
Сне жа на Ми шић, Ђу ра Јак шић. Из ме ђу ми та и ствар но сти,  
Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2020.

Уоб ли ча ва ње мо но гра фи је о Ђу ри Јак ши ћу, 
јед ном од нај зна ме ни ти јих срп ских умет ни ка 19. 
ве ка, чи ни се ве о ма зах тев ним по ду хва том. Де кон-
струк ци ја ли ка и де ла Ђу ре Јак ши ћа уве ли ко на-
ди ла зи уо би ча је но пи са ње о ис так ну тим умет ни-
ци ма про шлих епо ха. Раз лог ле жи у чи ње ни ци да 
је на кнад на кон струк ци ја за ма гли ла ње го во исто-
риј ско де ло и ствар ни лик. Сто га, и под на слов књи-
ге – Ђу ра Јак шић. Из ме ђу ми та и ствар но сти, го-
во ри о на ме ри да се сли кар и књи жев ник по ста ви 
у ре ал ни про стор и ствар но вре ме.

Слу же ћи се са вре ме ним ме то до ло шким осно-
ва ма исто риј ско у мет нич ке ди сци пли не, Ми ши ће-
ва се пре вас ход но осло ни ла на кон тек сту ал ни при-
ступ ко ји под ра зу ме ва сме шта ње Јак ши ћа у дру-
штво, по ли ти ку и кул ту ру дру ге по ло ви не 19. ве ка 
у Ср би ји и Сред њој Евро пи. Ис так ну та је осно ва 
дру штве но-исто риј ског кон тек ста, што под ра зу ме-
ва ра све тља ва ње Јак ши ће вог иден ти те та и те мат-
ског ре пер то а ра у све тло сти идеј них и умет нич ких 

окви ра вре ме на. Исто вре ме но, из ве де на ана ли за стил ског је зи ка де фи ни са ла је ли ков ну по-
е ти ку Јак ши ће вог ли ков ног опу са. Ау тор ка се осло ни ла и на ико но граф ски и ико но ло шки 
ме тод, на осно ву ко јих је по ста ви ла ти по ве из умет ни ко вог ком по зит ног опу са, по том ком-
па ри ра ла са европ ским сли ка ма, и на кра ју им да ла ду бљи сми сао.

Пре вас ход но раз ма тра ју ћи Јак ши ће во ли ков но де ло, де ли мич но скрај ну то у од но су на 
ње гов књи жев ни опус, ау тор ка се ни је ли би ла да ис так не ва жност про жи ма ња ре чи и сли ке 
у умет ни ко вом опу су, ко ји је са гле да ла као је дин стве ни свет вер бал но-ви зу ел не кул ту ре.

У по гла вљу под на зи вом „До са да шња ис тра жи ва ња и ту ма че ња сли кар ства Ђу ре Јак-
ши ћа” до шло је до кри тич ке ана ли зе Јак ши ће вог ли ков ног де ла. У пре гле ду исто риј ске ре-
цеп ци је умет ни ко вог ли ка и де ла, Ми ши ће ва за по чи ње са уте ме љи тељ ским ис ка зи ма дво ји це 
сли ка ре вих са вре ме ни ка. Освр ти Но ва ка Ра до ни ћа и Све ти сла ва Ву ло ви ћа су про из ве ли 
те зу о не пре ци зном цр те жу и не по зна ва њу ана то ми је, што се до во ди ло у ве зу са Јак ши ће вим 
не пот пу ним шко ло ва њем на ака де ми ја ма у Бе чу и Мин хе ну. С об зи ром на то да је прет по-
ста вље ни ака дем ски оквир био нео п хо дан за ви со ко вред но ва ње ли ков них де ла, ста во ви 
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пр вих кри ти ча ра су у из ве сној ме ри до ве ли у сум њу ње го во де ло. Ис так ну та сна га сли ка ре-
вог из ра за, оли че на у све тло сти, бо ји и екс пре сив ном по те зу ки чи це ни су би ли до вољ ни за 
по зи тив ну ва ло ри за ци ју Јак ши ће вог сли кар ства у по след њим де це ни ја ма 19. ве ка.

Ми ши ће ва упу ћу је на ре ва ло ри за ци ју умет ни ко вог де ла ко ја се зби ла у ме ђу рат ном 
пе ри о ду. По зи тив ни освр ти Вељ ка Пе тро ви ћа, Ми ла на Ка ша ни на и Бран ка По по ви ћа во-
ди ли су ка от кри ва њу дру га чи јег Јак ши ћа. У вре ме ну окре та ња кул тур не по ли ти ке пре ма 
Фран цу ској у Јак ши ће вом сли кар ству су пре по зна те од ли ке Кур беа и Делакроe. У скла ду са 
та квом прак сом до шло је до про из вод ње Јак ши ћа као јед ног од нај и стак ну ти јих срп ских 
ре а ли ста и ро ман ти ча ра. Са гле да ва ње Јак ши ће вог де ла из ви зу ре фор ма ли стич ке ли ков не 
кри ти ке по ја ча ло се у по сле рат ном пе ри о ду. Ау тор ка при ље жно ана ли зи ра на по ре пр ве по сле-
рат не ге не ра ци је ис тра жи ва ча (Зо ра Си мић Ми ло ва но вић...), да би по том ука за ла на ис тра жи-
ва ња дру ге ге не ра ци је на уч ни ка, по го то во оних из осме де це ни је 20. ве ка. На осно ву тра га ња 
за чи стим ли ков ним еле мен ти ма, Ни ко ла Ку со вац и Ла зар Три фу но вић су у све тло сти и боји 
ви де ли ис ка зе сло бо де умет ни ко вог нео б у зда ног ду ха, ко ји је, сна гом свог из ра за, по ти снуо 
од су ство ака дем ског тре нин га. Ка ко Ми ши ће ва убе дљи во по ка зу је, не ка да шња ма на је по-
ста ла пред ност, те је од су ство ака дем ске уче но сти и фор мал не пре ци зно сти усло ви ло сло-
бо ду ро ман ти чар ске екс пре си је, ка квим је Јак ши ће во сли кар ство чи та ла ме ђу рат на и по-
сле рат на ге не ра ци ја ис тра жи ва ча. По том, ау тор ка ана ли зи ра про ме не па ра диг ме ви ђе ња 
Јак ши ће вог де ла у 21. ве ку. Сме шта ње ње го вих сли ка у окви ре по ли тич ке ико но гра фи је, би ло 
да су у пи та њу на ци о нал не или ди на стич ке те ме, го во ри о ком плек сно сти ње го вог сли кар-
ства, али и о про ме ни ра кур са по сма тра ња Јак ши ће вог де ла у це ли ни.

У на ред ном по гла вљу ко је но си на зив „Ства ра ње ми та о мо дер ном тра гич ном ју на ку” 
на во де се осно ви ства ра ња ко лек тив не сли ке о Јак ши ћу. Де кон стру и шу се основe кон сти ту-
и са ња ми та о сло бо до ум ном умет ни ку, рас ко шном бо е му и не схва ће ном ге ни ју. Ау тор ка за-
у зи ма тре звен став о Јак ши ће вој при ро ди, до пу шта ње го ву со ци јал ну не сна ла жљи вост, али 
је са гле да ва кроз при зму по то њих на ра ти ва о укле том умет ни ку и тра гич ном хе ро ју, на ста-
лим у епо хи кул ту ре ро ман ти зма, а по твр ђе ним у ме ђу рат ном пе ри о ду, у епо хи ра ђа ња кон-
струк ци је о ге ни ји ма мо дер не умет но сти и њи хо вим пре те ча ма из ра ни јих епо ха. Та ко се 
увре же ни на ра тив о са мо вољ ној умет ни ко вој изо ла ци ји из ме шта из окри ља на кнад но кон-
стру и са ног ми та, и сме шта у окви ре ре ал ног ме ста умет ни ка у исто риј ској епо хи. По твр да 
кон тек сту а ли за ци је Јак ши ће вог ли ка и ње го вих ефе ка та на ла зи се у ау тор ки ним по зи ва њи ма 
на он да шње есе је Јо ва на Скер ли ћа и Љу бе Не на до ви ћа о кон зу ма ци ји ал ко хо ла – раз у ме ва-
них као дру штве не и кул тур не прет по став ке уоб ли ча ва ња ал тер на тив ног све та умет нич ке 
бо ем шти не.

По том се ана ли зи ра умет нич ко фор ми ра ње Ђу ре Јак ши ћа. На уте ме љен на чин, ко ри-
сте ћи се ар хив ским из во ри ма, упи сним књи га ма, и дру гим при мар ним из во ри ма, до шло се 
до пре ци зно утвр ђе них раз вој них ста ни ца Ђу ре Јак ши ћа. Цр тач ка шко ла у Те ми шва ру (1846–
1847); сли кар ска ака де ми ја Ја ко ба Ма ра сто ни ја у Пе шти (1847–1848); ра ди о ни ца Кон стан ти на 
Да ни ла у Ве ли ком Беч ке ре ку (1850–1851); бо ра вак у Бе чу (1851–1852); крат ко трај ни бо ра вак 
на Ака де ми ји у Мин хе ну (1853–1854); уче ње на Ака де ми ји у Бе чу (1861–1862), де фи ни са ли су 
умет нич ко фор ми ра ње Јак ши ћа. По себ но се ва жним чи ни кон тек сту а ли за ци ја ње го вих бо-
ра ва ка у Мин хе ну и Бе чу, во де ћим сред њо е вроп ским умет нич ким и кул тур ним цен три ма. 
Ука зи ва ње на три јумф бел гиј ског исто риј ског сли кар ства у вре ме Јак ши ће вог бо рав ка у Мин-
хе ну; ре флек си је на сли кар ство По ла Де ла ро ша; не по сред ни ути цај ње го вог про фе со ра 
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Кар ла Вур цин ге ра на Ака де ми ји у Бе чу, и по сред ни до ди ри са про фе со ри ма Ле о пол дом Ку-
пел ви зе ром и Јо зе фом Фи ри хом на ис тој Ака де ми ји, по ста вља ју те ме ље за по то њу ана ли зу 
Јак ши ће вог исто риј ског сли кар ства и по зно на за рен ске ли ков не по е ти ке у ње го вом ре ли ги-
о зном опу су.

У сле де ћем одељ ку, ука зу је се на осно ве идеј ног фор ми ра ња Ђу ре Јак ши ћа. Ра све тљен је 
ње гов ро до љу би ви за нос као по сле ди ца на ци о нал них иде а ла срп ске ет ни је се вер но од Саве 
и Ду на ва у вре ме ве ли ке Ре во лу ци је 1848. го ди не, што је ре зул ти ра ло умет ни ко вим до бро вољ-
ним при сту пом тру па ма Ве ли ко ки кинд ског ди штрик та 1849. го ди не. На кон ана ли зе на ци о-
нал них осно ва у фор ми ра њу Јак ши ћа, пре шло се на ње го ву са о бра зност про све ти тељ ско-па-
три от ским иде а ли ма Ује ди ње не омла ди не срп ске и Све то за ра Ми ле ти ћа, као и на по то ње 
збли жа ва ње са Све то за ром Мар ко ви ћем и ак ту ел ним со ци ја ли стич ким иде а ли ма. По том је 
ра све тље но Јак ши ће во уче шће у устан ци ма и ра то ви ма за на ци о нал но осло бо ђе ње у пе ри-
о ду од 1875. до 1878. го ди не. Пот цр тан је умет ни ков су коб са ге не ра лом Алим пи ћем, ко ји је 
ду го ва жио као па ра диг мат ски при мер не мо гућ но сти ин кор по ра ци је Јак ши ћа у зва нич не 
то ко ве срп ске др жа ве и си стем ског де ло ва ња уну тар дру штва. Убе дљи во је ис так ну та ди хо-
то ми ја на ре ла ци ји уто пиј ских иде а ла и не ми нов не ствар но сти, те је ис так ну та Јак ши ће ва 
двој ност са гле да ва ња – с јед не стра не, иде а ли зо ва не ет ни је, и с дру ге стра не, ко руп тив не 
др жав не струк ту ре.

У на ред ној ве ли кој це ли ни ана ли зи ра се сли кар ство Ђу ре Јак ши ћа. Нај пре је ис пи та но 
ре ли ги о зно сли кар ство, ко је ау тор ка сме шта из ме ђу за ми шља ња и ствар но сти. Ана ли за ико-
но ста са цр кве у Срп ској Цр њи и ве ћег бро ја ико на (ре ли ги о зних сли ка) про пу ште на је кроз 
ико но граф ску, стил ску и идеј ну ана ли зу. Та ко се по ти ре увре же на те за о Јак ши ћу као не-
вољ ном сли ка ру цр кве них те ма, ус по ста вље ној на опреч но сти из ме ђу ње го вог ре а ли зма и 
оно стра них, ме та фи зич ких те ма. Ука зав ши на мо гу ће ико но граф ске уз о ре ко је про на ла зи 
у европ ском сли кар ству но вог и мо дер ног до ба, и ана ли зи ра ју ћи ути ца је по зно на за рен ске 
ли ков не по е ти ке, ре ва ло ри зу је Јак ши ће во ре ли ги о зно сли кар ство. Ау тор ка за кљу чу је да је 
Јак шић свој ре ли ги о зни опус уте ме љио на осно ва ма кон цеп та ре ли ги о зног сли кар ства као 
исто риј ске исти не, што ука зу је на по што ва ње на че ла исто ри зма и по зи ти ви зма. 

У на ред ном по гла вљу ау тор ка се ба ви пор трет ним сли кар ством у де лу Ђу ре Јак ши ћа. 
По ста вив ши пор тре те из ме ђу ре а ли зма и иде а ли зма, ис та кла је основ не по сту ла те упо тре бе 
фи зи ог но ми је у пор тре ти са њу ли ко ва. По том сле ди ана ли за зна ме ни те Ла ва те ро ве Фи зи ог но-
ми је, као и из ве сна улеп ша ност при ка за них ли ко ва, из ве де них у скла ду са по сту ла ти ма иде-
а ли стич ке есте ти ке. Ми ши ће ва је ука за ла и на он да шњу ре цеп ци ју Јак ши ће вог пор трет ног 
сли кар ства ко је је не рет ко би ло у опреч но сти са оче ки ва ном слич но шћу (вер но шћу) ко ју су 
на сво јим со ци јал ним и јав ним пред ста ва ма же ле ли пред став ни ци срп ског гра ђан ства. Та-
ко ђе, пра те ћи успон срп ске гра ђан ске кла се кроз Јак ши ће ву пор трет ну га ле ри ју, ау тор ка 
ука зу је на кул ту ру би дер ма је ра као гра див ног окви ра ви зу ел не ре пре зен та ци је срп ског гра-
ђан ства, и ње го вог уљуљ ка ног и удоб ног све та.

У по гла вљу по све ће ном але го риј ским пред ста ва ма ана ли зи ра се оквир ко ји је омо гу-
ћио Јак ши ћу да пред ста ви ове ми са о не фи гу ре. Ис так ну та ве за са слич ним пред ста ва ма 
Фри дри ха фон Амер лин га, во де ћег сли ка ра беч ког би дер ма је ра, го во ри о кон ти ну и ра ним 
на по ри ма да се де ло срп ског сли ка ра по ве же са европ ским сли кар ством.

У на ред ном пот по гла вљу под на зи вом „Из ме ђу исто ри је и ак ту ел ног”, Ми ши ће ва ана-
ли зи ра ра зно ли ки те мат ски ре пер то ар Јак ши ће вог исто риј ског сли кар ства. Исто риј ске 
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ком по зи ци је, исто риј ски пор тре ти Не ма њи ћа и Кра ље ви ћа Мар ка, ди на стич ке пред ста ве, 
као и ци клу си исто риј ских пор тре та за го сти о ни цу Код ка ми ле у Но вом Са ду и ма на сти ру 
Вра ћевш ни ци пред ста вље ни су кроз при зму бу ђе ња на ци о нал не све сти срп ске ет ни је, као 
и кроз ком па ра ци ју са мо гу ћим узо ри ма у европ ском сли кар ству (Карл Те о дор фон Пи ло-
ти, Ка ра ва ђо, Луј де Би фе...). Опус исто риј ског сли кар ства Ђу ре Јак ши ћа до ве ден је у све зу 
са пре вла шћу исто ри зма као идеј не ка те го ри је, и по том ин кор по ри ран у дис курс еп ског као 
струк ту рал не осно ве ви зу ел ног пред ста вља ња срп ске на ци је.

У на ред ној це ли ни об ра ђу је се про па ганд ни по тен ци јал Јак ши ће ве по е зи је и ли ков них 
де ла у слу жби по пу ла ри за ци је, и вер бал но-ви зу ел не ре пре зен та ци је ди на сти је Обре но вић. 
Из ван увре же ног ста ва о бун тов ном умет ни ку и бор цу за со ци јал ну прав ду, не скри ва се 
удво рич ка Јак ши ћева уло га у кре и ра њу ди на стич ких па не ги ри ка и кључ них ви зу ел них ам бле-
ма Обре но ви ћа (Та ков ски уста нак, Ба кља да кроз Стам бол-ка пи ју). Уо ста лом, ка ко се кри тички 
при ме ћу је, удео у ди на стич кој про па ган ди је ве ро ват но и до вео до умет ни ко вог на ме ште ња 
у Др жав ној штам па ри ји Кне же ви не Ср би је 1872. го ди не.

У на ред ном пот по гла вљу се ра све тља ва Јак ши ћев до при нос у та ко зва ним по пу лар ним 
ме ди ји ма: ре кла ме за тр го ви не и ка фа не, па пир ни но вац и илу стра ци је за илу стро ва не но-
вине.

У по след њем по гла вљу књи ге пред ста вље на је те мат ска и по ет ска све за вер бал ног и 
ви зу ел ног је зи ка у де лу Ђу ре Јак ши ћа. Гра де ћи на ра тив на ста ром кон цеп ту ut pic tu ra po e sis, 
до шло се до узор них де ла: По е ти ке Ари сто те ла и Хо ра ци ја и Ле син го вог Ла о ко на. По зи-
ва ју ћи се на прет ход не ис тра жи ва че, по пут Не на да Си ми ћа, Ми о дра га Ко ла ри ћа, ис так нут 
је се стрин ски од нос две умет но сти у је дин стве ном ме диј ском си сте му ре чи и сли ке Ђу ре 
Јак ши ћа.

Ко нач но, књи га је оста ла без за кључ ка на срп ском је зи ку, ко ји је, ипак, на ва љан на чин 
пред ста вљен на не мач ком и ен гле ском је зи ку. Ипак, не до ста так за кључ ног су ми ра ња је надо-
ме шћен у по је ди нач ним по гла вљи ма, где су пре до че не осно ве умет ни ко вог жи во та и де ла. 

На кон цу је пре до че на и из у зет но кон ци пи ра на хро но ло ги ја, као и бо гат ви зу ел ни ма-
те ри јал Јак ши ће вих де ла, али и ре фе рент них/узор них де ла стра них умет ни ка. Књи гу пра ти 
и оби ман спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре, ко ји ука зу је на ау тор ки ну оба ве ште ност о ак ту ел ним 
на уч ним до стиг ну ћима. 

У це ли ни, ра ди се о вред ној мо но гра фи ји ко ја ста ра чи та ња осве жа ва, до но си но ве ин-
фор ма ци је, и ства ра јед ну ори ги нал ну би о гра фи ју умет ни ка. На кон ско ро по ла ве ка од по-
след ње зна чај не мо но гра фи је о Ђу ри Јак ши ћу, до шло је до кри тич ке ре ва ло ри за ци је ње го вог 
ли ка и де ла. По штен при ступ ау тор ке, за сно ван на по сту ла ти ма ака дем ске че сти то сти, усло-
вио је из ве сне шу мо ве у ана ли зи Јак ши ће вих сли ка. У по је ди ним слу ча је ви ма, сле де ћи прет-
ход ним ис тра жи ва чи ма, до шло је до фор ма ли стич ког ту ма че ња Јак ши ће вих сли ка, што је на 
из ве стан на чин усло ви ло ко ли зи ју са дру гим де ло ви ма тек ста, у ко ји ма су сли ке по сма тра не 
из ра кур са со ци јал ног, по ли тич ког и дру штве ног по зи ци о ни ра ња са вре ме не исто риј ско у мет-
нич ке ди сци пли не. 

На сло ње на на прет ход ни ке, по шту ју ћи њи хо во до ба и та да шња зна ња, Ми ши ће ва је 
ство ри ла но во и ори ги нал но де ло ко је пул си ра у скла ду са ак ту ел ним до бом. Из ме стив ши 
Јак ши ћа из то ко ва ли не ар ног раз во ја фор ма ли стич ки устро је не исто ри је умет но сти, и њене 
по тра ге за узро ци ма мо дер но сти, на ди шла је ви ђе ње Јак ши ће вог ли ков ног де ла као про гре-
сив не ета пе у раз во ју срп ске мо дер не умет но сти.
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Упр кос ис так ну тој ди хо то ми ји, при ло же но де ло пред ста вља зна лач ки скло пљен и струк-
ту рал но до бро по зи ци о ни ран на ра тив. У функ ци ји де кон струк ци је ра зно ли ких сте ре о ти па и 
ми то ва о умет ни ку ни жу се зна лач ки име но ва на по гла вља. Из ма шта ни ро ман ти чар ски ге-
ни је је по ста вљен у вре ме и про стор, а да при том ни је на ру ше на ње го ва екс клу зив ност. Ко-
лек тив на свест о на ци о нал ном хе ро ју, со ци јал ном мар ги нал цу, де ка дент ном бо е му, бун тов-
ном ро ман ти ча ру и дру штве ном уз бу њи ва чу је де кон стру и са на и сме ште на у окви ре епо хе. 

Не до вољ на за сту пље ност мо но граф ских сту ди ја у срп ској сре ди ни у по след ње две де це-
ни је, по го то во ка да су у пи та њу умет ни ци 19. ве ка, ука зу је на ши ре окви ре та ко зва не кри зе 
жан ра би о гра фи је ко ја је, на кон Дру гог свет ског ра та, за хва ти ла свет ску на у ку. У но ви је вре-
ме на уч ни ци из сфе ра со ци о ло ги је, пси хо ло ги је, исто ри је књи жев но сти су по ти сну ли исто-
ри ча ре умет но сти у дру ги план, док је са ма ди сци пли на тра га ју ћи за оп штим за ко но мер но-
сти ма ис ка за ла не по ве ре ње пре ма жи во то пи си ма умет ни ка. 

То ком по след њих де це ни ја 20. ве ка до шло је до ве ли ког по врат ка жан ра би о гра фи је 
умет ни ка у свет на у ке. Оту да се још ва жни јим чи ни по ду хват да се уоб ли чи јед на са мо свој на 
и кри тич ки ин то ни ра на би о гра фи ја Ђу ре Јак ши ћа. У том по ду хва ту ау тор ка је има ла не се-
бич ну по др шку сво је ма тич не ку ће. Га ле ри ја Ма ти це срп ске се об ја вљи ва њем књи ге о Ђу ри 
Јак ши ћу вра ти ла на ста зе пу бли ко ва ња мо но граф ских из да ња, укло пив ши се та ко у са вре-
ме не на уч не то ко ве и му зеј ску из да вач ку по ли ти ку европ ских му зе ја.

У вре ме ра ђа ња би о гра фи ја (1850–1900) ве ли ки не мач ки исто ри ча ри при сту пи ли су 
кри тич ким по ле ми ка о при ро ди би о гра фи је. Док је Јо хан Гу став Дрој зен сма трао да се у био-
гра фи ји има од стра ни ти ин ди ви ду ал ни раз вој по је дин ца, Ран ке је за сту пао те зу о ин те грал-
ном раз во ју по је дин ца у сво јој исто риј ској епо хи, ко јом је усло вљен, и у ко јој де лу је. На сли-
чан на чин су Хер ман Вос и Хајн рих Вел фин, зна ме ни ти исто ри ча ри умет но сти са по чет ка 
20. ве ка, пи та ње уоб ли ча ва ња би о гра фи ја пре не ли на по ље исто риј ско у мет нич ке ди сци пли не. 
Вос је кри ти ко вао Вел фли но во ута па ње умет ни ка и ње го вог де ла у оп ште за ко но ме р но сти 
ко је, у скла ду са кон цеп том исто ри је умет но сти без име на, по чи ва ју на фи ло зоф ској ап страк-
ци ји и естет ском уоп шта ва њу. Сма трао је да је умет ник ак ти ван субjeкат у раз во ју исто ри је и 
умет но сти, те се сто га не мо же ис кљу чи ти из окви ра би о гра фи је ко ја по чи ва на исто риј ским 
усло вље но сти ма. 

Упра во на та квом осно ву, Ми ши ће ва је устро ји ла јед ну по зи ти ви стич ки ин то ни ра ну 
би о гра фи ју ко ја у скла ду са лич но шћу ана ли зи ра ног, али и дру штве но и сто риј ским кон тек-
стом, ра све тља ва лик и де ло Ђу ре Јак ши ћа. Исто вре ме но, Јак ши ће во де ло је умет ну то у окви-
ре ак ту ел них тен ден ци ја у европ ском сли кар ству, те је на ра тив о ге ни јал ном на тур шчи ку, 
пре то чен у си стем европ ске ли ков не прак се дру ге по ло ви не 19. ве ка. Та ко је упот пу ње на био-
гра фи ја, ко ја у нај бо љем сми слу сме шта осо бе ног на ци о нал ног умет ни ка у исто риј ски про-
цес и ши ри европ ски кон текст. Из у зет ност јед ног умет ни ка и ње го ва не сум њи ва спе ци фич-
ност по твр ди ле су оп ште то ко ве умет но сти и кул ту ре дру ге по ло ви не 19. ве ка у Сред њој 
Евро пи, усло вив ши да је дан ми кро при мер ука зу је на ма кро свет.

Ме ђу рат ној ге не ра ци ји је био по тре бан изо ло ва ни и не за ви сни, ан ти а ка дем ски и про-
то мо дер ни умет ник. По сле рат ној ге не ра ци ји је го дио ан га жо ва ни, суб вер зив ни и про то ре-
во лу ци о нар ни на ци о нал ни/на род ни три бун. Са вре ме ној ге не ра ци ји је не сум њи во био по-
тре бан је дан исто риј ски Јак шић. Онај ко ји је про те ран и не схва ћен у Ра чи Кра гу је вач кој и 
Су мра ков цу, али и зна ме ни ти су бје кат за јед ни це, ди на стич ки па не ги ри чар и на ци о нал ни ве-
ли кан пом пе зно са хра њен у Бе о гра ду. Та кав ком по зит ни и рас тр за ни по је ди нац, са о бра зан 
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рит му да на шњи це, у стал ном по кре ту из ме ђу су прот них по ло ва, ка квим Сне жа на Ми шић 
де фи ни ше сво ја по гла вља, на мет нуо се као ре флек си ја мо дер ног чо ве ка.

Ко нач но, Сне жа на Ми шић се у име сво је ге не ра ци је, по ре чи ма Вир џи ни је Вулф, из бо-
ри ла за пра во на кон сти ту и са ње би о гра фи је јед ног ве ли ка на про шло сти, ко ју је она из гра-
ди ла на ау то ри та ти ван, са мо сво јан и кри тич ки уте ме љен на чин.

Игор Б. Бо ро зан
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет 

bo ro zan.igor73@gmail.com
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