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Биографија

Никола Митровић – Кокан 
(1933-1997), био је истакнути 
стрипски аутор из Лесковца. 

Завршио је средњу умет-
ничку школу у Нишу и онда 
је, паралелно са радом као 
дизајнер у прехрамбеном 
комбинату „Тома Костић“ у 
Лесковцу, стварао стрипове. 
Његови најзначанији стри-
пови настали су за „Дечје 
новине“ из Горњег Милановца, нарочито за едицију „Никад робом“ 
(1963-1969) и „Никад робом – цртана школа“ (1970). Сценарије су писали 
Марија Ницић и В. Цонић, или их је сам писао. Касније је објављивао 
у разним магазинима да би се пред крај  живота бавио и педагошким 
радом. 

Митровић је био талентовани уметник, динамичне реалистичке и ди-
знијевске хумористичке стилизације, који је високим занатским умећем 
и профисионалном одговорношћу за историјске детаље, интерпрети-
рао приче нарочито из наше средњовековне прошлости. Треба помену-
ти популарни серијал о хадуку Јанку и дружини харамбаше Бошка („Тра-
гови у снегу“, Бећир ага“), као и стрипове по нашим народним песмама 
(„Марко Крањевић и очева сабља“, „Наход Момир“, „Сењанин Тадија“, 
„Мали Радојица“, „Никола Скобаљић“), али и стрипове у гротескном сти-
лу („Пецин брат Пијуко“, „Бук и Вук“, „Кики Рот“). 





Реч приређивача
Ова књига је трећа по реду у нашој едицији Успомене. Прва књига је донела три је-
дина објављена стрипа Бранислава Јовановића – Бране (“Стрипови из Никад робом, 
1966-1968“), дугогодишњег илустратора „Политикиног Забавника“, а друга избор од 
седам стрипова Радивоја Богичевића (“Стрипови из Никад робом, 1963-1963“), ауто-
ра популарног Аканта. И ова трећа књига је са стриповима из „Никад робом“, а еди-
ција је излазила од 1963. до 1969. године, у издању нашег бившег, али реномираног 
издавача „Дечје новине“ из Горњег Милановца и уредника Срећка Јовановића. 

Митровићева књига приказује 5 свески из „Никад робом“, онако како су излазиле. 
Нису увршћене прве две свеске, „Последњи осветник“, број 3, и „Немирна нахија“, 
број 7 (мада је званична нумерација “Никад робом” почела тек са бројем 15), обе о 
хајдуку Јанку, како зато што рани радови не би представили уметника на његовом 
правом нивоу, тако и зато што је квалитет штампе био јако лош, па ни рестаурација 
не би помогла бољој читљивости свески. Није увршћена ни свеска „Мали Радојица“, 
број 68, јер се ту ради о паду квалитета услед брзине цртања да се постигне задати 
рок.  

У стриповима у овој књизи, Митровић је донео надахнуте, али уверљиве приче о 
хајдуцима и необично одважне и динамичне интерпретације наших народних песа-
ма. Његова визуелизација Марка Краљевића је вероватно најуверљивија у домаћем 
стрипу, а његов цртеж у целини је анатомски прецизан, али и робустан, храброг и 
раскошног потеза четкицом и динамично подељен по кадровима са применом ме-
њања угла посматрања и филмске монтаже. 

Жеља нам је да са овом књигом сачувамо од заборава како истакнутог уметника 
тако и његове стрипове, да омогућимо новим генерацијама да прочитају квалитет-
не домаће стрипове који нису изгубили на занимљивости, али и да пробудимо и 
охрабримо потеницијале нових аутора за стварањем оригиналних стрипова, када 
су инспирисани оним оно што је урађено пре њих у историји нашег стрипа.  

Задржали смо оригинални А5 формат ових свески, као и све оно што је било уну-
тра (импресуми, рекламе), али смо неизмерно захвални Стевану Брајдићу који је, и 
поред озбиљне болести,  рестаурирао свеске, чистио кадар по кадар и у прву свеску 
поново уписао текст. Жао нам је што Стеван није доживео да види завршену књигу. 

Изузетно је важан и допринос Златка Миленковића који је урадио графички ди-
зајн и припрему књиге за штампање, као и Марка Стојановића, који је био Митрови-
ћев ученик током две последње године његовог живота. Марко је својим предгово-
ром донео неопходне информације, анализу уметниковог рада и погледа на живот 
и стваралаштво, али и дубоку, интимну интерпретацију његовог односа према ве-
ликом учитељу. 

Живојин Тамбурић, Лондон-Београд, maj 2019. 





Никола Митровић Кокан ми је од маја 
1995. и отварања Лесковачке школе стрипа 
па до своје преране смрти октобра 1997. го-
дине био ментор и учитељ. Кокан је био неко 
код кога сам те две године проводио готово 
свако слободно поподне упијајући све оне 
цртачке и животне мудрости које је нала-
зио за сходно да подели са мном, као да сам 
слутио колико ће период у коме ћу моћи да 
учим од њега заправо бити кратак... А опет, 
сад то знам - нисам га познавао. Не заиста.

Када је Лесковачка школа стрипа отвори-
ла врата тог судбоносног 29. маја 1995. го-
дине у тадашњем Дому Културе „Жика Илић 
Жути“, који је испред града Лесковца био и 
њен оснивач, кроз врата је нагрнуло шезде-
сетак ученика узраста од 7 до 30 година. Док 
смо се гурали да станемо у клупе, испред 
табле су стајала наша два предавача. Једног 
од њих смо знали с локалне телевизије и ра-
дија - Мија Кулић, крупан човек подједнако 
крупног гласа, необавезно обучен у црну 
мајицу и фармерице, шетао је ноншалантно 
своју дугу косу и браду и зезао се са сваким 
ко се осмелио да му се обрати. Тај нам је био 
близак. Личио је на неког бунтовног ујака 
који је знао све масне вицеве, с ким си мо-
гао да причаш о стриповима, филмовима и 
музици - свему оном о чему ниси могао са 
родитељима. Осећали смо се као да нам је 
кренуо у сусрет, да смањи раздаљину из-
међу себе и нас, на чему смо му, онако као 
сардине спаковани у још увек туђе клупе и 
сопствену нелагоду, били и те како захвални. 
Онај други, уредно утегнут у сако, тај је већ 
био друга прича. Под конац везане кравате, 
брижљиво зачешљане снежно беле косе и 
уштуцованих танких брчића а ла Кларк Гејбл, 
озбиљно нас је мотрио и ћутке намештао 

наочаре старинских, дебелих оквира. Нисмо 
га знали, али нам је овако, на први и једини 
поглед за који смо тада имали прилику, пуно 
старији од нас и формално обучен, личио на 
све оне директоре школа које смо имали (не)
срећу да упознамо током свог нестрипског 
школовања. Нисмо могли никако да тог чо-
века повежемо са нечим што је било толико 
модерно, креативно, забрањено, `ајмо рећи 
и несвакидашње, као што је у нашим главама 
било бављење стрипом. Онда се испостави-
ло да ће ученици бити подељени у две групе, 
и да ће нама старијима предавати не кул ујак, 
већ управо уштогљени мргуд! Не сећам се да 
је неко био посебно одушевљен развојем 
догађаја док су се млађи раздрагано поку-

НИКАД РОБОМ или 
МАЈСТОРОВ МАГНУМ ОПУС
(Никола Митровић Кокан - Стрипови из „Никад Робом“) 
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пљали и са насмејаним Мијом прелазили у 
другу просторију остављајући нас на милост 
и немилост седе главе која је просто зрачила 
званичношћу. Ситуацију није поправило ни 
то што се дотични представио као Никола 
Митровић Кокан. Једноставно, нама то име 
ништа није значило. Нисмо имали предста-
ву ко је тај човек, шта зна и шта значи, како 
и колико дуго црта... Све што смо могли да 
видимо јесте то како се понаша, а чинило 
се како он зналачки и пажљиво успоставља 
дистанцу између нас и себе. То није био до-
бар почетак. Сва срећа па се испоставило да 
се, иако се најчешће по јутру дан познаје, о 
књизи никада не треба судити по њеним ко-
рицама - Кокан нас је све убрзо неповратно 

купио цртачком вештином и нагомиланим 
искуством, али и несебичношћу са којом је 
од првог дана кренуо да с нама без остатка 
дели поменуту вештину и искуство.

Тог мајског преподнева, пак, све је то за 
нас била будућност о каквој нисмо могли да 
имамо ни претпоставку, јер, просто, нисмо 
знали ко је човек преко пута нас. Ма како то 
може јеретнички звучати данас, из ове пер-
спективе, заоставштина Николе Митровића 
Кокана која га чини гигантом српског, југо-
словенског, па и балканског стрипа, нама је 
тог суботњег преподнева била потпуна не-
познаница. Ми, Коканови ученици, који смо 
(стриповски) одрастали у на сваки начин 

посним деведесетима, нисмо 
Кокана знали из његовог (и 
југословенског) златног стрип 
доба, из периода „Никад Ро-
бом“, нисмо га знали по оним 
стриповима који су га избаци-
ли у орбиту и у њој одржали. А 
и како би? 

Већина нас била је рође-
на по десет, петнаест годи-
на након што су ти стрипови 
изашли. Иза лесковачке (а 
београдске) Робне куће, која 
је осамдесетих и деведесетих 
година у летњим периодима 
била берза за набавку полов-
них стрипова, „Никад Робом“ 
се могао у продаји наћи, сход-
но свом имену, никад. На цени 
су били „Лунов Магнус Стрип“ 
и „Златна Серија“, што нижи 
бројеви то боље, могао се про-
наћи и гдекоји сладокусац који 
воли веће формате и сакупља 
„Екс Алманах“, „Стрипотеку“, 
„Супер“, „Гигант“, „Хорор“, и то 
је углавном било то. На прсте 
једне руке могли су се избро-
јати интересенти за „Yу Стрип“, 
„Спунк“ и сличну егзотику - 
знам то пошто сам био један 

Страна из Коканове скрипте за полазник школе стрипа
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од њих и махом лично познавао све остале. 
Већина њих је, заправо, и била тог 29. маја 
пар клупа иза мене, а баш нико од њих није 
имао ни један број магазина „Никад Робом“ 
у својој колекцији. „Никад Робом“ сам уживо 
видео, ако се не варам, усред остатка велике 
колекције тек на тавану Ванета Трајкова на 
другом (а мени првом) Међународном сало-
ну стрипа у Велесу једног кишног новембар-
ског поподнева 2004. године, седам година 
након што сам нажалост испратио Кокана и 
три месеца након што сам, на срећу, војсци 
Југославије рекао збогом...

Сам Кокан „Никад Робом“ није помињао. 
Није помињао рад на тој едицији у Школи 
стрипа, где смо га упознали као предавача. 
Иако је, као што сам већ рекао, изгледао 
формално, није тако и предавао. Више-мање, 
радио је са свима нама индивидуално. Да, у 
почетку смо од њега сви добијали исте задат-
ке, неки оквирни сценарио који је требало 
нацртати, да би касније то прерасло само у 
задату форму („За следећи час урадите стрип 
каиш. Тема по избору“), а нешто касније ни 
то - само је прилазио да погледа шта је ко на-
цртао, и онда му то по потреби поправљао. У 
томе је био чврст и непоколебљив. Графит-
ном оловком је знао да заоре по папиру на 
неизбежно превртање очију ученика, али 
нико није смео да му противуречи. Свима је 
у сећању била свежа (непристојна) понуда 
Ивана Стојановића Фикија да направи копи-
је на којима би стари учитељ радио исправке 
- на шта је Кокан је реаговао као на најгору 
могућу увреду што је моментално обесхра-
брило сваки даљи покушај који би ишао у 
том правцу. Иако је начин исправљања био 
помало дискутабилан, саме исправке у 99% 
случајева нису - а и тај један посто оставља-
мо за Коканово не баш савремено поимање 
жанра научне фантастике и модерног доба... 
Па је тако генерацијама које су одрасле на 
Трансформерсима знао да роботима црта 
сијалице на главама, а ја сам и даље поносни 
власник табле где један комби јури аутопу-
тем кроз беспуће америчке пустиње док му 
из мајсторовом руком доцртаног димњака 

(?!) поносно пурња црни дим. Умео је Кокан 
да на виђеном цртежу дијогностикује про-
блем на први поглед, и да одмах понуди ре-
шење. И данас у школи стрипа као штафету 
на млађе генерације преносим сазнања која 
нам је Кокан с пуно упорности усадио, попут 
оног да „позадину можеш попунити тако да 
изгледа да је то нешто а да се не зна шта“, да 
„свака ствар има своју дебљину“, да „битне 
ствари не треба гурати у углове већ ставља-
ти на средину кадра“, да „туш постаје гушћи 
ако га ноћу оставиш отвореним“, и многе, 
многе друге...

Свој ангажман на „Никад Робом“ Кокан 
никад није помињао ни у свом стану, који је 
постао штаб Школе стрипа. Како је за собом 
затворио врата школских просторија у Дому 
Културе, услед незадовољства поступцима 
институције која је наступала као оснивач, 
Кокан је одмах за старије ученике отворио 
врата свог стана - из ове перспективе имам 
некакав утисак да су две собе и ходник у 
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Дому Културе у којима смо испрва радили 
заправо биле, сасвим пригодно, тек предсо-
бље, нека врста предворја којим се улазило 
у ону праву ствар... А права ствар, то је био 
Коканов стан. Окупљао нас је у њему у гру-
пама и индивидуално, и вршио корекцију на-
ших радова најчешће на столовима у кухињи 
или дневној соби, док су они који су чекали 
да дође ред на њих један другоме поносно 
показивали табле које су произвели од про-
шлог сусрета, више или мање отворено се 
утркујући са осталима у броју нових страна. 

Те су сесије у Кокановој дневној соби, тај 
такмичарски дух, обилно али ненаметљиво 
потпомогнуте благонаклоним Кокановим 
менторством, биле оно што нас је заправо 
запалило да стварно озбиљно загриземо 
у магију звану стрип, а тек кад би Кокан, на 
наше упорно тражење изнео своје табле... 
Настајала је права фешта! Било је ту свега 
и свачега - карикатуралних серијала попут 
„Дика и Дака“, „Али Балија“, „Кики Рота“, „Мц 
Мрава“, Коканових верзија бајки за „Мали За-

бавник“, започетих и никад завршених сери-
јала тако блиских Кокановом срцу као што су 
„Софка“, „Краљица Хат“ и „До пакла и назад“, 
покоја страна партизанског стрипа те поче-
ци стрипова у Кокану иначе не баш блиским 
жанровима као што су хорор („Бандемон“) 
и СФ („Мортман“) па чак и право благо по-
пут фрагмената пробних табли за „Таличног 
Тома“... И форме су биле крајње различите: 
Од исечених појединачних кадрова, преко 
остатака табли у свим могућим проценти-
ма читавости или испуњености, насловних 

страна у колору све до, веровали 
или не, десетина верзија једне је-
дине исте табле... Дозвољавао нам 
је да их проучавамо, помно раз-
гледамо, коментаришемо, чак нам 
их је и великодушно поклањао. Из 
његовог начина опхођења према 
сопственим оригиналима и чиње-
нице да је имао ретко коју обја-
вљену и читаву таблу, стекли смо 
утисак да Кокан није имао став да 
су оригинали нешто битно, вредно 
чувања. По њему, дало се прочита-
ти између редова, стрип је живео 
само у својој финалној, одштмпа-
ној форми и то крајње ограничено, 
до појаве следеће епизоде, кад је, 
како то животни циклус и налаже, 
опадао с грана дрвећа и правио 
места за нове црно-беле листове са 
свеже одштампаном бојом. Тај став 
је вероватно био и разлог зашто 
Кокан за живота никада није имао 
самосталну изложбу али и зашто 
смо се, кад смо коначно приредили 

његову меморијалну изложбу на премијери 
фестивала који ће касније постати Балканске 
смотре младих стрип аутора 1998. године, 
суочили са истим проблемом који нас је све 
време гледао у очи са хрпе Коканових ори-
гинала - није било табли из серијала „Никад 
Робом“.

Помену Кокановог рада на „Никад Робом“ 
није било ни у Кокановом студију, у који нас 
је уводио кад је планирао да с нама ради 

Маркова жена, отмичар Мина од Костура и Марко прерушен у свештеника - пример 
употребе лукавства пре отвореног сукоба и освете у нашим народним песмама
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индивидуално. То су били моменти у чијем 
смо ишчекивању знали да будемо данима и 
недељама, и кад је једном приликом Кокан 
био развио читав један распоред где је сваки 
дан у недељи требала да долази друга двојка 
ученика како би са њима индивидуално ра-
дио туширање, нашој срећи није било краја. 
Наравно, студио је био тек један ћошак у 
предсобљу стана, на његовом најпрометни-
јем месту, где су се све друге собе, укључу-
јући и купатило, сусретале... Али какав је то 
само ћошак био! У питању су биле дрвене 
полице од пода до плафона у облику ћири-
личног Г, услед којих је био усађен радни сто 
и столица. Оне полице које су биле затворе-
не у себи су садржавале, видели смо то кад 
би их отворио у потрази за нечим што му је 
у том тренутку у раду затребало, хрпе исеча-
ка из часописа и новина које је Кокан ради 
документације деценијама студиозно саку-
пљао иако је готово никад није консултовао, 
као и килограме и килограме папира и алата 
за цртање. Свега је ту било! Најразличитијих 
врста папира, од хамера преко бристола до 
кунстдрука, уредно исеченог у формат не-
што већи од А3 - који и дан данас међу Кока-
новим ученицима просто слови за „Коканов 
формат“ - и који је Кокан годинама довлачио 
из разних штампарија. Било је ту буквално 
стотине пера која је Кокан обрађивао тако 
што би их учинио флексибилнијим загрева-
њем или зарезивањем те из разрађивао до 
разичитих форми савитљивости и употре-

бљености за различите фазе свог тушерског 
рада, држаља за пера и четкица, огромних 
литарских боца туша које је некако успео да 
набави чак из Кине, која је у оно доба била 
много даља него сада, и чији му је и муљ на 
дну пуно значио будући да је наставио да га 
чува дуго након што би потрошио сав упо-
требљиви туш... На вратима витрина, видим 
то и сада иако у том стану нисам био ево већ 
20 година и засигурно више никад нећу јер 
као такав не постоји, стајале су излепљене 
фотокопије табли „Рипа Кирбија“ Алекса Реј-
монда, кога је Кокан увек апострофирао као 
свог превасходног узора, и „Фила Коригана“ 
Ала Вилијамсона, као и неколико примера 
шака исечених из различитих стрипова па 
компилираних у један лист за референцу. 
Доле, у ногама, била је велика даска коју је 
Кокан држао искошену у крилу док је цртао 
за столом, обавезна пепељара на дохват 
руке, а десно се протезала библиотека стри-
пова и књига, која је уоквиривала старински, 
црни телефон толико налик на онај који је 
користила група ТНТ, тема неколико сачува-
них колорних насловница међу Кокановим 
оригиналима. У поменутој Кокановој библи-
отеци налазила се једна шпанска историја 
стрипа у четири тома, лускузног издања твр-
дих корица, у којој су нам већ на први поглед 
и први сусрет одузели дах неки славни свет-
ски наслови, пар албума „Дуранга“ у издању 
„Дечијих Новина“, које је Кокан доживљавао 
као свог матичног издавача, неколико Сер- Пр
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Пример Кокановог начина рада пред крај живота и прецизног рада пером - табла из Софке



пијеријевих „Друна“, затим разни школски 
и стрип часописи. Једини Коканов стрип 
који се у њој налазио, по мом сећању, била 
је адаптација „Чича Томине колибе“ коју је 
објавио Коканов стари сарадник Цирил Гале 
у Словенији. На наше чуђење зашто нема 
више својих стрипова на полицама, Кокан 
је одмахивао руком да он своје одштампане 
стрипове одмах по њиховом објављивању 
подели другима, да га они не занимају - што 
је све заједно значило да у Кокановој библи-
отеци, на жалост, није било ни једне једине 
свеске едиције „Никад Робом“.

Од тада па до данас сам, за поменутих 20 
година, ту и тамо сусретао Коканов рад из 
„Никад Робом“, али некако увек успут. Или 
су у питању били фрагменти, по који сегмент 
или кратка епизода репризирани те пре-
штампани у другим издањима и едицијама, 
или сам пак ја био ограничен временом, 
како у наведеном првом сусрету с „Никад Ро-
бом“ на тавану у Велесу тако и у најновијем, 
прошлог пролећа на једном другом тавану 
(стварно, шта је то са таванима и стрипови-
ма?), у лесковачком насељу Анчики где је за-
вршила колекција професора техничке шко-
ле „Раде Металац“ који је свој живот завршио 
који дан раније... Тек, премало да се Коканов 
рад из те епохе сагледа на прави начин, у ши-
рем контексту.

Кокан кога срећем у овом издању није 
ми сасвим непознат. Осећај који имам чита-
јући Коканове стрипове из „Никад Робом“ 
је најсличнији ономе који добијате кад вам 
породица брачног друга или блиског при-
јатеља потури неку групну фотографију из 
њених или његових млађих дана и изазове 
да демонстрирате своју блискост са дотич-
ним тако што ћете га идентификовати на 
датој фотки - ако добро познајте особу, мо-
жда ће вам требати нешто мало времена 
да изоштрите слику, али ћете је неизбежно 
препознати. Тако су и мени мушке и женске 
физиономије на странама које следе пре-
познатљиво Коканове. Ту је и детаљ који је 
Кокан волео да користи, пре свега у својим 

млађим данима, а то је да, уз свој каракте-
ристични, китњасти потпис стрип додатно 
потпише употребом аутопортрета, обично 
ни мање ни више него упошљеног у тумаче-
њу улоге протагонисте стрипа. Тако у стри-
повима о дружини Хајдука Бошка срећемо 
Јанка, хајдука светле косе и за ту епоху нека-
рактеристично танких, треба ли подсетити, 
за Кокана карактеристичних бркова. Ту је, 
даље, и ослањање на неизбежног Фостера 
у стриповима смештеним у средњевековни 
миље, где успостављеној паралели помаже и 
то што је Кокан свесно одлучио да, тамо где 
је сам био сценариста, сав текст, макар он 
био и дијалошки, унесе без употребе дијало-
шких облачића, што је наративни поступак 
који је чувеним учинио управо Харлолд Фо-
стер у свом „Принцу Валијанату“. Даље, мно-
ги је Турчин у овим стриповима ближи или 
даљи род Минга Немилосрдног са страница 
„Флаша Гордона“, а почесто се, у третману 
линије, шака или поза има осећај блискости 
са такође Рејмондовим „Рипом Кирбијем“, на-
рочито у старијим стриповима у овој колек-
цији, онима који датирају из 1964. године. На 
крају, кадар којим се завршава стрип је често 
еквивалент чувеном Морисовом одјахивању 
Таличног Тома у залазак сунца, с тим што је у 
Кокановој варијанти та композиција изведе-
на тако да неки од ликова стоји на узвишици 
и губи дах пред упечатљивим пасторалним 
пејзажом, често украшеним каквом сред-
њовековном утврдом или турском касабом. 
Управо је и тај избор тематике оно што ове 
стрипове чини препознатљивима: Кокано-
вом су срцу, пошто је причао како је човек 
прошлости а не садашњостили или будућно-
сти, највише лежали управо стрипови који су 
се дешавали или у Средњем Веку, или за вре-
ме турске владавине на нашим простори-
ма. Ту није морао да истражује тематику, да 
трага за документацијом, ту, другим речима, 
није било ничега што га је успоравало. У тим 
је стриповима био свој на своме - све оно 
најбитније имао је већ у својој глави и само 
је то по потреби извлачио на светло дана, од-
носно на белину хамера.
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Е сад, начин на који је слике из своје главе 
извлачио на папир јесте она кључна разли-
ка од Кокана кога сам 1995. упознао и кога 
сам, из прве руке, гледао како ради. Никола 
Митровић Кокан је у свом позном животном 
добу најгрубље могуће скицираној оловци 
кадра из, рецимо, „До пакла и назад“, присту-
пао пером, којим би истуширао читав цртеж 
до најситнијег детаља – оних истих детаља 
којима у оловци није било никаквог трага 
и који су се под Кокановим пером готово 
магијски појављивали најављени у нашем 
изненадном задивљеном муку рафалном 
шкрипом метала по хартији... Да би се тек 
пред крај прихватио четкице и њоме, према 
ономе што је пером истуширани цртеж дик-
тирао, брзопотезно разделио црне површи-
не. Кокан из шездесетих је, пак, имао сасвим 
други метод рада и преференцу тушерског 
алата, у чему се после брижљиве анализе 
са мном слаже већ поменути Иван Стојано-
вић Фики, још један Коканов ученик из тог 
периода а данас стрип аутор објављиван 
на француском стрип тржишту. Кокану је, у 
стриповима из „Никад Робом“, основни ту-
шерски алат била управо четкица, којом би 
већ у првој фази разрешио распоред црно-
-белих површина на кадру, исцртао основне 
контуре ликова и онолико детаља колико 
је могао - да би се тек тада, кад је кадар био 
„ухваћен“ и није се више могао отети, лаћао 
пера и њиме улазио у финију разраду... Што 
је дијаметрално супротан поступак од оног 
који је практиковао у другој половини свог 
живота и који је евидентан на сачуваним 
оригиналима из овог периода! Резултат тог 
креативног поступка, ма колико он био, по 
мом мишљењу, добрим делом изнуђен, по-
пут неких других које запажам и о чему ће 
касније бити више речи, јесу најживљи, наје-
нергичнији Коканови стрипови које сам ика-
да видео! Да, у стриповима из „Никад Робом“ 
нема препознатљивих богатих шрафура, 
толико карактеристичних за позног Кокана, 
нема раскошног веза „перцетом“ како је ста-
ри мајстор знао да му тепа, нема барокног, 
искићеног сплета линија од којег застаје дах 
- уместо њих ту је ослањање на црно-беле 

контрасте уз штедљиву употребу шрафуре 
и снажне, живе линије извучене четком. У 
питању је један сведен, економичан стил 
у коме је полусенка жртвована контрасту, 
дорађеност ефективности а упегланост ек-
спесивности. И сам цртеж и композиција ка-
дрова показују неке предности у односу на 
каснији период рада. На први поглед звучи 
парадоксално а на други можда већ и не, али 
кад је имао далеко мање стрипова „у ногама“, 
кад је рука била мање вешта да све замисли 
што верније преточи у цртеж, Кокан је неке 
ствари, попут рецимо шака, за које нас је 
увек учио да су уз лице примарно средсто за 
преношење емоција лика, радио успешни-
је, знатно мање шаблонски... Ваљда управо 
зашто није имао нагомилано искуство на 
које је могао да се ослони, већ је морао да 
свакој новој шаци приђе пажљиво, да је кон-
струише изнова. Кокан из „Никад Робом“ је 
сиров, небрушен дијамант, који сија непре-
двидљивим, али баш зато и непоновљивим 
сјајем. Пред крај живота био је неоспоран 
мајстор са више од 40 година бављења стри-
пом за собом, али таквог жара, такве снаге 
као у стриповима у „Никад Робом“ више није 
имао у свом цртежу - баш као што човек од 
65 година не може, ма колико он био вита-
лан, имати у себи оне животне и креативне 
сокове који колају и кључају у његовим ве-
нама у напону стваралачке снаге, с почетка 
његових тридесетих. Коканов цртеж осамде-
сетих и деведесетих био је сјајан, дорађен и 
изгланцан, али није у њему било оне храбро-
сти, усуђујем се да кажем и дрчности, као у 
оном који је настао неколико деценија рани-
је - једно каснијим нагомиланим искуством 
стечено мајсторство баратањем шрафуром 
овде још увек није сменило инстиктивно, 
урођено мајсторство тенебризма.

Коканов рад на „Никад Робом“ за мене 
баца ново светло на његов модус операнди 
какав сам имао прилике да са својим коле-
гама из Школе стрипа упознам - открива по-
рекло неких метода рада а код других нуди 
објашњења која су до сада, барем мени, 
недостајала.  У „Никад Робом“, прво, види-
мо генезу Коканове калиграфије. Кокан је, 
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вероватно захваљујући и свом формалном 
уметничком образовању (Средња уметничка 
школа „Ђорђе Крстић“ у Нишу, прва генера-
ција ученика школе) знао да је упис текста 
саставни део табле, ликовни елемент који 
може да допринесе, али и одузме, утиску 
који табла оставља. Очигледно је да је био 
свестан онога што је и данас болно јасно, а 
то је да у раним стриповима, као што „Траго-
ви у снегу“, упис текста радио против њега. 
Технички коректно уписан и читак, он је ипак 
уписиван без разумевања цртежа уз који је 
ишао, и кварио је укупну перцепцију прочи-
таног, успоравајући и ометајући укупан чита-
лачки доживљај. Поуздано се сећам да Кокан 
није претерано волео да уписује текст, али је, 
упркос томе, у каснијим свескама „Никад Ро-
бом“ преузео у своје руке ту техничку ствар 
како би имао, кад већ не комплетну, а онда 
што већу контролу над завршеним произво-
дом. Из тог разлога је, ценим, а не само из 
разлога да не би чекао на сценарије из Гор-
њег Милановца, како је наводио, преузео и 
писање сценарија. Будући да за то, по својим 
речима, за разлику од цр-
тања није имао природне 
предиспозиције, постаје 
јасно зашто се ослонио на 
постојећи сиже чврсте на-
ративне структуре и зашто 
су познији стрипови из ове 
збирке махом адаптације 
народних епских и лирских 
песама. Потрага за што ве-
ћом контролом условила 
је, верујем, и прелазак на 
перо у каснијем периоду 
живота, јер је потез пером 
у већем степену могао да 
контролише од често сво-
јеглаве четке, а након што 
би поменуто перо учинио 
флексиблинијим, њиме је 
могао да извлачи линије 
карактеристичне за перо, 
али и оне карактеристичне 
за четкицу. У „Никад Робом“ 
Кокан је, дакле, успоставио 

онолико контроле колико се уопште могло, 
јер, колор очигледно није био његов - веру-
јем чак да њиме уопште није био задовољан. 
Уколико Коканове објављене насловнице из 
других издања остављају сумњу у препозна-
тљиву палету коју је мајстор користио, јасно 
је да Кокан не би бркове и браду својих ју-
нака колорисао бојом коже, што је анонимни 
колориста, вероватно из редова техничких 
лица у редакцији или пак штампарији, што 
је тада била уобичајна пракса, без икаквог 
зазора чинио. Кокан је покушао да под сво-
ју контролу стави све оно што јесте било у 
његовој моћи, кад већ на колор није могао 
утицати, као ни, према својим тврдњама, на 
толико кратке рокове да се однос дана пре-
осталих за рад наспрам броја табли стрипа 
граничио с апсурдом. 

Управо у тим роковима, и брзини рада 
коју су, посредно, наметали, лежи објашње-
ње за много тога што је карактерисало Кока-
нов рад у каснијем периоду, све до његове 
смрти. Наиме, брзина је постала примарна Пр
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ствар јер је ушла Кокану у крв након свих 
оних година које је проводио са буквално 
два радна времена, једним редовним на 
месту дизајнера у лесковачком прехрамбе-
ном гиганту „Тома Костић“, нажалост данас 
почившим попут самог Кокана, и другим на 
које се у свом предсобљу послеподне седао 
после првог и са кога је знао да устане само 
да би се на прво радно време изјутра вратио. 
Кокан је располагао „половним“ радним вре-
меном, за разлику од многих других колега, 
а опет је, за разлику од већине, био један од 
најпродуктивнијих сарадника „Дечијих Но-
вина“. Кокану је чињеница да не може да се 
потпуно посвети стрипу јако сметала, што се 
и види из интервјуа које је давао шездесетих 
и седамадесетих година прошлог века. У 36 
броју „Зенита“ објављеном 1966. године Ко-
кан каже: „Квалитетан домаћи стрип тешко је 
наћи – Ако га и нађемо он је урађен руком 
цртача који професионално ради на томе. 
Значи, физичка и духовна концепција је на 

расположењу целог дана. Такав цртач је оп-
терећен само једном бригом, бригом да стр-
пљивим и студиозним радом створи стрип 
– квалитетан стрип! То је реткост код оних 
бројних цртача. Они су оптерећени двостру-
ким радним животом. Сматрам да, ако бисмо 
желелели да направимо добар стрип, траба 
да се активирамо само на томе. Али то је 
немогуће, јер постоје установе у којима оба-
вљамо свакодневне послове. “ Након више 
од деценије, у интервјуу објављеном у на пр-
вој страни иза корице првог броја легендар-
ног „Yу стрипа“ 1977. године, Кокану ова тема 
и даље не да мира, па јој поново посвећује 
значајан део свог интервјуа. Не само то, он 
је потенцира јер се појављује ничим изазва-
на, на питање о томе који су највећи домаћи 
и страни цртачи стрипа по Кокановом ми-
шљењу: „Од домаћих цртача стрипова, нећу 
намерно да поменем наше славне мајсторе 
Радиловића и Бекера, јер се они стрипом 
баве чисто професионално. Они имају доста 

времена за припреме и 
право студирање онога 
што раде. Кад смо већ 
код слободног време-
на, ја бих стрип-цртаче 
делио на оне који имају 
довољно времена за из-
раду стрипова и оне који 
то раде са остатком снаге 
и времена. Значи: стрип 
тражи искључиво високи 
ниво професионалности 
и континуирани студио-
зни рад. То опет значи да 
стрип-цртач мора имати 
довољно времена, мора 
бити слободан уметник. 
Жао ми је што је рад 
стрип цртача осуђен на 
просечност, а врло често 
се граничи са кичом (код 
набеђених мајстора стри-
па). “ 

Ако узмемо у обзир са 
колико страсти и одлуч-

Пр
им

ер
 Ко

ка
но

во
г к

ол
ор

а -
 на

сл
ов

на
 ст

ра
на

 за
 Ел

ео
но

ру

18



ности Кокан поставља према овој теми и ко-
лико га она заокупља на почетку и крају ње-
говог креативног зенита, у периоду када су 
и настајали стрипови из серијала „Никад Ро-
бом“, постаје јасно колико су тај недостатак 
времена за рад и грижа савести што стрипу 
не може да се посвети онолико колико то 
девета уместност заслужује, свесно или под-
свесно обликовали Коканов приступ стри-
пу у свим његовим видовима. Зато је Кокан 
развијао технике које би му помогле да што 
брже и са што мање жртвовања квалитета 
обави дати задатак, зато четкица и експреси-
онизам, зато црно-бели контрасти! Зато се, 
даље, у „Никад Робом“ запажа настанак по-
менутог Кокановог цртачког трика у коме се 
позадина испуњава нечим што „није ништа а 
опет је нешто“. У контексту стизања рокова 
и вратоломне брзине у скраћеном радном 
времену за израду стрипа, јасно је зашто је 
Кокан морао да приступи визуелном опсе-
нарству и створи графички пандан ономе 
што око види, елиминишући исцртавање де-
таљне позадине за шта буквално није имао 
времена - оно што ће пак вероватно увек 
остати тајна јесте како је од ове де фацто 
мане успео да направи још једну врлину свог 
ликовног израза. Фуриозне брзине у раду 
коју му је рад на „Никад Робом“ наметнуо 
Кокан никада није успео да се отараси, чак 
и кад више није било потребе за њом, чак и 
кад ни на који начин није била сврсисходна. 
Гледајући Коканове бројне поновљене те од-
бачене табле, ми, Коканови ученици, тума-
чили смо њихову бројност тиме да је Кокан 
био перфекциониста. Нисмо сасвим погре-
шили, но нисмо, без увида у минули рад, мо-
гли ни да будемо сасвим у праву: Кокан јесте 
био перфекциониста - али условљени. Чвр-
сто зауздан наметнутим ограничењима, он 
је временом са својим крвницима, рокови-
ма, ушао у симбиозу. Подносио им је жртву 
у виду нежељеног компромиса у квалитету 
а они су њему заузврат пружали оправдање 
пред собом зашто никада није сасвим би-
вао срећан урађеним, ма колико то другима 
било сјајно или фантастично. Зато има толи-
ко одбаченог међу сачуваним Кокановим та-

блама, зато има толико верзија једне стране, 
зато, на крају, верујем да Кокан није завршио 
ни један од своја три пројекта из снова, „Кра-
љицу Хат“, „Софку“ или „До пакла и назад“. 
Читав радни век под јармом рокова, који су 
буквално изнуђивали предају на објављива-
ње завршених стрипова с којима Кокан ни-
када није могао бити задовољан, учинио је 
своје, и Кокан више није умео да функциони-
ше без њих. Доцније, кад му нико више није 
седео за вратом, он се увек изнова враћао 
на урађено и до бесвести исправљао, лепио 
и прелепљивао кадрове и делове кадрова, 
стално почињао стрипове изнова. Није да 
је он раније био задовољан урађеним, али 
је бар постојао спољни притисак да се на-
ручени стрип преда издавачу. Сада, кад тога 
више није било и кад није било оправдања, 
кад се дошло до тога да се остваре снови, 
није му било ни мало лако да функционише 
у вакуму. 

С друге стране, сад је јасан и разлог зашто 
код Кокана није било оригинала из периода 
„Никад Робом“ нити сачуваних издања. Знао 
је Кокан да може боље, знао је да мора боље. 
Зато никада није био задовољан, зато није 
могао да гледа своје оригинале ни објавље-
не стрипове. Он је сам говорио да кад стрип 
изађе он га одмах подели и „поцепа“, а посто-
ји сведочанство лесковачког цртача и дизај-
нера Јурице Дикића који је, као дете играју-
ћи се иза Коканове куће нашао с друговима 
пуну канту за ђубре одбачених Коканових 
оригинала. Стрип је, дакле, за Кокана живео 
онолико колико је он живео у стрипу - само 
док га је радио. Кад се тај плес завршио, кад 
су један из другог, омађијани игром, извукли 
све што су могли омеђани конкретним вре-
меном и простором, растајали су се као јед-
нократни љубавници, без освртања, да се не 
кваре сећања онолико лепа колико су икада 
била и колико ће икада бити, и продужили 
даље, у сусрет новим авантурама...

Драго ми је што се ова збирка појавила, 
из више разлога, од којих су неки свакако 
објективни, а други непорециво лични. Први 
разлог је што је прекопотребна систематска 
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Срђан Николић Пека, Марко Стојановић, Никола Митровић Кокан, Олгица Петровић и Владимир Весовић на отварању изложбе Лесковац среће Београд јуна 1997. године

обрада стрип стваралаштва Николе Митро-
вића Кокана, тек начета монографијом „Кики 
Рот“ објављеном 2012. у едицији Лесковачки 
стрип, овим путем настављена. Други је што 
ова збирка призива у сећање лик и дело јед-
не од истинских легенди девете уметности 
на овим просторима у прави тренутак, 20 
година након његове смрти. Ово издање, 
што је можда и најважније, даје читаоцима 
прилику да упознају Кокана у напону његове 
стваралачке снаге, у његовој на много начи-
на најзначајнијој и по значају за југословен-
ски стрип најважнијој фази - у стриповима 
који се, како смо апсолвирали у првом делу 
текста, данас не могу наћи ни за лек. Овде 
објављени стрипови из „Никад Робом“ уз 
то нуде и једну преко потребну призму за 
сагледавање свеопштег Кокановог стрипов-
ског опуса који се састоји од хиљада и хиља-
да табли објављених у земљи и иностран-
ству, при чему буквално свака од њих која 
је настала након оних нацртаних за „Никад 
Робом“ носи неизбрисиви печат који је то ис-
куство оставило на рад њиховог цртача. Што 
се мене лично тиче, знам да ми је увид у ове 
стрипове помогао да много боље разумем 

свог ментора и као човека и као ствараоца, 
на чему ћу приређивачу ове публикације, 
Живојину Тамбурићу, увек бити од срца за-
хвалан. Такође, драго ми је што сам, видевши 
по први пут Коканову верзију Марка Краље-
вића, да додам, са запрепашћењем увидео 
да смо, кад смо покретали серијал „Вековни-
ци“ у коме је један од протагониста управо 
овај епски јунак, сасвим несвесно били у ве-
ликој мери на трагу ликовне интерпретације 
Марка коју је Кокан понудио. Најзад, на неки 
чудно горко-сладак начин радује ме то што 
ће скромни и тихи Стеван Брејдић Чупко, 
стрип цртач из Новог Сада, који је са доста 
пажње и стрпљења рестаурирао стрипове 
у овој збирци у исто се време опорављају-
ћи од тешког здравственог проблема који је 
имао, и који нажалост није доживео да види 
издање у које је толико напора уложио, за-
хваљујући управо том издању продужити 
свој овоземаљски живот на исти начин на 
који ова збирка то несумњиво чини са самим 
Николом Митровићем Коканом... 

 Марко Стојановић,  у Лесковцу,  
август 2018.
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