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СВЕТЛА КОМОРА

Ди ми трис Ка ме нос

ВЕ КОВ НИ ЦИ, ПР ВИ ПУТ МЕ ЂУ ГР ЦИ МА
Бу ди мо ис кре ни. Ства ра ти стри по ве у 21. ве ку је те шко, а про да ти их још те же. То 

зах те ва сву сна гу и ква ли те те ко је би не ко мо рао да по се ду је то ком про шлог ве ка, 
за јед но са са мо ма ло, да та ко ка жем, лу до сти. Ства ра ти и про да ва ти стри по ве у Грч кој 
је под јед на ко те шко и не по сто ји на чин да зна те да ли ће се грч ка пу бли ка по ве за ти 
с од ре ђе ним ли ком или то ком при че, по го то ву с то ком при че ко ји је за мр шен и зах-
те ван као онај у Ве ков ни ци ма. Ме ђу тим, јед на ствар је си гур на. Ми ко ји се бе на зи ва мо 
Гр ци ма то ли ко смо осе тљи ви на кон цепт ,,хи бри са“ као и љу ди ко ју су жи ве ли у овој 
зе мљи ео ни ма пре нас, чи та ју ћи Хе ро до то ве спи се, пу не ћи по зо ри шта да би ви де ли 
пред ста ве Ес хи ла, Со фо кла и Еу ри пи да. Иде ја хи бри са је ак си ом, по ко јој ће онај ко ји 
се из ди же из ван уста ље них пра ви ла не из бе жно би ти згње чен од стра не све ми ра лич-
но, да би се по вра тио при ро дан ред ства ри. Хи брис је уко ре њен у мен та ли те ту Гр ка 
и то је ла ко до ка за ти, јер се ко ри сти да би нам про да ли раз не ства ри, све од по зна тих 
пе са ма до по зна тих те ле ви зиј ских се ри ја, те стро гих ме ра и, на дај мо се, од лич них 
стри по ва као што су Ве ков ни ци.

Па, про сто се та ко де си да сва ки лик у „Ре кви је му“, сјај ном уво ду у свет Ве ков ни ка, 
пре ла зи гра ни це не у ме ре но сти, склон је пре у ве ли ча ва њу и хи бри су на је дан или 
дру ги на чин. По ку ша ћу да вам то су ми рам без от кри ва ња пре ви ше де та ља... Мо царт 
ису ви ше ужи ва у ком по но ва њу и за не ма ру је све дру го, вам пир-пле мић без раз ми-
шља ња за гри зе ви ше не го што мо же да про гу та, Чен, ва ра ју ћи вре мен ска пра ви ла, 
зах те ва да са зна сво ју бу дућ ност, Мар ко жу ди за смр ћу ви ше од про сеч ног сред њо-
ве ков ног вла да ра (Фројд би ре као ва ша про сеч на осо ба) и Тил, па оста ви мо Ти ла за 
сам крај књи ге. Али ве руј те ми на реч, сви ови ли ко ви су до вољ но не смо тре ни да се 
из ди жу из над сво јих мо гућ но сти. А ни је да би мо гли ика ко дру га чи је, јер про сто то не 
би би ли они. Зар не?

Ве ков ни ци: „Ре кви јем“ је за сле пљу ју ћи ка ле и до скоп ду хо ви тих ди ја ло га, дра ма тич-
них сце на и ком плек сног при по ве да ња ко ји нам да је раз ли чи те ути ске сва ким чи та-
њем. Он слу жи као увод у про бле ма тич но при ја тељ ство из ме ђу Мар ка и Ти ла, да је 
нам вам пи ре и уби це, упе ча тљи ве ду е ле из ме ђу бе смрт них ко ји су на лик гор шта ци ма 
и мит ских лич но сти као што су три му дра ца (ту за и ста по сто ји оби ље исто риј ских и 
из ми шље них ли ко ва ко ји су с уку сом укло пље ни у Ве ков ни ке). Али пр ви том за и ста 
има ве зе са мо с јед ном ства ри а та ствар је умет ност.

Умет ност је све за јед ног умет ни ка (Мо царт), про тив ник је умет ни ко вој по ро ди ци 
(Кон стан ца), играч ка за при ви ле го ва не (вам пи ри) и ап со лут но ни шта за не пи сме не 
(љу ди ко ји пре тен ду ју на за пре гу за мр тве с Мо цар то вим те лом). Умет ност те чи ни 
срећ ним, али те та ко ђе и рас ту жу је. Она опле ме њу је тво ју ду шу и оста вља те пра зних 
џе по ва, глад ног и на гог. Да је ти сла ву и он да те ша ље пра во у пр љав шти ну ма сов не 
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гроб ни це. ,,Му зи ка је раз лог због ко јег уста јем из кре ве та сва ког ју тра. Мо жда је баш 
то раз лог због ко јег осе ћам да јој то ли ко ду гу јем и да ћу јој увек би ти ду жан, без обзи-
ра ко ли ко јој да јем“, ка же Мо царт. И го во ри мо о Мо цар ту, нај ве ћем ком по зи то ру ко ји 
је ика да жи вео.

Али ипак, шта с оним умет ни ци ма (и стрип-умет ни ци ма) ко ји ни су до бри у свом 
за на ту? Шта са свим оним ко ји ће мо жда би ти или су већ би ли? Мо жда ви има те пра во 
да иза бе ре те умет ност ако сте баш ви Мо царт, али не и ако при па да те го ми ли глу па ка 
ко ји су про сто до бро ду шни или про сеч ни. Или чак и го ре. Мо жда умет ност и ни је 
вред на све га то га. И мо жда је бе смрт ни Мо царт био са мо не у ро ти чар, бе гу нац од 
ствар но сти с ком пул сив ним по ре ме ћа јем, не спо со бан да се из бо ри са со бом и оста-
лим љу ди ма као и с во ље ни ма.

Ствар је ипак у то ме што Мо царт слу ша бо жан ску ме ло ди ју це лим то ком, бо жан ску 
ме ло ди ју ко ја је вр ло ве што на го ве ште на, с му зич ким но та ма ко је про ле ћу кроз стра-
ни це пр вог сјај ног то ма. И та бо жан ска ме ло ди ја, ко ја од је ку је у Мо цар то вим уши ма, 
из гу бље на је баш у оном тре нут ку кад он до стиг не још је дан трен бе смрт но сти. Па, 
ни шта ви ше не би тре ба ло да се от кри је, без от кри ва ња!

На дам се да се грч ка пу бли ка за ба вља по чи њу ћи Ве ков ни ке, и да се то ни ка да не ће 
за вр ши ти.


