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ПО Е ЗИ ЈА СВЕ ТЛО СТИ СА ВЕ ШУ МА НО ВИ ЋА

Књи га о Шу ма но ви ћу, прир. Дра ган Ла ки ће вић и Ми ло Лом пар, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град 2019

Глас му је од је ки вао, нер во зан, ви со ко под та ва ни цом дво ра не на 
Но вом уни вер зи те ту, о рас кри ље на ок на уда ра ла је то пло та ка сног пре
по дне ва, про ти ца ла је не де ља, 3. сеп тем бар 1939, дан, пре ма вре мен ској 
прог но зи пред ви ђен као ве дар, тих и вр ло то пао, лет њи, са 32 Цел зи ју со
ва сте пе на у по по днев ним ча со ви ма. Са вин глас се над но сио над ме не као 
крик, од го ва ра ла сам му не што бла го, уми ру ју ће, да, та плат на, но ва, 
из ван ред на су, на ро чи то „Акт у цр ве ној фо те љи” и по след ње „Ку па чи це” 
(да ли сам већ та да би ла пре по зна ла цр те сво га ли ка на ли ку то га ак та у 
цр ве ној фо те љи, а и на ли ку оне ку па чи це по ста вље не са свим ле во, у сам 
угао ве ли ког плат на сли ка ног 1935, не се ћам се, али сам са свим си гур на 
да сам баш те сли ке, пр ве, по ме ну ла, зар слу чај но?) и, на рав но, „Пла ва 
де вој чи ца”, и ма ли пеј за жи из Ши да, али не ка ме пу сти да још гле дам, и 
су тра у ми ру, ово су са мо пр ви ути сци, у овој гу жви, ио на ко ћу на сто ја ти 
да до ла зим сва ки дан, ту, на ње го ву са мо стал ну из ло жбу, нај ве ћу ко ју је 
Бе о град икад ви део.1

За хва љу ју ћи дру гом по гла вљу („Из ло жба”) ро ма на Ла гум Све тла
не Вел мар Јан ко вић, ја сам још 1990. го ди не, ка да је овај ро ман угле дао 
све тлост да на, по ста ла па си о ни ра ни љу би тељ сли кар ства Са ве Шу ма
но ви ћа. Се ћам се да је и при ли ком мо је пр ве по се те Га ле ри ји сли ка 
„Са ва Шу ма но вић” у Ши ду опис по је ди них сли ка овог ве ли ког умет
ни ка ко је су ми се жи во уре за ле у се ћа ње чи та ју ћи овај ро ман од ре дио 
мо је да ље за ни ма ње за Шу ма но ви ћев им по зан тан сли кар ски опус: 

Ви дим круп ну и мла ду ру ку, жен ску, у ства ри по длак ти цу и ис пру
же ну ша ку, по диг ну ту пре ма ве ли ком плат ну на зи ду рад не со бе. Та ру жи
ча ста по длак ти ца и та круп на ша ка као да при па да ју ру жи ча стим и круп
ним те ли ма са плат на ко је је ау тор, Са ва Шу ма но вић, на зи вао ку па чи ца ма 
и рас про сти рао их уз не ми ре не чул но шћу и не при ко сно ве ним гра ни ца ма 
соп стве не ко же, по пра ста ро зе ле ној, ди вљој тра ви, уз во ду што из иско ни 
до ти че у са да шњост.2 

Сто га сам са не скри ве ном ра до шћу и уз бу ђе њем до че ка ла Књи гу 
о Шу ма но ви ћу ко ју је Срп ска књи жев на за дру га, под ди ри гент ском па
ли цом уме шних при ре ђи ва ча, Дра га на Ла ки ће ви ћа и Ми ла Лом па ра, 
из да ла у сеп тем бру 2019. го ди не да би на пра ви на чин обе ле жи ла 80. 
го ди шњи цу по след ње са мо стал не из ло жбе сли ка Са ве Шу ма но ви ћа, 

1 Све тла на Вел мар Јан ко вић, Ла гум, Ла гу на, Бе о град 2006, 60.
2 Исто, 33.
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упри ли че не у сеп тем бру 1939. го ди не на бе о град ском Но вом уни вер зи
те ту (да на шњи Фи ло ло шки фа кул тет). 

На кон па у зе од је да на ест го ди на, за јед ног умет ни ка при лич но 
ду ге, Шу ма но вић је у сеп тем бру 1939. го ди не у Бе о гра ду при ре дио ше
сту са мо стал ну из ло жбу. Био је то ујед но и нај зна чај ни ји до га ђај у ње
го вој ка ри је ри. Нај зна чај ни ји из два раз ло га. Пр ви је, сва ка ко по вра так 
из ла га њу на кон ду же па у зе, пра ћен умет ни ко вом оправ да ном стреп њом 
о успе ху и при хва ће но сти, те ко ло сал ном по врат ку на јав ну кул тур ну 
сце ну, што се убр зо по ка за ло као нео сно ва но, јер је ова из ло жба до жи ве
ла огро ман успех о че му се у јав но сти пи са ло са под јед на ко ус плам те лом 
по зи тив ном стра шћу ка ко он да, та ко и да нас. Сли кар је у се дам дво ра на 
Но вог уни вер зи те та ус пео да сме сти 410 ра до ва, а то ком тра ја ња из ло
жбе, од 3. до 22. сеп тем бра, про дао је ви ше од сто сли ка. Он да шњи 
ме ди ји по кло ни ли су ве ли ку па жњу овом до га ђа ју, из ло жба је на ја вље
на у не ко ли ко днев них и не дељ них но ви на (Вре ме, По ли ти ка и Но ва 
бра зда), сам умет ник дао је не ко ли ко ин тер вјуа, а то ком тра ја ња ма ни
фе ста ци је ше тао је ход ни ци ма Уни вер зи те та и раз го ва рао са по се ти о ци
ма. На отва ра њу је го во рио углед ни ли ков ни кри ти чар То дор Ма ној ло вић. 
С дру ге стра не, упра во у сеп тем бру 1939. го ди не по чео је Дру ги свет ски 
рат, ко ји је 1942. го ди не пре ки нуо да љи ства ра лач ки за мах Са ве Шу ма
но ви ћа. Да под се ти мо, Шу ма но вић је стре љан 30. ав гу ста 1942. го ди не 
за јед но са око 150 сво јих су на род ни ка и са хра њен је у за јед нич кој гроб
ни ци у Срем ској Ми тро ви ци. 

На раз ву че ном сли кар ском плат ну оста ло је ње го во по след ње де ло, 
Бе ра чи це ко је све до чи о Шу ма но ви ће вој скло но сти ка сли ка њу у ци клу
си ма (нпр. Ши ди јан ке или Ку па чи це), о че му је сам умет ник го во рио у 
свом ау то по е тич ком тек сту „Ме сто пред го во ра” штам па ном уз ка та лог 
ове из ло жбе:

Му чи ла ме је одав но же ља да на чи ним за се бе са мо га та кав ци клус 
где се исте фи гу ре по на вља ју, јер сам ви део, да су сли ка ри че сто баш тиме 
до би ја ли је дин ство сти ла (Ре но ар, Ма рес), а крај то га тај пла ви мо дел, ко ји 
ми је у Ши ду по зи рао (бо ље не го мо де ли ко је сам имао у Па ри зу), био је 
је ди ни, ко ји сам имао за тих 10 год. (црн ке су по цр те жи ма, до не тим из 
Па ри за) (268).

Овај текст, ка ко се по ка за ло у ка сни јим про у ча ва њи ма Шу ма но ви
ће вог сли кар ског и жи вот ног ци клу са, пред ста вља нај по у зда ни ји из вор 
ин фор ма ци ја о жи во ту и на ме ра ма умет ни ка, те је сто га и не за о би ла зна 
по ла зна осно ва сва ке да ље ана ли зе. Од то га не од сту па ју ни при ре ђи
ва чи Књи ге о Шу ма но ви ћу, с том раз ли ком што они овај крат ки ау то по
е тич ки ис каз мо ди фи ко ва ног на сло ва „Ка ко сам ра дио сли ке” уме ћу на 
крај књи ге, као не ку вр сту епи ло га. На тај на чин, по угле ду на ком по
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зи ци ју ро ма на Пе шча ник Да ни ла Ки ша, оста вља ју мо гућ ност чи та о ци
ма да са ми ода бе ру пут ко јим ће от кри ва ти тај ну Шу ма но ви ће вог ства
ра ла штва – или ће књи гу чи та ти од по чет ка и ко рак по ко рак скла па ти 
древ ну при чу о по ро ђај ним бо ло ви ма ства ра ња ко ја фор ми ра иден ти тет 
сва ког умет ни ка, или ће пр во про чи та ти шта о тим бо ло ви ма ка же сам 
умет ник, а он да ту при чу на до гра ђи ва ти епи зо да ма ко је о њој пи шу 
дру ги умет ни ци и струч ни ту ма чи.

Тек сто ви у књи зи по ре ђа ни су хро но ло шки, сто га не тре ба да нас 
чу ди што ову са гу о жи во ту и де лу Са ве Шу ма но ви ћа отва ра упра во тео
риј ски текст Раст ка Пе тро ви ћа о мо дер ној умет но сти, „Кон струк тив но 
сли кар ство. Са ва Шу ма но вић и есте ти ка су ви ше ствар ног у но вој умет
но сти”, на пи сан, ре кла бих, ни ма ло слу чај но 1921. го ди не. На и ме, Бе о
град ска књи жев на за јед ни ца „Ал фа” ис ту пи ла је са мо је дан пут, баш те 
1921. го ди не, и то у је дин стве ној за јед нич кој ма ни фе ста ци ји, ка да је пред
ста вљен дво број за гре бач ког ча со пи са Кри ти ка. Упр кос крат ком на сту
пу, „Ал фа” је пред ста вља ла зна ча јан мо ме нат у ево лу ци ји на ди ра ња 
но во га, ту су се за тре ну так сре ла и спле ла раз ли чи та књи жев на стру ја ња. 
Во де ћу уло гу пре у зе ли су пред став ни ци „Би бли о те ке Ал ба трос”, ко ја 
је за хва љу ју ћи уред ни ци ма Ста ни сла ву Ви на ве ру и То до ру Ма ној ло ви
ћу (ко ји је у ви ше на вра та на дах ну то и зна лач ки ту ма чио Шу ма но ви ћев 
опус), те 1921. го ди не, из да ла култ не књи ге: Днев ник о Чар но је ви ћу Ми
ло ша Цр њан ског, Гро мо бран све ми ра Ста ни сла ва Ви на ве ра и Бур ле ску 
Го спо ди на Пе ру на Бо га Гро ма Раст ка Пе тро ви ћа. Исте го ди не, у је сен, 
Шу ма но вић се вра тио из Па ри за, где је по ха ђао тро ме сеч ни курс код 
чу ве ног Ан дреа Ло та, те при ре дио у За гре бу сво ју тре ћу из ло жбу, ко ја 
је по мно го че му за оно вре ме би ла пре врат нич ка и по бу ње нич ка, а пре 
све га по упли ви ма ку би зма, ко ји су он да шњој за гре бач кој пу бли ци били 
но ви и не по зна ти, а са мим тим и не ра зу мљи ви. Но во је на ди ра ло и у 
књи жев но сти и у умет но сти, без об зи ра на от пор кри тич ке јав но сти ко ја 
још ни је би ла спрем на на ис ко рак из по зна тог и ста рог. С дру ге стра не, 
тек 1921, ка ко је то за кљу чио и Ла зар Три фу но вић3, за хва љу ју ћи упра
во овом тек сту Раст ка Пе тро ви ћа у Ср би ји је пр ви пут на пи са но не што 
те о рет ски од ре ђе ни је о сли ци и ње ним за ко ни то сти ма, јер ре ал ност 
при ро де им пре си о ни зма за ме ни ла је „сли кар ска” ре ал ност и ти ме је за
по чео ве ли ки исто риј сколи ков ни пре о крет срп ског сли кар ства. Раст ко 
Пе тро вић у овом тек сту го во ри ви ше о умет но сти уоп ште, о ње ном те о
рет ском ис ко ра ку ка мо дер ном, на ја вљу ју ћи та ко јед ну ре во лу ци ју у 
умет нич ком ства ра њу ка рак те ри стич ном за пе ри од из ме ђу два ра та, а 
ко јој ће се у сво јим пр вим ра до ви ма при кло ни ти и сам Шу ма но вић: 

3 Ла зар Три фу но вић, „Са ва Шу ма но вић” (1962), Књи га о Шу ма но ви ћу, 
60–86.
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Сли кар узев ши мо де ла да сли ка, мо ра га у сво ме де лу ство ри ти ре
ал ни јим но што је овај обич но у жи во ту; јер у жи во ту он под јед на ку 
вред ност има као и окол не ства ри од но се ћи се ме ђу соб но са њи ма, док ће 
у но вој ре ал но сти он би ти тај на ко га ће се од но си ти све оста ло (7).

Оста ли тек сто ви, ко је пот пи су ју еми нент ни ли ков ни кри ти ча ри, 
исто ри ча ри умет но сти, па и по не ки пи сац, по пут То до ра Ма ној ло ви ћа, 
Бран ка По по ви ћа, Ла за ра Три фу но ви ћа, Дин ка Да ви до ва, Ми ла на Ка ша
ни на, Ми о дра га Про ти ћа, Ли ди је Ме ре ник и мно гих дру гих, сла жу се 
у мно го че му, по чев од Шу ма но ви ће ве окре ну то сти све тло сти и бо ја ма 
као не кој вр сти из ла за из те шке ду шев не кри зе, пре ко ње го ве на кло но
сти ка ци клу си ма (Ши ди јан ке, Деч ји пор тре ти, Бе ра чи це), до ори ги
нал но сти сли кар ског из ра за (шид ски пе ри од, 1932–1942), ви де ћи га, пре 
све га, као лир ски ус хи ће ног ко ло ри сту ко ји кроз бо је и све тлост из ра жа
ва и за ди вље ност при ро дом, жен ским те лом, и је дан, пре све га, сме ли 
ро ман ти чар ски по лет ма ште, рас по ло же ња и хте ња. То дор Ма ној ло вић 
у тек сту „Из ло жба сли ка Са ве Шу ма но ви ћа” из 1928. пи ше:

Ње го во нај у спе ли је де ло је, ме ђу тим, она бо ја ма пла ме на и олу је 
на сли ка на „Пи ја на ла ђа”, са оним див ним го лим де вој ка ма и раз дра га ним 
ла ђа ри ма, чи ји се ди о ни зиј ски пир са ди вљим ур не бе сом бу ре и мо ра 
спа ја у је дан је ди ни гром ки и три јум фал ни ако рд. Са ва Шу ма но вић је 
сли карви зи о нар (14). 

Уз Пи ја ну ла ђу ин спи ри са ну по е зи јом Ар ту ра Рем боа и на сли ка ну 
за са мо шест да на (ве о ма је ја сна ана ло ги ја са би блиј ским уче њем о 
ства ра њу све та, али и са ро ма ном Дан ше сти Раст ка Пе тро ви ћа), про
уча ва о ци Шу ма но ви ће вог опу са из два ја ју и сли ку До ру чак на тра ви 
на сли ка ну исте 1927. го ди не, ви де ћи их као про из во де свег на ку пље ног 
зна ња о по ста вља њу де ла, ко ји с јед не стра не опи ја ју соч но шћу ко ло ри
та и рит ми ком ком по зи ци је, а с дру ге стра не ни ма ло не под се ћа ју ни на 
јед ну сли кар ску шко лу ни ти на ијед ног дру гог мај сто ра. И у то ме је Шу
ма но ви ће ва ве ли чи на, у тој ори ги нал но сти ко ја ће свој вр ху нац до сти
ћи у шид ском пе ри о ду, за ко ји без ма ло сви пот пи сни ци тек сто ва у овој 
књи зи твр де да је нај зна чај ни ји у ње го вом ства ра лач ком опу су, јер се 
тад пот пу но осло бо дио ту ђих ути ца ја и ство рио ин ди ви ду ал ни ли ков ни 
из раз ко јим до ми ни ра ве ли чан стве на по е зи ја све тло сти. 

Нај ве ћи ути сак на ме не, од свих при ло га са бра них у овој књи зи, 
оста вио је текст „Са ва Шу ма но вић” Ми ла на Ка ша ни на, об ја вљен пр ви 
пут 1974. го ди не у ње го вој књи зи Су сре ти и пи сма, јер Ка ша нин ви ше 
као пи сац по сма тра сли ка ра, ста вља ју ћи га у је дан, ре кла бих, ши ри и 
ду бљи кон текст ко ји му он да и обез бе ђу је ван вре ме ност, а са мим тим и 
тра ја ње: 
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Слу ша ју ћи га, чи ни ло ми се да не во дим раз го вор са сли ка ром, не
го са есте ти ча ром или исто ри ча ром умет но сти и умет нич ким кри ти ча рем 
– са мо оштри на је зи ка и сар ка сти чан тон Шу ма но ви ћев ода ва ли су у 
ње му за ин те ре со ва ног сли ка ра (121).

Ка ша нин тач но уо ча ва да су упра во Шу ма но ви ће ва еру ди ци ја и 
обра зо ва ње, уз ње го ве ау то би о граф ске тек сто ве, дра го це ни по да ци о 
ње го вој лич но сти и ње го вом схва та њу умет но сти, али и о јед ној чи та вој 
ге не ра ци ји и епо хи у ко јој је ства ра ла.

С дру ге стра не, као исто ри чар књи жев но сти, а пре све га као ве ли
ки по што ва лац ства ра лач ког опу са Мом чи ла На ста си је ви ћа, не мо гу а 
да не уо чим из ве сну ана ло ги ју из ме ђу ства ра лач ког и жи вот ног ци клу
са пе сни ка из Гор њег Ми ла нов ца и Са ве Шу ма но ви ћа. Осим што су 
би ли са вре ме ни ци, обо ји ца су у сво јој ге не ра ци ји оста ли упам ће ни као 
тво р ци ори ги нал ног умет нич ког из ра за, На ста си је вић у ме ло ди ји је зи
ка, а Шу ма но вић, ви де ли смо, у сли кар ству шид ског пе ри о да. Обо ји ца 
су до ори ги нал но сти сти гли исто вет ним пу тем. На ста си је вић је Пр ви 
свет ски рат про вео у кућ ном при тво ру, одво јен од сво је ге не ра ци је пе сни
ка ко ја је рат про ве ла углав ном на фрон ту, у род ном Гор њем Ми ла нов цу, 
ве зав ши се за ар ха ич ну и па три ја р хал ну Ср би ју. На па јао се на вре лу 
усме не књи жев но сти окру жен на род ним оби ча ји ма и ве ро ва њи ма. Ства
рао је је дин стве ну ма тер њу ме ло ди ју из јед на чив ши реч са зву ком, ство
рив ши та ко свој ори ги нал ни за ум ни је зик ко ји по ста је основ на од ли ка 
ње го вог це ло куп ног ства ра лач ког опу са (по ет ског, про зног и драм ског). 
Слич но На ста си је ви ћу, и Шу ма но вић по след њих де сет го ди на свог жи
во та бо ра ви у род ном Ши ду, ду бо ко и ко рен ски ве зан за род но тле, где 
осло бо ђен спо ља шњих ути ца ја ства ра свој ин ди ви ду ал ни ли ков ни из раз 
у ко јем све тлост по ста је основ ни сто жер ње го вог сли кар ства, а то ме до
при но си и ве шта упо тре ба ефек та бе ле бо је, по себ но у сли ка ма зим ских 
шид ских пеј за жа ко ји ма оби лу је овај ства ра лач ки пе ри од. На ста си је вић 
по ти че из умет нич ки све стра не по ро ди це. Ре ци мо, нај ста ри ји брат Жи
во рад био је сли кар, те се На ста си је вић, из ме ђу оста лог, опро бао и у ли
ков ној кри ти ци. Три де се тих го ди на про шлог ве ка, тач ни је у пе ри о ду 
из ме ђу 1921. и 1930. го ди не, На ста си је вић се ак тив но ба вио ли ков ном 
кри ти ком. Сво ја за па жа ња и ути ске по во дом из ло жби сли ка Ко сте Ми
ли ће ви ћа, Бо ре Сте ва но ви ћа, Зо ре Пе тро вић, Ду ша на Ри сти ћа и дру гих 
об ја вљи вао је у ча со пи си ма Ми сао, Реч и сли ка, Во ља и дру гој се ри ји 
Срп ског књи жев ног гла сни ка. О сво јим раз ми шља њи ма на те му ли ков
не умет но сти оста вио је и пар за бе ле шки у есе ју „Бе ле шке за ап со лут ну 
по е зи ју” (пр ви пут об ја вљен у ча со пи су Ми сао још 1924. го ди не): 

Ли ков но оства ре ње: По ни ра ње у тај ну ма те ри је и об ли ка, от кро ве
ње ви ђе њем. Чи ме да се оства ри? Нео спор но сред стви ма ко ја не по сред но 
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де лу ју на око: ма те ри јал ност, уоб ли че ност. Ја чи ни на го на аде кват но го
во ри гу сти на про на ђе ног тек ста, ко је ма да ко ји пут до лу ди ла кон крет но, 
и ма да ком плек сно, де лу је јед но став но шћу и ван те ле сно шћу флу и да.4 

Не го во ри ли нам ов де На ста си је вић о ори ги нал но сти ли ков ног 
из ра за ко ја ће обе ле жи ти и по зни ства ра лач ки опус Са ве Шу ма но ви ћа. 
И на кра ју, ре кла бих, ни ма ло слу чај но, исте го ди не (1927) ка да је Шу ма
но вић на сли као две сво је пре крет нич ке сли ке (Пи ја на ла ђа и До ру чак на 
тра ви) На ста си је вић об ја вљу је му зич ку дра му Ме ђу лу шко бла го, ко ја 
пред ста вља син те зу ме ло ди је и ре чи, од но сно све га оно га че му је пе сник 
у сво јој по е ти ци те жио. Ства ра ње је, да кле, и за На ста си је ви ћа и за Шу
ма но ви ћа без у слов на и чи ста ве ра у умет ност ра ди људ ске ду ше: 

Ре ћи умет ност ра ди умет но сти зна чи изо ло ва ти је из ван чо ве ка и 
жи во та и за тво ри ти је у је дан cir cu lus vi ti o sus; умет ност ра ди исти не, ради 
ле по те, мо ра ла, ра ди ко ри сти, све узе то укуп но ипак да је са мо јед ну стра ну 
ства ри, упра во због то га што би те те о ри је хте ле да бу ду тач не и не по гре
шне као на у ка, а ме ђу тим за бо ра вља ју да се ов де ра ди о не чем што је 
ра зу мом не мер љи во и не из мер но. Ако се баш осе ћа ве ли ка по тре ба за 
фор му лом, за што он да не ри зи ко ва ти с јед ном ко ја ће би ти да ле ко нео д
ре ђе ни ја но ипак да ле ко су ге стив ни ја од свих гор њих, за што не ре ћи: 
Умет ност ра ди људ ске ду ше?5 

Има ју ћи све ово у ви ду, на кра ју нам оста је да се сло жи мо са Љу би
цом Миљ ко вић6, ко ја је Шу ма но ви ћа ви де ла као умет ни ка ко ји је је дин
стве ном сна гом ства ра лач ког ге ни ја у свом де лу су бли ми сао те жње срп ске, 
ју го сло вен ске и европ ске умет но сти и обо га тио их соп стве ном да ро ви
то шћу, те по ну дио чо ве чан ству уни вер зал не умет нич ке вред но сти, а 
пре све га за хва љу ју ћи све тло сти за ви ча ја од ко је се ни ка да ни је одва јао. 

И би све тлост, и би ве ли чан стве ни Са ва Шу ма но вић. 
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