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СВЕТЛА КОМОРА

Дар ко Мр ган

ПУ ТЕ ШЕ СТВИ ЈА И ПР КО СИ
Мал те не је не за ми сли во би строг сло ва из не ти че га су се све Мар ко Сто ја но вић и 

цр та чи до хва ти ли у пр вој све сци аван ту ри стич ког се ри ја ла Ве ков ни ци. 
„Ре кви јем“ је пр ви од тре нут них је да на ест ју нач ких пр ко са Ве ков ни ка су ро вим 

усло ви ма до ма ће стрип-сце не. Рад ња се ба ви бе смрт ним Мар ком Кра ље ви ћем ко ји 
се у цар ском Бе чу с кра ја осам на е стог ве ка удру жу је са вам пи ром Че ном и до ла зи у 
по сед ма пе ко ја ће од дру ге књи ге дик ти ра ти њи хо во еп ско пу те ше стви је. Исто вре-
ме но, ком по зи тор Вол фганг Ама де ус Мо царт по на ло гу Хајн ри ха Мер це ра по ку ша ва 
да за вр ши „Ре кви јем“ док у беч ким крч ма ма и дво ро ви ма све вр ви од вам пи ра ко ји 
су се кроз ве ко ве пот пу но ин те гри са ли у дру штво. Као што се мо же на слу ти ти са мо 
из си ноп си са, сце на ри ста Мар ко Сто ја но вић (у да љем тек сту са мо Сто ја но вић или сце-
на ри ста, да би се из бе гло бр ка ње с ње го вим име ња ком Мр њав че ви ћем/Кра ље ви ћем) 
вр ло је сме ло у са мо пе де сет стра ни ца уба цио пре гршт исто риј ских или ми то ло шких 
ли ко ва, пра ву га ле ри ју ри зич но ве ли ких име на, и са њи ма за по чео спре тан плес на 
вр ло тан кој жи ци. Кре ни мо од са мог глав ног ли ка – Мар ка Кра ље ви ћа.

Хар мо ни ја мит ског, исто риј ског и фик тив ног

Сто ја но вић Мар ка Кра ље ви ћа у пр вом на сту пу, ту чом у крч ми „Цр ни ма чак“, пред-
ста вља пре све га као уса мље ног „ко ња ни ка“ пр га вог ка рак те ра, стра стве ног у ви ну, 
сил ног у ма чу и при про стог у го во ру, осла ња ју ћи се на ка рак те ри за ци ју из еп ских 
пе са ма. Иа ко сво јом по ја вом пле ни па жњу чи та о ца, цен трал на уло га у пр вој тре ћи ни 
ал бу ма оста је на вам пи ру Че ну ко ји је по кре нуо на ра ци ју и по ну дио чи та о цу сво ју при-
ма мљи ву по зи ци ју све зна ју ћег и из над си ту а ци је. Мар ко је и на кон ула ска на сце ну 
остао пре ве ли ка ми сте ри ја те чи та лац још увек не зна ка ко на ње га да ре а гу је и шта од 
ње га да оче ку је. От куд он у Бе чу? Ка ко је мо гу ће да га на ла зи мо то ли ко по сле 14. ве ка? 
От куд сад та ње го ва бе смрт ност? Чак ће и Чен у ко ре ла ци ји са чи та о цем про ко мента-
ри са ти: Ов де се не ра ди о то ме шта сам ја, већ о то ме шта си ти?. Пот пу на цен трал на 
уло га ће му би ти до де ље на тек на кон што се, ка ко то обич но би ва, осве та за то бо же 
мр твог при ја те ља Ти ла Ој лен шпи ге ла уба ци као при мар ни мо ти ва тор ње го вог уче шћа 
у рад њи и на кон што Сто ја но вић утвр ди ње го ву ло гич ну ве зу с Мар ком Кра ље ви ћем 
из еп ских пе са ма и исто риј ских уџ бе ни ка с ци љем ства ра ња фик тив не ве ро до стој но-
сти. Тај кључ ни мо ме нат је теч но из ве ден у ре ми ни сцен ци ји ко јом Мар ко при по ве да 
де ша ва ња око Ма рич ке бит ке и Бит ке на Ро ви на ма. По узо ру на Кон стан ти на Фи лозо-
фа, ко ји је у Жи ти ју де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа из ми рио кон тра дик тор ност на род-
ног пре да ња о Мар ку као срп ском ју на ку и исто риј ске чи ње ни це о ње го вом ва зал ском 
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од но су са Тур ци ма,1 Сто ја но вић пе даљ по пе даљ све три ње го ве вер зи је – еп ску, 
исто риј ску и фик тив ну – ста па у је дин стве ну на ра тив но-функ ци о нал ну це ли ну. 

Мој отац Ву ка шин, Бог да му ду шу про сти, био је су ров и охол чо век – упра во она кав 
ка кав је мо рао би ти да би од пе хар ни ка ца ра Ду ша на сти гао до соп стве ног пре сто ла! То 
што га је учи ни ло кра љем соп стве не зе мље, на кра ју га је од ве ло под зе мљу... Ње га и хиља-
де дру гих у стра шном по ра зу на Ма ри ци! Уи сти ну, ни сам био мно го дру га чи ји од свог оца, али 
са сту па њем на пре сто од ме не се оче ки ва ло да то по ста нем... Ина че би дру ги пла ти ли 
це ну! Је ди но по че му сам се за и ста раз ли ко вао од Ву ка ши на би ла је чи ње ни ца да ни сам 
во лео да вла дам... Ваљ да сто га што сам увек имао те шко ћу да се са вла дам!...

Вла да ви на Ву ка ши на Мр њав че ви ћа, Ма рич ка бит ка и по ги би ја Ву ка ши на и срп ске 
вој ске те Мар ко во на сле ђи ва ње пре сто ла – исто риј ски су мо мен ти ко ји Сто ја но ви ћу 
слу же ис кљу чи во као под ло га на ко јој ће на гла си ти пси хо ло шки аспект ли ко ва. Мар ко 
је на оца „су ров и охол чо век“, а упра во га очев при мер учи да оба ве за кру не тра жи 
не ко га дру га чи јег. По след ња фра за је нај ин те ре сант ни ја: до ми шља том игром ре чи, 
Мар ко ко мен та ри ше сво ју не спо соб ност кон тро ле бе са као део ка рак те ра ко ји се ко си 
с на мет ну том по ли тич ком ду жно шћу и ко ји већ „прав да“ у име на ра ци је и ње го ву 
про шлост и фик тив ну са да шњост: Ка ко то би ва, упра во сам ја мо рао да љу бим ску те 
они ма ко ји су ми упо ко ји ли оца... Да би слу жио свом на ро ду... Да бих га спа сао ог ња и ма ча! 
или Иа ко сам ја хао са бе го ви ма и па ша ма, ни сам тог да на на Ро ви на ма се јао кроз хри-
шћа не за Тур ке, већ за част сво ју и свог на ро да...

У овим сег мен ти ма се ис ти че мо тив жр тве соп стве них прин ци па ра ди оп штег до-
бра, и па три от ског и хри шћан ског, уком би но ва них с еле мен том сво је вр сног ви те шког 
мо ра ла (...за част сво ју и свог на ро да...) ко ји на кра ју пор тре ти зу ју лич ност спо соб ну 
да и по ред сво је пр га ве на ра ви ви ди да ље од сво га се чи ва и са гле да ши ру сли ку, те шко 
ви дљи ву обич ном чо ве ку. То је Сто ја но ви ћу би ло нео п ход но да би укло нио ди ску та-
бил ност Мар ко вог ли ка у очи ма чи та о ца – из ди ћи га из му ља исто риј ских по да та ка 
на зад у еп ску ве ли чи ну (сви смо ми пр во гу та ли те де се те рач ке сти хо ве, па се он да 
раз о ча ра ва ли уџ бе ни ци ма) и од ре ђе ни ста тус па три от ског по но са. Сце на ри ста је то 
по сти гао са мо ма ло раз ра див ши, про ши рив ши, те упо тре бив ши спо ме ну ту фра зу 
Кон стан ти на Фи ло зо фа за рад ми ни ми зо ва ња фик тив них еле ме на та и уба ци ва ња ути-
ска ве ро до стој но сти ко јом ће се фик ци ја по кри ва ти (Свих тих го ди на, мој мач је, за 
раз ли ку од ог ња, ми ро вао у ко ри ца ма. Огањ гне ва ме је про жди рао. Ни је мо гао да се уга си... 
Ма ко ли ко ви на си пао у ње га!).

Ово је већ тач ка где се Мар ко ва по сло вич на пр га вост (огањ) и скло ност пре те ри-
ва њу у ал ко хо лу из еп ских пе са ма (ма ко ли ко ви на си пао у ње га!) оправ да ва прет ход но 
из не се ном исто ри јом и ста би ли зо ва ном ка рак те ри за ци јом ко ја ће ући у пу ну слу жбу 
на ра ци је (идем да се на пи јем... Као сви ња!). Као фи нал ни ре зул тат до би ли смо ком пле-
ти ра ног ли ка, ре а ли стич но-исто риј ски од раз ње го вог еп ског на лич ја (мач, огањ и ви но) 

1 „Та да по ги бо ше краљ Мар ко и Кон стан тин... Јер сви ови бе ху са Исма иљ ћа ни ма, ако и не по во љи, 
а оно по ну жди, та ко да ка жу за бла же ног Мар ка да је ре као Кон стан ти ну: Ја ка жем и мо лим Го спо да 
да бу де хри шћа ни ма по моћ ник, а ја не ка бу дем пр ви ме ђу мр тви ма у овом ра ту“ (из Жи ти ја Де спо та 
Сте фа на Ла за ре ви ћа Кон стан ти на Фи ло зо фа, на пи са ног по сле 1433. го ди не).



169

чи ји ће сво је вр сни на ста вак чи та лац ра до пра ти ти кроз Ве ков ни ке. Што се ти че при вла-
че ња па жње срп ског чи та тељ ства, Сто ја но ви ћу би ве ро ват но би ло до вољ но и са мо 
име Мар ко Кра ље вић без ика квог оба зи ра ња на про тив реч ност из ме ђу сти хо ва и 
све до чан ста ва, сер ви ра ју ћи са мо до бро по зна ту ју нач ко-ка рак тер ну вер зи ју за чи ње ну 
епи те том бе смрт но сти ка ко кр чи се би ста зу кроз вам пи ре и, доц ни је, псо гла ве у свр ху 
кре и ра ња вр ло ин те ре сант ног шти ва. Са мо што Ве ков ни ци та да не би има ли ни трун ку 
тре нут не ду би не и што би се ри јал, ко ји ће вр ве ти би ћи ма и оп штим ме сти ма из срп ских 
бај ки и ми то ло ги је, из гу био ту до зу ре а ли стич но сти ко ја ће на ра ци ју држа ти под од ре-
ђе ном кон тро лом. По ред то га, кон крет но у слу ча ју „Ре кви је ма“, то не би било ни бли зу 
Сто ја но ви ће вој за ми сли и ау тор ској ин спи ра ци ји. При мар ни циљ је упра во из ми рива-
ње мит ског и исто риј ског, иза зов по пу ња ва ња ру пе у про тив реч но сти, по ку шај из во-
ђе ња це ли не из ап со лут не кон фу зи је. У слу ча ју Мар ка Кра ље ви ћа, сви еле мен ти су већ 
по сто ја ли у на шој ли те ра ту ри. Сто ја но вић их је са мо вред но ску пио и са ста вио. 

Сли чан ме тод је учи њен и са кла сич ним ком по зи то ром Вол фган гом Ама де у сом 
Мо цар том. Он ни је то ли ко за ди рао у фик тив не во де по пут еп ског ци клу са Мар ка Кра-
ље ви ћа, али се уз ње го во име ве жу мно ге ства ри ко је су пра во бра шно за Сто ја но ви-
ће ву по га чу. Пре све га, ту су та јан стве не окол но сти ње го ве пре ра не смр ти ко ја је 
иза зва ла то ли ко спе ку ла ци ја да су на кра ју уз диг ну те на ни во ми та. До дај мо ту и ње-
го ву по ве за ност са беч ком ма сон ском ло жом, не по зна ни цу ло ка ци је ње го вог гро ба, 
ге ни јал ни „Ре кви јем“ ко ји ни је сти гао да за вр ши... Ин три га ко ја кру жи око Мо цар та 
про сто при зи ва фик тив ну на до пу ну. Сто ја но вић од ње га чи ни осу ком плет не при че, 
сег мент ко ји се раз ви ја па ра лел но с оним у ве зи са Мар ком Кра ље ви ћем и беч ким елит-
ним вам пи ри ма, ис пр ва без ика кве на ра тив не ве зе са њи ма, да би на кра ју ис пао кључ-
ни део за пле та.

Глас бож ји на зе мљи ко ји по тај ној на руџ би беч ких елит них вам пи ра (ма со ни?) ком-
по ну је „Ре кви јем“ ко ји би за не мр тве сво јим хим нич ним ка рак те ром био пр кос бож јем 
по рет ку ства ри. Мо царт се то ком ком по но ва ња пре до ми сли и од би ја да га за вр ши 
(из иде а ли стич ко-умет нич ких по бу да, по Сто ја но ви ће вом уџ бе ни ку). Вам пир му у знак 
за хвал но сти за ри ва оч ња ке у врат (ми сте ри ја око Мо цар то ве смр ти) те се пре ми ну ли 
ком по зи тор по вам пи ри и бес циљ но, отрг нут од сво је му зи ке, лу та беч ким ули ца ма 
(ми сте ри ја Мо цар то вог гроб ног ме ста). Фик тив но код Мар ка Кра ље ви ћа је, ка ко смо 
ви де ли, на сту пи ло тач но од ме ста ко је исто ри ја и еп пре ста ју да по кри ва ју. Код Мо цар-
та, Сто ја но вић упли ће ап со лут но фик тив но већ за ње го вог жи во та у оне мо мен те ко је 
зва нич на исто ри ја ни је ус пе ла да об ја сни.

Игра с исто риј ским лич но сти ма ни је ни ту ста ла, и ов де се мо рам усу ди ти да прет-
по ста вљам. Дво ји ца вам пи ра-ари сто кра та ко ји се по ја вљу ју у при чи – та ко зва ни Кар-
ло и Јо зеф – је су ли ко ви чи је се по ја ве по ре клом не раз ли ку ју пре ви ше од Мар ка и 
Мо цар та. Јо зеф ли ком под се ћа на Јо зе фа фон Зо нен фел са (ау стриј ски књи жев ник, 
прав ник, Мо цар тов при ја тељ и сво је вре ме но Ве ли ки Мај стор ма сон ске ло же), али сва 
је при ли ка да нам је Сто ја но вић ов де ипак упри ли чио Јо зе фа II Хаб збур шког, рим ско-не-
мач ког ца ра ко ји је пре ми нуо го ди ну да на пред де ша ва ња у „Ре кви је му“ (па га је сце-
на ри ста по вам пи рио за нас). За Кар ла се не бих то ли ко усу дио прет по ста вља ти ве зу са 
Кар лом VI Хаб збур шким, рим ско-не мач ким ца рем пре ми ну лим пе де сет го ди на пре 



170

„Ре кви је ма“, да Ни ко ли ће ве пр ве ви ње те с њим на не ки на чин не ода ју ре фе рен цу на 
пор тре ти ма тог до ба и да, па ра фра зи ра ћу са мог Сто ја но ви ћа, иро ни ја то га ни је то ли-
ко очи глед на да чак ни на ма не би сме ла да про мак не... Баш она ква ка ква иро ни ја тре ба 
да бу де... У исто вре ме бол на... И слат ка. Два бив ша ца ра, оба ве за на за Беч, и по вампи-
ре на не гу ју сво је ари сто крат ске на ви ке, ву ку кон це под зе мља, ба ха те се фи ло зо фи ја ма 
и пу но крв ним де вој ка ма. Кар ло ће у јед ном тре нут ку спо ме ну ти обез гла вљи ва ње гро-
фа Сен Жер ме на (1690–1784), европ ског ве ли ка ша, аван ту ри сте, му зи ча ра и ал хе ми-
ча ра око чи јег је име на на ста ла ле ген да ко ја го во ри о ње го вој на вод ној бе смрт но сти, 
а ко ју ће сце на ри ста спон та но по ме ну ти као вам пир ску. Крат ко али ефект но при су ство 
у све сци упри ли че но је и јед ном од тро ји це ви тле јем ских му дра ца ко јег је Сто ја но вић 
из не дрио из Би бли је. Ту је и све при сут ни Тил Ој лен шпи гел – ле ген дар ни ла кр ди јаш 
из ву чен из ста ри је не мач ке књи жев но сти 16. ве ка, чи ја је ау тен тич ност и дан-да нас 
пред мет по ле ми ке. Му дра че ва и Ти ло ва функ ци ја у „Ре кви је му“ иде мно го да ље од 
Кар ло ве, Јо зе фо ве, па чак и Мо цар то ве ко ји су ипак огра ни че ни „са мо“ на ову све ску, 
али ће мо се на то освр ну ти ка сни је. У окви ру те ме аси ми ла ци је мит ског, исто риј ског 
и Сто ја но ви ће вог фик тив ног, из ве де но је пре гршт ком плек сних спо је ва сва три на-
лич ја ко ји од чи та о ца зах те ва ју прет ход но или ма кар по то ње по зна ва ње ре фе рент не 
ма те ри је. У су прот ном, не мо гу ће је пот пу но про це ни ти, це ни ти и раз у ме ти „Ре кви јем“. 
Што се ау то ра ти че, ко ли ко год да се мо је до са да шње из ла га ње чи ни хва ло спев ног ка-
рак те ра, на ве де не ре фе рен це ни су уоп ште про дукт ге ни јал но сти већ пу ке до ми шља-
то сти пре ко ко је мо же мо ви де ти са мо Сто ја но ви ће во од лич но по зна ва ње исто ри је и 
књи жев но сти. Ге ни јал ност је фак тор ко ји је био нео п хо дан да се сви ти ли ко ви – Мар ко 
Кра ље вић, Мо царт, Јо зеф II, Кар ло VI, ви тле јем ски му драц и Тил Ој лен шпи гел – скло пе 
у тех нич ки ра зум ну, ло гич ну и „ма сну“ на ра тив ну це ли ну ко ја ни ти јед не се кун де у 
свом те сном про сто ру од пе де сет та бли не ће ис ко чи ти из ко ло се ка. 

Ди со нан це, па са жи и ин тер ме ца

Јед на од мо јих пр вих лек ци ја, а дав но сам био де те, бе ше да сва ка ствар на ово ме 
бе лом све ту има сво ју сен ку... А сен ка, то ти је чуд на ствар...

Ка ко то обич но би ва с ве ћи ном стри по ва са тен ден ци јом ка ду бљем, умет нич ком 
из ра жа ју, „Ре кви јем“ се отва ра по е тич ним ди да ска лиј ским мо но ло гом. Гот ска ка те дра-
ла Све ти Сте фан у пр вом пла ну при ноћ ној ат мос фе ри, у ком би на ци ји са ди да ска ли јом 
(сва ког све тла по род та ма... Пу то каз за мрак... Па као..) и кр вљу ко ја го то во да ли је већ 
са на слов ни це, име ном крч ме на дру гој та бли („Bei schwar zer Kat ze“ или „Код цр ног 
мач ка“), ре чи по пут пу то каз за мрак, ру па, па као за вре ме ко јих ула зи мо у крч му – уго-
ђај укле тог је ап со лу тан. Пр ва по ја ва вам пир ских оч ња ка је мал те не би ла ло ги чан на-
ста вак за по че те кул ми на ци је стра ве, па не де лу је ни ма ло шо кант но. 

Сце на у тој крч ми, где пре ко Че на сре ће мо вам пи ре и Мар ка Кра ље ви ћа, пр ви је од 
је ди на два ша бло на ко је ће Сто ја но вић упо тре би ти у Ве ков ни ци ма не би ли чи та о ца што 
ви ше за гре јао за при чу. Она је чи стог ак ци о ног ка рак те ра. На сил на, ди на мич на и кр ва-
ва, са ко ре о гра фи јом уда ра ца ко ја нај ја сни је при ка зу је ка рак тер не раз ли ке из ме ђу 
по е тич ног Че на и пр га вог Мар ка (иа ко ће се Сто ја но вић до бро по тру ди ти да то ка сни је 



171

ис так не кроз ди ја ло ге). С рав но мер ном сме ном њих дво ји це по ви ње та ма, ви де ће мо 
да је Чен у сво јим удар ци ма од ме рен, пре ци зан, ги бак и ис тре ни ран, док је Мар ко, с 
дру ге стра не, жи ва хо да ју ћа си ла, си ров, бе сан, бру та лан и при се че њу или про ба да њу 
гле да да про тив ни ци ма пу сти што ви ше кр ви. Ри там је ак ци јом по кре нут, ка рак те ри су 
по ста вље ни, чи та лац је осве жен и на ма мљен. Дру ги ша блон је исто ве зан за ту сце ну, 
и от при ли ке оста так це лог до са да иза шлог се ри ја ла – ка рак тер не су прот но сти два 
глав на ли ка. Баш као што сва ки ти пич ни pard у кла сич ном ита ли јан ском стри пу (на при-
мер Чи ко у се ри ја лу „За гор“) слу жи пре све га ра ди на гла ша ва ња спо соб но сти и ју нач ког 
фак то ра на слов ног ли ка, та ко Мар ко и Чен осли ка ва ју је дан дру го га. У од но су на Че на, 
већ смо ре кли али ва ља по но ви ти, Мар ко из гле да још ви ше на гао, прост, не ук, си ров и 
нер во зан, док ће се уз Мар ка нај ја сни је осли ка ти Че но ва ве ков на му дрост, спо кој, уче-
ност, ти ха су пер и ор ност и ин те ли ген ци ја. Исто та ко ће се, пре ко ди ја ло га са Мар ком на 
та бла ма 22 и 23, те на сце ни окр ша ја на кро ву ка те дра ле, под ву ћи ве се лост, раз и гра ност, 
ла кр ди ја шка ин те ли ген ци ја и сло же ност Ти ла Ој лен шпи ге ла. Два Мар ко ва са пут ни ка, 
две ка рак тер не ди со нан це у функ ци ји дра ма тур шког скла да у ме ло ди ји ко је нам ука зу-
ју упра во на Мар ка као ба зу те ме Сто ја но ви ће ве увер ти ре. То са вр ше но на ра тив но 
по кла па ње три раз ли чи та ли ка ће но си ти се ри јал и олак ша ва ти ње гов ток.

А тај ток, он је у Ве ков ни ци ма јед на чуд на ствар, кон фу зи ја чи је схва та ње и при-
хва тљи вост ва ри ра ју од чи та о ца до чи та о ца, за ви сно од ње го вих чи та лач ких на ви ка. 
Про блем је у то ме што је Сто ја но вић без мно го об ја шње ња по чео па ра лел но да раз-
ви ја три це ли не ко је пре се ца ју јед на дру гу и зах те ва ју мак си мал ну кон цен тра ци ју. 
На кон пр вог сег мен та са Мар ком и Че ном на гло ће мо се пре ба ци ти у Мо цар то ву по-
ро дич ну дра му и ода тле на фи ло зоф ску ди ску си ју пле ми ћа Кар ла и Јо зе фа, уз ми ни мум 
до дир них та ча ка (вам пир ски оч ња ци ту и та мо, и Мо царт! Мо царт!). Ка ко смо Мар ка 
и Че на при хва ти ли као цен трал ну на ра тив ну ли ни ју, оста ле две по при ма ју при ро ду 
ин тер ме ца или ме ђу и гре, док ће и она са ма јед ном на пра ви ти из лет у ре тро спек ти ву 
ко ја „ре ме ти“ от при ли ке све. На ра тив ни ток би ва ис пре се цан у ре дов ним и крат ким 
сме на ма, у тој ме ри да чи та лац, на ви као на про сти је ли не ар но раз ви ја ње при че уз 
уме ре не по ма ке на пред или на зад, ни је ви ше у ста њу да јој од ре ди пу та њу. 

Због то га, сва ка сме на тих на ра тив них ли ни ја из ве де на је јед но став ним па са жи ма 
по пут ана ди пло зног по на вља ња ре чи (...не раз у меш... – Не раз у мем, тач но. Ни ка да 
ни сам и не ћу раз у ме ти...), јед но став ног пре но са ди ја ло га јед не сце не у ди да ска ли ју 
на ред не или це ло стра ним ин тер ме ци ма ко је пра те ди да ска ли је фи ло зоф ског ти па. На 
тај на чин, на ра ци ја бу квал но те че из јед ног мо мен та у дру ги, док Сто ја но вић ла га но 
око сва ког од ли ко ва гра ди од ре ђе но те жи ште. 

За Мо цар та од мах са зна је мо да има три де сет шест го ди на, да жи ви у си ро ма штву, 
ства ра лач кој кри зи, кри зи иден ти те та и брач ној кри зи. Сто ја но ви ће ва вер зи ја Мо цар та 
функ ци о ни ше од лич но и на ба зи ал тер на тив но-исто риј ске ве ро до стој но сти и на на-
ра тив ној ба зи. Фи зич ки, ком по зи тор при зи ва Фор ма нов филм Ама де ус из 1984. го ди не 
(као и че сти еле мент „ка жу“ ко ји га ов де ујед на чу је са Мар ком Кра ље ви ћем). Пси хо ло-
шки, Мо царт је до ср жи по све ћен му зи ци ко ју пи ше, и ви зи о нар ски и емо тив но, то ли-
ко екс трем но да љу бав пре ма но та ма пре ва зи ла зи љу бав пре ма соп стве ној же ни и 
де ци. На тој тач ки смо до би ли не ко ли ко драм ски бо га тих сце на ко је су слу жи ле као 
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од ли чан пре дах из ме ђу ак ци о них се квен ци са Мар ком и Че ном и је ди ни мо мен ти у 
ко ји ма ће чи та лац мо ћи да се ре ши ути ска ха о са. Јер, за раз ли ку од оста лих па ра лел них 
на ра тив них ли ни ја у „Ре кви је му“, Мо цар то ва је је ди на ло ка ци о на и драм ска кон стан та 
чи ји је са др жај од по чет ка ја сан – це ла се од и гра ва у ње го вој рад ној со би и ти че се 
са мо ње го вог емо тив ног од но са пре ма му зи ци (су пру га Кон стан ца и Хајн рих Мер цер 
су бу квал но по сред ни ци ко ји ма нам се Сто ја но ви ће ва ви зи ја Мо цар та спон та ни је пре-
но си). Она је је ди на уме ре но за пе тља на и схва та се по ступ но, из стра ни це у стра ни цу 
иа ко ни је има ла мал те не ни ка квог до ди ра са Мар ком, Че ном, вам пи ри ма-пле ми ћи ма 
и фа бу лом уоп ште, ако из у зме мо вам пи ра Мер це ра и чи ње ни цу да укле то беч ко под-
зе мље не што же ли од „гла са бож јег на зе мљи“. Тек ће на 36. стра ни ци Сто ја но вић обе-
ло да ни ти ње го ву пра ву уло гу у „Ре кви је му“ (Сто ја но ви ће вом, не Мо ца р то вом) и от при-
ли ке ода тле по че ти да ну ди ре ше ња остат ка раз ба ца не сла га ли це. Не са мо то. Де се так 
стра ни ца ра ни је, ка да има мо ту слат ку част на пра ти мо Мо цар то ве пр сте по чем ба лу, 
Сто ја но вић ди рект но на стра ни це стри па ста вља ни зо ве то но ва у нот ном си сте му ко-
ји ће пле са ти из ме ђу ка и ше ва не по ко ле бљи во и без пре ки да све до по след ње та бле. 
Да ка ко, Сто ја но вић ни је тип ко ји ће ишта ста ви ти „она ко“, па су и те но те у ства ри ди-
рект но пре не се не из ор ке стар ске пар ти ту ре „Ре кви је ма“ (Мо цар то вог, на рав но). Тач-
ни је, из увод ног ста ва „Ин тро и тус“ и де ли мич но „Ки ри је“. Ти ме Сто ја но вић по сти же три 
ства ри. Пр ва: стрип до би ја му зич ку под ло гу као си стем по сти за ња драм ског кре шен-
да, кул ми на ци је свих на ра тив них ли ни ја ка раз ре ше њу на по след њим та бла ма. Да би 
се тај кре шен до осе тио у пу ном је ку, од чи та о ца се тра жи ис ку ство у слу ша њу „Ре кви-
је ма“ (опет, ра ни је или по то ње) и да чи та ју ћи Сто ја но ви ћев, Ни ко ли ћев и Не на до вљев 
ура дак у гла ви „слу ша“ и Мо цар то ве че мер не хар мо ни је, чи сто да би до жи вљај био 
што пот пу ни ји. Дру га: ап со лут но об је ди ња ва ње свих тих па ра лел них на ра тив них ли-
ни ја у је дин стве ну ко хе рент ну це ли ну. Мо цар то ва пар ти ту ра се про те за ла кроз све 
сце не и оне су исто вре ме но ти ме ко нач но по че ле да до би ја ју ме ђу соб ни сми сао. Мар-
ко и Чен про ва љу ју у дво рац Кар ла и Јо зе фа, Мо царт се ис по ве да Мер це ру око „Ре кви-
је ма“ и раз ло га за што га ни ка да не ће за вр ши ти, стал но при су ство ка те дра ле је на по кон 
ја сно (об ја сни ћу)... Украт ко, све је сло же но. Тре ћи ефе кат је ме ни лич но и нај ин те ре-
сант ни ји, а ти че се уске ве зе из ме ђу Мо цар то ве пар ти ту ре и Сто ја но ви ће ве умет нич ке 
ви зи је, а ко ја нам об ја шња ва у пот пу но сти и Мо цар то во ту ма ра ње ули цом на по след-
њој та бли и мр мља ње Где је мо ја му зи ка, где?... Не чу јем је ви ше, не чу јем... Као што зна мо, 
Мо цар тов „Ре кви јем“ је, као и на при мер „Опе ло“ на шег Мо крањ ца, му зич ко де ло на-
пи са но да пра ти текст све те мо ли тве за по кој ду ше пре ми ну лог. С те стра не гле да но, 
ње но при су ство у стри пу алу ди ра на при су ство бо жан ског (као и ка те дра ла, вам пи ри 
итд.) ко је се Мо цар ту ја вља кроз му зи ку (глас бож ји на зе мљи). У ства ри, у Мо цар то вом 
слу ча ју, бо жан ско и умет нич ки до жи вљај су си но ни ми. За то ће мо на кон Мо цар то вог 
по вам пи ре ња ви де ти и да но те са ли ниј ског си сте ма не ста ју, и то упра во на ста ву „Ки-
ри је“, ко ји ина че има текст „Го спо де, по ми луј нас“ или „сми луј се на нас“. Мо царт је 
вам пир, ван бож је ми ло сти, и за то не осе ћа ње го во при су ство (Где је мо ја му зи ка?) и не 
чу је ње гов глас (Не чу јем је ви ше...). Од ли чан, ефек тан крај.

„Ре кви јем“ (Сто ја но ви ћев) бро ји још два еле мен та ко је ве же мо за бо жан ско. Пр ви је 
сва ка ко је дан од ви тле јем ских му дра ца, онај ко ји је пр ви да ро вао Ису са. Он је ини ци јал ни 
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до га ђај ко ји је по кре нуо раз ре ше ња „Ре кви је ма“ на кон Мо цар то вих пр вих то но ва са 
кла ви чем ба ла, до га ђај ко ји од го ва ра на пи та ње шта Чен ра ди у Бе чу по ред не за вр ше них 
по сло ва са вам пи ри ма. Не тре ба мно го спо ми ња ти ка кав ефе кат иза зи ва ње го ва по ја ва 
из мрач ног со ка ка, ни ти ко ли ко је до се тљив на чин на ко ји га је Сто ја но вић увео (Ло ша 
де ла при вла че ло ше ство ро ве. До бра де ла, по тој ло ги ци, при вла че до бре! Не во ља је са 
они ма што се опи ру де фи ни ци ји...). Бит но је са мо на по ме ну ти да му је до де ље на нај ста-
ри ја од уло га у исто ри ји књи жев но сти, од оних ко је смо сре та ли и у ста рим грч ким 
епо ви ма: уло га пр о ро ка, пре но сни ка про ро чан ства у те сној ве зи с до га ђа ји ма ко је ће мо 
тек чи та ти. Тај мо ме нат је от при ли ке је ди на га ран ци ја да Мар ко Сто ја но вић има у пла ну 
да пи ше на став ке овог ал бу ма. А на стра ну ва зда драг па ра докс ко ји је у ан тич кој књи-
жев но сти иза зи ва ло про ро чан ство и све оста ле ди во те ко је чи та лац оку си чи та ју ћи већ 
на по чет ку ка ко је ко јем ли ку су ђе но да свр ши, му дра че во при по ве да ње бу дућ но сти 
је то ли ко ле по скро је но да је за ци ти ра ње, као и ве ћи на Сто ја но ви ће вих фра за:

Они ма ко је је не сре ћа са ста ви ла, ма шта они ура ди ли, сре ћа ни је су ђе на: не мо гу се 
за тво ри ти вра та ко ја ни ка да ни су отво ре на!

Ду шма ни су они од вај ка да, ва тра и лед, ал’ ваљ да пр ви пут не стр пљи во пуц ке та ју 
у исти глас: не ча сти вог не тре ба ча сти ти! Он узи ма и ша ком и ка пом!

Од глу по сти ни ко ни је имун, али је од дру гих ве ћа бу да ла онај ко ји ве ру је да му је, са мо 
за то што ве ра ра ди о гла ви, не ве ра скло на: ка пи ја је ка пи ја, чак и кад не во ди ни ку да!

Јао оном ко за ви си од по мо ћи бес по моћ них: не бе са мо ри жеђ, мо ра су у пла ме ну! Тр-
гов ци још ве ле: нај квар љи ви ја од све ро бе је чо век...

Нај квар љи ви ја од све ро бе је чо век, ве ли Сто ја но вић. Да као и сва ки пи сац има 
тен ден ци ју да са ти ри зу је, из но си ру глу од ре ђе не аспек те дру штве ног си сте ма, мо же-
мо нај ја сни је да ви ди мо пре ко ква зи фи ло соф ске ди ску си је ко ју во де Карл и Јо зеф. Два 
пле ми ћа ко ји из под зе мља, пар дон, цар ско га дво ра ву ку све кон це ко ји се пле ту око 
ши ја глав них ју на ка, уз сна жан ути сак не до дир љи во сти ко јим се ди че сви ство ро ви 
ду бо ка џе па, не ми чу се из сво је рас ко шне про сто ри је, ба ха те се ви ном, кр вљу и три ма 
мла дим де вој ка ма док те же да про ник ну у тај ну сми сла жи во та и слич них бе сми сли ца. 
Сце не с њи ма су ка рак тер но не ка из о па че на, гну сна вер зи ја алан фор дов ског при ка за 
љу ди ви шег ста ле жа (Карл и Јо зеф мно го под се ћа ју на Се ки је ву тро ји цу град ских већ-
ни ка ди ја бо лич ног из гле да). Ка ко дру га чи је, осим чи стим об ли ком са ти ре, про ту ма чи-
ти Јо зе фо ве из ја ве из ко јих Карл ни ка ко да по го ди да ли су њи хов су бјект пле ми ћи или 
вам пи ри? Су шти на ва ше га жи во та, мог жи во та... Је сте упра во у пре те ри ва њу, пре ва-
зи ла же њу ла жних гра ни ца! ...За пра во, чвр сто сам убе ђен да је на ша вр ста ство ре на 
упра во да би пре те ри ва ла! (Вам пи ри? Пле ми ћи!) те, не ко ли ко стра на ка сни је ...И у то ме 
је, ако до зво ља ва те, Ва ша не во ља... Ви се тру ди те! То је гре шка! Ми ни смо ов де да се 
тру ди мо, не го да уби ра мо ту ђе пло до ве... Да ужи ва мо! (Пле ми ћи? Вам пи ри!). На ла зи се 
ту не ко ли ко ја ких осу да на ра чун го спо дар ске кла се, али аси ми ла ци ја пој мо ва „вам пир“ 
и „пле мић“ пре ко тог соч ног на дим ка „кр во пи ја“ је не што што, ком би но ва но с ове две 
фра зе и Мар ко вом из ја вом да је ди но вам пи ре мр зи ви ше од пле ми ћа, ствар но го во ри 
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са мо за се бе. Баш као и Мо цар то ва на ра тив на ли ни ја, и Кар ло ва и Јо зе фо ва функ ци о-
ни ше као ме ђу и гра ко ја ис пр ва не ма ве ли ке ве зе с цен трал ном на ра тив ном ли ни јом 
и раз ви ја се знат но спо ри јим тем пом у на сто ја њу да се укр сти с Мо цар то вом и цен-
трал ном Мар ко вом и Че но вом ли ни јом, оста вља ју ћи ти ме Сто ја но ви ћу про сто ра да се 
игра ди ја ло зи ма и сим бо ли ка ма. Са ти ра ни је за о би шла ни цр кву, у од ре ђе ном сми слу 
– Мар ко: Ис пра ви ме ако гре шим, али ми слио сам да ви кр во пи је не под но си те цр кве и 
сун че ву све тлост... Чен: Ка ко ко! Сун це ме, исти на, чи ни сла би јим и ра њи ви јим, али са 
ка те дра ла ма не мам не во ља... Да ли Чен, на спо мен цр кве у Мар ко вом пи та њу, на мер-
но из о ста вља по јам „цр ква“, а на ме ће ка те дра лу јер из не ког раз ло га са мо с ка те дра-
ла ма не ма про бле ма? Да ли Сто ја но вић, на осно ву кр ва ве исто ри је Ка то лич ке цр кве и 
мно го че га још, од у зи ма тим гло ма зним објек ти ма при су ство све тог и ди вин ског, па 
за то вам пир по пут Че на не ма че га ту да се бо ји или...? Вр ло је мо гу ће, ако ће мо се 
сло жи ти да ни јед на Сто ја но ви ће ва реч у овом ал бу му ни је на пи са на тек она ко.

А ту до ла зи мо и до дру гог еле мен та ко ји на во ди при су ство бо жан ског: беч ка Ка-
те дра ла Све тог Сте фа на. Она је све при сут но, оп ште ме сто око ко јег кру жи це ла на ра-
ци ја. Њо ме „Ре кви јем“ по чи ње, раз ви ја се и за вр ша ва. Пра те је мрач на ат мос фе ра, 
мо тив смр ти и пат ње у уну тра шњим мо но ло зи ма уз чи сти об лик ин тер ме ца (ви ше 
не го на ра тив не ли ни је Мо цар та, Кар ла и Јо зе фа). Ка ко чи та мо стрип, пра ти ће мо уну-
тра шње мо но ло ге ко је ће мо ве за ти пр во за Че на, те ре дом за Мар ка, Ти ла, не срет ног 
ко чи ја ша и, на кра ју, за Ти ла. Ако ће мо чи та ти па жљи ви је (иза зи вам те, чи та о че, да 
са мо пре ле тиш пре ко ова кве при че), и пре не го што нам фи нал но из ла га ње у ди да-
ска ли ја ма то ода, мо ћи ће мо да уви ди мо не ло гич ност при ви да при па да ња тих ми сли 
ли ко ви ма ко ји се у том тре нут ку у сце ни при ка зу ју. Ди да ска ли је у пр вој сце ни мо же мо 
ла ко да при пи ше мо Че ну, бу ду ћи да је по сре ди лик склон фи ло соф ском по гле ду на 
ства ри: Сва ка ствар на ово ме бе лом све ту има сво ју сен ку... А сен ка, то ти је чуд на 
ствар... Под сет ник да је сва ког све тла по род та ма... Не по гре шив пу то каз за мрак... 
Се ћа ње на оче ву су ро вост из дру ге сце не с ка те дра лом та ко ђе ће мо вр ло ла ко ве за-
ти за Мар ков од нос са Ву ка ши ном, као и уоп ште за од нос с пре сто лом: Ни ка да ни сам 
и не ћу раз у ме ти же не, кра ље ве и љу де ко ји не је ду сир... Као и оног ко ји оче ку је ика кву 
ко рист од на у ка ко ји му је про сто по кло њен... Пла као сам... И су за ма пла ће ну лек ци ју 
на у чио! Ма да, две ства ри су не ја сне. „Љу ди ко ји не во ле сир“ је по ма ло сме шан део 
из ја ве ко ји се ни чим не мо же при пи са ти Мар ку (осим пре ко ста ре срп ске на ви ке да 
про сто обо жа ва мо до ма ћи кај мак или сир) и сам стил раз ми шља ња је из јед на чен с 
прет ход ним Че но вим, а ви де ли смо ко ли ко се Сто ја но вић по тру дио да се та дво ји ца 
раз ли ку ју у све му. На рав но, ди да ска ли је с уну тра шњим мо но ло гом су ва зда би ле више 
од раз ау то ра не го ли ка те им је стил уни вер за лан, па ће мо ту ма лу не ло гич ност пре-
ско чи ти без про бле ма. Тре ћа већ по чи ње да би ва сум њи ва, јер текст у ди да ска ли ја ма 
при па да осо би ко ја у сце ни ни је при сут на. Од но сно, при су тан је али је мр тав. Јед ну 
ствар без при си ле при зна јем жи во ту (под при си лом при зна јем све!): ако те не уби је пре 
вре ме на, тра је! ... То се ћа ње је ђа во ља ствар! ...Као огро ман шпил бри жљи во про ме ша них 
сли ка, зву ко ва и ми ри са. Се ћа ње је не мо гу ће пре се ћи а да се не по се че мо на не ку успо ме-
ну! Ти ла ће мо упо зна ти не ко ли ко стра на на кон ове сце не, али већ зна мо да ни је ме ђу 
жи ви ма, што би зна чи ло да тре ћи ин тер ме цо с ка те дра лом са др жи текст ко ји ни је 
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исто вре мен са сце ном. Он је од јек из не ког дру гог вре ме на. Та ко ђе, при ме ти ће мо 
ве ли ка по кла па ња с прет ход на два раз ми шља ња: сен ка, то ти је чуд на ствар са то 
се ћа ње је ђа во ља ствар!, бур леск ност де ло ва фра за не раз у мем... љу де ко ји не је ду сир 
и под при си лом при зна јем све! у ви ше не го озбиљ ном, лич ном и по ма ло те шком мо мен-
ту из но ше ња не ке по ен те и, опет, уоп ште но иден тич но сло во твор ство. Не тре ба да 
по на вљам да је ка те дра ла при сут на у сва кој од сце на, зар не? Да смо од по чет ка при че 
на слу ћи ва ли по гре шан ша блон при пи си ва ња ми сли при сут ним ли ко ви ма де фи ни-
тив но ће нам за це мен ти ра ти че твр та из ја ва, ко ја би по свој при ли ци тре ба ло да при-
па да убо гом ко чи ја шу. Пр ви пут сам ви део мр твог чо ве ка кад ми је умро отац! Био сам 
та ман то ли ко од ра стао да се од ме не оче ки ва ло да до зо ре сто јим по ред ње го вог одра 
и та ман то ли ко де те да сам се гу шио у су за ма и је цао це лу ноћ! Пред зо ру ми је при шао 
ујак ко ји је сло вио за му дрог чо ве ка. По ми ло вао ме је по гла ви и ре као да не тре ба да 
пла чем... Јер је смрт оно што да је вред ност жи во ту! ...По но вио сам му (уја ку, на ње го-
вој са мрт ној по сте љи) оно што ми је ре као по ред одра мог оца... Ни је пре ста јао да 
пла че! Ту већ до би ја мо еле мен те ко ји ста па ју све ди да ска ли је у ми сао јед не осо бе: 
при по ве да че вог оца опет сре ће мо, при по ве да чев ујак је су за ма пла ће ну лек ци ју на у-
чио, са ма ми сао че твр те је до шла као иза зва на прет ход ном фи ло со фи јом о се ћа њи ма 
– при по ве дач се се тио смр ти сво га оца, као и лек ци је ко ју је од ње га при мио. Ствар но, 
не ма сум ње да су сва че ти ри раз ми шља ња де ло истог при по ве да ча. А смрт је те ма 
ко ја као да об у хва та сва раз ми шља ња, чак и, ре кло би се, це ло куп но де ло (ре кви јем 
је ми са за мр тве). Ако смо ус пе ли да то на слу ти мо, пе то и по след ње раз ми шља ње ће 
нам уз др ма ти его као бу ран апла уз у људ ством кр ца тој аре ни:

...Нео дво ји во од жи во та као сен ка оног ко је ба ца, нај ску пље од свих лек ци ја је сте 
се ћа ње! То ли ко је стра шно да смо због ње га спрем ни да нај ша ре ни је ла жи про гла си мо за 
нај му дри је из ре ке са мо да би смо мо гли да се за кла ња мо иза њих... А исти на не мо же би ти 
про сти ја: све што жи ви, уми ре! Све што уми ре, пла ши се смр ти! Што ду же жи виш, ду же 
се бо јиш смр ти, све док не пре о ста не са мо страх... Све док веч ни жи вот не по ста не 
уми ра ње без кра ја...

Сен ка, лек ци ја, се ћа ње и смрт. Че ти ри те ме из прет ход на че ти ри из ла га ња ује ди-
ње не у пе том из ла га њу. Ме ђу соб но по кла па ње та че ти ри раз ми шља ња је сте ствар 
чи та о че ве па жње, бр зи не чи та ња и по ма ло чи стог ин стинк та. Ипак, пре пе тог из ла-
га ња не ма шан се да на слу ти мо да је при по ве дач Тил Ој лен шпи гел, а ка мо ли да је 
ње го ва смрт са мо ин сце ни ра на и да је он, на не ки на чин, глав ни не ме сис у „Ре кви је му“. 
Тек ће нам са да си ну ти да „не раз у мем кра ље ве и љу де ко ји је ду сир“, „лек ци ју“ (тј. 
на ра во у че ни је ко је сва ка ла кр ди ја из кла сич не књи жев но сти но си) ве же мо за двор ску 
лу ду Ти ла, као и да стал но при су ство ка те дра ле на во ди на при су ство на ра то ра. Све су 
то, на рав но, ла ба ви тра го ви. Чак и то ства ра ње це ли не те мат ским об је ди ња ва њем свих 
раз ми шља ња. Ко нач ни траг је ка да ви ди мо да се ди да ска лиј ски мо но лог за вр ша ва у 
Ти ло вом обла чи ћу. Тај глав ни пре о крет, да је Тил жив и да је не ме сис при че, Сто ја но вић 
је гра дио вр ло па жљи во, оста вља ју ћи са мо бла ге тек сту ал не на зна ке (гра фич ке би 
би ле пре о чи глед не) пре ко ко јих би чи та лац, са мо ако је склон за па жа њу, мо гао да на-
слу ти да се „не што“ де ша ва (нпр. Тил у сво јој пр вој сце ни жон гли ра ја бу ка ма, а ја бу ка 
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још из до ба ста рих грч ких пе са ма сим бо ли ше раз дор или за ва ду... Што се на кро ву 
ове ка те дра ле и де си ло), али ни ка ко да с од ре ђе ном си гур но шћу ма кар прет по ста ви 
у ком прав цу га тач но Сто ја но вић во ди. 

А он да, кад на кон тог јед ног раз ја шња ва ња ру ка по ле ти ка ли ста њу уна зад... уви ди 
се ко ли ко је ства ри од са мог по чет ка муч но спа ја но у јед ну ко хе рент ну це ли ну. Исто-
риј ски ли ко ви по пут Мар ка Кра ље ви ћа, Мо цар та, Кар ла, Јо зе фа, књи жев ни лик по пут 
Ти ла и ша ро ли ка га ле ри ја Сто ја но ви ће вих ли ко ва... Те сил но раз вр ста ва ње че ти ри 
на ра тив не ли ни је у пра вил ном тем пу да би све и гра ди ле на ра ци ју и по слу жи ва ле као 
па са жи за даљ њу град њу на ра ци је, раз ре ша ва ње јед не ап со лут не кон фу зи је у бла же-
ну хар мо ни ју, на во ђе ње те во ђе ње јед не ми сте ри је кроз це лу при чу а да се не ода пре 
са мог кра ја, сла га ње раз ли чи тих ка рак те ра... Ко ни је био па жљив ис пр ва, из дру гог 
пу та ће сва ка ко мо ра ти то да при ме ти и це ни. Су прот но раз ми шља њи ма не ких чи та-
ла ца чи је сам ути ске уло вио по фо ру ми ма и дру штве ним мре жа ма, „Ре кви јем“ је при ча 
ко ја, упр кос сво јој ком плек сно сти, бу квал но те че од пр ве до по след ње стра ни це.

Пар ти ту ра

Је ди ни про блем је, ка ко ми се чи ни, бр зи на тог то ка. Стрип је по не ком про кле том 
сте ре о ти пу (мр зим сте ре о ти пе!) на ме њен и за де цу и за од ра сле, тре ба би ти јед но-
ста ван за чи та ње и ство рен за ужи ва ње са „мо згом на па ши“. „Ре кви јем“ де фи ни тив но 
ни је за де цу, а још ма ње је за „мо зак на па ши“. Мно ги су на вик ну ти на ли не ар но чи та-
ње, не ки стан дард ни ток без ве ли ких ско ко ва у ре тро спек ти ву, док је на ра ци ја „Ре кви-
је ма“ пре се че на на че ти ри на ра тив не ли ни је без ука зи ва ња ја ке ве зе ме ђу њи ма, оне 
су ис пре се ца не ме ђу соб но, кр ца те ли ко ви ма чи ја нам уло га ни је ис пр ва нај ја сни ја и 
по сто ји пре гршт пи та ња до чи јих од го во ра не до ла зи мо од мах. Сход но то ме, мно го 
чи та ла ца „Ре кви је ма“ би ће дез о ри јен ти са но то ком при че, не ће ви ше зна ти „ко пи је, а 
ко пла ћа“, те ће мо че сто на и ла зи ти на оце ну ка ко је дру ги ал бум да ле ко ква ли тет ни је 
шти во, са мо за то што је Сто ја но вић при сту пио ја сни јем ли не ар ном при по ве да њу чији 
ско ко ви у ре тро спек ти ву то ли ко од у да ра ју од цен трал не на ра тив не ли ни је да у ства-
ри од чи та о ца не зах те ва ју ве ли ко мо зга ње. Што се ти че ва шег ре цен зен та, „Па сји 
жи во ти“, ко ли ко год би ли од лич ни, мла ки су на ста вак овог тех нич ког, при по ве дач ког, 
ат мос фер ског и хар мон ског са вр шен ства „Ре кви је ма“. Сто ја но ви ћев текст по се ду је то 
ар ха ич но слат ко реч је ти пич но за књи жев ност 19. ве ка, за бав не игре ре чи ма, сим бо ле, 
фра зе за ци ти ра ње... Сце на ри стич ки, усу ђу јем се ре ћи, овај ура дак не ма ма не – осим 
пре це њи ва ња кон цен тра ци је сво јих чи та ла ца. 

Ако мо гу се би да до зво лим још је дан из лет у лич ну фи ло зо фи ју, а освр нем се ча-
ском с ва ма на су ро ве (ама, не мо гу ће и гну сно обес хра бру ју ће) усло ве у ко ји ма је овај 
стрип на стао и сво ју муч ну али ве ли чан стве ну оди се ју на ста вио, хра ни ми ду шу ми сао 
ка ко та крв ни је ни крв вам пи ра, ни ти Мо цар та, Мар ка Кра ље ви ћа или би ло ко га дру-
го га. То је крв ко ја јед ном од лич ном де лу да је ону ван вре мен ску – ве ков ну – вред ност 
и да лек од јек. То је крв ау то ра.


