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СЛИ КЕ ЕВРОП СКИХ СЛИ КА РА У ТРИ  
СА ВРЕ МЕ НА СРП СКА РО МА НА
(Ми ле та Про да но вић, Са ша Об ра до вић, Дра ган Сто ја но вић)

Још је Ја ков Иг ња то вић у Ве чи том мла до же њи с под сме хом опи си вао ка ко мо лер 
мо лу је у до ла ми го спо дар Со фру као „по бе ди те ља“ на до врат ку бир ти је у ко јој је са-
вла дао ло по ве. Али кра јем 19. ве ка углед сли ка ра ме ђу Ср би ма у По ду на вљу и у Кра ље-
ви ни Обре но ви ћа већ је по рас тао, што се огле да у по ме ни ма де ла европ ске умет но сти 
у Ду чи ће вим сти хо ви ма. Ре мек-де ло срп ске пу то пи сне књи жев но сти Љу бав у То ска ни 
Ми ло ша Цр њан ског пре пу но је алу зи ја на сли ке ре не сан сних Ма до на; Ста ни слав Ви-
на вер об ја вљу је сја јан есеј о Ћур ли о ни су, а Иво Ан дрић у Раз го во ру са Го јом ре чи ма 
шпан ског сли ка ра и тка ље са оп шта ва ми сли о сва кој ве ли кој умет но сти. У дру гој по-
ло ви ни 20. ве ка срп ски сли ка ри ства ра ју књи жев на де ла, а пи сци сли ка ју или, по пут 
Цр њан ског ко ји по ле ми ше с исто ри ча ри ма умет но сти о Ми ке лан ђе лу, пи шу о сли кар-
ству, или као Ла сло Бла шко вић про зе о сли ка ри ма. Ов де ће би ти ре чи o три ро ма на 
на ших са вре ме них ау то ра – сли ка ра и пи сца Ми ле те Про да но ви ћа, ди пло ма те и пи сца 
Са ше Об ра до ви ћа, те про фе со ра и пи сца Дра га на Сто ја но ви ћа. Ови при по ве да чи и 
по зна ва о ци умет но сти ре чи ма до ча ра ва ју сли ке, са вла да ва ју ћи не пре ста ни от пор 
бо га тих об ли ка и бо ја да из мак ну ре чи ма. 

Не ке пи сце при вла чи уз бу дљи ви жи вот и суд би на сли ка ра, ин те ре су је их ка ко 
жи вот не при ли ке ути чу на на ста нак фи гу ра на плат ну, ка ко су до жи вља ји, осе ћа ња и 
ми сли сли ка ра по ве за ни с на цр та ним или обо је ним ли ко ви ма или пак чи ме сли ке 
уз вра ћа ју сво јим твор ци ма. Дру ге пи сце оча ра ва склад бо ја и чу до на дах ну ћа или 
тај на са ме сли ке. Сли ка ре во са би ја ње вре ме на ли ков ног де ла у је дан трен, о че му је 
Ле синг пи сао у спи су о Ла о ко о ну, пи сац мо ра да вра ти у вре мен ски ток и низ ре чи, при 
че му он вре ме свог ка зи ва ња мо же успо ри ти опи сом, на бра ја њем или ана ли зом или 
пак убр за ти вр тло гом у ко ме се пре пли ћу ствар ност и сли ка. Жи во то пи си сли ка ра 
пред ста вља ју књи жев ну вр сту у ко јој пи сци тра га ју за раз ли чи тим на чи ни ма опи са и 
ужи вља ва ња у на ста нак сли ке или у ње но по то ње до жи вља ва ње. 

О Дел Ка ста њу

Ми ле та Про да но вић као сли кар, ли ков ни кри ти чар, тво рац есе ја из исто ри је умет-
но сти и пи сац ко ји у сво ја про зна де ла уно си сли ке ми ну лих сто ле ћа има мно го стран 
од нос пре ма исто ри ји ли ков них умет но сти. Као ко а у тор књи ге о фре ска ма срп ског 
сред њег ве ка или пи сац (ау то)би о граф ског ро ма на Ул тра ма рин по све ће ног и сли кар-

СВЕТЛА КОМОРА

Де јан Ај да чић



261

ству ра не ита ли јан ске ре не сан се, Ми ле та Про да но вић по твр ђу је сво је скло но сти ка 
ра ном фре ско-сли кар ству из свог пр вог ро ма на. Ро ман или ци клус од де сет при по-
ве да ка Ве че ра код Све те Апо ло ни је (1984) Ми ле те Про да но ви ћа ка зу је о жи во ту Ан дрее 
дел Ка ста ња, ре не сан сног фре ско-сли ка ра пр ве по ло ви не 15. ве ка. Фи рен тин ске па-
ла те и цр кве Ме ди чи је ве епо хе чу ва ју нај по зна ти ја де ла Дел Ка ста ња. Ала Та та рен ко у 
на че лу фраг мен тар но сти ову књи гу ви ди као пост мо дер ну би о гра фи ју, по ка зу ју ћи те-
мат ске и стил ске срод но сти овог тек ста са про зом Да ни ла Ки ша и Бо ри сла ва Пе ки ћа. 

Про да но ви ће ва ре на ра тив на би о гра фи ја, с цр та ма пост мо дер ни стич ке над град ње 
Ва за ри је ве би о гра фи је, кре ће од де тињ ства бу ду ћег сли ка ра на се лу, уз ов це, и во ди 
до при че о пр вим цр те жи ма, пр вим на руџ би на ма, сла ви и по то њим сли ка ма, све до 
смр ти Дел Ка ста ња. При по ве да ње у књи зи Ве че ра код Све те Апо ло ни је не на пу шта 15. 
век о ко ме се при по ве да, али при по ве дач да је сво је ко мен та ре ко ји, на рав но, при па-
да ју са да шњем вре ме ну. При чи о жи во ту сли ка ра до да ју се од лом ци о дру гим ли ко-
ви ма, нпр. Тор кве ма ди и ње го вој оп сед ну то сти ро гом јед но ро га ко ји шти ти од свих 
отро ва, ау тор оспо ра ва или до пу њу је би о гра фа слав них сли ка ра, уво ди сце не чу да 
ко јих не ма у Ва за ри је вом спи су, раз ви ја епи зо ду о ноћ ним пу то ва њи ма ви зан тиј ског 
ца ра Јо ва на Па ле о ло га на фи рен тин ски кон цил и др. При по ве да ње у тре ћем ли цу се 
на крат ко пре ки да да ва њем гла са са мом Ан дреи дел Ка ста њу. У књи зи је зна чај на па-
жња по све ће на на стан ку сли ка, али че сто об у хва та и окол но сти на руџ би не, при ли ке 
ре а ли за ци је, пред ста вља ње сли ка ре вих по сту па ка из а би ра ња ре ше ња и учин ка го-
то вих де ла на са вре ме ни ке. 

Ме ди чи је jош мла дом Ан дреи упу тио пр ву ве ли ку на руџ би ну. При по ве дач упу ћу је 
чи та о ца у пред и сто ри ју не у спе ле за ве ре про тив Ме ди чи ја, ко ји је дво је по бу ње ни ка 
ухва тио и јав но по гу био, док је тре ћи по бе гао. Опи су је се ве ша ње за ве ре ни ка и да је 
оквир за раз у ме ва ње сли кар ског за дат ка. Он раз ми шља о од но су ли ко ва и пер спек-
ти ва ма, о ком по зи ци ји ли ко ва обе ше них за ве ре ни ка и у том опи су је раз ви је на ек-
фра за као жи во су бјек тив но опи си ва ње сли ке. По том се при по ве да о на стан ку пор тре-
та Бру на Ла ти ни ја, бив шег кан це ла ра Фи рен тин ске ре пу бли ке и осли ка ва њу са ле за 
са стан ке у Про кон зул ској па ла ти ли ко ви ма але го риј ских вр ли на – Пра вед но сти, Раз-
бо ри то сти и Уме ре но сти. 

Пи сац опи су је на ста нак фре ске По след ња ве че ра и ци клу са са сце на ма Хри сто вих 
стра да ња, ко ји чи не Рас пе ће, По ла га ње у гроб и Ваз не се ње на сли ка не у цр кви ма на сти ра 
Све те Апо ло ни је у Фи рен ци. У опи су сли ка ре вог пр вог раз гле да ња зи да у тр пе за ри ји, 
Ан дре и не ми сли о рас по ре ду сце на и ли ко ва се пре та чу у крат ку ре на ра ци ју но во за-
вет не ле ген де – пи сац ожи вља ва при пре ме за по след њу је ру са лим ску ве че ру Хри ста 
са сво јим уче ни ци ма и оцр та ва ње го ву бри жну по све ће ност де та љи ма. Вра ћа ју ћи се 
би блиј ских вре ме на у Фи рен цу 15. ве ка, на ра тор от кри ва ван вре ме но пи та ње ка ко 
ва ља пред ста ви ти про стор у ко ме се од и гра ла по след ња ве че ра:

Оскуд ност про вер љи вих по да та ка о ме сту одр жа ва ња ве че ре и бо гат ство ин сти ту-
ци је осно ва не том при ли ком, на ве ли су Ан дреу, као и све прет ход не сли ка ре, да до га ђај 
сме сти у нај ра ско шни ју дво ра ну ко ју је мо гао да сми сли у окви ри ма сво га гра да или 
сво га вре ме на.
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Вр ло де таљ но се опи су је из глед про сто ри је, са вр стом ка ме на на ка се ти ра ним 
зи до ви ма, ор на мен ти ма, сту бу, сто лом с бе лим чар ша вом, ка ме ним сфин га ма, да би 
по том опи сао фи гу ре Хри ста и апо сто ла, те из дво јио Ју ду, ко га је Ан дреа ис та као сме-
стив ши га је ди ног с пред ње стра не сто ла: „Ње го во пре ме шта ње на су прот ну стра ну 
сто ла би ло је до вољ но да ука же на из оп ште ност.“ Ан дреа дел Ка ста њо, пот цр та ва 
пи сац, не оста је у окви ри ма ва же ћих ико но граф ских пра ви ла, јер Ју ди не сли ка, као 
прет ход ни ци – цр ни оре ол, већ га ли ша ва оре о ла и оде ва у там ну оде ћу. Раз у ђе ни 
па саж о оре о лу на лик је ма лој сту ди ји из исто ри је умет но сти и обра зла же но ви ну у 
сли ка њу Ан дрее дел Ка ста ња. Пи сци сли кар ских би о гра фи ја опи су ју на сли ка на де ла, 
али они не ис ка за но и по зи ва ју чи та о ца да по гле да ре про дук ци је сли ка умет ни ка о 
ко ме пи шу. Ми ле та Про да но вић зна да чи та лац у сво јој уо бра зи љи кон кре ти зу је фре-
ску сле де ћи ње гов текст, али га не из ре че но и на во ди да упо ре ди ту ожи вље ну сли ку 
са Дел Ка ста њи ном По след њом ве че ром, Ваз не се њем, Рас пе ћем или По ла га њем у гроб. 
По за вр шет ку по сла у тр пе за ри ји, Ан дреа от пу шта рад ни ка, је де, гле да сво је ру ке, 
ка да у про сто ри ју ула зи не ка же на. Ис по ста вља се да је то све та му че ни ца Апо ло ни ја, 
ко јој су због хри шћан ске ве ре из би ли зу бе. Чу де сна по ја ва Све те Апо ло ни је, у тр пеза-
ри ји цр кве ко ја но си ње но име, прот ка на је иро нич ним ко мен та ром при по ве да ча: 

Та да Ан дреа за па зи да она не ма ни је дан зуб. Али и то је би ла гре шка, она је има ла ви-
ше зу ба не го ије дан чо век ко ји је хо дао зе мљом. Ви ше од сто осам де сет цр ка ва, са мо у 
Ита ли ји, у сво јим ре ли кви ја ри ма има ло је ње не се ку ти ће, оч ња ке, ум ња ке или кут ња ке, 
док је ка те дра ла јед ног од ма њих гра до ва на Си ци ли ји са по но сом ис ти ца ла да по се ду је 
це лу до њу ви ли цу, до ду ше без ше сти це до ле ле во. (29) 

Ми ле та Про да но вић опи су је ме сто на ко ме се на ла зи Ви ла ста рог Фи ли па Кар ду-
чи ја. При по ве дач нај ве ћи део при че по све ћу је ду гом пре при ча ва њу ње го вог жи во та. 
У јед ном тре нут ку от кри ва нам за вет ну ми сао сли ка ра: 

С вре ме на на вре ме ми слио је о ве ли кој сли ци на ко јој би би ли при ка за ни сви љу ди. И 
они ко ји су са да жи ви и сви умр ли. Сви Ада мо ви по том ци, сви хе ро ји и де зер те ри, ра но 
пре ми ну ла де ца, игра чи на жи ци, зе ле на ши, сви про дав ци цве ћа, сле пи, сви хро ми, све лу та-
ли це и му зи ча ри. Сви бе зна чај ни, сви ви но гра да ри и кра ље ви, сви хи по хон дри. Сви ке пе ци 
и сви умет ни ци. Те шко је за ми сли ти ди мен зи је та кве сли ке, вре ме по треб но да се она 
на сли ка. Би ла би то је ди на и ап со лут на сли ка, ин вен тар и пре фи гу ра ци ја по след њег су да, 
ве ли ког ску па у до ли ни Ке дро на. Би ла би то сли ка ве ли ка као свет. (35) 

При ча или по гла вље ро ма на за вр ша ва се спи ском пор тре та зна ме ни тих љу ди у 
при род ној ве ли чи ни, три рат ни ка, три то скан ска пи сца (Дан теа, Пе трар ке и Бо ка ча) и 
три слав не же не, ко је је у њој исли као Ан дреа дел Ка ста њо, док се про па ле сли ке Еве 
и Бо го ро ди це спо ми њу у јед ном ка сни јем по гла вљу. 

У при чи о Ан дре и ном осли ка ва њу шти та за мла дог пле ми ћа Вал да Ни чо ли ја, у ду-
гом раз го во ру о из бо ру те ме у ко ме се од ба цу је сли ка ње шти та ко ји је, по Или ја ди, 
„ис ко вао сам Хе фест за нај ве ћег ахеј ског бор ца, Ахи ле ја“ (38). На рав но, без спо ме на 
Ле син го вог трак та та о Ла о ко о ну о од но су вре ме на у ли ков ним и на ра тив ним умет но-
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сти ма, пи та ње ко је ре ша ва Ан дреа дел Ка ста њо је сте пи та ње ка ко при ка за ти Да ви да 
у бо ју са Го ли ја том. Сли кар то ре ша ва по де лом шти та на две по ло ви не – на ле вом де лу 
је на сли кан Да вид не по сред но пре но што ће ба ци ти ка мен на ди ва, а и де сна по лови-
на при ка зу је Да ви да над од се че ном гла вом Го ли ја та. Осми шља ва ње ова квог ре ше ња 
опи су је се као „игра са вре ме ном“, „пе тља вре мен ских сег ме на та... до вољ но му дром, 
чо ве ку омо гу ћу је исту па ње из те ку ћег вре ме на“. 

О Ру бен су

Пр ви део ро ма на Са ше Об ра до ви ћа Врт љу ба ви (2008) по све ћен је крат ком пе ри-
о ду брач них раз ми ри ца у жи во ту фла ман ског сли ка ра Пи те ра Па у ла Ру бен са. Ро ман 
је и на сло вљен по исто и ме ној сли ци ба рок ног сли ка ра пу нач ких и ого ље них же на. У 
Ан твер пе ну 1625. го ди не Ру бен со ва су пру га Иза бе ла Брант је по бе сне ла от крив ши у 
пи сму стра сну ве зу Ру бен са с фран цу ском кра љи цом Ма ри јом. Иза бе ла се у по ку ша-
ју да по ве же све ни ти Ру бен со ве не вер но сти при се ћа Ру бен со вих сли ка из ве ли ког 
ци клу са по све ће ног Ма ри ји Ме ди чи ко је мо гу би ти до каз и по твр да ње го вог гре ха. 
Њу по себ но бо ли што је кра љи ца ста ри ја од Ру бен са и што је ра ни је та ко ла ко вер но 
при хва та ла але го риј ско ту ма че ње сли ка: „...са мо је она ве ро ва ла у при чу о але го риј-
ским сце на ма и сим бо ли ма, чак јој је и јед ну дој ку на јед ном пор тре ту об на же ну при-
ка зао, хеј! Па ко још сли ка кра љи чи не си се“ (11). Ру бенс чи ни по се бе си ту а ци ју још 
те жом, при зна ју ћи су пру зи да је ње на љу бо мо ра на ко кет ну ле по ти цу Су за ну Фур ман 
(13), ко јој је мно ге пор тре те и по кло нио, би ла оправ да на. 

Ру бен сов по ку шај да уми ри љу бо мор ну Иза бе лу при ка зан је у Об ра до ви ће вом 
опи су при пре ме за сли ка ње Иза бе ли ног пор тре та. Нај ви ше па жње пи сац по кла ња 
сли ка ре вим ре чи ма – шта он пла ни ра да на сли ка, ко ју књи гу Иза бе ла тре ба да др жи, 
где тре ба да по ста ви прст. Са мом сли ка њу пи сац при сту па крат ко, не при ка зу ју ћи ни 
на ста нак сли ке, без ужи вља ва ња у ми сли или осе ћа ња сли ка ра и ње го вог мо де ла. 
Иза бе лин пор трет с осме хом и мо ли тве ни ком (66) у при чи се до жи вља ва као обе ћа ње 
об но ве ка квог-та квог по ве ре ња ме ђу су пру жни ци ма.

Пи сац по дроб ни је опи су је на ста нак сли ке Врт љу ба ви, ко ју ра ди по на руџ би ан твер-
пен ског гра до на чел ни ка Ро кок са, а на ру че ну упра во то ком Ру бен со вог сли ка ња Иза-
бе ли ног пор тре та. Ро кокс же ли да му Ру бенс на сли ка за ба ву, али не као го збу, већ „у 
ле по ти жен ских ли ца, у ра до сним бо ја ма њи хо вих ха љи на, у за до вољ ству раз го во ра 
– за што да не, у не из ве сно сти удва ра ња. Иза бе ла по цр ве не до уши ју, па Пи тер за ста де 
са сли ка њем. Ро ко ско ва иде ја му се до па ла“ (150). Ру бенс на ла же по моћ ни ку Ју сту су 
да спре ми плат но и на ба цу је уља ну ски цу, али га по том дру ги по сло ви од во де из Ан твер-
пе на. Ру бенс, при по ве да пи сац, на ла же мла дом по моћ ни ку да то ком ње го ве од сут но сти 
про ду жи рад. Из јед ног раз го во ра сли ка ра из ра ди о ни це от кри ва се да је мла дом 
Ју сту су до са ди ло да сли ка зе че ве и звер чи це и да же ли да сли ка бо ги ње, тј. го ле же не 
(32–34). Ју стус сми шља ка ко да за ди ви од сут ног Ру бен са и од лу чи да же не углед них 
го сти ју на сли ци Врт љу ба ви на сли ка на гим. Он пре пра вља сли ку и од сту па од оно га 
што се од ње га оче ку је, сле де ћи сво је по бу де да сли ка ак то ве. Кад се Ру бенс вра ти, уз 
скан дал се от кри ва сли кар ски учи нак мла дог по моћ ни ка. У го лим же на ма по моћ ник 
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Снај дерс и Ру бенс пре по зна ју ли ца бо га тих ан твер пен ских да ма и мр ша во те ло слу шки-
ње ко ја је Ју сту су би ла љу бав ни ца и мо дел за ак то ве. 

Сли ка је у ства ри, би ла пре кра сна. Рас ко шни ко ло рит с на гла ше ним кон тра сти ма, 
до бро рас по ре ђе не фи гу ре и вер но пре не ти ли ко ви по зна тих град ских да ма. Је ди но што 
их је Ју стус на сли као без оде ће. Је да на ест на гих же на у дру штву шест оде ве них му шка-
ра ца! И де сет го ло гу зих ку пи до на ... Не схва там са мо за што су му све же не ова ко мр ша ве 
... не ми сли те ваљ да да му је по кло ни те? Да ше та на о ко ло и по ка зу је на ше го ле же не по 
крч ма ма? (154)

Ру бенс, при по ве да пи сац, нај пре по ку ша ва да пре ма же ак то ве до да ју ћи им ха љи не, 
али од то га од у ста је и пре ма зу је плат но. У ро ма ну се су ге ри ше да при ча о Ју сту со вом 
до сли ка ва њу ни је по твр ђе на не ким до ку мен ти ма или пи сми ма, а на ста нак по зна те 
сли ке се об ја шња ва као доц ни ји рад са мог Ру бен са по мо ти ви ма ра ни је за ми шље не 
сли ке Врт љу ба ви. 

Али до га ђа ји из Ан твер пе на чи не тек пр ви део ово га ро ма на, чи ји се на ста вак од-
и гра ва у Аме ри ци, на пре ло му 20. и 21. ве ка. Две епо хе – 17. век и са вре ме но до ба – 
по ве зу је те ма рас пу сног жи во та и Ру бен со ве сли ке. То ком за ба ве у бо га том до му у 
ме ста шцу у Фло ри ди, Поп – во зач фо то гра фа По бор ског, али и љу бав ник ње го ве же не, 
по сма тра гра до на чел ни ко ву ко лек ци ју сли ка и та из бе гли ца с Бал ка на де ве де се тих 
их до ма ћи ну, сла бо упу ће ном у сли кар ство, а убе ђе ном да је сли ка ко ју по се ду је пор-
трет не ке ру ске прин це зе, от кри ва да је то ло ша ко пи ја Ру бен со вог пор тре та Су за не. 
Ау тор под вла чи не сра змер ност По по вих зна ња и мо рал них стран пу ти ца, ко је чи ни у 
кру гу ути цај них за штит ни ка ка ко би оп стао у све ту у ко ме се на шао.

Об ра до ви ћев ро ман се у тре ћем и за вр шном одељ ку пре ме шта на Мен хетн. Пи сац 
у ње му по ве зу је две умет но сти – књи жев ност и сли кар ство. Ло ра је на кур су за креа-
тив но пи са ње на пи са ла би о граф ски ро ман Врт љу ба ви о Ру бен су. Њен су рев њи ви 
мен тор-про фе сор и од ње ста ри ји љу бав ник Френк, упу ћу је јој низ нео че ки ва них и 
ма ло оправ да них за мер ки. Раз ви је на по чет на при ча о сли ка ру из Ан твер пе на по ка зу је 
се као ро ман мла де же не из Њу јор ка. Са ша Об ра до вић је овим за пле том и уво ђе њем 
ро ма на у ро ман ство рио про стор за ту ма че ње прет ход них оде ља ка свог де ла и за ис ти-
ца ње ван вре ме но сти љу бав них не вер ста ва. У слич ним суд би на ма из не ве ре них же на, 
Ло ра, као ау тор ка ро ма на, у свом де лу пот цр та ва и раз ли ке у по на ша њу две мла де 
су пру ге – по бу не Ру бен со ве Иза бе ле и раз во да ко ји тра жи Лиз, за не ма ре на же на на 
Фло ри ди. По сто ја ње два тек ста да је Об ра до ви ћу при ли ку да ду хо ви тим и иро нич ним 
де та љи ма от кри ва слич но сти и раз ли ке у љу бав ним од но си ма. 

О Бек ма ну

Зна лац умет но сти, ау тор бла го род не књи ге О иди ли и сре ћи о сли ка ма Кло да Ло-
ре на и њи хо вом зра че њу ле по том и не по му ће ном сре ћом, Дра ган Сто ја но вић је и 
при по ве дач у чи јим де ли ма се по ја вљу ју сли кар ска де ла. У пр вом де лу ро ма на Дво јеж 
о по тра зи за љу ба вљу ко ја му из ми че, глав ни ју на ци су сли кар – Мај стор и ње го ва во-
ље на, а зна чај но ме сто у књи зи има акт хр ват ског сли ка ра Ма ри ја на Треп шеа „Од мор“, 
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иа ко ни име ау то ра, ни име сли ке, ка ко упу ћу је Ка та ри на Ве шо вић, ни су на ве де ни. Део 
Треп ше о вог ак та на ла зи се на ко ри ца ма пр вог из да ња. У дру гом де лу ро ма на Дво јеж 
Дра ган Сто ја но вић при по ве да о сту ден ту ме ди ци не Ни ко ли Ба ну и ње го вој мла да лач-
кој љу ба ви пре ма нео бич ној Вар ва ри ко ја је без об ја шње ња иш че зла. При по ве да ње 
о по то њем Ни ко ли ном жи во ту при ка зу је га као хи рур га оже ње ног до те ра ном и ис пра-
зном су пру гом Оли ве ром ко ја се раз во ди од ње га и не ми ли це рас про да је сли ке дома-
ћих мај сто ра из по ро дич не ко лек ци је. Ли ни ју Ни ко ли них љу бав них ве за за о кру жу ју 
су сре ти с Би бом и док тор ком Ма тић. 

У дру гом де лу Дво је жа (2005, 2013) при кри ве но и на из глед уз гред се по ја вљу је по зно 
де ло не мач ког сли ка ра Мак са Бек ма на „Ве тре ња ча“. Сли ка је да ти ра на 1947. го ди ном 
ка да се Бек ман пре се лио у Аме ри ку у ко јој је про жи вео не ко ли ко по след њих го ди на. 
На плат ну су, екс пре си о ни стич ки на прег ну то, при ка за ни с ле ве стра не – те сни ка вез 
у ко ме же на ве за них ру ку и ого ље них гру ди кле чи, при би је на уз ус пра вље ног му шкар ца 
ве за них ру ку ко је се пре пли ћу с ње ним ру ка ма. У де сном де лу сли ке ви ди се ве тре ња ча 
на чи јем је кри лу усме ре ном пре ма не бу за ве за на же на, с но га ма уз осу око ко је се 
кри ла ве тре ња че вр те, а на до њем кри лу, бли ском зе мљи, при ве зан је му шка рац по-
гну те гла ве. У ро ма неск ном при по ве да њу чи та лац ма ло упу ћен у сли кар ство Мак са 
Бек ма на не мо же да на слу ти да је то ње го ва сли ка, јер га пи сац на то ни ка ко не упу-
ћу је. Ни ко ла по ку ша ва да рас коп ча и по љу би Би бу, же ну ко ја му се до па да, али га она 
од би ја. Ма ло по том, она про го ва ра о сво јим сло же ним од но си ма с му жем и мла ди ћем:

...у јед ном тре нут ку ре кла је не што нео бич но. И њен бив ши муж, и тај бо ле сни мла дић, 
и мо жда још по не ко, све су то би ли љу ди ко ји као да су ве за ни за кри ла не ке ве тре ња че, и 
кад би ду нуо ве тар, свет се окре тао око њих. Онај ко ји је у јед ном тре нут ку до ле, ви ди свет 
окре нут на о па ко. Увек је у том окре та њу не ко из вр нут на глав це. Ако је дан же ли да ве тар 
ста не, дру ги то не же ле. „Са мо знаш“, ре кла је уз осмех ко ји је и сам за се бе тре ба ло да 
об ја сни не што у све му то ме, „у ства ри смо сви ми у том по ло жа ју, ве за ни смо за кри ла 
ве тре ња че и стре пи мо и од ве тра и од ње го вог пре стан ка. Жи вот је стра шан.“ (317)

Ви ђе ње сво јих од но са с бив шим му жем и бо ле сним мла ди ћем ју на ки ња нај пре 
оцр та ва по ре ђе њем – „љу ди ко ји као да су ве за ни за кри ла не ке ве тре ња че“. Дра ган 
Сто ја но вић, ко ји во ли и до бро по зна је де ла Мак са Бек ма на, Би би не до зво ља ва да по-
ме не ни име ау то ра, ни на зив сли ке, већ јој пре пу шта да сли ку „Ве тре ња ча“ опи су је 
као сво ју тре нут ну по ми сао. Ње но на из глед спон та но по ре ђе ње нео че ки ва но пре ра-
ста у сим бо лич ки је згро вит, до вр шен и раз ви јен ис каз о људ ским же ља ма и од но си ма. 
Би ба је пре ове при ли ке при ка за на као за во дљи ва же на, ко ја уме да вла да му шкар-
ци ма, али не скло на за мр ше ним му дро ли ја ма о жи во ту и ме ђу људ ским од но си ма. Дра-
ган Сто ја но вић сто га Ни ко ли, ко ји је усред сре ђе ни ји на ми сли о се би и дру ги ма, али 
ко ји та ко ђе не зна да је реч о Бек ма но вој сли ци, при пи су је ути сак да су му Би би не 
ре чи из гле да ле као „не што нео бич но“. 

Ни ко ла би мо гао да ту сим бо лич ку сли ку о уза јам ној ве за но сти, у ко јој же ље при-
ве за них про тив ре че јед на дру гој, при ме ни на си ту а ци ју од би је ног за гр ља ја, али он то 
не чи ни. По ред Би би ног опи са сли ке, у ко ме ни је от кри ве но да је то ви ђе ње ве ли ког 
Ау то ра, из гу би ла се из ри чи та му шко-жен ска на прег ну тост Бек ма но ве сли ке. По ну ђено 
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је јед но са же то ту ма че ње те сли ке („у ства ри смо сви ми у том по ло жа ју, ве за ни смо 
за кри ла ве тре ња че и стре пи мо и од ве тра и од ње го вог пре стан ка. Жи вот је стра шан“). 
При по ве дач је чи та о цу ус кра тио от кри ће да сен зу ал на ле по ти ца за пра во опи су је јед-
ну сли ку, али му је по ну дио иде ју те сли ке ко ја, ма ко ли ко очи шће на од алу зи ја на 
Бек ма но ву сли ку, ту иде ју су штин ски из ра жа ва. Пи сац је ти ме чи та о ци ма ко ји сли ку 
ни су пре по зна ли од у зео мо гу ћи под сти цај да по тра же ре про дук ци ју „Ве тре ча ње“ 
не мач ког сли ка ра.

* * *

Срп ска књи жев ност во ди ди ја лог с раз ли чи тим де ли ма сво је и ту ђих тра ди ци ја, 
књи жев ним и де ли ма дру гих умет но сти, па раз ме њу је иде је и с де ли ма европ ског 
сли кар ства. Сли ке ита ли јан ских, фла ман ских, не мач ких и дру гих европ ских умет ни ка 
срп ски пи сци при бли жа ва ју се би, „при сва ја ју“ у гра ђе њу умет нич ког тек ста на срп ском 
је зи ку и чи не га бли жим сво јој кул ту ри. Иза бра на сли кар ска де ла пи сци сме шта ју у 
круг иза бра них те ма и мо ти ва, а бо ју, кон тра сте, ком по зи ци ју и дру ге чи ни о це сли ке 
„ви де“ ис ка зу ју ћи сво је, до да те иде је или осе ћа ња по во дом сли ке. Упр кос чи ње ни ци 
да чи та лац мо же по зна ва ти кон крет ну сли ку, пи сац му ну ди сво је на слу ће но, под ра-
зу ме ва но или ис ка за но ту ма че ње. То ту ма че ње у из ве сној ме ри при ла го ђа ва се књи-
жев ном тек сту, али и над гра ђу је и под ри ва мо гућ но сти дру гих ту ма че ња сли ке. Не ке 
од сли ка европ ских сли ка ра о ко ји ма су пи са ли срп ски пи сци ни су са мо слав не са ме 
по се би, већ не ка да при ка зу ју ве ли ке ми то ве, нај че шће ан тич ке или хри шћан ске кул-
ту ре, ко је та ко до би ја ју сво је срп ско об лич је. У ве ли ком ди ја ло гу по сред ством де ла 
ли ков не умет но сти и срп ски ау то ри да ју сво ја ви ђе ња и ту ма че ња, ка ко жи во та сли-
ка ра, та ко и њи хо вих по ми сли о љу ди ма и жи во ту. 

Ов де је ука за но на ди ја лог ко ји са вре ме ни срп ски пи сци Са ша Об ра до вић, Дра ган 
Сто ја но вић и Ми ле та Про да но вић во де у сво јим ро ма ни ма са сли ка ма европ ских сли-
ка ра. Она го во ре о сли ка ма у вре ме ка да су оне на ста ле, при ка зу ју раз ли чи те си ту а ци-
је њи хо ве по руџ би не, из бо ра мо ти ва, опи са ам би јен та, осо бе но сти сти ла, про ми шља-
ња ком по зи ци је са ста но ви шта твор ца, по не кад ути ске пр вих гле да ла ца, али и по то ње 
по ме не де ла ка ко у жи во ту ау то ра, та ко и у ви ђе њу по то ма ка. На ра тив но су нај ди на-
мич ни ја при по ве да ња о на стан ку са ме сли ке, што зах те ва и пи шче во по зна ва ње чиње-
ни ца из жи во та сли ка ра, али и ико но граф ске и тех нич ке де та ље те епо хе у исто ри ји 
умет но сти. Пра ће ње по гле да уз ди на ми ку ту ма че ња сли ке у на стан ку омо гу ћа ва упо-
тре бу ек фра зе, и та кве при ме ре пред ста вља ју Про да но ви ћев при каз на стан ка Дел 
Ка ста њо ве фре ске о обе ше ним по бу ње ни ци ма или Да ви до вог шти та, као и Ру бен со во 
сли ка ње Вр та љу ба ви. 

У про зним де ли ма са опи си ма сли ке у по то њим епо ха ма по ја вљу ју се дру ги ли ко ви 
– љу би те љи сли кар ства, исто ри ча ри умет но сти, ко лек ци о на ри. Сли ка ту већ има ста тус 
утвр ђе не вред но сти и са естет ског и са фи нан сиј ског ста но ви шта, што да је пи сци ма 
до дат ну мо гућ ност ка рак те ри са ња ли ко ва ко ји су у бли ском до ди ру са сли ком. Ако 
сли ку по сма тра ју знал ци ко ји пи шу или раз го ва ра ју о сли ци, пи сац укљу чу је и тер ми не 
из исто ри је умет но сти, да ју ћи свом тек сту есе ји стич ке па са же, па се опис сли ке мо же 
пре пли та ти с ње ном ана ли зом и ту ма че њем.
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Ми ле та Про да но вић је у ро ма ну о Ан дреи дел Ка ста њу пост мо дер ни стич ки ожи вео 
Ва за ри је ве сце не из жи во та ита ли јан ског фре ско-мај сто ра ра не ре не сан се. Са ша Обра-
до вић је у свом ро ма ну по ве зао три вре мен ски и про стор но уда ље не це ли не – Ру бен-
сов Ан твер пен, по мен сла бе ко пи је Ру бен са у до му бо га та ша на Фло ри ди и књи гу о 
Ру бен су ау тор ке ко ја жи ви у са вре ме ном Њу јор ку. Об ра до ви ћу је пу те ност и раз у зда-
ност ба рок ног сли ка ра по слу жи ла као по ве зу ју ћа нит за све вре ме ну при чу о брач ном 
и љу бав ном не ве р ству. Дра ган Сто ја но вић је као при по ве дач укљу чио у свој ро ман 
јед ну сли ку Мак са Бек ма на да би про го во рио о усу ду му шка ра ца и же на. Сто ја но вић, 
не огла ша ва ју ћи име ау то ра, ни на зив сли ке, при пи су је јед ној од ју на ки ња ре чи ко је 
у кон тек сту при че о веч ној по тра зи за љу ба вљу има ју у ком по зи ци ји ро ма на ве ће 
зна че ње, као јед но од ме ста у ко ји ма се је згро ви то из ри чу те мељ не ау то ро ве иде је.

При пад ност ов де ана ли зи ра них ро ма на срп ској књи жев но сти од ра жа ва лич не 
скло но сти њи хо вих ау то ра, али и по твр ђу је осе ћа ње да сли ке европ ских мај сто ра 
при па да ју и срп ској кул ту ри ко ја сво јим гла со ви ма мо же да ис при ча при че о на стан ку 
и суд би ни тих де ла, али огла ша ва и скло ност ка њи хо вом ту ма че њу, што мо же би ти 
ин те ре сант но и знал ци ма европ ског сли кар ства и књи жев но сти ко ји же ле да чу ју 
срп ски глас у европ ским умет нич ким то ко ви ма. 


