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ВЕ НИ ТА ЂУ РИЋ

СВЕСЕДЕСИЛОКАОШТОЈЕ 
ПРОРОЧИЦАРЕКЛА

Ол ги ва на Лојд Рајт из ме ђу му дро сти Ис то ка  
и умет но сти За па да

Из ме ђу на о ко не по ве за них кул ту ра и раз ли чи тих обла сти 
ства ра ла штва, по сто је скри ве ни, али нео спор ни ути ца ји ко ји се не 
мо гу ла ко от кри ти ако се не про у че жи вот ни пу те ви ства ра лач ких 
лич но сти ко је их по ве зи ју. Јед на од њих је Ол ги ва на Лојд Рајт, ро
ђе на као Ол га Јо ва но ва Ла зо вић, са рад ник и жи вот ни са пут ник мо
жда нај ва жни јег аме рич ког ар хи тек те Френ ка Лојд Рај та. Да би смо 
мо гли да раз у ме мо су шти ну ње ног ути ца ја, тре ба са гле да ти ње ну 
уло гу у спа ја њу му дро сти ду хов ног Ис то ка и умет но сти мо дер ног 
За па да.

Ол га Јо ва но ва Ла зо вић ро ђе на је 27. де цем бра 1898. го ди не на 
Це ти њу. У ра ном де тињ ству отац Јо ван Ла зо вић (1855–1912) пру жа 
пр ви и мо жда нај зна чај ни ји под стрек ње ном вас пи та њу и обра зо
ва њу. Био је су ди ја Вр хов ног су да Цр не Го ре, обра зо ван, ве о ма по
што ван од на ро да, а и кња за Ни ко ле. Још пре ње ног ро ђе ња, обо лео 
је од гла у ко ма и у 35. го ди ни пот пу но осле пео. Ипак, био је у ста њу 
да и да ље оба вља су диј ску ду жност, јер је за ко не бес пре кор но знао 
на па мет. Као нај мла ђе од пе то ро де це, Ол га је нај ду же оста ла уз 
ње га и ње на оба ве за је би ла да му чи та на глас, и то нај ра зно вр
сни ју ли те ра ту ру, по чев од прав них под не са ка, бео град ске По ли
ти ке, Гор ског ви јен ца, па до по е зи је и фи ло зоф ских де ла. Кроз 
ме ђу соб не раз го во ре о оном што чи та, по ста ла је све сна мно гих 
пи та ња, као што су по сто ја ња Бо га, сна ге ве ре и зна ча ја мо рал ног 
де ла ња. На тај на чин, отац је пре суд но ути цао на уоб ли ча ва ње 
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ње ног ка рак те ра и ње но ин те лек ту ал но са зре ва ње, а та да сте че но 
за ни ма ње за фи ло зо фи ју је оста ло уз њу то ком це лог жи во та. 

Мај ка Ми ли ца (1860–1950) би ла је кћер вој во де Мар ка Ми
ља но ва По по ви ћа (1833–1901), не у стра ши вог во ђе Ку ча и пи сца 
чу ве ног по сво јим опи си ма цр но гор ског дру штва. Ка ко ни је имао 
му шког на след ни ка јер му је је ди ни син Са во умро у дру гој го ди
ни жи во та, рат нич ки жар и љу бав пре ма отаџ би ни је пре нео на 
сво је три кће ри. Ми ли цу је по ди зао као да му је син, во дио је у 
бор бе про тив Ту ра ка и од ње на чи нио не у стра ши вог бор ца. На 
по чет ку Пр вог свет ског ра та, у већ од ма клим го ди на ма мај ке пе
то ро де це, при ја ви ла се у до бро вољ це и то под сво јим име ном, не 
сма тра ју ћи да је по треб но да скри ва да је жен ско. У Мо рав ској ле
те ћој бри га ди из др жа ла је бор бе на Це ру, Дри ни, Ко лу ба ри, ра ме 
уз ра ме с му шкар ци ма. Пе ши це је пре шла Ал ба ни ју, бо ра ви ла на 
Кр фу, бо ри ла се на Кај мак ча ла ну, Со лун ском фрон ту и пе ши це 
се вра ти ла на Це ти ње по за вр шет ку ра та. По ро ди ца се за тим пре
се ли ла у Бе о град где је Ми ли ца кре ну ла у од луч ну кам па њу про
тив ко му ни зма, ко ји је сма тра ла ве ли ким злом, а и про тив по ли
ти ча ра уоп ште, ко је је пре зи ра ла. Због ње ног че стог од су ство ва ња, 
а још ви ше због ње ног ка рак те ра ко ји се од ли ко вао стро го шћу и 
озбиљ но шћу, због оштрог је зи ка, али и због де спот ског од но са 
пре ма су пру гу ко ји ни је на шао пра вог на чи на ни сна ге да је об у
зда, Ол га ни кад ни је ус пе ла да осе ти бли скост с мај ком, за раз ли
ку од то пле љу ба ви ко ју је га ји ла пре ма до бро ћуд ном и увек при
сут ном оцу.

Ол га се у де ве тој го ди ни пре се ли ла у Ру си ју код ста ри је се
стре Ју ли је да би та мо сте кла бо ље обра зо ва ње. Ју ли ја је би ла уда та 
за Кон стан ти на Си бе ра ко ва, умет ни ка из ари сто крат ске по ро ди це 
ко ја је по се до ва ла руд ни ке зла та на Ура лу. Жи ве ли су у мо сков ској 
и сан ктпе тер бур шкој ре зи ден ци ји, док су се ле ти се ли ли у Ба тум, 
гру зиј ско ле то ва ли ште на оба ли Цр ног мо ра. Ол га је по ха ђа ла 
при ват не шко ле, а има ла је и гу вер нан ту уз ко ју је учи ла фран цу
ски је зик, као и при ват не учи те ље му зи ке. Пре ко ле та, има ла је 
при ли ке да бу де у дру штву мно гих по зна тих ру ских му зич ких и 
ли ков них умет ни ка ко је су Ју ли ја и Кон стан тин по зи ва ли у сво ју 
ви лу у Ба ту му, а у Санкт Пе тер бур гу је ишла у по зо ри ште, опе ру, 
на кон цер те и из ло жбе. Уре ђи ва ла је школ ски ча со пис и пра ви ла 
пла но ве да се у Мо скви упи ше у Шко лу драм ских умет но сти. Ово 
је био пе ри од ње не без бри жне ра не мла до сти, ми ран, спо ко јан, пе
ри од из о би ља и удоб но сти. По ру ском, зва ли су је Ол га Ива нов на 
или са же то Ол ги ва на.

Ол ги ва на се жи во се ћа ла јед ног до га ђа ја из тог до ба. На на
го вор школ ске дру га ри це оти шла је код ви до ви те же не ко ја јој је, 
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гле да ју ћи у кри стал ну ку глу, ре кла: „Би ра ћеш из ме ђу два жи во та... 
Мо жда ћеш се уда ти вр ло мла да и жи вот ће ти би ти не сре ћан... 
Али, из не ког раз ло га, би ће ти да та при ли ка да про ме ниш сво ју 
суд би ну. Ако то ура диш, уда ћеш се за слав ног чо ве ка. Чи ни ми 
се да он има не ке ве зе са ге о ме три јом – ви дим тро у гло ве, кру го ве 
и ква дра те... Он је мо жда про фе сор. Би ћеш срећ на. По што ва ће те 
и му шкар ци и же не. Пред о дре ђен ти је нај див ни ји жи вот. То јест, 
би ће та ко ако успеш не што да пре ва зи ђеш.”1 Иа ко ни је ве ро ва ла 
да не ко за и ста мо же да ви ди бу дућ ност у кри стал ној ку гли, Ол ги
ва на је би ла под сна жним ути ском оног што је чу ла. Мно го ка сни је, 
већ при кра ју свог жи во та, за пи са ла је: „А све се де си ло као што 
је про ро чи ца ре кла...”2

Са ше сна ест го ди на упо зна ла је ру ског ар хи тек ту Вла ди ми ра 
Хин зен бер га, ви ше од де сет го ди на ста ри јег од ње, а у осам на е стој 
го ди ни је при хва ти ла ње го ву брач ну по ну ду. Убр зо им се ро ди ла 
и кћер Све тла на (1917–1946). Иа ко је бољ ше вич ка ре во лу ци ја већ 
уве ли ко узи ма ла ма ха, Гру зи ја због уда ље но сти ни је би ла од мах 
на уда ру. Ол ги ва на и Вла ди мир су се сме сти ли у гра ду Ти фли су 
(са да Тби ли си ју) у бли зи ни тур ске гра ни це у ко ме се још до не кле 
нор мал но жи ве ло. Ол ги ва на ка же да је по ку ша ва ла да брак учи ни 
успе шним, али да јед но став но ни је ишло. Осим љу ба ви пре ма 
умет но сти, ни су на ла зи ли мно го то га што би их збли жи ло. Ње га 
ни је нима ло при вла чи ла фи ло зо фи ја ко ја је за Ол ги ва ну би ла на
су шна по тре ба. Сма тра ла је да је то оно што их уда ља ва.

„По гу бље ње ца ра и ње го ве по ро ди це у но ћи 17. ју ла 1917, 
мно ге је за пре па сти ло. Сва ко днев не ве сти у но ви на ма о без оч ном, 
окрут ном на си љу би ле су ужа са ва ју ће. Крв је те кла као је се ње 
ки ше”3, пи ше Ол ги ва на. Ат мос фе ра је сва ко днев но би ла про же та 
по мет њом, не из ве сно шћу и стра хом за го ли жи вот. Те спо ља шње 
окол но сти са мо су по ја ча ва ле Ол ги ва ни ну очај нич ку по тре бу да 
на ђе од го во ре на пи та ња ко ја су је про га ња ла, и ме ђу њи ма на нај
ва жни је пи та ње: шта је ra i son d’e tre ње ног жи во та?

Упра во у том бур ном вре ме ну, Ол ги ва на сре ће фи ло зо фа и 
учи те ља Ге ор ги ја Ива но ви ча Гур ђи је ва (1866–1949). Ро ђен у Руси ји 
бли зу гра ни це с Тур ском од оца Гр ка и мај ке Јер мен ке, Гур ђи јев 
је ра стао у мно го на ци о нал ној сре ди ни; теч но је го во рио јер мен ски, 
грч ки, ру ски и тур ски, а ка сни је се слу жио и с не ко ли ко дру гих 
европ ских је зи ка. У мла до сти је тра гао за окулт ним исти на ма по 

1 Ma xi ne Faw cettYeske, Ph. D and Bru ce Bro oks Pfe if fer, D.H.L. From Crna 
Go ra to Ta li e sin Black Mo un tain to Shi ning Brow The Li fe of Ol gi van na Lloyd Wright, 
ORO Edi ti ons 2017, 25.

2 Исто де ло, 25.
3 Исто де ло, 31.
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сре ди шњој Ази ји, Егип ту, Ира ну, Ин ди ји, Ти бе ту и Ита ли ји. По 
по врат ку у Ру си ју по чео је ин тен зив но да ра ди са гру пом уче ни ка 
и след бе ни ка. Сма трао је да ве ћи на љу ди не по се ду је об је ди ње ну 
свест ко ја укљу чу је ум но, осе ћај но и те ле сно би ће и да за то жи ве 
у ста њу „буд ног сна”, али и да је мо гу ће до ћи до ви шег тран сце ден
тал ног ступ ња све сти и та ко оства ри ти пун људ ски по тен ци јал. 
На чин за по сти за ње то га на звао је Рад или Ме тод и у ње му је спо
јио пу те ве про све тље ња ко је ко ри сте фа ки ри, мо на си и јо ги ји. Уз 
по моћ гим на стич ких ве жби, пле со ва и по себ ног на чи на ди са ња, 
го во рио је уче ни ци ма, мо гу ће је раз ви ти од ре ђе не те ле сне спо соб
но сти ко је до во де до раз во ја по себ них ум них мо ћи и та ко пре ва
зи ћи уо би ча је не гра ни це вре ме на и про сто ра да би се на по слет ку 
скли зну ло пре ко пра га ово зе маљ ског у веч но бла жен ство. 

Гур ђи јев је 1919. го ди не по пр ви пут при ка зао сво је Све те пле
со ве, ко је је на зи вао и Крет ња ма, за сно ва ним на тра ди ци о нал ним 
пле со ви ма на ко је је на и ла зио на сво јим пу то ва њи ма. Са држа ва ли 
су сло же не по зе за сно ва не на ге о ме три ји и сра чу на тим ма те ма тич
ким сле дом. Гур ђи јев је твр дио да то ни су са мо ве жбе са бра но сти 
ни ти са мо из раз те ле сне ко ор ди на ци је или естет ске осе ћај но сти, 
не го да је, на про тив, у Крет ње угра ђе но пра во, су штин ско зна ње 
ко је по све ће ник пре но си с по ко ле ња на по ко ле ње. То је не ка вр ста 
објек тив ног пле са где сва ка по за и сва ки гест пред ста вља јед ну 
ко смич ку исти ну ко ју упу ће ни по сма трач мо же да ту ма чи као да 
чи та књи гу. По сто ји на хи ља де ових Крет њи ко је је Гур ђи јев об
ли ко вао и пре но сио уче ни ци ма. Нај ве ћи део му зи ке за Крет ње је 
пи сао сам Гур ђи јев.4

Ка да се Ол ги ва на пр ви пут сре ла са Гур ђи је вим, би ла је при
ву че на ши ри ном ње го вог са о се ћа ња и ду би ном људ ског раз у ме
ва ња. Вр ло бр зо је по ста ла пот пу но уве ре на да је на шла не што 
што јој је пред о дре ђе но и без окле ва ња је од лу чи ла да се при кљу чи 
гру пи ње го вих след бе ни ка. Ње го ви ме то ди под у ча ва ња су че сто 
на мер но би ли пре ја ки, не кад су се чи ни ли окрут ним; ње гов циљ је 
био да та ко про бу ди љу де из „сна” и да им до пу сти да ви де исти
ну о се би. Рад на пре ва зи ла же њу по гре шног по на ша ња од ви јао се 
кроз лич не жр тве, на по ран фи зич ки рад и пси хич ку ди сци пли ну. 
Ол ги ва на ће се по ка за ти као са вр ше на ис ку ше ни ца; жељ на да учи 
и упи ја, ни кад ни је би ла об у зе та сум њом, ни кад ни је окле ва ла, 
ни кад ни је пру жа ла от пор. Од са мог по чет ка је пре да но ра ди ла 
на ис пу ња ва њу за да та ка и зах те ва жи во та у за јед ни ци. Ка ко њен 

4 Кра так при каз ових пле со ва по ја вљу је се на кра ју фил ма о Гур ђи је ву 
Су сре ти са из у зет ним љу ди ма у ре жи ји Пи те ра Бру ка (ко ји је и сам био уче ник 
Гур ђи је ва). У уло зи Гур ђи је ва по ја вљу је се глу мац Дра ган Мак си мо вић ко ји је, 
не срећ ним сти ца јем окол но сти, уби јен у Бе о гра ду 2000. го ди не. 
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су пруг ни је ни нај ма ње био рад да узме уче шћа у та квом по ду хва
ту, рас та ли су се, а Све тла на је оста ла уз мај ку.

Ка да је та лас ре во лу ци је до шао и до Гру зи је, Гур ђи јев је схва
тио да је вре ме да на пу сте Ти флис. Це ла гру па, укљу чу ју ћи Олги
ва ну и Све тла ну, пре се ли ла се у Кон стан ти но пољ. Ту је Гур ђи јев 
осно вао Ин сти тут за хар мо ни чан раз вој чо ве ка. Али и то је би ло 
са мо при вре ме но ре ше ње. У по тра зи за по год ним ме стом про шли 
су мно ге европ ске гра до ве. Гур ђи јев се са гру пом нај зад скра сио 
у Фран цу ској, у ме сту Фон тен блоАвон, где је ку пио ве ли ко има ње 
Le Pri e uré са до вољ но ме ста за све ак тив но сти Ин сти ту та. Ту је 
Ол ги ва на про ла зи ла кроз же сток ре жим обу ке ко ји је укљу чи вао 
на по ран рад од ра ног ју тра до ка сних са ти ка да је пре у зи ма ла 
оба ве зе око сед мо ро де це ко ја су жи ве ла у Ин сти ту ту. Ни је по се
до ва ла ни шта, но си ла је са мо јед ну ха љи ну. Ра ди ла је по цео дан: 
у шта ли око до ма ћих жи во т и ња, ку ва ла је и чи сти ла. Пет ме се ци 
је руч но пра ла ру бље за цео Ин сти тут, на сто ти не чар ша ва и кошу
ља, а при том је и учи ла ен гле ски, та ко што је на зид ис пред се бе 
ка чи ла ли сто ве на ко ји ма је на пи са ла не по зна те ре чи и њи хо во 
зна че ње. Уз то је сва ко днев но уве жба ва ла Крет ње, па је, по ка зав ши 
из у зе тан та ле нат и са бра ност, би ла од ре ђе на да под у ча ва и дру ге.

Ол ги ва на се се ћа ка ко је јед ног да на на ба са ла на Гур ђи је ва 
ко ји је ста јао ис под но во по ста вље ног сим бо ла на та ва ни ци. Уну тар 
сим бо ла је био тро у гао, а уз стра ни це тро у гла су би ле при ка за не 
фи гу ре ан ђе ла и де мо на ко ји су др жа ли укр ште не гран чи це ми ра, 
што је пред ста вља ло урав но те жа ва ње по зи тив них и не га тив них 
си ла. 

Ви диш, ре као је, док не на у чиш да бу деш го спо дар и ан ђе ла 
и де мо на, увек ћеш се њи ха ти измeђу те две си ле. Јед ном ћеш би ти 
ан ђео, дру ги пут ђа во и то ће се сме њи ва ти це лог твог жи во та. Али 
кад на у чиш да им го спо да риш, ти си ван њи хо вог до ме та. Ко ри стиш 
их у за ви сно сти од сво јих по тре ба и за об на вља ње свог жи во та. А 
кад по ста неш та кав го спо дар, он да си ис пу ни ла план ко ји имам за 
тво ју бу дућ ност.5

Ол ги ва ни на гру па је из во ди ла Све те пле со ве у Па ри зу, а по
том и у Аме ри ци, где су њи хо ве пред ста ве иза зва ле ве ли ку па жњу 
пу бли ке. Убр зо по њи хо вом по врат ку, Гур ђи јев је до жи вео са о бра
ћај ну не сре ћу. По сле опо рав ка ре шио је да рас пу сти ве ћи ну уче
ни ка из Ин сти ту та. Са оп штио је Ол ги ва ни да не ма ви ше че му да 
је учи и да она са да мо ра да оде и жи ви свој жи вот у скла ду са оним 

5 Исто де ло, 65.
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што је на у чи ла. Пред ло жио јој је да оде у Аме ри ку. Њен муж је 
не ко ли ко го ди на пре то га еми гри рао и на ла зио се у Чи ка гу, те јој 
је Гур ђи јев са ве то вао да по ку ша, де те та ра ди, да спа се свој брак. 

Та ко се 1924. го ди не, Ол ги ва на са сед мо го ди шњом Све тла ном 
опет на шла у Аме ри ци. По ку ша ла је да на ста ви жи вот са Све тла
ни ним оцем, али је осе ћа ла да је то не мо гу ће, јер ни је би ло ни че га 
на шта би се осло ни ла, ни ка кве љу ба ви, чак ни фи зич ке. Не зна
ју ћи шта би да ље, на ме ра ва ла је да се вра ти у Њу јорк, где је жи вео 
њен брат Вла да и да ода тле по но во оде у Фран цу ску. Јед ног од 
по след њих да на ко је је на ме ра ва ла да про ве де у Чи ка гу чу ла је за 
го сто ва ње ру ског ба ле та и ре ши ла да оде да би се под се ти ла да на 
сво је мла до сти у Ру си ји. Од ју ри ла је ку ћи да се пре сву че и по жу
ри ла да не за ка сни на по по днев ну пред ста ву. Пре о ста ла је са мо 
јед на упра во вра ће на кар та, и то за ло жу ко ју тре ба да де ли са 
дру ги ма, ко ју је без окле ва ња ку пи ла. Очи то је на де лу би ло про
ви ђе ње, ра де ћи на ис пу ње њу про ро чан ства из ње ног де тињ ства, 
јер је у тој ло жи сре ла чо ве ка ко ме ће по све ти ти све бу ду ће го ди
не свог жи во та. 

Био је то Френк Лојд Рајт, нај чу ве ни ји аме рич ки ар хи тек та 
(1867–1959). Та да је имао пе де сет се дам го ди на и па тио од хро нич
них нов ча них про бле ма. Мно ги су сма тра ли да је ње го ва ка ри је ра 
на за ла ску. Иза се бе је имао два не у спе ла бра ка. Рајт је 1908. го
ди не на пу стио по ро ди цу, пр ву же ну Ке трин и ше сто ро де це да би 
за по чео но ви жи вот са сво јом љу бав ни цом Меј мом Бор твик, су пру
гом бив шег кли јен та, у ку ћи на зва ној Та ли е син ко ју је на пра вио 
у ме сту Спринг Грин у др жа ви Ви скон син. Не сре ћа се по пут пр ста 
суд би не об ру ши ла пу ном сна гом 1914. го ди не ка да је по лу де ли 
слу га за па лио ку ћу и убио Меј му, ње но дво је де це и још че тво ри цу 
Рај то вих по моћ ни ка. Тра же ћи ре ше ње по сле то га, Рајт је не про
ми шље но ушао у брак са ам би ци о зном пе сни ки њом, по се сив ном 
мор фи јум ском за ви сни цом Ми ри јам Но ел, ко ја га је на пу сти ла 
по сле шест ме се ци, али је го ди на ма на ста ви ла да га про га ња, оглу
шу ју ћи се о ње го ве мол бе за раз вод.

Су срет Ол ги ва не и Рај та био је про жет тре нут ном и сна жном 
при влач но шћу (мо жда не мно го раз ли чи том од оне ко ја је обе ле
жи ла су срет Мај сто ра и Мар га ри те Бул га ко ва): јед на ре че ни ца, 
уз вра ће ни по глед и отво ре но ди вље ње вр ло бр зо су се пре тво ри
ли у обо стра ну љу бав на пр ви по глед. Кад чи та мо опи се су сре та из 
њи хо вих ау то би о гра фи ја, не мо же мо се оте ти ути ску да су обо је 
би ли си гур ни да је суд би на би ла та ко ја их је спо ји ла. Тај су срет 
је Ол ги ва на упо ре ди ла са нео до љи вом при влач ном си лом ко ја спа
ја два маг не та. При хва ти ла је по зив да у па у зи на пу сте пред ста ву 
и оду на чај „са са вр ше ном ла ко ћом и без из ве шта че ног окле ва ња”, 
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ка же Рајт. „За љу био сам се у њу. Све је би ло та ко јед но став но.”6 
Ол ги ва на пи ше да јој је истог по по дне ва ре као да же ли да жи ви с 
њом за у век. „А ти?”, пи тао је. „Да”, од го во ри ла је. „За у век.”7 Би ла 
је за хвал на Бо гу што је чуо ње ну же љу да срет не чо ве ка ко га ће 
мо ћи да во ли без гра ни ца.

Рајт је у то вре ме по ку ша вао да се с дру гом же ном на го ди 
око раз во да, а и Ол ги ва на је под не ла зах тев за раз вод. Не че ка ју ћи 
свр ше так тих про це ду ра, ре ши ли су да поч ну да жи ве за јед но и 
Ол ги ва на се пре се ли ла у Та ли е син. Пр ве че ти ри го ди не за јед нич ког 
жи во та, док им ни је би ло мо гу ће да се вен ча ју, би ле су пре пу не 
те шко ћа, не ми ра, скан да ла. Та ли е син је 1925. го ди не опет из го рео; 
ка сни је, те исте го ди не, им се ро ди ла кћер Јо ва на (1925–2015), при
дру жу ју ћи се Све тла ни, ко ју ће Рајт ка сни је усво ји ти. У то вре ме, 
у тој сре ди ни за јед нич ки жи вот ван бра ка сма трао се те шким 
пре кр ша јем дру штве них нор ми, па и за ко на. Та кав не кон вен ци о
нал ни жи вот Рај та је до ста ко штао јер су га мно ги кли јен ти на пу
сти ли. Без по сла, без при хо да, у ду го ви ма због об но ве Та ли е си на, 
ни су би ли у ста њу да иду у ко рак с из да ци ма, те им бан ка од у зи
ма ку ћу. Про го не их ими гра ци о не вла сти, адво ка ти и де тек ти ви 
бив ших брач них парт не ра, као и но ви на ри жељ ни сен за ци ја, при
ну ђе ни су да иду од ме ста до ме ста у по тра зи за уто чи штем. Чак 
су и они и де ца би ли ухап ше ни у ко ли би на је зе ру бли зу Ми не а по
ли са и про ве ли не ко ли ко но ћи у окру жном за тво ру због на вод ног 
кр ше ња оп скур ног за ко на о за бра ни пре ла ска др жав них гра ни ца 
„у ци љу вр ше ња не мо рал них рад њи” за шта их је оп ту жио адво кат 
Рај то ве дру ге же не.

За хва љу ју ћи стро гом ре жи му обу ке код Гур ђи је ва, Ол ги ва на 
је има ла сна ге да из др жи ова ко те шке го ди не. Чак и у на о ко са свим 
без на де жним окол но сти ма, ње на љу бав пре ма Рај ту јој је да ва ла 
сна гу да пре ва зи ђе све пре пре ке ко је су им ста ја ле на пу ту. Схва
та ју ћи ко ли ко је Рај ту ва жно да ко ри сти сво ју ства ра лач ку енер
ги ју, Ол ги ва на га је под сти ца ла да на пи ше ау то би о гра фи ју. Да би 
му по мо гла да пре ва зи ђе те шко ће у тра же њу на чи на да ис при ча 
сво ју жи вот ну при чу, Ол ги ва на је са ма на пи са ла по че так. Ка да је 
за вр ши ла, Рајт је узео ру ко пис, про чи тао га не ко ли ко пу та, а он да 
га пот пу но од ба цио, али узи ма ју ћи ње но пи са ње као на дах ну ће, 
по чео да пи ше на свој на чин. Пи са ње се про ду жи ло на но ћи и да не; 
по вре ме но је од ње тра жио да на пи ше од ре ђе не де ло ве, опет ко
ри стио то ње но пи са ње као од скоч ну да ску и на ста вљао сам. Кад 

6 Frank Lloyd Wright, An Au to bi o graphy, Bar nes and No ble, Inc. 1998, 510.
7 Ma xi ne Faw cettYeske, Ph. D and Bru ce Bro oks Pfe if fer, D.H.L. From Crna 

Go ra to Ta li e sin Black Mo un tain to Shi ning Brow The Li fe of Ol gi van na Lloyd Wright, 
ORO Edi ti ons 2017, 75.
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год је за вр шио це ли ну, чи тао јој је на глас и при хва тао ње не при
мед бе. „У на шем за јед нич ком жи во ту”, пи ше Ол ги ва на „би ла сам 
у ста њу да га снаб де вам иде ја ма, а он ни кад ни је окле вао да их 
при хва ти. Ни је би ло у ње го вој при ро ди да се огра ђу је, и то је оно 
што га је до ве ло до из у зет не ве ли чи не.”8

Вен ча ли су се 1928. го ди не, чим им је за кон то до зво лио.9 На
руџ бе за про јек то ва ње су опет по че ле да при сти жу, Рајт је ус пео да 
по вра ти Та ли е син, али су се при ли ке опет окре ну ле про тив њих 
– 1929. го ди не је до шло до кра ха бер зе и на сту пи ле су те шке годи
не Ве ли ке де пре си је. Ол ги ва на је упра во у тим нај те жим тре нуци
ма до шла на спа со но сну иде ју. При се ћа ју ћи се сво јих ис ку ста ва у 
Ин сти ту ту Гур ђи је ва, пред ло жи ла је Рај ту да осну ју шко лу за архи
тек те, го во ре ћи му да ни је до вољ но са мо да за со бом оста ви ле пе 
гра ђе ви не, не го тре ба и да оста ви љу де ко ји ће би ти за до је ни иде јом 
ле по те. Ол ги ва ни на иде ја је би ла да пла ће не тех нич ке црта че заме
ни мла дим „ше гр ти ма” ко ји ће пла ћа ти шко ла ри ну да би учи ли од 
мај сто ра ар хи тек ту ре ко ме су се ди ви ли. Мо то шко ле, на зва не Дру
жба Та ли е син, био је „Уче ње кроз де ла ње”. У сло бод ном вре ме ну, 
сту ден ти су мо ра ли да да ју до при нос одр жа ва њу има ња сво јим 
фи зич ким ра дом. Та ко су они на сме ну ра ди ли на гра ђе вин ским 
по сло ви ма из град ње згра да и пу те ва на има њу, обра ди зе мље, чу
ва њу сто ке, при пре ми обро ка и оста лим кућ ним по сло ви ма.

Ол ги ва на је сма тра ла да пот пун чо век чи ни нај бо љег ар хи
тек ту, те су ак тив но сти шко ле осим сту ди ја Рај то ве „ор ган ске 
ар хи тек ту ре”, об у хва та ле и пи са ње но вин ских чла на ка, му зи ку, 
ли ков не и при ме ње не умет но сти, по зо ри шне умет но сти и плес. 
Ол ги ва на их је (а ка сни је и Јо ва на) учи ла Крет ња ма Гур ђи је ва, а 
сту ден ти су при ре ђи ва ли пред ста ве Све тих пле со ва из ко јих се 
ка сни је раз вио го ди шњи Фе сти вал му зи ке и пле са. Обра зо ва ње 
је укљу чи ва ло и све ча не не дељ не руч ко ве, че сто са углед ним зва
ни ца ма из ре до ва глу ма ца, пи са ца, му зи ча ра, ли ков них умет ни ка, 
по ли ти ча ра и дру гих по зна тих лич но сти. Ка да су 1938. го ди не осно
ва ли За пад ни Та ли е син у пу сти њи бли зу Скот сдеј ла у Ари зо ни, 
шко ла се сва ке је се ни се ли ла та мо на шест ме се ци. 

Вре ме са ма ло или ни ма ло по сла тра јало је до 1936. го ди не. 
Рајт је др жао пре да ва ња и ра дио про јек те за објек те ко ји ни кад 
ни су из ве де ни.10 Али 1936. до но си пре о крет и број не на руџ би не за 

8 Исто де ло, 91.
9 Рајт је оба ве стио не ко ли ци ну нај бли жих при ја те ља о свом вен ча њу, а 

ка да му је је дан по слао че стит ку са же љом да, по што је то већ ње гов тре ћи брак, 
ово га пу та ду же тра је, Рајт му је од го во рио: „Ово ми је за пра во пр ви брак, она 
два су би ла са мо ге не рал не про бе”.

10 Слич но Те сли, ко ји је пи сао: „Пре не го што ста вим ски цу на па пир, це ла 
иде ја је раз ра ђе на мен тал но. У свом уму ме њам кон струк ци ју, чи ним по бољ ша ња, 
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но ве по сло ве. Као ре зул тат ду го го ди шњег на го ми ла ва ња ства ра
лач ке енер ги је, но ви про јек ти, но ви об ли ци, за јед но са но вим кон
струк тив ним ре ше њи ма по че ли су да из ви ру из ње га у пра вој 
еруп ци ји ства ра лач ког ра да. Јед но за дру гим ре ђа ју се ре мекде ла 
ар хи тек ту ре ко ја се сма тра ју вр хун цем Рај то вог ства ра ла штва: 
Ку ћа на во до па ду, Управ не згра де Џон сон Вакс, му зеј Гу ген хајм.

Ол ги ва на ни је осе ћа ла страст пре ма ар хи тек ту ри као умет
но сти, али је зна ла да це ни до бру ар хи тек ту ру. Не сум њив је њен 
ути цај на Рај то во де ло; зна ла је да му пре не се сво је иде је, та ко да их 
он при хва ти као соп стве не. Има ла је од ли чан осе ћај за бо је, та ко 
да га је на ве ла да уве де ја сне бо је у сво је гра ђе ви не, и од сту пи од 
сво јих до та да оми ље них не у трал них бо ја. При ли ком об но ве Та
ли е си на по сле по жа ра пред ло жи ла му је да не мал те ри ше уну тра
шње зи до ве, већ да оста ви не так ну ту при род ну по вр ши ну ка ме на 
и та кви де та љи ће се ка сни је че сто по ја вљи ва ти у Рај то вим про
јек ти ма. Од су сре та са њом Рајт по чи ње да ко ри сти реч: При ро да 
(са ве ли ким сло вом П). Осим што је на ње га пре не ла сво је по што
ва ње при ро де као из во ра му дро сти, она је ње го вом де лу при до
да ла но ву, људ ску ди мен зи ју. 

Њен ути цај се ма ње ис по ља вао кроз не по сред но ме ша ње у 
од ре ђе ни про је кат (ма да је и то га не сум њи во би ло), већ се ви ше 
огле дао у та на ном пре о бра жа ју Рај то вог при сту па про јек то ва њу. 
По сле не ко ли ко го ди на њи хо вог бра ка, Рај тов умет нич ки из раз је 
до сти гао чул ност ко ја ни је би ла та ко очи глед на у ње го вим ра ни
јим ра до ви ма. Ку ћа на во до па ду, Гу ген хај мов му зеј и дру ге гра
ђе ви не има ју та ко ода бра не об ли ке и ма те ри ја ле да чо век осе ћа 
по тре бу да их до дир не. Ње го ва ар хи тек ту ра је по ста ла мек ша, 
кри ви не и кру го ви, ко ји сим бо ли зу ју при сност с при ро дом, по чи
њу че шће да се по ја вљу ју у осно ви и пре се ку гра ђе ви на. Чи ни се 
да му је Ол ги ва на по да ри ла тај до дир с ко смич ким енер ги ја ма 
ко је су про зу ар хи тек ту ре пре тва ра ле у по е зи ју. 

чак по кре ћем уре ђај... За ме не је не ва жно да ли ис про ба вам сво ју ма ши ну у ма шти 
или у ра ди о ни ци”, Рајт је по се до вао спо соб ност да сво је не из гра ђе не згра де 
до жи ви као да се у ствар но сти кре ће око и уну тар њих. Ње гов дар за ми шља ња 
у три ди мен зи је омо гу ћа вао му је да, док у ма шти ме ња од но се ду жи не, ши ри не 
и ви си не гра ђе ви не, мо же сво јим умом сло бод но да пре би ра по про стор ним об ли
ци ма ко ји на ста ју тим стал ним про ме на ма, и да про це њу је пси хо ло шко деј ство 
ко је ће ти об ли ци, ка да јед ном до стиг ну за до во ља ва ју ће про пор ци је, има ти на 
сво је бу ду ће ко ри сни ке. Мо жда је то раз лог што је Рајт био мно го ма ње уз не
ми рен, не го што би се мо гло оче ки ва ти, због то га што је ве ли ки број ње го вих 
про је ка та остао не из ве ден. За ње га, ства ра лач ки чин је већ био два пу та из вр шен 
– јед ном у ње го вом уму, а дру ги пут на па пи ру – и ње го во тре ће из вр ше ње, у 
ка ме ну, др ве ту, ста клу, је по не кад, ра ди ком про ми са ко ји су мо ра ли да пра те 
из во ђе ње, за пра во био ма ње за ни мљи ва, а че сто и раз о ча ра ва ју ћа, за вр шни ца.
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Ње на ма три јар хал на сна га је по да ри ла нај бо љу рав но те жу 
нео б у зда ној ства ра лач кој при ро ди и че сто ха о тич ном тем пе ра мен
ту ње ног су пру га. Ол ги ва на је пред ста вља ла бла го твор ни уплив 
ко ји је унео спо кој ство у ње гов до та да уз бур ка ни жи вот. Осим 
соп стве ног ства ра лач ког ра да, она је би ла је ди ни осло нац на ко ји 
је мо гао да ра чу на. Ус пе ла је да ство ри са вр ше ну рав но те жу без
у слов не љу ба ви и ди на мич ног скла да су прот но сти ко ји му је про
ду жио мла дост и ства ра лач ку сна гу. 

Мо жда је нај зна чај ни ји ути цај ко ји је Ол ги ва на има ла на Рај та 
би ло ства ра ње нео бич ног окру же ња Дру жбе Та ли е син, за јед ни це 
ко ју је по пу ни ла мла дим љу ди ма ода ним ње му и ње го вом де лу. 
Упра во су они осло ба ђа ли енер ги ју ко ја га је на дах ну ла да на ста
ви да ства ра. Кроз обу ку број них сту де на та, Дру жба Та ли е син је 
ове ко ве чи ла умет нич ку сна гу Рај то вог сти ла, на јед ној стра ни, и 
Ол ги ва ни не фи ло зоф ске иде је про ис те кле из уче ња Гур ђи је ва, на 
дру гој. 

Без ње не чвр сти не ка рак те ра и спо соб но сти за ор га ни зо ва ње, 
пи та ње је да ли би Дру жба Та ли е син би ла у ста њу да се раз ви ја у 
пу ној ме ри. Док је Рајт био за о ку пљен про јек то ва њем, Ол ги ва на 
је би ла уро ње на у сва ко днев ни жи вот за јед ни це. Би ло ка кви лич ни 
про бле ми сту де на та спа да ли су у ње ну над ле жност. По ка зи ва ла 
је из у зе тан дар да раз у ме љу де нај ра зли чи ти јег по ре кла и кул ту ре, 
јер су сту ден ти до ла зи ли у Та ли е син ско ро са свих кон ти не на та.11 
Од осни ва ња шко ле Ол ги ва на је пре о бра зи ла жи во те и де ла на 
хи ља де мла дих љу ди. По ре чи ма јед ног од сту де на та, „Рајт је био 
ар хи тек та за гра ђе ви не, а Ол ги ва на је би ла ар хи тек та за љу де”.

То ком три де сет пет го ди на ко ли ко је про ве ла са Рај том, Ол
ги ва ни је нај ва жни ја бри га би ла ње го во здра вље; во ди ла је ра чу на 
да се до вољ но од ма ра, да се хра ни пра вил но и да је фи зич ки по кре
тан. Где год да га је во дио по сао, би ла је по ред ње га. Али тек 1955, 
по из да ва њу ње не пр ве књи ге Уну тар ња бор ба, ши ра пу бли ка 
мо гла је да се упо зна с тим и да стек не увид у Ол ги ва ни но де ло.12 
Ова књи га, на дах ну та фи ло зо фи јом Гур ђи је ва, ба ви се пи та њем 
по сти за ња ду хов не и ум не рав но те же. По сле јед ног за јед нич ког 
по ја вљи ва ња на те ле ви зи ји, Рајт је не за до вољ ство ње ним на сту
пом и за ни ма њем ко је је во ди тељ по ка зао за њу као спи са те љи цу 

11 Је дан од сту де на та се дам де се тих го ди на про шлог ве ка био је и Ми хај ло 
Ба та По по вић, буб њар бе о град ске рок гру пе Поп ма ши на. Ин тер не том кру жи 
при ча о пи сму у ко ме јој је на пи сао: „Ја сам Куч и ар хи тек та. Не мам па ра, а хо ћу 
да учим.” Пре ма тој при чи, ни је мно го про шло, а од го вор је сти гао: „При мље ни 
сте, до ђи те у Та ли е син. Пот пис: Го спо ђа Рајт. Post Scrip tum: Чек за кар ту је у 
при ло гу.”

12 Ol gi van na Lloyd Wright, The Strug gle Wit hin, Ho ri zon Press, New York, 1955.
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из ра зио увре дљи вом опа ском да би бо ље би ло кад би се др жа ла 
свог пле те ња. Очи глед но, ни је му би ло дра го да с Ол ги ва ном де ли 
на кло ност пу бли ке. Чи ни се да је увек био рас пет из ме ђу же ље да 
охра бри ње не те жње и бе са ко ји га је об у зи мао ка да су је дру ги 
оба си па ли па жњом. Чести раз лози њи хо вих раз ми ри ца били су 
Ол ги ва ни ни по ку ша ји да од Та ли е си на на пра ви се ди ште у ко ме 
би би ло ује ди ње но уче ње Гур ђи је ва и Рај то ва ар хи тек ту ра. Та ко 
је Гур ђи јев 1934. и 1938. био гост у Та ли е си ну и оста вио је сна жан 
ути сак на Рај та. Али иа ко је био по што ва лац Гур ђи је ва и ње го вог 
Ра да, Рајт ипак ни је био спре ман да се од рек не уло ге глав не зве зде.13 

По сле Рај то ве смр ти, Ол ги ва на је по че ла ре дов но да пи ше за 
но ви не о жи во ту у Та ли е си ну. Од тог ма те ри ја ла је на ста ла ње на 
дру га књи га На ша ку ћа, из да та 1959. го ди не.14 Тре ћа књи га је збир
ка би о граф ских при се ћа ња.15 Че твр та књи га Ко ре ни жи во та16 је 
збир ка Рај то вих спи са и ње них пре да ва ња, а сле де ћа Френк Лојд 
Рајт: ње гов жи вот, ње го во де ло, ње го ве ре чи17 је књи га о ње го вој 
фи ло зо фи ји „ор ган ске ар хи тек ту ре”, за сно ва не на на че лу да грађе
ви на тре ба да из гле да као да је из ни кла из свог при род ног окру же ња. 

Ка да је Рајт умро 1959. го ди не, Ол ги ва на је по ста ла пред сед
ник Фон да ци је Френ ка Лој да Рај та. Тај по сао јој је ишао од ру ке 
и тра јао је ско ро 30 го ди на. Упр кос сум ња ма мно гих, ус пе ла је да 
одр жи, и ма те ри јал но и ду хов но, Та ли е син и За пад ни Та ли е син, 
али и да уве де про ме не ка да је то би ло нео п ход но. Уста но ви ла је 
Ар хив Френ ка Лој да Рај та ка ко би ра до ви ње ног су пру га, као и ње
го ве умет нич ке збир ке, би ли за у век за шти ће ни. Кул тур ни жи вот 
Дру жбе Та ли е син је био за њу ве о ма ва жан, та ко да је на ста ви ла 
са тра ди ци о нал ним све ча ним не дељ ним руч ко ви ма и му зи ком 
ко ју су из во ди ли со ли сти, хор и ка мер ни ан самбл Та ли е си на. У то 
вре ме, по че ла је и да се ви ше ба ви ком по но ва њем. Ство ри ла је пре
ко че тр де сет де ла, укљу чу ју ћи не ко ли ко ко ма да ка мер не му зи ке, 
пле сних дра ма опер ске ду жи не, ор ке стар ских де ла и раз ли чи тих 
ети да. Ње не ком по зи ци је би ле су на гла ше но ме ло дич не, за сно ва не 
на сло вен ским и ис точ њач ким мо ти ви ма из ње ног де тињ ства.

13 Ње го ви љу бо мор ни ис па ди узи ма ли су об лик ра зно вр сних па сив ноагре
сив них ре ак ци ја, че сто вр ло про вид них. Та ко, на при мер, ако би на и шао на про
бу Све тих пле со ва, од јед ном би на шао за сход но да рас по ре ђу је на ме штај баш 
та мо где им је био по тре бан пра зан про стор за игру, или би се по дру гљи во вр тео 
у круг по пут дер ви ша, и та ко оме тао игра че. Сви ма је би ло ја сно да је љу бо мо ра 
иза зи ва ла ова ко де ти ња сто по на ша ње.

14 Ol gi van na Lloyd Wright, Our Ho u se, Ho ri zon Press, New York, 1959.
15 Ol gi van na Lloyd Wright, The Shi ning Brow: Frank Lloyd Wright, Ho ri zon 

Press, New York, 1960.
16 Ol gi van na Lloyd Wright, The Ro ots of Li fe, Ho ri zon Press, New York, 1963.
17 Ol gi van na Lloyd Wright, Frank Lloyd Wright: His Li fe, His Work, His Words, 

Ho ri zon Press, New York, 1966.
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Пу то ва ла је ши ром Аме ри ке, Евро пе, Ја па на и Ју жне Афри ке, 
и та мо др жа ла пре да ва ња о жи во ту и де лу свог су пру га. Би ла је 
спрем на да се укљу чи и у јав ни жи вот, изме ђу оста лог, и пи шу ћи 
пи сма пред сед ни ку Бро зу, ко ји јој ни ка да ни је од го во рио, као и 
пред сед ни ку Ке не ди ју ко ји јој се лич но обра тио и по звао да по се
ти Бе лу ку ћу. 

Исти на је да су мно ги сма тра ли да са Ол ги ва ном ни је би ло 
ла ко са ра ђи ва ти ни то ком свих го ди на док је Френк Лојд Рајт био 
под ње ним ути ца јем, а још ма ње по сле ње го ве смр ти.18 Дру ги су 
је са жа ље ва ли, јер јој је, као и мно гим дру ги ма ко ји су жи ве ли у 
до ме ту Рај то вог нео до љи вог маг не ти зма, би ло те шко да се из бо ри 
за вла сти ти иден ти тет. Пи са ње, плес, ком по но ва ње – ти ме ни је 
мо гла да се ба ви она ко ка ко те де лат но сти зах те ва ју ако се же ли 
успех. Ње на ста ри ја кћер мла да ги не у са о бра ћај ном уде су; кће ри 
Јо ва ни ко ју је до би ла са Рај том као да је био су ђен жи вот не до сто
јан ње ног та лен та. Али ни ко не мо же оспо ри ти да је Ол ги ва на жи
ве ла оп чи ње на Рај том и да је ура ди ла ви ше од би ло ко га да се та 
ча ро ли ја на ста ви и по сле ње го ве смр ти.

При кра ју жи во та, ре кла је: „Знам да је та мо и да ме че ка. А кад 
му се при дру жим, мо ћи ћу да му по гле дам пра во у очи и ка жем: 
’Ус пе ла сам да тво је име одр жим у жи во ту’.”19 Умр ла је 1985. годи
не од по сле ди ца ср ча ног уда ра у бол ни ци у Скот сдеј лу у ко ју је би ла 
при мље на због за па ље ња плу ћа. На са хра ни је, по сво јој же љи, ис
пра ће на зву ци ма оми ље них пе са ма, срп ском хим ном Бо же прав де 
и сво јом ком по зи ци јом за ви о ли ну и кла вир. Али ту где се за вр шио 

18 Све тла на Али лу је ва, је ди на кћер Јо си фа Ста љи на, на Ол ги ва нин по зив 
по се ти ла је 1970. За пад ни Та ли е син. По сле са мо три не де ље по знан ства уда ла 
се за Ве сли ја Пи тер са, удов ца Ол ги ва ни не кће ри Све тла не. До би ли су кћер 
ко ју су кр сти ли Ол га, али је брак тра јао све га 20 ме се ци. Ол ги ва на је ве ро ва ла 
да је Све тла на ин кар на ци ја ње не стра да ле кће ри и же ле ла је да бу де по ред ње. 
Али Ста љи но вој кће ри се ни је до пао ау то ри тар ни на чин на ко ји је Ол ги ва на 
упра вља ла Та ли е си ном: „Шта сам све мо ра ла да из др жим у жи во ту! Али из ве
сно је отацдик та тор био не ка ко ви ше „нор ма лан” не го ова же надик та тор... Тај 
хи је рар хиј ски си стем је био стра хо вит: удо ви ца на вр ху, па Управ ни од бор (са мо 
фор мал но); он да њен за тво ре ни бли ски круг; за тим ар хи тек ти – рад на сна га, а на 
дну су сту ден ти ко ји су пла ти ли ви со ке су ме да бу ду при мље ни, да би сле де ћег 
да ни би ли по сла ти у ку хи њу да љу ште кром пи ре... Реч Го спо ђе Рајт је за кон. 
Она мо ра би ти обо жа ва на, њој се ла ска и што че шће да ју ком пли мен ти; она во ли 
и под сти че да јој се бу ке ти цве ћа ша љу по штом, као и да се лич но по кла ња ју. 
Да је са ве те ар хи тек ти ма, во ди драм ски круг, пле сну гру пу и хор, да је са ве те по 
пи та њу лич них жи во та и од но са, оче ку ју ћи од свих да јој се по ве ра ва ју. Она је 
„ду хов ни во ђа” и са мо зва ни све ште ник ко ји про по ве да о пи та њи ма Бо га и чо ве
ка не де љом ују тру ка да се од свих оче ку је да се на ђу у ње ној про стра ној днев
ној со би.” (Sve tla na Al li lu e va, The Fa ra way Mu sic, New Del hi: Lan cer In ter na ti o nal, 
1984, 86)

19 Part ner to Ge ni us: A Bi o graphy of Ol gi van na Lloyd Wright. PBS Ho me Vi deo, 
VHS, May 13, 1997.
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њен жи вот, ни је био крај љу бав не при че Рај та и Ол ги ва не. Док тор 
ко ји је био уз њу у по след њим тре ну ци ма ре као је род би ни да му је 
са оп шти ла по след њу же љу: да се Рај то ви зем ни оста ци ис ко па ју 
и кре ми ра ју, да се пе пео пре не се из Ви скон си на у Ари зо ну, да се 
по ме ша са ње ним пе пе лом, и по том ко ри сти у град њи зи до ва ме
мо ри јал не ба ште ко ја ће се из гра ди ти у За пад ном Та ли е си ну где 
су би ли нај срећ ни ји. Др жа ва Ви скон син је по ку ша ла да спре чи 
одва ја ње од свог ве ли ка на, чак до но се ћи по се бан за кон у ту свр ху, 
али је ко смич ки маг не ти зам ипак био ја чи и Ол ги ва ни на же ља је 
би ла ис пу ње на. И прак тич но и тран сцен ден тал но, Ол ги ва ну и 
Френ ка Лојд Рај та ви ше ни ко не ће би ти у ста њу да ика да раз дво ји.




