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ДО ПА КЛА И НА ЗАД – ВЕК КА СНИ ЈЕ
(Мар ко Сто ја но вић, Дра жен Ко ва че вић, Ми јат Ми ја то вић, Ми лан Др ча, 
Ми ло рад Ви ца но вић Ма за, Ле о нид Пи ли по вић, Са ба ху дин Му ра но вић 

Му ран, Дра ган Сто кић Ра јач ки, Ду шан Бо жић и дру ги: До па кла и на зад, 
На род но по зо ри ште ти моч ке кра ји не – цен тар за кул ту ру „Зо ран Рад ми ло

вић“, Удру же ње љу би те ља стри па и пи са не ре чи „Ни ко ла Ми тро вић 
Ко кан“, 2018)

Пр ви свет ски рат (1914–1918), од но сно Ве ли ки рат ка ко су га зва ли са вре ме ни ци, 
био је је дан од нај кр ва ви јих су ко ба у свет ској исто ри ји. Про це не бро ја жр та ва и да ље 
су пред мет рас пра ва ме ђу исто ри ча ри ма, али чак и пре ма уме ре ни јим ста но ви шти ма, 
нај ма ње 15 ми ли о на љу ди из гу би ло је жи во те то ком че ти ри рат не го ди не, док је број 
ра ње них и оних ко ји су оста ли ин ва ли ди био још ве ћи. По ме ну те број ке не укљу чу ју 
са мо вој ни ке, већ и ци вил но ста нов ни штво по стра да ло то ком рат них деј ста ва, али 
мно го ви ше услед гла ди и бо ле сти. На и ме, епи де ми је пе га вог ти фу са и шпан ске гро-
зни це, да по ме не мо са мо две нај стра шни је, ко си ле су то ком рат ног ха о са љу де у ма-
са ма, без об зи ра на ге о граф ско под не бље, уз раст и на ци о нал ност. 

Иза шав ши из Ве ли ког ра та, ста ри кон ти нент ви ше ни је био исти. Три цар ства – Не-
мач ко, Ру ско и Ау стро у гар ско – би ла су сру ше на, а низ др жа ва из ни као је у цен трал ној, 
ју го и сточ ној и ис точ ној Евро пи. До ду ше, но ва по ли тич ка кар та и но во у спо ста вље ни 
ме ђу на род ни по ре дак тра ја ли су са мо две де це ни је, пре не го што је чо ве чан ство би-
ло уву че но у још стра шни ји и кр ва ви ји су коб. 

Ср би ја, јед на од др жа ва по бед ни ца, из гу би ла је, пре ма зва нич ним про це на ма на ста-
лим не по сред но по окон ча њу Пр вог свет ског ра та, пре ко 1.200.000 љу ди. Ова број ка 
ко ја се и да нас че сто сре ће у ме ди ји ма, је сте пре те ра на. Рат ни гу би ци Ср би је би ли су, 
гру бо го во ре ћи, за тре ћи ну ма њи, или чак не што ви ше од то га. Пре ци зне број ке ни да-
нас ни је мо гу ће утвр ди ти. Ипак, не ће мо по гре ши ти ако ис так не мо да и по ред то га што 
број жр та ва ни је био то ли ко ви сок ко ли ко се че сто го во ри, Ср би ја у рат ном ви хо ру је сте 
из гу би ла ско ро пе ти ну це ло куп не по пу ла ци је. У про цен ти ма и у од но су на уку пан број 
ста нов ни штва, то пред ста вља мо жда и нај ве ћу жр тву ко ју је би ло ко ја од уче сни ца у 
су ко бу под не ла. Де таљ ни је ста ти стич ке по дат ке ве за не за Ср би ју, не са мо о људ ским 
гу би ци ма, већ и о уни ште ним ин ду стриј ским објек ти ма, руд ни ци ма, по љо при вред ним 
га здин стви ма и ин фра струк ту ри, ов де ће мо оста ви ти по стра ни. Ста ти сти ка, ма ко ли ко 
пре ци зна би ла, не мо же да у пу ној ме ри до ча ра ужас и ка та стро фе ра та, а они ко ји су 
за број ке за ин те ре со ва ни ла ко ће их про на ћи у ре ле вант ној ли те ра ту ри. 

Пр ви свет ски рат био је зва нич но окон чан 11. но вем бра 1918. го ди не, ка да је Не-
мач ка, пред вод ни ца Си ла осо ви не, пот пи са ла при мир је и ка пи ту ла ци ју у фран цу ском 
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гра ду Ком пје њу. У тре нут ку ка да се при бли жа ва мо сто го ди шњи ци овог до га ђа ја, исто-
ри ча ри у Ср би ји, као и њи хо ве ко ле ге ши ром Евро пе, опо ми њу да се овај ва жан ју би-
леј не сме за бо ра ви ти.

Иден тич ну по ру ку ша љу нам и стрип-ау то ри, вр хун ски мај сто ри де ве те умет но сти, 
кроз ову еди ци ју ко ја се, ни ма ло слу чај но, по ја вљу је баш на по ме ну ту го ди шњи цу. 

Стрип ал бум До па кла и на зад на стао је пре ма за ми сли Мар ка Сто ја но ви ћа (Ле ско-
вац, 1978), по зна тог и ви ше стру ко на гра ђи ва ног сце на ри сте у зе мљи и ино стран ству. 
Ње гов на зив је сво је вр сна по све та Ни ко ли Ми тро ви ћу Ко ка ну (1933–1997), ле ген ди 
срп ске стрип-сце не и уте ме љи ва чу са да већ чу ве не ле ско вач ке шко ле де ве те умет-
но сти, ко ји је за жи во та же лео да упра во под овим на сло вом ис при ча епо пе ју срп ске 
вој ске у Ве ли ком ра ту.

Сто ја но вић је на про јек ту оку пио низ умет ни ка. Ме ђу њи ма су име на до бро по зна-
та стри пов ској пу бли ци, као што су Дра ган Сто кић Ра јач ки, Ми ло рад Ви ца но вић Ма за, 
Ду шан Бо жић, Ле о нид Пи ли по вић, Ми лан Др ча и Са ба ху дин Му ра но вић Му ран. Уз 
њих сто је мла ђи и мо жда још увек не до вољ но афир ми са ни, али сва ка ко из у зет но та-
лен то ва ни ау то ри Ср ђан То до ро вић и Не бој ша Ре ме љеј. Стра ни це ове еди ци је кра се 
и илу стра ци је дру гих по зна тих мај сто ра стри па, од Алек се Га ји ћа, пре ко Ба не та Кер ца, 
Иго ра Кр сти ћа, Јо ва на Укро пи не, Ми ја та Ми ја то ви ћа, Де ја на Стан ко ви ћа, Бран ка Та-
ра би ћа, Вла ди ми ра Алек си ћа, Ива на Сто ја но ви ћа Фи ки ја, Де ја на Се дла на, Бо ри во ја 
Гр би ћа, Ни ко ле Мат ко ви ћа, Ве ли бо ра Ста но је ви ћа, Дан ка Ди ки ћа, Дар ка Ни ко ли ћа, 
Алек сан дра Ан ђел ко ви ћа, до истин ског ве те ра на срп ске стрип-сце не, Ко ка но вог са-
вре ме ни ка Јо ва на Сто ја но ви ћа. Сна жна и дир љи ва на слов ни ца са мо ти вом вој ни ка у 
сне гу то ком ал бан ске гол го те де ло је још јед ног по зна тог и на гра ђи ва ног умет ни ка 
– Дра же на Ко ва че ви ћа, уз ко лор Ми ја та Ми ја то ви ћа. Ау тор зад ње стра не је мла да 
зве зда фран цу ског стрип-из да ва штва и још је дан из да нак ле ско вач ке шко ле стри па 
ко ја но си Ко ка но во име, Мар ко Ни ко лић. Спи сак уче сни ка на про јек ту До па кла и на
зад, не дво сми сле но по ка зу је да иза ње га сто ји еки па ко ја чи ни истин ску ели ту де ве те 
умет но сти на овим про сто ри ма. 

Спој ви ше ли ков них умет ни ка раз ли чи тих сен зи би ли те та и сти ло ва увек но си ри-
зик. Ипак, при сут не раз ли ке у цр тач ким при сту пи ма ис ка за не у овој еди ци ји ма ње 
ода ју ути сак дис хар мо ни је, а мно го ви ше до при но се ви ше слој но сти и ду би ни при ча, 
осли ка них из ви зу ра срп ских уче сни ка у ра ту, би ло у ре ал ном вре ме ну, или кроз се-
ћа ње на бли ске про шле до га ђа је.

Ли ко ви у при ча ма укљу чу ју до бро по зна те исто риј ске лич но сти, као и обич не љу-
де, срп ске вој ни ке и њи хо ве по ро ди це. Пр ви, по чев ши од ау стриј ског над вој во де 
Фран ца Фер ди нан да и ње го вог атен та то ра Га ври ла Прин ци па, пре ко вој во да Ми ши ћа, 
Сте па но ви ћа и дру гих срп ских вој ско во ђа, до кра ља Пе тра, ре ген та Алек сан дра и 
ге не ра ла Оска ра По ћо ре ка, има ју у при ча ма углав ном спо ред ну уло гу, из у зев јед не, 
ис при по ве да не из пер спек ти ве ни ког дру гог до вој во де Ра до ми ра Пут ни ка. Уз то, на 
илу стра ци ја ма у бо ји при ка за ни су и по зна ти хе ро ји Дра гу тин Ма тић, Ми лун ка Са вић, 
Фло ра Сандс и Мом чи ло Га врић. Ипак, глав на реч при па да дру гој гру пи – из ми шље ним 
ли ко ви ма ко ји ма је жи вот удах нуо Сто ја но вић и ко ји пред ста вља ју ар хе тип ско оте ло-
тво ре ње свих зна них и не зна них уче сни ка у ра ту. Већ са ма ова чи ње ни ца је дан је од 



223

раз ло га због ко јих еди ци ја До па кла и на зад пред ста вља мно го ви ше од уо би ча је не 
ко лек тив не стри пов ске мо но гра фи је. И ни је је ди ни.

О Сто ја но ви ћу као уме шном мај сто ру на ра ци је не тре ба тро ши ти ре чи. Ме ђу тим, 
оно што тре ба ис та ћи је сте чвр ста кон цеп ци ја ал бу ма ко јим је он за цр тао да срп ску 
вој ску ис пра ти кроз све нај ва жни је до га ђа је Пр вог свет ског ра та. То се уо ча ва кроз 
сам ода бир те ма и мо ти ва по кри ве них у ње го вим при ча ма. Као што би се мо гло и 
оче ки ва ти, оне не про пу шта ју да об ра де све нај ва жни је исто риј ске до га ђа је из Ве ли-
ког ра та, по пут би та ка на Це ру, Мач ко вом ка ме ну и Ко лу ба ри 1914. го ди не, од бра не 
Бе о гра да, по вла че ња срп ске вој ске пре ко Ал ба ни је у је сен –зи му 1915/16, аго ни је на 
Кр фу и Ви ду, бор би на Со лун ском фрон ту и ње го вог про бо ја у сеп тем бру 1918. го ди не, 
те по врат ка у род ну гру ду. Ме ђу тим, не огра ни ча ва ју се на то ме. Већ у пр вој при чи, 
Сто ја но вић се хра бро упу шта у ре кон струк ци ју кон тро верз не по за ди не Са ра јев ског 
атен та та. Јед на од на ред них сто ри ја го во ри, из ме ђу оста лог, о ма ло по зна тој, крат ко-
трај ној и не у спе шној срп ској про тив о фан зи ви пре ко Са ве и Дри не на те ри то ри ју 
Хаб збур шке мо нар хи је, у вре ме из ме ђу би та ка на Це ру и Мач ко вом ка ме ну. Не ке, до 
са да не пра вед но за по ста вље не те ме, по пут трет ма на рат них вој них ин ва ли да у го ди-
на ма на кон окон ча ња су ко ба, та ко ђе су на шле сво је ме сто у при ча ма ис при ча ним на 
на ред ним стра ни ца ма.

Ин три ган тан, атрак ти ван и ак ту е лан ода бир те мат ских мо ти ва пра ти и ме ђу соб на 
по ве за ност при ча, од но сно њи хо вих про та го ни ста. Јед но став но го во ре ћи, по је ди ни 
глав ни ли ко ви из јед не од при ча ја вља ју се као епи зо ди сти у не кој од на ред них и 
обрат но. Ова ко за ми шље на еди ци ја, ко ја хро но ло шки пра ти ток ра та од пра по че та ка 
па до ње го вих од је ка, и чи је по је ди не при че спа ја не са мо њи хов пи сац, већ и ње го ви 
ли ко ви, кон цеп ту ал но се из два ја од дру гих стри пов ских ко лек ци ја о Ве ли ком ра ту, 
об ја вље них то ком про те клих го ди на у на шој сре ди ни.

Још јед на ва жна ка рак те ри сти ка овог ал бу ма ко ју тре ба по ме ну ти је сте Сто ја но-
ви ћев уло же ни труд и ис тра жи вач ки на пор, као и па жљи ва ре а ли за ци ја ње го вих 
цр та ча, да све бу де ве ро до стој но пред ста вље но: од оруж ја, уни фор ми и опре ме срп-
ских, ау стриј ских и са ве знич ких вој ни ка, пре ко сли ка Бе о гра да, раз ру ше ног у не при-
ја тељ ском бом бар до ва њу, до ге о граф ских и то по граф ских пеј за жа. Во ди ло се ра чу на 
и о нај сит ни јим де та љи ма.

Са мим тим, ова рат на оди се ја у сли ци и ре чи ни је на ме ње на са мо ма ло број ној и 
ода ној стри пов ској пу бли ци ко ја ће јој не сум њи во ука за ти ду жну па жњу. Циљ на гру-
па је мно го ши ра: по нај пре они ко ји се ин те ре су ју за рат ну про бле ма ти ку и на ци о нал-
ну исто ри ју, али и сви ко ји до са да ни су има ли при ли ке да се бо ље упо зна ју са стри пом 
као умет нич ким ме ди јем у ко ме се об ра ђу ју дру штве но ак ту ел не и озбиљ не те ме.

Вра ћа ју ћи се на ју би леј ко ме је ова еди ци ја по све ће на, од но сно сто го ди шњи цу за вр-
шет ка Ве ли ког ра та, нео п ход но је ис та ћи да ни срп ска ни свет ска исто ри о гра фи ја још увек 
ни су да ле ко на чан суд о свим аспек ти ма и по за ди ни рат них до га ђа ја. Тај за да так оста је 
на исто ри ча ри ма. Умет ни ци су пре у зе ли на се бе дру ги, ни шта ма ње ва жан – да се ћа ње 
на ју на ке, жр тве и стра да ња то ком рат не епо пе је 1914–1918. го ди не не бу де гур ну то у 
за бо рав. Та ко ђе, овим из да њем, они су на чи ни ли ма ли, али ва жан ко рак у на по ри ма да 
се стрип вра ти са дру штве не мар ги не на глав ну по зор ни цу, где и за слу жу је да бу де. 
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Нај бо љи по ка за тељ ква ли те та овог ал бу ма би ће ипак суд ње го вих чи та ла ца. Сто га, 
њи ма са да пре пу шта мо при че о љу ди ма и њи хо вим суд би на ма у ви хо ру ра та, при че 
о ју на штву (и чој ству) ко је су се од и гра ле на те шком, му ко трп ном и уз бу дљи вом пу ту 
до па кла... И на зад.


