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Којепраштајупсовке
Увредеиударце
Каодакажу
Самотисинко
Радисвојпосао (34). 

Два по след ња сти ха је по о дав но из го во рио ста ри Ву ка шин из Кле
па ца, док му је не ки уста ша у Ја се нов цу сец као пар че по пар че те ла. 
Ка сни је је тај уста ша, као па ци јент не у роп си хи ја тра докт орa Недe Зецa, 
при знао да су га те ре чи ње го ве жр тве из лу ди ле, а док тор Зец је то за
бе ле жио и об ја вио. С те тач ке пе сма кре ће у „раз дра га ност / ја ри ћа и 
јаг ња ди” и су шту „ждре бе ћу ра дост”: 

Којазавишисмисаонемари
Нитиразлогетражи (34). 

Да ли да да нас ви ше за ви ди мо тој бла го сти „очи ју кра вљих / Ко је 
пра шта ју псов ке / Увре де и удар це” или пе сни ку ко ји је, ипак, и по ред 
свих слут њи ду хов них и емо тив них осу је ће ња у са вре ме ном све ту, смо
гао сна ге да та ко ви ди те кра вље очи? Украт ко, ове пе сме по ста вља ју 
пи та ње ку да из са мо ће – у скеп ти ци зам, у ре ли ги ју, у де тињ ство, или у 
дру же ње с биљ ним и жи во тињ ским све том, али то оштро по ста вље но 
пи та ње оста је на кра ју отво ре но.
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сетегодишњицеодсмртиуметника, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2015

Из да вач ки по ду хва ти на ста ли ду го трај ним, си сте ма тич ним и са
ве сним де ло ва њем од ре ђе ног бро ја на уч но и стра жи вач ких по све ће ни ка 
од у век су, ма кар у све сти ау то ра ових ре до ва, ево ци ра ли сли ку ко шни
це као про сто ра из ра зи тог ства ра лач ког ен ту зи ја зма про ис те клог из 
те ла ње них бес пре кор но ор га ни зо ва них ста нов ни ка. По ред то га што се 
ова ква ана ло ги ја оства ру је у по гле ду ва ља но ор ке стри ра них и усме ре
них тво рач ких на по ра обе ју по ред бе них стра на, пче ла и на уч них рад
ни ка, она се ус по ста вља и на сим бо лич кој рав ни, кроз чи ње ни цу да се 
жи во ти ње – хи по ста зе вред но ће до во де у ве зу, осо би то у хри шћан ској 
ико но гра фи ји, са раз бо ри то шћу и ре чи то шћу – свој стви ма под јед на ко 
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дра го це ним за сва ког на уч ни ка/ис тра жи ва ча. Упра во збор ник о Јо ва ну 
Би је ли ћу, на стао као ре зул тат на уч ног ску па упри ли че ног то ком тра ја
ња но во сад ске из ло жбе сли ка овог умет ни ка у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, 
у пот пу но сти по твр ђу је сми сле ност на ве де ног по ре ђе ња. Је да на ест 
струч ња ка ме ри тор них у раз ли чи тим ди сци пли на ма (исто ри ја умет но
сти, исто ри ја ар хи тек ту ре, му зе о ло ги ја, оф тал мо ло ги ја), удру же ним 
сна га ма и пре да ним ра дом ство ри ло је не са мо књи гу ко ја се од ли ку је 
ин тер ди сци пли нар но шћу и по ли фо нич но шћу ви зу ра што, по пут при зме, 
пре ла ма ју Би је ли ћев умет нич ки рад под раз ли чи тим хер ме не у тич ким 
угло ви ма, не го је и по ка за ло про ниц љи вост сво јих уви да и раз бо ко ре
ност њи хо вих је зич ких уоб ли че ња. Прем да се чи ни очи глед ним, ва ља 
по ме ну ти ка ко ис так ну та па ра ле ла на уч но и стра жи вач ког есна фа, а на
ро чи то овог збор ни ка, са пче ла ма сво је до дат но упо ри ште на ла зи у сим
бо ли зму име на ин сти ту ци је ко јој, као из да ва чу ове пу бли ка ци је, при па
да ју сва ра дост и по нос због ње не ви зу ел не и са др жај не бли ста во сти.

Ову у ме то до ло шком сми слу дис пер зив ну ри зни цу зна ња о срп ском 
сли ка ру отва ра текст Ане Бог да но вић „За гре бач ко ис ку ство Јо ва на Би
је ли ћа (1919–1927)”, у ко јем ау тор ка по све ћу је па жњу раз ли чи тим кон
тек сти ма у окви ру ко јих су се Би је ли ће ва по ја вљи ва ња у пе ри о ду од 
1919. до 1927. го ди не у за гре бач кој сре ди ни од и гра ла, као и ње го вој уло зи 
у кре и ра њу спо на из ме ђу за гре бач ког и бе о град ског умет нич ког про сто
ра. По ред сук це сив ног пре до ча ва ња Би је ли ће вих из ло жбе них по ду хва
та, ре ле вант но сти тек ста до при но се и ау тор ки ни на по ри ори јен ти са ни 
ка кон тек сту а ли за ци ји основ не те ме ра да, ка де тек то ва њу кључ них на
че ла и ци ље ва Про љет ног са ло на, са гле да ва њу по ја ве екс пре си о ни зма 
и ње го вог ма ни фе сто ва ња уну тар сли кар ских и ли ков но кри ти чар ских 
прак си ју го сло вен ског умет нич ког аре а ла у вре ме ну око 1920. го ди не, 
као и ис ти ца њу аван гард не, зе ни ти стич ке цр те Би је ли ће вог ап стракт ног 
опу са из ла га ног на Про љет ном са ло ну. 

По ам пли фи ци ра ној сен ти мен тал но сти и то плом то ну, за хва љу ју
ћи ко јем се уви ди из ве де ни у скла ду са прин ци пи ма на уч не тач но сти и 
те ме љи то сти бо га те ме ром жи вот но ти, из два ја се текст „Суд би не Би је
ли ће вих сли ка из по ро дич ног кру га” Ири не Су бо тић. Об је ди њу ју ћи 
ана ли тич коин тер пре та тив не освр те на Би је ли ће ва де ла и ин ти ми стич ке 
па са же о суд би на ма не ко ли ко ње го вих сли ка у вла сни штву ме ђу соб но 
по ве за них по ро ди ца Јо ва но вић, Су бо тић, Ри стић и То шић, ау тор ка да је 
из ван ред на ту ма че ња сли ка ре вих де ла (та кво је, при ме ра ра ди, ком па
ра тив но са гле да ва ње ПортретаСтакеСуботић и ПортретадрМирка
Суботића). Те за да су у ра ду пре до че не по ро дич не епи зо де ве за не за 
Би је ли ће ве сли ке до каз њи хо вог на стан ка из лич ног осе ћа ња, а не из 
ко мер ци јал них по бу да или као пу ко од го ва ра ње на зах тев на ру чи ла ца, 
нај ва жни ја је ау тор ки на ре флек си ја. Те сли ке су „под се ћа ње на је дан 
сег мент срп ског гра ђан ског дру штва ко је је ра до при хва ти ло Би је ли ћа 
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и као за ни мљи вог са го вор ни ка, и као ве ли ког умет ни ка чи ји су пор тре
ти до при но си ли из гра ђи ва њу со ци јал ног ста ту са сли ка них”. 

Упра во же ља за са гле да ва њем Би је ли ће вог пор трет ног опу са као 
прег нант не гра ђе за про у ча ва ње уку са, ин те ре со ва ња и све у куп ног вред
но сног си сте ма дру штва, осо би то бе о град ског гра ђан ства, из ме ђу два 
свет ска ра та по чи ва у те ме љи ма ра да Си мо не Чу пић „Пор тре ти Јо ва на 
Би је ли ћа. Из ме ђу гра ђан ске ети ке ци је и бо ем ског не ма ра”. Има ју ћи на уму 
да су де та љи ода бра ни да бу ду на сли ка ни „део фи ли гран ске мре же ре фе
рент них сим бо ла” и да, као та кви, по ста ју па ра диг мат ске сли ке ка рак те ра, 
по сред не сту ди је лич но сти, ста ту сни еле мен ти бур жо а ске ствар но сти и 
по ка за те љи естет ске и етич ке мер не кон сте ла ци је, ау тор ка ту ма чи Би је
ли ће ве по ро дич не пор тре те, пор тре те управ ни ка и глу ма ца На род ног по
зо ри шта, пор тре те пи са ца и сли ка ра, ка фан ске пор тре те, де ло Виолиниста 
и умет ни ков Аутопортрет. У овом ра ду Си мо на Чу пић по ка за ла је не 
са мо сјај свог хер ме не у тич ког да ра, стил ску угла ђе ност и уме ће ус по ста
вља ња за ни мљи вих си нап си те о риј ском ли те ра ту ром и књи жев но шћу 
не го је пру жи ла и дра го це не по дат ке за про у ча ва о це дру гих ди сци пли на, 
пре све га со ци о ло ги је умет но сти и исто ри је при ват них жи во та. 

О „при ми ти ви стич ким епи зо да ма” у Би је ли ће вом ства ра ла штву, 
о Бо сни као при мор ди јал ном про сто ру, уто чи шту и spi ri tus mo vensу 
умет ни ко вог би ћа, о ака дем ским ис ку стви ма, ње го вом ан ти е пи гон ском 
ста ву, као и о при хва та њу мо дер ни стич ких ства ра лач ких стре мље ња, 
те не ми нов ном при су ству еле ме на та сти ли стич ког при ми ти ви зма, пи
са ла је Ди ја на Ме тлић у ра ду „’При ми ти ви стич ке’ епи зо де у умет но сти 
Јо ва на Би је ли ћа”. Ра фи ни ра ним, па жљи во би ра ним из ра зом ау тор ка на 
бри љан тан на чин, ево ци ра ју ћи ру со ов ску опо зи ци ју из вор ног, ди вљег 
и ци ви ли за ци је, ва не вроп ске кул тур не ко до ве, као и ве зе из ме ђу при
ми тив ног и под све сног (над ре а ли стич ког), ана ли зи ра по је ди на Би је ли
ће ва оства ре ња на ста ла два де се тих и три де се тих го ди на про шлог ве ка 
ко ја по се ду ју, у те мат ском сми слу и у по гле ду сли кар ског по ступ ка, 
сна жан „при ми ти ви стич ки” по тен ци јал.

Дис тан ци ра ју ћи се од ро ман тич ног и но стал ги јом им прег ни ра ног 
мо де ла раз у ме ва ња Би је ли ће вих бо сан ских платнâ, Алек сан дар Иг ња то вић 
је у ра ду „У зе мљи уо бра зи ље. Бо сан ски пеј за жи Јо ва на Би је ли ћа 1929–
1941” по ну дио дру га чи је ви ђе ње сли ка ре вих бо сан ских пеј за жа од оног 
увре же ног у ли ков но кри тич кој ми сли ука зав ши на ши ру, ку лу ро ло шку 
кон струк ци ју Бо сне и сло жен по ли тич ки кон текст Кра ље ви не Ју го сла ви
је. С об зи ром на то да умет ни ко ви бо сан ски пре де ли, пре ма ми шље њу 
ау то ра, пред ста вља ју ка ко ви зу е ли за ци ју нај ар ха ич ни је обла сти ди нар ског 
ком плек са, та ко и ма ни фе ста ци ју на ра ти ва о Бо сни као про сто ру исто риј
ског, ет нич ког и ре ли гиј ског пре пли та ња, нео п ход но их је раз у ме ва ти „као 
део ак тив но сти у си сте му про из вод ње сли ка, сим бо ла и сми сла на ко
ји ма је по чи ва ла иде о ло шка кон струк ци ја ме ђу рат ног ју го сло вен ства”. 
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У ра ду „У по тра зи за иден ти те том. Бор ба Да на и но ћи: Ап стракт
ни пре део” Ра то мир Ку лић раз ма трао је на при ме ри ма сли ка Апстракт
нипејзаж (1920), Борбаданаиноћи (1921) и ОлујанадМаринковом
баром (1955) „екс цеп ци ју ап страк ци је као кључ ног ег зи стен ци јал ног 
екс по нен та су бјек ти ви зма су бјек та”, ап страк ци ју као фе но мен што се 
ма ни фе сту је кроз са мо ра зу ме ва ње. Апо стро фи ра ју ћи спре гу из ме ђу 
ка та кли змич них, тра у ма тич них ис ку ста ва Ве ли ког ра та и Дру гог свет
ског ра та, као и Би је ли ће вих ап стракт них ком по зи ци ја, ау тор лу цид но, 
уз че сте кон тем пла тив не, фи ло зоф ске оп сер ва ци је, уви ђа да су ова плат
на на чин да умет ник, су о чен са све том у ко јем бе сне смрт и де струк ци
ја, и гу бит ком соп ства ко је је тим све том об у хва ће но, спа се сво ју при
ро ду и оства ри са би ра ње соп стве ног ин ди ви ду а ли те та кроз са мо спо
зна ју ко ја га ран ту је ау тен тич ну ег зи стен ци ју. 

„По ча сно ме сто Јо ва на Би је ли ћа на Пр вом ок то бар ском са ло ну. 
Кон ти ну и тет ап страк ци је и ап стра хо ва ња као (не)ре фе рент ност на сле
пи ло” на зив је ра да Ја сми не Чу бри ло у ко јем се ра све тља ва ју кон текст, 
зна че ње и зна чај сли ка из ци клу са „Имро ви за ци је”у све тлу чи ње ни це 
да је Би је ли ћу на Пр вом ок то бар ском са ло ну, на ко јем је ова се ри ја сли
ка и пред ста вље на, би ло до де ље но по ча сно ме сто. По ред ту ма че ња од
но са умет ни ко вих пред рат них и по сле рат них ап стракт них де ла и ис пи
ти ва ња на чи на на ко ји су ње го ве сли ке мо гле да из не су иде ју кон ти ну
и те та (о њој се де таљ но све до чи кроз на бра ја ње умет нич ких про је ка та 
ју го сло вен ског ка рак те ра), рад под ра зу ме ва и зна чај на раз ја шње ња 
тер ми на ап страк ци ја, као и про ниц љи ве ко ре ла ци је Би је ли ће ве ства ра
лач ке прак се са Де ри ди ним те о риј ским по став ка ма.

Нај зад, тек сто ви Је ле не Ме жин ски Ми ло ва но вић („Ра до ви Јо ва на 
Би је ли ћа у цр кви Све тог Алек сан дра Нев ског у Бе о гра ду”), Ја сне Јо ва
нов („Ма ла сли кар ска ака де ми ја Јо ва на Би је ли ћа”), Љу би ше Ни ко ли ћа 
(„Ме та оп тич ка умет ност. Ути цај ка та рак те и ко ри го ва не афа ки је на 
сли кар ство Јо ва на Би је ли ћа”) и Са ри те Вуј ко вић („Спо менму зеј Јо ва на 
Би је ли ћа у Бо сан ском Пе тров цу”) нај сјај ни је илу стру ју став о рас ко ши 
ви зу ра као до ми нан тој осо би ни овог збор ни ка. Те ма ти зу ју ћи ре дом 
сли ка ре ва по стиг ну ћа у до ме ну цр кве ног сли кар ства, прин ци пе ње го вог 
пе да го шког ра да, од но се са уче ни ци ма и њи хо ве жи вот не пу та ње, тра
го ве ко је су ка та рак та, а по том и ко ри го ва на афа ки ја оста ви ле на умет
ни ко во ства ра ла штво и, ко нач но, исто ри ју умет нич ке збир ке Спо мен 
му зе ја Јо ва на Би је ли ћа, ау то ри ових ра до ва су, баш као и сви прет ход но 
по ме ну ти, осве до чи ли сво ју акри бич ност, ре зо нант ну ми сао, би стри ну 
из ра за и, нај ва жни је, ис тра жи вач коспи са тељ ску страст због ко је се са 
по што ва њем и ужи ва њем ли ста ју стра ни це ове апо ло ги је ли ка и де ла 
Јо ва на Би је ли ћа. 
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