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НЕ ВЕ НА СА ВИЋ

CAR MI NA FI GU RA TA У БА РО КУ:  
ЖЕ ФА РО ВИЋ И ОР ФЕ ЛИН

СА ЖЕ ТАК: Пред ста вље ни рад ис тра жу је исто риј ски раз вој 
и оства ре ња „уоб ли че не по е зи је” са те жњом ка це ло ви том про ма
тра њу ове спе ци фич не пе снич ке вр сте у епо си ба ро ка. Њен по ста
нак у ста рим ци ви ли за ци ја ма уте ме љи ће Алек сан дриј ска шко ла у 
по гле ду са ме гра фи ке, об ли ци ма уни вер зал них или рат них сим
бо ла, али и ма гич ним ква дра том ко ји ће ди рект но од овог из во ра 
пре у зе ти, у по гле ду фор ме – ба рок, обо га ћен мо ли тве ном ди мен зи
јом као на сле ђем сред њо ве ков не тра ди ци је. Два ма гич на ква дра та 
ко ја кра се на шу књи жев ност, пред ста вље на у Сте ма то гра фи ји 
Хри сти фо ра Же фа ро ви ћа и Све ча ном по здра ву Мој се ју Пут ни ку 
За ха ри је Ор фе ли на, про ми шља на су на по е тич кој рав ни вре ме на у 
ко јем на ста ју и не дво сми сле ној и чвр стој ве зи са тра ди ци јом. Упра
во ин тен зи тет њи хо вог де ло ва ња ути че на ба кро ре зач ку ве шти ну 
и хе рал дич ку прак су срп ских ба рок них пи са ца и при ре ђи ва ча збор
ни ка ли ков ног са вр шен ства. Пе сма ко ја естет ском и над је зич ном 
ди мен зи јом ин си сти ра на дво стру ком ре ци пи јен ту, чи та о цу и по
сма тра чу, од ко јих је нео дво ји ва, као гра фич ка реч и ре чи та сли ка 
исто вре ме но, свој вр ху нац до сти же као fi gu ra ta дру гог сте пе на. 
На по слет ку, гр бо ви сред њо ве ков них по ро ди ца и гр бо ви Илир ског 
цар ства, „пле те ни ја сло вес” и пот пи си вла да ра и ве ли ка ша пред ста
вље ни су као чу ва ње тра ди ци је и кон ти ну и те та car mi na fi gu ra ta у 
об ли ку од го ва ра ју ћем вла да ју ћим нор ма ма, у вре ме ну од де се тог до 
пет на е стог ве ка, ко је се у европ ским окви ри ма од ли ку је за тиш јем 
овог пе снич ког об ли ка. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ба рок ни ме ди ја ве ли зам, Алек сан дриј ска 
шко ла (Оп та ти јан), ма гич ни ква драт, хе рал ди ка, евр оп ска и срп ска 
ем бле ма ти ка, Хри сти фор Же фа ро вић, За ха ри ја Ор фе лин, ба кро ре
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зач ка ве шти на, тра ди ци ја пот пи са сред њо ве ков них вла да ра, дру
го сте пе ни ла ви ринт.

По ста нак и раз вој

Кла сич на де фи ни ци ја car mi na fi gu ra ta, пе смесли ке или „уоб
ли че не пе сме” као ме трич когра фич косим бо лич ко озна ча ва ње 
сми сла пе сме са на во ђе њем ди рект них при ме ра (углав ном у вер
бал ној ело квен ци ји без ви зу ел не ди мен зи је) оста је из ван ствар ног 
до жи вља ја и раз у ме ва ња ове спе ци фич не вр сте. Пр вен стве но из 
два раз ло га, за то што се ви зу ел на ди мен зи ја по сма тра ла очи ма чи
та о ца те се јед ном „раз ја шње на” сли ка пре но си из реч ни ка у кри
тич ке ра до ве, у не до глед, док је дру ги раз лог обич но за о би ла же ње 
ре ла ци је са ре ци пи јен том као основ не и не раз двој не функ ци је фи
гу ра те. „Уоб ли че на пе сма” се по ја вљу је у тре нут ку ка да се сло во 
по че ло при се ћа ти свог ли ков ног по ре кла и естет ске вред но сти. 
Не ка да је има ло моћ та ли сма на, ма гич ну моћ у ка ба ли и сред њо
ве ков ној ал хе ми ји, враџ бин ску моћ или спо соб ност да ство ри но ви 
жи вот у еги пат ској ма ги ји и гно стич ким тек сто ви ма.1 Пик то гра ми 
и иде о гра ми озна ча ва ју увек ви ше од јед не про сте ре чи, чи ме би 

1 Вла дан Ра до ва но вић, Во ко ви зу ел, Но лит, Бе о град 1987, 66.

Сли ка 1 
пред ста вља уоб ли че ну 
пе сму „Кри ла Еро са”, 
на ста лу 325. г. п. н. е 

(http://textmo de.tum blr.
com /post/42573575645/ 
si mi asrho di uswingsof 

erosintheocritus

Слика 2 
пред ста вља уоб ли че ну 
пе сму „Кри ла Еро са”, 
на ста лу 325. г. п. н. е 

(http://textmo de.tum blr.
com /post/42573575645/ 
si mi asrho di uswingsof 

erosinthe oc ri tus)

Сли ка 3 
пред ста вља уоб ли че ну 

пе сму „Се ки ра”
(http://www.iko na.net /
blog/tag/cal li gra fia2/)
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се из да на шње пе р спек ти ве ко ри шће ња фо нет ским пи смом мо гли 
од ре ди ти као над је зич не озна ке (сли ка 1). Да кле, сва пи сма Ис то
ка су ка ли граф ска и по се би де ко ра тив на, док је ла ти нич но пи смо 
у том сми слу ма ње кре а тив но и естет ски упа дљи во, са пре ло мље
ном ли ни јом и еко но мич ном функ ци јом у ли не ар ном чи та њу.2

Ca r mi na пред ста вља је дан део раз во ја у тра ди ци ји пе сни штва 
по зна тог као тех нич ке игра ри је, тех но паг ни је (τεχ νοπαίγνιον, tech
no pa ig nion), ко ји је имао за циљ да при ка же пе сни ко во уме ће аран
жи ра ња ре чи на ком плек сне на чи не као и да мо де лу је фо р му са мим 
сти хо ви ма, та ко да они де лу ју на ду хов ни или ма гич ни на чин, чи ме 
се ја сно до ди ру је са објектпо е зи јом ко ја сво је по чет ке на ла зи у 
Ан то ло ги ји из 7. ве ка п. н. е. Си ми ја (сли ка 3), Те о крит (сли ка 2) 
и До си јад се сма тра ју нај бо љим ства ра о ци ма ове по е зи је, чи ме је 
Пор фи ри је Оп та ти јан, као ре пре зен та тив ни пред став ник и ино ва тор 
у овој сфе ри, упра во на ста вљач те грч ке тра ди ци је. Ти ме је, у „свад
би Евр о пе и Ази је”, Алек сан дриј ска шко ла уве ла але го ри ју у би
блиј ску ег зе ге зу, упу ћу ју ћи на ми сти чан, скри ве ни и ду хов ни 
са др жај по ред бу квал ног, ком би ну ју ћи га и са ви зу ел ним до ме ном. 
Са ја сним ци љем да ути чу на над је зич но, про ши ру је се са мо зна
че ње при ка за ног по сред ством чи та о ца и по сма тра ча, отва ра се 
спек тар зна че ња и але го ри ја у гра фич ком об ли ку, а та ко ђе се пру жа 
јед но став ни ји и бр жи на чин пе р цеп ци је, и сли ка се по но во пре тва
ра у реч пра ве ћи пун круг обо га ћен но вом ди мен зи јом – ре чи том 
сли ком. Оп та ти јан је био пр ви са ста вљач ver sus in tex ti, пи са ња 
дво стру ких сти хо ва, ко ји ва ри ра ју на рав ни од акр о сти ха до ком
плек сних об ли ка и за себ них, са мо стал них илу стра ци ја, ко је ће пре
суд но ути ца ти на ви зан тиј ску тра ди ци ју.3 Јед на од суд бо но сних 
чи ње ни ца је да ра до ви Оп та ти ја на сво јим да ти ра њем упу ћу ју на 
мо мен те ве ли ких вој них по бе да, пред во ђе не цар ским при ред ба ма 
и пре зен та ци ја ма, и у се би са др же по е тич не од ред ни це за рат, три
јумф и сла вље, док је ино ва тив ност има ла за циљ да омек ша ср це 
им пе ра то ра и умо ли опо зив од из гнан ства ко је му је од ре дио. Та 
тра ди ци ја је са чу ва на све до ба ро ка, са из ве сном па у зом од X до 
XV ве ка. У сво јој Пе сми 26 он при ка зу је про блем фи гу ра те тог вре
ме на кроз на чин ства ра ња и од нос пе сни ка пре ма му зи, где пе сни
ка (ко ји у ла тин ском мо же да озна чи и фан то ма) на зи ва су ро вим 
зи да ром Му зи не ра до сти, ко ја је по гре шно за ро бље на у раз ли чи тим 
кла сич ним ме три ма, док су сло мље них ср ца пе сни ци у кру гу збу
ње но сти над сва ком реч ју. Он при том на во ди чи та о ца да „шти му
је” ре чи пре ма свом ин стинк ту и та ко ства ра но ве сти хо ве од већ 

2 Исто, 69.
3 Ми ло рад Па вић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти ба рок ног до ба (XVII 

и XVI II век), Но лит, Бе о град 1970, 100.
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по сто је ћих. Јер ре чи има ју мо гућ ност 
да ма ни пу ли шу, али овим чи ном и да 
бу ду ма ни пу ли са не, а ка да је пе сма 
скри ве на уну тар гра фич ког об ли ка, 
она по ме ра фо кус од сли ко ви тог го
во ра, ко ји чи та па сив ни по сма трач, ка 
ства ра њу „сла га ли це ре чи и сло ва”, 
ко ја зах те ва ак тив но уче шће по сма
тра ча.

Тек ка да је упо тре ба ових об ли
ка по че ла слу жи ти пред ста вља њу 
са мом им пе ра то ру на све ча но сти ма, 
об лик је пре ра стао у озбиљ ну гра фич
ку сли ку уну тар спе ци фич не вр сте 
ма гич ног ква дра та, ко ји је крио не ка

да и пе то стру ке тај не ли ниј ске и гео ме триј ске об ли ке са са др жа јем 
што ве ли ча Кон стан ти на, Апо ло на и му зе (Mu sa rum vin ci ri) или 
пак Хри ста кроз скри ве ни об лик пал ме и мо но грам (ХиРо, ☧), ко ји 
је пр ви упо тре био цар Кон стан тин.4 Об лик се у гра фич ком сми слу 

4 “The Car mi na of Pu bli li us Op ta ti a nus Porphyri us and the Cre a ti ve Pro cess”, 
http://so me greymat ter.com /car mi na.htm .

Сли ка 4 
пре у зе та из књи ге Дин ка Да ви до ва 

Срп ска сте ма то гра фи ја 

Сли ка 5 
пре у зе та из фо то тип ског из да ња, 

при ре ди ла Је ле на То до ро вић
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по на вљао око сре ди шње осе ква дра та, док је вер бал ни део био је
дин ствен и без те жње да се пу тем тек сту ал ног по на вља ња стиг не 
до мо ли тве ног ста ња ко је је ак цен то вао ви зу ел ни део, али се за то 
ко ри стио нај ра зли чи ти јим тех ни ка ма уну тар са мо јед не пе сме, 
ка ко би по сти гао ин ге ни о зну рав но те жу уну тар це ли не, го то во 
увек па не грич ке. Пе сма 19 (го ре ле во) је нај ком плек сни је оства
ре ње и ви зу ел но се по зи ва на све прет ход не ра до ве, у пред ста ви 
рим ског три је ра (рат нич ког бро да) са де ко ра тив ним лу ком, док 
Хри стов мо но грам фор ми ра јар бол са реч ју „за кле тва” на ње му. 
Ка да се са ста ве сло ва, од го нет ка но си по е тич ну по ру ку „Брод мо ра 
би ти усме рен, а ти спре ман умом да би се бла го род ство тво је уз не
ло кри ли ма”5, ко јом је осво јио ми лост по врат ка у до мо ви ну.

Ма гич ни ква драт и ла ви ринт

По ре кло ма гич ног ква дра та (car men labyrint hi cum, car mi na 
qu a dra ta) мо же се да ти ра ти по че ци ма ин те лек ту а ли зо ва не те о ло
ги је – у пи та го реј ском ква дри ри ју му, у ко јем по ред ге о ме три је, 
арит ме ти ке и му зи ке ме сто астро но ми је за ме њу је сло во као зве зда 
ко ја ме ди та тив ним деј ством отва ра са зве жђе. Циљ им је јед нак 
– уни вер зал на хар мо ни ја ко ју је по треб но раз у ме ти у ко смич ком 
си сте му, умом и ду хом до ве сти ха ос до ре да. Пи та го реј ско на че ло 
да ин ту и ци ја над ма шу је оп сер ва ци ју ја сно је на гла ше но, што би 
се у ба рок ном си сте му по и сто ве ти ло са ни во ом кон че та, где из 
фик си ра них ства ри де ду ци ра мо нео чи глед не! Ње го во по ре кло је 
у ла ви рин ту, а Гу став Ре не Хо ке на во ди да та бли ца ком би на ци ја 
и ком би на то рич ка ме то да по сто ји от кад је све та, од Ада ма, а зва
ли су је и ал хе миј ским уме ћем. Тај на је у ус по ста вља њу скри ве них 
од но са, а ма ни ри стич ка тра ди ци ја по чи ње упра во ком би на то ри
ком.6 Прет хо де му древ на ба ја ња и по чи ње тех ни ком са ста вља ња 
ма гиј ских за пи са упо тре бља ва них у на род ној ме ди ци ни7, док се 
у осмом ве ку ја вља пр ви пут ро па лич ки стих у об ли ци ма тро у гла, 
пра во у га о ни ка, ква дра та, ди ја ман та или пре ло мље ног кру га.

На шу ба рок ну књи жев ност кра се два ква дра та, пр ви при ка
зан у Сте ма то гра фи ји (Беч, 1741) Хри сти фо ра Же фа ро ви ћа и дру
ги у Све ча ном по здра ву Мој се ју Пут ни ку (1757) За ха ри је Ор фе ли на. 
Ма гич ни ква драт у Сте ма то гра фи ји (сли ка 4) пред ста вља име 

5 Пре вод са ла тин ског је тек лич ни по ку шај, услед из о стан ка пре во да овог 
сти ха на срп ски је зик до да нас.

6 Gu stav René Hoc ke, Ma ni ri zam u knji žev no sti: al ke mi ja je zi ka i ezo te rič no 
umi je će kom bi ni ra nja, prev. An te Sta mać, Cen tar za kul tur nu dje lat nost, Za greb 1984, 
по гла вље „Ars com bi na to ria” (46–53).

7 Ни ко ла Гр ди нић, Фор мал ни ма ни ри зми, На род на књи га / Ал фа, Бе о град 
2000, по гла вље „Гра фич ки по ступ ци” (59–106).
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Ар се ниј ко је гра ди об лик кр ста, док осмо стру ко „Че твр ти” спа ја 
ње го ве стра ни це и та ко на ста ју че ти ри ква дра та у окви ру јед ног, 
што по ве зу је би блиј ску сим бо ли ку овог бро ја, на след ни део име на 
осо бе ко јој је по све ћен и до дат но ге о ме триј ско ре ше ње у окви ру 
пи та го реј ског по ступ ка у гра ђе њу ма гич ног ква дра та. У ње му је и 
ми кро ква драт обра зо ван око по чет ног, цен трал ног сло ва „а”, ве
ли чи не три пу та три са сло вом „с” у угло ви ма, што чи ни че ти ри 
оци ла, од но сно те тра грам у об ли ку кр ста са че ти ри по ља ис пу ње
ним сло ви ма, а под ра зу ме ва и хе рал дич ке сим бо ле. Све ти Са ва је 
пре у зев ши овај сим бол имао на уму да њи ме по зо ве Ср бе да про
гла се на ци о нал ну ау то но ми ју и за поч ну от пор до ми на ци ји ка то
лич ке цр кве и Хри сти фор Же фа ро вић би ти ме мо гао са гле да ти 
исти исто риј ски тре ну так од јед на ког зна ча ја за срп ски на род и 
упо тре би ти овај сим бол са по ли тич ком, исто риј ском и вер ском 
мо ти ва ци јом, на ин ге ни о зан на чин. Ов де се тре ба за др жа ти, у кул
тур ноисто риј ској ме ди та ци ји, над овим сим бо лом, ко ји ће нас од
ве сти но вој ди мен зи ји. На и ме, крст са че ти ри ог њи ла сво је из во
ри ште но си у ви зан тиј ској хе рал ди ци, а ис хо ди ште у озва ни че ном 
гр бу срп ске др жа ве од XIX ве ка. Овај сим бол при хва ћен је као грб 
Ср би је ка да је Сте фан Ла за ре вић при мио де спот ску ти ту лу 1402. 
го ди не. У Сте ма то гра фи ји но си ам бле мат ски и сим бо лич ки зна
чај (сли ка 6), а 1757. са ба рок норо кај ним укра си ма ре зао га је у 
ба кру За ха ри ја Ор фе лин. 

Сли ка 6 
пре у зе та са фо ру ма  

Кр ста ри це 

Сли ка 7 
http://www.sr bi ja u zi vo.rs /

show thre ad.php?6391
Mi%C2%9Alje njeono voj

Сли ка 8 
https://udru ra sen.wor d
press.com /2012/06/11/

У срп ском исто риј ском кон тек сту но сио је увек по ли тич ку и 
пе снич ку ди мен зи ју. С јед не стра не, у ми си о нар ској хе рал дич кој 
књи зи по све ћен Ар се ни ју Че твр том Јо ва но ви ћу, као и у по ли тич ком 
си сте му ап со лут не мо нар хи је, по ка зи вао је кул тур на стре мље ња 
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Ср би је, бес ком пр о ми сно пра во сла вље и сна жно на ци о нал но осе
ћа ње, да би у срп ској ре во лу ци ји кра сио Ка ра ђор ђев бар јак (сли ка 7), 
чи ме је из вр ше на по др шка иде ји и ствар но сти срп ске ре во лу ци је, 
то ли ко ја сна да је Беч цен зу ри сао Сте ма то гра фи ју с прет њом 
смрт не ка зне.8 С дру ге стра не, сти хо ви по све ће ни овом зна ку, ко ји 
се на ла зе у пот пи су ам бле ма или код Ви те зо ви ћа, у ро ман ти зму до
би ја ју још чвр шћу на ци о нал ну сим бо ли ку, пред ста вље ну у из ре
ка ма и да нас ак ту ел ним, али и у чи сто умет нич ким по ку ша ји ма 
Ј. Ј. Зма ја9, ко јем се при пи су је ау тор ство тре ћег ма гич ног ква дра
та, „срп ске амај ли је” (сли ка 8). На тај на чин че ти ри оци ла по ста ју 
„уоб ли че на” пе сма, ти ме што њи хо ва ви зу ел на ди мен зи ја но си у 
се би исто риј ски и идеј ни зна чај, и при том не ма ње по е тич ки. Он 
по ста је цен трал ни сим бол у oквиру јед ног на ци о нал но осве шће ног 
(ми крофор ма), али и уто пиј ски оства ре ног са вр шен ства (ма кро
зна че ње), и ми да нас мо же мо уви де ти да је че тво ро стру ко „с” жи ва 
фи гу ра та. Она је у ква дра ту Сте ма то гра фи је уцр та на у је дан про
ду же ни крст, јер вер ти ка ла и хо ри зон та ла иду ису ви ше из над ми
кро ква дра та, што нам ша ље ути сак про стор ног усме ре ња ко је пре
ва зи ла зи сам ква драт, на сле де ћи на чин: ли ни ја, ако се же у не до глед, 
у јед ном тре нут ку ће се (вре мен ска ко ор ди на та) по че ти са ви ја ти 
и не из бе жно је за кљу чи ти да се та ква ли ни ја у бес крај ном, а са тим 
и ап со лут ном про сто ру мо ра за тво ри ти, од но сно до ћи до сво га по
чет ка у об ли ку кру га. С дру ге стра не, по чет но за тво ре ни об лик се 
у бес ко нач но сти ши ри, али не ра ста вља ју ћи се мо же је ди но до жи
ве ти ме та мор фо зу у дру га чи ји об лик, при ро дом ко смич ке устро је
но сти сфе ри чан. На тај на чин се од по чет ног кр ста, а не кру га као 
ми кро ко смо са, ства ра тр о ди мен зи о нал ни об лик ку гле, лоп те, а не 
ве ћег кру га као ма кро ко смо са, и ти ме се пу тем за до би је них но вих 
ди мен зи ја ства ра ја сна але го ри ја тран сфор ми са ња, по ста ја ња, про
це су и ра ња те ла у ду шу, ко нач ног у бес ко нач но, под ра зу ме ва ју ћи 
оба на том пу те ше стви ју, у овом слу ча ју кроз фор му од но сно те ло. 
За то је и ма гич ни ква драт јед на вр ста кон че ти стич ког сим бо ла.

Осим вер ске и умет нич ке ди мен зи је по треб но је за др жа ти се 
још не ко вре ме у ње ном по ли тич косо ци јал ном окви ру ко ји нас 
уво ди у спо зна ва ње хе рал дич ке рав ни, уско по ве за не са ин сти ту
ци јом цр кве и ак ту ел ним тре нут ком у ко јем се ства ра. 

На и ме, већ у пр вим да ни ма на кон Се о бе ус по ста вље на је ве за 
са Укра ји ном10, ко ја је има ла за за да так да ума њи зна чај при ти ска 

8 Дин ко Да ви дов, Срп ска сте ма то гра фи ја – Беч 1741, Про ме теј, Но ви Сад 
2011, 72.

9 Дин ко Да ви дов, Сту ди је о срп ској умет но сти XVI II ве ка, СКЗ, Бе о град 
2004, „Пре ди сло ви је”, 3–31.

10 Ва ња Кра ут, Исто ри ја срп ске гра фи ке од XV до XX ве ка, Деч је но ви не 
– На род ни му зеј, Гор њи Ми ла но вац – Бе о град 1985, 68.
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са За па да, а одр жи дух на пу ште них про сто ра жи вим. У том сми слу 
цар ска Ру си ја Пе тра Ве ли ког учи ни ла је од лу чу ју ћи ко рак у чу ва
њу и раз во ју но вих стил ских фор ма ци ја јед ног за јед нич ког ду хов ног 
опре де ље ња, ко ји је осим школ ства и пи са не ре чи под ра зу ме вао 
и пре но ше ње гра фич ког ма те ри ја ла, ико на, илу стро ва них књи га 
и сти хо ва них ба кро ре за. Као што Же фа ро вић и Ор фе лин чи не око
сни цу срп ских ба рок них ин вен ци ја, та ко су два беч ка ба кро ре сца 
пре суд на за њи хо во оства ре ње: Ме смер, у ве зи са Же фа ро ви ће вим 
ба кро ре зи ма, и Шму цер, за слу жан за по пу ла ри зо ва ње Ру бен со вог 
де ла кроз ба кро ре зне ко пи је, а ко ји је ба кро ре зе по на руџ би ни на
ших љу ди из ра ђи вао услед чвр сте по слов не ве зе са Ор фе ли ном.11 

Сли ка 9, пре у зе та са: http://di gi tal.
bm s.rs /ebi bli o te ka/pa ge Flip/re a der/
in dex.ph p?type =pu bli ca ti ons&id

=3021&m=2#pa ge/1/mo de/2up  

Сли ка 10, пре у зе та из књи ге Ва ње Кра ут 
Исто ри ја срп ске гра фи ке од XV до XX 

ве ка

По чет ком XVI II ве ка цр ква је по че ла на ру чи ва ти ра зно ли ки 
са др жај у ба кро ре зној фор ми, јер је, по ред умет нич ког и у по гле ду 
ма те ри ја ла еко но мич ног, уви де ла и про па ганд ни зна чај, ко ји се огле
да у под се ћа њу на исто ри ју, тра ди ци о нал не те ко ви не и др жав нич ке 
за слу ге. Је дан од при ме ра је ба кро ре зно из да ње ма на сти ра Сту де
ни це, на ру че но од стра не Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа, са жа нрсце на ма 
ло зе Не ма њи ћа и гр бо ва илир ских зе ма ља.12 Ли ков на по ру ка је 
ве о ма ја сна, па три јарх се за ла гао за од ре ђе ни ста тус жи вља ко ји ће 
уско ро пре ћи, по дру ги пут, на те ри то ри ју Хаб збур го ва ца. Та ко, 
па ра лел но са пре го во ри ма о при ви ле ги ја ма срп ског на ро да, 1741, 
ре же се гра ви ра Св. Са ва са срп ским све ти те љи ма до ма Не ма
њи на у Бе чу (сли ка 9), пре ма цр те жи ма Хри сти фо ра Же фа ро ви ћа13, 

11 Исто, 71.
12 Исто, 58.
13 Д. Да ви дов, Срп ска сте ма то гра фи ја, 86–87. Са др жај под ра зу ме ва и сти

хо ве Па вла Не на до ви ћа.
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као и Из о бра же ни је ору жиј или ри че ски, по зна ти ју као Сте ма то
гра фи ја14, а исте го ди не То ма Ме смер из ра ђу је и ба кро рез ро кај не 
Же фа ро ви ће ве пред ста ве кне за Ла за ра са од се че ном све ти тељ ском 
гла вом. О зна ча ју ове го ди не за срп ску ба рок ну умет ност све до чи 
и при каз пр ве кар ми не дру гог сте пе на, ка да сло ва без до дат них 
ли ни ја и „ка лу па” чи не оквир са ме фи гу ре. У овом слу ча ју то је 
на руџ би на брат ства ма на сти ра Ра ков ца у Сре му по цр те жу ано ним
ног ау то ра, ко ју је Ме смер ре зао под на зо вом Хри стос Ев ха ри сти
ја (сли ка 10), где се од вер ни ка око пе ха ра са ви ном ди жу у зрак 
мо ли тве не ре чи у та ла са стим, не пра вил ним ли ни ја ма ка Хри сту са 
кр стом, пра ве ћи ком по зи ци ју об ли ка тро у гла, у ко јој вла да де фор
ми тет про пор ци је и оте ло тво ре ње ре чи на хај де ге ров ски на чин. 
Мо же мо на слу ти ти ути цај овог ба кро ре за на Ор фе ли нов Ла ви ринт 
са гра дом (о ко јем ће у на став ку тек ста би ти на ро чи то ре чи), ко ји 
у том слу ча ју гу би пр вен ство у ино ва циј ском уно ше њу нај ком пли
ко ва ни јег об ли ка фи гу ра те у срп ској књи жев но си, јер иа ко зна чај
но склад ни ји он под ра зу ме ва пред ло жак не по зна тог ау то ра, ше сна
ест го ди на ста ри ји.

Ожи вља ва њем зна ча ја на ци о нал не исто ри о гра фи је хе рал ди ка, 
у скла ду са ба рок ним те жња ма по ли жан ров ске кон цеп ци је, до ла зи 
до вр хун ца свог умет нич ког оства ре ња као по себ на вр ста ем бле ма. 
Хе рал ди ка је, по пут не ке хер ме тич ке или окулт не на у ке, за тво рен 
си стем ко ди ра них зна ња, ко ја су до ступ на и отво ре на са мо за оног 
ко има пра ви кључ за де ши фро ва ње за мр ше них сим бо ла и зна че ња.15 
Она је у сво јој са да шњој фор ми на ста ла по чет ком XII ве ка, али 
мно ги ње ни еле мен ти и сим бо ли су раз ви је ни још у древ но до ба 
исто ри је људ ске ци ви ли за ци је, њи хо во по ре кло се же у ми то ло шко 
до ба древ них Егип ћа на, Гр ка, Ри мља на, Кел та, Сло ве на и дру гих 
ста рих кул ту ра, али ту до ла зе у об зир и мно го број ни сим бо ли по
ре клом из кр ста шких ра то ва и вој ног и ци вил ног жи во та то га до ба.16 
У ње ном ка сни јем раз во ју ви те штво је има ло пре суд ну уло гу, 
укра ша ва њем че лен ке на ка ци га ма, али и гр бо ви ма осли ка ним на 
оде ћи, чи ју пред ста ву у свом ори ги на лу чу ва ју и да нас ко ња ни ци 
Па ли ја у Си је ни. Ко ри шће на је и игра ре чи ма, ви ше стру ко: као 
до ви тљи вост ли ков них пред ста ва ко је тре ба да упу ти на иден ти
тет пор ди це, ње ног пре зи ме на, по том као мо то, нај че шће у об ли
ку бор бе ног по кли ча ко ји се при ка зу је на тра ци ис под шти та или 

14 Ра ђе ну пре ма узо ру Сте ма то гра фи је Па вла Ри те ра Ви те зо ви ћа из 1701. 
го ди не.

15 Не бој ша Ди кић, „Сим бо ли зам у хе рал ди ци”, http://www.czipm.org/sim
vo li zam.html. 

16 Го ре на ве де ни текст пре у зет са ин тер нет стра ни це: http://www.czipm.
org/sim vo li zam.html.
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из над че лен ке17, на по слет ку и у „пот пи су” ем бле мат ске пред ста ве, 
у фор ми по у ке или за ум ног от кри ва ња сим бо ла ко ји у се би но си 
гра фич ки при каз.

Же фа ро вић је, као пр ви срп ски ба кро ре зац, унео све жи ну 
но вих те жњи, те се у ње го вим гра фи ка ма очи та ва дух тра ди ци је 
у пре пли та њу са ба ро ком. У при лог то ме иде и чи ње ни ца да се у 
Сте ма то гра фи ји очи та ва ју осим ствар них, и из ми шље ни гр бо ви 
ко ји тре ба да пред ста ве Или р ско цар ство не знат них гра ни ца про
сти ра ња, јер у се би са би ра и гр бо ве Ве не ци је, Тур ске, Ски та, Кел та, 
Бе са ра би је, али и грб Ун га ри је и два ау стриј ска гр ба, чи ме ак ту ел
но ста ње ја сно на во ди на ба рок ни мо тив точ ка сре ће, а не на по сле
ди цу за слу га, што нас упу ћу је на оп ти ми стич ни став из ре ке да 
ни чи ја ни је до зо ре го ре ла, иа ко је то на из глед при ја тељ ски чин 
усме ра ва ња на ве зу и је дин ство Ау стро у гар ске и Ср би је, од ста ри
јих вре ме на јед ног уто пиј ског окви ра. За срп ски на род ова књи га 
је пр вен стве но има ла зна чај до ку мен та о ле ги ти ма ци ји свих др жав
них, по ли тич ких и вер ских пра ва, док је њен ли ков ни зна чај био 
од дру го сте пе ног зна ча ја.

У пре двор ју, као онај ко ји уво ди у хе рал дич ку ко лек ци ју са
чи ње ну од 56 гр бо ва, је сте грб илир ског цар ства (Iᴧᴧγрiческо), све
ден на ап стракт но је дин ство два ју сим бо ла (сли ка 11). У „по ча сној 
тач ки” уцр та на је зве зда са шест кра ко ва ко ја сим бо ли ше бо жан
ски ка рак тер и ис под ње, у по зи ци ји под нож ја, млад ме сец са зна
че њем на де у сла ву. Исте мо ти ве, ве о ма рет ке у хе рал ди ци (јер су 
не бе ска те ла на тре ћем ме сту, на кон жи вог и не жи вог све та у осли
ка ва њу), на ла зи мо у пе ри фер ној по зи ци ји гр ба Хωˠᴧмїа(сли ка 12), 
где иш чи та ва мо у ем блем ској по зи ци ји пот пи са њи хов ли р ски ка
рак тер под пе ром Же фа ро ви ћа, али и осла ња ње на ан тич ке грч ке 
те ко ви не18, ре чи ма да су лу на и зве зда јед на ко све до чан ство ве ре, 
из ме ђу ко јих је Ма рс / Мар сов на род за љу бљен у Ве не ру (зве зда 
зор ња ча), док је на сла вон ском гр бу зве зда на по ча сном ме сту, као 
и на илир ском, а Марс сам пред ста вљен је фи гу ром ку не (сли ка 
13), и овај при каз го то во да је иден тич но пре нет на да на шњи грб 
Сла во ни је, док је ку на сим бол од ре ђе них хр ват ских по ро дич них 
гр бо ва (пр.: по ро ди ца Цин дро), чи ме се ја сно упу ћу је на игру мо
ти ва и ре чи ко ји от кри ва ју из ко је ре ги је ова по ро ди ца по ти че, у 
мо ру оста лих ко је но се сво је гр бо ве из да ле ке про шло сти. 

17 По да так пре у зет са фо ру ма: http://fo rum.ar heoama te ri.rs/he ral di ka/uvodu
he ral di ku/, ко ји са др жи ис црп не по дат ке о пра ви ли ма ко ја хе рал ди ка но си у се би.

18 Ово ни је рет кост у Же фа ро ви ће вом ра ду – упра во се у пор тре ти са њу 
све та ца ко је прет хо ди збор ни ку на ла зи и сли ка ца ра Ду ша на из ме ђу Ми нер ве 
и Хро но са, са функ ци јом „др жа ча шти та”, о чи јој сим бо ли ци пи ше Дин ко Да
ви дов у пред го во ру сво је књи ге Срп ска сте ма то фра ги ја.
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Сли ка 11,пре у зе та из 
књи ге Д. Да ви до ва  

Срп ска сте ма то гра фи ја 

Сли ка 12,ис то Сли ка 13,исто

По ред мо ти ва ор ла и ла ва, оми ље них у осли ка ва њу гр бо ва, ин
те ре сант но је да мо тив ву ка, ко ји ула зи у ред јед на ке ва жно сти19, 
ни је осли кан у Сте ма то фра фи ји, као ни тра ди ци о нал ни мо тив 
зма ја, то ли ко зна ча јан за ви те шки ред у ко јем је де спот Сте фан 
Ла за ре вић за у зи мао до ми нант но ме сто, услед че га се на при ка зу 
гр ба по ро ди це Ла за ре вић овај мо тив об мо та ва око це ле по вр ши не 
гр ба.20 Сма трам да је ов де ве о ма ва жно по ме ну ти зма је ви те об ли ке 
ко ји је су при сут ни у де лу, а но се са со бом ду гу тра ди ци ју европ
ског и африч ког кон тек ста. У Сте ма то гра фи ји на ла зи мо ва си ли
скако ка трик са на при ме ру гр ба Сла во ни је мо ра Бал тич ког (сли ка 
14), ко јег Же фа ро вић опи су је као злат ног дра ко на (зма ја) ка ко пре
ле ће цр ве но по ље. Уста, нок ти и реп су му ја ро сти скло ни, а у се би 
спа ја мно га де ла ужа сна и слав на, као до каз древ но сти јед ног на
ро да. Ва си лиск, као хе рал дич ки мон струм, но си у се би дво стру ко 
иш чи та ва ње: с јед не стра не је то знак кле вет ни ка и пред ска за ње 
смр ти, а с дру ге – знак древ но сти ро да и сна ге, и упра во због дво
стру ког ко ди ра ња зна чај но је рет ка пред ста ва у чи та вом хе рал дич
ком опу су, а ње го во по сто ја ње ве зу је се за африч ке ко ре не ко ји се 
оства ру ју у ан гло сак сон ској гра фич кој, ико но пи сач кој и хе рал дич
кој умет но сти. Дра го мир Ацо вић у свом есе ју21 на во ди да је је ди но 
по сто ја ње овог сим бо ла на на шем про сто ру сме ште но на фраг мен
ту по да Цр кве Св. Ар хан ге ла код При зре на и још на три фо ра ма 

19 Од срп ских сред њо ве ков них по ро ди ца, Бал ши ћи су пре по зна тљи ви по 
дво стру ко опе то ва ном сим бо лу вуч је гла ве: http://www.po re klo.rs /wp con tent/
uplo ads/2015/12/Bal shi ci.jpgo ri gi nal.jpg.

20 http://www.po re klo.rs /wp con tent/uplo ads/2015/12/471227_362099930494
228_675316779_o.jpg. Та ко ђе, змај је сме штен ис под ка ци ге са ро го ви ма, мо ти ва 
ко ји де ле по ро ди ца Ла за ре вић и по ро ди ца Бран ко вић, о че му се де таљ ни је мо же 
до зна ти на веб стра ни ци По ре кло: http://www.po re klo.rs /2015/12/26/gr bla za re vi ca/.

21 Дра го мир Ацо вић, „Реч ник хе рал ди ке – ва си лиск и ко ка трикс, ап си да 
и зи лант: ма ли мон струм – ве ли ка не во ља”, есеј до сту пан у це ли ни: http://srp
sko he ral dic ko dru stvo.com /do cu ments/he ral di ka/04va si lisk.pd f. 
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Сту де ни це и Де ча на. Сте ма то гра фи јом се, та ко, про ши ру је оквир 
ње го вог при су ства, као хе рал дич ког мон стру ма ко ји но си дво стру
кост, на ро чи то што мо тив ва си ли ска пре ла зи из цр кве ног у књи жев
ни ме ди јум, као и ње го вим про сти ра њем од ју га ка се ве ру срп ске 
те ри то ри је.22 На гр бу Кел та при ка зан је дру ги зма јо ли ки об лик, 
ко ји за пра во ма ло под се ћа на зма ја (сли ка 15), али га та ко де фи ни
ше сам Же фа ро вић од ред ни ца ма: „ѩкѡже дра коᴺи” и „Ԑмїй ѩсть 
Ԑмїа иᴺаго хотѧ дракѡᴺь быти”. За то мо же мо за кљу чи ти да наш 
„сло ве ни зи ра ни” ба рок, ко ји је у де ко ра тив но сти за др жао еле мен те 
ви зан тиј ског сли кар ста, у се би но си и дру ге, ег зо тич но ис точ њач ке 
и се вер но е вроп ске пред ло шке. 

Сли ка 14, пре у зе та из го ре на ве де ног  
из во ра 

Сли ка 15, исто

Дру ги ма гич ни, ла ви ринт ски ква драт по ста вљен је на на
слов ну стра ну Све ча ног по здра ва као све ти сла во лук и ка пи ја 
(сли ка 5). Ла ви ринт ко ји има је дан цен тар је псе у до ла ви ринт (un 
la bi rin to uni vi a ro), а Ор фе ли нов се пре пу шта сло бо да ма ка рак те
ри стич ним за цр та че ба ро ка.23 На и ме, чи тав текст функ ци о ни ше 
на на чин ла ви рин та, и Ор фе лин зах те ва уче ног и ра до зна лог ре
ци пи јен та ко ји ће упло ви ти у ме ди та ци ју спек та кла. Прин ци пи 

22 О при ро ди ва си ли ска као хе рал дич ког мон стру ма на ве шћу од ло мак из 
Ацо ви ће вог ра да, ко ји упот пу њу је сли ку го ре на ве де ну: „Мон струм, на вод но, 
на ста је у но ћи ка да је зве зда Си ри јус (зва на „Псе ћа зве зда”) у зе ни ту, а цр ни сед
мо го ди шњи или де ве то го ди шњи пе вац сне се на ђу бри шту ја је. На том ја је ту мо ра 
да ле жи кра ста ви жа бац то ком ви ше го ди на (и до де вет!), ко ли ко је по треб но да 
би се из ја је та из ле гао ва си лиск.” По том Ацо вић на во ди раз ли ку из ме ђу ва си
ли ска и ко ка трик са, али и чи ње ни цу да се услед ње го вог оскуд ног по ја вљи ва ња 
он код нас мо же увек на зва ти ва си ли ском, иа ко ка да по сма тра мо пред ста ву из 
Сте ма то гра фи је ја сно за кљу чу је мо да је у пи та њу те ло ко ка трик са, услед че га 
овај мо тив на во дим у двој ној од ред ни ци као „ва си лискко ка трикс”.

23 Рад ми ла Ми хај ло вић „За ха ри ја Ор фе лин, По здрав Мој се ју Пут ни ку”, 
Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, бр. 15, 1979, 179–206.



294

су за јед нич ки за текст и сли ку па се ма гич ни ква драт чи та у ви ше 
сме ро ва, а ан ђе ли су на цр та ни као од раз у огле да лу. Прин цип је 
за у ман за то што мо же мо уви де ти да је пор трет Мој се ја Пут ни ка 
дат кроз ква драт као сим бол, јер ње гов лик чи ном усто ли че ња по
ста је мо ли тва и сла ва у пот пу ној ста бил но сти оства ре ној на гра
фич ком пла ну да пред ста ви мо рал ни и ду хов ни склоп вла ди ке. То 
је Ор фе лин ви део као бо ље ре ше ње од при ка за че твр тог пор тре
та, ко ји би по стао јед нак они ма ко ји га би ра ју и за до во љио би тек 
естет ску фор му пред ко јом је чи та лац па си ван. Би ра ју ћи ову оп ци
ју он је пак на гла сио Иза бра ног, али и у струк ту рал ној ста бил но
сти Пред о дре ђе ног, ко ји у об ли ку сим бо ла до че ку је на ка пи ји књи
ге и бу ду ћег сла вља. И ви зу ел ном фор мом дат је не ви дљив лик. 
Овај јед но смер ни ла ви ринт ука зу је на не пре кид но оте ло тво ре ње 
иде ал ног ре да и ста бил но сти (Ј. То до ро вић), а ујед но је ме та фо рич
ко пу то ва ње за чи та о ца јер сло ва из вр ну та по пут од ра за у огле да лу 
као бес крај но опе то ва на струк ту ра по на вља ња ства ра ју ути сак мо
ли тве и но се ре ли гиј ски сми сао. Зна чај про стор ног усме ра ва ња 
ко ји је ја сно из ра жен у пр вом ла ви рин ту Ор фе ли но вог де ла би ће 
ја сни је при ка зан кроз ту ма че ње са мог тек ста По здра ва.

Сли ка 16
Ми ро сла вље во је ван ђе ље 

Сли ка 17 
Бе о град ско  

че тво ро је ван ђе ље 

Сли ка 18 
Ж. То ри Цвет но по ље

Kићени ма ни ри стич ки стил ових пи са ца сти зао је пр вен стве но 
из ста ре срп ске књи жев но сти под ути ца јем ви зан тиј ског ма ни ри
зма, при ка зан у оства ре њи ма До мен ти ја на и Си лу а на (13–15. в.) или 
„пле те ни ја сло вес” (Јо ван Кан та ку зин и Кон стан тин Фи ло зоф), 
где је пе сник ин си сти рао на јед ној ре чи, бо ји, фе но ме ну и увек на 
од ре ђе ном звуч ном ва ле ру.24 У по гле ду пер цеп ци је, сред њо ве ков ни 
ру ко пи си су ука зи ва ли на ко ји на чин чи та лац тре ба да де ши фру је 
ver sus in tex ti, та ко што су од ре ђе на сло ва уну тар тек ста ис ти ца на 

24 М. Па вић, нав. де ло, 103.
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цр ве ним ма сти лом из ме ђу цр не бо је оста лих сло ва, па је са да ак
тив ни по сма трач мо рао да пра ти на гла ше на сло ва и да од го нет не 
соп стве ним на по ром за кључ ни об лик сла га ли це, те да про чи та 
за себ ни текст или до пу ну по сто је ћег. То су ра ни и јед но став ни ји 
об ли ци пер цеп ци је (сли ке 16 и 17) ко ји се слу же ме то дом дво сту ке 
бо је или пи са њем скри ве ног зна че ња у аси ме трич ним сти хо ви ма. 
У хри шћан ској тра ди ци ји ка ро лин шких, ме ро вин шких, ан гло сак
сон ских и ро ма нич них илу ми на ци ја но се ћи ап стракт ни ге о ме триј
ски или на ту ра ли стич ки фло рал ножи во тињ ски кон текст ви зу ел ног 
ни је би ло ви зу ел на на ра ци ја25, у ди рект ној по ве за но сти са тек стом, 
али као из дво је на пред ста ва но си у се би бо га ту по е тич ку мно го
стру кост: мит ску, естет ску, исто риј ску и умет нич ку. Тек се од ре
не сан се па све до да нас от кри ва да та тра ди ци ја ни је из о ста ла већ 
је про ме ни ла свој об лик и уз на пре до ва ла у дру га чи јим прав ци ма. 
Та ко у ре не сан сном де лу Ж. То ри ја Цвет но по ље (сли ка 18) сва сло
ва као но си о ци фор ме и про пор ци је људ ског те ла и ли ца чу ва ју у 
се би и пи та го реј ску тра ди ци ју у ко јој су вас пи та ва ни, и ми то ло шку 
и езо те риј ску ди мен зи ју јер су сва сло ва ра ђе на под зна ком бо ги ње 
IO (два ге не ра тив на ор га на).

И сим бо ли сти су мо ра ли осе ћа ти не ис пи са ну при чу Сло ва 
ка да су ин ту и тив но про по ве да ли енер ги ју, об лик и по крет сло ва 
ко ји во де „вер бал ној ор ке стра ци ји” и ме та мор фо зи об ли ка и чу ла. 
С дру ге стра не, у ма ни ри зму и ба ро ку ће се по ка за ти мак си ма об ли
ко ва ног сло ва као по ступ ка ко ји има нај ви ше це ње ну вред ност овог 
пе ри о да – ениг ма тич ност да оте жа ва схва та ње и бу де са ма се би 
циљ, у игри ду ха и вас пи та ва ња у про стор ном чи та њу. Та ми кро

25 В. Ра до ва но вић, нав. де ло, 74.

Сли ка 19
пре у зе та из фо то
тип ског из да ња 

Сли ка 20
https://www.go o gle.rs / 

se arch?tb m=isch&q=Za ha
ri ja+Or fe lin+po zdrav+Moj
se ju+Put ni ku&spell=1&sa= 

Сли ка 21
пред ста вља ти пич ну 

келт ску ве ри жну ша ру, 
пре у зе то са:  

https://www.pin te rest.com /
pin /187673509448298931
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фор ма во ди исто вре ме но уве ћа ва њу у об ли ку те о риј ског прин ци па 
и раз ви ја ње у прав цу но вих вр ста уоб ли че не пе сме, оста ју ћи сло во 
или по ста ју ћи реч као основ на је ди ни ца ком по но ва ња ко ја тво ри 
се ман ти зо ван лик. Сва ка уоб ли че на пе сма на про сто ру стра ни це 
при ка зу је исто што и ње на основ на је ди ни ца – де ло ва ње сво јом 
ма те ри јал но шћу кроз по се до ва ње те ле сно сти и соп стве ног про сто
ра сва ког ви зу ел ног зна ка! 

У на ја ви Ла ви рин та са гра дом при ка за на је, у ази јан ском, 
ма ни ри стич ком сти лу, сли каини ци јал, ораокор мо ран (сли ка 19), 
то ли ко мно го зна чан да би се мо гао сма тра ти ба рок ним пик то гра
мом. И по сту пак па ро но ма зи је са акро сти хом је сте ма нир ка рак
те ри сти чан за ба рок но сли кар ство.26 Овај пред знак са мог ла ви рин
та од ве ли ке је ва жно сти у по гле ду раз ли ко ва ња дру гог и тре ћег 
ла ви рин та, ко ји при па да ју ис тој вр сти, али су са дру га чи јим ци љем 
упо тре бље ни. Упра во јер је Ла ви ринт са гра дом усред сре ђен на 
со ци јал ну ствар ност и по ли тич ке при ли ке ко је тре ба да по ка жу 
иде ал хри сто ли ког во ђе, иде ал ног мо нар ха и све тог рат ни ка, док 
се Ла ви ринт са ср цем ба зи ра на ме та фи зич кој рав ни све ко ли ког 
је дин ства у ка ло ка га ти ји ср ца, при лич но уда ље ној од ак ту ел ног 
ствар но сног тре нут ка ка ко би оба сја ла уни вер зал ну и ду хов ну 
исти ну. За то се у дру гом ла ви рин ту ис ти че „фон” да би се ука за ло 
на пле ме ни то по ре кло, док се у тре ћем (Ла ви ринт са ср цем) по ре
кло ве зу је за мај чи ну утро бу и пред ска за ње, а то су два раз ли чи
та угла за по сма тра ње. У бо га том ини ци ја лу ко ји уво ди у дру ги 
ла ви ринт при сут ни су сим бо ли мо ћи и му шког прин ци па: кру на, 
мач, змај, грб, а он да ди рект но у ла ви рин ту твр ђа ва, док је ср це 
ве ри жно, за кри вље но, те шко про ход но у еле гант ним ша ра ма ко је 
на све ча ном плат ну бри жљи во но се ан ђе ли. Из чвр стог за гр ља ја са 
зе мљом и уко ре ње ног утвђе ња за ум на нит ме ра ви ље те жи оства
ре њу у леб де њу бес те жин ским про сто ром. И то је ма ни ри стич ки 
прин цип.

Ла ви ринт са гра дом (сли ка 20) је на сло же ни ји об лик уоб ли
че не пе сме, где су са ме ре чи – и оквир фи гу ре и ла ви ринт ска нит, 
и као сти хо ва ни ла ви ринт он је ба рок но оства ре ње ко је не ма сво је 
уз о ре у би ло ко јој прет ход ној епо си. У срп ској књи жев но сти он је 
плод пољ скоукра јин ског ути ца ја, ко ји је не го вао ком пли ко ва ни 
гра фич ки си стем, плус за го не тач ки по сту пак, чи ме уво ди у пе сму 
ме та фо ре и але го риј ски прин цип, и ко ји је жи вео па ра лел но са 
ви зан тиј ским ма ни ри змом у срп ској кул ту ри.27 Сим бол ма ни ри зма 

26 Де јан Ја њић, „По крет не сли ке За ха ри ја Ор фе ли на”, Књи жев ни пре глед, 
год. IV, бр. 6, ју ли 2013: http://www.al ma.rs /knji zev nipre gled/broj06/kp02.html.

27 М. Па вић, нав. де ло, 103.
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је ла ви ринт ко ји тран сфор ми ше ха ос 
фан та сти ко на у ин же њер ску ин ге
ни о зност Де да ла, где дук тус уво ди 
у „блу до врт” ко вр џа во сти и не про
зир но сти да би на до ве зи ва њем ство
рио за го нет ни, ла ви ринт ски ред.28 
Ње гов об лик је из Књи ге Кел са пре
нет у ка ро лин шку гра фи ју (сли ка 21) 
и гот ску ар хи тек ту ру, ко је су ба рок
ној ба кро ре зач кој сфе ри би ле до вољ
но за го нет не и при ма мљи ве да би 
их уз ми ни мал не тран сфор ма ци је 
пре не ла у сво је ра до ве у об ли ку ор
на мен та, а по сред ством З. Ор фе ли на 
и у об лик пе смесли ке. Ње го ва гра
фич ка про јек ци ја „мо де ла ко смо са” 
из ра же на је ла ви рин том и гра дом у 
ње му, а у скла ду са ма ни ри стич ким 

на че ли ма под ра зу ме ва тран сфор ма ци ју уни вер зум ског ха о са у 
ко смос. Још ди рект ни је, ме та фо ри ка ко ју Ор фе лин ко ри сти озна
ча ва пре о бра же ну Бо жи ју сна гу, те је из вор но ан тич ка („ме та фо ра 
јед на ко Бог”) ме та фо ра и у ди рект ној ве зи са Те за у ро вим схва та
њем. У том сми слу „не бе ски аспект гра да” на сле ђе је ге о ме триј ског 
и кул тур ног схе ма ти зма, кроз ап стракт но ге о ме триј ски сим бо ли
зам, а до жи вљен је кроз фор му у ко јој се Бог при ка зао Мој си ју. 
Taко Мој си јеМој сеј, (Ар хи)па стир, исту па као за штит ник ми ра у 
на ци о нал ној и по ли тич кој иде ји о об но ви (re no va tion), у чи јем се 
сре ди шту асо ци ра на „пу пак све та”, све ти ли ште ко је чу ва сли ку 
бо жан ства. Пу то ва ње кроз ла ви ринт на ста је из но стал ги је за Еде
ном (Хо ке: сва ки кре а тор ла ви рин та же ли да бу де из ба вљен!), за 
по нов ним ус по ста вља њем вре ме на ко је прет хо ди па ду чо ве ко вом. 
Та да хо до ча сник тре ба да уки не вре ме, исто риј ско и на тај на чин 
из бри ше пад чо ве ка у исто ри ји, те Град по ста је „ко смич ка гра ђе
ви на”29, на ви ше ни воа, у об ли ку по врат ка цен тру (lo cus ani mae, 

28 G. R. Hoc ke, нав. де ло, пр во по гла вље.
29 Сам из глед гра да у сре ди шту ла ви рин та пред ста вљен је у нај ма њу ру ку 

ре че но – на ив но. Ме ђу тим, на и ва је ци ља на. Ако по гле да мо и дру ге ми ни ја ту ре 
ка ро лин шке ре не сан се са пред ста ва ма ра зних гра ђе ви на, све ли че ме ђу соб но, 
а ли че и на утвр ђе ње из Беч ког Ге не зи са, пр ве илу стро ва не Би бли је, у 6. ве ку 
(чи ја се сли ка мо же про на ћи ов де: https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Vi en na_Ge ne sis#/
me dia/Fi le:Vi en na Ge ne si sPict13Re bec ca E li e zer.jp g и упо ре ди ти са из гле дом гра да 
из фо то тип ског из да ња, док се ка ро лин шке ва ри јан те мо гу по гле да ти на сле де
ћим стра ни ца ма: https://www.pin te rest.com /pin /515873332300384558/ и https://www.
pin te rest.com /pin /192669690286823707/.
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ме сто ду ше) и иде а ли за ци ји жи во та, ар хе тип ским то ком це ре мо
ни је, ко ра ча ња или игре, кроз врат ни це смр ти и ро ђе ња, у име бу
дућ но сти, пу тем ини ци ја ци је у са крал но, у „ап со лут ну ре ал ност”.30 
Уто пиј ски ка рак тер тре ба сто га раз у ме ти у по зи ци ји псе у до и сто
риј ског ме ста и вре ме на ко је ни кад ни је са да шње, а јед нак је део 
исто риј ске ци клич но сти са вр ше ног сат ног ме ха ни зма. За то, ка да 
се Ор фе лин из у зме из ба рок ног си сте ма, он по ста је кре а тор јед не 
уто пи је, али у кон тек сту са мог вре ме на он је ре пре зен та тив ни при
ме рак ба рок ног чо ве ка. Ње го ви уну тра шњи прин ци пи су ба рок ни 
и тен ден ци ја ка уто пи ји има ла је по ред со ци јал нопо ли тич ког 
ци ља и мо гућ ност оства ре ња пот пу не екс пре си је уну тра шњег хте
ња, у сра зме ри је дан пре ма је дан. Мо же се уви де ти да су се За ха
ри ји Ор фе лину по кло пи ле зве зде ка да је ис пу нио мо гућ ност да за
до во љи оба зах те ва ство ре на из су штин ски јед не те жње. 

Кла си ци стич ка стру ја, ко ја по сто ји у осно ви Ор фе ли но вих 
и ба рок них оства ре ња, за до во ље на је у са гла сно сти са дру гом, сен
зу а ли стич ком (мо ну мен тал ноде ко ра тив ном!) стру јом и очи та ва
њем кон тек ста ви зу ел них оства ре ња ми ја сно уо ча ва мо ње гов лик 
у прав цу го ти ка –ма ни ри зам –ба рок. А ко ри сте ћи се Те за у ро вом 
те зом о „бо жан ском умет ни ку”, ин ге ни ју ко ји по ста је део соп стве
ног оства ре ња, ви ди мо да се она код Ор фе ли на до ка зу је без сред
њо ве ков не скру ше но сти у ја сно ис так ну том ау тор ству у ви ше 
на вра та: на ко ри ца ма у об ли ку ини ци ја ла, у са мом тек сту кроз 
соп стве ни до жи вљај и лич не те жње и нај бит ни је – у окви ру са ме 
фи гу ра те, ко ја кроз об лик ви ње те пред ста вља дуг жи вот јед не ли
ни је, оне ко ја у ро ко коу до сти же па ра докс у те жњи ка бес ко нач ном, 
али у за тва ра њу гра ни ца бес кра ја! Са да ви ди мо че твр ту ди мен зи ју 
пу то ка за, Ор фе лин пу тем дру гог и тре ћег ла ви рин та на ја вљу је 
ро ко ко и По здрав је упу ћен Мој се ју Пут ни ку, али и но вим тен ден
ци ја ма срп ске књи жев но сти уну тар европ ског кон тек ста.

С дру ге стра не, ва жно је уви де ти и нит ко ја се про те же у про
шлост овог фе но ме на, пре не го што до так не бу дућ ност у об ли ку 
ин ту и тив не на ја ве и кон крет не ин вен тив но сти. „Пот пис” За ха ри је 
Ор фе ли на са мо је ево лу тив ни (ти ме не ма ње и ори ги нал ни) ре зул тат 
јед не ду ге и бо га те ка ли граф ске тра ди ци је ка ква је срп ска; ње го ви 
ко ре ни су у сти лу „пле те ни ја сло вес”, од но сно у ја ком осе ћа њу и 
те жњи ка оте ло тво ре њу оних ди мен зи ја је зи ка ко је су до та да има
ле пра те ћи по ло жај, кон крет но аку стич ког, а по том и ви зу ел ног 
угла ре чи. Тај по сту пак, бли зак пре пи си ва чи ма и илу ми на то ри ма, 
чу ва ри ма и ства ра о ци ма ста ре срп ске књи жев но сти (од Си лу а на до 
Кан та ку зи на и Кон стан ти на Фи ло зо фа), ни је слу жио ја сно сти већ 

30 Р. Ми хај ло вић, нав. текст, 145–158.
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на про тив – за ма гљи ва њу ка за ног31, као сли ка и при ли ка оно га што 
су ру ски фор ма ли сти узи ма ли за „оне о би ча ва ње”. Је дан од та квих 
ис ко ра ка ка фи гу ра тив но сти сло ва и ре чи, не до вољ но ис тра жен, 
је сте упра во пот пис вла да ра и ве ли ка ша при ли ком за кљу чи ва ња 
од ре ђе них спо ра зу ма са ви шим чи нов ни ци ма сво је и дру гих зе ма ља.

Сли ка 22, пот пис ца ра Ду ша на: https://fo rum.kr sta ri ca.co m/en try.ph p/45892Srp ske

Сли ка 23, пот пис кра ља Ву ка ши на: https://fo rum.kr sta ri ca.co m/en try.ph p/45892 
Srp ske

Сли ка 24, пот пис де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа: https://fo rum.kr sta ri ca.co m/ 
en try.ph p/45892Srp ske

31 Са ва Да мја нов, Ве ли ки код – Ђо р ђе Мар ко вић Ко дер, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2011, оде љак: „Ко де ро во је зи ко твор ство у ди ја хро ној пер спек ти ви”, 199.



300

Свој иден ти тет су на кра је ви ма до ку ме на та ис ти ца ли цр ве ним 
ма сти лом, ве ли чи ном ко ја је за у зи ма ла зна ча јан део по вр ши не хар
ти је, а на ро чи то об ли ком сло ва и њи хо вим ме ђу соб ним од но сом у 
про сто ру вла да ња ли га ту ра и из ве сног пра во пи сног ку ри о зи те та. 
А он да та гра фич ка осо бе ност нат кри љу је оно што се не го ва ло као 
ма нир ве ли ких до стој ни ка и кре а то ра – то пос скром но сти и по зи
ва ње на Бо жи ју моћ и пр вен ство, што у ова кву фор му уно си по ет
ску ди мен зи ју. Та ко пот пис ни је јед но став но иден ти фи ко ва ње име
ном и вла да ју ћим чи ном већ је ње го ва струк ту ра у ко р пу су са чу ва них 
до ку ме на та, ре френ ска јер је ар ти фи ци јел ност је зич ког из ра за и 
пра во пи са на ви со ком ни воу, слич но гра ђе њу де ви за у ба рок ном 
и ло гоа у са вре ме ном до бу. Реч је о сво је вр сној фи гу ра ти. По ве љу 
о тр го ви ни сеп тем ба 1349. го ди не краљ и цар Сте фан (Ду шан) пот
пи су је на исти на чин као и да ров ни це: СТЕФАNЬ ВЬ Х҃҃А БГ҃҃А 
БЛАГѠВѢРNИ ЦАРЬ СРЬБΛѤМ И ГРКѠМ (сли ка 22), а краљ 
Ву ка шин по твр ђу је по вла сти цу ца ра Сте фа на, до да ју ћи епи тет хри
сто љу би во сти: въ хс҃а бг҃а бλа говѣрᴺи и х҃сωᴧюбїви вᴧъка шиᴺь краᴧь 
(сли ка 23), док Сте фан Урош сво ју да ров ни цу Ду бров ча ни ма обе
ле жа ва ла ти нич ним пи смом. У из ве сном сми слу нај ве ћу пик то рал
ност у овом вла дар ском ма ни ру на ла зи мо код де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа, ко ји се пот пи су је дво стру ко, као де спот срп ске зе мље 
или у об ли ку вла да ра све срп ске зе мље са по мор јем и По ду на вљем, 
у за ви сно сти од по ли тич ких чи но ва ко ји ма се обра ћа, па се у овом 
ду жем об ли ку на во ди 1405, ка да по твр ђу је по ве ље сво јих прет ход
ни ка: миᴧостию бо жиѥю г҃ᴺ вьсои земᴧь србьскои и по морїю и 
подγᴺавьскым страᴺамь деспωть сте фаᴺь32 (сли ка 24). Пи та ње ли
га ту ре, ка ко ви ди мо, ре шио је на кре а ти ван на чин илу ми на тор ске 
ве шти не, што нас на во ди на по ми сао да у вре ме ти хо ва ња ca r mi na 
fi gu ra ta (од X до XV ве ка) по тре ба за ис ко ра ком са лек сич ког на 
ви ши сту пањ ње ног оства ре ња ни је за мр ла и да пот пу ног пре ки да 
не ма, већ се до тич ни пе снич ки об лик пре се лио у из раз и тен ден
ци је вла да ју ћих но р ми. И за то, кад се из но ва вра ти мо у XVI II век, 
ка да је ca r mi na до жи ве ла свој пре по род, уви ђа мо да се, кон крет но 
у пот пи су За ха ри је Ор фе ли на, ма ни ри стич ке ин тен ци је при ка за не 
кроз за пад но е вроп ски об лик ла ви рин та са осно вом у келт ској ша ри 
не мо гу и не сме ју одво ји ти од ин тен ци ја ба рок ног ме ди ја ве ли зма, 

32 Фо то тип ска из да ња на ве де них до ку ме на та раш чи та на су уз по моћ књи
ге Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа Ста ре срп ске по ве ље и пи сма, књ. I, Срп ска Кра љев ска 
Ака де ми ја, Бе о град – Ср. Кар лов ци 1929, у збир ци Збор ник за исто ри ју, је зик и 
књи жев ност срп ског на ро да; Ду ша но ва „По ве ља о тр го ви ни”, бр. 66, 59–64; пот
пи си де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа на ла зе се у окви ри ма до ку ме на та бр. 212, 200–
204 и бр. 214, 205. По твр да по вла сти це ца ра Сте фа на пре у зе та је са вебсај та 
Mo nu men ta Se r bi ca.
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што у овом при ме ру зна чи од ки ће ног сти ла „пле те ни ја сло вес” 
ко ји је на пра вио ис ко рак у фи гу рал ност.33

Сли ка 25
Из де ла 

Cardiomorphоseоs 
Фран че ска По не, Бар
то ло мео Мер ло, Ве ро
на 1645. (http://cei.re vu
es.or g/do can ne xe/ima

ge/ 2214/img 1.jpg )

Сли ка 26
Ем блем бр. 27: http://di
gi tal.bm s.rs /ebi bli o te ka/
pa ge Flip/re a der/in dex.
ph p?type =pu bli ca ti

ons&id =209&m=2#pa
ge/46/mo de/1up 

Сли ка 27
https://ar chi ve.or g/de ta ils/
symbo la e tem ble ma00la fe

Тре ћи и по след њи ла ви ринт По здра ва, пред ста вљен те лом 
„ве ри жног ср ца”, у слу жби је обо жа ва ња све тог Хри сто вог ср ца као 
хри шћан ске ра до сти, али и „го ру ћег ср ца”, у чи јој ће се ду би ни 
кроз мо ли тве но ти хо ва ње про на ћи ра дост што нас во ди ка по вр ши
ни као вас кр са ва њу ду ше. Ве ли ка је ве ро ват но ћа да је сам мо тив 
Ор фе лин про на шао у ем бле ма ти ци за пад но е вроп ског ба ро ка, чи ји 
су при ме ри мно го број ни.34 По ред ем бле мат ске зби р ке Cardio mor
phоseоs Фран че ска По не (сли ка 25) и дру ге ита ли јан ске ем бле ма
ти ке XVII ве ка, ко је Је ле на То до ро вић на во ди у не за о би ла зном 
пред го во ру фо то тип ског из да ња, тре ба још за па зи ти и дру га ем
бле мат ска де ла ко ја су пре суд но ути ца ла на пред став ни ке Пољ ске, 
Укра ји не и Ру си је, пре ко ко јих је ба рок у свом нај вер ни јем из ра зу 
пре нет код нас, где је од нај ве ћег зна ча ја ем бле мат ски збо р ник 
Ити ка је ро по ли ти ка. Ем бле ма ти ка је на ста ла у XVI ве ку спа ја њем 
ре не сан сне тра ди ци је из у ча ва ња еги пат ских хи је ро гли фа и мо де 
де ви за ко ја је про др ла из Фран цу ске35, он да је об ра ђи ва на у ху ма

33 О дво стру ким ко ре ни ма је зич ких екс пе ри ме на та у XVI II ве ку пи ше 
Са ва Да мја нов у го ре на ве де ној сту ди ји, 204.

34 Је ле на То до ро вић, Све ча ни по здрав Мој се ју Пут ни ку За ха ри је Ор фе
ли на, Пла то не ум – Ма ти ца срп ска – Бе се да, Но ви Сад 2014.

35 Ни ко ла Гр ди нић, „Мо рал на сим бо ли ка и ем бле ма ти ка укра јин ског 
по ре кла у срп ској књи жев но сти 18. и пр ве по ло ви не 19. ве ка”, Збо р ник Ма ти це 
срп ске за сла ви сти ку, бр. 24, 1983, 43–52.



ни стич ким ака де ми ја ма у Си је ни, ко је су се за ни ма ле хи је ро гли
фи ком и ам бле ма ти ком као по моћ ним сред ством у XVI II ве ку, и 
ко нач но, пре шла је у ру ску те о ло шку ми сао (XVII и XVI II век) 
пре ко пољ ске Га ли ци је.36 Ор фе лин ци ља но ко ри сти ср це, јер је оно 
оми ље на те ма ба рок не ем блем ске ли те ра ту ре, и упра во се у Ити ци 
је ро по ли ти ци (1712, док је из да ње за срп ску чи та лач ку пу бли ку, 
ти ска но у Бе чу, иза шло 1774) на ла зи ви ше та квих при ме ра.37 Осим 
при ме ра Про сто те, о ко јем је пи са но, на ве ла бих ем блем Чинь ᴧюбве 
(сли ка 26), ко ји но том Ор фе ли но вог ва се љен ског из ра за да је сли ку 
ан ђе ла ко јем ђу ле, ве за но за чла нак де сне но ге, не дâ да по ле ти, али 
оно што га но си, јер ан ђео жен ског ли ка леб ди, ни су кри ла већ у 
де сној ру ци мач (прав да), а у дру гој ср це у пла ме ну (Хри сто во). 
Пот пис да је сли ку и на чин до жи вља ја Мој се ја Пут ни ка, као хри
сто љу би вог пра вед ни ка и во ђе, што се пре ко ли ков не пред ста ве 
го ру ћег ср ца и пот пи са иден ти фи ку је са до жи вља јем чи на љуб ве: 
„Чγдᴺо иперсᴧавᴺо ивеᴧико дѣᴧо. Тво рить гд ҃а воᴧюбившїи ςѣᴧо. 
Ка ко же имы та ци мо жемь быти. Сим воᴧїче сти учать N ась примѣты 
ᴧюбᴧѧ.” По јам Дру же ство ко ри сти мо тив ср ца са кри ли ма, ко је 
се у го то во иден тич ном об ли ку пре но си из збор ни ка Сγмвоᴧы и 
ембᴧема та, из 1705. го ди не, под ред ним бро јем 120 (сли ка 27), док 
се у ем бле му под ред ним бро јем 219 да је сли ка ср ца у пла ме ну са 
пот пи сом „Уз ди гао сам се по сле са го ре ва ња”. Упе ча тљи во је да 
се у овом ру ском збор ни ку ср це сли ка и ка да је у пот пи су реч о 
ду ши, као ње на гра фич ка пред ста ва.38 Све то нам потвђу је чи ње
ни цу да је пред ста ва ср ца у ба рок ној ем бле мат ској ли те ра ту ри 
би ла јед на од оми ље них39, а ви ди мо и да се ко ри сти на на чин ба
рок ног по и ма ња сим бо ла, као надпој ма, јер је сво јом пред ста вом 
спо јио вр ли ну и ап стракт ност. Та ко ђе, ем бле мат ска по тка усло
вља ва ба кро ре зач ки ру ко пис, што ви ди мо по ге о ме три зму ко ји 
слу жи ис кри вље њу про стор них ди мен зи ја и ре да ко ји ме ђу њи ма 
вла да у По здра ву; по том мо тив ру ке са пи саљ ком из Ор фе ли но ве 
Ка ли гра фи је, ко ји у слич ном из ра зу, где пи саљ ку за ме њу је ше стар, 
на ла зи мо у ве ћем бро ју ем бле ма (у Ити ци као ем блем Пра ви ло, у 
збор ни ку Сγмвоᴧы и ембᴧема та, бр. 67 са по е тич ким пот пи сом 
„Ко та јан стве ност има – све има”), као и чу ве на пред ста ва дво гла вог 

36 Де јан Ме да ко вић, Пу те ви срп ског ба ро ка, Но лит, Бе о град 1971, 131–156.
37 Сту ди ја Ни ко ле Гр ди ни ћа, го ре на ве де на.
38 Из ве сно по кла па ње на ла зим у још јед ном при ме ру, ко ји ћу на ве сти у 

фу сно ти ка ко са др жај тек ста не би по стао ису ви ше за си ћен. На и ме, у ем бле
мат ском збор ни ку Ma ter amo ris et do lo ris Ан то на Гин че ра из 1741. го ди не да је 
се сли ка ср ца про бо де ног ма чем, пот кре пље на би блиј ским ци та том (Је ван ђе ље 
по Лу ки, 2.34): „А и те би са мој про бо шће мач ду шу, да се от кри ју по ми сли 
мно гих ср ца”, https://ar chi ve.or g/de ta ils/ma te ra mo ri set dol00gint.

39 Сту ди ја Ни ко ле Гр ди ни ћа, го ре на ве де на.
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ор лакор мо ра на, што уво ди у Ла ви ринт са гра дом.40 За то мо же мо 
за кљу чи ти да се ино ва тив ност Ор фе ли но ва огле да у то ме што ни је 
пре у зи мао до слов но са др жај: уно сио је из ме не, али је и ко ри стио 
фраг мен те дру гих де ла, ко је је спа јао у хар мо ни чан од нос свог из
ра за. За што? Ра ди кон че ти зма, јер пре у зи ма њем фраг ме на та ем
бле ма по ве ћа ва се за го нет ност де ла, а тај је про цес од сре ди шњег 
зна ча ја и за са вре ме но пе снич ко де ло.41 Ти ме смо се при бли жи ли 
мак си ми овог де ла јер уви ђа мо да је За ха ри ја Ор фе лин ство рио 
но ву вр сту ем бле ма, аван гард ну по на чи ну уво ђе ња еле ме на та 
(фраг ме на та) за бо ра вље них ли ков них ма ни ра (пот пис и сим бол 
три ске ли о на, из вор но из ан гло санк сон ске ру ко пи сне тра ди ци је), 
као и кон цеп том ко ји уме сто вер бал ног на сло ва но си ме ло ди ју у 
об ли ку нот ног си сте ма, док се та ме ло диј ска ди на ми ка пре но си и 
раз ја шња ва кроз сли ку у об ли ку фи гу ра те и „пот пи са” да тог у 
об ли ку пе сме за ме ло ди ју „Сје мо, сје мо ли ки”. 

Oва „нај ва жни ја и нај ти пич ни ја пе сма срп ског ба ро ка” (Па вић) 
пред ста вље на је у об ли ку па не грич ке пе сме, слич на кла сич ној оди 
у ко јој кроз чо веч ји кр во ток пе сма стре ми, стру ји ка ср цу у ра до сти 
и це ре мо ни јал ној ат мос фе ри чи ји је део (сли ка 28). Про у ча ва о ци 

40 Сγмвоᴧы и ембᴧема та, бр. 17 („Во ђа и бра ни лац про тив не при ја те ља”: 
https://ar chi ve.or g/de ta ils/symbo la e tem ble ma00la fe), бр. 57 („Не ма се би рав на”, за 
сли ку кор мо ра на у пла ме ну, што је углав ном сим бо ли ка ове жи во ти ње: https://
ar chi ve.or g/de ta ils/symbo la e tem ble ma00la fe) и бр. 62 (дво гла ви орао са кру ном 
из над гла ва и му ња ма у кан џа ма, као „За шти ште ни је ве ли че ства”: https://ar chi ve.
or g/de ta ils/symbo la e tem ble ma00la fe). Ти ме се гра фич ка са идеј ном пред ста вом 
по кла па и пре но си на кон крет на књи жев на де ла ко ја пред ста вом сли ке под ра
зу ме ва ју чи та о ца упу ће ног у тра ди ци ју при ка за ног.

41 G. R. Hoc ke, нав. де ло, оде љак: „Em ble ma ti ka kao umje će go ne ta nja”, 148–155.

Сли ка 28
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По зра ва са гла сни су са овом пред ста вом (Даг мар Бурк ха рт, Ми
ло рад Па вић, Је ле на То до ро вић, Сми ља Ми шић, Ни ко ла Гр ди нић, 
Де јан Ја њић и др.), ко ја у ви шема ње иден тич ном опи су ва ри ра у 
свим ту ма че њи ма. Сам текст пе сме по ве зан је са ли ков ним са др
жа јем на та кав на чин да се тек у чи ну од го не та ња и пу то ва ња кроз 
ла ви ринт оства ру је сте пе но ва ње књи жев но у мет нич ких ди мен зи ја, 
чи ме су текст, ау тор и при ма лац у дирeк тној ве зи. 

Ор фе лин по чи ње за зи ва њем не бе ског ску па као што су ан тич
ки пи сци за зи ва ли му зе и ти ме на гла ша ва ди мен зи ју са мог пе снич
ког ства ра ња као про це са, а та ко ђе се окре ће тра ди ци ји дру га чи
јој од ру ске, ко ја се осла ња ла ви ше на Алек сан дри ју и Ви зан ти ју 
не го ли на древ ну Грч ку и Рим. Да ље, кроз чи тав текст вла да по крет
ност и ди на ми ка („по хи тај”, „бр зо”, „уда рај те” у стру не злат не), 
као и хи три на свих не бе ских и зе маљ ских би ћа да се са бе ру на 
јед ном ме сту („ова мо”, „по ја ви се”, „уве ди ме”). Ме ђу тим, на ам фи
бо ли чан на чин он на ја вљу је дво стру ки пра вац: са зи ва цео ва се
љен ски и зе маљ ски чин, а он да и ода ши ље ра дост, као да сви чи
но ви тре ба да се са ку пе у ње го вом ср цу и да из ср ца иза ђу у об ли
ку пе сме; они га уво де, али и са ми ула зе у мир да би он да из и шли 
у свет као ра дост, по нев ши ње го ву же љу и ве се ље ка Бо гу. При том, 
гра фич ки пред ста вље ни ан ђе ли (ко ји но се фи гу ра ту, али и они из 
са мо стал них илу стра ци ја) ов де се име ну ју и ре ђа ју асин дет ски 
(хе ру ви ми, се ра фи ми, вла сти, пре сто ли, го спод ства, на чал ства), 
а асин дет ска струк ту ра са да мо же пре ћи из тек ста на сли ку та ко 
да се уза јам но де ло ва ње ви зу ел ног и вер бал ног игра и ми не зна мо 
ко је од њих има при мат и ути че на дру ги ме ди јум, па се они пред
ста вља ју као две стра не јед ног ли ка, као две рав но прав не исти не. 
Ути цај гра фи ке и ба кро ре за на „вер бо” огле да се и у пи са њу ве
ли ким по чет ним сло вом ре чи „Ше сто кри ли” и „Ор ган злат ни” 
(злат не стру не), где по свом на хо ђе њу Ор фе лин ис ти че ви зу ел не 
пред ста ве и при да је им по себ ну ва жност у лан ча ном ни зу што не 
пре ста је јер ни је одво јен стро фа ма и сти хо ви ма, чак ни зна ци ма 
ин тер пунк ци је, те се ви зу ел на и му зич ка ди мен зи ја то ка, кроз упо
тре бу овог при де ва и име ни це, ста вља на вид ну по зи ци ју и по ја ча
ва се тим не по сред ним ма ни ром сво је вољ ног гра фич ког на гла ша ва
ња. У са мом је згру пе сме све тре пе ри од чул но сти, а во кови зу ел но 
сла вље рас те ре ће но гра ни ца на гла ша ва јед но и вр хов но ста ње – у 
ми ру Бо жи јем ми смо ра до сни! 

Пе сник на ста вља и по твр ђу је ства ра ње Бо жи је за по че то у ср цу, 
а ко је са да иде у свим прав ци ма, „по чи та вом све ту” у об ли ку Сла
вља и у ат мос фе ри Ра до сти. Звуч на ди мен зи ја да та је ка ко у об ли
ку нот ног си сте ма из над фи гу ра те, на гра фич ком пла ну, та ко и у 
стро го иза бра ној ре чи, па све ан ђе о ске тру бе ка да се ује ди ње не 
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огла се уво де за пра во у мир. 
То ни је ка ко фо ни ја већ ра зно
ли ки склад ко ји кли че здра
ви цу Ар хи па сти ру, на на чин 
ин стру мен тов ке ру ских фор
ма ли ста и за ум ним пу тем 
ко ји у крет њи ка ви си на ма 
сти же до ка те го ри је ар хе, са
мог ко ре на, те це ло куп но све
мир ско је дин ство тре ба у сво
јој мно го стру ко сти чи но ва 
и пра ва ца да се ује ди ни под 
сна гом пр вот не осно ве и са 
пр вим па сти ром „све до стој
ним”. И као што ан ђе ли жи ве 
у сво јој ра зно ли ко сти зва ња, 
та ко у дру гом де лу пе сме Мој
сеј сам но си си ја сет чи но ва 
ко ји хи је рар хиј ски при па да ју 
нај ви шем ступ њу: епи скоп, 

ар хи па стир, вла ди ка и отац кул ми ни ра ју у сим бол све тил ни ка 
што чу ва чи та ву епа р хи ју, али и у сим бол Пр во све ште ни ка ко ји 
ра за сја ва из ср ца тај све ти Мир, да при ми пе сни ка и хим ну. Но у 
да љем на бра ја њу уо ча ва се тен ден ци ја да са да та оформ ље на и по
твр ђе на све тост по ка же сво ју функ ци ју и у сфе ри бли жој чо ве ку, 
та ко да се зва ње за о кре ће, не ка ан ти кли мак су, ка ко се то чи та о цу 
у пр ви мах на ме ће, већ ка пот пу ном оства ре њу у пред ста ва ма: го ре 
ви со ко, оде жде на гих и ри зни це зна ња, све у слу жби чо ве ко вих 
по тре ба и те жњи („вер ни ма бли ског”). За то Мој сеј Пут ник је сте 
је дин ствен и не сли чан сви ма – због об ли ка вођ ства кроз ла ви ринт, 
на опи са ни не бе ски и зе маљ ски на чин, али и пре на тал ни на чин, 
од но сно због сво је пред о дре ђе но сти ука за не још у „чре ву ма тер
њем”, где се цре во као об лик ла ви рин та спа ја са мај ком у „го ру ћем 
ср цу” за пад не ем бле ма ти ке, нај ви шем ду хов ном сим бо лу Хри ста 
и Бо го ро ди це.

Мо же се та ко ђе пра ти ти и пут ње го ве све тло сне ево лу ци је 
од све тил ни ка пре ко „зве зде же ље не” до „Сун ца пре ја сно га” као 
Chri sti imi ta tio. Он при па да свим вер ни ци ма и уче сни ци ма овог 
спек та кла, али и Ор фе ли но вој лич ној на ди, ду ху, мо ли тви и ср цу, 
чи ме је по зи ци ја ау то ра уз диг ну та до те жи шне тач ке ко ја спро во ди 
рав но те жу и спа ја све оста ле са Ар хи па сти ром, он је спро вод ник 
на род не ус хи ће но сти ко ја се раз ли ва по ује ди ње ном уни вер зу му; 
та ко „Серд це” као ме та фо ра пе сме по ста је дру го сте пе на ме та фо ра 
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за пе сни ка као ср це уни вер зу ма чи ја се пе сма ди на ми зу је у фор ми 
кр ви што стру ји све мир ским кр во то ком.

Чи тав текст функ ци о ни ше на на чин ла ви рин та, где су по на
вља ни сти хо ви – зи до ви и оквир, а сви сим бо ли и ме та фо ре ко је 
се сте пе ну ју је су Ари јад ни на нит. Ср це у тек сту има ви ше стру ку 
при ро ду, пре те жно ба рок ну и Те за у ров си стем гра ђе ња иде ал не 
але го ри је и осмо стру ке ме та фо ре мо же на ћи сво је оства ре ње у 
Ор фе ли но вој фи гу ри ср ца, ко је је и те ле сни ор ган, али и „Ор ган 
злат ни”, од но сно злат ни ин стру мент са стру на ма ко је по се ду ју 
фор мал ну и ге о ме триј ску тач ност у ви ше стру ком пра во ли ниј ском 
си сте му. Пре све га, у ба рок ној ем бле ма ти ци го ру ће ср це Хри сто во 
нас уво ди у мир (ра дост), али и под се ћа на му ке и гол го ту. По том, 
у би блиј ској по е ти ци ср це је ме сто ин тим ног тре нут ка мо ли тве, 
али и во ђа на ших хте ња и аго на. У све тов ном до жи вља ју на ша 
ра дост про дукт је ср ца и ат мос фе ра спек та кла пер ци пи ра се оком, 
а зо ве нас ср цем. Прет ход на три сми сла пред ста вље на вер бал но 
уво де нас у по след њи сте пен – гра фич ки ис каз, као про ши ре ње 
ме ра ви ље ко ју но си у се би фи гу ра та, на по чет ку тек при мет на, а 
на кра ју као за ум на пред ста ва це ли не у ко јој го ри и рас плам са ва 
се сла вље. Оно је јед но јер се ре ла ци ја Ор фе лин –Мој сеј –Беч исто
вре ме но пру жа ка Хри сту и свим уче сни ци ма сла вља, на ро ду, а 
као спо ме ник жи ве ре чи – ка на ма. Тај сла вље нич ки чин по се ду
је сво ју струк ту ру и за ум ни рас по ред, што сли чи пан те и стич ком 
на ту ра ли зму Број ге ла, где се ствар не фи гу ре кре ћу у не ствар ном 
про сто ру, а нај бо ља ана ло ги ја том све ту по ме ша не ствар но сти 
је сте сан у ко јем су ствар не ве зе од стра ње не и ства ри до ве де не у 
ап страк тан од нос, али у ко ме су по је ди ни пред ме ти са ми за се бе 
опи са ни са нај ве ћом тач но шћу као ме ша ви на екс пре си о ни стич ких 
ци ље ва ба ро ка и над ре а ли стич ких ин те лек ту ал них те жњи ма ни
ри зма.42 Још се у ви ње ти ср ца уо ча ва и гот ски ре бра сти свод, а 
зна мо да је циљ ње го ве ви зу ел не ди мен зи је да чин ужи ва ња пре
тво ри у про цес па се та ко на вр ху, као за вр шни ци на шег ме ди та тив
ног пу та кроз ову фе сти вал ску књи гу, на ла зи ор на мент кроз ко ји 
ула зи мо у нај ду бљи за ум ноестет ски ла ви ринт.

Car mi na fi gu ra taја вља се увек у вре ме пре ло ма и скеп ти ци
зма, и у том си сте му она пред ста вља от клон од скеп се; то је на пор 
да се до ђе до игре и у игри про на ђе за ум но ре ше ње от кри ва њем 
ениг ме. Гра фич ко је у том сми слу пр ви кључ, увек по ве зан са дру
гим ни во и ма са зна ња на на чин ге не тич ких по ли мер них ла на ца, 

42 Ар нолд Ха у зер, Со ци јал на исто ри ја умет но сти и књи жев но сти, прев. 
Ве се лин Ко стић (I том), Ксе ни ја Ана ста си је вић (II том), Кул ту ра, Бе о град 1966, 
351.
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чу ва ју ћи ар хај ско је дин ство ре чи, сли ке и зву ка. Сло је ви се при том 
не ка ле ме већ уза јам но де лу ју и за то је њи хо во од го не та ње отво ре
но, увек у про це су и ра њу ко је да ру је бла го дат спо зна ња (Sa pi en za).*

Не ве на З. Са вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Основ не сту ди је срп ске књи жев но сти
blan ca in car na ti a@g mail.com

* Рад је добио Награду „Боривоје Маринковић”, која се додељује на Фило
зоф ском факултету у Новом Саду као подстицај за рад, креативност и развијање 
љу бави и интересовања за старије области српске књижевности.




