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Недавно је Борис Дежуловић објавио текст ,,Илустрована пропаст Србије'' [1] . У њему
се, из угла некадашњег војника Војне поште 5659 Горњи Милановац, бавио генезом
Србије, све док се она није ,,претворила у стечајну масу''. Сликовито, кроз призму
трансформације милановачких Дечијих новина, од Џубокса до штампања историја
Србије. Одличан је текст, заправо традиционално добар, и могао би да уђе у било коју
књигу или зборник есеја. Закључци текста, наравно, нису баш тако једноставни.

  

Игром случаја, и ја сам на војној обуци био у Горњем Милановцу, додуше неколико
година касније. Иста в.п., 5659, иста зграда, можда чак и иста чета и вод. У праву је
Дежуловић, била је одлична маренда – првокласни сокови, еурокрем и остали слаткиши
из Такова. Чак и посета фабрици, уз неизбежну дегустацију феноменалних производа.
И ја сам, као и многи други, одрастао читајући Џубокс у основној школи, чувао
специјално издање Grease (посвећено филму), Тик Так и Никад робом (чувени Мирко,
Славко и метак).

  

Само, мени нису сметала каснија издања Дечијих новина. Не само због тога што су она
дошла знатно касније, најмање 12 година након почетка последњег Балканског сукоба
(Дежуловић не помиње, али ,,Светосавска читанка'' објављена је 2003. године, ,,Читанка
Косовског боја'' 2007., ,,Читанка Првог српског устанка'' 2003...), него и зато што ми таква
издања делују сасвим логично и пригодно.

  

 1 / 4

file:///D:/Workarea/WinRAR/Rar$DI27.656/Lakse%20je%20videti%20takovo%20u%20tudjem%20nego%20kras%20u%20svom.doc#_ftn1


Дежуловићев ламент, или лакше је видети Таково у туђем, него Штарк у свом дворишту

Пише: Зоран Грбић
субота, 14 новембар 2015 01:01

Пре свега због тога што то није ратна пропаганда, ни временски, ни садржајно. Дечјеновине су штампале историјске књиге, за становништво оне државе у којој постоје. Башкао што су раније штампали књиге за становништво државе у којој су постојале до 1991.На идентичан начин. Осим тога, Хрватска је након што је Словенија одлучила да се,,раздружи'', желела да оде из Југославије и испуни ,,тисућлетњи сан''. Због тога неразумем шта се сад очекује од Србије и Дечјих новина након тога? Док Хрватскаостварује свој сан о независности (у оквиру ЕУ), да Србија чита догодовштине Мирка иСлавка, несташлуке Микија и Шиље, и да евентуално понекад објави понекудогодовштину из Брозовог живота, све то док заједно громогласно певамо "ХејСловени"?  Шта сад, Хрватска да живи свој неовисни сан, а Србија да пева оде Југославији? Нећебити да би то било нормално. Поврх свега тога, све и да су Дечје новине извршилејугословенско светогрђе, и усред грађанског рата објављивале књиге из српске историје(то би ваљда било ненормално), оне опет не би биле ратна пропаганда, него оно што јесу– историјске читанке. Да је Хрватска била у прилици да штампа сличне, историјскекњиге (које не би укључивале Јасеновачке ,,јунаке'', или хероје јуриша на Цер), сигурансам да би такве књиге и објављивали.  

Уместо тога, Хрватска је током рата објављивала друге ствари. Можда нису ималиДечије новине, али су имали ,,Плави забавник'' (Вјесниково издање) и ,,Стари мачак'' укојима су објављивали ратне стрипове. Слободна Далмација објавила је и стрип ,,СуперХрвоје'', који је био камени суперхерој који се појављује ,,сваки пут кад се невина крвпролије на старохрватском камену'' [2] . А такве приче у Хрватској очигледно нисуостале у деведесетим.  Прошле године је Вечерњи лист објавио конкурс за нове стрипове који за тему имајупрошли рат. Од шездесет пристиглих радова, одабрани су најбољи и заједно са некимстарим стриповима објављени су у посебном издању Стрип ревије Вечерњег листа.Ратни стрип је некима очигледно толико занимљив, да су на промоцији зборника,,Домовински рат у стрипу'' присуствовали и председник Иво Јосиповић и начелникГлавног стожера генерал Драго Ловрић [3] [4] . Председник Хрватске је чак написао ипредговор за тај зборник [5] .Замислимо на шта би личило кад би овде, председник Николић и начелник генералштабаЉубиша Диковић присуствовали промоцији зборника ратног стрипа? Или барем неког одисторијских издања Дечијих новина, који и такви какве јесу Дежуловићу сметају?  И, ако је већ ламентирање ушло у моду, уз гледање кроз призму осамдесетих година,могли бисмо и ми из Србије да кажемо реч, две. Рецимо, поменути ,,Плави забавник'',који је објављивао ратне стрипове, покренут је на иницијативу Хрвоја Хитреца. То је онајисти Хрвоје Хитрец који је у време док смо били деца, написао пет књига о Смоговцима,по којима је направљена и серија уз коју су одрастали многи у читавој Југославији.  
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  Касније је тај исти Хрвоје Хитрец постао члан председништва ХДЗ-а, организовао медијза хрватски ратни стрип и написао наставак дечије саге о Смоговцима – ,,Смоговци урату''. Уз књиге ,,Лијепа моја – сјећања једног домољуба'', ,,Хрватска повјесница'',,,Хрватска богородица'', ,,Хрватске легенде'', ,,Најлепше приче хрватске ренесансе''... Дали је аутору дечијих књига неко у Србији то замерио?  

  Што се тиче промоције стрип ревије ,,Домовински рат у стрипу'', она је одржана у МузејуМимара. Је ли то онај исти музеј у загребачком Доњем граду, кога су посећивале свеђачке екскурзије, из читаве Југославије, да би могле да се диве огромној колекцијиуметничких дела? И да ли то што смо сви ишли тамо, значи да данас она не може даслужи као места промоције националних, па и националистичких стрип издања?  

  А што се тиче слаткиша, могло би нешто и о томе да се каже. Хрватска није ималамилановачке слаткише из Такова, ни издавача Дечје новине, али су имали Краш, који је уоно ратно време постао нека врста издавача. Само, док су Дечје новине штампалеилустроване приче из историје Србије, Краш је правио дечије чоколадице ,,Cro Army''. Сасве самолепљивим сличицама и албумом. Да, исти онај Краш чије производе неки Срби идаље купују као и пре, исти онај Краш који је некад свима нама продавао производе сасличицама ,,Животињско царство'', ,,Моји љубимци'', ,,Урнебесни рекорди''... Коликопоремећена нечија свест мора да буде да у фабрици дечијих слаткиша дође на идеју дадеци потура тако подмуклу и штетну ратну пропаганду? А да стида немају, показује и тошто на званичној Крашовој страници на јутубу, још увек стоји стара реклама за ,,CroArmy'' чоколадице, поред Кики и Бронхи бомбона [6] .  
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  Разумем потребу због којe су прављени и објављивани хрватски ратни стрипови. И несматрам да су сви они нужно и ратна пропаганда. Али нећу да ћутим док неко издањаДечијих новина о српској историји назива ,,илустровани водичи за мале четникепочетнике''. Сматрам да је време у коме је свако спомињање историје Србије бркано сашовинизмом и нацизмом прошло. Дошло је време да се томе каже доста.      [1] http://www.portalnovosti.com/ilustrovana-propast-srbije      [2] http://www.dnevno.hr/magazin/lifestyle/foto-sjecate-li-se-prvog-  hrvatskog-superheroja-covjeka-od-kamena-super-hrvoja-77617      [3] http://www.stripforum.hr/strip-revija-vl/specijalno-izdanje-srpanj-2014/      [4] http://www.matica.hr/vijenac/534%20-%20535/Rat%20u%20  devetoj%20umjetnosti%20/      [5] http://blog.vecernji.hr/barinic/domovinski-rat-u-stripu-promocija-873      [6] https://www.youtube.com/watch?v=KbWV_pFT4qM  
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