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МИ ЛАН МИ ЦИЋ

AB OVO

Ти ма Ђу ри чин из До бри це, у Ба на ту, уснио је је дан сан и са њао 
га три ме се ца, све у зи му 1770–1771. го ди не, сва ке но ћи у по сте љи 
од пер ја ди вљих гу са ка. У сан од обич ног по ста ња до ла зи ла му је 
не ви на, ста ра ма сли на из ра сла још у пра до ба кад ство ро ви још 
ни су зе мљом хо да ли и ла ђа од нај фи ни јег ке дра ко ја је је дри ла на 
су вом. Иста ма сли на и иста ла ђа по хо ди ли су Ти мин сан у де ве
де сет но ћи сме шта ју ћи се не по гре ши во у онај део Ти ми не ду ше 
у ко јем су се већ раз ми ца ла мо ра и у ко јег су већ на гр ну ли вр то ви 
са буј ним, чуд ним ра сти њем и би љем.

Ти ма се бу дио са не ла го дом у гр лу, са хи трим бо лом у згло бу 
ру ке, пре пла вљен не ком наг ну том ти ши ном, са до ди ром ру ке ко
ја је на тра гу не по зна тог и чуд ног лу та ла ње го вим буј ним, цр ним 
пер чи ном. Ти ма Ђу ри чин имао је по лу о смех но са, плес уши ју у 
про тра ће ном ју тру и ми слио је да је пра во сва ког ство ра у ње го вом 
тра ја њу да бу де пла шљив. Ти ма ни је же лео да иде да ље од гра ни
це сво јих уши ју и од гра ни це свог по гле да; био је оп сед нут сво јим 
не ис прав ним ко сти ма и бра нио се да ви ди оно што је и осе ћао и 
ви део: озна ке на сне гу, вр ло ра но зре ње мра за, мла дост сен ке на 
тра гу точ ка, де цу ста ру хи ља ду го ди на.

Увек, у ствар но сти да на, пу ног не ке ла ко ум не све тло сти, Ти ма 
је се би обе ћа вао за бо рав удва ра ју ћи се го во ру ја сних обри са и бра
не ћи се од оних обли на ти ши не ко је су му но ћу до ла зи ле. За то је 
на гло и хи тро бе жао у при ста ни ште ја ве: у обли не се о ских же на, 
у на пу кли ну нео пра ног уку са ви на, у бр зу и сум њи ву глад се о ских 
кра ђа и ту ча. Ис пи су ју ћи не во ље, пре сна ко ји га је по хо дио, Ти ма 
је хтео да сан оте ра од се бе баш као што се те ра на ср тљив пас или 
го ди на до стој на за бо ра ва.
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Пред Ђур ђев дан 1771. го ди не у Ти ми се увре жи ла тај на и он 
се одао „по ро ку ри со ва ња и ма ла ња” и „дао се у ону стра ну”, ка ко 
је ње гов отац Ла зар го во рио. Ти мин „ба ба” Ла зар био је је дан од 
оних љу ди ко ји но ћу тре пе ре а да њу се чу де, али ни јед ну сво ју ми
сао са да ни је мо гао да по ча сти дру га чи је не го псов ком. Ње гов син 
увек је имао ма њак у гла ви и из гле дао је као да му је дуд пао на 
мо зак. Али са да је пре те рао и па мет са свим на ти гањ ста вио и то 
се и про чу ло по До бри ци, а се ло ко се ло во ли да са ка ти обла ке и 
ту ђу бри гу да бри не.

Се о ске ло ле и бе ћа ри, са ко ји ма је Ти ма бе кри јао, ко ји су на свој 
век ви ка ли, ла ко се упу шта ју ћи у вар љи во и у ри ку сво јих блуд них 
го ди на, бе же ћи од не мо ћи ко ју ни су ни слу ти ли, та ко ђе су о Ти ми 
при ча ли да је „са свим за о кре но” и да је „са ње га па мет спа ла па не 
уме ви ше да се поп не као ма ло де те на шљи ву”. Се о ске удо ви це, код 
ко јих је Ти ма по не кад ишао, твр ди ле су да по ме ну тог са да пла ши 
жен ско ми ло ва ње и да се на жен ски глас тр за као коњ у амо ви ма 
и бе жи пред же на ма као да је ка лу ђер. Ста ри је же не пак при ча ле 
су да је Ти ми ум ис па рио, да но ћу ме се ча ри, ис пру же них ру ку 
жму ре ћи се лом хо да, да се на цр кве ни то рањ пе ње и та мо оке а не 
и мо ра, пла ни не и не бе са при зи ва, и све не што грак ће – као га вран.

Не ки љу ди из До бри це, у про ле ће 1771. го ди не, у до ба кад се 
ме ри ла кру тост го ди на, за па зи ли су да Ти ма оста вља тра го ве. 
Ни ко од њих ни је га по До бри ци ухо дио, јер мно го љу ди у се лу 
би ло је на по вр ши ни, а и та да све том се, па и овим се лом, отво рио 
пут „ши ре ња не ва жно сти” и сви су но ћу као не ка та јан стве на луп
ка ња ску пља ли а да њу се пра ви ли као да се ни шта не до га ђа. На 
Ти ми не чуд не тра го ве ти љу ди на ле та ли су са ми од се бе; сви они 
би ли су у се лу углед ни са за др шком и се ло им је ве ро ва ло јер би ли 
су од оних љу ди што ра де све по ма ло: ма ло пи ју, ма ло је ду, ма ло 
кра ду, ма ло ла жу и ма ло се коц ка ју!

Шта су те пер со не при ме ти ле? Ти ма је во лео ти ши ну, ди вио 
се до са ди и ужи вао је нај фи ни је у из ми шље ном жа мо ру; не се бич но 
је увек ка снио на се о ске до га ђа је, али та ко да ни ка да на њих не 
до ђе; те ло му је до бро под но си ло пре ви ше со ли; оста вљао је на 
по љи ма иза се бе из мет ко ји спа ва; имао је страх од ри бе; хо дао је 
се о ским пу те ви ма на ру ка ма но ћу а тра го ви ње го вих ру ку у пра
ши ни би ли су тра го ви нај ве ћих дла но ва у До бри ци; све сви ње 
ко је су из во ђе не на се о ски па шњак из ње го ве авли је би ле су за ми
шље не; на че лу је до био две бо ре ка кве ни ка да до та да у се лу ни су 
ви ђе не, де бе ле по пут пр ста, а укр ште не.

На ко ма ду ста рог ду до вог др ве та, док су се тог про лећ ног по
по дне ва 1771. го ди не Ба на том по ма мље не сен ке по ља кре та ле, и 
док је у бу на ри ма вла дао не ки плитaк мир, Ти ма је на сли као сво ју 
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пр ву ико ну. Над се лом тог да на на ла зио се оквир чу да: про па дао је 
дан а то је би ла не де ља; ли ко ви пре да ка са пру га ма све тло сти над 
До бри цом су леб де ли. Сви по чин ци Ти ми од та да су би ли рас про
да ни; Ти ма је у ту нел пла вет ни ла ула зио; оса бле ска те лом му је 
про тр ча ла; ко ме та се у ње го вој ду ши раз ве за ла и си ја ла је сил но 
сва ким ње го вим шу мом док је Ти ма ди сао, ди сао, ди сао и чи ни ло му 
се да сва ка по ра у ње му пу ца, да му се те ло рас па да и ши ри и он 
ле ти, ле ти, ле ти на по ве тар цу ста ром ви ше хи ља да го ди на. „Ово је 
зе мља нај бли жа ви си ни”, ми слио је Ти ма док је за вр ша вао сво ју 
пр ву ико ну и у хлад ној бу нар ској во ди та да је пр ви пут угле дао сво
је бек ство уме сто очи ју.

Крч мар из Са мо ша, Пе ра Ко стин, ко ји је већ два пу та над жи
вео сво ју ста рост, пр ви је од Ти ме ико ну на ру чио. Пе ра је пу но по
жи вео и у сво јој ду ши, по там ње ној од жи во та, но сио је онај удоб ни 
страх од не ста ја ња; знао је да мо ра да се при пре ми за ону Ва се
ље ну у ко јој се без бол ни је тра је. За то је тра жио да ико на ње го вог 
све ца Све тог Ни ко ле но си у се би ста рост пра ха, да све тац има ум но 
ли це и да ико на у ње го вом до му бу де хра на ми ра и ти ши не. И ни
шта ви ше. Пе ри Ко сти ну до ста је већ уце не жи во та би ло, не у хра
ње не му зи ке ко ја плу та ја вом и кре та ња вре мен ског кру га ко ји га 
вра ћа на по че так. Зна ју ћи да се при бли жа ва пра ху, Пе ра је по же
лео но ву ико ну свог све ца да има пре не го што се у са вр шен ство 
пла вет ни ла и све тло сти пре се ли, где не обе ду је са вр ше на не прав да 
и ни шта ви ло чво ра што жи вот но си, и где не ма ла ба вих вру ћи на 
и људ ског при бо ра за ви ка ње.

Ка да је угле дао ико ну Све тог Ни ко ле Пе ра Ко стин осе тио је 
соп стве ни твр дич лук но гу. Од за ла ска сун ца до осви та, док су зи
до ви и ка пи је но ћу Са мо шем ле те ли, ста ри крч мар се пред ико ном 
мо лио. Ле гла пре да ка та да су пред ње го вим очи ма про ми ца ла, па 
она стра жа на та јан стве ним не бе ским по љи ма, па вре ме за па ље но 
од чу да и све тло сти. Фи гу ра све ца на ико ни би ла је ви со ка и тан ка; 
Све ти Ни ко ла гла вом је не бе са до ди ри вао; око ње га би ли су па му
ча сти, ко смич ки обла ци; из све че вог ле вог пр ста си ја ла је ду бо ка, 
пла ва све тлост; ми ни ја тур на са мо шка цр ква тра ја ла је под но све
че вих но гу, древ на ма сли на иза све че вих ле ђа је иси ја ва ла а ма ла 
шај ка од нај фи ни јег ке дра пло ви ла је на ико ни, по су вом. Све тло 
би ље ду ше по сву да је на ико ни ра сло.

Пе ру Ко сти на, у зо ру, си но ви су од ико не одво ји ли. Ње го ве 
но ге има ле су не ку тре зну сла бост, а кроз за па ље но вре ме и ју тро 
ко је је рас пр ска ва ло бол, и кроз сво је су ве усне, ста ри крч мар је 
ша пу тао: „По ја ви ла се реч! По ја ви ла се реч!” Си но ви Ко сти ни 



393

ста р ца су до хла да „зад ње со бе” до ве ли и се дам да на он је сре ћан 
у по сте љи од пер ја ди вљих гу са ка ле жао.

Од та да Ба на том Ти ми не ико не су се рас по стр ле. Тр гов ци су 
их на ру чи ва ли, се о ски „но та ро ши”, све ште ни ци, офи ци ри ко ји су 
да ле ка цар ска бо ји шта по хо ди ли. По том сви р ци у гај де, па о ри 
ко ји су ико не жи том пла ћа ли, ру ски тр гов ци – „мо ско ви” што су 
ико не у Ру си ју но си ли. У тор ба ма пут ни ка ко ји су у свет ишли 
Ти ми не ико не су се на ла зи ле; у за пре жним ко ли ма, у „ша ра га ма” 
ка да се у по ље по ла зи ло; ме ђу ду до ве ста р ци су Ти ми не ико не 
про но си ли и на ли ти је ка да ни је би ло ки ше. Све тлост ико на та да 
је над Ба на том си ја ла и над зе маљ ском па сми ном ко ја је, у ма сци 
бде ња, од гре хо ва тра жи ла спас.

Те ми швар ски вла ди ка Ви ћен ти је Јо ва но вић Ви дак јед ног ле та 
Ти му Ђу ри чи на по звао је код се бе, у сво ју вла ди чан ску ре зи ден
ци ју. Би ла је то го ди на 1775, тек са не ко ли ко сно ва го ди шње, чуд
на го ди на, сто пље на са по ма мом ути цај них при зо ра, пу на буч них 
људ ских не до у ми ца и са бла сно зна них гре хо ва ко ји су до љу ди 
до ла зи ли. Пур пур них си лу е та у ва зду ху те го ди не ни је би ло мно го; 
ле то је би ло вре ло, по су де ва зду шних стру ја не где су би ле са кри
ве не; ста ри вла ди ка знао је да се кон ту ре све та не где ме ња ју, да 
де ло ви Ва се ље не ни су у рав но те жи, да ње гов на род има ср це, али да 
ра зум и „про све ште ни је” још не мо же да на ђе. Че ка ју ћи ба нат ског 
сли ка ра те ми швар ски вла ди ка пре би рао је по свом жи во ту пре чи
шћа ва ју ћи соп стве ну ста рост и ли ста ју ћи кар ту древ них по то па 
ко ји ни су има ли пра во на дно ни ти на сне не за мо туљ ке бо ла.

Вла ди ка је при мио Ти му у сво јој „при ма ћој со би”, ко ја је на 
те ми швар ски трг гле да ла. Тр гом су ко чи је про ми ца ле, па не ка све
ти на у жур би са вр ше но буд на на не што што ни са ма ни је зна ла 
шта је, па ја та го лу бо ва над тр гом су ле те ла са сво јим го лу би јим 
по гле дом ко ји ни шта не зна чи. Ста ри вла ди ка пре би рао је у ру ци 
бро ја ни цу из Све те зе мље до не се ну и пре сре тао соп стве ну рав но
те жу да је мо ли твом, по пут твр ђа ве, бо ље утвр ди.

Те ми шва р ски вла ди ка ре шио је да Ти му у Беч, на ве ли ке сли
кар ске шко ле по ша ље. Са мо та мо он је мо гао сли кар ски за нат да 
на у чи, да ус хи ћен оп шти са зна њем и „про све ште ни јем” и да му 
зна ње по ста не са ве зник стр пље ња и зра ке ко ја га оба сја ва. Та мо у 
Беч, у стра ни свет, Ти ма је тре ба ло сво је ум не и ду шев не зи до ве 
да од но се, а да на њих на ка ле ми онај пе сак му дро сти ко ји га не 
оме та већ га чи ни пит ки јим, ја сни јим и бо љим. По сле раз го во ра са 
вла ди ком Ти ма се пр ви пут, по сле оне зи ме ка да се као ико но пи
сац ро дио, упла шио: не ки страх га је оба ви јао од по нов ног пла хо
ви тог ро ђе ња ко ји би га опет без да ха оста вио и увео на не ко но во 
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по ље без др ве та у се би и обла ка над со бом у ко јем се бес крај но 
лу та и са ко јег се ни ка да и ниг де не од ла зи.

„Ни је грех по сма тра ти дру мо ве”, ре као је на ра стан ку Ти ми 
те ми швар ски вла ди ка Ви ћен ти је Јо ва но вић Ви дак и по кло нио му 
бе лу сви ле ну ма ра ми цу са сво јим из ве зе ним мо но гра мом. Ти ма је 
ушао у ко чи ју ко ја је ишла ре дов ном по штан ском ли ни јом Те ми
швар –Се ге дин –Беч. Око ко чи је зви жда ли су то но ви са вр шен ства; 
сад ни ца нер ва у ње му би ла је бла го по ме ре на; ње гов спи рал ни 
по глед кроз ма ли про зор пра тио је оскуд но не бо. Озло је ђе ни зе
че ви тр ча ли су ба нат ским по љи ма. На тра гу точ ка ко чи је, у гу стој 
ба нат ској пра ши ни, оцр та ва ла се мла да сен ка.

На беч кој Ли ков ној ака де ми ји, код чу ве ног Фран ца Ми ле ра, 
те 1775. го ди не игра ла се тзв. игра „др ве них лу та ка”. Тек при до шли 
уче ни ци за тва ра ни су у со бу са огле да ли ма на дну згра де и мај стор 
Франц за вр тео би сва ког од њих и оста вљао би их се дам са ти у 
по ло жа ју у ко јем су се за те кли пред огле да лом.

Tима је гле дао се бе огле да лу; ви део је фи гу ру пу ког све та, 
ма ли са сто јак ста р ца у се би, па жњу пло да и ва пај жу чи.

И јед но де те ста ро хи ља ду го ди на... 




