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МУЛТИМЕДИЈАЛНОСТ У РОМАНУ ДУГЕ НОЋИ 
И ЦРНЕ ЗАСТАВЕ ДЕЈАНА СТОЈИЉКОВИЋА

Апстракт: Рад анализира поступке које је аутор применио у обради позна-
те теме. Интермедијалност израза позната је одраније, али се иновација огледа у 
примени ове технике у обради добро познате културне, историјске и књижевне 
теме. Читаоцима је ова тема блиска у контексту епске књижевности, а главна но-
вина тиче се одабира жанра романа и, премда је роман мешавина жанрова, ради 
се пре свега о жанру епске фантастике. Мултимедијалност израза и директна веза 
са другим медијима која је остварена кроз примену поступака преузетих из филма 
и стрипа отопљавају читалачко искуство и доприносе уживљавању у атмосферу 
средњег века. Хумор је такође средство којим се аутор служи. Поред очекиваних 
мушких ликова, присутни су и значајни женски ликови – исто риј ски и не ис то риј-
ски. Ро ман је омаж стри пу Ди лан Дог.

Кључ не ре чи: ро ман, мул ти ме ди јал ност, еп ска фан та сти ка, Ко сов ски бој, 
Ми лош Оби лић, Ди лан Дог.

Сре ди шње ме сто у ро ма ну Ду ге но ћи и цр не за ста ве Де ја на Сто јиљ ко ви-
ћа за у зи ма, ши ре узев, те ма де ша ва ња уочи Ко сов ског бо ја. За раз ли ку од до 
са да срп ској књи жев но сти по зна тих на ра ти ва о Ко сов ском бо ју, а то је, пре 
све га, усме на еп ска на род на по е зи ја – аутор је ода брао вре мен ске мо мен те 
и ме ста ко ји су ма ње бли ски чи та о ци ма, а опет се сви они на ла зе на пу та њи 
вре мен ског кон ти ну у ма ко ја се кре ће у сме ру до га ђа ја кључ ног за срп ски 
на род у сми рај сред њег ве ка, ко ји ће на ста ви ти да од је ку је кроз исто ри ју до 
са вре ме ног тре нут ка и на чи јем се фо ну фор ми ра на ци о нал ни иден ти тет.

Успех ко ји је ро ман до жи вео и код кри ти ке и код ши ре чи та лач ке пу-
бли ке за сно ван је не са мо на ода би ру ак ту ел не те ме не го и на фор мал ној 
ино ва ци ји у при сту пу те ми. Аутор струк ту ру де ла за сни ва ка ко на ин тер-
тек сту ал но сти та ко и на мул ти ме ди јал но сти − сло же ним ве за ма ко је ме диј 
књи жев но сти ус по ста вља са дру гим ме ди ји ма, а то су: сли кар ство, филм и 
стрип. Ро ман пред ста вља жан ров ски ме ланж, у ко ме пре о вла да ва жа нр еп-
ске фан та сти ке. 
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При ли ком об ра де те ме по зна те ши рој чи та лач кој пу бли ци аутор се 
опре де лио за жа нр еп ске фан та сти ке. Ово је ре ла тив но нов жа нр у књи-
жев но сти, бу ду ћи да се сма тра да је на стао у два де се том ве ку. Под ра зу ме ва 
ро ма неск ну фор му у окви ру ко је се раз ра ђу је ода бра на ми то ло шка те ма, уз 
при су ство над ре ал ног и ма ги је (би ло у фор ми уче сни ка, до га ђа ја или рас-
пле та), а фа бу ла је нај че шће јед но став на и осла ња се на за да так или циљ и 
по ход у ко ји се упу шта глав ни ју нак или глав ни ју на ци. Ода бра на те ма до 
са да, иако об ра ђи ва на, ни је у срп ској књи жев но сти по ну ђе на у ру ху овог 
жан ра и Сто јиљ ко ви ћев при ступ пред ста вља зна чај ну ино ва ци ју.

По ред жан ра еп ске фан та сти ке зна ча јан ути цај на кре и ра ње сце на 
и при зо ра из ро ма на имао је и стрип. Стрип је на зив жан ра ко ји је на зив 
до био пре ма филм ској по крет ној тра ци са при зо ри ма ко ји се ни жу, што је 
упра во и фор мал на ма три ца на ко јој по чи ва и струк ту ра ро ма на Ду ге но ћи и 
цр не за ста ве. Аутор је и пре овог ро ма на из ра зио скло ност ка „де ве тој умет-
но сти“, пи шу ћи стрип сце на ри је и огле де о стри пу.1

У исто ри ји умет но сти се, ши ре узев, сма тра да је сва ка при ли ка ка да је 
чо век по ку шао да сли ком ис при ча при чу за пра во пре те ча стри па, прем да 
је де ве та умет ност свој за о кру же ни об лик у ка квом је да нас по зна та до сти-
гла у два де се том ве ку (Кук 2005: 1). Ово под ра зу ме ва низ сли ка, од но сно 
сце на, са ди ја ло зи ма ко ји пра те од ре ђе ну драм ску фор му. Оту да и на зив 
де ве та умет ност, бу ду ћи да се на ла зи хро но ло шки по след ња у ни зу и да у 
се би об је ди њу је фор ме умет но сти ко је јој прет хо де: књи жев ност, сли кар-
ство и филм. 

Струк тур но по сма тра но, при ме ћу је се зна ча јан ути цај драм ске умет но-
сти, бу ду ћи да је ро ман кон ци пи ран и као дра ма у три чи на, са про ло гом и 
епи ло гом на по чет ку и кра ју, и ме ђу и гра ма из ме ђу чи но ва.2

Ова при вид на скло ност ка тра ди ци о нал ној, Ари сто те ло вој по е ти ци 
(Ари сто тел 1955: 15) из не ве ре на је упра во ода би ром жан ра еп ске фан та-
сти ке и упо тре бом не из ве сних за вр ше та ка,3 ко ји ће дик ти ра ти фраг мен тар-
ну ком по зи ци ју и не за вр ше ност, крај без раз ре ше ња.

Обе ле же ним књи жев ним ци та ти ма ис пред по чет ка сва ког од на ве де них 
де ло ва ро ма на Сто јиљ ко вић из но си у нај ап стракт ни јем сми слу: са же так, 

1 Ки се ло и слат ко, огле ди о стри пу, 2011; Кон стан ти но во рас кр шће: Кра љев ство кр ви, гра-
фич ки ро ман, 2012; Кон стан ти но во рас кр шће: На сле ђе пре да ка, гра фич ки ро ман, 2011.

2 Про лог: „По слан ство ог ња“; пр ви део: „Три до бра ју на ка“; ме ђу и гра: „Ме сто у ме ћа-
ви“; дру ги део: „Ђа во љи са нов ник“; ме ђу и гра: „Гво зде ни сад“; тре ћи део: „Сен ка са 
ис то ка“; епи лог: „Иви ца све та“. 

3 Не из ве сни за вр ше так или „клиф хен гер“ (пре ма енгл. cliffhan ger – онај ко ви си са ли-
ти це) је сте по сту пак у гра ђе њу фа бу ле ти пи чан за ни ско бу џет не се риј ске фил мо ве из 
два де се тих го ди на про шлог ве ка, ко ји су одр жа ва ли па жњу пу бли ке и ин те ре со ва ње за 
на ста вак ти ме што је крај фил ма оста вљан не раз ре ше ним, у тре нут ку ка да је про та го-
ни ста су о чен са не ком опа сно шћу или не из ве сном си ту а ци јом. 
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ли те рар ни про се де, од но сно те му по гла вља, ла кон ски са др жа ну у ли те рар-
ним де ли ма ко ја хро но ло шки прет хо де ро ма ну. Њи хо во зна че ње ни је са мо 
да на го ве сте са др жај по гла вља ко је сле ди, не го и да ус по ста ве сво је вр сну 
ин тер тек сту ал ну ве зу из ме ђу тек сто ва ко је ће и Сто јиљ ко ви ћев текст „на-
до ве за ти“ на по сто је ћу тра ди ци ју (Ми ло ше вић-Ђор ђе вић – Пе шић 1996: 
187−188). 

На са мом по чет ку, ис пред са др жа ја ро ма на, Сто јиљ ко вић на во ди ре-
чи Му ра та I упу ће не Кне зу Ла за ру. У еп ском су ко бу из ме ђу Ср ба и Ту ра ка 
Му ра то во пи смо Кне зу Ла за ру сва ка ко пред ста вља на ра тив ну по тку ко јом 
от по чи ње раз ви ја ње де ша ва ња око Ко сов ског бо ја (пр ви Ко мад од раз лич-
ни јех Ко сов ски јех пје са ма, ви де ти у: Сте фа но вић Ка ра џић 2006: 301). Овим 
ци та том се у ро ман Ду ге но ћи и цр не за ста ве уво ди пер спек ти ва Ту ра ка и на-
ја вљу је при по ве да че во ин те ре со ва ње за уче сни ке оба за ра ће на та бо ра. Ин-
те ре со ва ње за пер спек ти ву Осман ли ја раз ра ђе но је да ље у про ло гу, у ко ме 
се у ат мос фе ру прет ко сов ских де ша ва ња чи та лац уво ди кроз пер спек ти ву 
Идри за Мал ка чо глуа,4 зло гла сног во ђе јед не од акин џиј ских по ро ди ца, а да 
би у пи шчев фо кус тек на кра ју овог одељ ка, и то кроз очи Идри за, ка ко смо 
већ об ја сни ли, до спео Ко сан чић Иван. Да ље, у ро ма ну пи сац ће па жњу по-
све ти ти и тур ским ју на ци ма и сце на ма у ко ји ма су они глав ни ак те ри (Бал 
2000: 77). 

Сто јиљ ко вић ће на во ди ти: Вас ка По пу, ци тат из на род не пе сме, Ми о-
дра га Па вло ви ћа, ре чи про ро ка Му ха ме да, Бо ри сла ва Пе ки ћа, ци тат из 97. 
су ре Ку ра на, Му ра то ве ре чи, Но ви цу Та ди ћа, Ми ло ша Пет ко ви ћа, му сли-
ман ску по сло ви цу и за тим Ан до ни ја Ра фа и ла Епак ти та, јед ног до шља ка из 
Грч ке, ка ко се прет по ста вља, на про сто ре Ср би је де спо та Сте фа на Ла за ре-
ви ћа, ауто ра По хва ле Кне зу Ла за ру, ко ји се убра ја у нај зна чај ни је сред њо-
ве ков не спи се о Ко сов ском бо ју. Сва по ме ну та де ла пред ста вља ју зна ча јан 
ре ли гиј ско-исто риј ско-књи жев ни тра ди ци о нал ни кор пус ко ји до би ја но во, 
ши ре ту ма че ње у ин тер пре та тив ном по ду хва ту Де ја на Сто јиљ ко ви ћа, јер се 
уну тар тог кор пу са ова ко ус по ста вља ју син таг мат ске ин тер тек сту ал не ве зе 
(Ус пен ски 1979: 145).

Мре жом асо ци ја ци ја, ко ја је ус по ста вље на не ди рект но пу тем ци та та, 
већ алу зи ја ма, гра ди се ин тер тек сту ал но идеј но пле ти во ко јим је овај текст 
упи сан у да ле ко оп се жни ји текст исто ри је књи жев но сти. Ме ђу узо ри ма на 
ко је се угле дао аутор сâм ис ти че: Тол ки на, Мар га рит Јур се нар, Ни ла Геј ме-
на, Џор џа Мар ти на, Шек спи ра, Го ра на Пе тро ви ћа (Јан ко вић 2012). 

По себ на вр ста ци ти ра ња, а то је ин тер се ми о тич ка ве за из ме ђу раз ли-
чи тих ме ди ја – ово га пу та у од но су књи жев ност: филм − оства ре на је упра-
во пр вом ре че ни цом ро ма на: „Свет се про ме нио“ (Хан сен-Ло ве 1988: 38).  

4 Неисторијски лик романа, видети: http://www.dugenociicrnezastave.rs/
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Пр ва ре че ни ца ро ма на Ду ге но ћи и цр не за ста ве ујед но је и пр ва ре че ни-
ца пр вог фил ма три о ло ги је Го спо дар пр сте но ва. Ови ме се по сти же сна-
жна ин тер ме ди јал на асо ци ја ци ја тив на ве за са Тол ки ном, али и сво је вр сни 
омаж ауто ру ко ји се сма тра ро до на чел ни ком жан ра еп ске фан та сти ке, али 
и ко ји је и сâм по знат по јед ној од нај по зна ти јих ре че ни ца у исто ри ји књи-
жев но сти, а то је упра во пр ва ре че ни ца ро ма на Хо бит: „У ру пи у зе мљи 
жи вео је хо бит.“

Спо ми њу ћи омаж, нај бит ни ји од свих у овом де лу је омаж стрип-ју на ку 
Ди ла ну До гу кроз лик Ми ло ша Оби ли ћа, што пред ста вља нај сна жни ји мул-
ти ме ди јал ни аспе кат овог ро ма на (ши ре о пој му мул ти ме ди јал но сти ви де ти 
у: Цвет ко вић-Мар ко вић-Са ва но вић 2015: 2−9).

По ред то га што аутор има скло но сти и ка ви зу ел ној умет но сти, укра сне 
ви ње те на ко је се на и ла зи кроз књи гу на по че ци ма оде ља ка уво де у ат мос фе-
ру сред њег ве ка и про из во де ефе кат при бли жа ва ња чи та лач ком ис ку ству и 
упо тре би књи ге у сред њем ве ку. 

У ти по ло ги ји ме ди ја Мар ша ла Ме клу а на сли ка спа да у то пле ме ди је и 
ов де се ко ри шће ње илу ми на ци ја ко ри сти да до дат но по ја ча чи та лач ко ис ку-
ство. Вер бал ни и сли ков ни знак про из во де ком плек сни текст. И у са од но су 
и про жи ма њу два ме ди ја по сти же се пот пу ни ја пер цеп ци ја чи та о ца и ак ти-
ви ра ње ин тер ме ди јал не ком пе тен ци је (Вра неш 2015:11).

Исто риј ска кар та би та ко ђе мо гла има ти три функ ци је:
1) Пру жа ње до дат не ин фор ма ци је чи та о цу,
2) До ча ра ва ње из гле да ма па у про шло сти, као фи зич ких ре а ли ја исто-

ри је и
3) Син хро ни зо ва ње де ла са жан ром еп ске фан та сти ке у ко јој је оби чај 

да из да ње бу де опре мље но и ма пом фан та стич ног све та, од но сно све та у ко-
ме се од ви ја ју ју на ко ва лу та ња. Вр ста ин тер тек сту ал не ве зе, ово га пу та са 
де ли ма ко ја при па да ју истом жан ров ском кор пу су.

У пр вом па су су на и ла зи мо на ва ри ра ње тер ми но ло ги је ко ја се од но си на 
кро јач ки за нат и ши ве ње. Лек си ка об у хва та и ар ха и зме, као и тур ци зме: ка-
вад, ша вац, тер зи ја. И ша вац и тер зи ја већ у пр вом па су су. Из раз је оне о би-
чен, а стил ски ефе кат упо тре бље не лек си ке са др жан је упра во у от кло ну од 
сва ко днев ни це чи та о ца. До слов но се опи су је ју на ко ва оде ћа, и то ка ко му је 
те сна, а по ред то га од у зе то му је и оруж је. Све ово чи ни ко ми чан увод у сце-
ну. Милoш Оби лић, ко ји је ина че и у на род ној пе сми по знат као не у гле дан 
ра стом и по ја вом, ју нак у чо бан-ка ба ни ци, ов де је оде нут и до слов но у јед но 
ко мич но ру хо. По ступ ком уну тра шње фо ка ли за ци је при ка зу је се ње гов осе-
ћај не ла год но сти због оде ће ко ја му је те сна: „Ми лош Оби лић је осе ћао ка ко 
га сте же но ви ка вад ко ји му је био са шио је дан од нај бо љих двор ских ша ва-
ца“ (ист.аут) (Сто јиљ ко вић 2017: 28).
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Осе ћај не ла год но сти, јед на са свим фи зич ка и са свим ван вре мен ска не-
при јат ност бли ска сва ком чо ве ку и чи та о цу, а то је те сна или не у доб на оде-
ћа − те ма је ове ре че ни це, и то са свим са вре ме на, али је из бо ром лек си ке 
и упо тре бље ним гла гол ским об ли ком сме ште на у сред њи век (Ста ној чић- 
-По по вић 1992: 170). Чи та лац је при ву чен са вре ме ним про бле мом, иза зва-
но је пре по зна ва ње, али је из бо ром ар ха ич не лек си ке „уву чен“ у ар хе о ло шке 
ду би не Сред њег ве ка. Опи си ва њем ар ха ич ног ру ха, ре че ни ца је лек сич ки за-
о де ну та упра во у то ар ха ич но ру хо. 

Пр ви део ро ма на по чи ње сце ном ко ја кон тра стри ра не са мо по ступ ку 
пред ста вља ња Ми ло ша у на род ној усме ној тра ди ци ји не го и ху мо ром, ко ји 
је та ко ђе у кон тра сту са те мат ским и исто риј ским окви ром, а то су зби-
ва ња уочи Ко сов ске бит ке. Ово је вр ло нео бич но за овај кон текст, али са 
дру ге стра не оства ру је ефе кат ху мо ра, спон та но сти и бли ско сти чи та о ца 
са ју на ком. Он ви ше ни је мит ска и не до дир љи ва сред њо ве ков на фи гу ра, 
већ чо век од кр ви и ме са, са јед ном са свим са вре ме ном не ла год но шћу, а 
то је те сна оде ћа.

Обри си ути ца ја ли ка Ди ла на До га упра во се на зи ру у ова квим сце на ма, 
бу ду ћи да лик Ми ло ша Оби ли ћа, срп ског сред њо ве ков ног ви те за, при бли-
жа ва ју лон дон ском ис тра жи ва чу ноћ них мо ра у то ме што су обо ји ца хра бри 
ју на ци, али и не са вр ше ни ју на ци са ко ји ма је ла ко по и сто ве ти ти се − љу ди 
по сре ди ни.

При каз Ми ло ша, код ко га је фо кус на ин тро спек ци ји и уну тра шњем 
жи во ту, и ко ји је ли шен оче ки ва ног ју нач ког пи је де ста ла опет сту па у дру-
ги кон траст – са при ка зом кне за Ла за ра. Ла зар је са свим у скла ду са свим 
чи та лач ким оче ки ва њи ма и прет ход ним чи та лач ким до жи вља ји ма, а то је 
пле ме ни ти, уз ви ше ни, му дри и до сто јан стве ни во ђа и вла дар. Он се нај пре 
ука зу је чи та о цу спо ља и то на тро ну. А ути сак ко ји ње го ва пр ва по ја ва у 
ро ма ну иза зи ва је ути сак моћ ног вла да ра, ка кав је чи та о цу до бро по знат 
од ра ни је.

За раз ли ку од до бро по зна те еп ске тех ни ке на бра ја ња ју на ка у по ступ-
ку еп ског ка та ло га ју на ка, за ко ји је нај по зна ти ји при мер из Кне же ве Ве че-
ре, Сто јиљ ко вић кре и ра сво је вр сни ка та лог у свом ро ма ну, уво де ћи у при чу 
три глав на ју на ка: То пли цу Ми ла на, Ми ло ша Оби ли ћа и Ко сан чић Ива на 
− та ко што су про лог и пр ва два по гла вља по све ће на сва ком од ових ју на ка 
по на о соб. 

Чи то а ци се нај пре упо зна ју са ве ли чи ном Ко сан чић Ива на у про ло гу. 
Ње го ва пр ва по ја ва је са свим ми стич на, по ја вљу је се као при ка за у ду гач-
кој ри зи са ка пу ља чом, ко ја крај се бе во ди ле пог бе лог ата. До кра ја про ло-
га он ће при ка за ти ли це, а по том и про го во ри ти, да би ко нач но и по се као 
Идри за Осман ли ју. У фо ку су на ра то ра на ла зи се Идри зо ва пер спек ти ва, 
и то у тре ћем ли цу. Она ко ка ко Идриз по сте пе но от кри ва ин фор ма ци је и 
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са зна је о ми стич ној по ја ви Ива на Ко сан чи ћа, та ко се и чи та о ци ма ма ло- 
-по ма ло от кри ва овај срп ски вој во да, за ко га се ве ро ва ло да је ви лин ског 
по ре кла. На са мом кра ју про ло га кроз Идри зов страх спо зна је мо Ива но-
ву сна гу и моћ. Ива ну се, да кле, на са мом по чет ку чи та лац не при бли жа ва 
из ну тра. На слов про ло га „По слан ство ог ња“ мо же се ту ма чи ти у скла ду са 
Ива но вом мит ском при ро дом, али и при па да њу ви те шком Ре ду Зма ја. Змај 
као мит ско би ће по зна то по бљу ва њу ва тре та ко се до во ди у ве зу са ог њем, 
а ту ве зу до дат но по ја ча ва ре а ли ја да је име Ива но вог оца Ог њен, што је, 
опет, ети мо ло шка ве за са ва тром. Та ко је овом ју на ку до де ље на пла ме на 
аура на са мом по чет ку.

У пр вом по гла вљу, за тим, сре ће мо Ми ла на То пли цу у шу ми ка ко на пи-
ње те ти ву лу ка. Фо кус се по сти же тра ди ци о нал ним рас по ре дом ре чи у ре-
че ни ци: су бје кат + пре ди кат + обје кат у пр вом де лу не за ви сне на по ред не 
са став не ре че ни це:

„Ми лан То пли ца за те же те ти ву свог лу ка […]“ (Сто јиљ ко вић 2017: 23)
Иза ова кве увер ти ре ко ја пред ста вља спо ља шњу сли ку на шег ју на ка у 

јед ној ак тив но сти, фо кус на ра то ра се по ме ра још бли же:
„[...] не ди ше [...]“ – Ов де га по сма тра мо из бли за, да би смо ко нач но са-

свим, као чи та о ци, ушли у ју на ка и са зна ли шта осе ћа: 
„[...]не осе ћа ни шта од бла гог гр ча у пр сти ма де сне ру ке“ – Фо кус се, 

да кле, са спо ља шњег, про ме нио са свим у уну тра шњи. 
Ова квим гра ду ал ним пре ла ском из пер спек ти ве филм ске ка ме ре, или 

јед ног стри пов ског ка дра, где је у фо ку су глав ни ју нак као пред мет по сма-
тра ња, ка осве тља ва њу уну тра шњег све та, што је свој стве но по ступ ку ро ма-
на − по сти же се ефе кат тран спо но ва ња кроз жан ро ве. При ка зи ва њем ју на ка 
нај пре кроз филм ски објек тив, а за тим и кроз уну тра шњи фо кус свој ствен 
ме ди ју књи жев но сти, у чи та лач кој пер цеп ци ји ак ти ви ра ју се се ћа ња и ис ку-
ства на ви ше по зна тих жан ро ва и умет но сти.

Са пе смом Ко сов ског ци клу са „Кне же ва ве че ра“ (ово је тре ћи Ко мад од 
раз лич ни јех Ко сов ски јех пје са ма, ви де ти у: Сте фа но вић Ка ра џић 2006: 302) 
ди рект но ко ре спон ди ра и сце на у ро ма ну у ко јој је при ка за на ве че ра на дво-
ру у Кру шев цу и ин спи ри са ност овом сце ном је ов де ви ше не го очи глед на. 
Знат на раз ли ка ни је са мо у жан ру не го и у вре ме ну де ша ва ња. На и ме, на род-
на еп ска пе сма сти ли зо ва на је та ко да се од ви ја ноћ уочи Ко сов ског бо ја, док 
је сце на у ро ма ну сме ште на три го ди не пре до га ђа ја са ме бит ке (Де ре тић 
2000: 89). 

По гла вље 6. у пр вом де лу ро ма на по чи ње фи ли гран ским опи си ма дво ра-
не, стол ња ка и тр пе зе у Кру ше вач кој твр ђа ви. За тим се пре ла зи на рас по ред 
се де ња, а он да је укљу чен ди ја лог из ме ђу при сут них. Ту су ме ђу при сут ни ма 
за тр пе зом: Па вле Ор ло вић, Вук Бран ко вић са су пру гом, Кнез Ла зар, Иван 
Ко сан чић. 
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Те ма глав ног ди ја ло га из ме ђу Ву ка Бран ко ви ћа и Ива на Ко сан чи ћа су 
Ага ре ни, не при ја те љи ко ји се при бли жа ва ју. Вук Бран ко вић из но си прет-
по став ке о кул ту ри и оби ча ји ма, са јед ним уве ре њем о мо рал ној и ан тро-
по ло шкој су пер и ор но сти над Тур ци ма. Са дру ге стра не је Иван Ко сан чић, 
ко ји је ина че и по знат у исто ри ји као вој во да ко ји је био из у зет но обра зо-
ван, го во рио не ко ли ко је зи ка (да кле, и је зик Осман ли ја) и по зна вао од лич но 
кул ту ру, оби ча је, као и вој ну так ти ку Ага ре на. Ко сан чић из но ше њем сво јих 
ис ку ста ва раз ве ја ва Бран ко ви ће ве пред ра су де, али ове ње го ве ре пли ке има ју 
и ши ри сти ли стич ки од јек, ефект ни ји од са ме сце не, а то је Сто јиљ ко ви ће-
во на сто ја ње да се ужи ви у пер спек ти ве обе за ра ће не стра не и по ну ди јед-
но об у хват ни је ту ма че ње исто риј ског до га ђа ја. Ова сце на на до ве зу је се на 
већ по ме ну ту дис кур зив ну ли ни ју са гле да ва ња угло ва и Ту ра ка и Ср ба, али 
се њо ме из ра жа ва свест о кул тур ној ре ла тив но сти (ви де ти у: Ги денс 2007: 
24−26), као и о по тре би за хер ме не у тич ким ужи вља ва њем при ли ком ту ма-
че ња исто ри је. 

Ко ми чан ефе кат у ин тер тек сту ал ној ко ре спон ден ци ји са на род ном пе-
смом, у ко јој је Ми лош је дан од глав них при сут них на ве че ри и где у ди ја ло гу 
са Кне зом Ла за ром бра ни сво ју част, по што га је Ла зар оп ту жио да ће га из-
да ти су тра дан у би ци − има и сâм по след њи па сус у ко ме су пру га Бе ло цр кви-
ћа у па у зи из ме ђу два гу тља ја ви на по ста вља пи та ње о то ме где је Оби лић. 
Глав ни ју нак на овој Кне же вој ве че ри из о стао је. 

У ка та ло шком ни зу ко јим от по чи ње ро ман, на по чет ку че твр тог по гла-
вља, на ла зи се и Оли ве ра Ла за ре вић, кћи Ла за ра Хре бе ља но ви ћа и кне ги ње 
Ми ли це. Исто ри ја не бе ле жи та чан да тум ње ног ро ђе ња, али се прет по ста-
вља да је ро ђе на око 1373. го ди не. У ро ма ну, као књи жев ни лик, има се дам-
на ест го ди на. Би ла је ве ре на за Ми ло ша Оби ли ћа, али је ве рид ба пре ки ну та 
Ми ло ше вом по ги би јом на Ко со ву. У ро ма ну је сце на рас ки да ве рид бе фик-
тив но дру га чи је уоб ли че на у од но су на исто ри ју. На и ме, Оли ве ра од Ми ло-
ша тра жи на зад из ве зе ну ма ра му ко ју му је по кло ни ла као сим бол вер но сти, 
али Ми лош ни је у ста њу да јој је вра ти јер ју је дао Ко сан чић Ива ну да њо-
ме пре ви је те шку про стрел ну ра ну де вој чи ци Ог ња ни, ра ње ној при тур ском 
на па ду на твр ђа ву. Рас кид при ка зан у ро ма ну до би ја ко ми чан обрт и при-
ка зу је Оли ве ру као са мо жи ву де вој ку, ко ја ни не ма ри за ши ри исто риј ски 
кон текст, већ је спо соб на са мо да се усред сре ди на се бе и соп стве ни жи вот. 
Са дру ге стра не, Ми лош, ко ји до ла зи из бит ке умо ран, ни је у ста њу да се 
од бра ни и оправ да. Ова сце на, да та у епи ло гу, пру жа чи та о ци ма ко мич но 
пре по зна ва ње и ар хе тип ски ли те рар ни мо ме нат љу бав них ро ма на. Ми лош 
ће, по што га је Оли ве ра оте ра ла, оти ћи да се на пи је. (Што се, опет, та ко-
ђе укла па у тра ги ко ми чан ис ход сце на ри ја о не уз вра ће ној љу ба ви. Ми лош 
Оби лић, као и Ди лан Дог, не ма сре ће у љу ба ви и ве за се за вр ша ва до кра ја 
ро ма на, од но сно бро ја.)
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По ред Оли ве ре, у че твр том по гла вљу као ли ко ви по ја вљу ју се кне ги-
ња Ми ли ца и мо на хи ња Је фи ми ја. Ово по гла вље је, да кле, ти пич но жен ско, 
бу ду ћи да са др жи сце ну у ко јој уче ству ју три жен ска ли ка. Мо на хи ња и мај-
ка са ве ту ју де вој чи цу да не ма шта пре ви ше и да раз ми шља о пра во слав ном 
спа се њу. 

Ог ња на, де вој чи ца, дру ги је ва жан жен ски лик. За раз ли ку од Оли ве ре, 
њен лик не ма уте ме ље ње у исто ри ји, да кле, не ис то риј ски је. Кроз лик де те та 
ко је не у мор но слу жи вој ни ке, до но си им во ду, уочи на па да и за вре ме на па-
да, при ка за на је хра брост де це у бо ју, али и стра да ње не ду жних и су ро вост 
бит ке и ра та.

Ог ња ни на пе сма − сце на у ко јој де вој чи ца на твр ђа ви пе ва пе сму 
„Усни ла је ду бок са нак“ − раз ле жу ћи се до ли ном, на тре ну так за у ста вља сву 
рат ну вре ву око твр ђа ве и са јед не и са дру ге стра не. Иако не раз у ме ју ре-
чи пе сме, и Осман ли је су га ну ти сна гом деч је пе сме и ја сно им је да мач не 
би ра ко га се че. 

До кра ја ро ма на Ог ња на би ва ра ње на стре лом ко ја јој про ла зи кроз ра-
ме и Ко сан чић Иван је по ви ја Ми ло ше вом ма ра мом. Не ма да љег из ла га ња 
о по сле ди ца ма ра ња ва ња, чи та о цу је пре пу ште но да на слу ћу је не ко ли ке мо-
гућ но сти, у че му је и стил ски ефе кат ове не до ре че но сти. Ови ме се са мо на-
гла ша ва број ност стра да ња и су ро вост ра та пре ма не ду жни ма ко ји у ње му 
стра да ју, у овом слу ча ју пре ма де ци. 

Сце не са жен ским ли ко ви ма при сут ним у ро ма ну, и исто риј ским и 
не ис то риј ским, ко јих не ма у на род ној пе сми или су при сут ни у не ким 
дру гим мо мен ти ма о ко ме све до чи на род но пре да ње, упот пу њу ју пред-
ста ву о по зном срп ском сред њем ве ку, ат мос фе ри и по сле ди ца ма на па да  
Осман ли ја.

Прем да ни на род ној епи ци ни су не по зна та ми то ло шка би ћа по пут ви ле 
и зма ја, њи хо ва мит ска уло га до би ја до дат но на ефект но сти у ро ма ну еп ске 
фан та сти ке. Та ко ви лин ско по ре кло Ко сан чић Ива на, као и при пад ност ре-
ду зма ја, по ред то га што по ти чу из усме ног на род ног пре да ња, са вр ше но се 
укла па ју у мо ти ва ци ју ју на ка у ро ма ну, и про из во де ефе кат ом ни по тент не и 
ве ли чан стве не ауре ро ма неск ног ју на ка. 

Вео фан та сти ке ве зив но је тки во чи та вог ро ма на, као и оп шти ути сак о 
над ре ал ном и ве ли ком до га ђа ју ко ји се де ша ва на гра ни ци из ме ђу овог, ре ал-
ног и по зна тог све та и дру гих све то ва ко ји су пред мет ма ште, би ло по је дин-
че ве, би ло ко лек тив не и при па да ју сфе ра ма фик ци је, али и ми сти ке. 

Упе ча тљив мо ме нат гот ске ат мос фе ре пред ста вља не у глед на и ми стич-
на, ме мљи ва про дав ни ца „Са-пха-ра“ тр гов ца змиј ског је зи ка Фа ри ка. Ње-
го ва рад ња сме ште на је у ис точ ни део при леп ског под гра ђа, где пут ни ци из 
ра зних пра ва ца до но се да по ну де ма гич не и вред не пред ме те. Вла сник ма ле 
про дав ни це ужа са опи сан је као ве штац или ба рем као не ко ко се до те ме ре 
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по све тио цр ној ма ги ји да га је то до ве ло до фи зич ке тран сфор ма ци је. Под-
ву ћи ће мо атри бу те ко ји га до дат но ква ли фи ку ју као би зар ну по ја ву и укла-
па ју у тра ди ци о нал не опи се ђа во ла:

Ни зак, по гу рен чо век ис ту пи из мра ка. Био је оде вен у цр но, око вра та је 
но сио сре бр ни ла нац на ко ме је но сио нео би чан при ве зак. Гла ва му је би ла 
обла и глат ка по пут ја је та, усне тан ке и ску пље не, нос ку каст, а уши по ма ло 
за ши ље не. Ша ке је тр љао јед ну о дру гу, не све сним, ма хи нал ним по кре ти ма, 
као да хо ће да на о штри ду ге нок те ко ји су ње го ве пр сте чи ни ли слич ни јим 
кан џа ма. 

Не ча сти ви, тј. шеј тан, ан ти ци пи ран је и у 17. одељ ку тре ћег де ла, где 
ње гов до ла зак на ја вљу је де вој ка, оп сед ну та, ко ју до во де пред Му ра та. Из ње 
про го ва ра шеј тан, обра ћа ју ћи се ага рен ском во ђи. Је за и згра жа ва ње, ко ју 
ме ђу при сут ни ма иза зи ва ова по ја ва, под сти чу ат мос фе ру не из ве сно сти и 
стра ха, али и слу ти на те шке и мрач не до га ђа је. 

У 23. одељ ку под твр ђа вом, гле да ју ћи ви те за Ко сан чи ћа пра во у очи, по-
ја вљу је се шеј тан сâм у фи зич ком об ли ку. Ис под цр не ка ба ни це са мо му се-
ва ју цр ве не очи, пла ме ни по глед из ко га иси ја ва ју ог ње не ду би не па кла, а са 
њи ма и ду би на и ужас му ка ко је оче ку ју рат ни ке и на род. 

У скла ду са по е ти ком еп ске са ге, али и на ра ти ва као што су стрип и ак-
ци о ни фил мо ви, Сто јиљ ко вић ко ри сти по сту пак на ко ји и сâм ре фе ри ра као 
не из ве сни за вр ше так (cliffhan ger). Ово је по сту пак гра ђе ња фа бу ле та ко да 
се раз ре ше ње из о ста вља на кра је ви ма по гла вља, али и на кра ју са мог де ла. 
Аде кват но ре ше ње или за кљу чак, ко ји би би ли у скла ду са оче ки ва њи ма тра-
ди ци о нал них и кла сич них по е ти ка, из о ста вље ни су, а чи та о цу је пре пу ште но 
да се пи та о рас пле ту и да га на слу ти. Ефе кат не из ве сно сти ко ји ова кав по-
сту пак пру жа у скла ду је не са мо са жан ром не го и са те мом де ла. По сту пак 
за ко ји се опре де лио Сто јиљ ко вић пру жа му три мо гућ но сти:

1) да не из ве сно шћу до ча ра ди на мич ност рад ње и је зи ву ат мос фе ру са-
мог до га ђа ја;

2) да оста ви про стор за на ста вак са ге, од но сно но во и за шли ро ман Олуј-
ни бе дем;

3) да се те мом по за ба ви са мо у фраг мен ти ма и ти ме са мо на го ве сти ње-
ну ве ли чи ну и зна чај, ко ји су, из угла при ме не ове тех ни ке по сма тра ни: не-
са гле ди ви. 

Де ша ва ња ро ма на Ду ге но ћи и цр не за ста ве Де јан Сто јиљ ко вић сме шта 
у 1386. го ди ну и вре ме у срп ској зе мљи уочи Ко сов ског бо ја. Опре де љу је се 
за жа нр еп ске фан та сти ке, што пред ста вља ино ва ци ју у при сту пу об ра ди ове 
зна чај не исто риј ске, по ли тич ке и књи жев не на ци о нал не те ме. Па ипак, ко-
ре спон ден ци ју са ли те рар ним кор пу сом на срп ском је зи ку по све ће ном овој 
те ми оства ру је ин тер тек сту ал ним по ступ ком ди рект ног и озна че ног ци ти-
ра ња од ло ма ка из књи жев не тра ди ци је. 
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Као омаж стри пу Ди лан Дог ауто ра Ти ци ја на Скла ви ја ро ман са њим 
ус по ста вља ком плек сне асо ци ја тив не и се ман тич ке ве зе, кроз ми стич ну и 
ху мор ну ат мос фе ру, али и лик Ми ло ша Оби ли ћа. Ови ме је по стиг ну та ин-
тер ме ди јал ност из ра за – ве за са дру гим ме ди ји ма, по пут стри па и фил ма. 

Ода би ром жан ра еп ске фан та сти ке при ли ком об ра де те ме из усме не 
еп ске тра ди ци је при ме ње ни су сле де ћи по ступ ци гра ђе ња фа бу ле: фраг-
мен тар ност, упо тре ба ефек та не из ве сног кра ја, на бра ја ње ју на ка – тех ни-
ка еп ског ка та ло га, али и при ме на по сту па ка фо ка ли за ци је, као и при су ство 
фан та стич них еле ме на та, ли ко ва и раз ре ше ња, ар ха ич на лек си ка, са ефек том 
ужи вља ва ња у исто риј ски тре ну так, при че му ли ков на опре ма тек ста до дат-
но по ја ча ва чи та лач ко ис ку ство и, у скла ду са те о ри јом Мар ша ла Ме клу а на, 
чи ни ме диј књи жев но сти још при јем чи ви јим.

Раз ли ка у об ра ди те ме у од но су на усме ну еп ску тра ди ци ју огле да се и 
у при су ству ху мо ра, уну тра шњој фо ка ли за ци ји и зна чај ном при су ству жен-
ских ли ко ва. 

Ути цај умет но сти ко је су се раз ви ле у два де се том ве ку чи ни се при род-
ном по сле ди цом естет ског фор ми ра ња и умет нич ког ис ку ства ауто ра ко ји се 
исто риј ском те мом ба ви у са вре ме ном тре нут ку. Све ово ути че на кре и ра ње 
ис ку ства мул ти ме ди јал ног чи та ња, при ко ме је чи та лац под стак нут да чи та-
ју ћи ак ти ви ра се ћа ње на естет ске до жи вља је и пер цеп ци је из дру гих ме ди ја. 

Син кре тич ност мо дер них фор ми уте ме ље на је у са вре ме ном сен зи би ли-
те ту и све сти ко ја ну жно ствар ност про пу шта кроз окви ре мул ти ме ди јал не 
пер цеп ци је. Ни из угла са вре ме не по пу лар не умет но сти са по че та ка два де-
сет пр вог ве ка те ма не гу би на ак ту ел но сти. Фан та стич ним уокви ра ва њем 
при че не удо во ља ва се по тре би чи та о ца за спек та клом ни ти се на сто ји ис-
при ча ти бај ка, већ се сме шта њем бит ке на гра ни цу из ме ђу све то ва, на гра-
ни цу из ме ђу ре ал но сти и не са гле ди вих про сто ра фан та зи је, под вла чи њен 
зна чај за да љи ток срп ске исто ри је.
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Je le na M. JEV TIĆ 

MUL TI ME DIA IN DE JAN STO JILJ KO VIĆ’S NO VEL  
LONG NIGHTS AND BLACK FLAGS

Summary

The pa per is di scus sing tec hni qu es ap plied by aut hor De jan Sto jilj ko vić in the no vel Long 
Nights and Black Flags and his con tri bu tion to the to pic of the events in the ti me that pre ce des 
the Bat tle of Ko so vo. The re a ders al ready fa mi li ar with the to pic are very well fa mi li ar with the 
man ne rism of epic li te ra tu re too, but the aut hor ap pli es cer tain in no va ti ons dis tin cti ve for the 
con tem po rary mo ment that are analysed he re. The main in no va tion is ac hi e ved with ap pli ca tion 
of the epic fan tasy fra me to the well-known to pic and mul ti me dia ap pro ach. Hu mo ur is al so very 
ef fec ti ve me ans in hel ping the re a der un der stand the me di e val con text. Be si de ex pec ted ma le 
cha rac ters, the re is a pro mi nent pre sen ce of the fe ma le cha rac ters in the no vel – both hi sto ri cal 
and non-hi sto ri cal. The no vel is ho ma ge to the co mic-bo ok Dylan Dog. The no vel is com po sed 
ac cor ding to the ar chi tec tu ral prin ci ples of clas si cal po e tics. The re are fi ve chap ters in the bo ok 
and each of them has a qu o te as an in tro duc tion. This forms emp ha si zed bonds with the li te ra-
tu re that has in flu en ced the aut hor. Every chap ter is en ded with the cliff-han ger ef fect in or der to 
en han ce the plot’s dyna mism and spark re a der’s ex pec ta ti ons. This ef fect be longs rat her to the 
nar ra ti ve forms re pre sen ta ti ve of po pu lar cul tu re, such are mo vi es and co mic bo oks. Li te ra tu re 
is re gar ded as warm me dia in Mar shall McLu han typo logy. By using il lu mi na ti ons in a me di e-
val man ner, on top of all ot her ef fects im ma nent to the vi sual ar ti stic forms, aut hor is pro du cing 
even war mer me dia in synergy. 

Key words: no vel, mul ti me dia, in ter me di a lity, in ter tex tu a lity, epic fan tasy, high fan tasy, folk 
epic po e try, frag men ta rity, Bat tle of Ko so vo, Mi loš Obi lić, Dylan Dog.

Рад је пре дат 13. но вем бра 2018. го ди не, а на кон ми шље ња ре цен зе на та, од лу ком од го вор ног  
уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.


