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Е С Е  Ј И

БРАН КО ЛЕ ТИЋ

ПОР ТРЕ ТИ СА ВРЕ МЕ НИ КА У ЕСЕ ЈИ МА  
РАЈ КА ПЕ ТРО ВА НО ГА

Иво Ан дрић, Ме ша Се ли мо вић и Ћа мил Си ја рић

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ука зу је, пре ма ста ром на че лу ut pic tu ra 
po e sis (пе сма као сли ка), на сли кар ске од ли ке пе сни ка Рај ка Пе тро ва 
Но га у есе ји стич ким пор тре ти ма Иве Ан дри ћа, Ме ше Се ли мо ви ћа 
и Ћа ми ла Си ја ри ћа. У њи ма је Но го су ге стив но из ра зио свој до жи
вљај тро ји це са вре ме ни ка ли ков ним на чи ном, ва јар ским и сли кар
ским, у скла ду с њи хо вим би о гра фи ја ма, ка рак те ри ма и књи жев ним 
де ли ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пор трет, мо дел, умет ник, ва јар ски во лу мен, 
сли ка, им пре си о ни сти.

Ви зу ел ни и тек сту ал ни пор трет

Књи жев ни исто ри чар и те о ре ти чар Јо ван Де лић, нај ком пе
тент ни ји по зна ва лац це ло куп ног де ла Рај ка Пе тро ва Но га, оце нио 
је ње го ву ме мо ар ску про зу1, сло же ну од два де сет и пет есе ја о 

1 Уз че тр на ест збир ки по е зи је, бо гом да ни пе сник Рај ко Пе тров Но го (1945) 
ау тор је и осам књи га про зе раз ли чи тих жан ро ва: по ет ске про зе у по ро дич ном 
ро ма ну Је чам и ка ло пер (2006), „нај бо љем про зном де лу за 2005/2006. го ди ну”, 
за ко ју је до био На гра ду „Све то зар Ћо ро вић” на тра ди ци о нал ним књи жев ним 
су сре ти ма „Срп ска про за да нас” у Би ле ћи (2006); за тим, на уч не про зе о со не ту 
Скен де ра Ку ле но ви ћа Оби ље и ра сап ма те ри је (1978); књи жев но кри тич ке про
зе у две књи ге, Је си ли жив? (1973) и На Ву ко вој ста зи (1987); есе ји стич ке 
про зе у књи зи Су зе и со ко ла ри (2003), те ме мо ар ске про зе у две књи ге, За пи ши 
то, Рај ко и За пи ши и на пи ши (2011), и днев нич ке про зе у књи зи С ме не на уштап 
(2014). Тим об ли ци ма тре ба ло би до да ти и тек сто ве Но го ве ре тор ске про зе, 
број не бе се де на јав ним кул тур ним и књи жев ним ску по ви ма (уп. Про за II, 
201–243), као и крат ке про зне ме да љо не с пор тре ти ма са вре ме ни ка М. Ек ме чи ћа, 
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срп ским пи сци ма од Ан дри ћа до Ра ич ко ви ћа (књи га За пи ши то, 
Рај ко из 2011, ко ју је Но го исте го ди не до пу нио и тек сто ви ма о њи
хо вим књи га ма и на звао За пи ши и на пи ши), као књи гу „...из ван
ред них, по не кад вр хун ских пор тре та...”2 Зна се да је пор трет об лик 
про стор не умет но сти, сли кар ског или ва јар ског ка рак те ра, и да се 
до жи вља ва гле да њем. На сли кан или из ва јан, пор трет је ста ти чан, 
ухва ћен у об ли ку и тре нут ку у ко ме су као у жи жи са бра не нај
бит ни је фи зич ке и ка рак тер не од ли ке мо де ла про же те до жи вља јем 
и ре флек си јом умет ни ка, пор тре ти сте. За то су дав но умет ни ци 
ви зу ел ну сли ку на зва ли „при чом ко ја ћу ти”. На су прот сли кар ској, 
ли те рар на сли ка ни је чул но ви дљи ва јер се не оства ру је у про сто
ру, ни ти до жи вља ва гле да њем, не го на ста је у вре ме ну, по ступ но, 
чи та њем и има ги на тив ним сла га њем тек сту ал них де та ља у „сли ку 
ко ја го во ри” о оно ме о че му „ћу ти” сли ка де но та тив на у про сто ру. 
И по Но гу је при ча „сли ка ко ја го во ри”, а при ча ње сли ка ње ре чи ма: 
„Шта ви диш ако об ур ва не Бог да но ве дво ре не ви диш. Слу шај шта 
Ми то при ча, па ћеш их угле да ти.”3 У Но го вој по е зи ји и про зном 
ро ма ну те сли ке су у ме ђу соб ном уза јам ном од но су: де но та тив на 
сли ка у про сто ру („при ча ко ја ћу ти”) ко но та ци ја ма хра ни тек сту
ал ну „сли ку ко ја при ча”.4 Тај по сту пак ко ри сти Но го ства ра лач ки 
и у дру гим сво јим про зним тек сто ви ма, чак и у књи жев но кри тич
ким огле ди ма ко је је пи сао као стал ни са рад ник са ра јев ског ча со
пи са Од јек и уред ник књи жев них из да ња у „Ве се ли ну Ма сле ши” 
и БИГЗу. Он се ни та да ни је за до во ља вао да бу де са мо по сред ник 
из ме ђу пи сца и ње го вог де ла, с јед не стра не, и кул тур не јав но сти, 
с дру ге, онај Ан дри ћев „мост” што спа ја две оба ле, пи шче ву и чи
та лач ку, не го је о сва ком пи сцу и де лу ства рао но ви књи жев ни 
об лик, сли ку соп стве ног до жи вља ја и вла сти те ре флек си је о од но
су умет нич ке и објек тив не ствар но сти. Реч је, да кле, о умет нич ком 
ту ма че њу ко је и Но го ву на уч ну и књи жев но кри тич ку про зу, а по
себ но до ку мен тар ну и ме мо ар ску, чи ни умет нич ком ли те ра ту ром 
у ужем сми слу. 

У ме мо ар ским есе ји ма, по све ће ним пи сци ма, са вре ме ни ци ма, 
од Ан дри ћа до Ра ич ко ви ћа, Но го пр во да је ви зу ел ну пред ста ву сва
ког пи сца, ње гов ли те рар ни пор трет, не кад у зах тев ној ва јар ској, 

С. Ко ље ви ћа, С. Ле ов ца, С. Тон ти ћа и М. Нај да но ви ћа у збир ка ма Мо жда ни удар 
(2019) и До ку мен тар ни де та љи (2019). 

2 Јо ван Де лић, „Со нет као о смр ти по ја ње”, по го вор књи зи: Рај ко Пе тров 
Но го, Со нет и смрт, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2017, 93.

3 Рај ко Пе тр ов Но го, Је чам и ка ло пер, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 
2006, 53.

4 Бран ко Ле тић, „Го вор по ет ских сли ка Р. П. Но га”, у: По е ти ка Рај ка Пе-
тро ва Но га, збо р ник ра до ва, ур. Јо ван Де лић, Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност – Ду чи ће ве ве че ри по е зи је, Бе о град – Тре би ње 2015, 311–321.
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не кад у рас ко шној сли кар ској тех ни ци, а не кад са мо у ви ду основ ног 
цр те жа, као „при чу ко ја ћу ти”, а он да, у есе ју о ње го вој жи вот ној 
и ду хов ној би о гра фи ји, „сли ци ко ја го во ри” при ла же до ку мен тар
не де та ље из ко јих се ви ди под ло га за раз у ме ва ње ви зу ел ног пор
тре та. Сли кар ском тех ни ком, при клад ном сва ком „мо де лу”, пи сцу 
и ње го вом де лу, са жи мао је Но го, као умет ник ви зу ел ног ме ди ја, 
би о граф ску и ка рак тер ну су шти ну сва ког „мо де ла” у де но та тив ни 
ли ков ни из раз – пор трет, „при чу ко ја ћу ти.” 

Та ко је уоб ли ча вао у по ме ну тој, до пу ње ној, ме мо ар ској књи
зи пор тре те Иве Ан дри ћа, Ме ше Се ли мо ви ћа и Ћа ми ла Си ја ри ћа, 
пи са ца ко јим је и би о граф ски и књи жев но те мат ски за јед нич ки 
хро но топ Бо сне, и Са ра је ва по себ но. Сва ког од њих Но го је и не по
сред но по зна вао и са сва ким са ра ђи вао као мла ди се кре тар Удру
же ња пи са ца Бо сне и Хер це го ви не, а по том и као уред ник из да вач
ких ку ћа „Ве се лин Ма сле ша” и БИГЗ. Да кле, њи хо ве пор тре те 
Но го је ли ков но об ли ко вао од би о граф ске и ли те рар не гра ђе, као 
не по сред ни по зна ва лац и „жи вих мо де ла” и њи хо вих ду хов них 
би о гра фи ја, књи жев них де ла, о ко јим је пи сао у есе ји ма и књи жев
но кри тич кој про зи. По ред до брог по зна ва ња сва ког „мо де ла” и ње
го вог де ла, за успе шно об ли ко ва ње ли те рар них пор тре та био је 
ва жан и при сан умет ни ков до жи вљај „сли кар ске гра ђе”, ства ра
лач ка прет по став ка ко ју је ис ти цао и апо стол Па вле: „И ако имам 
про ро штво и знам све по у ке и сва зна ња, и ако имам сву вје ру и 
го ре да пре мје штам, а љу ба ви не мам, ни шта сам” (Ко. посл. пр ва, 
13:1–2). Но го је сва ки ли те рар ни пор трет, ду бо ко до жи вљен, ра дио 
раз ли чи том умет нич ком тех ни ком: Ан дри ћа и Се ли мо ви ћа, с 
об зи ром на њи хо ву ре флек сив ност и им пли цит ни ка рак тер њи
хо вих де ла, као за тво ре не ва јар ске во лу ме не ко ји, ка ко би ре кли 
сред њо ве ков ни пи сци, „пло до но сно ћу те”, а Си ја ри ћа, умет ни ка 
не по сред ног ми ме тич ког при по ве да ња, као сли ку ко ја „пло до но
сно го во ри”, и то сли ку у аква рел тех ни ци при клад ној за ње го ва 
им пре си о ни стич ка при по ве да ња и ха ри зма тич на усме на при ча ња, 
Но го ка же „ча ра ња да за ва ра вре ме”. 

Иво Ан дрић

Ви зу ел ни пор трет Иве Ан дри ћа Но го је пред ста вио као ки пар
ски во лу мен, у скла ду с ње го вим из гле дом, „у свом веч ном ман
ти лу, оче ки ва но за коп чан”.5 По те о ри ји ва јар ски во лу мен мо же 
би ти „је дин ствен и за тво рен”, као Но го ва ли те рар на скулп ту ра 

5 Рај ко Пе тров Но го, За пи ши и на пи ши – по (не)си гур ном се ћа њу и по уз-
да ном чи та њу, Бе о град ска књи га, Бе о град 2011, 8.
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Ан дри ћа, али и „про жет про сто ром” као под ло гом ко ја га од ре
ђу је у од но су пре ма ствар но сти у ко јој жи ви и ко ју умет нич ки 
тран спо ну је: та да „про стор по ста је де лом ком по зи ци је, увла чи се 
у са му је згру во лу ме на” (Ви ки пе ди ја). Но го у Ан дри ће вом ли те
рар ном во лу ме ну ста вља ак це нат на ње го ву ин тро верт ну при ро
ду („за коп чан и уса мљен”), те шко при ла го дљи ву дру штву („плах 
и нер во зан у го ми ли уса мљен и уда љен”), као и на ре флек сив но 
фи ло соф ску при ро ду ње го вог умет нич ког де ла. За то ње гов ва јар
ски во лу мен ни је про жео кон крет ним про сто ром, не го га је дао, 
с об зи ром на уни вер зал ност ње го вог књи жев ног де ла, као „ван зе
маљ ца” у све про сто ру и све вре ме ну. Но го га има ги ни ра као оту ђе
ног („стра нац у соп стве ном жи во ту”), да ле ког и не до ку чи вог из над 
ово зе маљ ских днев но по ли тич ких те ма (у дру штву „од сут ни ји 
не го при сут ни ји”), у веч но сти („ван зе ма љац”), ду хов но и ства ра
лач ки об у зе тог умет нич ким пре о ку па ци ја ма, та ко да и ње го ва 
скулп ту ра по ста је ете рич на, леб де ћа. Из бо ром ка рак те ри стич них 
по је ди но сти Но го је по ка зао за вид ну уме шност да у не ко ли ко 
де та ља са жме увер љив и упе ча тљив фи зич ки и ду хов ни пор трет 
Ан дри ћа, чи ја је и жи вот на де ви за би ла „у ћу та њу је си гур ност”. 
За та кав по ду хват по треб но је да умет ник „уђе” у лик ко ји ства ра. 
На то ука зу је Де лић на при ме ру Ан дри ће ве град ње ли те рар ног 
ју на ка, сли ка ра Вје ко сла ва Ка ра са у ро ма ну Омер-па ша Ла тас и 
ње го вог ула же ња „у лик кроз на пр сли ну, љу ту ра ну кроз ко ју цури 
исти на о жи вом чо вје ку Омерпа ши”.6 Ту „на пр сли ну” на свом 
мо де лу осе тио је „ва јар” Но го у ње го вој „за коп ча но сти”, и ње му 
бли ском ис ку ству: „Чим су нам под гр лом пуљ ку спу чи ли, на њу 
је са мо ћа про гле да ла.”7 Кроз ту „на пр сли ну” осе тио је уну тра шњу 
дра му на из глед хлад ног мо де ла („плах и нер во зан у го ми ли уса
мљен и уда љен”), и ње го ву за не се ност де ми јур шким ства ра њем 
(„стра нац у сво ме жи во ту”) и, по себ но, „уз др жа ну сна гу љу ба ви” 
ка ко „би је и из Ан дри ће вих ру ку ко је су”, ка же Но го, „из но ва из-
ва ја ле и не по но вљи во оза ри ле круп ни Зи мо њи ћев лик”.8 Ан дри ћев 
књи жев ни по сту пак Но го до жи вља ва као ва јар ски умет нич ки чин 
(„из но ва из ва ја ле”), а лик Зи мо њи ћа као ва јар ски во лу мен: „Он је 
по пут ста нацка ме на ко ји је у зе мљи, и из те зе мље та ман до вољ но 
ви дљив, без по тре бе за ге стом и за ри јеч ју.”9 У Ан дри ће вом ваја
њу Зи мо њи ће вог ли ка Но го пре по зна је „су здр жа ну љу бав”, ерос 
ства ра ња, као пре о ку па ци ју умет нич ком гра ђом ко ју са за но сом 

6 Уп. Јо ван Де лић, Иво Ан дрић – мост и жр тва, Пра во слав на реч – Му зеј 
гра да Бе о гра да, Но ви Сад – Бе о град  2011, 147.

7 Је чам и ка ло пер, 75.
8 За пи ши и на пи ши, 26.
9 Исто, 23.
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об ли ку је. И у Но го вом „ва ја њу” Ан дри ће вог ли ка осе ћа се „су здр
жа на љу бав”, срод нич ка бли скост с мо де лом, по чев од „пуљ ке под 
гр лом” кроз ко ју је обо ји ци „про гле да ла са мо ћа”, пре ко пре та па ња 
Ан дри ће вог ли ка са ли ком оца Пе ша: обо ји ца ћу тљи ви, „у при су
ству од сут ни у од су ству при сут ни” („ено га на истом мје сту у 
ка фа ни. Тих. Све чан. Од су тан. Глув за све ово ова мо”).10 По себ но 
су жи ве ко но та ци је Ан дри ће вих ру ку, док ва ја ју лик Бог да на Зи
мо њи ћа, и Зи мо њи ће вих ру ку („као не до пе чен хлеб”) ко је „ва ја” 
Ан дрић, с Но го вим сли ка ма мај чи них ру ку, ме то ни ми јом ње ног 
за бо ра вље ног ли ка, док ме си хлеб, ме та фо ру то плог по ро дич ног 
до ма11, и ана ло ги је мај чи них ру ку, кад га смр зну тог спа са ва ју из 
сне га, с ру ка ма вој во де Зи мо њи ћа ко ји, по пре да њу бли ском Но гу, 
у на руч ју, као у „мај ки не ру ке дви је”, др жи ма ло де те у ме ћа ви 
под је ли ком, Но го вом по ет ском цр квом, на чи јем је ико но ста су 
вој во да „пра ста ри пла нин ски све тац” („у овој сли ци ко ја као да је 
са не ке ико не ски ну та”).12 И Ан дрић је Но гов по ро дич ни све тац, 
пре дак, на ико но ста су ку ће ко ју је са гра дио „пре ко пе пе ла” нај
дра жих успо ме на.13 Он има и по ча сно ме сто у га ле ри ји Но го вих 
пор тре та са вре ме ни ка као „трс” из ко га се гра на њи хо ва ло за: ве чан 
као „не са го ри ва ку пи на” и „ван зе ма љац” још за жи во та, он у Но го
вој ви зи ји и по сле смр ти ква зар ски све тли из све ми ра: „И свит кај 
и све тли го ре ме ђу Вла ши ћи ма, да би се до ле, на зе мљи, ви де ло 
пу то ва ти.”14

Ме ша Се ли мо вић

И пор трет Ме ше Се ли мо ви ћа Но го је оства рио као ва јар ски 
во лу мен, са мо, за раз ли ку од „за коп ча ног и уса мље ног” Иве Ан
дри ћа у све про сто ру и све вре ме ну, Се ли мо ви ћа је пред ста вио у 
ва јар ској ком по зи ци ји са не раз двој ном су пру гом Дар ком, на ше та
ли шту у Са ра је ву, у по зи ко ја ре чи то го во ри о од но су скулп ту ре 
и про сто ра: „Ме ша Се ли мо вић, прав и уко чен, ше та у под не Дар
ку и свој ше шир.”15 Ис каз упра во су ге ри ше ва јар ску ком по зи ци ју 
с функ ци о нал но фик си ра ним вре ме ном и де та љи ма се ман тич ке 
те жи не. На гла ше но је вре ме, под не, до ба да на кад сун це нај ја че 
оба сја ва скулп ту ру на са ра јев ском ше та ли шту, та ко да се ја сно, 

10 Је чам и ка ло пер, 59
11 Исто, 69–70: „Ти је сто ди ше, пук ће, ква са. Пре ки пје ће. Буц маст обра

шчић ма ти на ша у здје лу вра ћа. Штип не, пре кр сти, па за пре ће. На ог њи шту, 
на кро ву са ча, сјај ка ју звје зди це жа ра. На не бу сун це. Под са чем сун че вић.”

12 За пи ши и на пи ши, 20.
13 Уп. Рај ко Пе тров Но го, Пре ко пе пе ла, Пра во слав на реч, Но ви Сад 2015, 81.
14 За пи ши и на пи ши, 10.
15 Исто, 29.
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без сен ке, ви ди њен „ста тус” у при ка за ном про сто ру. Реч је о про
сто ру ко јим је про же та суд би на Ме ше Се ли мо ви ћа, па је ње го ву 
би о граф ску дра му Но го на зна чио ин ди ка тив ним ви зу ел ним де та
љи ма, „прав и уко чен”. То је ре а ли сти чан опис фи зич ког из гле да 
Ме ше Се ли мо ви ћа, ви со ке и пра ве по ја ве, али атри бут „прав” ко
но ти ра још и ње гов по но сни став, и прин ци пе „исти не” и „прав де” 
ко је је он увек бра нио, и као чо век и као умет ник. До пун ски де та љи, 
на гла ше ни име но ва њем, је су „ше шир” и „Дар ка”: ше шир као ме
та фо ра Ме ши ног го спод ства и евро пеј ства у „про сто ру” чи ји је 
сим бол дру га и дру га чи ја ка па, и Дар ка, ње го ва брач на са пут ни ца, 
на са ра јев ском ше та ли шту „ис под ру ке” као ме та фо ра жи вот ног 
ослон ца и пр ко сног ста ва („прав и уко чен”) пре ма пред ра су да ма 
ка рак те ри стич ним за про стор „уву чен у срж во лу ме на”. У Но го вој 
„ва јар ској” ком по зи ци ји Ме ше и ње го ве су пру ге, из оп ште ни ка у 
фик си ра ном про сто ру, ко но ти ра ју се и Ме ши ни ју на ци из ро ма на 
Дер виш и смрт: „Ов дје су они би ли дво је стра на ца ко је је све ра
ста вља ло, не од ју че. На ви ке, оби ча ји, на чин ка ко се раз го ва ра, 
на чин ка ко се ћу ти.” Те ко но та ци је са др жа ја ком по зи ци је, дра ма
тич не „при че ко ја ћу ти” на са ра јев ском ше та ли шту, екс пли ци ра 
и „ва јар” Но го: „А це лим др жа њем као да ста вља до зна ња – не 
при па дам вам.”16 Тај став де но та ти ван у про сто ру, ту ви зу ел ну 
„при чу ко ја ћу ти”, ре чи то по твр ђу је Но гов есеј о Ме ши Се ли мо ви ћу 
– „сли ка ко ја при ча”. Она по ка зу је да је у Но го вој ли те рар ној ком
по зи ци ји во лу ме на на са ра јев ском ше та ли шту са др жа на Ме ши на 
жи вот на и ду хов на би о гра фи ја, ем бле ма тич на за мно ге суд би не 
„про же те” истим про сто ром и вре ме ном. У тој „ком по зи ци ји” из
ра зио је умет ник, „ва јар”, и сво је ис ку ство с истим про сто ром у ко ме 
је, ка ко је по пре се ље њу у Бе о град ре као Ме ши: „Жи вот (је) по чео 
на ка зно да опо на ша књи жев ност. Де си ло ми се у дла ку исто што 
и Ах ме ту Ша бу.”17 Сви ма њи ма за јед нич ке су ре чи Ме ши ног ли
те рар ног ју на ка: „По ни зи ли су ме, ис пљу ва ли, упр ља ли, али ме 
не ће обо ри ти. (...) Је зи ка ме ђу на ма за јед нич ког не ма, ми сли за јед
нич ких не ма, жи во та за јед нич ког не ма” (Твр ђа ва). Као што је у 
про зном есе ју сли кар скова јар ском тех ни ком дао упе ча тљив лик 
Ме ше Се ли мо ви ћа, још јед ног пре тка на свом кућ ном ико но ста су18, 
са жи ма ју ћи у пар ка рак те ри сти ка пор тре та це ло куп ну ње го ву жи
вот ну и ства ра лач ку дра му, та ко је Но го, и као пе сник, са жео у 
лир ски ис каз, „сли ку ко ја при ча” (со нет „Епи таф за М. С.”), чи та ву 
Ме ши ну жи вот ну и ду хов ну би о гра фи ју.

16 Исто.
17 Исто, 33.
18 Уп: Пре ко пе пе ла, 89.
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Ћа мил Си ја рић

Из ме ђу „из ван ред них, по не кад вр хун ских пор тре та” у књи зи 
За пи ши то, Рај ко (тј. За пи ши и на пи ши), Јо ван Де лић из два ја, с раз
ло гом, пор трет Ћа ми ла Си ја ри ћа „као из у зет но оства ре ње”.19 За 
раз ли ку од Ан дри ћа и Се ли мо ви ћа, чи јем је „пло до но сном ћу та њу” 
и ре флек сив ној при ро ди њи хо вих де ла ви ше од го ва ра ла за тво ре
на ва јар ска фор ма, „при ча ко ја ћу ти”, Си ја рић је био при мер „пло
до но сног го во ре ња” – „при ча ли це” ко ја, по пут Ше хе ре за де, „ве зе 
ара бе ску” при че „да ча ра ју ћи за ва ра вре ме”. То је, ка же Но го, „чо вјек 
ко ји уми је да при ча. И да, при ча ју ћи и слу ша ју ћи, по не ко ли ко 
пу та жи ви”.20 За та кав пор трет, ко ји се про теј ски пре о бра жа ва 
пре ма при чи ко ју при ча, и пре ма ам би јен ту у ко ме при ча, и пре ма 
слу ша о ци ма ко ји ма при ча, би ло је по треб но чи та во плат но са 
мно штвом де та ља у стал ном пре та па њу об ли ка, све тло сти и бо ја. 

За раз у ме ва ње Но го вог сли кар ског по ступ ка ин ди ка тив ни 
су ње го ви по е тич ки тер ми ни гле дам и ви дим, при че му под тер ми
ном гле дам тре ба под ра зу ме ва ти чул ну пер цеп ци ју мо де ла ко ји 
сли ка („гле дам ка ко Ћа мил пи је ка фу...”), а под тер ми ном ви дим 
има ги на ци ју („ви дим га, уса мље ног и оби ље же ног, у не ком има-
ги нар ном ха ну ка ко сред ове град ске вре ве има вре ме на”) ко јом 
чул не пер цеп ци је, оно са гле да но, пре о бра жа ва у умет нич ко де ло. 
Та два тер ми на под ра зу ме ва ју и два по себ на умет нич ка по ступ ка: 
ре а ли стич ки опис кон крет них ма те ри јал них чи ње ни ца и увер љи во 
има ги на тив но сли ка ње пор тре та. 

Оквир сли ке је Си ја ри ће ва со ба за раз го вор, ње го ва „ди ван
ха на” са „ше др ва ном” („На сред со бе жу бор ка ше др ван.”), у ко ме 
су за сли ка ње пор тре та сви ре ле вант ни еле мен ти: 

Ћа ми ло ва же на Са би на, отре си та Мо стар ка – увек при ча са 
њим као са де те том, осмех ну та, је два при мет но по дру гљи ва – уно
си та кум, це лу ку јун џиј ску Ба шчар ши ју – тац не, џе зве, фил џа не, 
по су ди це за ше ћер – па се по вла чи за сво јим по слом. Пи је мо ка фу. 
Гле дам ка ко Ћа мил ло кум, ше ћер у коц ки, вр хом мал чи це у ка фу 
умо чи, срк не гор ку ка фу кроз зе ру оног на мо че ног ше ће ра, па још 
је дан гу тљај чић, он да за па ли ци га ре ту, од би је два ди ма, опет сркут
не, па се ус ту ри и кроз оне ко лу то ве ди ма се за гле да у да ле ку да љи
ну, чак та мо до Би хо ра... Јед ним по гле дом ра зро ко гле да у Тур ску, 
а дру гим у не ма њић ку Ра шку, у зе мљу Рас ци ју... Уз диг не он да и 

19 Уп. по го вор Ј. Де ли ћа у збир ци Со нет и смрт, 93.
20 За пи ши и на пи ши, 208.
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по ло ми на ко стре ше не обр ве и, као да се рве с му та во шћу, за поч не 
при чу ка ко је на сви јет до шао као си ро че и ка ко ће, ево већ ста рац, 
као још ве ће си ро че са сви је та оти ћи... Тек сам уга сио ци га ре ту, а 
Ћа мил ме нут ка дру гом. Пу ши, мој Рај ко, нај ти је бо ље пу ши ти, и 
кроз ду ван ске ко лу то ве гле да ти, и ни шта не ми сли ти...21 

Као што се из на ве де ног тек ста ви ди, Но го је при су тан као 
сли кар мо де ла („Гле дам ка ко Ћа мил...”) ко ји пра ти ње го ве по кре
те, ге сте и ре чи да би „ушао у лик” ко ји сли ка. То му је омо гу ћио 
мо дел при чом „ка ко је на сви јет до шао као си ро че и ка ко ће, ево 
већ ста рац, као још ве ће си ро че са сви је та оти ћи”. Ти ме је ус по ста
вље на бит на ре ла ци ја из ме ђу сли ка ра и ње го вог мо де ла, услов да 
пор трет бу де увер љив: „Се де два си ро че та, јед но мла до, дру го већ 
ста ро, пу ше, пи ју ка фу, при ча ју, и кроз ду ван ске ко лу то ве гле да ју, 
а жу бор ка ше др ван и ве је не ка при сност...”22 Дру гу ка рак те ри сти
ку мо де ла, ње го ву ци ви ли за циј ску двој ност, до ча рао је „сли кар” 
им пли цит но, очи ма мо де ла, про зо ри ма ду ше: „Јед ним по гле дом 
ра зро ко гле да у Тур ску, а дру гим не ма њић ку Ра шку, зе мљу Рас
ци ју...” Пр ви по глед је у зна ку „ара бе ске” ег зо тич не ори јен тал не 
ци ви ли за ци је, ем бле ма тич не за ам би јент до ча ран лек сич ким бо
ја ма: „ди ван ха на”, „ше др ван”, „та кум”, „ба шчар шиј ски ку јун џи
лук”, „џе зва”, „фил џан”, „ра тлук”. То је под ло га сли ке ко ја – као 
код Но го вих узо ра, сли ка ра им пре си о ни ста – да је ва жну ни јан су 
ли ку у цен тру, ов де при по ве да чу ко ји по гле дом дру гог ока ука зу
је на сво ју ци ви ли за циј ску ма три цу, те му сво јих књи жев них де ла: 
„Да сам ко ље но вић, је сам. И од Не ма њи ћа, та ман...”23 

И тре ћу ка рак те ри сти ку мо де ла, ње гов од нос пре ма вре ме ну 
(„Ћа мил Си ја рић је ре дак звер и по то ме што има вре ме на. Што 
кра љев ски по се ду је вре ме. А не оно ње га...”), Но го је до ча рао сли
кар ски, ви зу ел но, па ли те рар ни пор трет Ћа ми ла Си ја ри ћа де лу је 
ви ше као про стор на, ли ков на, не го вре мен ска, тек сту ал на сли ка. 
Јер у Но го вој сли ци не ма вре ме на, по го то во не ма вре мен ског то ка 
ка рак те ри стич ног за тек сту ал не сли ке. Вре ме је свео на бје ца ње 
крат ких сли кар ских по те за: „умо чи”, „срк не”, „ср кут не”, као тре
пе ре ње на им пре си о ни стич кој сли ци, или на „пра зно вре ме”, без 
зби ва ња („ни шта не ми сли ти”), ко је су ге ри ше тра ја ње ви зу ел не 
сли ке: „Пу ши, мој Рај ко, нај ти је бо ље пу ши ти, и кроз ду ван ске 
ко лу то ве гле да ти, и ни шта не ми сли ти...”

21 Исто, 187.
22 Исто.
23 Исто, 190.
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Сли ка та ку ма са мно штвом по су ди ца ма ла је ара бе ска, ка кве 
ре чи ма ве зе и Си ја рић, а ара бе ска је умет ност у ко јој се гу бе гра ни це 
об ли ка, баш као што се на сли ка ма им пре си о ни ста гу бе по је ди
но сти у је дин стве ном ути ску це ли не. То је онај ре а ли стич ки опис 
у ко ме до бри при по ве да чи, по пут Си ја ри ћа, ка ко при ме ћу је Но го, 
„у си тан де таљ уво де круп не исти не свог има ги на тив ног сви је та”24, 
ка да, као код Ан дри ћа, „ми ну ци о зност сва ког де та ља пре ла зи у 
мо ну мен тал ност”25 и „чи ње ни це поч ну да леб де”.26 Но гов опис 
та ку ма ана ло ган је по ступ ку сли ка ра им пре си о ни ста ко ји пр во 
олов ком ис цр та ју под ло гу ко ју же ле сли ка ти, а он да не жним по
те зи ма бо је про зир ну по вр ши ну ис под ко је се ви ди под ло га, док 
на по вр ши ни тре пе ре ње све тло сти и бо ја ства ра ути сак да је све 
у по кре ту и пре та па њу сли ка них об ли ка. Не жност по те за оства
ре на је де ми ну ти ви ма и хи по ко ри сти ци ма („мал чи це”, „зе ра”, 
„гу тљај чић”, „ср кут не”), као код сли ка ра нео им пре си о ни ста тач
ка ма на не се ним вр хом ки ста. На та кве по те зе, крат ке – као тач ке 
по ен ти ли ста – асо ци ра ју усли ка ни „сит ни де та љи”, дво стру ко 
ми ни ми зи ра ни: умо чи (зе ру), срк не (гу тљај чић), опет ср кут не, па 
још је дан гу тљај чић итд. Де ми ну ти ви и хи по ко ри сти ци су Но го
ви сли кар ски „сит ни де та љи, по те зи, тач ки це”, ко је се као код 
по ен ти ли ста, но вих им пре си о ни ста, „сли ва ју у оку и ста па ју у 
од ре ђе не ша ре, то но ве и ни јан се”. То су не жни сли кар ски по те зи 
ко ји ма и Но го у сво јој тек сту ал ној сли ци, као сли ка ри по ен ти ли
сти ки стом и бо јом, по сти же ефе кат пре ли ва ња („чи ње ни це поч ну 
да леб де”) упра во у скла ду с ме та фор мо за ма Си ја ри ће вог ли ка 
кад из прет ход не ти ши не, по све ће не об ре ду око та ку ма („од би је 
два ди ма, ср кут не гу тљај чић, за гле да у да љи ну”), за поч не при чу 
с ви зу ел ном увер љи во шћу „ра ђа ња” ре чи: „Уз диг не он да и по ло
ми на ко стре ше не обр ве и, као да се рве с му та во шћу, за поч не 
при чу...” Та да сли кар озву чи пор трет го то во чуј ном ин то на ци јом 
и „пр шта њем би хор ских ак це на та” („При ча он да Ћа мил Си ја рић 
– а обр ве му се не син хро ни зо ва но ло ме, ко стре ше, ин то на ци ја 
ди же и пра ште би хор ски ак цен ти...”).27 

А то он да ни је ви ше „ре а ли стич ки” опис, не го сли ка са мно
штвом све тлу ца вих де та ља у бле шта вој це ли ни, у чи јем сре ди шту 
про теј ски тре пе ри пор трет при по ве да ча, док се лик при сут ног 
по сма тра ча за та ку мом пре о бра жа ва у за не се ног сли ка ра ко ји 
рас ко шно, као у пе сми Све ти сла ва Ман ди ћа, бо ји сво је плат но: 

24 Исто, 194.
25 Исто, 21.
26 Исто, 20.
27 Исто, 44.
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И ја, што гле дам ко у сни ма,
 и луд за сли ком, не знам за се, 
 по ста јем ра ван бо го ви ма,
 кроз ме не веч ност пре ла ма се. 

(„Сли кар у тре пе ре њу бо ја у про сто ру”) 
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