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СВЕТЛА КОМОРА

Еду ард Пан де ле

СМИ САО ЖИ ВО ТА, СУ РО ВА ДО СА ДА  
И ДРУ ГЕ РА ДО СТИ

Је дан ве о ма, ве о ма, ста ри Ки нез ула зи у крч му „Цр на мач ка“ у Бе чу, у де цем бру 
1791. го ди не, и сво јим пи та њи ма ис про во ци ра крч ма ра то ли ко да он кре ће да га на-
пад не при том от крив ши сво је огром не оч ња ке. Сле ди же сто ка ту ча у ко јој се ра до-
зна лом Ки не зу при дру жу је јед на не за до вољ на му ште ри ја, вре ле вам пир ске кр ви, 
бр ка ти тип по име ну Ште фан Ве ли ки.

У исто вре ме, на дру гом кра ју гра да, у ари сто крат ској па ла ти не ки дру ги вам пи ри 
пи та ју се за што Мо цар ту тре ба то ли ко мно го вре ме на да за вр ши свој Ре кви јем, јер је 
већ на пла тио пре ви ше злат ни ка...

За ин три ги рао сам вас? Па до бро, јед но го ре на ве де но име је ла жно – Ште фан Ве-
ли ки се не по ја вљу је у овом стри пу, али је би ло по треб но да га ов де уба цим ка ко би вам 
кон цепт био ја сни ји – глав ни лик у се ри ја лу Ве ков ни ци (Ve sni cii) у ства ри је Кра ље вић 
Мар ко (Cra i so rul Mar ko) – исто риј ска лич ност, зна чај на Ср би ма исто као што је Ру му-
ни ма зна ча јан Ште фан Ве ли ки. Плус, Мар ко је ско ро истих го ди на као Ште фан – wa it, 
шта тра жи у Бе чу XVI II ве ка је дан срп ски вел мо жа ро ђен у сред њем ве ку?

Но, до бро, то је у ства ри и глав на иде ја се ри ја ла – бе смрт ност. Ве ков ни ци су исто-
риј ске лич но сти (Мар ко) или ли ко ви из ли те ра ту ре (Тил Ој лен шпи гел) ко је уми ру са мо 
он да ка да им се од ру би гла ва. Да, као у фил му „Гор штак“. Дуг жи вот, на рав но, има и 
сво јих про бле ма, и при ча оби лу је мо мен ти ма ка да ли ко ви ла мен ти ра ју над про шлим 
вре ме ни ма, те ка зу је о сми слу жи во та, о су ро вој до са ди ко ју но си су тра шњи дан и о 
дру гим „ве се лим“ те ма ма.

Овај пр ви ал бум до но си не ке еле мен те ко ји ће у на став ку обе ле жи ти се ри јал Ве-
ков ни ци – игру ре чи, ху мор, ме лан хо ли ју и скло ност ка фи ло зо фи ји, али и че сте ак ци-
о не се квен це са мно го кр ви и мно штвом де ви ца под врг ну тих су ро вој суд би ни, при-
су ство ра зних из ми шље них бе смрт ни ка (ов де – вам пи ри; сле де и дру га ми то ло шка 
би ћа, па чак и... бо го ви) и не што ве о ма за ни мљи во с прак тич не стра не, са рад њу с 
ви ше цр та ча на јед ном ал бу му.

Ин те ли ген тан сце на рио, са ста вљен од флеш бе ко ва и раз ли чи тих еп ских ни ти, до-
зво ља ва сва ком цр та чу да свој део при че на цр та пот пу но не за ви сно, што не ми нов но 
до но си убр за ње у са мој про дук ци ји. У ма тич ном се ри ја лу об ја вље но је де сет ал бу ма 
у три на ест го ди на, од ко јих је пр ви об ја вљен 2007. го ди не у ре ви ји По ли ти кин за бав-
ник, нај ду го веч ни јој пу бли ка ци ји у Ср би ји по све ће ној, ма кар и са мо де ли мич но, стри-
пу – а стри по ви су са став ни део ове ре ви је од са мог по чет ка, од 1939. го ди не(!!!). По ред 
ових де сет ал бу ма, уни вер зум Ве ков ни ка има и три ал бу ма из спин-оф се ри ја ла Бес-
крв ни, да кле, ка да се све са бе ре, по је дан ал бум сва ке го ди не. Не ве ро ва тан из да вач ки 
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ри там, мо ра се при зна ти. Ре а ли за ци ја све га то га је још спек та ку лар ни ја ако има мо у 
ви ду да је све то плод ра да јед ног чо ве ка – сце на рио у пот пу но сти при па да Мар ку 
Сто ја но ви ћу, ко ји је уз то осно вао и шко лу стри па. Нор мал но, ако има те ви ше цр та ча 
на рас по ла га њу, има ће те и ви ше ал бу ма, зар не? Уз то, Мар ко Ни ко лић, глав ни цр тач 
на овом ал бу му, ап сол вент је шко ле стри па у Ле сков цу, што зна чи да је стра те ги ја била 
успе шна.

Дру ги умет ник, од го во ран за не из бе жни ori gin story је сте Де јан Не на дов, ве те ран 
са де се так ак тив них стрип-се ри ја ла за из да ва че Дел кур, Со леј итд.

Цр тач ки стил ове дво ји це ау то ра се до ста раз ли ку је, и он на гла ша ва вре мен ску 
дис тан цу из ме ђу два де ла ал бу ма – рад ња то ком XVI II ве ка при ка за на је кроз ба рок ни 
стил Ни ко ли ћа, ди на мич но, уз игру све тло сти и сен ки, док ау то би о граф ска се квен ца 
из XIV ве ка, ко ју је на цр тао Не на дов, по ла зи од ви зан тиј ске ико но гра фи је у ко јој глав ни 
лик из гле да као чо век од кр ви и ме са ко ји као да је си шао са зи да не ке цр кве.

Бу ду ћи да је ово тек пр ви ал бум из се ри ја ла, при ча оста вља мно штво пи та ња без 
од го во ра – ко ји је ствар ни мо тив ки не ског вам пи ра Че на? И шта ако је Ре кви јем у ства ри 
иза зов Све мо гу ћем, а не мо ли тва за опро штај гре хо ва? Ко је у ства ри Мо царт ко ји 
слеп хо да по сне гу у за вр шном ка дру на по след њој стра ни ци ал бу ма?

Од го во ри ће мо жда сти ћи у сле де ћем ал бу му, ако и ка да бу де пре ве ден на ру мун ски.
Ру мун ско из да ње Ве ков ни ка #1 ре зул тат је на по ра Ма ри а на Ми ре скуа, чи је су ве зе 

са бра ћом пре ко Ду на ва већ кон кре ти зо ва не кроз об ја вљи ва ње срп ских стрип-ау то ра 
на стра ни ца ма ча со пи са AH!BD, San ki и BDC, пре во ди о ца Дра га на Пре ди ћа и умет ни ка 
Да на Ја но ша (ау тор на слов не стра не ру мун ског из да ња) и Ту до ра По пе (ло го, ви ње те 
и фон то ви...).

(С ру мун ског пре вео Дра ган Пре дић)


