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СВЕТЛА КОМОРА

Алек сан дар Сте ва нов

ВЕ КОВ НИ ЦИ, „РЕ КВИ ЈЕМ“: ВЕ ЛЕС ВИА  
ЛЕ СКО ВАЦ

Веч ност ко ја об у хва та све по је ди нач не тре нут ке – ко ји су не кад би ли или ће тек 
би ти – не би би ла веч ност кад би од не кле по чи ња ла и не где се за вр ша ва ла. Оно што 
се ра ђа и уми ре не мо же би ти веч но. Сто га, да би за по че ли сво је по сто ја ње на овом 
све ту, ко је се не мо ра ну жно за вр ши ти, ве ков ни ци се пр во мо ра ју ро ди ти. По зна ти 
срп ски стрип-се ри јал Ве ков ни ци, чи је сим бо лич но „ро ђе ње” бе ле жи мо пре „ђа во љих” 
13 го ди на, ни је из у зе так у том по гле ду. Као ре зул тат кре а тив но сти не у мор ног стрип-сце-
на ри сте и ор га ни за то ра Бал кан ске смо тре мла дих Мар ка Сто ја но ви ћа, стрип-ау то ра 
из Ле сков ца, овај нај ем бле ма тич ни ји са вре ме ни (или пак све вре ме ни) срп ски стрип-
се ри јал де би ту је на стра на ма бе о град ског „По ли ти ки ног За бав ни ка” у апри лу 2007. 
го ди не (бр. 2881–2884). Пр ву епи зо ду с на зи вом „Ре кви јем”, ко ја је исте те го ди не из-
да та и као ал бум (30. сеп тем бра), Сто ја но вић ра ди у тан де му с илу стра то ром Ср ђа ном 
Ни ко ли ћем Пе ком, та ко ђе из Ле сков ца. А од та да па до да нас, чи та ва ар ми ја илу стра-
то ра из це ле бив ше СФРЈ и ши ре уче ство ва ла је у ства ра њу (с)ли ков не ком по нен те 
Ве ков ни ка, чи ји је број, чуд но али исти ни то, ве ћи од 100.

Ф. Ан дро ник, М. Ви ца но вић, Д. Ду па но вић, М. Слип че вић, Е. Чи шић (Бо сна и Хер це-
го ви на), Д. Ата на сов, И. Бе ров, А. Вач ков, П. Ге лев, И. Ко ри та рев, П. Ста ни ми ров, Р. Ча у шев 
(Бу гар ска), М. Ди ми три ев ски, И. Јов чев ски, Д. Ми ха и лов, А. Со ти ров ски (Ма ке до ни ја), 
А. Бар бу (Ру му ни ја), И. Си тар (Сло ве ни ја), Д. Алек сић, С. Ба но вић, А. Га јић, Б. Гр бић, М. 
Јо ва но вић, Д. Ко ва че вић, Д. Па у но вић, Д. Пе ро вић, В. Ра до ва но вић, З. Ту цић, Т. Че ла но-
вић, М. Чо лак, И. Ша и но вић (Ср би ја), И. Свор ци на, Г. Су џу ка, Д. Та ла јић (Хр ват ска) и О. 
Ми жда ло (Цр на Го ра) – са мо су ма ли део име на укљу че них у ства ра ње ви зу ел ног све-
та Ве ков ни ка, чи ме овај се ри јал обе ле жа ва јед но ва жно до ба не са мо ле ско вач ког и 
срп ског, већ и бал кан ског стри па. Ујед но, обез бе див ши сво је ме сто у стрип ској веч но-
сти на овим про сто ри ма (по ред три ал бу ма из под се ри је „Бес крв ни”, као и до сад об ја-
вље них де се так скеч бу ка), из ове се ри је до по чет ка 2019. го ди не у Ср би ји је об ја вље но 
укуп но де сет за себ них ал бу ма (де вет са озна ком од је дан до де вет и је дан нул ти број).1 
И баш та да, кад ни шта ни је ука зи ва ло на то да при ча не ће на ста ви ти у до та да шњем 
сме ру – пре ма епи ло гу, се ри ја се пре тво ри ла у сво је вр сни уро бор (сим бол веч но сти, 
зми ја ко ја гри зе свој реп). Нео че ки ва но се окре ну ла за 180 сте пе ни, чи ме је у том вре-
ме ну по след њи стрип-ал бум по стао пр ви, а пр ви – по след њи.

На 12. го ди шњи цу об ја вљи ва ња пр ве епи зо де   Ве ков ни ка, ко ју је илу стро вао Ср ђан 
Ни ко лић, до го дио се ма ли ку ри о зи тет, ве о ма ре дак чак и у свет ским раз ме ри ма. На цр тана 

1 У ме ђу вре ме ну, у дру гој по ло ви ни 2019. го ди не, у Ср би ји је об ја вљен још је дан ал бум, „Ба рон и 
те рор”, озна чен као де се ти.
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по истом Сто ја но ви ће вом сце на ри ју, овог пу та од илу стра то ра Мар ка Ни ко ли ћа и Де-
ја на Не на до ва, ова епи зо да је до жи ве ла ри мејк (по ка зу ју ћи да, осим што се ра ђа ју, 
ве ков ни ци по не кад зна ју и да се пре по ро де). От при ли ке у исто вре ме, тај дру ги, по нов-
но ство ре ни стрип „Ре кви јем”, био је об ја вљен у хр ват ском ча со пи су „Стрип ре ви ја 
Ве чер њег ли ста”, у бро је ви ма 67 и 68 (март, април 2019), и у об ли ку ал бу ма у   Ру му ни ји 
(про мо ви сан 6. апри ла 2019) од из да ва ча „АХ, БД”, а не што ка сни је и у ју жном су се ду 
Ср би је – у Ма ке до ни ји. Са ста вљен под ди ри гент ском па ли цом уред ни ка и пре во ди-
о ца (са срп ског на ма ке дон ски) Ва не та Трај ко ва (као и су пер ви зо ра из сен ке, Мар ка 
Сто ја но ви ћа), ма ке дон ско из да ње „Ре кви је ма” об ја вље но је сре ди ном ју на 2019. го ди не.2 
По пут ру мун ског, реч је о ал бум ском из да њу ко је је, за раз ли ку од хр ват ског (ко је је 
ко ло ри сао Аљо ша То мић), штам па но у цр но-бе лој тех ни ци. Од оста лих тех нич ких по-
да та ка, ова пу бли ка ци ја је у ме ком по ве зу (кар тон ске ко ри це са сјај ном пла сти фи каци-
јом), штам па на на ви со ко ква ли тет ном кунстдрук па пи ру у скра ће ном А4 фор ма ту и 
на укуп но 52 стра не (без ко ри ца). А њен из да вач је Стрип цен тар Ма ке до ни је са се ди-
штем у Ве ле су, ко ји је чак и у тре нут но ре ла тив но по вољ ни јој си ту а ци ји (по ред „Тем-
плум” и стри по и зда ва штва „Стрип ква драт” и „Бун кер”) је дан од рет ких ма ке дон ских 
из да ва ча ства ра ла штва из де ве те умет но сти.

При мар ни илу стра тор но вог из да ња „Ве ков ни ци: I – Ре кви јем” је Мар ко Ни ко лић, 
ро ђен 1989. го ди не у Ле ба ну. Као до бит ник ди пло ме за нај бо љег де би тан та и на гра де 
за нај бо љег цр та ча, 8. и 15. Бал кан ске смо тре мла дих стрип-ау то ра у Ле сков цу, као и с 
об зи ром на рад ни ан га жман (че ти ри об ја вље на стрип-ал бу ма Spa ce Re ich) ко ји има у 
„Со ле и лу” (So leil), фран цу ском стрип ском ги ган ту, он је не сум њи во јед на од нај сјај ни јих 
мла дих зве зда на срп ском стрип-не бу, чи је вре ме тек до ла зи. У при лог то ме гла сно 
го во ри и свих 45 та бли „Ре кви је ма” ко је је ве што илу стро вао. Илу стра тор оста лих пет 
та бли од укуп но 50, чи ји са др жај су ре ми ни сцен ци је, је сте Де јан Не на дов, ро ђен 1966. 
го ди не у Но вом Са ду. О илу стра тор ском ква ли те ту овог ис так ну тог срп ског стрип-ауто-
ра (о ко јем се не мо ра пу но пи са ти) по ред ду го го ди шњег ис ку ства до дат но све до че: 
Пр ва на гра да на кон кур су „Ви ди ци”– „Ју стрип ма га зин” (1984), На гра да за нај бо љег 
мла дог ау то ра осво је на у Вин ков ци ма, као и она за нај бо љу илу стра ци ју, до де ље на 
на 12. Ме ђу на род ном са ло ну „Ви зант” одр жа ном 5. ок то бра 2010. го ди не у При ле пу.

За јед но с Ни ко ли ћем, Не на до вим и сце на ри стом Сто ја но ви ћем, у ре а ли за ци ју но-
вог „Ре кви је ма” укљу чен је и Дан Ја нош, ро ђен 1982. го ди не у Те ми шва ру, Ру му ни ји. 
Ма ке дон ским љу би те љи ма де ве те умет но сти овај ру мун ски ау тор са ме ђу на род ном 
ка ри је ром по знат је као осва јач пр вог ме ста (за јед но са М. Сто ја но ви ћем и А. То ми ћем) 
на 13. Ме ђу на род ном са ло ну стри па – Ве лес 2015, а ње го ва за слу га су „сфу ма то” илу-
стра ци је по ста вље не на на слов не стра не ал бу ма об ја вље них у Ру му ни ји и Ма ке до ни-
ји. По мом уку су (с об зи ром на то да су све илу стра ци је ко је улеп ша ва ју ко ри це до сад 
об ја вље них бро је ва Ве ков ни ка на за вид ном ни воу), упра во она по ста вље на на ма ке-
дон ско из да ње спа да у нај леп ше три. За оне ко ји сма тра ју да је ла ти ни ца (ви зу ел но) 
су пер и ор ни је пи смо, ћи ри лич ни ло го тип овог из да ња је чврст до каз да то баш и ни је 

2 Ко нач на вер зи ја из да ња је по сла та у штам па ри ју 24. ма ја (уну тра шњост), тј. 5. ју на (ко ри це), а 
из да ње је про мо ви са но у пе ри о ду 16–18. ју на 2019. го ди не.
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тач но. Њен тво рац, исто као и ори ги нал ног ла ти нич ног ло го ти па, је сте по зна ти срп ски 
стрип-ау тор Алек са Га јић ко ји је, по ред број них дру гих на гра да, до бит ник гран-при ја 
(за јед но са М. Сто ја но ви ћем) на 16. Ме ђу на род ном са ло ну стри па – Ве лес 2018.

Уо ста лом, не са мо на слов на стра на, већ и це ло куп но гра фич ко об ли ко ва ње „Рек-
вијемa” об ја вље но у Ма ке до ни ји до стој но је умет нич ке вред но сти стри па. Мо жда је 
не ки ма, ко ји су већ има ли при ли ку да др же у ру ка ма ово из да ње, ова ква из ја ва за зву-
ча ла као вла сти то бе срам но хва ље ње. Да, тач но је да сам ја ње гов гра фич ки уред ник, 
али је та ко ђе тач но да сам, уме сто да из ми шљам то плу во ду, ди зајн за сно вао на ори-
ги нал ном об ли ко ва њу и кон цеп ту срп ског ал бу ма Ве ков ни ци, Ми ла на Ан та на си је ви ћа 
(ко ји је ујед но и ко ло ри ста пр ве вер зи је „Ре кви је ма”). Па, с об зи ром на то, по хва ле у 
нај ве ћој ме ри иду ње му, а мо ја за слу га (во ђен фи ло зо фи јом: до бра тра ди ци ја се тре-
ба по што ва ти, а оно што ни је по ква ре но не тре ба се по пра вља ти) је сте са мо труд да 
све ства ри бу ду „под ко нац”. Ни са тех нич ког ста но ви шта „Ре кви јем” на ма ке дон ском 
не за о ста је за ал бум ским из да њи ма Ве ков ни ка об ја вље ним у Ср би ји (за шта су за слу-
жни љу ди из скоп ске штам па ри је „Про по инт”). И ква ли тет је за и ста на свет ском ни воу. 
Зад ње по ме ну то је јед на ко пра вом под ви гу уко ли ко се зна скром ни, је два до во љан 
бу џет ко ји је имао из да вач СЦМ – Ве лес, обез бе ђен за хва љу ју ћи Ми ни стар ству култу-
ре Ре пу бли ке Ма ке до ни је у окви ру го ди шњег про гра ма за оства ри ва ње на ци о нал ног 
ин те ре са у кул ту ри за 2019. го ди ну.

Ко ли ко год да ло ше зву чи у од но су на до бро по зна то го сто прим ство и ве ли ко ду-
шност мог на ро да, и без об зи ра на то ко ли ко ква ли тет на би ла не ка де ла, као ма ке дон-
ски др жа вља нин и по ре ски об ве зник од у век сам био про тив фи нан си ра ња стра на ца 
из ма ке дон ског др жав ног бу џе та. Али, ка ко сва ко пра ви ло има из у зе так, та ко је и у 
овом слу ча ју. Не ки би по ми сли ли да је то због Кра ље ви ћа Мар ка, ли ка из фол кло ра 
за сно ва ног на сред њо ве ков ном вла да ру са се ди штем у да на шњој ју го за пад ној Ма ке-
до ни ји (При леп), ко ји је је дан од про та го ни ста овог стрип-ал бу ма. И они би би ли са мо 
де ли мич но у пра ву, јер се раз лог при мар но тре ба тра жи ти у оном дру гом Мар ку. Не-
мој те ме раз у ме ти по гре шно, Мар ко Сто ја но вић, сце на ри ста „Ве ков ни ка: I – Ре кви јем” 
и идеј ни тво рац це лог се ри ја ла, ни по ро ђе њу, ни по ге о граф ском по ре клу не ма ни-
ка кве ве зе са Ма ке до ни јом. Исто као што сам и сам „born and ra i sed” Ма ке до нац, он 
је ро ђен, жи ви и ра ди у срп ском гра ду Ле сков цу. Али, исто као што се и сам (с об зи ром 
на об ја вље не стри по ве у Ср би ји, уче шћа на та мо шњим стрип-кон кур си ма, фе сти вали-
ма и ко ло ни ја ма, те на сте че на при ја тељ ства са срп ским ко ле га ма и до би је не на гра де) 
осе ћам као део срп ске стрип-сце не, та ко и овог ис так ну тог срп ског стрип-сце на ри сту 
сма трам де лом ма ке дон ске стрип-сце не.

Као ре зул тат са рад ње са њим, ве ли ки је број ма ке дон ских стри по пи са ца ко ји су 
се пред ста ви ли срп ској пу бли ци. Из ло жба „Ма ке дон ски стрип де нес” (29. ју на 2013), 
на ко јој су у окви ру Бал кан ске смо тре мла дих стрип-ау то ра у Ле сков цу би ле из ло же не 
стрип-кре а ци је чак 40 ау то ра из Ма ке до ни је, ве ро ват но пред ста вља апо геј ње го вог 
ан га жма на у овом по гле ду. Сто ја но вић се ја вља у уло зи јед ног од са мо не ко ли ко ауто ра 
тек сто ва о исто ри ји ма ке дон ског стри па, ура дио је ин тер вјуе са не ко ли ко ма ке дон-
ских стрип-ау то ра (Алек сан дар Со ти ров ски, Ла ско Џу ров ски) и стри по ви са ње го вим 
пот пи сом мо гу се ви де ти у ви ше бро је ва ма ке дон ских ма га зи на „Стрип Кре а тор” (1, 8, 
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9, 11, 12, 16/17, 18, 19, 23, 24, 29) и „Де вет ка” (1, 2). Као ре до ван уче сник кон кур са Ме ђу-
на род ног са ло на стри па у Ве ле су до бит ник је ве ћег бро ја на гра да, од то га чак три 
пр ва ме ста (2009, 2015, 2018), као и при зна ња за до при нос раз во ју ма ке дон ског стри-
па (2013). А по твр да за ово да је Мар ко Сто ја но вић ве ли ки при ја тељ ма ке дон ског 
стри па мо же се на ћи и у са мом ма ке дон ском из да њу „Ре кви је ма”, на чи јој је пр вој 
стра ни по ње го вом на ло гу ис пи са но: „По све ће но свим ма ке дон ским ау то ри ма ко ји 
су са ра ђи ва ли на Ве ков ни ци ма.” 

Као још је дан у ни зу ар гу ме на та да ма ке дон ска и срп ска стрип-сце на у из ве сној 
ме ри функ ци о ни шу по прин ци пу кон фе де ра ци је, ма ке дон ске стри па џи је су укљу че не 
у се ри јал Ве ков ни ци још од ње го вог са мог по чет ка. У ори ги нал ном пр вом ал бу му „Ре-
кви је му”, об ја вље ном 2007. го ди не од стра не бе о град ског „Си стем ко мик са”, са сво јим 
илу стра ци ја ма у га ле ри ји су за сту пље ни Алек сан дар Со ти ров ски, ро дом из Би то ља, а 
са адре сом стал ног бо рав ка у Ско пљу, и Ми хај ло Ди ми три ев ски (Тхе Ми чо) из Би то ља. 
Со ти ров ски је део ау тор ског ти ма и дру гог ал бу ма „Па сји жи во ти” (15. март / 22. април 
2008) као цр тач, а у истом бро ју са сво јом илу стра ци јом је за сту пљен и Игор Јов чев ски 
из Ско пља. На кон ова кве „ге не рал не про бе”, Јов чев ски се пот пи су је као је дан од дво-
ји це илу стра то ра тре ћег бро ја Ве ков ни ка, на сло вље ног „Прах” (14. но вем бар 2008), у 
ком илу стра ци ју об ја вљу је и ње гов су гра ђа нин Да мјан Ми ха и лов. На ста вља ју ћи тра-
ди ци ју, Ми ха и лов се ја вља као ко ло ри ста јед ног од крат ких стри по ва че твр тог ал бу ма 
Ве ков ни ка ко ји је на сло вљен „Пе пео” (15. ав густ / де цем бар 2009). За јед но са Ди ми три-
ев ским, он је ау тор и ви ше епи зо да гег-се ри ја ла (стрип-лен та ма и по лу та бле) „Ве ков-
ни ци те”, а са илу стра ци јом и са илу стро ва ним стри пом „Ка ко се ка лио че лик” укљу чен 
је и у на ред ном бро ју Ве ков ни ка ко ји је озна чен као нул ти (26. јун 2010). 

Упра во сам нул ти (пре ма оби му ду пли) број Ве ков ни ка на сло вљен „Бај ке и дру ге 
исти не” за по чи ње ра дом јед ног Ма ке дон ца. У уло зи ау то ра јед не од две на слов не 
стра не овог бро ја се ја вља Ди ми три ев ски (ау тор дру ге је Рај ко Ми ло ше вић Ге ра), ко ји 
је ујед но и илу стра тор стри по ва „Ле па реч и гво зде на вра та” и „Чо век за сва вре ме на”. 
У овом бро ју са сво јом илу стра ци јом је пред ста вљен и ау тор Здрав ко Ги ров из Ско пља, 
као и Алек сан дар Со ти ров ски ко ји се по но во ја вља у уло зи стрип-цр та ча, овај пут 
стри па „Там ни ви ла јет”. Као ау тор ви зу ел ног де ла стрип-та бле об ја вље не у де ве том 
бро ју Ве ков ни ка на сло вље ном „Зе мља чу да” ме ђу илу стра то ри ма се пот пи су је и Јо ван 
Се ку ло ски из Охри да. Стрип-та бла об ја вље на у истом бро ју илу стру је и тан дем отац –
син Ла ско (цр теж) и То ми Џу ров ски (ко лор) из Ско пља, од ко јих је дру ги ау тор и илу-
стра ци је са мо ти вом из Ве ков ни ка ко ја је по ста вље на на на слов ној стра ни ка та ло га 
21. Бал кан ске смо тре мла дих стрип-ау то ра (28–30. јун 2019).3 Иа ко не као илу стра тор, 
свој до при нос за овај срп ски стрип-се ри јал да је и Ни ко ла Тем ков, стрип-ау тор и из-
да вач из Ско пља, ко ји у осмом бро ју про мо тив ног ма га зи на „Син дром” (19. сеп тем бар 
2014) об ја вљу је текст на сло вљен „Пет го ди не Ве ков ни ка”. А, на сли чан на чин по пут 
ње га, ра ду јем се да са овим ре до ви ма и сам имам мо гућ ност да уче ству јем у ши ре њу 
„је ван ђе ља” тј. до бре ве сти о Ве ков ни ци ма.

3 У ка та ло гу Смо тре по гре шно је на пи са но да је ау тор илу стра ци је с на слов не стра не Си ни ша 
Ба но вић.
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На кон пе ри о да за тиш ја од око две и по де це ни је, стрип на про сто ру не ка да шње 
СФРЈ по ла ко се ре ви та ли зо вао, при том ус пев ши да се по зи ци о ни ра на до сад нај ви шу 
тач ку умет нич ке ска ле. И по ред то га што при ча ко ја се при по ве да у „Ре кви је му” ни је 
не по зна та љу би те љи ма стри па с про сто ра бив ше Ју ге, још од пр ве вер зи је из 2007. 
го ди не, она без сум ње зах те ва но ва иш чи та ва ња. У слу ча ју са овим стри пом ни је првен-
стве но бит на при ча, већ и на чин на ко ји је она ис при ча на. А, ру ку на ср це, у обе вер зије 
је ис при ча на мај стор ски са ме ша њем не са мо жан ро ва, већ и исто ри је са фик ци јом, 
и ква зи и сто ри је са ле ген да ма, где се при том јављaју раз не па ле те ли ко ве, под за пле-
ти и ди гре си је ис пре пле те ни у њен (с)ли ков но-тек сту ал ни ток.

При ча у „Ре кви је му” је од го вор на пи та ње шта би би ло кад би „Ама де ус” и „Гор штак” 
оти шли на „Бал вам пи ра”, тј. ко ји би био ре зул тат упе тља ва ња у Гор ди јев чвор жи вот них 
пу те ва јед ног ис точ но а зиј ског вам пи ра, „Бож јег гла са на зе мљи” Мо цар та и Кра ље ви ћа 
Мар ка, из ме ђу оста лих. Зад њи од њих, еп ско-исто риј ски Мар ко, спа да у нај за сту пље-
ни је стрип ске ли ко ве на про сто ру Бал ка на. У Ср би ји се Мар ко по ми ње у стри пу још 
да ле ке 1939. го ди не, ако не и ра ни је, на стра на ма „По ли ти ки ног За бав ни ка” у стри пу 
„Про паст гра да Пир ли то ра” ау то ра Па вла Це ро ви ћа (текст) и Ђор ђа Ло ба че ва (цр теж), 
ра ђе ном по мо ти ви ма на род не пе сме. Стрип са Мар ком Кра ље ви ћем, об ја вљен у ча со-
пи су „Ми ки је во цар ство” у пе ри о ду од 1940. до 1941, цр та још је дан ве ли кан срп ског и 
ју го сло вен ског стри па – Иван Шен шин. Ше зде се тих го ди на про шлог сто ле ћа стрип са 
Мар ком је ра дио и ма ке дон ски ау тор Спи ро Џај ков, ко ји ни је ус пео да об ја ви, а у но ви-
је вре ме на истом ли ку су се ис про ба ли и Ни ко ла Тем ков и тан дем су пру жни ка Еми и 
Стој че То ци нов ски из Ско пља. Ни Бу га ри ни су оста ли иму ни на шарм сред њо ве ков ног 
вла да ра са пре ком на ра ви и стра сти пре ма ви ну, па то ком пр ве по ло ви не осам де се тих 
го ди на, за слу гом три ау то ра – Ге ор ги Стој чев, Гри гор Бо ја џи ев и Хр. Жа бља нов, стрип 
са Мар ком Кра ље ви ћем се по ја вљу је и на стра на ма култ ног бу гар ског ча со пи са „Да га” 
(Дъга). Али, и по ред то га што је овај хе рој до сад био пред мет мно го број них ин тер пре-
та ци ја и стри пов них „ин кар на ци ја”, у Ве ков ни ци ма он ни је не што већ ви ђе но. 

За раз ли ку од свих го ре по ме ну тих стри по ва у ко ји ма је за сту пљен, Мар ко Кра ље-
вић ау то ра Мар ка Сто ја но ви ћа је ком плек сни лик ко ји ни је у функ ци ји по нов ног пре-
при ча ва ња (стри по ва ња) већ дав но ство ре них на род них епо ва. Он у „Ре кви је му”, и 
као хе рој и као ан ти хе рој, при по ве да у пот пу но сти ори ги нал ну при чу. Иа ко ву че ин-
спи ра ци ју и из фол кло ра, он ни је у це ло сти „оде љен” од ре ал ног сред њо ве ков ног 
вла да ра чи је по сто ја ње пред ста вља исто риј ску чи ње ни цу. За пра во, уло га Кра ље ви ћа 
Мар ка као про та го ни сте ра да за слу жу је и ду бље со ци о ло шко про у ча ва ње. У вре ме ну 
кад се не са мо на За па ду већ и на овим про сто ри ма (Ср би ја, Ма ке до ни ја...) гра ди и 
на до гра ђу је де ро га тив ни мит о под вр сти на зва ној „хо мо бал ка ни кус” ко ји је на сва ком 
по љу (па и на по љу умет но сти) ин фе ри ор ни ји не го онај из у свим аспек ти ма на пред-
ни јег За па да, са из бо ром по зи ти ва ца и не га ти ва ца, ау то ри овог стри па по ка зу ју да 
умет ни ци не же ле са мо да се за ба вља ју, већ и да ста ну на пут увре же ним за блу да ма. 
И не са мо из бо ром ли ко ва, не го и ви со ким умет нич ким ква ли те том „Ре кви јем” не за-
о ста је за оним стрип ским ра до ви ма ко ји до ла зе из еко ном ски над моћ ни јих зе ма ља.

Већ од пр вог су сре та с „Ре кви је мом” ја сно је да то ни је још је дан оби чан стрип ко ји 
се чи та с по ла мо зга. Као две раз ли чи те стра не ме да ље, цр теж че сто ни је са мо у уло зи 
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илу стра ци је на пи са ног, а на пи са но не слу жи са мо као из ли шни од јек на цр та ног. Ко ли-
ко год да су део јед не оп ште це ли не, исто вре ме но они има ју и за себ не жи во те. А упра-
во та кво на до пу ња ва ње сли ке и тек ста, ру ше ћи мит да стрип ни је умет ност не го са мо 
жа нр, чи ни овај рад са вр ше ном лек ти ром из пред ме та „Стри по ло ги ја за по чет ни ке”. 
Да би се на ра тив осве тлио из раз ли чи тих угло ва, ту је и но ви, са вре ме ни ји цр теж ко ји 
да је све жи ну овог „Ре кви је ма”. Он у се би но си дух мо дер ног вре ме на (што ни је чуд но 
ако се зна уз раст ње го вог глав ног илу стра то ра), бе ле же ћи и из ве сна по бољ ша ња у 
од но су на пр ву вер зи ју (што ни ка ко не зна чи да је та услов но ре че но ори ги нал на епи-
зо да ко ју је на цр тао Пе ка би ла ло ши ја – сит не не са вр ше но сти че сто зна ју да на цр та-
но ме да ју не ку чар). А са од лу ком да бу де у свим ни јан са ма си ве бо је (ла ви ра ни туш), 
по дра жа ва ју ћи ком плек сност при че, он ујед но пот цр та ва и сво ју нео п те ре ће ност 
кла сич ном стрип ском тех ни ком цр но-бе ло, тј. до бро и ло ше у ап со лут ним ве ли чи на ма.

Узи ма ју ћи у об зир оне ко ји се пре ко ових ре до ва пр ви пут су сре ћу са фе но ме ном 
зва ним „Ве ков ни ци” или „Реквиjем”, не ћу се де таљ ни је ба ви ти са др жа јем ове пр ве, 
по нов но на цр та не при че. Све епи зо де се ри ја ла, укљу чу ју ћи и пр ву вер зи ју пр ве епи-
зо де, ви ше пу та до са да су би ле пред мет ре цен зи ја (Зо ра на Сте фа но ви ћа, Бо ја на Ђу-
ки ћа, Или је Ба ки ћа и Ива на Вељ ко ви ћа, из ме ђу оста лих), при че му су де ли мич но би ле 
и пре при ча ва не, па би та кав по ку шај био са мо уза луд но тро ше ње па пи ра и вре ме на 
(ко је би би ло па мет ни је по тро ши ти на чи та ње овог ал бу ма). За пра во, ако би при ча 
„Ре кви је ма” (ко ја је као ство ре на за ме диј стри па) мо гла да се ис при ча са мо тек стом, 
Мар ко Сто ја но вић ве ро ват но не би тра жио илу стра то ре и на пи сао би је у фор ми при-
че или ро ма на. На сре ће стри по фи ла (не са мо с ових про сто ра) то ни је слу чај, па пред 
со бом има мо јед но из у зет но вред но из да ње стрип-се ри ја ла чи ји су по је ди ни ал бу ми 
од стра не бри тан ског стрип-те о ре ти ча ра, кри ти ча ра и пу бли ци сте – По ла Гра ве та 
(Paul Gra vett) би ли убро је ни у сам врх свет ске стрип-про дук ци је (2012, 2013, 2016, 2017). 
Ујед но, ако овим оп шир ним тек стом ни сам до сад ус пео да убе дим оне ко ји се пр ви 
пут сре ћу са Ве ков ни ци ма у вред ност но во кре и ра не епи зо де, као и у то да она за слу-
жу је да бу де про чи та на, не ве ру јем да бих то по сти гао ни де таљ ним пре при ча ва њем, 
сце ну по сце ну, уз бо ја зан да на пи са но над ма ши и ду жи ну са ме ре цен зи је.

Уз ис кре ну на ду да овај пр ви број Ве ков ни ка об ја вљен на ма ке дон ском је зи ку не ће 
би ти и по след њи, на кон број них по хва ла, за крај бих хтео да на пи шем и не што не га тив-
но. Јед но од основ них пра ви ла ка же да је до бра ре цен зи ја она ко ја ће и у нај ло ши јем 
ра ду про на ћи не што до бро, ка ко се ау тор не би обес хра брио да ства ра, као што ће у 
нај бо љем ра ду про на ћи не што ло ше, да се ау тор не уо бра зи и та ко ђе пре ста не ства ра ти. 
Да, же лео бих да на пи шем и не што не га тив но о овом из да њу... ка да бих мо гао. На мо ју 
жа лост (а на сре ћу свих оста лих љу би те ља стри па), ло ших ства ри у „Ве ков ни ци: I – Ре-
кви јем” у из да њу СЦМ – Ве лес не ма (као чи та лац бих во лео да из да ње има пред го вор, 
га ле ри ју са илу стра ци ја ма и евен ту ал но ци та ти ма, ка ква по сто ји у срп ским из да њи ма, 
што је не до ста так ко ји не сма трам ма ном „per se”, не го са мо про пу ште ном шан сом). Па, 
без об зи ра ко ли ко да су оправ да не по хва ле у овој ре цен зи ји, ис па да, пре ма овом пра-
ви лу, да она баш и не ва ља. Али што је мно го ва жни је, из ре че но у ре цен зи ји све до чи да 
је ово ма ке дон ско (пре ма из да ва чу) и срп ско (пре ма ау то ру) из да ње, са свим сво јим 
ви зу ел но-тек сту ал ним и тех нич ко-умет нич ким ква ли те ти ма, са свим дру га чи ја при ча. 


