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СВЕТ СТРИ ПА МАР КА СТО ЈА НО ВИ ЋА
Дуг пут је пре ђен од ко лум ни но во сад ских Стрип ве сти до се ри ја ла об ја вљи ва них 

у Фран цу ској, САД, Ки ни. Сто ја но вић је, до ста ра но, имао у ви ду ства ри ко ји ма же ли 
да се ба ви, а то су стри по ви глав ног то ка, се ри ја ли: од мах је по ка зао из ра же ну са мо-
свест и ја сан циљ. Во лео сам ње го ве ко лум не јер ми је от кри вао не са мо вла сти ту стри-
пов ну ра ди о ни цу, не го и за то što се пре ко ње га от кри вао и сам жа нр, са ма тра ди ци ја 
на шег жан ра, у це ли ни. Као не ка да шњи по ла зник са да чу ве не Ле ско вач ке шко ле стри-
па, као цр тач, сце на ри ста, али и уред ник, он је по зна вао тај свет из ну тра, знао је шта 
же ли, че му стре ми и, што је нај ва жни је, ка ко то да по стиг не. Знао је шта се чи та, шта 
се тра жи, исто ко ли ко шта се и ка ко цр та. „Ју жњач ка уте ха“ је про сто ки пе ла од ин-
фор ма ци ја и про је ка та, али исто та ко у њој се мо гао већ тад пре по зна ти осо бе ни пе чат 
Мар ко вог ру ко пи са. Ту се ства рао не са мо нај но ви ји срп ски и бал кан ски стрип, не го 
се осми шља вао и чи тав је дан стри пов ни свет, чи тав је дан ми тос, ко ји је већ тад но сио 
траг Мар ко вог сен зи би ли те та.

У то вре ме је глав на ствар би ла – ан дер гра унд, ал тер на ти ва. Оно што по сво јој 
при ро ди тре ба да бу де из раз по је дин ца, ствар ма њи не – ну ђе на је и па ко ва на у ви ду 
глав ног то ка, мон де ног до га ђа ја. У књи жев но сти смо до би ли У пот па лу бљу Вла ди ми-
ра Ар се ни је ви ћа, у стри пу Зо гра фа, „По по шак и цве ће“. Тре ба ло је та да, у еко ном ским, 
из да вач ким усло ви ма де ве де се тих и по сток то бар ске Ср би је, за го ва ра ти не рад на 
стри пу, не го на стрип-се ри ја лу. Упра во су прот но од оног што се сма тра ло под тим, 
Мар ко Сто ја но вић и ње го ви исто ми шље ни ци – а то је огро ман број цр та ча ко ји већ 
пет на е стак го ди на са ра ђу ју на Ве ков ни ци ма – пли ва ли су про тив стру је, ишли про тив 
ма ти це, би ли су ан дер гра унд.

О ра до ви ма Мар ка Сто ја но ви ћа пи сао сам у ви ше на вра та за по след њих пет на е стак 
го ди на (Макс Де брис, Лу ка Вра нић, Ве ков ни ци). Из да на шње пер спек ти ве – ком пле тан 
ау тор. Сце на ри ста, цр тач, ан то ло ги чар, пре во ди лац, ин тер вју и ста. Као сце на ри ста 
(де лом и цр тач) тво рац да нас пре по зна тљи вог ру ко пи са и упе ча тљи вог се ри ја ла ко јим 
је обе ле жио срп ски стрип на по чет ку ве ка (Макс Де брис, Цр не ду ше, По сте ља од гло га, 
Ре кви јем, Па си ји жи во ти, Прах, Пе пео, Бај ка и дру ге исти не, Мр тва стра жа на срп ском; 
Le Di co des Hom mes, Le Di co des Fem mes, Les 69 sec rets à sa vo ir sur les Fem mes, Les 69 sec rets 
à sa vo ir sur les Hom mes, To ut ob te nir de Lui, To ut ob te nir d’El le, а по себ но се ри ја ли у из град-
њи La cro ix san glan te 1, 2, на фран цу ском; Cross to be ar на ен гле ском, те про бој на ки не-
ско тр жи ште са Ма зом...). Као ан то ло ги чар, дао је пре сек ра до ва Ле ско вач ке шко ле 
стри па (Ле ско вач ки стрип, 1950–2010), одао при зна ње вла сти тим учи те љи ма, агил ним 
мај сто ри ма де ве те умет но сти (Ко кан, Ми вел, Ку лић), ство рио низ од лич них пор тре та 
кључ них игра ча на по љу до ма ћег стри па, од нај ста ри јих до нај мла ђих, осве тлио прин-
ци пе ра да са ме шко ле стри па и фе сти ва ла ко ји је пра ти. Ан то ло ги ја је под јед на ко 
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уме ће ода би ра ња ко ли ко и вред но ва ња и ту ствар је Мар ко Сто ја но вић те мељ но 
из вео. Као пре во ди лац, ис та као се ра до ви ма на Хел бо ју у из да њу „Си стем ко мик са“ (а 
уз то је пре во дио и Hard bo i led, Rap tors, Sky Doll...).

Мар ко Сто ја но вић већ ду ги низ го ди на ра ди као пе да гог у Ле ско вач кој шко ли стри па. 
Та шко ла је да ла ви ше вред них де лат ни ка на по љу де ве те умет но сти. Из те ма три це се 
из ро ди ло ви ше вред них ра до ва, од ко јих је, сва ка ко и сре ди шњи, се ри јал Ве ков ни ци. 
И сам њен не ка да шњи ђак, Сто ја но вић је на сле дио од го вор ност за ру ко во ђе ње над 
ин сти ту ци јом ко ја је, осим што пру жа фор мал но обра зо ва ње на по љу стри па, та ко ђе 
и по кро ви тељ Бал кан ске смо тре мла дих ства ра о ца стри па (ко ја се од ви ја већ ско ро 
две де це ни је, што је свр ста ва у ред јед ног од нај ду жих и нај жи ла ви јих фе сти ва ла 
стри па на про сто ру не ка да шње Ју го сла ви је). Ра до ви Ле ско вач ке шко ле стри па ре дов-
но се об ја вљу ју у пе ри о ди ци, по пут ча со пи са Стрип пре синг, Гра ди на, Think Tank (ко ји 
је, из ме ђу оста лог, у ви ше на вра та об ја вљи вао и по себ на из да ња по све ће на стри пу). 
Пе чат шко ле је пре по зна тљив и у се ри ја ли ма ко ји ма ру ко во ди сам Мар ко Сто ја но вић: 
По сте ља од гло га, Ве ков ни ци и њи хов spin-off Бес крв ни. С дру ге стра не, та це ло куп на 
при ча кру ни са на је и ра дом по је ди них цр та ча, ко ло ри ста и сце на ри сте Сто ја но ви ћа 
на по љу фран цу ског стри па. Та ко су Ми ли сав Бан ко вић, Де нис Ду па но вић, Мар ко Ни-
ко лић и Иван Сто ја но вић Фи ки, сва ки на свом по љу и код ра зних круп них из да ва ча, 
би ли у при ли ци да фран цу ској пу бли ци по ка жу до ме те срп ске шко ле стри па и на ста ве 
пу тем ко ји су отво ри ли, пре не ко ли ко де ка да, Би лал и Ја ње тов, а за њи ма гру ну ли Де 
Ла зар, Ге ра, Сму ђа, Га јић, Ко ва че вић, Бра да, Пе ка, Ла ци, Ма за, Не на дов и дру ги.

Сто ја но ви ћев рад под ра зу ме ва и кру пан уред нич ки по сао. Са ма при ро да уред нич-
ког и пе да го шког по сла је та ква да из и ску је од ре ђе ни афи ни тет за тим ски рад и уоп-
ште уме ће ру ко во ђе ња љу ди ма. Сто ја но вић је ту ис по љио основ ни дар ко ји је за то 
нео п хо дан: тр пе љи вост и ин те ре со ва ње за дру гог. Сма трам да ту ле жи тај на успе ха 
Ве ков ни ка. Стр пљив је са мла ђи ма, а упо ран у на сто ја њи ма да ве ли ким мај сто ри ма 
пру жи што ви ше про сто ра у све ту стри па. Иза сјај ног Ма зи ног про бо ја на фран цу ско- 
-бел гиј ско тр жи ште сто ји и Сто ја но ви ће ва упор ност, ње го во ду го го ди шње ва ло ри зо-
ва ње вр хун ског та лен та мај сто ра из Лак та ша. Мар ко Ни ко лић, ре ци мо, пре све га то ме 
ду гу је бли ста ви рад на Ве ков ни ци ма 5, као и не дав ни, та ко ђе успе шни, про бој на фран-
цу ско тр жи ште. То су са мо по след њи у ни зу тих при ме ра успе шне и пло до твор не са рад-
ње. Сто ја но вић је у ста њу да уо чи не чи је при род не скло но сти и да усме ри ње гов да љи 
раз вој у том сме ру. У ра ду с мла ди ма, успе ва да сту ден ту от кри је оно што, у за мет ку, 
овај но си у се би, да то га сту дент и сам по ста не све стан, да се раз во ју то га по све ти до 
кра ја и без остат ка. Та пе да го шка цр та је ви дљи ва чак и у на чи ну са рад ње с опро ба ним 
цр та чи ма, сце на ри сти ма, кри ти ча ри ма, уред ни ци ма. Он је, ка ко би то тач но ре кли 
Фран цу зи, à l’éco u te de l’u tre. И то је тај на ње го вог успе ха.

Као сце на ри ста ства ра стрип за де цу, као и за од ра сле и адо ле сцен те. Под јед на ко 
успе шан у но вин ском ка и шу, на та бли као и у ал бу му, у ге гу или пу сто лов ном стри пу. 
Из два ја се по вр сно ци зе ли ра ним крат ким сто ри ја ма ко је, по пра ви лу, угра ђу је у ши ру 
це ли ну ал бу ма или се ри ја ла (сва ку од њих ства ра дру ги цр тач). Ве ков ни ци пред ста-
вља ју пре вас ход но пу сто лов ни стрип с еле мен ти ма три ле ра, хо ро ра, фан та сти ке, али 
и чи сто ху мо ри стич ких се квен ци, у ду ху гро те ске. Иро ниј ски дис кур зив ни под текст је 
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ре ка по нор ни ца тих при ча. Ре кох по во дом Мак са Де бри са да је Мар ку тад по шло за 
ру ком да се „на до ве же на ту ђи рад, а да при том чи та лац бит ни је не осе ти рас цеп из-
ме ђу два ју раз ли чи тих гла со ва“. То је тек пр ва вр ли на овог стри па у ко ме се из ван ред-
но пре пли ћу и до пу ња ва ју два-три сен зи би ли те та (реч је о из ра зи то ди на мич ној и 
ду гој епи зо ди, о стри пу ду гог да ха пу ног са ти рич ког на бо ја и на глих пре о кре та). Ра дев 
и Сто ја но вић су, у ду ху гро те ске, ство ри ли и јед ну крат ку, упе ча тљи ву епи зо ду По сте ље 
од гло га, сву у там ним ма са ма, ко ја гра фич ки пот пу но од у да ра од оп штег гра фи зма стри-
па (тим вред ни ја, јер ће ка сни ја нул та епи зо да Ве ков ни ка, ре ци мо, би ти на тра гу управо 
та квих ли ков них ре ше ња) и пра ва је ште та што ова два ау то ра, са свим ком пле мен тар-
на и сли ве на, че шће не ра де за јед но. 

По сте ља од гло га мо же да се по сма тра, ре кох, и као гра фич ки и на ра тив ни ла бо-
ра то риј где се хва тао за лет за ства ра ње Ве ков ни ка и Бес крв них, Мар ко вог Ma ster work-а. 
Све у куп но, реч је о пет на е стак ду гих, ис црп них, бо га тих ал бу ма. Не ма ио ле зна чај ни-
јег цр та ча ко ји ни је уче ство вао на се ри ја лу, да ли у свој ству цр та ча, илу стра то ра или 
ко ло ри сте. Исто та ко, се ри јал је до бро по кри вен на по љу кри тич ке ре цеп ци је и има 
га у ре дов ној по ну ди у књи жар ским лан ци ма и стри пар ни ца ма. Мар ко Сто ја но вић је 
из ра зи то вешт у пор тре ти са њу ју на ка и во ђе њу ди ја ло га кроз ко је се нај че шће от кри ва 
њи хо ва на рав и мо ти ва ци ја (на ди ја ло шком се по љу нај бо ље осе ћа ње го ва ла ко ћа ства-
ра ња и ла год но кре та ње кроз хи пер текст кла сич ног драм ског на сле ђа). Гра де ћи свој 
има ги нар ни свет од ли ко ва на сле ђе них под јед на ко из до ма ћег и свет ског фол кло ра 
као и од из ми шље них ју на ка; од мо дер ни стич ког пре вред но ва ња фан та сти ке, сход но 
по тре би свог се ри ја ла, од но сно сво је Ве ли ке бај ке, Сто ја но вић нам ну ди са вре ме но 
чи та ње тра ди ци је, не сва ки да шња ли ков на ре ше ња и ра кур се. Ве ков ни ци ки пе од кон-
це па та, иде ја, пер спек ти ва ко је оне о би ча ва ју ко ли ко и осве жа ва ју при ступ фе но ме ну 
бај ки и за го нет ног/за чуд ног. Ов де се Краљ Мар ко из фол клор не ма три це с ла ко ћом 
сли ва у ма три цу са вре ме не поп кул ту ре, под јед на ко др зак, је дак, при вла чан и драг. 
Да на шња ге не ра ци ја цр та ча ко ја, по пра ви лу, ра ди ис кљу чи во за ино стра ну сце ну 
(но ва, „тран зи циј ска“, да тост у исто ри ји срп ског и ју го сло вен ског стри па), у Ве ков ни-
ци ма је пре по зна ла не што сво је, а уни вер зал но. Не што што ни је тек те зга ре ње са 
стра не, не што у че му ни су тек стра ни пла ће ни ци не го ко кре а то ри. Ово је њи хо ва 
при ча и њи хов свет. У Сто ја но ви ћу је јед на ге не ра ци ја цр та ча и чи та ла ца стри па про-
на шла свог при по ве да ча, свој за јед нич ки име ни тељ. Ве ков ни ци су из ван ре дан по че-
так на шег стри па у но вом ве ку, до сто јан пан дан срод ним те ма ти ка ма уну тар свет ског 
стри па. По твр ђу ју ко ли ка је ште та што у Ср би ји не по сто је стрип-ча со пи си за де цу и 
адо ле сцен те.

По себ на вред ност Ве ков ни ка и спи но фа ле жи у њи хо вом гра фич ком све ту. Тре ба 
ићи не ко ли ко де це ни ја уна зад да би се, у окви ру срп ског стри па, пре по зна ле кон ту ре 
на ше ствар но сти (тре ба ићи све до се дам де се тих, осам де се тих). У Ве ков ни ци ма је, 
че сто, реч о ово ме и ов де: ур ба ни де ко рум, али и пеј за жи, до ста то га ле жи на пре сли-
ка ва њу град ских ат мос фе ра срп ске сре ди не (пре по зна тљи ви су ар хи тек тон ски еле-
мен ти Но во га Са да, Бе о гра да, Ни ша), као што се ре фе рен це мит ског под тек ста на ла зе 
у срп ском књи жев ном на сле ђу или ико но гра фи ји. У њи ма се укр шта ју ми то ло шка би ћа 
и град ски свет или по лу свет, стан дард ни је зик и со ци о лек ти, кроз ко је про ла зи је дан 
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краљ Мар ко до ста огу глао на све те про ме не на чи на жи во та, уку са и стре мље ња чо-
ве чан ства ка квог га по сма тра од по зног сред њег ве ка до да нас. Јер Мар ко је исти 
ка квог нам га да је пе сма, с тим што ау то ри Ве ков ни ка на ста вља ју при чу о ње му тач но 
та мо где су ста ли ста ри ае ди и при по ве да чи, од шкри нув ши нам вра та на су сре те Кра-
ље ви ћа Мар ка са би ћи ма из дру гих књи жев них, филм ских и стри пов них ба шти на (из 
ви со ке или поп кул ту ре под јед на ко).

Мар ко, да кле, ула зи у свет Ве ков ни ка са пси хо ло ги јом чо ве ка ко ју је об ли ко вао еп. 
То је чо век ко ји је обе ле жен ра то ви ма и гу би ци ма. Већ је за свог исто риј ског ве ка све док 
мо дер но сти, ко ја се по ја вљу је у об ли ку ра зор них ва тре них оруж ја. Кре ће се кроз свет 
ко ји се од ли ку је пре пли та њем фан та стич ног и ствар но сног. Фан та стич ни, ле ген дар ни 
свет је у не пре ста ном до ди ру са све том људ ским, а кра ље вић и сам, јед ним де лом 
(сво јом при ро дом бе смрт ни ка), при па да све ту ле ген дар ном. Еле мен ти срп ског епа и 
фол кло ра (фан та стич на би ћа и пре де ли) се у Ве ков ни ци ма срет но спа ја ју с исто род ним 
еле мен ти ма пре у зе тим из ту ђих фол кло ра или ли те ра ту ра (на гла сак је дат на фен теси-
ју и хо ро ру, али стрип пру жа при ли ку и за од лич не ин тер тек сту ал не од лом ке ве за не 
за европ ску ви со ку кул ту ру). На гра фич ком по љу, нео бич ност се ри ја ла по чи ва и на 
ком би на ци ји ре а ли стич ког, по лу ре а ли стич ког као и гро теск ног сти ла, че сто и уну тар 
јед не исте пу сто ло ви не. Гро те ска од лич но од го во ра, још од ју нач ких сти хо ва, ли ку и 
де лу глав ног ју на ка (а ка ко ње му, та ко и ње го вом ор та ку, Че ну, из ми шље ном стри пов-
ном ју на ку). Јер Кра ље вић Мар ко ни је је ди ни но си лац са ге. Исти на, ње гов ху мор, 
сар до нич ност, гру бост да ју за ма ха на ра ци ји. Али, уз не пре ста не вер бал не чар ке са 
Ки не зом Че ном, то су два људ ска ми љеа, два мен тал на скло па удру же на у исту по тра гу. 
За сми слом, ко ли ко и пу сто ло ви ном.


