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ОДФРЕСКЕДОСТРИПА
Сли кар ско –ан тро по ло шки уви ди

Фре ска — и у Ла скоу, и у Ал та ми ри, на сте ни је фре ска — 
пр ви је чо ве ков ар хе тип ски бу квар. С об зи ром на ми ле ни-
јум ску на род ну не пи сме ност, сли ке на зи ду су он да шњем 
чо ве ку, да нас сва ка ко не до ра слом на шем вре ме ну, би ла 
„улаз кроз злат на вра та” у скри ве ни свет ду ше.

Да нас на ши нај мла ђи, као ве сни ци још ве ћег про гре са ко ји 
нас у раз во ју људ ске вр сте оче ку је, си гур но је су за ин те ре-
со ва ни и за оне ар хе тип ске сли ке до ко јих кон вен ци о нал ним 
пу тем не мо гу до ћи. Та пре чи ца је стрип! Оста је нам са мо 
да по ста ви мо знак ма те ма тич ке екви ва лен ци је из ме ђу ових 
две ју па ра диг ми: фре ска и стрип! Та ко раз ли чи ти и да ле-
ки, а та ко бли зу! У до бу ин фор ма ти ке и на но тех но ло ги ја ова 
начел на не по ду дар ност ни је не мо гу ћа. На про тив.

Из вор Пра сли ке

Ан дре Мал ро (An dré Mal ra ux), го во ре ћи о кул ту ри, ка же да 
мо зак и ин те ли ген ци ја, ма ка ко означавали нај ви ши би о ло-
шки об лик тог ква ли те та баш код чо ве ка (мо зак и ин те ли-
ген ци ју, као ка рак те ри сти ку вр сте, има ју и мно ге жи во ти ње) 
ни су оно по че му ко нач но раз ли ку је мо ква ли тет зва ни чо век 
од оста лог ква ли те та. Као и мно ги дру ги, и Мал ро сма тра 
да је кул ту ра та ко јом се чо век ко нач но одво јио од оста лих 
жи вих би ћа и да кул ту ра пред ста вља на ста нак и на ра ста ње 
свег бо гат ства око и са чо ве ком, али пре све га на ра ста ње 
са мо га чо ве ка.1 

1 Мо ра ће мо, ипак, да при ме ти мо да чо век, упр кос соп стве ној ве ли кој же-
љи и по тре би за та квим ста ту сом, ни је вр ху нац раз во ја зе маљ ског жи вог 
све та, већ са мо „са пле ме ник” са свим дру гим жи вим би ћи ма, укљу чу-
ју ћи и аме бе, бак те ри је, зглав ка ре, мра ве, си са ре и оста ли жи ви свет. У 
су прот ном, уко ли ко је чо век „циљ” Твор ца, ови ис под ње го вог би о ло-
шког са вр шен ства не би по сто ја ли, јер – чо век је крај њи циљ. Чо век би, 
по та квом нај е го и стич ни јем схва та њу, као вр хун ско би ће, је ди ни по сто-
јао. Ко ли ко би ци ви ли за ци ја због та квог си ро ма штва жи вог све та би ла 
осиро ма ше на, не би смо сме ли ни да за ми сли мо.
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Кул ту ра је про цес. Кул ту ра је чо ве ков раз вој ни пут ко јим 
ис ко ра чу је из ван сво јих на го на, по чев од про ми ску и те та и 
ди вља штва, од то те ма и ани ми зма, од па ле о лит ске умет но-
сти, од облут ка и об ли це ка точ ку као јед ној од ње му ва жних 
та ча ка ослон ца и, по том, уре ђе ни јим дру штве ним, др жав-
ним и, као ре зул та ту удру жи ва ња са окру же њем и све ве ће 
за ви сно сти од ње га, по ли тич ким (по ли ти ка = ну жни ин те-
рес) од но си ма са око ли ном са ко јом се све ви ше иден ти фи-
ку је и ве зу је и без ко је не мо же као по је ди нац да оп ста не. 
Кре ће се по сте пе но ка мо но те и стич ким ре ли ги ја ма и умет-
но сти Но вог ве ка, ка на пред ним и уса вр ше ни јим зна њи ма 
и на пра ва ма ко је ла ко при хва та и ко је пре по зна је мо да нас 
кроз ау то мо би ле и ави о не, ра ке те и ком пју те ре, ну кле ар на 
по стро је ња, ге нет ски ин же ње ринг, ин фор ма ци о не и на но-
нау ке и тех но ло ги је.

А су тра…?

Бо гат ство кул ту ре, оно ко је нас је и од ре ди ло као вр сту у 
од но су на мно штво дру гих, по ти че са мо из јед ног, је ди ног 
из во ра – на ше раз ли чи то сти у од но су на дру ге вр сте, али и 
раз ли чи то сти у од но су из ме ђу сва ке је дин ке уну тар људ ске 
вр сте.2 

Ма ко ли ко да ових не ко ли ко увод них на зна ка, без об зи ра 
ка ко их раз у ме, при хва ти или од ба ци сва чи ји ум ко ји их про-
чи та, де лу ју као фра за у ма ко јем об ли ку, она је – из вор но 
по сма тра ју ћи, те шко под ло жна су штин ској не га ци ји.

Ни је чо век кул ту ра. Кул ту ра (и не кул ту ра) је де ло ко је чо век 
оста вља иза се бе. Кул ту ра је де ло ко је је по те кло из ду би-
не ср ца, а ни ка ко оно не што што по ти че и до ти че из ум не 
же ље чо ве ка да оста ви не што од се бе по том ству за ко рист 
(ов де смо, чи ни се, већ на пра гу не –кул ту ре, као кључ не 
кате горије ума).

Мо ра мо се око не че га ипак раз у ме ти: ум, као пр ви ко ји на-
сту па иза емо ци ја (и на го на), ни је да ле ко ис пред њих, ма 
ко ли ко до да нас (над)ум не де лат но сти чо ве ка не пре кид но 
да ва ле ре зул та те. Ти ре зул та ти нај ма ње су по сле ди ца ве-
зе емо ци ја –ум, а нај ви ше (ма да то те шко при хва та мо) ве зе 
ум–ин ту и ци ја. Ин ту и ци ја, још увек ду бо ко скри ве на ис под 
без број них ве ло ва на та ло же них то ком сто ти на и сто ти на 

2 Ко је за слу жан, или од го во ран, за ову хи је рар хи ју или устрој ство у на ма 
ви дљи вом и ра зу мљи вом све ту, са да се не ће мо ба ви ти. Де лом због очи-
глед но сти, а још ви ше због на ше ин ди ви ду ал не не са вр ше но сти у од но-
су на Твор ца, од но сно тво рач ку енер ги ју ко ја је све са зда ла, а ко ју ми 
са мо на слу ћу је мо и пра ти мо је у, нај ви шем до ме ту, ин ту и тив но. Ма ње 
или ви ше до след но.
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хиља да го ди на људ ске и зе маљ ске ци ви ли за ци је, још увек 
је бес крај но да ле ко из ван ра ци о нал ног до ма ша ја да на шњег 
људ ског ума… За што? За то што пе ри од (тре ну так!) у ко ме 
ми да нас пре би ва мо ни је циљ ко ме је до са да те жи ла све у-
куп на ци ви ли за ци ја, већ је дан ко смич ки треп тај уни вер зу-
ма, ко ји ми, због сво је не са вр ше но сти, по ку ша ва мо се бич но 
да про гла си мо за циљ ни, или не што слич но. Чо век би ов де 
мо гао бес крај но мно го да на у чи од мра ва, или, још бо ље, од 
пче ла! Мрав је си но ним за ис трај ност, кро тост и ди сци пли-
но ва но ко лек тив но по сти за ње гран ди о зних ко рак –по –ко рак 
ци ље ва, а пче ле су је ди на жи ва би ћа ко ја су до да нас, во љом 
Твор ца, до би ле за да так да нам сво јим мра вљим тру дом по-
да ре про из вод из ове на ше ба ште у ко јој жи ви мо, а ко ји је 
нај са вр ше ни ји ор ган ски про из вод за ко ји се зна: мед. Има мо 
за то и до ка зе: мед из ћу по ва за ко па них не ка да дав но, а ис-
ко па ни не дав но, да нас има исте ка рак те ри сти ке и је сти вост 
као и пре не ко ли ко хи ља да го ди на, ка да је и ство рен. Ни је 
ли то пу то каз да се око нас још увек на ла зе сви са вр ше ни 
ма те ри ја ли, тех но ло ги је и ре цеп ти, али не зна мо још ка ко да 
их нај лак ше от кри је мо и нај бо ље упо тре би мо.

Ци ви ли за ци ја и кул ту ра има ју ду би ну ко ја се очи ма не да 
са гле да ти и до ку чи ти. Чо век има, упро шће но гле да ју ћи 
пре ма то ме, три при мар не ди мен зи је. Пр ва је емо ци о нал-
на (чул на), дру га је ум на (ра зум на), а тре ћа, још увек ве-
ћи ни не до ку чи ва, је сте ду хов на ди мен зи ја (ме та ди мен зи ја, 
ди мен зи ја ср ца, ка ко би то ма ло број ни уз ви ше ни ду хо ви из 
пр ве сва ко ме од нас спо чи та ли).

По што ум ре а гу је и ве зу је се нај че шће за опа жај не и емо-
ци о нал не вред но сти, ду хов на ди мен зи ја чо ве ка је оно што 
по је дин цу ми ле ни ју ми ма из ми че. Ве ћи на се бр зо умо ри од 
овог тра га ња, ако се уоп ште упу сти у то, и по сег не за пре чи-
ца ма, не слу те ћи да је то нај си гур ни ји пут у ду шев ни ћор со-
как… Као што ка жу му дри, вр хун ски умет ни ци су исти као 
сви ми, са мо мно го бо љи. Или, оно у шта гле да мо ни је увек 
оно што ви ди мо.

Де ло чо ве ка има све атри бу те кул ту ре, пре све га из основ-
ног ка у зал ног раз ло га: кул ту ра је раз вој ни про цес. Оста ло 
у ве зи кул ту ре је у под ка те го ри ја ма кул ту ре (под кул ту ра, 
суб кул ту ра…), мер љи вих очи ма оног дру гог де ла људ ске 
ци ви ли за ци је, ко је су до да на да на шњег на ду гач ко и на ши-
ро ко об ја шња ва не, пре при ча ва не и оста вље не, као у ма гли, 
мно гим по је дин ци ма на да ље пре при ча ва ње. Тај дру ги део 
ци ви ли за ци је је упра во онај ко ји се тру ди – због сво је не са-
вр ше но сти на ре ла ци ји из ме ђу ср ца и ума, а ис пред ко јих 
не у мор но ис ту ра ју соп стве не емо ци је – да они ма ко ји су ту 
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ре ла ци ју раз у ме ли и са вла да ли од у зи ма дра го це но вре ме и 
енер ги ју де ла ња.

Де ло чо ве ка, на дах ну ћем у не бе ској ти ши ни ла ко ство ре но, 
или му ко трп но кроз жи вот про би ја ју ћи се у све свет ској бу-
ци све та бес ком про ми сно гра ђе но, пра ви ла не ма, оста је са-
мо ре зул тат жи вот ног на по ра сва ког чла на уни вер зу ма „од 
про то пла зме до чо ве ка”, ка ко то про роч ки пре но си са вре ме-
ни ци ма и бу ду ћим на ра шта ји ма ава Ју стин По по вић, или ка-
ко то још про роч ки је бе се ди при ча ју ћи о вред но сти чо ве ка 
ва се љен ски дво стру ки док тор фи ло со фи је Ни ко лај Ве ли ми-
ро вић: Два стра шна стран ца ви дим у се би, и ја се про би јам 
из ме ђу њих, го сту ју ћи час код јед но га, час код дру го га…. 
Зна чи – пи та се по том чо век, но си лац све у куп не кул ту ре — 
по ово ме, ни сам ау тен ти чан!? Па, ко сам ја..?

И му дри Ни ко лај на ста вља: Има не ко у дну ду ше мо је, кре
нем да га до хва тим — но, ви дим да су ми за то по треб не 
ру ке ду же од ва си о не. Пи тај Ње га ко сам ја.

Из ме ђу све тог и све тов ног

Као млад чо век, ин ту и тив но у се би осе ћа ју ћи до ла зе ће вре-
ме и по ку ша ва ју ћи да у ње му пре по знам, утвр дим и пред-
ста вим ко ли ко -то ли ко сво је бу ду ће жи вот но би ти са ње и 
уме ће (ко је ми, же лео то се би да при знам или не, ни ка ко ни-
је би ло ја сно ка кво је, ода кле до ла зи и у шта би тре ба ло да 
уви ре), про ла зио сам кроз фа зе и си ту а ци је ко је су, ве ру јем, 
свој стве не ве ћи ни мла дих би ћа, прет ход но вас пи та ва них и 
усме ра ва них ка ве ли ким, или бар до стој ним чо ве ка, жи вот-
ним ци ље ви ма. Зна ча јан оп сег све у куп не људ ске кул ту ре – 
умет ност, и то ли ков на, би ла ми је као ба кља у там ној но ћи 
ви со ко по диг ну та у тим же ља ма, на да њи ма и оче ки ва њи ма! 
Умет ност, у нај ши рем сми слу, би ла ми је во ди ља у мла до-
сти. Ма шта, ко је ми у ми са о ном и сно ви ђач ком сми слу ни је 
не до ста ја ло, би ла ми је по кре тач ка енер ги ја тих ду гих де це-
ни ја од ра ста ња, лу та ња и са зре ва ња. Не ка ко са стра не, тих 
де чач ких го ди на, ин ту и тив но осе ћа ју ћи ди на ми ку и ла га но 
при ла же ње и ста па ње са све бр жим со ци јал ним, обра зов-
ним, тех нич ким и тех но ло шким на прет ком све у куп не ци-
ви вли за ци је из до ба мо га де тињ ства и ра не мла до сти, но ви 
ин фор ма ци о но -по пу лар ни ме диј – стрип – на мет нуо ми се 
не ка ко из при крај ка, нео че ки ва но, али без же ље да му се 
од у прем. Пам тим да сам ве о ма бр зо, са огром ном же љом да 
по ста нем сли кар, стрип при хва тио из дна сво је ду ше. Кри-
тич ки, ра до зна ло, али спре ман „да му дам још јед ну шан су” 
да у мом де чи јем уни вер зу му ма шта ња о бу дућ но сти оп ста-
не и да га по сле дич но то ме још пре и спи там. Крат ке и ја сне 
по ру ке, исто вре ме но ли ков не и на ра тив не, умно жа ва ле су се 
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мно го стру ко у мо јој гла ви и во ди ле ме ка не ким но вим све-
то ви ма, ме ни до та да не пред ста вље ним од стра не зва нич не 
и офи ци јел не пе да го ги је и обра зо ва ња, али и фор мал не ли-
ков не умет но сти то га до ба. Ипак, оно што ме је нео до љи во 
при вла чи ло ка стри пу, био је нај че шће ма е страл ни цр теж, 
ва ри ран и по на вљан без број пу та увек са истим ква ли те том 
и жа ром цр та ча. Крат ке, ја сне и је згро ви те сце не пред ста-
вље не не у о би ча је ним цр тач ким и ли ков ним уме ћем, ла ко и 
бр зо су ме осво ји ле и по ве ле ка но вим све то ви ма ко је су 
за ми сли ли ау то ри.

По сле тих пр вих, тај них су сре та са де ли ма стрип ских ме-
ди ја, охра брио сам се бе да по ку шам да ре про ду ку јем не ке, 
ме ни та да ва жне, де ли ће тог ве ли ког уме ћа но вих мај сто ра 
ли ков них умет но сти на по мо лу. Цр те жи (на рав но, и про ми-
шље ни текст) ко ји су но си ли еп ску при чу о прин цу Ва ли-
јан ту, ка сни је Тар за ну за вид не ду шев не и фи зич ке сна ге у 
ам би јен ту африч ке џун гле (ма шта сва ко га од нас уз ди за ла 
се ге о ме триј ском про гре си јом до не слу ће них гра ни ца), или 
о де тек ти ву Ри пу Кир би ју, ко ји се на умек шан на чин бо ри у 
на шем вре ме ну без ве ли ке епи ке, би ли су ми до во љан иза-
зов за по тај но бе со муч но цр та ње и ко пи ра ње не ких сце на 
за ко је сам сма трао да их ве ли ка умет ност из му зе ја ни је 
до вољ но ко ри сти ла, али ко је су умет ни ци ма –по чет ни ци-
ма –са ња ри ма, у ко је сам се бе убра јао, ве о ма ва жне да би 
на пре до ва ли и др жа ли ко рак са вре ме ном у ко ме пре би вам. 
Мо ју не по ко ле бљи ву же љу да, по ред овог ис ко ра ка у стрип, 
по ста нем сли ка р-у мет ник, ни шта ни је мо гло да на ру ши. 
Зва нич но, до тог до ба сам се на леп, и то пе да го шки леп 
на чин, упо знао са сли кар ским де ли ма и кла си ке, ре не сан се, 
мо дер ни зма, али и 20. ве ка. Не што ка сни је, због кри тич ког 
ста ва ко ји сам та да имао пре ма соп стве ним вред но сти ма, па 
и вред но сти ма соп стве ног на ро да у том сми слу, упо знао сам 
се и са ве ли ким умет нич ким де лом мо га на ро да. „Ко ке ти-
ра ње” са но вим ме диј ским трен до ви ма ме ни је би ло крај ње 
иза зов но и ин спи ра тив но, по го то ву што сам у на ред ним го-
ди на ма от крио још кра ће стрип ске фор ме, у ма е страл ној из-
вед би или стрип  цр та ча, нај че шће, или удру же них цр та ча и 
тек сто пи сца. По ро ди ца Та ра на, Ју ли ја Џонс, ка сни је крат ке 
фор ме, али ма е страл не по све му, Де ни са вра го ла на, Сну пи-
ја, Хо га ра Стра шног, Ди ка на и још мно штва дру гих, трај но 
су оку пи ра ли мо ју ду шу и ср це. Ка сни је сам от кри вао да су 
и на ши зна чај ни сли ка ри има ли „из ле те” у про сто ре стри-
па и илу стра ци је (по себ но ми је за ни мљив Мла ден Јо сић 
са сво јим илу стра ци ја ма о До си те ју Об ра до ви ћу, ко је су на-
шој јав но сти и да ље не по зна те). Вре ме ном, све ви ше сам се 
уду бљи вао и у текст, без об зи ра што је мо ју глав ну па жњу 
за по се дао мај стор ски цр теж ко ји је но сио основ ну по ру ку и 
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при чу ка чи та о цу и ко ји сам до нај сит ни јих де та ља ана ли зи-
рао, кри ти ко вао, или уз ди зао до крај њих ви си на.3

Исто вре ме но, то ком тих ра них го ди на и пр вих де це ни ја жи-
во та, зна ча јан део мо је ми стич не по тре бе, без ко је ни сам 
мо гао да ди шем, за о ку пља ла је ат мос фе ра цр к ви и, ре ђе, 
ма на сти ра у ко је бих по вре ме но од ла зио. Знам да је то ме 
би ла пре суд на мо ја скло ност (и на кло ност!) та квој ми стич-
ној ат мос фе ри, као и чи ње ни ца да смо као сед мо го ди шња 
де ца мо ја се стра бли зна ки ња и ја кр ште ни у се о ској цр кви 
на ших ро ди те ља (због иде о ло шких раз ло га то га вре ме на то 
се ни је ура ди ло у ша бач кој са бор ној цр кви), и да је све ште-
ни чин кр ште ња оба вио де да по мај ци мо је бу ду ће су пру ге. 
„Де да по па”, како су га мно ги та да зва ли, ве дар, на сме јан 
и го спод ствен, био је онај пла ми чак ко ји ме је та да и још 
мно го го ди на ка сни је одр жао у уз бур ка ном све ту мо јих ду-
шев них по тре ба. Ми стич не, ме ни та да још не ја сне, је згро-
ви те фор ме све та ко ји до та да ни сам по зна вао, ука зи ва ле су 
ми се по вре ме но пред очи ма гле да ју ћи их на ико на ма и на-
ро чи то на фре ска ма. Ми стич на и ван вре мен ска ат мос фе ра 
ко ја је вла да ла у хра мо ви ма, по го то ву оним са фре ско пи-
сом на зи до ви ма и сво до ви ма, бу ди ла је у ме ни од ра них 
го ди на опи ја ју ћу сми ре ност и по тре бу да се че шће на ђем у 
та квом ам би јен ту. Во лео сам ду го да по сма трам те сли ке на 
зи до ви ма по де ље ним, као и стрип, на по је ди нач не сце не ко-
је, уме сто тек стом, сво јом та јан стве ном ком по зи ци јом, бо-
га тим ко ло ри том, су ге стив ним по гле ди ма ли ко ва на њи ма, 
али пре све га пре фи ње ним ми сти ци змом ко ји је из би јао из 
ду би не сли ка пра во ка на ма пле ту ону чу де сну нит ка ср цу и 
ду ши, ко ја се, као па у ко ва мре жа, ни ка ко не мо же пре ки ну-
ти ни да нас. Иду ћи од сце не до сце не, вре ме ном, по ла ко се 
ве зи ва ла, ма да још увек не му шта, по ру ка и пре та ка ла у при-
чу све сна жни јег и ја сни јег зна че ња. Исто као и код стри па: 
мај стор ски по ве за ни основ ни гра див ни еле мен ти сва ку од 
ових „при ча” ла ко, бр зо и јед но став но тран спор то ва ли су 
до на ших емо ци о нал них, ум них и ду шев них по тен ци ја ла. 
Не ма сум ње, оба ова „ме ди ја”, и древ на фре ска, и са вре ме-
ни стрип, има ли су за јед нич ки те мељ: ар хе тип ско по ре кло.

Мој мла ди и не раз ви је ни дух, ко ји је та да био у пу ној по тре-
би пре и спи ти ва ња, био је, Твор цу за хва љу јем да нас за то, 

3 Ово се про ду жи ло све до да на шњих да на, ка да сам пре ко ма е страл ног 
аме рич ког цр та ча Бру са Бли ца сво јој де ци, у њи хо вом пред школ ском уз-
ра сту, омо гу ћио да се упо зна ју и ве жба ју на тра ди ци ји стрип ског цр та ња 
сво ју кре а тив ност. Ре зул тат овог ви ше ме сеч ног ра да са њи ма да нас је 
го ми ла бло ко ва ко је смо за јед но ис цр та ли Стан ко, Раст ко и ја то ком тих 
из у зет но за бав них ве жби по сред ством те ле ви зи је упо ре до са Бру сом 
Бли цем.
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ра за пет у тро у глу из ме ћу сли кар ске кла си ке, ми сти ке ме ди-
те ран ско -бал кан ског ве ле леп ног и ду бо ког на сле ђа и при ма-
мљи вих сва кој но вој ге не ра ци ји но вих ис ку ста ва и трен до ва 
ко је вре ме со бом не у мит но но си и ути ре пут но вим хте њи ма 
чо ве ка: кла сич на ли ков на тра ди ци ја, фре ска и стрип су за-
тво ри ли овај жи вот ни тро у гао. Сва ка од ових ри зни ца, то 
сам схва тио мно го ка сни је, ар хе тип ског је пред зна ка. За то 
их та ко ла ко, али свом сна гом, и при хва та мо. Та сна га се 
ла ко мо же про ве ри ти на нај јед но став ни ји на чин: пред фре-
ском, као и пред стри пом, са истом сна жном по тре бом ста-
ја ће и де ца, и мла ди, и ста ри. По(р)уке ће истом сна гом би ти 
при хва ће не код ве ћи не.




