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РУЖА ГОСПОЂЕ БЕТЕ
Освит XX века

Где год се на се лим, по са дим ру жу. До не сем сво је ства ри у два кар тон ска ко фе ра, 
ве ли ка као два ши фо ње ра, и не да нем че сти то од пу та и на по ра а већ се ла тим ло па-
те. Ис ко пам ру пу ла кат ду бо ку и у њу по ло жим ру жу с ко ре ном. И то у ви до кру гу 
ода бра не со бе, ко ју на пр во гле да ње сме ста про гла сим рад ном. Та ко знам да сам 
под сво јим кро вом, не у це ње на жи во том.

Ка жу да је жу та бо ја, бо ја бо ле сти, али кад ме опо ме ну на то зу ре ћи с по до зре-
њем у мој жу ти ше ши рић, још тру ћа ју ћи о ре ли гиј ским сим бо ли ма и пси хо ло шким 
зна че њи ма жу тог, не ли бе ћи се да при зо ву и ма ги ју, ја им пр стом по ка жем на сун це и 
за тво рим им бар на крат ко гу би це. Док на ми ру не за са дим ру жу. Жу ту, ка ле мље ну.

На Ко сан чи ће вом вен цу, у при зем ном ку ћер ку у ком је Ки ри ло Ку тлик отво рио 
пр ву умет нич ку шко лу у Ср би ји, оста ви ла сам јед ну, ону ко ју смо Ри ста и ја кри јум ча-
ри ли у во зу из Мин хе на. Би ла ми је у руч ном пр тља гу, са бу се ном ис ко па ним из дво-
ри шта род не ку ће у Бам бер гу. Али та је бр зо по ди вља ла, а цве то ви јој из бле де ли и 
ста њи ли се у че ти ри-пет ла ти ца; по сле сам чу ла да су је но ви ста на ри од мах по на-
шем од ла ску по се кли и на ње но ме сто по бо ли ту ју. У инат уро ци ма, јер не ма ло је 
њих омр зло на стран ца ко ји се по ред си ле си је ов да шњих сли ка ра и ва ја ра др знуо 
зва нич но да ове ри срп ску умет ност. Ме не ни су ди ра ли, иако сам зна ла да пре да мном 
пре ћут ку ју оно што им је ве чи то ста ја ло на врх је зи ка. Али све бих иона ко кад-тад чу ла, 
чар ши ја бру ји и кад је не слу ша те. 

У Де ли град ској на до мак Сла ви је сам јој на шла се но ви то ме сто, под про зо ром 
глав ног ате љеа са шта фе ла ји ма и др ве ним сан ду ци ма за по зи ра ње мо де ла, чим смо 
Ри ста и ја от ку пи ли од Ку тли ко ве удо ви це Срп ску цр тач ку и сли кар ску шко лу и из ме -
сти ли је она мо при вре ме но док нам је Ми лан Ка пе та но вић гра дио по ро дич ну ку ћу 
на Дор ћо лу. Над ме но се жу те ла у освит жу тог сто ле ћа. А у ва зду ху се ствар но осе ћа ла 
бо лест; зва ла сам је про ро чан ски крат ко и ја сно – рат. 

Ис па ло по сле нео че ки ва но да је пу за ви ца, али ми то ни ма ло ни је сме та ло. Пе ла 
се пре ко про зо ра до бал ко на со бе на спра ту у ко ју смо сме сти ли брач ни кре вет и 
при руч ну би бли о те ку, углав ном књи ге на мом ма тер њем не мач ком. Ли за ла је као 
пла мен огра ду и пер го лу све док јој се обле гра не ни су сто пи ле са ара бе ска ма и во-
лу та ма гир лан ди и око ва ле се у гво жђе. Ко год је про ла зио ули цом, за ста јао је у не-
ве ри ци, при ву чен бле шта вим ли цем згра де, не одо лев ши да осмо три от ку да то ли ки 
сјај, чак и кад не ма сун ца, а и на ди ви се пред рет ком ле по том. Ђа ци су зна ли по не кад 
да се ше га че: Да нас не ма ча со ва, по жар за хва тио де сно кри ло Ву ка но ви ће ве шко ле!
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Али за вр ши ли нам ку ћу и шко лу, ујед но, на углу Го спо дар Је вре мо ве и Ка пе тан 
Ми ши не. На вре ме јер сам би ла већ при лич но мр зо вољ на и умор на од че стог се ља-
ка ња. Спа ко ва ла сам два кар тон ска ко фе ра и ру жу; је два ус пе ла да пре се чем и из ва-
дим ко ли ко-то ли ко ко ре но ва за пел цер. Већ сам та да сум ња ла да ће ишта ви ше би ти 
од ње, али сам је ипак уви ла у вла жну хар ти ју и по не ла са со бом. 

Чим сам ушла у авли ју, угле да ла сам ме сто за њу у дну дво ри шта, тач но на спрам 
спо ред ног ула за у про стра ни са лон с ре дом ви со ких про зо ра ко ји су гле да ли на Ду-
нав. Још с ула за су га Ри ста и наш пр ви и нај ста ри ји уче ник Ко ста Ми ли че вић бе зе цо-
ва ли за глав ни ате ље, а ја се крат ким кли ма њем гла ве сло жи ла. Док су њих дво ји ца 
са ко чи ја шем и не ко ли ко на јам ни ка ис то ва ра ли ка ба сте ства ри, ко па ла сам ру пу за 
мо ју ру жу. И ве ру ју ћи да ће опет би ти жу та, чки љи ла сам у сун це ко је је ко у инат тог 
да на не ми ли це пр жи ло, а с ме не цу рео ле ден зној, ква се ћи ми оно ма ло оде ће што 
ми је би ло на рас по ла га њу. Јер, кар тон ски ко фе ри су оста вље ни за дру гу, или ко зна 
ко ју ту ру, а бу ду ћи да је гос’н Ми ли че вић био глав ни по ма гач, ве ро ват но ће сти ћи 
по след њи, за јед но са по кућ ством и не ва жним сит ни ца ма. 

Ни сам се ипак бу ни ла. 
„Нај ва жни ји је рад ни ин вен тар: ку ти је са сли кар ским ма те ри ја лом и шта фе ла ји”, 

по на вљао је Ко ста, пр те ћи на ле ђа др ве ну ска ла ме ри ју као да под ме ће це ло га се бе. 
А во лео је сли кар ство и све око сли кар ства, ни је мо гло да се ка же – ви ше од жи во та, 
јер за жи вот ни је мно го ма рио. Иако пре ра стао све ге не ра ци је по ла зни ка на ше шко-
ле, жао нам би ло да га не при ми мо кад год се она ко слу ђен, ви ше гла дан не го сит, 
по ја вљи вао на вра ти ма ате љеа, мо ле ћи во при сла ња ју ћи квр га ве пр сте на ста кло. 
Пу шта ли смо га да сли ка с го ло бра дим мла ди ћи ма, и де ло вао је као слу чај но за лу та-
ли, то бо же ис ку сни и пре ве ја ни умет ник, још она ко вер ме ров ски уде шен, ве чи то на 
иви ци про ва ли је ко ја би се са ма од се бе за тва ра ла чим би се окли знуо. Јер, Бог чу ва 
лу де.

До вољ но сам би ла при себ на, гер ман ски про ра чу на та, с обе но ге на рас ко па ној 
зе мљи, да би ме Бог са да по гле дао и са чу вао, али не би би ло на од мет да ми по ша ље 
ше шир са ши ро ким обо дом да бар ма ло за шти тим иона ко уси ја но те ме и сун цем 
опр ље на ра ме на, би ла ми је пр ва по ми сао. Са мо Он зна где ли су се за ту ри ла два 
ши фо ње ра пре тр па на мо јим ства ри ма. 

Ни сам се усу ди ла на глас ни ко га да пи там, а и да је сам, ни сам има ла ко га. Ри ста је 
за не то пе ву шио не ку ста ру ма ке дон ску пе сму с ко јом ме је, ина че, и успа вљи вао и 
бу дио у Па ри зу и Мин хе ну. Већ сам је зна ла на па мет. Оста ли су ћу та ли.

„Ба бет, по сто ји тач но вре ме ка да се са де ру же”, до вик нуо ми је за је дљи во кроз 
про зор но вог ате љеа, а глас му као ехо од јек ну, раз би ја ју ћи се о пра зне зи до ве. 

И ви ше стру ко ме је ра же стио. Не во лим кад ме зо ве Ба бет. 
„У фе бру а ру да би до спе ла да цве та у ма ју”, до пу нио је ко чи јаш ва жно и не при ме-

ћу ју ћи мо ју љут њу. За ру ка вљем је бри сао зно ја во че ло и врат, са у че снич ки ми се 
осмех нуо.

„Ру жа би ра го спо ђу Бе ту, а не вре ме”, ста вио је Ко ста тач ку на не из ве сност, што 
ни сам оче ки ва ла. Са жа љи во ме при том по гле дао, а мо ра да је при зор за и ста био за 
жа ље ње чим сам ус пе ла да при ву чем ње го ву па жњу. Та ко го ло гла ва, мо кра и ома-
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мље на сун цем, још као де те ли ца умр ља на пра ши ном и зно јем, при др жа ва ла сам 
ру жу са сре за ним ко ре њем, спрем на да га по бо дем у зе мљу, још до бро уоко ло ута-
бам сво јом те жи ном, а има ла сам и чи ме. И мо ра да сам на све ли чи ла осим на ауто-
ри тет Умет нич ко-за нат ске шко ле ко ју смо уз др жав ну по моћ ка ни ли ко нач но да 
скра си мо у на шој ку ћи. И шко лу, и ру жу, и уче ни ке, и на став ни ке, али и се бе. 

Гле дам свој од раз на мир ној по вр ши ни во дом ис пу ње не ве дри це. Исто ли це као 
и сеп тем бра 1898, али та да је би ло умр ља но по ле ном с бу кетâ гер бе ра ко ји ма су ис-
ки ти ли са лу На род не скуп шти не, али и ме не. Пр ва из ло жба у Ср би ји са све ча ним це-
ре мо ни ја лом отва ра ња, на ком сам лич но ин си сти ра ла и на се бе пре у зе ла од го вор-
ност за ор га ни за ци ју. До шао и краљ Ми лан Обре но вић, до нео ми бу кет ру жа. Жу тих. 
„Би ће ми част и за до вољ ство да го спо ђа Бе та Ву ка но вић из ла же и у Дво ру, лич но ћу 
отво ри ти из ло жбу”, ре као је Си ме о ну Рок сан ди ћу и мом Ри сти. Ли це сам пре кри ла 
ру жа ма, ви ше због су за ко је сам по ку ша ва ла да са кри јем. И та ко је кре ну ло. Са из ло-
жба ма, али и ого ва ра њи ма. „Краљ се по кло нио до зе мље стран ки њи!”, пи са ла је су-
тра дан бе о град ска штам па.

Пе том сна жно уду бих ру пу и у њу на сух во ду из ве дри це са сво јим му са вим од ра-
зом. Две оли ста ле гра не штр ча ле су са ута ба не хум ке, отр гох по јас са ха љи не и при-
ве зах их то ли ко чвр сто да су де ло ва ле као јед но ста бло, одав но за са ђе но. 

Сун це се већ ис пе ло на по ла не ба. 
„Под не је”, ре кох са мој се би и за се дох крај сво је жу те ру же.

Бе о град, март 2013.




