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СВЕТЛА КОМОРА

Алек сан дар Вач ков

ВЕ КОВ НИ ЦИ – „РЕ КВИ ЈЕМ“ – НО ВИ ПО ЧЕ ТАК
Об ја вљи ва ње но ве вер зи је пр вог де ла се ри ја ла Ве ков ни ци је сте из не на ђу јућ, али 

је и оправ дан. Го ди не 2007. ка да су љу би те љи стри па пр ви пут ви де ли ал бум „Ре кви-
јем“, де ве та умет ност у Ср би ји је би ла у ком плек сној и не ја сној си ту а ци ји. По кре та ње 
ова квог про јек та у тим го ди на ма био је за и ста ри зи чан по тез. У ње го ву бу дућ ност 
ни су мно го ве ро ва ли ни са ми ау то ри. Упр кос ин те ре со ва њу ко је бу де оба нул та ал бу-
ма, ко ја су прет хо ди ла „Ре кви је му“, из да ва ње ом ни бу са ко ји пра ти јед ну исту при чу 
де лу је као аван ту ра с уна пред по зна тим кра јем. Чи та о ци су ипак дру га чи јег ми шље ња! 
Да нас, три на ест го ди на ка сни је, се ри јал има већ де сет ал бу ма и ужи ва за слу же но 
при зна ње ме ђу љу би те љи ма де ве те умет но сти.

Стрип је уни вер за лан! Об је ди њу ју ћи текст и илу стра ци је, он при по ве да при че 
мно го бо ље не го би ло ко ја дру га умет ност. Иа ко се стрип углав ном по и ма као ви зу-
ел ни ме диј, он не мо же да бу де до бар ако не ма и до бру при чу. На по чет ку је реч! Увек! 
Код Ве ков ни ка има мо упра во то, јед ну убе дљи ву при чу ко ја пле ни па жњу чи та ла ца 
све до по след ње стра ни це. Још у „Ре кви је му“ Мар ко Сто ја но вић би ра при ступ у ком 
са мно го фан та зи је и до ми шља то сти пре пли ће ствар не исто риј ске ли ко ве, сме ште не 
у од ре ђе но до ба, са ње го вим из ми шље ним ли ко ви ма, што за и ста „де лу је“ и ста вља у 
ис ку ше ње љу би те ље де ве те умет но сти да и са ми не све сно по ста ну уче сни ци јед не 
фа сци нант не аван ту ре. Иа ко се ова кав при ступ мо же ви де ти и у не ким дру гим, ра ни-
јим стри по ви ма, код овог се ри ја ла он се раз ви ја до те ме ре да по ста је са мо стал на, 
је дин стве на са га, до стој на да се на ђе ра ме уз ра ме с нај ве ћим при ча ма у сли ци. Аван-
ту ра ко ја тра је већ три на ест го ди на је сте до каз да је Мар ко Сто ја но вић, за јед но с 
мно го број ним ти мом цр та ча, кре нуо у пра вом сме ру. Вр ло је ма ло са вре ме них стрип-
се ри ја ла ко ји има ју та ко дуг жи вот и на ста вља ју сво је успе шно при су ство на та ко 
не ста бил ном и не по сто ја ном тр жи шту.

У бо га тој исто ри ји срп ског стри па, се ри јал Ве ков ни ци за у зи ма до стој но ме сто. Вр-
ло бр зо на кон об ја вљи ва ња, овај се ри јал по стао је сво је вр сни бал кан ски кул тур ни 
фе но мен. Ви ше од јед не де це ни је у ства ра њу ове аван ту ре је уче ство ва ло не ко ли ко 
де се ти на цр та ча из раз ли чи тих др жа ва, а по че так све га је био ал бум „Ре кви јем“. Одав-
но рас про дат ти раж пр вог из да ња је дан је од раз ло га да се раз ми сли о дру гом из да-
њу. За чет ник овог се ри ја ла, Мар ко Сто ја но вић ни ово га пу та ни је из дао свој веч но 
тра га ју ћи дух. Упу шта се у но ви кре а тив ни иза зов, пред ста вља ју ћи пот пу но но ву 
вер зи ју сво је при че. При дру жи ва ње мла дог цр та ча као глав ног са рад ни ка до при но си 
са вре ме ни јој гра фич кој ви зи ји но вог ал бу ма. Ово но во чи та ње је про во ка ци ја за љу-
би те ље де ве те умет но сти. Оно пред ста вља сво је вр сни мост из ме ђу сред ње ге не ра-
ци је, ко ју пред ста вља цр тач пр ве вер зи је Ср ђан Ни ко лић Пе ка (ро ђен 1966) и Мар ка 
Ни ко ли ћа (ро ђен 1989), та ко ђе чла на Шко ле стри па „Ни ко ла Ми тро вић Ко кан“. Мла ди 



184

та ле нат је већ озбиљ но на ја вио сво је при су ство ме ђу пле ја дом срп ских цр та ча с не-
ко ли ко вр ло успе шних ал бу ма. Са два де сет пет го ди на по чео је да ра ди на се ри ја лу 
Spa ce Re ich за Со леј (So leil)! Ма ло је са вре ме них стрип-цр та ча ко ји мо гу да се по хва ле 
та квим при зна њем од стра не јед ног од нај бо љих европ ских из да ва ча. За шест го ди на 
Ни ко лић је илу стро вао пет ал бу ма за Фран цу зе. Љу би те љи ма де ве те умет но сти ни је 
про ма кло ни ње го во уче шће на пе том ал бу му Ве ков ни ка – „Ду хо ви у бо ци“, у ко ме 
пот пу но рав но прав но, ра ме уз ра ме, сто ји са мно го ста ри јим и ис ку сни јим умет ни ци-
ма. Но вим ал бу мом, ри меј ком „Ре кви је ма“, Ни ко лић са мо по твр ђу је сво је ме сто ме ђу 
нај бо љим срп ским стрип-цр та чи ма, као је дан од нај та лен то ва ни јих уче ни ка Ле ско-
вач ке шко ле стри па „Ни ко ла Ми тро вић Ко кан“. Ал бум је сја јан при мер кон ти ну и те та 
ме ђу ге не ра ци ја ма и не сум њи во до ка зу је по тре бу за спе ци јал ним шко ла ма у ко ји ма 
би се учи ле осно ве ове умет но сти.

Упо ре до с Ни ко ли ћем, у ал бу му је уче ство вао и ис ку сни Де јан Не на дов (ро ђен 
1966). Он је био про гла шен чу дом од де те та ју го сло вен ског стри па 1980-их, ка да је са 
са мо ше сна ест го ди на по чео да об ја вљу је соп стве не стри по ве у ча со пи си ма. Осам-
де се те го ди не 20. ве ка из у зет но су бо га те успе шним стри по ви ма у Ју го сла ви ји, што 
још ви ше на гла ша ва ње гов не спор ни та ле нат. На кон ду же па у зе то ком ко је се ба вио 
дру гим жан ро ви ма, Не на дов се три јум фал но вра тио у свет стри па 2004. го ди не ка да 
је по чео да ра ди за Del co urt и So leil. Ње го вих пет стра ни ца ко је осли ка ва ју се ћа ње 
глав ног ју на ка, Кра ље ви ћа Мар ка, на по че так ње го ве аван ту ре, са вр ше но се укла па ју 
у но ви ал бум.

Ко ло рист из да ња Аљо ша Том чић та ко ђе је оче ки ва но до бар. Он иза се бе има ве-
ли ко ис ку ство у ра ду за Dark Hor se и Af ter shock. Том чић, као ни ко дру ги, успе ва да 
осе ти гра фич ки стил сва ког од сво јих ко ле га и да бо ју при ла го ди спе ци фич но сти ма 
цр те жа у ту шу. Ње го во уче шће је још јед но до стиг ну ће но вог „Ре кви је ма“.

Ал бум та ко ђе ужи ва и ме ђу на род но при зна ње. По след њих го ди на ма ло стри по ва 
је успе ва ло да „пре ђе“ гра ни це сво је зе мље. У том сми слу, се ри јал Ве ков ни ци и ње гов 
но ви-ста ри де би тант ски ал бум „Ре кви јем“ је су фе но мен. По ред Ср би је, стрип је већ 
об ја вљен у Ма ке до ни ји, Хр ват ској и Ру му ни ји. Тре ба да бу де об ја вљен и у пре во ду на 
грч ки и бу гар ски је зик. Вр ло ма ло са вре ме них стри по ва мо же се по хва ли ти та квим 
ин те ре со ва њем! Ср би ја је по ста ла цен тар де ве те умет но сти на Бал ка ну, а Ле ско вац је 
њен глав ни град. Ат мос фе ра ко ја леб ди гра дом, по себ но то ком тра ди ци о нал не Смо тре 
мла дих стрип-ау то ра, по ка за ла се из у зет но плод ном. У Ле сков цу се стри по ви осе ћа ју 
и у ва зду ху. За то ни је из не на ђу ју ће што се баш та мо уби ре бо гат род све бо љих пред-
став ни ка де ве те умет но сти!

Се ри јал Ве ков ни ци ко ји је об ја вљен под та лен то ва ним пе ром Мар ка Сто ја но ви ћа 
већ је по стао фе но мен ко ји пре ва зи ла зи гра ни це Ср би је, Бал ка на и део је исто ри је 
европ ског стри па. За ау то ра је то при ро дан ре зул тат ње го ве ви ше го ди шње по све ће-
но сти де ве тој умет но сти. За срп ски стрип то је до стиг ну ће ко је се мо же упо ре ди ти с 
ње го вом по пу лар но шћу то ком злат ног пе ри о да ка сних 1930-их. Мо жда се у по след ње 
вре ме са мо ра до ви Ју ли ја Ра ди ло ви ћа Ју ле са из 1970-их, ка да су се ње го ви стри по ви 
успе шно штам па ли и ван Ју го сла ви је, мо гу упо ре ди ти са ме ђу на род ном по пу лар но-
шћу Ве ков ни ка? Ова уни вер зал на са га има бу дућ ност ко ју ће мо са за ни ма њем пра ти ти. 
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С не стр пље њем оче ку је мо но ве аван ту ре ових ју на ка ко је ће нам по ну ди ти Мар ко Сто-
ја но вић.

За крај бих хтео да по же лим успех и ду го веч ност овој див ној при чи у сли ка ма! Ова-
кви про јек ти су рет кост и ду го го ди шње ин те ре со ва ње за ли ко ве из се ри ја ла Ве ков ни ци 
до бар је пред у слов за бу ду ће но ве и под јед на ко за ни мљи ве аван ту ре. Уче шће би ло 
ког цр та ча стри па у овом по ду хва ту је пре стиж, али и пре ле па шко ла. Мла ди цр та чи 
ко ји ће свој умет нич ки пут по све ти ти де ве тој умет но сти има ју при ли ку да те сти ра ју 
та лент у на ред ним при ча ма ко је ће Мар ко Сто ја но вић на пи са ти за број не обо жа ва о це.


