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СВЕТЛА КОМОРА

Са ша Па прић

„РЕ КВИ ЈЕМ“ У НО ВОМ РУ ХУ
На кон го то во два на ест го ди на од пре ми је ре пр вог стрип-ал бу ма Ве ков ни ци, ура-

ђе но је пот пу но пре у ре ђе ње цр тач ког ди је ла овог аван ту ри стич ког се ри ја ла. Књи га 
1, на сло ва „Ре кви јем“ осва ну ла је у но вом ру ху на стрип-тр жи шти ма Хр ват ске, Ру муњ-
ске и Ма ке до ни је, а уско ро би тре ба ла би ти об ја вље на и у Грч кој и Бу гар ској. 

У Хр ват ској, Ве ков ни ци су би ли до ступ ни у стрип-књи жа ра ма, кроз увоз из да ња 
System Co mics-a, али овај ал бум је об ја вљен 2019, у два ди је ла, у „Стрип ре ви ји“ Ве чер-
њег ли ста, та ко да се то мо же сма тра ти фор мал ном пре ми је ром. Успјех за овај се ри јал 
је и ве ћи због то га што „Стрип Ре ви ја“ у свој ка та лог не што рје ђе увр шта ва, увјет но 
ре че но, до ма ћа оства ре ња и углав ном се др жи про ку ша них стра них се ри ја ла. 

Ус по ред бе ра ди, тре нут но у Хр ват ској не по сто ји сли чан се ри јал ко ји би се про-
дук циј ски осла њао на до ма ће сна ге, по го то во не ова ко жан ров ски, а ко ји би ко ри стио 
обра сце свој стве не фран ко-бел гиј ској стрип-тра ди ци ји. Ве ћи на ау тор ске про дук ци је 
у Хр ват ској окре ну та је ка кра ћој фор ми, те мат ски ве за ној уз са ти ру и ак ти ви зам. Само 
се до од ре ђе не ра зи не мо гу по ве за ти стрип-ал бу ми Не ре тљан ски рат ник Мил ка Пеке 
и Ву чи не: Ур лак Со ње Га шпе ров с Ве ков ни ци ма. На рав но, оба при сту па су ле ги тим на 
и са мо од ра жа ва ју тре нут не трен до ве.

Са ма при ча је већ до бро по зна та, а кад се ри јал ова ко ду го и успје шно ег зи сти ра, 
ни је од ви ше чуд но да се по ја ви и у но вом цр те жу и ко ло ру, но под сјет ни ка ра ди – глав-
ни ак те ри су вам пир Чен и бе смрт ник Кра ље вић Мар ко. 

Нео бич но парт нер ство ова два „ве ков ни ка“, с раз ли чи тих кра је ва сви је та, за по чи-
ње у стрип-ал бу му „Ре кви јем“, а суд би на их је на ни је ла у Беч, 18. сто ље ћа, та ман у 
ври је ме ка да Вол фганг Ама де ус Мо царт ства ра сво ја, та ко ђер бе смрт на, ре мек-дје ла.

У пр ви план од мах упа да сце на ри стич ка по е ти ка Мар ка Сто ја но ви ћа, уве ли ке оби-
ље же на ла кон ским го во ром ко јим овај ви тла јед на ко вје што као што ње го ви ју на ци 
ви тла ју сво јим оруж јем. 

Кра ље вић Мар ко је на рав но об о ру жан сво јим ду гим ма чем, а вам пир Чен тра ди ци о-
нал ним ху де и дао но же ви ма, а што та ко ђер при до но си за ни мљи вом кон тра сту, јер у Бе чу 
18. сто ље ћа основ на оруж ја чи не са бље и ку бу ре, као и све дру го што се на ђе при ру ци.

Не на да но парт нер ство за по чи ње, као што и при ли чи до бром аван ту ри стич ком 
стри пу – ка ван ском кав гом ко ја на исту стра ну до ве де вам пи ра Че на и бе смрт ни ка 
Мар ка. До бар при мјер ла кон ског го во ра на ла зи мо од мах по за вр шет ку ди на мич них 
сце на бор бе, ка да Чен при у пи та Мар ка „...шта си ти?“, а овај на то од го во ри – „Вр ло 
рђа во рас по ло жен, ето шта.“

Ла кон ски или ла ка де мон ски го вор су нам у ама нет оста ви ли Спар тан ци, још оно-
мад кад су им Пер зи јан ци тра жи ли да пре да ју оруж је, а ови на то од го во ри ли: „До ђи те 
по ње га!“ Вр ло им пакт на по е ти ка, ко ја се про вла чи кроз ци је ли стрип-ал бум, че сто је 
ко ри ште на у по пу лар ној кул ту ри и са свим је при мје ре на овом се ри ја лу. 
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Што се пак ти че цр те жа и ко ло ра, у од но су на пр вот ни, то јест мо дер ни ји при ступ, 
цр та чи Мар ко Ни ко лић и Де јан Не на дов као и ко ло рист Аљо ша То мић по ка за ли су се 
до стој ним на сљед ни ци ма цр те жа Ср ђа на Ни ко ли ћа и ко ло ри ста Ми ла на Ан та на си је-
ви ћа. За пра во је вр ло за ни мљи во чи та ти ус по ред но но во и ста ро из да ње, то јед но став-
но да је ду бљи увид у та да шње и са да шње мо гућ но сти и рје ше ња. Од го вор на пи та ње 
от куд по тре ба за по нов ним цр та њем ци је лог стрип-ал бу ма мо жда би се мо гао на ћи и 
у оној пла ни нар ској, ка да их пи та ју за што се пе ње те на ову пла ни ну – а они по пра ви лу 
од го ва ра ју – за то што је ов дје. Да кле, од го вор тре ба по тра жи ти у мо гућ но сти ма. 

Го во ре ћи о мо гућ но сти ма, ка да је у пи та њу про дук ци ја стри па ко ји нам до ла зи из 
Ле сков ца, очи то се ра ди о све ве ћим мо гућ но сти ма, а оне се зор но оцр та ва ју и у овом, 
по нов но ура ђе ном стрип-ал бу му. Ре цепт за успјех се кри је у кон ти ну и ра ном ра ду и стра-
сти, а та ком би на ци ја у пра ви лу до но си зна чај не ре зул та те. Ни ка ко ни је ма ла ствар да 
је дан се ри јал успје шно по сто ји већ три на е сту го ди ну и по ла ко, али си гур но, сти че међу-
на род ну пре по зна тљи вост. Да ка ко, овај се ри јал и има ту ме ђу на род ну ком по нен ту, јер 
је низ ау то ра, из ви ше зе ма ља, при до нио ње го вом на стан ку, али ау то ри са ми по се би 
ни су до вољ ни, по треб на је и пу бли ка, та ко да је ово још је дан ко рак у пра вом смје ру. 
На рав но, по треб на је и ма ла до за сре ће, ко ја се у ле ско вач ком слу ча ју огле да у то ме да 
је са да шња про дук циј ска еки па има ла јед ног ве ли ког стрип-ау то ра иза се бе, Ни ко лу 
Ми тро ви ћа Ко ка на ко ји је у пот пу но сти успио од го ји ти сли је де ћу ге не ра ци ју ау то ра.

Усво је ни обра зац се по на вља, ге не ра ци је ко је су пре у зе ле ба кљу, успје шно је про-
сље ђу ју да ље, па та ко и на овом се ри ја лу. На и ме, Мар ко Ни ко лић, ко ји, уз Де ја на Не-
на до ва, пот пи су је цр теж, по ха ђао је Ле ско вач ку шко лу стри па, а ко ја, ка ко и при ли чи, 
но си име Ни ко ле Ми тро ви ћа Ко ка на. 

Ка ри јер ни успјех Мар ка Ни ко ли ћа про те гао се чак и до Фран цу ске, гдје овај цр тач 
већ шест го ди на цр та за из да вач ку ку ћу „So leil“. Упра во се на овом при мје ру ја сно огле-
да ва жност Ле ско вач ке шко ле стри па, јер кроз сво је мно го број не ак тив но сти, про дук-
циј ске, из да вач ке и фе сти вал ске, она је у ста њу „про из ве сти“ до вољ но ква ли тет ног 
ау то ра да му је дан из да вач ки ги гант по пут „Soleilа“ по вје ри рад на је дом од се ри ја ла.

Но, вра ти мо се на глав не ли ко ве, Кра ље вић Мар ко, као по ви је сни и ми то ло шки 
лик, на ста вио је сво ју ег зи стен ци ју, 625 го ди на на кон смр ти, и у стри пу. Са чу ван је као 
еп ски лик у на род ној пре да ји, али и као по ви је сни, па га се мо же сма тра ти иде ал ним 
ода би ром за глав ног ак те ра. С дру ге стра не, вам пир Чен пред ста вља ори јен тал ну 
ениг му, оно што је да ле ко и не по зна то. За ни мљи ви ли ко ви су не ка кав пред у вјет за 
до бар аван ту ри стич ки стрип, не што на о ко по зна то, али у да том при мје ру, гур ну то у 
но ве окол но сти – ми сте ри је и хо ро ра, с ни ма ње ни ви ше не го Мо ца р то вим Бе чом 
као по зор ни цом на ко јој се при ча од и гра ва. 

Та по зор ни ца је упра во је дан од еле мен та ко ји при вла чи па жњу, пре див ни екс те-
ри је ри ве леб них па ла ча, згра да и цр кви сни је гом за тр па ног Бе ча, као и ин тер и је ри, 
по чев ши од ка ва не „Код цр не мач ке“ пре ко скром ног Мо цар то вог ста на па све до 
рас ко шних бу до а ра у ко ји ма се од ви ја ју рас ка ла шно-хо ро рич ни ди је ло ви при че. 

Та ко ђер, ду бљу су шти ну при чи да ју и фи ло зоф ске рас пра ве из ме ђу ак циј ских сце-
на, ни за ње ци та та, по сло ви ца и ту ма че ња са мог по сто ја ња, ства ра ју је дин ствен и 
ин три ган тан пред ло жак ко ји ће чи та те ља на тје ра ти да се овом стрип-ал бу му вра ћа 
из но ва, а вје ру јем, са ме ау то ре на дах ну ти за даљ њи рад на се ри ја лу. 


