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СВЕТЛА КОМОРА

Д. Џ. Кир кбрајд

ВЕ ЛИ КА ОЧЕ КИ ВА ЊА
Страх од смр ти је кон стан та мно гих на ших жи во та, зар не? За ме не сва ка ко је сте. 

Сно ви о бе смрт но сти мо гу де ло ва ти уте шно. Да ни ка да не мо ра те да бри не те о од ла-
ску с овог све та у ве ли ко не по зна то? Чак и узи ма ју ћи у об зир све ње го ве не во ље и 
тра ве сти је, овај свет је при лич но сја јан на то ли ко раз ли чи тих на чи на. Ре ли ги је са за-
гроб ним жи во ти ма да ју ду шев ни мир они ма ко ји су ве ру ју ћи, али чак и у та квим слу-
ча је ви ма, ко за и ста же ли да умре?

Са дру ге стра не, ко же ли да жи ви за у век? Озбиљ но, би ти на зе мљи ду го на кон што 
сви ва ши во ље ни оду, са ми на све ту, или још го ре, за гла вље ни са ко ле гом бе смрт ни-
ком ко ји вам иде на жив це.

То је дар и про клет ство јед ног од про та го ни ста „Ре кви је ма“. Овом по но сном рат-
ни ку, а по том и не вољ ном кра љу, ко ји над жи ви сво је кра љев ство, то би мо гло ви ше 
да за ли чи на про клет ство. Да ствар бу де још го ра, ње гов је ди ни бе смрт ни са друг, бар 
ко ли ко он зна, по ма ло је не зго дан.

Кад смо већ код не зго да ци ја, у овој при чи има и вам пи ра. Ка кав ужа сан на чин да 
се стек не бе смрт ност, да се бу квал но мо ра иси са ти жи вот из љу ди! Не са мо да је од врат-
но, већ из гле да да ве ћи на вам пи ра гу би људ скост и осе ћај за ис прав но и по гре шно. 
Ве ћи на... Али не и сви. Има ти са вест са та квим на чи ном жи во та де фи ни тив но спа да и 
у про клет ство.

У „Ре кви је му“ два та ква ли ка на ла зе се у цен тру ин три гант не аван ту ре у ко јој се 
по ја вљу је и ве ро ват но нај ве ћи му зич ки ге ни је ко ји је ика да жи вео, Вол фганг Ама де ус 
Мо царт. Иа ко је жи вео са мо три де сет пет го ди на (ба рем у на шем ствар ном све ту, ко 
зна шта ће се до го ди ти док се ова при ча раз ви ја?), до сти гао је мо жда нај бо љу вр сту 
бе смрт но сти. Док му је жи вот био кра так, ње гов рад и се ћа ње жи ве за у век.

Ме ни лич но то на не ки на чин зву чи при влач ни је од уса мље нич ког би ти са ња у виду 
јед ног од рет ких из сво је вр сте, или у ви ду кр во пи је ко ја мо ра да ура ди не што за и ста 
стра вич но да би пре жи ве ла.

Фа сци нант на при ча Мар ка Сто ја но ви ћа пред ста вља све ове вер зи је бе смрт но сти 
са пра вом људ ско шћу, об у хва та ју ћи све ко ли ку аван ту ру и ужас ко ји то под ра зу ме ва. 
За па њу ју ће ју је ожи вео цр тач Мар ко Ни ко лић у глав ној при чи. Ње гов стил је див но 
до пу њен цр те жом Де ја на Не на до ва у сна жној се квен ци флеш бе ка. Бо је Аљо ше То ми-
ћа до да ју рас по ло же ње и ат мос фе ру њи хо вим ли ни ја ма и ви зу ел но по ве зу ју књи гу.

Ка да тим стри пов ских ства ра ла ца ова ко до бро клик не, то тре ба би ти за па же но. 
Што се за си гур но до го ди ло у овом увод ном по гла вљу Ве ков ни ка, „Ре кви је му“. Да бу дем 
искрен, је ди на за мер ка Мар ку је сте то што су ме стра ни це ко је је с на ма по де лио 
оста ви ле жељ ног да ви дим ви ше. Уве ра вао ме је да је та ко и ис пла ни рао, па се са да 



193

мо ја жал ба пре тво ри ла у иш че ки ва ње. Же лим да са знам ви ше о овом све ту, овој ери 
и свим оста лим до би ма ко је овај тим на кра ју до да сво јој при чи.

Истин ску кре а тив ност не тре ба по жу ри ва ти, осим ка да се ро ко ви при мак ну, на-
рав но. Са мо се на дам да ти му „Ре кви је ма“ не ће би ти по треб но мно го вре ме на за 
сле де ће по гла вље, јер ја не ћу жи ве ти веч но...


