
Омаж бес крај ном об на вља њу  
Да ни ло Вук са но вић, Из ло жба Ма три ца. Мо но ло ги ја у  

Га ле ри ји Ма ти це срп ске (24. ок то бар 2020. – 4. април 2021)

Ма три ца. Мо но ло ги ја Да ни ла Вук са но ви ћа сед ма 
је из ло жба еди ци је „Тра ди ци ја и са вре ме но ства ра ла-
штво” ко јом Га ле ри ја Ма ти це срп ске на сто ји да дâ про-
стор са вре ме ним умет ни ци ма, по зи ва ју ћи их на кре-
а тив ни ди ја лог са про шло шћу. Еди ци ју о ко јој је реч 
као уред ник по кре нуо је упра во Да ни ло Вук са но вић, 
а те ме љи ак ту ел не из ло жбе, пре ма ре чи ма овог умет-
ни ка, по ста вље ни су на оној из 2016. са те мом Ко шни ца. 
По пут Ко шни це на ко јој је гру па умет ни ка из ло жи ла 
сво је ра до ве ин спи ри са не чу ве ним сим бо лом нај ста-
ри је срп ске кул тур не ин сти ту ци је, Ма три ца. Мо но-
ло ги ја сна жно се ве зу је за исто ри јат, ми си ју и по сла ње 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, уста но ве у ко јој је Да ни ло за-
по слен као кон зер ва тор-ре ста у ра тор. Из ло жбу чи не 
ре ин тер пре та ци је, но ва чи та ња и сло бод на раз ми шља-
ња на те му ма трица-кли шеа ко је слу же за умно жа ва ње, 
а ко је је умет ник про на шао и про брао у де поу Га ле ри је.

По став ка за по чи ње јед ним нео бич ним ка ме ном 
ко ји под сти че на раз ми шља ње. У ми то ло ги ји, ка мен 
је атри бут Са тур на, ко ји је у грч кој вер зи ји Кро нос, то 

јест вре ме. Овај ан тич ки бог гу тао је сво ју де цу све док му су пру га Реа ни је уме сто Зев са под-
ва ли ла – ка мен. За ме њен ка ме ном, Зевс ће, кад ста са, сврг ну ти оца; ка мен ко ји га је спа сао 
по ста ће сим бол по бе де над Кро но сом – Вре ме ном; у ка ме ну ће љу ди кле са ти сво ја до стиг-
ну ћа да их отрг ну од за бо ра ва, а ли то граф ским ка ме ном ко ји је ко ри стио пр ви управ ник 
Га ле ри је Ма ти це срп ске пре мо сти ће вре ме Да ни ло, осми слив ши овај пред мет као сред ство 
за ми шље не ко му ни ка ци је ак ту ел не управ ни це Ти ја не Пал ко вље вић Бу гар ски и Ми ли во ја 
Ни ко ла је ви ћа. Управ ни ца на ка ме ну ис пи су је пи смо као по ру ку прет ход ни ку, пу бли ци и 
на ред ним ге не ра ци ја ма. Ма три ца. Мо но ло ги ја та ко за по чи ње тим ским ра дом, ко ји оста је 
обе леж је це ле из ло жбе, у хо лу на го ве ште не ани ма ци ја ма Ср ђа на Ра да ко ви ћа, пра ће не му-
зи ком Го ра на Трај ко ског и „за пе ча ће не” пе ча том-ло го ти пом ко ји су за јед но осми сли ли ау тор 
из ло жбе и ва јар Лу ка Ку лић. 
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Осим сна жне по ру ке о ко лек тив ном ка рак те ру са вре ме ног умет нич ког де ла, као и ис пре-
пле те но сти мно штва по сло ва (па и пер со на) у сва ком му зеј ском рад ни ку, из ло жба од го ва ра 
на мно га лич на пи та ња ко ја умет ник се би по ста вља – ка ко на пу ту ка док тор ској ди сер та ци ји 
чи ји је из ло жба део, та ко и на пу ту стал ног усло жња ва ња умет нич ког ан га жма на у са вре ме-
ном дру штву. Од шкри нув ши фи о ке са „Де сет му зеј ских ре чи” на ула зу у пр ву са лу, по се ти лац 
за по чи ње не сва ки да шње бли зак увид у по је ди но сти му зеј ске де лат но сти, али и у ин тим не 
ис по ве сти о свр хо ви то сти, жи во ту, трај но сти и иден ти те ту. По ред го то вих ра до ва из ло же не 
су и ма три це, ко је су по чет на ин спи ра ци ја за де ла, али не ви ше од то га, јер сва ко де ло од ове 
пр ве искре кре ће у пот пу но но вом сме ру. Не са мо што на ме ра умет ни ка ни је би ла да ко пи ра 
кли шее већ, пре ма ње го вом све до че њу, та кве ко пи је не би ни би ле мо гу ће; ма три це се са сва-
ким углом ме ња ју, и дру га чи је ре флек ту ју све тлост, што је Да ни ла под ста кло да раз ми шља о 
кон стант ној тран сфор ма ци ји умет нич ког де ла. Ту је по ја ву за тим и те ма ти зо вао, ка ко у сми-
слу пре ба ци ва ња из јед ног у дру ги умет нич ки ме диј, та ко и у сми слу да ва ња но вог жи во та 
и умет нич ког ста ту са пред ме ти ма ко ји су ле жа ли за бо ра вље ни у не кој од му зеј ских фи о ка. 
Ода бир кли шеа је ра зно лик, те су, по ред гру пе чвр сто ве за не за исто ри јат Га ле ри је (Пе чат-
ња ка и Ди пло ме Ма ти це, Осни вач ког пи сма итд.), ре ин тер пре ти ра не и ико не, пор тре ти, ме-
да ље и јед на ка ри ка ту ра. 

Су де ћи по ис так ну том ме сту и бро ју вер зи ја, као и по од лу ци да се на осно ву ње из-
ли је но во умет нич ко де ло у брон зи, та ка ри ка ту ра са др жи ва жну по ру ку чи та ве из ло жбе. 
Она пред ста вља цр теж Ла зе Ко сти ћа ко ји је Урош Пре дић из ра дио у свр ху ша љи ве че стит ке 
за (та да) пред сто је ћу 1900. го ди ну. Три ин тер пре та ци је „Opi nion Pu bli que / Јав ног мње ња” у 
Да ни ло вој из вед би са жи ма ју глав на пи та ња ко ја су га у ра ду на по став ци за ни ма ла: пи та ња 
тран сфор ма ци је, кру же ња и тем по рал но сти. Та ко ђе, мо же се ре ћи да је ори ги нал на ма три-
ца про фе тич ка у пи та њу по и гра ва ња јав ним мње њем, ко јим на ка ри ка ту ри у ви ду лоп ти са 
сло го ви ма, жон гли ра Ла за Ко стић, а ко је се да нас спро во ди за тр па ва њем јав но сти мно штвом 
ин фор ма ци ја. Па ипак, и у том оби љу чи ње ни ца, по ја ва и тврд њи, не по гре ши во се осе ћа 
при су ство тај не; ре чи ма са мог умет ни ка, тај на нам увек да је на ду и мо ти ва ци ју да не пре-
ста но ис тра жу је мо1. Ве ра у не ку скри ве ну су шти ну ко ју тек тре ба да ра све тли мо те мељ је 
људ ске при ро де, па и по кре тач умет нич ког про це са. За то ни је слу чај но што се зна тан део 
ра до ва до ти че све та иза по јав но сти, у ре ли гиј ском или ар хе тип ском сми лу.

У „До му све тог Ду ха” срп ски све ти те љи са ма три це Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа не ста ју 
у про це су на ба ци ва ња сло је ва, као да пре ла зе у не ку дру гу ди мен зи ју, оба сја ну све тло шћу. 
Оно што је од њи хо вих обри са оста ло ста па се у не раз лу чи ву ма су ван на шег до ма ша ја, док 
дра пе ри ја на ча сној тр пе зи тро ди мен зи о нал но и опи пљи во из ла зи у наш про стор; тај тран-
сфер из ме ђу раз ли чи тих ни воа по сто ја ња кон стант на је те ма ове из ло жбе. На њу упу ћу је и 
со ба у ко јој су из ло же не ком по зи ци је ин спи ри са не ма три цом Бо го ро ди це Без дин ске За ха ри је 
Ор фе ли на. Да ни ло ва Бо го ро ди ца по ја вљу је се у три вер зи је – пр ва је „По кре тач” ужа ре них, 
уси ја них то плих то но ва ко ји као да пул си ра ју; она се пре та па у „Ете рич ну”, бе лу и не у хва-
тљи ву ко ја мо же да оли ча ва про цес пре ла ска, на шта упу ћу је и ње но сре ди шње ме сто. На-
по слет ку, тре ћа је при ка за на са оне стра не, као у не га ти ву фо то граф ског фил ма; она је 

1 Све па ра фра зе ста во ва умет ни ка по ти чу са јав ног „Разгoвора о умет но сти” во ђе ног 26. фе бру а ра 
2021. у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе.
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„По сред ник” – из ме ђу сфе ра људ ског и бо жан ског по сто ја ња ко је ни су иден тич не али су не-
рас ки ди во по ве за не. И дру га Да ни ло ва ин тер пре та ци ја ико не, „Бо го ма ти Си вач ка” из ло же на 
у пр вој са ли, иси ја ва овом нат при род ном ау ром обри са ко ји тек овлаш из ра ња ју из не ког 
дру гог све та. „Пре о бра жа ва ње ин ди ви ду ал ног ис ку ства по мо ћу сим бо ли зма”, пи ше Мир ча 
Ели ја де (Mir cea Eli a de), „јед на ко је ње го вом отва ра њу пре ма Ду ху”2. Због то га при каз ми кро-
ско па ко ме Да ни ло да је ис так ну то ме сто по ред Бо го ро ди ца, не тре ба схва ти ти са мо као алат 
кон зер ва то ра, за гле да ног у де та ље пред ме та, већ и као по ку шај да се за ви ри иза све та фи-
зич ких по ја ва, уну тра шњим оком из о штре ним за сим бо ле.

Да ни лов „пор тал пре ла ска” у овој стал ној по тра зи и кре та њу из ме ђу све то ва је сте ор ман, 
из ву чен из по дру ма Га ле ри је Ма ти це срп ске. Из сен ке – и из сво је вр сног под зе мља – до не сен 
је на све тлост за себ не со бе, у ко јој сто ји са мо стал но и по но си то. Ње го ве фи о ке, по ред кли-
шеа, кри ју још и пор тре те ча сни ка Ма ти це, ар хи тек ту ру про шлих вре ме на, фо то гра фи је 
све чано сти, про це си ја ко је су дав но про тут ња ле ули ца ма – али не без тра га. Ор ман је, пре ма 
све до че њу умет ни ка, по пут тре зо ра у ко ме је про на шао све што му је по треб но да осми сли 
но ва де ла. Си ла зак у под зе мље и у сен ке као по тра га за зна њем оп ште је ме сто свих древ-
них кул ту ра; то је ини ци ја циј ски по сту пак ко ји се на зи ва и Re gres sus ad ute rum, да кле по-
вра так у ма те ри цу. Ма три ца, ма те ри ца, Ма ти ца ети мо ло шки је згод на игра ре чи ко јом су се 
већ на во ђе њи ма ко ри сти ли умет ни ци Да ни ло и Лу ка; са до брим раз ло гом, јер је це ла еди-
ци ја „Тра ди ци ја и са вре ме но ства ра ла штво” про ми шља ње умет нич ког про це са као стал не 
ко му ни ка ци је из ме ђу раз ли чи тих вре ме на, овог на шег и оног по чет ног – ка ко у сми слу по-
че та ка Га ле ри је Ма ти це срп ске као ин сти ту ци је, та ко и у сми слу пра по че ла све та, од на ших 
очи ју скри ве ног, а опет у на ше ду ше ути сну тог. При ти сак и оти сак та ко ђе су зна чај на те ма 
из ло жбе, ка ко кроз гра фич ки про цес и екс по на те ко ји по ка зу ју гра фич ку пре су, та ко и у 
сим бо лич ном сми слу, јер ар хе тип у пре во ду са грч ког зна чи „пр ви оти сак” – а умет ник је 
пред нас по ста вио оби ље ар хе тип ских сли ка, у све сном на сто ја њу да нам се обра ти кроз 
при мор ди јал не са др жа је, сви ма за јед нич ке. Умет нич ко ства ра ње је у не ком сми слу од го вор 
на уну тра шњу те жњу да се ти уну тра шњи „при ти сци” и „оти сци” оспо ље. И за и ста, ве ро-
ват но не по сто ји умет ник на све ту ко ји мо же да из др жи а да не ства ра; сам Да ни ло има иза 
се бе бо гат опус од пре ко пе де сет из ло жби, а оби ље ски ца ко је по се ти о ци мо гу сло бод но да 
до дир ну и пре ли ста ју оли ча ва сву на бу ја лост и не за др жи вост умет нич ке ин спи ра ци је. Од-
лу ком да ски це, ко је су пу бли ци обич но не до ступ не, бу ду из ло же не на овај на чин, док су 
ма три це, про тив но до са да шњој прак си, из ло же не у ста ту су умет нич ког де ла, Га ле ри ја Ма ти-
це срп ске по ста вља ва жна пи та ња о то ме шта је умет нич ко де ло, ко о то ме од лу чу је и за-
што се не ки пред ме ти на кра ју на ђу у му зе ји ма, док дру ги оста ју ван њих. 

Раз гле да ње ски ца по кре ће нео до љив про цес асо ци ја ци ја на пред ста ве ства ра ња све та 
из ал хе миј ских трак та та ра ног но вог ве ка. Ни је слу чај но што про цес на стан ка јед ног умет-
нич ког де ла под се ћа на би блиј ско По ста ње, ка ко су га за ми шља ли ста ри ал хе ми ча ри; Јунг 
је ве о ма увер љи во до ка зао да је прак тич на ве шти на ал хе миј ских тран сму та ци ја за пра во од-
раз уну тра шњег са зре ва ња у по тра зи за це ло ви то шћу пси хе и у ослу шки ва њу гла са уну тар-
њег Ја ства3. Ре чи ма са мог Да ни ла, при ли ком ски ци ра ња про цес је био ва жни ји од крај њег 

2 Мир ча Ели ја де. Сим бо ли зам, све то и умет но сти. Кру ше вац: Гу тен бер го ва га лак си ја, 2006, 46.
3 Вид.: Kарл Гу став Јунг. Пси хо ло ги ја и Ал ке ми ја. За греб: На при јед, 1984.
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ре зул та та; у (не)усло ви ма пан де ми је ски це је кон стант но до сли ка вао, до цр та вао и ме њао, 
што мо же де лом до ча ра ти и ани ма ци ја Ср ђа на Ра да ко ви ћа. Раз ми шља ња и по тра га ко ју ски це 
по кре ћу се ни кад не за вр ша ва, те и го то ва де ла, иа ко пред нас по ста вље на као до вр ше на, 
за пра во пред ста вља ју по че так не ког но вог ди ја ло га са со бом и дру ги ма. Ханс Ге орг Га да мер 
(Hans-Ge org Ga da mer) схва тао је је зик као бес крај но сме њи ва ње пи та ња и од го во ра, па овај 
кон цепт из фи ло зо фи је је зи ка за си гур но мо же мо пре не ти и на фи ло зо фи ју умет нич ког ства-
ра ња, ко ја је као круг без по чет ка и кра ја. 

Круг, кру же ње, као до ми нант на те ма из ло жбе, ка ко кроз иде ју пре да је (пре ве де но – 
„тра ди ци је”) та ко и кроз те жњу да се рад на док то ра ту „за о кру жи”, у ви зу ел ном сми слу до-
ми ни ра по след њом са лом, у ко јој су екс по на ти по ре ђа ни око др ве ног сто же ра, цен трал но 
по ста вље ног. Сре ди шњи по ло жај овог екс по на та ни је слу ча јан, бу ду ћи да је „Сре ди ште... сим-
бол ор га ни за тор ског на че ла”4 а пред ста ве ко је „кру же” око др ве ног сто же ра ти чу се осни ва ња 
Ма ти це срп ске 1826. и ње не по то ње функ ци је са би ра ња, об на вља ња и стал ног се ја ња но вог 
зна ња. По диг нут, сто жер се от кри ва као пре ди мен зи о ни ра ни пе чат, но си лац ло гоа из ло жбе 
– Уро бо ро са, то јест зми је ко ја про жди ре соп стве ни реп, древ ног сим бо ла ко смо са и ци клич-
ног об на вља ња. Пре ма све до че њу умет ни ка, Уро бо рос се мо же схва ти ти као сво је вр сни ауто-
пор трет и сим бол не пре ста не лич не по тра ге, а сме штен на ло го тип из ло жбе, он окру жу је 
сим бол ко шни це, за штит ни знак Ма ти це, а мо жда и ре фе рен цу на ра ни ју из ло жбу истог на-
зи ва. На по је ди ним во ђе њи ма, пе чат је по при мио и пер фор ма тив ни ка рак тер, њи ме се оти ски-
ва ло, а пу бли ка се укљу чи ва ла у ди ја лог о умет но сти, ко ји за по сле ни у Га ле ри ји Ма ти це воде 
и без пу бли ке, на днев ном ни воу.

Екс по на ти на дах ну ти осни вач ким пе ча том ну ме ри са ни су зде сна на ле во; но, ако би-
смо, упр кос ну ме ра ци ји, спро ве ли за о крет уде сно, по сма тра ће мо кру жни це ко је се, по пут 
ме се че вих ме на, ис пу ња ва ју об ри си ма. Ти об ли ци, на лик на ће лиј ску де о бу, фор ми ра ју јед-
на ке сег мен те са кру жним пот пи си ма осни ва ча Ма ти це срп ске. Кру жни рас по ред, лу нар на 
сим бо ли ка и по сто ја ње др ве не осе окре та ња у овој са ли, упу ћу ју на то да кра ја не ма, то јест 
да тре ба на ста вља ти де ло ко је је бле ском ин спи ра ци је у Пе шти 1826. за по че ла гру па срп ских 
ча сни ка, од ко јих ни је дан ни је хтео да се пот пи ше из над дру гог.

Са свим при клад но и си гур но са на ме ром, чи та ва из ло жба је по ста вље на не ка ко ци-
клич но, та ко да се мо же рав но прав но са гле да ти и од пр ве и од по след ње са ле. Ау тор ка ових 
ре до ва је, при ли ком сва ке по се те, би ла у ис ку ше њу да раз гле да ње за поч не упра во „на о па ко” 
– од ски ца, пре ко со бе са „ме се че вим ме на ма”, па све до ди пло ме чи је пра зно кру жно по ље 
че ка да је Да ни ло ове ри док тор ском ди сер та ци јом – у стал ном на сто ја њу да се што до стој-
ни је и што плод ни је укљу чи у раз ме ну Га ле ри је Ма ти це срп ске са про шло шћу и са соп стве-
ном сре ди ном, ко јој је на ме ње на по ру ка на увод ном ка ме ну. 

Овом, мо же се сло бод но ре ћи, фи ло зоф ском из ло жбом, Да ни ло је пр ви ко ји отво ре но 
афир ми ше кон цепт „му зеј ског ми сли о ца”, што је ти ту ла ко ју му је до де ли ла управ ни ца Ти-
ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, а у ко јој је оли че на сло же ност ан га жма на да на шњег му зеј ског 
рад ни ка. Умет ник, кон зер ва тор, ку стос, во дич, че сто порт па рол за од но се са јав но шћу, ау тор 
тек сто ва али и тех ни чар свих вр ста ка да је по тре бан пар ру ку ви ше, Да ни ло и ње му слич не 

4 Jean Che va li er, Alain Ghe er brant. Rječ nik sim bo la – mi to vi, sni, obi ča ji, ge ste, ob li ci, li ko vi, bo je, bro je vi. 
Za greb: Na klad ni za vod MH, 1989, 624.
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ко ле ге ди љем зе мље де мон стри ра ју ши ри ну и буд ност по треб не за оба вља ње по сло ва у кул-
тур ним ин сти ту ци ја ма да нас. У не ком сми слу ово ни је из не на ђу ју ће, бу ду ћи да на кул ту ри 
по чи ва ју иден ти тет и кон ти ну и тет свих на ро да, али је сте сла бо при ме ће но и не до вољ но це ње-
но. Сто га се баш отва ра њем и при вла че њем што раз ли чи ти је пу бли ке, што до след но спро-
во ди Га ле ри ја Ма ти це срп ске, пре мо шћа ва јаз ко ји по сто ји из ме ђу чи ње ни це да је кул ту ра 
сва чи ја на су шна по тре ба и још увек мањ ка вог осве шћи ва ња и не го ва ња те по тре бе.

Ве сна С. Га јић
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, док то ранд 

ve sna.adic @gmail.com
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