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и „про гра ме ве жби за отва ра ње све сти”, и, нај зад, раз не ха лу ци но ге не 
дро ге.

Упр кос по вре ме ном не по треб ном па да њу у сми са о ну не про ход ност, 
ро ман се за вр ша ва у ат мос фе ри не ја сног али бла гог и при јат ног по ве
ре ња у бу дућ ност. Раз ми шља ју ћи о од ла ску из зе мље, ју на ки ња у пар ку 
по сма тра „го спо ђе, де вој чи це на тро ти не ти ма”, те кон ста ту је да „док не
чи је бе бе спа ва ју у ко ли ци ма, кре ћу се, не ку да иду, де вој ке, же не” (143). 
Ова квим кра јем на ро чи то се на гла ша ва ње на на ра тив на жен ска по зи
ци ја, као и же на ко ја се, ипак, ве зу је за ства ра лач ки чин. Ипак, на кон 
ова кве ком пи ла ци је сли ка утр ну ћа, има мо ли ије дан жи вот, а ка мо ли 
њих де сет? 
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Ми ро Вук са но вић, На са мо с Ми ла ном Ко њо ви ћем, Пра во слав на реч, Нови 
Сад 2018

Ми ро Вук са но вић је у ра спо ну од 40 го ди на об ја вио 41 би бли о
граф ску је ди ни цу о сли кар ству и лич но сти Ми ла на Ко њо ви ћа. Шта је 
при ву кло јед ног књи жев ни ка ства ра ла штву и жи вот ном пу ту сли ка ра 
Ми ла на Ко ње ви ћа? Да ли нео бич на лич ност сли ка ра, или ње го во де ло, 
или обо је? По ку ша ће мо да од го во ри мо на ова пи та ња.

Kњижевник Вук са но вић пи ше о сли ка ру Ко њо ви ћу та ко што пра ти, 
гле да ње го во ли ков но ства ра ње и при су ству је му, а ка да су бо је ко нач но 
за гр ље не на плат ни ма, он о њи ма го во ри пред по се ти о ци ма из ло жби. 
За оне ко ји ни су би ли у бли зи ни умет ни ка и за бу ду ће љу би те ље сли кар
ства оста вље ни су за пи си о про ла зним си ту а ци ја ма и до га ђа ји ма.

Ка ко пи ше о Ми ла ну Ко њо ви ћу?
Из свог жи вот ног ис ку ства, из вре ме на ка да је ра дио у Сом бо ру, 

из Ко њо ви ће ве би о гра фи је, из сом бор ске кул тур не сре ди не, из сли ка
ре вих ка зи ва ња о се би и дру ги ма. Мо же ли дру га чи је? Чо век то је по
ре кло, то је по ро ди ца, то је град, то је на ци ја, то је про фе си ја, ми сао и 
емо ци ја.

Де да му је био Ни ко ла Ву ки ће вић, про фе сор и ди рек тор со мбор ске 
Учи тељ ске шко ле. Сво јим ли ков ним де лом Ко њо вић је по стао „је дан лист 
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на де те ли ни” од че ти ри ве ли ка име на: Ла за Ко стић, Пе тар Ко њо вић, 
Ми лан Ко њо вић, Вељ ко Пе тро вић.

На обе ле жа ва њу 80 го ди на умет нич ког ра да Вук са но вић под се ћа 
на ње го вих 3.000 сли ка и цр те жа. Ко њо вић увек сли ка свој до жи вљај, 
оно што му је пред очи ма. Ко њо ви ће ви ли ко ви кри ју не ку ма ги ју. Гле да 
а сли ка оно што се не ви ди. „Ко њо вић но си пан те и стич ко по и ма ње све та. 
До кра ја ве ру је у моћ при ро де и њен пот пу ни склад.” Мо ти ви су при ро
да, чо век, на се ља: шу ме, је сен, цр кве ни трг, ва ро шка ули ца, ли ко ви 
број них за ни ма ња, при ро да, гра до ви и се ла, љу ди. У јед ној ре че ни ци: 
„Жи вот и умет ност за Ми ла на Ко њо ви ћа веч на су чу да и веч не тај не.” 
А тај на се на ла зи у оно ме што је ње гов уну тра шњи глас, са мо ње му 
зна на про во ка ци ја. Ко њо вић не при зна је ни чи ји ути цај.

Ко њо вић је умет ник ко ји ра до при ча о се би и сво јим сли ка ма. Об
ја шња ва, оце њу је сво је сли кар ство. „Пра ва сли ка је она на ко јој бо је 
пе ва ју, јер бо ја има моћ го во ра.” То ни је пра ви ло. Раз ли ку је се од оних 
ко ји су за тво ре ни и пу шта ју дру ге да го во ре, а они ћу те јер све је, сма
тра ју, ре че но у сли ка ма.

Вук са но вић опи су је ате ље – „ср це сва ког сли ка ра” – и за пи су је раз
го во ре са умет ни ком о сли ка ма, љу ди ма, вред но сти ма. Са зна је мо шта је 
умет ник го во рио о се би, дру ги ма, а шта је за па жао књи жев ник. У умет
но сти ме ђу ства ра о ци ма по сто ји за вист. За Ко њо ви ћа, то је „исто риј ска 
исти на: ве ли чи на увек сме та”. Око ње га има љу ди за но ве та ла, а то су они 
ко ји све хо ће а ни шта не мо гу, ко ји стал но др же ми кро фон пред со бом.

Низ сли ка из ње го вог ка зи ва ња о се би при бе ле жио је Вук са но вић: 
че ка ње ис пред ка би не та Ми лан Ка ша ни на, управ ни ка Му зе ја кне за 
Па вла из ме ђу два ра та, ту ма чи као ома ло ва жа ва ње; о од бор ни ци ма из 
Вр ба са ко ји се не хај но од но се пре ма сли ка ма, Ко њо вић ко мен та ри ше на 
оп шти ји на чин („ку ћа без сли ка на зи ду је као љу ди без ду ше... ови људи 
[одборници] жи ве у та квим ку ћа ма”); о раз ло зи ма за што ни је ра ни је 
би ран у СА НУ; о не ким асо ци ја ци ја ма по во дом бо рав ка Вла де те Је ро
ти ћа у Сом бо ру на струч ном ску пу итд.

* * *

Ка ко Ми лан Ко њо вић ми сли и го во ри о свом ли ков ном ства ра ла
штву? От кри ва нам оно што ми ко ји гле да мо ње го ве сли ке не зна мо. 
Не ма ве ли ко по ве ре ње у кри ти ча ре: „Mного пи шу са ма ло зна ња а са 
ве ли ким пре тен зи ја ма.” Он упо зо ра ва: „Да би раз у мео сли ку мо раш да 
имаш ви зу ел ни слух.” Сли кар има свој је зик ко јим по ку ша ва да за љу би 
бо је, да их рас пе ва. Као што му зи чар на сто ји да „ому зи ка ли реч”, та ко 
сли кар ства ра сли ке ко је „пе ва ју бо ја ма”. А ка да од ре ђу је бо ју ко ју нај
ви ше во ли, ли ков но та лен то ван на род у ко ме је ро ђен, он се не дво у ми: 
„У пла вом се нај ви ше осе ћа наш ко ло рит.” 
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Ми ко ји гле да мо сли ку не ми сли мо о тај на ма ства ра ла штва и му
ка ма кроз ко је про ла зи умет ник. „Чи тав свој жи вот сам ве зао за мит о 
Си зи фу, њи ме сам ту ма чио сва сво ја уз ди за ња и па да ња.” 

Ко њо вић нам ка же да је кре а тив ност тај на ко ја ће то оста ти за 
умет ни ка: „Не знам ка ко сам та кву сли ку на пра вио.” Ова ре че ни ца нам 
го во ри о деј ству не све сног у ства ра лач ком про це су. Он не сле ди већ 
оста ва ре но, већ иде на пред, ру ши и ства ра. И кра ја не ма. Ко ли ко сли ка 
тре ба да на сли ка сли кар да би се за у ста вио? Та ко не што не по сто ји код 
умет ни ка од по зи ва. И по сле 3.000 сли ка и цр те жа, Ко њо вић при зна је 
да му „ђа во не да ми ра”. Мо ра да сли ка но во. Плат но је увек бе ло и увек 
га је ви ше не го бо ја. Но во је иза зов, а за то но во тре ба има ти по ве ре ња 
у се бе. Да ли да по ве ру је мо Ко њо ви ћу, ка да твр ди: „У јед ној сли ци мо же 
би ти ви ше му дро сти не го у то мо ви ма књи га.”

Ка ко Ко њо вић ру ши и ства ра? Ка кав је ње гов на чин ра да? Сли ка 
по се ћа њу, до жи вља ју („пор тре ти до жи вља ја”). Не ки ли ко ви из бе га ва ју 
да их сли ка јер су ве ро ва ли да сли ка ње на ја вљу је смрт. Од ла зи Ко њо вић 
у бир ти је, та мо где су они, но си свој алат и сли ка их. Не ки су зна ли да 
их сли ка не ки не.

Шта га под сти че на то не пре кид но сли ка ње но вог? Жи вот. Чо век 
је ра за пет из ме ђу не ба и зе мље, мо ра ла и ин стин ка та. Ве ли чан ствен је 
и тра ги чан људ ски жи вот. Он не ис пу шта чет ки цу јер про ла зи кроз 
уну тра шње кри зе и „уз бр ка ност уну тра шњег жи во та”. И спо ља шњи 
жи вот га по кре ће јер ње га не ма без илу зи ја, при ро де, чо ве ка. „Ка да осе
ћам ду хов не пат ње и не у ро зе, на сли кам до бру сли ку.”

Од ба цу је пу те ве ко ји ма су про шли сли ка ри пре ње га. Пра ви умет
ник је свој, са мо сво јан. „Екс пре си о ни зам у сли кар ству се не мо же ими
ти ра ти и опо на ша ти” за то што је из раз осо бе ног тем пе ра мен та. Ипак, 
има оних ко је из два ја – ви со ко це ни Пе тра Лу бар ду. Са вре ме на умет ност 
и сли кар ство су о ча ва ју се са ве ли ким иза зо ви ма. По ја вљу је се ком пју
тер ско сли кар ство, а то је већ кри за ства ра ла штва. Не ма ду шу, не ма 
осе ћа ња, не ма сно ве, не ма илу зи ја. Ко још гле да при ро ду? 

Ко њо вић нам го во ри о умет нич ком све ту, о од но си ма из ме ђу умет
ни ка и кри ти ча ра. Кад твр ди да су у умет но сти рет ка при ја тељ ства 
он да то об у хва та умет ни ке ра зних гра на ства ра ла штва. Оно што сре
ће мо у не у мет нич ком жи во ту, сре ће мо и у умет но сти. „Ја вља ју се за ви
сти, мр жње, ома ло ва жа ва ња, ого ва ра ња.” Да ли је ка рак тер умет ни ка 
по ве зан са ње го вим де лом? Фих те је дав но за пи сао да од рђа вог чо ве ка 
не мо же на ста ти ве ли ка фи ло зоф ска ми сао. Та ко и Ко њо вић: „Слаб сли
кар обич но бу де и лош чо век.”

Ко њо вић го во ри пи сцу и о дру гим ства ри ма. По нај ви ше о Сом бо
ру и не ким вред но сти ма жи во та. Не што под се ћа ње го ва реч о за ви ча ју 
на Цр њан ског. „Без за ви ча ја не бих био оно што је сам.” Сом бор је град 
у рав ни ци („Ра ван град”). У Сом бо ру се ули це гр ле, а то мо же та мо где 



521

је ин тим ност, то пло та, људ скост. Пред ност Сом бо ра је у то ме што је 
ши рок и леп. Али као што у умет но сти ни шта не сто ји у ме сту, та ко и 
гра до ви и жи вот у њи ма не ми ру ју. Но ви Сом бор по ти ску је ста ри. Ру ше 
се не ке згра де, по ди жу но ве. У Вен цу гра да по диг ну та је роб на ку ћа. На 
тр гу, за са ди ли су ба гре мо ве. А но ви хо тел на Вен цу је „пра ва ру го ба”.

Жи вот чо ве ка не по сто ји без жуд ње за сре ћом, љу ба вљу, же ном. Ко
њо вић го во ри о овим вред но сти ма као му драц. „По сто је са мо тре ну ци 
сре ће. Сре ћа про из ла зи из осе ћа ња а не из ра зу ма. Осе ћа ња су крат ко
трај на.” А љу бав? Не по сто ји де фи ни ци ја љу ба ви ко ја би би ла оп шта по 
ва же њу. „Љу бав се до жи вља ва у бес крај но мно го ва ри јан ти.” А же на? 
Ко њо вић ка же да је ње на уло га у жи во ту умет ни ка ве ли ка. Си гур но би 
се сли кар сло жио са до дат ком: уло га му шкар ца у жи во ту же не. 

По себ но ин те ре сан тан део Вук са но ви ће ве књи ге пред ста вља део 
о ли ко ви ма на плат ни ма. Љу де ко је је сли као Ко њо вић и о ко ји ма је 
оста вио бе ле шке на нај бо љи на чин по ве зу ју ли ков но и ли те рар но. Ка ко 
ка кав пи сац он об ли ку је ли ко ве на сво јим плат ни ма. Нај број ни ји су ти
по ви из сом бор ског жи во та, уз не ко ли ко Цав та ћа на. Они су при пад ни
ци до њих дру штве них сло је ва, оних ко ји се кре ћу иви цом ма те ри јал ног 
оп стан ка. Њи хов про стор ни круг кре та ња у вре ме из ме ђу два ра та и 
по сле ра та до 1964. је од ули це до бир ти ја.

Ко њо вић ка зу је да је ње гов из бор лич но сти увек би ла не ка про во
ка ци ја („без про во ка тив но сти не ма ства ра ња”), не ки по чет ни ли ков ни 
шок. Тај по че так је у фи зич ком из гле ду. То су очи, ко са, нос, уши, ви си
на, де бљи на, мр ша вост, бр ко ви, обр ве, по крет, по ја ва, али и ду шев но 
ста ње, не ки су би ли ве се ли, дру ги уту че ни и са мот ни. Ли ков на про во
ка ци ја је би ла и му дри се љак, обра зо ва ни про фе сор, нео бра зов ни пи ја
нац, ма штар, са раз ли чи тим ка рак те ри ма: лу кав, за је дљив, хва ли са вац; 
и раз ли чи те ле по те: ле пи и ру жни ли ко ви (две ћер ке тр гов ца Пол зо ви ћа).

Круг Ко њо ви ће вих ли те рар них про во ка ци ја је ве о ма ши рок. Па
жљи во чи та ње от кри ва ви ше ка рак те ри сти ка ње го вих ли ко ва. Пр ва 
про во ка ци ја је со ци јал ни ста тус ли ко ва: то су бо е ми, си ро ма шни рад
ни ци, имућ ни и бо га ти Сом бор ци. У по гле ду про фе си о нал не ак тив но сти 
из два ја ми ни стран та у цр кви, про фе со ре, прав ни ке, по по ве, тр гов це, 
пен зи о не ре, се ја че, пра ље, до ма ћи це, со ба ри це, крч ма ри це, сви ња ра на 
са ла шу, ки ри џи је, по шта ра, ко чи ја ша.

Ње го ви ли ко ви до ла зе из ра зних вер ских и на ци о нал них за јед ни
ца – пра во слав ци, ка то ли ци; има ту Ср ба, Ма ђа ра, Је вре ја, Бу ње ва ца, 
Не ма ца, по ма ђа ре них Не ма ца, сло ве ни зо ва них Ма ђа ра, Ита ли ја на.

Ли ко ви ни су ус пе ли ако нам не от кри ва ју сво је ка рак те ре и стра сти. 
Ко њо вић сли ка пи во пи је, ал ко хо ли са не, ме ра кли је, жен ска ро ше, по хлеп не, 
кар та ро ше. Они се кре ћу по ули ца ма, по љи ма, ку ћа ма а по на ви ше у ка фа
на ма „Код Стра хи ње”, „Ри бљи ре сто ран”, „Шан гај”, „Ка си на”, „Три ше ши
ра” у Сом бо ру, а у Сен ти „Бир ти ја са ви со ким сте пе ни ца ма” и „Бич кеи”.
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Нај зад, Ко њо ви ће ви ли ко ви има ју сво ју суд би ну. Углав ном су гу бит
ни ци, за кло ње ни, у сен ци бо га тих и моћ них. Про фе сор Тр го вач ке ака
де ми је Се валд тран сфор ми ше се од ру со фи ла у хи тле ров ца, ма ђар ског 
на ци о на ли сту да би на кра ју стра дао. Не ки уми ру кад пре ста ну да ра де. 
Свад ба Ту не Ке ке за из при че Ја но ша Хер це га, ко ји се од про фе со ра 
гим на зи је стро ва лио у пи јан ство из гу бље ног жи во та. Јо шак Хол перт, 
бо га ти тр го вац ко ји пред смрт па жљи во чу ва сво је бо гат ство у крч ми. 
Про па ли скит ни ца Ду шан, син бо га тог сом бор ског тр гов ца Сре до ја Гр гу
ро ва. Ми лан Је ла чић, од ли чан тр го вац, ус пео је да ле по вас пи та ћер ке, 
а на кра ју остао сам и по стао пра ва пи јан ду ра.

Ову сли ка ре ву ау то по е ти ку до пу њу је и раз го вор о књи зи Ла за ра 
Три фу но ви ћа Ствар ност и мит у сли кар ству Ми ла на Ко њо ви ћа. Око сни
ца раз го во ра је про блем ту ма че ња ли ков ног, умет нич ког де ла. Три фу
но вић с пр вом твр ди: 1) да не по сто ји злат ни кључ за от кљу ча ва ње свих 
тај ни умет нич ког де ла и 2) вер бал ним је зи ком ни је јед но став но ис ка за ти 
по ру ку ко ја је ство ре на ли ков ним је зи ком. Умет нич ка сли ка је ве ли ка 
сло же ност. „Сли ка је жи вот. Сли ка је чо век. Сли ка је дру штво. Сли ка 
су илу зи је и на де”, го во рио је Три фу но вић. Овај Три фу но ви ћев став 
по твр ђу је и сли кар. Али ка да се у рас пра ву укљу чи и онај тре ћи, онај 
ко ји по сма тра сли ку, он се пи та: „Шта то на род ствар но ви ди у Ко њо
ви ће вим сли ка ма?” На кра ју се умет нич ко де ло за вр ша ва у оно ме ис пред 
сли ке. Сва ко гле да и ту ма чи на свој на чин. Три фу но вић ка зу је да је 
књи га о ко јој се раз го ва ра ње го ва исти на, ње го во ту ма че ње Ми лан Ко
њо ви ћа. И по на вља ре чи умет ни ка. „У Ко њо ви ће вим сли ка ма од по чет ка 
су два еле мен та у су ко бу: еле ме нат ор га ни за ци је и из град ње и еле ме нат 
ра за ра ња и ка та стро фе.” То су ре чи сли ка ра: „Ја ства рам и ру шим.”

Шта је при ву кло пи сца Ми ла ну Ко њо ви ћу? Ма ње лич ност, а ви ше 
умет нич ко ства ра ла штво. Тај чин ства ра ња на бе ли ни плат на је су штин
ски исто ве тан наг ну то сти пи сца над бе ли ном ли ста хар ти је. На тим 
бе ли на ма по ја вљу је се об лик јед ног ви ђе ња и до жи вља ја све та, чо ве ка 
и ње го ве за у ста вље не про ла зно сти. Ис каз да је за умет ни ка кре а ци ја 
тај на јед на ко ва жи за сва ког умет ни ка, пи сца, сли ка ра, му зи ча ра, ва ја
ра... Ето, то је од го вор. Књи жев ник и сли кар су бра ћа у умет нич ком 
ства ра њу де ла. Мо же мо да се са гла си мо са тврд њом Ми ра Вук са но ви ћа 
да сва ко „истин ско ства ра ла штво пра ти ве ли ки труд и упор ност, пат ње 
и од ри ца ња, па до ви и уз ди за ња, уз ле ти и кло ну ћа, страх и бор ба, по бу
да и по бу на, а код ве ли ких умет ни ка ро бо ва ње илу зи ји”. У ли ков ном 
јед на ко као у му зич ком и књи жев ном ства ра ла штву.

Др Зо ран М. АВРА МО ВИЋ
На уч ни са вет ник

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња Бе о град
za vra mo vic @i pi.ac .rs 




