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АЛЕК САН ДРА ЖЕ ЖЕЉ КО ЦИЋ

КАДПЛАМТИБЕЛИНА:
ЧЕТ НИ ЂА ВО(1987)ИБО ЈЕ У ВА ТРИ(2021)

ДРАГАНАЛАКИЋЕВИЋА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ис пи ту је уну тра шња ве за из ме ђу рома
на Чет ни ђа во (1987) и збир ке пе са ма Бо је у ва три (2021) Дра га на 
Ла ки ће ви ћа. Уз осврт на ода бра не тзв. те о ри је бо ја (Да Вин чи, Стај
нер, Ге те, Вит ген штајн), као и на про ми шља ња из ве сних пи са ца и 
фи ло зо фа о при ро ди књи жев но сти и сли кар ства, као и њи хо вом 
са од но ше њу (Бо длер, Ши лер, Ор те га и Га сет, Са ра ма го, Па мук), 
овај рад, осим што упу ћу је на нео дво ји вост по е зи је и про зе Дра
га на Ла ки ће ви ћа од по чет ка ње го вог књи жев ног ства ра ла штва до 
да нас, ука зу је на пи шче ву скло ност да сли ке на ших зна чај них ли
ков них ства ра ла ца пре то чи у ре чи. У овом слу ча ју, го во ри мо о ње
го вом ту ма че њу сли кар ства На де жде Пе тро вић, као и по гле ду на 
умет нич ко ства ра ње уоп ште, оства ре ном кроз ста во ве ње го вих 
про зних ју на ка. Из ра зи то лир ска но та по ме ну тог Ла ки ће ви ће вог 
ро ма на, уко ли ко је јук ста по ни ра мо са мно го стру ким зна че њи ма 
пој мо ва „сне га”, „ва тре” и „бо је”, ис по ста вља се ва жним обе леж јем 
за раз у ме ва ње на ро чи те вр сте Ла ки ће ви ће вих пе са ма, при ча и ро
ма на, оне ко ја је увек бли зу сли ка ња олов ком као чет ки цом.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Дра ган Ла ки ће вић, по е зи ја, про за, На де жда 
Пе тро вић, сли кар ство, бо је, снег, ва тра

Обра ћа ју ћи па жњу на те та на но сти (да ли оне за и ста 
по сто је, или су са мо у мо јој гла ви?), при ме ћу јем да не ма 

ве ли ке раз ли ке из ме ђу ре чи ко је су по не кад бо је, и бо ја 
ко је не мо гу да одо ле же љи да бу ду ре чи.

*
Је су ли пеј за жи жи во ти ко је тре ба сли ка ти?
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Играм се ре чи ма као да још увек ме шам бо је на па ле ти. 
Играм се оним што се већ до го ди ло тра же ћи ре чи  

ко ји ма бих то из ра зио, ма кар и при бли жно.

Жо зе Са ра ма го, При руч ник о сли ка њу и пи са њу

Увод: при вид не не по мир љи во сти

Ком па ра тив но про у ча ва ње по е зи је и про зе Дра га на Ла ки ће
ви ћа до ла зи при род но због ви ше стру ке по ве за но сти ње го вих књи
жев них де ла. Ла ки ће вић упу ћу је ту ма ча на нео дво ји вост ли те рар них 
жан ро ва по е зи је и про зе, и то не са мо ако на уму има мо флу ид ни 
жа нр „по е ме”, на по ве за ност сво јих тзв. ста рих и но вих књи га, као 
и на ин стинк тив ну ве зу ко ја по сто ји из ме ђу раз ли чи тих умет но
сти, а нај пре ону из ме ђу књи жев но сти и сли кар ства.

Збир ка пе са ма Бо је у ва три (2021) не пред ста вља ekphra sis у 
до слов ном сми слу јер стро го не опи су је сли ке На де жде Пе тро вић 
(1873–1915), као што то ни је чи ни ла ни збир ка Же те ли ца и Шума
но вић (2020), јед ним де лом ин спи ри са на зим ским пеј за жи ма Са ве 
Шу ма но ви ћа. Ла ки ће ви ће ве пе сме, у ства ри, ту ма че умет нич ка 
де ла на ших ве ли ких сли ка ра на на чин ко ји пре ва зи ла зи до ме те 
књи жев ног кри ти ча ра, да ју ћи им но во ру хо, тј. ства ра ју ћи но ве на
сла ге ин тер пре та ци је умет нич ких до стиг ну ћа, на ци о нал не истори
је и кул ту ре, као и над на ци о нал них ква ли те та умет но сти уоп ште. 
С дру ге стра не, још 1987. го ди не, ро ман Чет ни ђа во отво рио је 
мно га ва жна пи та ња умет нич ког ства ра ња, и ука зао на чо ве ко ву 
искон ску по тре бу за све тло шћу и бе ли ном. На из глед ја сни тер ми ни, 
као што су снег, при ро да, бо ја, пе сма или сли ка, про бле ма ти зо ва ни 
су бес по штед но и у овом про зном де лу Дра га на Ла ки ће ви ћа. 

Ка да го во ри мо о Шу ма но ви ће вој зи ми, ва тре ним бо ја ма На
де жде Пе тро вић и пре ви ра њи ма ју на ка по ме ну тог Ла ки ће ви ће вог 
ро ма на – нај пре Све ти го ре и Ли пе, али не са мо њих – про на ла зи мо 
спо не и са гла сја ко ја над ја ча ва ју њи хо ве ме ђу соб не по дво је но сти 
и раз је ди ње но сти. Ла ки ће ви ћапри по ве да ча мо же мо са мо услов но 
раз дво ји ти од Ла ки ће ви ћапе сни ка због спе ци фич ног ста па ња 
„лир ских” и „еп ских” еле ме на та у пи са њу, пла стич них и ши ро ких 
по те за олов ком као чет ки цом.1

1 О књи жев ним де ли ма Дра га на Ла ки ће ви ћа ви де ти: Алек сан дра Же жељ 
Ко цић, Пе сник и је дан чи та лац: огле ди о по е зи ји и про зи Дра га на Ла ки ће ви ћа, 
Пар те нон, Бе о град 2020; ов де из бе га ва мо (ау то)ци тат ност ве ру ју ћи да по ме ну та 
сту ди ја, осим што из ла же пре гршт лич них уви да у кван ти та тив но и ква ли та
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Лист па пи ра и сли кар ско плат но

О слич но сти ма и раз ли ка ма из ме ђу књи жев но сти и сли кар
ства го во ре мно ги умет ни ци, те се ну жно мо ра на пра ви ти из бор 
њи хо вих уви да. Не јед ном, скре та ли смо до са да па жњу на по ли
тич ност ту ма че ња књи жев но сти, усме ра ва ње по гле да на оне по
је ди но сти умет нич ког де ла ко је се пред на ма отва ра ју у да том 
тре нут ку, увек за ви сне од чуд но ва те ме ша ви не ра зно вр сних, мање 
или ви ше ухва тљи вих, чи та лач ких ис ку ста ва.

Ле о нар до да Вин чи сли кар ство сма тра су пер и ор ни јом фор
мом умет но сти од књи жев но сти, ве ру ју ћи да „сли кар ство бр же 
по кре ће осе ћа ња не го по е зи ја”, као и да ће „сли ке, ако су у њи ма 
по кре ти у скла ду са уну тар њим зби ва њи ма, би ти схва ће не као да 
го во ре”.2 Фри дрих Ши лер др жи да су пе сни ци „чу ва ри при ро де”, 
да „има ју по сла с оним што је ср цу нај пре че, с при ро дом и са идеа
лом”.3 Шарл Бо длер ми сли да по е зи ја, из ме ђу оста лог, има ве зе 
са сли кар ством „због мо гућ но сти да из ра зи сва ки осет при јат но
сти или гор чи не, бла жен ства или стра хо те”.4 Хо се Ор те га и Га сет 
го во ри о „жар кој же љи сли кар ства за ко му ни ка ци јом, али не мим 
сред стви ма”. За ње га, сли кар ство је сте „ћу тљив из раз” су штин ске 
про тив реч но сти из ме ђу оног оче вид ног (зна ко ви) и оног скри ве ног 
(сми сао). Ка ко би смо ви де ли сли ку, мо ра мо се, у ства ри, „вра ти ти 
ко рак на зад и гле да ти сли ка ра ка ко сли ка”, „из на не се ног тра га 
ожи ве ти по крет”, „ак ту а ли зо ва ти би о гра фи ју ау то ра сли ке”, 
„ухва ти ти фраг мент жи во та сли ка ра”, и иде ју сли ке при сут ну у 
сва ком од на њој на не се них по те за бо јом.5 Та ко ђе, Ор те га и Га сет 
сма тра да се оно што има мо на уму и оно што за и ста го во ри мо не 
по ду да ра ју, нај пре због не ис ка зи во сти оно га о че му го во ри мо, а 
он да и због са ме при ро де по е зи је: 

По е зи ја, стро го го во ре ћи, ни је је зик. Она је зик ко ри сти као 
пу ки ма те ри јал, да би га тран сцен ди ра ла, и те жи да из ра зи оно 
што је зик не мо же да ис ка же. По е зи ја по чи ње та мо где ефи ка сност 

тив но бо гат опус овог пи сца, са др жи и сво је вр сну си сте ма ти за ци ју освр та дру
гих ту ма ча, од но сно ода бра ну ре цеп ци ју пи шче вог ства ра ла штва.

2 Le o nar do da Vin ci, Trak tat o sli kar stvu (prev. Vje ra Ba ko tićMi juš ko vić), 
Kul tu ra, Be o grad 1953, 14; 8.

3 Фри дрих Ши лер, По зни ји фи ло зоф скоесте тич ки спи си (прев. Ол га 
Ко стре ше вић), Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци 
/ Но ви Сад 2008, 294; 301.

4 Šarl Bo dler, Po e zi ja; Pro za; Veš tač ki ra je vi (prev. Bra ni mir Ži vo ji no vić i dr.), 
Sve to vi, No vi Sad 1991, 12.

5 Пре ма: Ho se Or te ga i Ga set; Ana Ma ri ja Lej ra, Sli kar, glu vo ne ma fi gu ra 
(prev. Mi loš Ći pra nić), Aka dem ska knji ga / In sti tut za druš tve nu fi lo zo fi ju i druš tve nu 
te o ri ju Be o grad, No vi Sad / Be o grad 2018, 54–80.
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го во ра пре ста је. На ста је, да кле, као но ва моћ ре чи не сво дљи ва на 
оно што за пра во је сте.6

У нај ши рем сми слу, пред мет ро ма на Жо зеа Са ра ма га При
руч ник о сли ка њу и пи са њу (1977) је су раз ло зи због ко јих лист 
па пи ра не ка да пред ста вља дру га чи ји иза зов од сли ке. Ју нак ко ји 
жу ди да исто вре ме но ухва ти су шти ну књи жев но сти и сли кар ства 
осе ћа да се „не ве што бак ће ре чи ма”, „кру ћим од чет ки ца”, „јед но
бој ни јим од сли кар ских бо ја ко је уме ју да се јо гу не”.7 Раз ми шља
ју ћи о ра зно вр сним од ли ка ма умет но сти, он до ла зи до за кључ ка 
да у сли кар ству увек на сту па „је дан тре ну так кад плат но ви ше не 
мо же да под не се ни је дан је ди ни по тез”, док се пи са ни ре до ви мо
гу „про те за ти у бес крај”.8 Не по ду да ра ња из ме ђу јед не и дру ге 
умет но сти, ме ђу тим, ни су пре ци зна: „Ка да се ла тим олов ке или 
чет ки це и при бли жим их па пи ру или плат ну, при ме ћу јем да по
сто ји од ре ђе на слич ност у на чи ну на ко ји ме гле да ју, из јед ног и 
из дру гог прав ца”.9 Пи са ње је сте, ка же Са ра ма гов ју накумет ник, 
из бор, баш као и сли ка ње: „Би ра ју се ре чи, ре че ни це, де ло ви ди ја
ло га, као што се би ра ју бо је или се од ре ђу је ду жи на и пра вац ли
ни ја”;10 „Чет ки ца ће би ти и бри тва, и стру гач, а за што не и пу јук?”11 
Та ко, бо је на плат ну, во ле ле би да по ста ну ре чи на па пи ру, и обр
ну то, за ви сне од то ли ко фак то ра: пре кла па ња по је ди но сти ко је 
чи не умет нич ко де ло; све тло сти од су сед них еле ме на та или кон
тек ста; на сла га бо ја или се ћа ња; по тре бе да се ис при ча тач на или 
из ми шље на при ча. Пи са ње и сли ка ње ис по ста вља ју се дво сми
сле ним и суп тил ним ка те го ри ја ма ко ји ма не мо же мо до де ли ти 
је дан, за у век фик си ра ни сми сао.

По ла зе ћи од чу ве ног Ши ле ро вог есе ја, „О на ив ној и сен ти
мен тал ној по е зи ји” (1795/96), по То ма су Ма ну нај леп шег есе ја 
на пи са ног на не мач ком је зи ку, еле гант ним и си гур ним хо дом кроз 
свет ску књи жев ност, Ор хан Па мук до ла зи до соп стве них де фи
ни ци ја на ив ног и сен ти мен тал ног ро ма но пи сца, тзв. цен тра рома
на и ње го вих оста лих мо ме на та, про це са чи та ња и пи са ња. Ка да 
се на ђе пред ро ма ном, чи та лац има осе ћај да се на ла зи „пред сли ком 
пеј за жа”, ка же Па мук.12 По ње му, ро ман пред ста вља „на ро чи то 

6 Исто, 55.
7 Žo ze Sa ra ma go, Pri ruč nik o sli ka nju i pi sa nju (prev. Ja smi na Neš ko vić i Jo van 

Ta tić), La gu na, Be o grad 2020, 15.
8 Исто, 18.
9 Исто, 209.
10 Исто, 247.
11 Исто, 258.
12 Or han Pa muk, The Naïve and the Sen ti men tal No ve list (transl. Na zim Dik bas), 

Vin ta ge In ter na ti o nal, New York 2011, 8.
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ви зу ел ни ли те рар ни жа нр јер ре чи пре тва ра у мен тал не сли ке”, 
док у чи та о ци ма исто вре ме но бу ди чу ла ми ри са, зву ка, уку са и 
до ди ра. Пи са ње ро ма на је сте „сли ка ње ре чи ма, ево ци ра ње вр ло 
ја сне и раз го вет не сли ке у чи та о че вом уму пу тем ре чи”. За пра во, 
по што сâм ро ма но пи сац по сте пе но учи да ви зу а ли зу је ства ри које 
већ уме да вер ба ли зу је, ви зу ел ни и вер бал ни цен тар ро ма на по
чи њу да се ста па ју.13 По сма тра ти јед ну сли ку пеј за жа исто је што 
и чи та ти ро ман, ми сли Па мук, ка да на уму, при ме ра ра ди, има: 
Хо ра ци је во на че ло ut pic tu ra po e sis; Ле син гов Ла о о кон (1766) и 
иде ју да се по е зи ја от кри ва у вре ме ну, а сли ка у про сто ру; Бо дле
ро во уве ре ње да је „уну тра шњи пеј заж нај ва жни ји еле мент по е
зи је”; схва та ње Хен ри ја Џеј мса да је на ра тор сли кар, а да пи сац 
„гле да” сво ју при чу; Пру стов ко мен тар да је ње го ва књи га, у ства
ри, „сли ка”.14 Па мук је уве рен да ро ма но пи сци за ви де сли ка ри ма 
због то га што пи са ње ро ма на зна чи „за ми сли ти свет”, свет ко ји 
нај пре по сто ји као сли ка пре не го му ре чи ко нач но да ју фор му.15

Упра во ова ко ви ше стру ко схва ће но тра же ње на чи на да се 
сли ка ре чи ма, да се ства ри ре чи ма опи шу, од ли ка је по е зи је и 
про зе Дра га на Ла ки ће ви ћа, од ње го ве пр ве пе сме „Про ху ја” (1970) 
до да нас. У „По го во ру” Бо ја ма у ва три, Ра ди во је Ми кић Ла ки ће
ви ће ве сти хо ве ви ди као ре зул тат на сто ја ња да се ствар ни свет и 
свет умет но сти по ве жу с кон цеп ци јом „вер бал ног сли кар ства” с 
по чет ка про шлог ве ка, тј. по ку ша јем да се „ре чи ма за ђе у под руч
је ви зу е ли за ци је пе снич ке има ги на ци је”.16 Ов де је ва жно ука за ти 
на струк ту ру Ла ки ће ви ће вих Бо ја у ва три: се дам на ест пе са ма 
уо кви ре но је две ма пе сма ма штам па ним кур зи вом и пе сни ко вим 
по го во ромпе смом. Ма да све пе сме је су пе сни ко во и пе снич ко 
ту ма че ње сли кар ских плат на, пет пе са ма ме ђу њи ма не но си на
зи ве сли ка На де жде Пе тро вић, и у њи ма тре ба дво стру ко тра га ти 
за пе сни ко вим ви ђе њем умет но сти јед не од на ших нај зна чај ни јих 
умет ни ца 20. ве ка. „Свет обо је ног се не мо же са вла да ти ра зу мом”, 
„ствар се мо ра ухва ти ти осе ћа јем”, ја сан је Ру долф Стај нер.17 Није 
те шко сло жи ти се са ми шље њем да умет ност и сли кар ство мо рају 
да оду да ље од пу ке на у ке, фи зи ке и оп ти ке. Ка ко Стај нер из но ва 
об ја шња ва у сво јим пре да ва њи ма одр жа ним из ме ђу 1914. и 1924. 

13 Исто, 92–94.
14 Исто, 95–96; 104; 112.
15 Исто, 113.
16 Ра ди во је Ми кић, „По го вор – Бо је на ко је не па да ноћ”, у: Дра ган Ла ки

ће вић, Бо је у ва три: ма ли ка та лог сли ка На де жде Пе тро вић, Пар те нон, Бе о град 
2021, 31–32.

17 Ru dolf Ste i ner, Bi će bo ja: osno ve jed ne na uč ne na u ke o bo ja ma za umjet nič
ko stva ra nje (prev. Kla ra Daj če vaŽu pić), Ver lagDor nach / Scwe iz – Bi b li o grap hie 
– Nr. 291, 1976, 43.
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го ди не, умет ни ка за ни ма „ка ко ва ља не што при ка за ти”, ка ко сте
ћи мо гућ ност да жи ви мо у са мој бо ји и са са мом бо јом, да „су до
жи ви мо уну тар њу сна гу жи во та бо је”, да ожи ви мо оно што се већ 
на ла зи у са мој бо ји.18 Као да иде тра гом уви да да ће до но ве умет
но сти до ћи „ка да људ ска ду ша на у чи да се за ду би у еле мен тар но, 
ко је је жи во”,19 Ла ки ће вић би ра да пред ста ви оне сли ке На де жде 
Пе тро вић ко је ће нај бо ље ухва ти ти ње ну стра стве ну при ро ду, 
тре пе ра ву, до смр ти не у га ше ну жуд њу да умет ност поч не да зна
чи сви ма, ње не бо је ко је плам те, а ко је ни су, ви де ће мо, за бо ра ви
ле на сне жну бе ли ну, упра во онај све тли прин цип Ла ки ће ви ће вих 
не жних па ху ља ко је је ди не мо гу да на до ме сте сли ке не ре да, оп
штег уни же ња и не до стат ка све тла. 

Увод ном пе смом збир ке Бо је у ва три, „Ула зак у пеј заж”, која 
бу ди асо ци ја ци ју на бар тов ски кур зив ко ји тр чи, Ла ки ће вић се об рео 
на „по зор ни ци го ру ћој”, на ко јој се чу је си не сте зиј ска „зе ле на му
зи ка”, и ко ја ће га спа си ти од „хлад ног до ба го ди не”.20 Злат не је
се ње бре зе На де жде Пе тро вић уме ју да „За све тле бе лим сја јем / 
Су мра ку да одо ле” („Бре зе, 1901.”).21 Зар то ни је онај снег из толи
ких пе са ма Дра га на Ла ки ће ви ћа, „ме то ни миј ско име ње го ве ли
ри ке”?22 Во де ћи чи та о це кроз све че ти ри фа зе ства ра ла штва На
де жде Пе тро вић и у ње му ра зно ли ког при сту па бо ја ма и бо је ним 
од но си ма,23 Ла ки ће вић из два ја ње на шум ска ста бла, кра јо ли ке 
ухва ће не из ме ђу све тла/зла та и та ме, бе ла и цр на по ља, цр ве не 
или сун цем оба сја не пеј за же, кон тра сте из ме ђу мра ка и не ба, по
гле де на го ре или на до ле, (не)склад из ме ђу при ро де и умет но сти, 
су дар сно ва и ре ал но сти, град Ва ље во ко ји се уз ди гао до сим бо ла 
по жр тво ва но сти чи та вог срп ског на ро да. На ша нај по зна ти ја сли
кар кадо бро вољ на бол ни чар ка по ста ла је фре ска ко ја се „за гле да ла 
/ Са ви си не где не ма за ла”, исто вре ме но че зну ћи за ви си ном („Фо
то гра фи ја На де жде Пе тро вић као рат не бол ни чар ке, у При зре ну, 
1913.”). Ла ки ће вић, из ме ђу оста лог, скре ће па жњу на оне по гле де 
На де жде Пе тро вић ко ји се ти чу уз ви ше не, мо жда и на ив не, уло ге 
на ци о нал не умет но сти да пре ва зи ђе соп стве ну тра ди ци ју па ра
док сал но јој се вра ћа ју ћи:

18 Исто, 55; 49; 59.
19 Исто, 62.
20 Дра ган Ла ки ће вић, Бо је у ва три: ма ли ка та лог сли ка На де жде Пе тро

вић, Пар те нон, Бе о град 2021, 5.
21 Исто, 7.
22 Рај ко Пе тров Но го, „Од сне га до пе пе ла”, у: Дра ган Ла ки ће вић, Снег 

па да ду шо, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2004, 193.
23 I Мин хен ска (Азбе о ва шко ла/1898–1901; Екс те ро ва шко ла/1901–1903); 

II ср би јан ска (1903–1910); III па ри ска (1910–1912); IV рат на (1912–1915), у: Ма ри ја 
Ма ја Д. Не дељ ко вић, На де жда Пе тро вић: ан ђео Мач ко вог ка ме на, ТГР Сла ти на, 
Сла ти на 2019, 48–50.
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Уко ли ко је умет ност ин ди ви ду ал ни ја, уто ли ко но си те мељ није 
у свим сво јим по тан ко сти ма на ци о нал ни ка рак тер. [...] Умет ност 
пра ва и истин ска мо ра би ти на ци о нал на умет ност и по ред свих ин
тер на ци о нал них осно ва ко је јој се по ста вља ју при ње ном ства ра њу.24

*

Умет ни ци мо ра ју би ти ве ли ки учи те љи не са мо сво га не го 
сви ју на ро да, не са мо сво га не го сви ју сто ле ћа, а умет ност је нај глав
ни ји вас пи тач чо ве ка и на ро да.25

Ми о драг Б. Про тић сма тра да На де жда Пе тро вић сје ди њу је 
Тол сто је во схва та ње умет но сти као из ра жа ва ње емо ци ја ко је ства
ра лац до жи вља ва и пре но си на бли жње га, где је мо де ран из раз 
спо јен са иде јом умет но сти у слу жби на ро да, и ње го вог ду хов ног 
и по ли тич ког осло бо ђе ња.26 

С дру ге стра не, Ла ки ће ви ћев ју наксли кар, исто та ко жу ди 
за спа ја њем етич ког и есте тич ког на че ла у умет но сти. Прем да вој
ник у мрач ном, за гу шљи вом и стег ну том про сто ру ру ске ка сар не, 
„те шке ка ме не ку ће ри не”,27 Ан дреј Све ти го ра ула зи у нај ве ћу бор бу 
свог жи во та – са са мим со бом. На и ме, овај пре дак Ла ки ће ви ће вог 
ју на капи сца из ро ма на За мак: фан та зма го ри ја (2021) до би ја за
да так да на сли ка Ре во лу ци ју, уз увек спрем на ла жна обе ћа ња о 
бо љем жи вот ном по ло жа ју. Ње гов истин ски за нос и по тре ба за 
ме стом ван бу квал ног и ме та фо рич ког мра ка на во де га на све ве
ће умет нич ке му ке, све до гро зни це те ла и ду ха:

А кад ру ком до дир не сво је ли це, ви ди да је кру то, твр до, да
кле, не мо же би ти на сме ја но.28

*

Та ли ца ко ја он већ ви ди, ма да их на мр кој по вр ши ни још не ма, 
тво ре јед ну при чу. Ка ко са да ту при чу, са свим ја сну и са свим сло

24 Са IV ју го сло вен ске из ло жбе у Бе о гра ду 1912. го ди не. (Si mo na Ču pić, 
„Ide ja na ci o nal nog u de lu Na de žde i nje nih sa vre me ni ka”, у: Ja sna Jo va nov (ur.), 
Zbor nik ra do va / Na uč ni skup po sve ćen Na de ždi Pe tro vić (1873–1915), Spo menzbir ka 
Pa vla Be ljan skog, No vi Sad 2016, 53).

25 Mi lan ka To dić, „Voz, no vo o slo bo đe ni kra je vi i umet nič ki pro je kat Na de žde 
Pe tro vić”, у: Исто, 90.

26 Ми о драг Б. Про тић, „Зе нит епо хе: На де жда Пе тро вић (1970)”, у: Дра ган 
Ла ки ће вић и Ми ло Лом пар (ур.), Књи га о На де жди, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град 2020, 132.

27 Дра ган Ла ки ће вић, Чет ни ђа во, Пар те нон, Бе о град 1997, 41.
28 Исто, 70.
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же ну, а ко ју сва ко раз ли чи то чи та, учи ни ти до ступ ном сва ко ме ко 
ће је ви де ти? [...] ка ко из бе ћи не сре ћу – да сва ко по гре шно схва ти 
оно што и ни је за ње га?29

*

Кад се за ми сли и на прег не оч не кап ке то ли ко да му се вид 
са свим за мре жи, као кри стал, та да му се ве ли ка сли ка на ко јој је 
по ва здан рас пет, учи ни као џи нов ско шахпо ље ко је спа ја не бо са 
зе мљом. На њој су рас по ре ђе ни при зо ри, бо је, про фи ли. Ка ко, 
са да, од јед ном са гле да ти то ли ки про стор и све ње го ве еле мен те: 
ствар ност, ма шту, исто ри ју, ле ген ду – рас по ре ди ти на то ли ко по ља, 
а да се сва ка фи гу ра, сва ки об лик кре ће по за ко ни ма умет но сти: 
ска кач, топ, пи он, краљ, ло вац... и да, на кра ју, ре зул тат Ре во лу
ци је бу де по во љан, као што у ствар но сти је сте? Или ни је? Ка ко 
се при кло ни ти по бе ди или по ра зу – умет ни ку је то све јед но на 
сли ци – из бе ћи ре ми? Сва ка ко из бе ћи ре ми.

Мо за ик од ка ме них пло чи ца је сте умет ност тек кад све пло
чи це по ста ну јед на пло ча, а ша во ви из ме ђу њих пре ра сту у по крет, 
у до дир, и то пли ну, ме ко ћу и ду шу ка ме на. Ка ко са да са ста ви ти 
све те по је ди но сти ко је има у гла ви и у ру ци умет ник, ко је је на
ба цао по том зи ду из ме ђу зе мље и не ба, а да оне бу ду свет, пре сек, 
сли ка?

*

– Ура ди им то на бр зи ну и ка ко њи ма од го ва ра – го во рио је 
Ли па. – То што ти хо ћеш и што је њи ма по треб но – не мо же се са
ста ви ти... Не са мо кад је реч о Ре во лу ци ји већ и кад би тре ба ло 
на цр та ти леп ти ра, или тру бу, или ма сла чак.30

*

Све ти го ра све то чу је, али му је не ка ко нео бја шњи во све јед но. 
Као да се све то не ти че ње га. Као да је све то мо гу ће и не мо гу ће, 
као да ће про ћи још мно го вре ме на док ра за бе ре је ли то ствар ност 
или сан.31

*

29 Исто, 88.
30 Исто, 114–115.
31 Исто, 164.
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С огром ним под оч ња ци ма, што су му ко со и не си ме трич но 
пре се ца ли ли це, блед и за му ће ног по гле да, Све ти го ра је, као у не
све сти, ста јао пред ве ли ком сли ком, не пре по зна ју ћи је ви ше. Знао 
је да у њој има ње го вих по те за, ли ни ја, ру ке, бо је, али у це ли ни... 
за ми шљао је не што дру го.32

И та ко Ла ки ће вић пу шта свог ју на ка да по тре са и пре тре са 
сво је би ће сум ња ма ко је се ти чу при ро де сли кар ства и умет но сти: 
ко ме умет нич ко де ло при па да; у ко јој се ме ри умет ник, по што де ло 
за вр ши, пре по зна је у ње му; да ли је и ко ли ко умет ник до сто јан 
сво га де ла, или пак ва жи обр ну то; да ли умет нич ко де ло мо же пер
со ни фи ко ва ти из да ју умет ни ка; ком до ме ну при па да умет ност – 
сну или ја ви, ла жи или исти ни; на пре ду је ли умет ник или је увек 
на по чет ку; да ли умет нич ко де ло мо же да по ста не ва жни је од 
са мог умет ни ка; за што се умет нич ки пред мет то ли ко опи ре спо
ља шњој пред ста ви; ка ко да умет ник ство ри оно што је у ње го вој 
гла ви већ за вр ше но: „[...] и ко јим је зи ком се, уоп ште спо ра зу ме ва ју 
они што раз го ва ра ју о сли ка ма...”33

То што су пр ви ра до ви На де жде Пе тро вић иза зва ли чи та ву 
бу ру у срп ској кул тур ној јав но сти има ве зе са пи та њем спрем но
сти да тог дру штва да при хва ти уну тра шњи по рив умет но сти да 
про го во ри но вим, тре нут но не пре по зна тљи вим је зи ком. Нео б у зда
ност и же сти на На де жди них сли ка на и шла је на го лем от пор пре 
не го је пре фор му ли са на у ино ва тор ску хра брост и ве ли ки до при
нос срп ском мо дер ни стич ком сли кар ству. Књи жев ним де ли ма 
до га ђа се иста суд би на. Чет ки цом или олов ком, умет ни ци на но се 
бо је ко је су са мо на из глед утвр ђе не за сва вре ме на. Уо ста лом, „не 
по сто ји оп ште при хва ће но ме ри ло за то шта је то бо ја, осим ако је 
то јед на од на ших бо ја”.34 Уз гред, мо же мо ли са си гур но шћу да 
об ја сни мо шта је то „бојa”?

Ствар не и из ми шље не бо је

Бу ди мо си гур ни да ће сва ко раз у ме ва ње пој ма „бо је” пру жи
ти от пор ег закт ној де фи ни ци ји, увек усло вље но ода бра ном „те о
ри јом бо ја” и ње ном оп ти ком. Тре ба ло би, мо жда, кре ну ти од Да 
Вин чи је вог по е тич ног уви да да „бо ја за ви си од уда ља ва ња или 
при бли жа ва ња из во ру све тло сти” – ни јед на ствар не ће ни ка да 
по ка за ти сво ју соп стве ну бо ју ако све тлост ко ја је осве тља ва ни је 

32 Исто, 174.
33 Исто, 190.
34 Lu dvig Vit gen štajn, Opa ske o bo ja ma (prev. Bo ži dar Zec), Fe don, Be o grad 

2008, 10.
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са свим исте бо је.35 А опет, ука жи мо на Ге те о ву Те о ри ју бо ја (1810) 
ко ја је од луч но ста ла на стра ну умет но сти, на су прот Њут но вој 
на у ци, књи гу ко јој је „циљ да бо је учи ни до ступ ни јим за по тре бе 
умет но сти”.36 Уве рен да „увек већ те о ре ти ше мо ка да год па жљи
во гле да мо”,37 Ге те об ја шња ва да се сва ка бо ја мо же пре тво ри ти 
у не што дру го, да чак мо же по ста ти сво ја ин вер зи ја, из ме ђу оста
лог, за то што по јам есте тич ког при па да уну тар њем чу лу уку са.38 
Прем да на зва на „ам би ци о зном и ап сурд ном књи гом”,39 Ге те о ва 
Те о ри ја бо ја нео до љи ва је у сво јој пре да но сти да по ка же ка ко је 
бо ја про мен љи ва ка те го ри ја ко ја „са мо под из ве сним усло ви ма 
мо же да бу де фик си ра на”.40 Ако до след но пра ти мо ре чи ко је Ге те 
ко ри сти ка да о бо ји го во ри, ви ди мо да ин си сти ра на су штин ској 
ам би ва лент но сти бо је – та ма зах те ва све тлост, цр ве на се пре тва ра 
у пла ву, жу та ево ци ра љу би ча сту, сва ка из ри чи та бо ја чи ни на си ље 
над оком, го то во сва ка бо ја но си у се би су прот ну бо ју, бо је за ви се 
од кон тек ста или обо је них сен ки, са мо се чи ни да су пред ме ти у 
да љи ни од ре ђе не бо је, бо је мо гу би ти уз бу ђе не, сла би ја цр на на
ги ње ка пла вој, пла ва се по ја ча ва до љу би ча сте, жу та бо ја мо же 
по ста ти не чи ста и пр ља ва, по сто је по но ри из ме ђу из ве сних бо ја, 
бо је по ја ча ва ју или ума њу ју јед на дру гу, не пре глед не су ком би на
ци је бо ја, ни јед на бо ја не сме се сма тра ти не по крет ном. „Све жи во 
има тен ден ци ју да обо ји”, „бо је се мо ра ју до ве сти у ве зу са емо
ци ја ма ума”, ка же Ге те.41 Бо ја је ов де, ако не гре ши мо, књи жев ни 
ју нак, пред мет умет нич ког, по е тич ког и по ет ског са гле да ва ња 
ства ри. На у ка и фи зи ка су не што дру го. На и ме, Ге те о во раз у ме
ва ње бо је бес крај но је при влач но и да нас, иа ко га је на у ка већ 
од ба ци ла. 

Су шти на умет но сти на ла зи се и у то ме да по ста ви оно о чему 
го во ри из над и из ван ја сног, пре ци зног, ег закт ног и из ри чи тог. 
Умет ност мо же да има по сла с на у ком, а не мо ра. У том сми слу, 
Лу двиг Вит ген штајн го во ри о „ути ску све тље ња”, као и о „пој му 
ме ђу бо је или ме ша не бо је чак и ако ни кад ни су бо је про из во ди ли 
ме ша њем (у би ло ком сми слу)”.42 С об зи ром на то да пој мо ви ма 
ко ји ма рас по ла же мо по ка зу је мо шта нам је ва жно а шта ни је, 

35 Le o nar do da Vin ci, op. cit., 219; 77.
36 Jo hann Wol fgang von Go et he, The ory of Co lo urs (transl. Char les Lock East

la ke), John Mur ray, Lon don 1840. <https://ar chi ve.or g/de ta ils/go et hest he oryco 01go et 
go og/pa ge/n6/mo de/2up > 22. ок то бар 2021, XLVII.

37 Исто, XX.
38 Исто, XLVI; XLVII.
39 Or han Pa muk, op. cit., 101.
40 Jo hann Wol fgang von Go et he, op. cit., 221.
41 Исто, 234; 304.
42 Lu dvig Vit gen stajn, op. cit., 8; 66.
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Ла ки ће ви ћев ју нак Све ти го ра жу ди за све тло шћу: „Бе ло, бе ло, 
бе ло!... Си бир, Си бир!... Сли ка мо ра има ти све тло сти! И то по лар
не, си бир ске све тло сти!”43 И баш он да ка да зна мо да ви ше из гро
зни це те ла и ду ха не ће иза ћи, Све ти го ра са мо мрач не бо је ви ди 
око се бе: „Ка пи ки ше су не ви дљи ве, али бо ле кад се за ри ју у ли це, 
у око. Не бо је по цр не ло, зе мља по цр не ла, оде ло пу но вла ге, ва здух 
пун вла ге”;44 „Дај, упа ли све тло! Се ди мо ов де, у мра ку, као бу ба
шва бе”.45 Ме ђу тим, ка да се на ђе у „пре бе лој и бле шта вој со би кли
ни ке”, Све ти го ра не мо же да „скло ни пре ја ку све тлост с очи ју”: 
„Очи су га пе кле. Сјај га је за сле пљи вао”.46 И ов де се ра ди о ути ску 
све тље ња, на тра гу Ге теа или Вит ген штај на. Ка да о књи жев но сти 
го во ри мо, те шко би би ло до ка за ти не и сти ни тост њи хо вих ту ма
че ња бо ја, за пра во из јед на че них са на чи ни ма по сто ја ња. У ства ри, 
„чо век кре и ра ли ни ју и бо ју”, ка ко ка же Бо длер у есе ју „Сли кар 
мо дер ног жи во та” (1863), све се бо је ло гич но мо ди фи ку ју у за ви
сно сти од до ми нант не ат мос фе ре.47

По знат као цен трал ни ту мач Ге те о вог уче ња, Ру долф Стај нер 
на ста вља ли ни ју раз у ме ва ња бо је по су бјек тив ном ути ску, и ка же 
да су бо је ни шта дру го до крет ња.48 Бо ја ма о ко ји ма он го во ри ба ви 
се умет ник и сли кар, ни по што на уч ник. За пра во, обо је ност се не 
мо же фик си ра ти на објек ти ван на чин јер се у бо ји до и ста ижи вља
ва не ко уну тар ње би ће, све што жи ви у све тлу и у бо ји ва ља узе ти 
као осе ћај, ве ру је Стај нер.49 Са да ка да смо на под руч ју фан та зи је и 
ме та фи зи ке, ви ди мо да су бо је по крет не, да се тре ба уз ди ћи из над 
на у ке и ре ћи да се „раз лог бо је на ла зи у ну три ни”.50 Као да сле ди 
став да „тре ба тра жи ти уну тар њу ве зу из ме ђу об ли ка и бо је и оно
га што по кре ће на шу ду шу у ње ној нај ду бљој ну три ни”,51 На де жда 
Пе тро вић слу жи се бо ја ма као ду шом. Прем да њен од нос пре ма 
бо ја ма ни је био по сто јан,52 Дра ган Ла ки ће вић би ра да под ву че 
ње ну фо ви стич ку фа зу, већ на сло вом сво је збир ке пе са ма. Та ко, 
он го во ри о бо ја ма у ва три, по жа ру бо ја, пла ме ну и сја ју, цр ве ном 
не бу, бо јиду ши, тре пе ту бо ја, бо ји кр во то ка и нер вног си сте ма, 

43 Дра ган Ла ки ће вић, Чет ни ђа во, op. cit., 157.
44 Исто, 162.
45 Исто, 169.
46 Исто, 197.
47 Char les Ba u de la i re, The Pa in ter of Mo dern Li fe (transl. P. E. Char vet), Pen guin 

Bo oks, Lon don 2010, 71; 65.
48 Ru dolf Ste i ner, op. cit., 10.
49 Исто, 17; 20.
50 Исто, 33; 40; 45.
51 Исто, 62.
52 Кри ти ча ри све у куп но под вла че чи ње ни цу да се На де жда Пе тро вић 

на ла зи ла на рас кр сни ци раз ли чи тих умет нич ких стру ја ња: им пре си о ни зам, 
постим пре си о ни зам, се це си ја, фо ви зам, екс пре си о ни зам.
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бо ја ма чу ла, уну тра шњим оба сја њи ма, то по ту бо ја, и ти тра њу у 
бо ја ма. Сли кар ство не тре ба да бу де „кри во тво ре но пла стич но раз
у ме ва ње”, ка же Стај нер ка да го во ри о умет но сти сво га вре ме на.53 
Сло бод но се мо же ди са ти са мо у умет нич ком еле мен ту, у при ро ди 
је увек све леп ше и при род ни је, бо ја је за др жа ва ње јед ног тре нут
ка ко ји про ла зи.54 За то На де жда Пе тро вић сли ка у при ро ди – како 
би по ка за ла да је pleinair сли кар ство на чин жи во та, ко нач но оду
ше вље ње при ро дом ко је је су штин ско. Ње на плат на по ка зу ју „по
бо жну за љу бље ност у при ро ду”,55 „стра сни ди ја лог с при ро дом” 
у ши ро ком сли кар ском гле да њу.56 Због све га овог, Ла ки ће вић На
де жду Пе тро вић нај пре из јед на ча ва с ње ном нај дра ма тич ни јом и 
нај мо дер ни јом фа зом, ка да је на ша сли кар ка нај ви ше бо јом би ла 
опи је на, ка да је бо ја са свим по ти сну ла цр теж и по ста ла цр теж сâм:

Сад знам да пра вим бо је сно ва
Ко јих на ја ви ни је би ло – 
Зре ва ју из над ја бла но ва
По ље се од њих за па ли ло
(„Бо је На де жде Пе тро вић (По вра так у Ср би ју)”)57

*

Све сво ју бо ју хо ће
Све се бе оба сја ва
У су тон, у сва ну ће
(„Пеј заж са цр ве ним не бом, 1904.”)58

Умет ни ко вом оп сед ну то шћу бо ја ма и учин ком све тла ба ви се 
Дра ган Ла ки ће вић у Чет ном ђа во лу, и успе ва да до ча ра за мр шен 
од нос бо је и емо ци је, гро зни ча вост и из ну ре ност ко је иду уз по
све ће ност умет нич ком ци љу:

Ра ди Све ти го ра, већ га и ле ђа бо ле, јер сва ки час си ла зи на 
зе мљу, да ви ди из да љи не, па се опет вра ћа, а већ не ко ли ко да на се 
раз ве дри ло, као да ни је зи ма, си ја хлад но сун це и сен ка са су сед ног 
зи да ра но по под не па да на та блу, ко ја он да ни је ви ше она иста 
та бла, ни ти је ви ше то иста сли ка, под све тло шћу. Та ко и он ра ди: 

53 Исто, 117.
54 Исто, 127; 130–131.
55 Ми о драг Б. Про тић, op. cit., 130.
56 Ка та ри на Ам бро зић, „Фа зе На де жде Пе тро вић (1978)”, у: Дра ган Лаки

ће вић и Ми ло Лом пар (ур.), op. cit., 155; 159.
57 Дра ган Ла ки ће вић, Бо је у ва три, оp. cit., 18.
58 Исто, 11.
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по не кад се за бо ра ви, иде му до бро, по га ђа бо је, са ме се ме ша ју и 
ства ра ју, ру ка је ла ка, а по не кад је, све че шће, љут на се бе, не за до
во љан, сва ки час му кист па да на зе мљу, ру ка дрх ти.59

Без сум ње, бо је су за умет ни ка про мен љи ве и не у хва тљи ве, 
ви ше илу зи ја не го ствар ност. Не ка ква оп шта сим бо ли ка бо ја ту 
не ма шта да тра жи. При ме ра ра ди, цр ве на је бо ја ва тре и кр ви, 
сим бол сна ге, љу бав ног жа ра и ле по те, им пул сив но сти и оби ља, 
осва ја ња у ра ту, али и знак не кон тро ли са них из во ра мо ћи, его и зма, 
мр жње или агре си је, то пло те или раз дра жљи во сти.60 Сто га, те шко 
је об ја сни ти „упа ље но цр ве ни ло” на сли ка ма На де жде Пе тро вић, 
осим као бо ју ко ја озна ча ва „же сти ну из ра за”,61 „сна гу уну тар ње 
олу је”,62 бо ју ко ја је по ти сну ла све дру ге еле мен те.63 

Из јед на че ње сне га и ва тре

У Чет ном ђа во лу бо ја има пре суд ну уло гу на не ко ли ко рав
ни ро ма на. На слов ни ју нак Ми шкин, Чет ни ђа во, од го во ран је за 
епи де ми ју цр ве ног ве тра од ко је се раз бо ле ло сто ти ну вој ни ка. 
Ју нак Аљо ша Озе ров, бив ши ро би јаш на све рав но ду шан, при ча 
стра вич ну при чу у ко јој сре ди шње ме сто за у зи ма ва тра:

Кад на ђем згод но ме сто, та ко, на не кој уз ви ши ци, да се из 
до ли не ви ди, по ли јем мо тор бен зи ном и кре снем ши би цу. Гле дам: 
го ри! Стра шна је ва тра. Не мо жеш очи да одво јиш од пла ме на. На
ро чи то кад је ноћ и мраз. Же лиш да це ла шу ма бук не. Го ри као сун це, 
као зла то. Од ла зим, па се на сва ких сто ко ра ка окре нем, да ви дим 
ка ко го ри. И из да љи не је ле по. Што да ље идеш, све је леп ше. Тач ка, 
али све тли и чи ни се да се по ме ра ва тра, не ку да...64

Мо жда и не слу те ћи шта чи ни, Чет ни ђа во упу ћу је на мно го
стру ку сим бо ли ку ва тре. Ва тра мо же би ти ин стру мент де ми јур га 
и де мо на, ог ње ни про ду же так све тло сти, сим бол пре по ро да или 
очи шће ња по и ма њем, све тло шћу и исти ном, из ла ском из та ме.65 

59 Исто, 96.
60 Alen Ger bran i Žan Še va li je, Reč nik sim bo la – mi to vi, sno vi, obi ča ji, po

stup ci, ob li ci, li ko vi, bo je, bro je vi (prev. Pa vle Se ke ruš i dr.), Stylos Art & IK Ki ša, 
No vi Sad 2009, 113–115.

61 Мом чи ло Сте ва но вић, „На де жда Пе тро вић (1948)”, у: Дра ган Ла ки ће вић 
и Ми ло Лом пар (ур.), op. cit., 61.

62 Ми о драг Б. Про тић, op. cit., 111.
63 Ка та ри на Ам бро зић, op. cit., 175.
64 Дра ган Ла ки ће вић, Чет ни ђа во, op. cit., 53.
65 Alen Ger bran i Žan Še va li je, op. cit., 1026–1029.
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Ва тра, ко ја се по ја вљу је у ви ду раз ли чи тих об ли ка (сун це и зве зде, 
вул ка ни, ог њи шта, све ће, па ље ње гра да или шу ме), ам би ва лен тан 
је сим бол јер је у ста њу да за гре је или опе че, осве тли или за сле пи, 
до не се жи вот или смрт.66 С дру ге стра не, Га стон Ба шлар го во ри 
о ва три из угла са ња ри ја и ин тим них ис ку ста ва, на мер но се су прот
ста вља ју ћи на уч ним/објек тив ним ис ку стви ма, кре ћу ћи се на гра
ни ци не раз лу чи ве ме ша ви не чи ње ни ца и вред но сти.67 Во де ћи 
чи та о це кроз раз не при ме ре су штин ске дво сми сле но сти ва тре, и 
де фи ни шу ћи тзв. ком плек се ко је раз ви ја мо у од но су на ва тру (Про
ме те јев, Ем пе до клов, Но ва ли сов), Ба шлар по ка зу је ка ко је ва тра 
пре дру штве но не го при род но би ће, има ју ћи у ви ду то да су за њу 
ве за не мно ге дру штве не за бра не. То ком чи та вог де ла Пси хо а на ли за 
ва тре (1938), он, за пра во, го во ри о из вор но су бјек тив ним ме та фо
рама за јед ну објек тив ну ствар ност,68 фе но ме но ло шкој ди ја лекти
ци ва тре и све тло сти, очи глед ној ин ди ви ду ал но сти и пси хо ло шкој 
вред но сти ва тре и бо је, про тив реч но сти ма ко је се на го ми ла ва ју 
ка ко би се ва три са чу ва ла ње на вред ност.

Су де ћи по Да Вин чи ју, све тлост ва тре сва ку ствар бо ји жу том 
бо јом.69 Слич но, Ге те ка зу је да сли ка сун ца пред ста вља нај ја че 
све тло ко је по зна је мо, и ту смо све до ци ка ко се без бој но пре тва ра 
у жу то и цр ве но.70 Ка рак те ри стич но осло бо ђе ње и осе ћа ње бо ја у 
умет но сти На де жде Пе тро вић упу ћу је на бо ју као же сти ну из ра за. 
Дра ган Ла ки ће вић је у сво јим пе сма ма ис та као ње но „сун це ко је 
пр жи”,71 и скре нуо на ро чи ту па жњу на На де жди не цр ве не Ре сни
ке из тзв. ср би јан ске фа зе, у ко је лир ски глас ула зи као у ча роб ни 
про стор при че:

У тај пе ри вој за ча ра ни
Као у бај ку да за ла зим
Мо тив леб ди на сва кој ста зи
И пеј заж зе мље ко ја бра ни

(„Ре сник, 1905.”)

Цр те жи на сли ка ма На де жде Пе тро вић у пот пу но сти сра ста
ју с бо јом, исто као што Ла ки ће вић то не у при ро ду. Ве зу из ме ђу 

66 Mic hael Fer ber, A Dic ti o nary of Li te rary Symbols: Se cond Edi tion, Cam
brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge 2007, 73.

67 Ga ston Baš lar, Psi ho a na li za va tre (prev. Ve sna Ca ke ljić), Gra dac K, Be o grad 
2019, 89.

68 Исто, 35.
69 Le o nar do da Vin ci, op. cit., 87.
70 Jo hann Wol fgang von Go et he, op. cit., 140; 61.
71 Мом чи ло Сте ва но вић, op. cit., 66; 68.
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сне га и бо ја ко је плам те чи та лац ин стинк тив но осе ћа, пу ту ју ћи, 
при ме ра ра ди, кроз асо ци ја ци ју на гра до ве и пре де ле ко је опи су
је Вал тер Бен ја мин – про стор се до слов но ме ња у за ви сно сти од 
то га да ли је то пло или хлад но: ти ши на мо же би ти учи нак сне га, 
а сва ка ин тим ност пре ста је ка да се сун це про мо ли, као на оба ла ма 
Се вер ног мо ра: 

Де вет ме се ци у го ди ни ов де при па да мра ку. Ка да се сун це поја
ви, оно овла да ва ства ри ма, чу па их из но ћи као да су ње го во вла сни
штво и у вр то ви ма са зи ва бо је, пла ву, цр ве ну и жу ту, на збо р но ме сто 
као бли ста ву гар ду цве то ва на ко је ни ка кав врх не ба ца сен ку.72

Сна га ова квог сун ца пре тва ра се у жу ту, цр ве ну и мо дру бо
ју на плат ни ма На де жде Пе тро вић, ко ја као да до та да шњи од нос 
пре ма бо ји чу па ју из ко ре на. Ње не се сли ке са сто је од уси ја ња 
ко је је уста ло про тив „јед но ли ко сти и по на вља ња, бљу та ве угла
ђе но сти, пор цу лан ског из ра жа ва ња, ко пи ра ња при ро де и ње них 
ефект них мо ме на та, ша бло ни зи ра ња”.73 У ства ри, у ње ној умет
но сти и Ла ки ће ви ће вој књи жев но сти жи ви се у бо ји и са бо јом, 
она ко ка ко је о то ме го во рио Стај нер. Бо ја је ре ал ност по се би, не 
са мо сред ство већ и свр ха. Бо ја је по е ти ка.

Ме ђу тим, и бе ла бо ја укла ња та му. Жуд ња за сне гом у ро ма ну 
Чет ни ђа во по ја ча ва се до не слу ће них раз ме ра, ве ћих од гра да
циј ске на пе то сти, јер до ла зи из уста го то во свих ју на ка ко ји из ра
жа ва ју чуд но ва ту по ли фо ни ју же ље. Од су ство сне га у про сто ру 
блат ња ве и мо кре ка сар не, це ле од ро во ва и ру па, знак је про жди
ру ће анк си о зно сти чо ве ка ко ји као за ко ван оста је на там ном ме сту, 
не спо со бан да до пре до бе ли не не ба. За то, мо жда, ју на ки ња Бе ла 
ко нач но из вр ша ва са мо у би ство: ка ко би се у смр ти спо ји ла с бе
ли ном за ко јом жу ди, а ко ју не на ла зи у бо ја ма сво га ста на:

Со ба у ко јој су се де ли бе ше ве ли ка и там на. Из ње се ула зи у 
дру гу, ма њу, где је спа ва ла ше сто го ди шња де вој чи ца. Кроз отво
ре на вра та чу ло се ка ко у сну мр мља. Све оста ло би ло је там но и 
то пло: жу то, на ран џа сто, цр ве но, за там ње но.74

На рав но, Све ти го ра се у та квом про сто ру осе ћа на ро чи то 
умо ран, и по чи ње да ше та по сво јим осе ћа њи ма и се ћа њи ма, пре
вр тљи вим и не у хва тљи вим. 

72 Val ter Be nja min, Ur ba ni pre de li: fan ta zma go ri je i isto ri je (prev. Jo vi ca Aćin), 
Kul tur ni cen tar No vog Sa da, No vi Sad 2018, 65; 30; 104–105. 

73 Са из ло жбе из 1912. го ди не. Пре ма: Ми о драг Б. Про тић, op. cit., 124.
74 Дра ган Ла ки ће вић, Чет ни ђа во, op. cit., 106.
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Због то га што у се бе мо же да при ми сва ку бо ју, бе ла са ма по 
се би ни је бо ја, ми сли слав ни Ле о нар до.75 На плат ни ма На де жде 
Пе тро вић, ме ђу тим, бе ла је „рав но прав на оста лим бо ја ма”.76 Ако 
по слу ша мо Ге теа да се нај ја че све тло чи ни чи сто бе лом,77 он да 
ви ди мо да до ла зи до из јед на ча ва ња ужа ре но жу те или цр ве не боје 
с бе лом. Та ма би, чи ни се, је ди но мо гла да не ста не кад би је пре
крио снег, или ка да би је спр жи ла ва тра. 

Фик ци о на ли за ци ја ствар них лич но сти

Књи жев ност за ми шља сли ке, и за то је бли ска сли кар ству. 
Чак и уко ли ко не за ви де сли ка ри ма ка ко то ми сли Па мук, пи сци 
не рет ко сли ка ју пор тре те ствар них или из ми шље них ли ко ва. От кри
ва ју ћи нам сво је раз у ме ва ње умет но сти На де жде Пе тро вић, Ла
ки ће вић до при но си да љој фик ци о на ли за ци ји ње ног ли ка и де ла, 
ко ја је по че ла још 1979. го ди не, ка да је пр ви пут об ја вљен мо ну
мен тал ни тре ћи део ро ма на Вре ме смр ти До бри це Ћо си ћа – Ва
љев ска бол ни ца.78

Ка да се ко нач но су срет не са сво јом про фе сор ком за ко ју је 
чу ла да је „стра шно смр ша ла”,79 мла да ју на ки ња Ми ле на до би је 
при ли ку да се и са ма уве ри у ко јој је ме ри смрт се стре Ан ђе из
ме ни ла На де жди но ли це. Ис пр ва за кљу чу ју ћи да на ша сли кар ка, 
а са да бол ни чар ка, ви ше си гур но не сли ка тим „мо крим и од це ђа 
на бу бре лим ру ка ма, на гри зе ним пр сти ма ко ји гње че кр ва ве дроњ
ке”,80 Ми ле на очај нич ки тра жи сми сао у све ту ве ли ких ра на на
сли ка них ра зним бо ја ма. До ча ра ва ју ћи исто вре ме ну по све ће ност 
сли кар ству и бол нич ком по зи ву На де жде Пе тро вић, у не ху ма ним 
усло ви ма зе мље ис пре се ца не ра то ви ма и бо ле сти ма, Ћо сић за и ста 
до но си тол сто јев ски дах, ка ко је то ре као Жорж Нивл у „Пред
го во ру” фран цу ском из да њу књи ге. На и ме, Ћо сић је не ми ло ср дан 

75 Da Vin ci, op. cit., 73.
76 Ка та ри на Ам бро зић, op. cit., 161.
77 Jo hann Wol fgang von Go et he, op. cit., 38.
78 На де жда Пе тро вић се по ја вљу је у де лу Го спо ђи ца Де сан ка Ми ло ва на 

Ви те зо ви ћа (2007) као „круп на мла да же на”, до бро вољ на бол ни чар ка ко ја је 
слу ти ла да ће умре ти од за ра зе: „Не ка ме у ср цу сва ко ожи ви” (Ми ло ван Ви те
зо вић, Го спо ђи ца Де сан ка, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2011, 128–130); у ро ма ну 
Све мо је се стре (2021) Ла у ре Бар не, на ша сли кар ка пред ста вље на је као ani ma 
Раст ка Пе тро ви ћа, умет ни ца ко ја је има ла „др ско сти да ура ди оно што же ли”, 
и ко ја је по све ти ла цео жи вот иде о ло ги ји бор бе: „Ње но Сун це је из га ра ло и пре 
не го за си ја. Ње но др ве ће са у че снич ки кр ва ри ло” (La u ra Bar na, Sve mo je se stre, 
De re ta, Be o grad 2021, 12; 77; 118).

79 До бри ца Ћо сић, Вре ме смр ти, Књ. 3, Ва љев ска бол ни ца, Ла гу на, Бео
град 2020, 262.

80 Исто, 350.
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у при ка зи ва њу по жр тво ва но сти На де жде Пе тро вић због ко је ће 
за у век би ти за пам ће на у исто ри ји срп ске исто ри је и умет но сти, 
као не ко ко је жи во том пла тио сво ју ви зи ју жи во та и све та:

Не мо гу. Кад сам до шла у бол ни цу, ја сам иза бра ла нај те же. 
Јер ви сте та да би ли на бо ји шту – по ћу та, па до да де: – Уо ста лом, 
сву да су ра не. Сву да је исто. Али кад чо век сам пу ца у сво је че ло, 
сво јом ру ком у свој мо зак... Је сте ли то не кад ви де ли?

Ра на... Њу ни кад не ћу мо ћи да на сли кам. Је ди но би Рем брант 
то мо гао.

[...]
А знаш ли ти, де те мо је, да сам ја на бо ји шту, на Мач ко вом 

ка ме ну, у рас ки да ном груд ном ко шу гле да ла жи во ср це? Ка ко се 
тр за и стре са крв са се бе... Гле дам, не мо гу очи да одво јим од њего
вог дрх та ња и слу шам ка ко је чи... Ле по чу јем – ср це је чи. Би ла је 
ти ши на на дну по то ка – за жму ри. – И сад га чу јем. То се ља ко во ср це. 
Тај хра стов чвор. Ту гру дву смо ни це. Цр ни облу так... Пат ња и не
у ни шти вост. Не бих га сли ка ла цр ве ном – отва ра очи и по ка зу је 
јој ру ком: – По гле дај на ћи ли му ту вра ну у зе ле ном... Тим бих га 
бо ја ма сли ка ла. Је ди ду њу, је ди!81

До бро нам је по зна то пи та ње сми сла умет но сти у тре ну ци ма 
ствар ног, не у мо љи вог жи во та ко ји је обе сми слио и го ли жи вот. 
На де жда Пе тро вић, ме ђу тим, ни ка да не од у ста је од сли ка ња, а на
ро чи то не он да ка да би сва ко дру ги, с пра вом, по кле као:

Сли ка? Па ни кад ми ни је би ла нео п ход ни ја но са да кад се уми
ре. У овој ку жни ци где се не зна ко је жив, а ко мр тав. Све је су ро, 
ка ља во, пр ља во. Ту је бо ја жи вот.

[...]
Ма ли ми је жи вот за сли ке ко је же лим да на сли кам! Умре ћу, а 

ни шта ни сам ура ди ла... Ни шта. У шта су ми ис те кле то ли ке го ди не?
[...]
Зе мљу би тре ба ло стро ва ли ти у веч ну по мр чи ну кад на њој 

не би би ло не ких људ ских очи ју да до бро ви де све тлост. Чу јеш ли 
ме, Ми ле на? И сло бо да оно ли ко вре ди ко ли ко људ ске очи раз у ме
ју све тлост, ко ли ко ру ке мо гу то да ис ка жу.82

За пра во, из гле да да књи жев ни кри ти чар или исто ри чар умет
но сти мо ра да при зна по раз пред ре чи ма пи сца ко ји су пер и ор но 
раз у ме бо је На де жде Пе тро вић:

81 Исто, 354.
82 Исто, 431.
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Бу дућ ност ће би ти сли ка. Бес крај на, не ви ђе на сли ка. Бу дућ
ност ће би ти јар ко, ша ша во на сли ка на. Чи та ва зе мља би ће исли
ка на. Све сли ка. Не сум њај, ба ла ви це! Љу ди ће жи ве ти у бо ја ма. 
На сту па три јумф бо ја. Сло бо да ле по те, јед на кост у ле по ти, прав да 
ле по те... Љу ди ће би ти оно ли ко срећ ни ко ли ке су им очи. За што 
ти ме ни не ве ру јеш? Ка ко ти мо жеш да ми не ве ру јеш?!

Ве ру јем вам. Све вам ве ру јем.
Бо је су хра бре и па мет не, и зле и глу пе, чу јеш ли ме? Бо је су 

вр ли не, бо је су по ро ци, ка жи твом та ти! Бо је су сло бо да! То да ка
жеш мом Раст ку.83

*

На де жда ис пу сти чет ки цу и, стре са ју ћи се од зи ме, згр чи се 
на по ду, из ме ђу фу ру не и сли ке, шап нув ши:

По криј ме, Ми ле на. Опет ми је зи ма и љу би ча сто.84

То „див но жен ско чу до”, „та чо ве чи на”,85 умр ла је пре ра но, 
али тек по што нам је оста ви ла мно го, и про ме ни ла на чин на ко ји 
по сма тра мо бо је.

Ла ки ће ви ћев ски снег не па да ни у књи зи До бри це Ћо си ћа: 
не ма га ни у кур зи ву пи сма не зна ног бо ле сни ка:

Оста је ми је ди но да се уздам у снег и мраз. Је ди но нам снег, 
ма кар очи ма, мо же ма ло убла жи ти пр љав шти ну. Је ди но нам мраз 
мо жда мо же ма ло угу ши ти овај смрад. Ме ђу тим, усред зи ме смо, 
а не ма ни сне га ни мра за. Ла па ви ца, ки ша, студ. Мо кро и тму шно. 
Кад смо ју тро осва ну ли под не ка квим сне жи ћем, кад смо угле да ли 
не што бе ло и чи сто, не ке ме ђу на ма об у зе ло је муч но рас по ло же
ње. Би ле су нам гад не на ше со бе, на ши бр ло зи, на ши по де ра ни и 
пр ља ви по кри ва чи. Не ко ли ко ре кон ва ле сце на та узе ло је ће бад и 
иза шло на по ље да ма кар на час сед не на снег, на бе ло и чи сто. Код 
нас оста лих иза зва ли су са жа ље ње и под смех. Али тај се сне жић 
већ у под не ото пио, па је лак ну ло на шем ви ду.86

Ју нак Ми хај ло Ра дић не ви ди сми сла у то ли ком људ ском 
стра да њу, све му „обе сми шља ва жр тво ва ње”. Пред то ли ким бе сми
слом, ова ко се осе ћа: „Љу ди ма се раз бо лео ко рен. Од те бо ле сти 
раз бо ле ва се и он. Би ра не из га жен снег, за хва та га, тр ља ру ке, па 

83 Исто, 478.
84 Исто, 479.
85 Исто, 518.
86 Исто, 157.
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че ло”.87 Док раз ми шља о раз ли чи тим ни во и ма људ ске пат ње, Ћо
си ће ва ју на ки ња Ол га за же ле да је „са да, ов де, за ве је ме ћа ва и 
сле ди”.88 Ла ки ће ви ћев Рут чен ко би во лео да „љуљ не снег, ма кар 
три ме тра”.89 И Вој во да Ми шић се при кљу чу је оста лим ју на ци ма 
ко ји че зну за сне гом: „Кад би пао снег, очи стио би ва здух и зе мљу. 
Гле да у не бо: мр кли на. Из ње – студ, као пред снег. Бо же, бар снег и 
мраз дај Ср би ји. Бар то, Го спо де – про шап та и крат ко се пре кр сти”.90 
До шли смо до хи пер бо ле жуд ње за сне гом, а сне га ниг де, осим 
оног на чи ње ног од ре чи на ших пи са ца, и бо ја на ше сли кар ке.

За кљу чак: тре пет би ћа

Дра ган Ла ки ће вић је лир ски пи сац и ка да пи ше про зу. О су
штин ској нео дво ји во сти по е зи је и про зе ње го вог ства ра лач ког бића 
већ смо го во ри ли.91 По соп стве ном при зна њу, сти хо ви на ста ју када 
је „осе тљи ви ји”. Сав уро њен у је зик и књи жев ност, Ла ки ће вић је 
ду хом бли зак сли кар ству. Чи та о ца не чу ди ка да се онај тре пет би ћа 
ко ји је код се бе пре по знао по вре ме но оглед не у ту ђој умет но сти, 
као што је то са да слу чај са сли ка ма На де жде Пе тро вић. Ње на 
за ди вље ност пред при ро дом мо ра ла је оча ра ти Ла ки ће ви ћа, ко ји, 
зна мо, од у век ве ру је у ра ни је по ме ну ти Ши ле ров став да су пе
сни ци сву где чу ва ри при ро де.

По тре ба да се сли ка ре чи ма, да се сли ке за ми сле пре не го се 
вер ба ли зу ју, сна жно је из ра же на у Ла ки ће ви ће вим књи га ма, због 
че га док чи та мо ње го ве ро ма не или пе сме има мо осе ћај да се на
ла зи мо пред сли ком пеј за жа. Исто та ко, има не чег по ет ског на 
сли ка ма На де жде Пе тро вић, и то да нас до бро зна ју сви ње ни ту ма
чи. Ипак, бо гат ство ње них бо ја не за бо ра вља бе лу, јер је че жња за 
бе ли ном увек при сут на иза бо ја ко је плам те. Бо длер је не сум њи во 
у пра ву ка да ка же да је емо ци ја кључ ни еле мент сва ке сли ке пејза
жа. У пе сми „Мост на Се ни, 1910.”, Ла ки ће вић при зи ва Бо дле ро ву 
пе сму „Ви но љу бав ни ка”, чи јих се сти хо ва ва ља под се ти ти ка ко 
би смо осве сти ли бли скост из ме ђу Ла ки ће ви ћа и Пе тро ви ће ве:

Про стор је да нас чист ко су за!
Без узде, ђе ма и ма му за
За је зди мо у се длу ви на
До не бе ских нам по стој би на 

87 Исто, 297–298.
88 Исто, 441.
89 Дра ган Ла ки ће вић, Чет ни ђа во, op. cit., 163.
90 До бри ца Ћо сић, op. cit., 343.
91 Алек сан дра Же жељ Ко цић, op. cit., 61–62.
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[...]
О мо ја се стро, пли ва ће мо
Без пре да ха, без за ста ја ња
Ка ра ју што га дух мој са ња!92

Уза вре ла емо ци ја на сли ка ма На де жде Пе тро вић ни ко ме до 
са да ни је про ма кла: ни на по чет ку ње ног ства ра ла штва ка да јој 
се за ме ра ло на то ме што су јој плат на пре ви ше уз бу ђе на, ни ка
сни је ка да се ње на по зи ци ја у окви ру срп ског мо дер ног сли кар ства 
учвр сти ла. Ус треп та ла емо ци ја Ла ки ће ви ће вих пеј за жа иде ру ку 
под ру ку са сне жном бе ли ном, или, пре ци зни је, жуд њом за хар мо
ни јом. Се ти мо се сти ха „не ка све бу де све тло, ма кар да та ко ни је” 
(„Не ве ста ле та”). Тај исти ва пај се ју на ци ма Чет ног ђа во ла отео 
ви ше пу та:

Кад би пао снег, па да све ово...93

*

Час му се чи ни да је ве ли ка сли ка сли ве на од хи ља ду де ло ва: 
пор тре та, пеј за жа, при зо ра, де та ља, сим бо ла, а по том, чи ни му се 
да је ша хов ско по ље на ви со кој та бли са мо бес ко нач ни пра вил ни 
про стор ко ор ди нат них си сте ма, у чи јим ква дра ти ма не ма ни че га 
осим по тре бе да се мр ка пло ча осве тли не чим јар ким и чи стим што 
ли чи на снег.94

Та по тре ба, ме ђу тим, оста је да ти ња, пре не го снег ствар но 
поч не да па да на са мом кра ју ро ма на – за Све ти го ру пре ка сно, за 
све њих пре ка сно:

Су мрак је већ осво јио би бли о те ку.
Ли па сто ји на про зо ру, гле да пу сти круг и на јед ном му се 

учи ни ка ко про ве ја ва снег. Нај пре је ми слио да са гор њег спра та 
па да не ки пе пео, тру ње, па пи ри ћи. Ни је ни по ми шљао на па ху ље. 
То ме се ви ше уоп ште ни је на дао. Он да ис пру жи ру ку и ви де ка ко 
му се ле де на кру ни ца на дла ну пре тво ри у кап. Гле дао је ка ко снег 
све бр же па да и – као у сну од ко га се био са свим од ви као – угле да 
пред со бом гу сту тај гу ко ју за ве ја ва ме ћа ва, а кроз њу ју ри, круп ним 
ко ра ци ма, сна жан и ви так, при ја тељ ње гов, Ан дреј Све ти го ра.

92 Šarl Bo dler, op. cit., 91; књи гу је пре ве ло ви ше пре во ди ла ца. 
93 Дра ган Ла ки ће вић, Чет ни ђа во, op. cit., 136.
94 Исто, 137.
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И Ли па ви ше не при ме ћу је ни шта. Ни си ви круг оба сут па
ху ља ма, ни уда ра ње о вра та, ни оне што ула зе уну тра...

Не за ни ма га шта ће би ти с њим.
Ви ди са мо ка ко Све ти го ра про ми че да ле ком тај гом ко ју за сипа 

снег.

Ов де се ра ди о лир ском бо је њу и сен че њу у про зи, о ожи вља
ва њу сне га из мно гих пе са ма о сне гу на шег „пе сни ка сне га”, о 
жуд њи за бе ли ном ко ја би мо гла да за ве је и по кри је све ру жно, 
оном бе ли ном ко ју Дра ган Ла ки ће вић пре тва ра у мно штво бо ја, 
док пе смом ту ма чи сли ке На де жде Пе тро вић:

От куд ово ли ко бо ја
у по љи ма ко ји ма се иде
пре ма све тим ме сти ма

(„Су ви шно сун це”)
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