом сад већ да ле ке ше зде сет и пр ве. Мо жда исто риј ски нај-
ин те ре сант ни ја, при ча „Гроб“ по чи ње ју на штвом тро ји це љу ди – цр но гор ског ка пе та-
на Алек сан дра Лек са Са и че ви ћа, пр вог у исто ри ји Бал ка на ко ји је по се као Ја пан ца у 
дво бо ју је дан на је дан, на ред ни ка Ми хај ла Пе тр о ви ћа, пр вог срп ског вој ног пи ло та и 
са мим тим пр ву срп ску жр тву у вој ној ави он ској не сре ћи, и на кра ју ка пе та на Љу то-
ми ра Ђор ђе ви ћа, чо ве ка ко ји је хра бро ста јао у пр вим ре до ви ма и пу цао у Тур ке док 
га ни су сма кли и пр вог до бит ни ка Ор де на Ка ра ђор ђе ве зве зде са ма че ви ма. Сви ју-
на ци ко ји су из ги ну ли пре Ве ли ког ра та и пре Пла ве гроб ни це, на ко ју се алу ди ра на 
за вр шет ку овог де ла. Ме ђу тим, стра да ли срп ски ду хо ви не је ња ва ју, већ се бра не од 
не при ја те ља и у „Ни чи јој зе мљи“ Стан ко ви ћа и Ми ја то ви ћа. По ма ло езо те ри је, по ма-
ло нат при род них ата ка, и агре со ри па да ју ни чи це. На рав но, са ма цр ква ко ју на па да ју 
је већ одав но пре пу на ле ше ва, а бра ни те љи су од вај ка да смак ну ти, те по бед ни ка 
не ма – као у го ре по ме ну том „По бед ни ку“. А по бед ни ка не ма ни у Цви ти ча ни но вом 
„Ла га но уми рем“, где се ис тра жу је вр ло шка кљи ви еле мент не на мер ног бра то у би ства 
у то ку Пр вог свет ског ра та. На и ме, је дан део Ср ба је био при си љен да се бо ри на стра-
ни Ау стри ја ца, док су до бро вољ ци ма хом при па да ли срп ској вој сци. Пре пли та ње 
ко лек тив ног и лич ног ни је увек јед но став на ствар, а не ки то уче на те жак, пре че сто 
ко бан на чин.

„Коб но“ је при дев ко ји се мо же ис ко ри сти ти и за Бра ти ће ву при чу „Крв на ог њи-
шту“; све и да се до би је рат, че му да се вра ти чо век ко ме је све одав но од у зе то, и то 
на нај бру тал ни ји мо гу ћи на чин? Ки сел ка сто от пе ва на пе сма „Та мо да ле ко“ де фи ни-
тив но по пу шта осе ћа ју бо ла и не мо ћи срп ског пе ша ка, од ко јег је јед на су за до вољ на 
да под се ти људ ство на су ро вост ра та, али на кон ко је он опет не из о ста вља нај мар-
кант ни је по гла вље свог жи во та. По след ња при ча у ни зу, Ку ла у зо вљев „Крај ра та“ 
но си тек на че ту но ту оп ти ми зма, уз ви вид но под се ћа ње да крај ни је ну жно крај, и да 
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ста ри вра зи не ле жу та ко ла ко, не го су ла ки је ди но на сну. Сна га по ро ди це се ви ди и 
ов де, али фи гу ра ста р ца са пу шком ко ји је два сто ји ме та фо ра је оно га што је у зе мљи 
оста ло на кон ра та – де ца са др ве ним играч ка ма-оруж јем, же не сла бе на нај ма њу бру-
тал ност и ста р ци спрем ни да лег ну на зе мљу и под њу сва ког тре нут ка.

Са ра јев ски атен тат оби лу је ра зно вр сним пред ло шци ма, а ни јед но де ло не кра се 
ње го ве вр ли не бо ље од ње го вих ма на. На и ме, не ке од при ча се и по ред ин те ре сант-
них пре ми са оте жу (Ка рај лић), на тре нут ке пре тр па не тек стом. Ту је он да ин те ре сант-
на ди хо то ми ја где се по не ка да еле мен ти при по ве да ња свој стве ни да том ау то ру не 
ис ти чу нај бо ље (Сто ја но ви ћев „Оки дач“), а не кад се са вр ше но укла па ју (Па хе ков „Га-
ври ло С-914“). На те му при ла ска ма те ри ји, Бра тић је ов де при јат но из не на ђе ње; ра ни је 
при че су му мно го ја че обо је не па три о ти змом и ро до љу би вим за пле ти ма. Ов де је то 
у знат но ма њој ме ри при сут но, и слу жи са вр ше но за ми шље ној иде ји ау то ра. Ико ни ћев 
„Сан хи ља ду ду ша“ има ма ло по те шко ћа да на ђе се бе – ни ти је у пот пу но сти ме та фи-
зич ки, ни ти има до вољ но при сут ног ху мо ра да бу де лак ше при ро де. Сли чан „про блем“ 
има и „Се љак са Па ла“, док ре ци мо „Је ре ми ја па ли то па“ то не ма. Урав но те же ност је 
све, а нај у рав но те же ни је при че су „Чо вјек ко ји је шут нуо ђа во ла“, „Гроб“, „Про бој“ и 
„Ин тер ме цо“. Опет, ово су ми ни мал ни де та љи, а да сва ка од при ча не ма сво ју фа лин-
ку, не би се ова ко до бро до пу ња ва ла са оста ли ма и ја ча ла њих ко ли ко и се бе.

Ни је мно го то га оста ло да се ка же. Ве ли ки рат је био и про шао. Оста ле су при че.


