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СА ЖЕ ТАК: У пр вом де лу ра да се пре до ча ва део ори јен та ли стич ког опу са сли ка ра 
Ја ро сла ва Чер ма ка про ис те клог из ње го вог бо рав ка у Цр ној Го ри 1862. го ди не. Пред ста-
вља ју се оце не и углед ње го вих сли ка, идеј но за че тих у при прем ним цр те жи ма за по че-
тих на Це ти њу, у де лу та да шње европ ске штам пе ко ја је про сла ви ла на ро чи то Ра ње ног 
Цр но гор ца. У дру гом де лу ра да па жња је по све ће на Хер це го вач ком ро бљу – Чер ма ко вој 
сли ци и пе сми кња за и кра ља Ни ко ле Пе тро ви ћа Ње го ша. Ком пле мен тар не по те ми и 
го то во исто вре ме не, сли ка и пе сма из ра жа ва ју ан тич ки прин цип ut pic tu ra po e sis. За-
јед но под сти чу кре и ра ње ta ble au vi vant-а – ожи вље ног све до чан ства ко је је из ра зи ло 
оно вре ме ну есте ти ку, иде о ло ги ју и фун кци ју жи вих сли ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ја ро слав Чер мак, ори јен та ли зам, Цр на Го ра, Ни ко ла Пе тро вић Ње-
гош, Ра ње ни Цр но го рац, Хер це го вач ко ро бље, ек фра зис, ut pic tu ra po e sis, ta ble a ux vi vant.

Чер мак на Це ти њу 1862. го ди не

Ја ро слав Чер мак (Ja ro slav Čermák, 1830–1878), че шко-фран цу ски пред став ник 
ака дем ског ре а ли зма – прав ца ко ји се због ко мер ци јал не ис пла ти во сти за о де нуо 
ори јен та ли стич ким мо ти ви ма – углед је сте као сли ка ма ко је при ка зу ју те ме са Бал-
ка на. Оне су се до па ле па ри ској пу бли ци, жељ ној сце на еро са и на си ља из ме ште ног 
у да ле ки до мен „Ис то ка” (Ma ku lje vić 2006: 141–156; Di e de ren 2010: 34–53; Je zer nik 
2010: 24–25). Це ни ла их је и кри ти ка, до де лив ши му на гра ду за Упад ба ши бо зу ка у 
хри шћан ско се ло у Хер це го ви ни (Raz zia de bac hibo u zo uchs dans un vil la ge chrétien de 
l’Herzégo vi ne, Tur qu ie: Da hesh Mu se um of Art, Њу јорк, ре пли ка у Národní ga le rie, Праг) 
на па ри ском Са ло ну 1861. го ди не. Углед ни кри ти чар Го тје (Théop hi le Ga u ti er) за пи сао 
је да сли ка оди ше „сна жном бру тал но шћу”, а те ло пред ста вље не же не пле ни „ва тре ном 
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рас ко шно шћу” (Ga u ti er 1861: 99–100). Исто ри чар умет но сти Стра хан (Ed ward Stra-
han) на звао ју је „але го ри јом хри шћан ства” (Di e de ren 2010: 51).

На та ла су ин те ре со ва ња за ра то ве на Бал ка ну, же ле ћи да до сег не та да ве о ма 
тра же ни ква ли тет ка рак те ри стич ног, но шен сна жним сла вјан ским ду хом,1 Чер мак 
од ла зи у Дал ма ци ју и Ду бров ник 1858. го ди не. У ли те ра ту ри се на во ди да је већ тада 
же лео да до ђе у Цр ну Го ру, при ву чен од је ком ко ји је иза зва ла ње на по бе да над Тур-
ци ма у Би ци на Гра хов цу 1. ма ја те го ди не. Али, у то ме га је омео ве ли ки снег ко ји је 
за тр пао пут од Ко то ра до Це ти ња. Због овог пу то ва ња, о ко ме се ма ло зна, на у чио 
је „срп ски је зик не са мо чи та ти и по ма ло и го во ри ти не го и пи са ти ћи ри ли цом”, а по 
ње го вој смр ти „у ње го вој остав шти ни на шла се срп ска гра ма ти ка и не ко ли ко срп ских 
књи га” (ЧЕР НИ 1928: 7). И сли кар Вла хо Бу ко вац, ко ји га је срео у Па ри зу 1877, за пи-
сао је да Чер мак го во ри по на шки (БУ КО ВАЦ 1925: 83). У свој па ри ски сту дио до нео је 
ски це и ет но граф ски ма те ри јал, ко је је ко ри стио у из ра ди жа нр-сли ка и исто риј ских 
ком по зи ци ја.

На Це ти ње је до шао на по зив цр но гор ског вла да ра Ни ко ле I Пе тро ви ћа Ње го-
ша и свог зе мља ка, кња же вог се кре та ра Вац ли ка (Jan Vaclík), по чет ком ав гу ста 1862, 
то ком Цр но гор ско-тур ског ра та.2 У прат њи уче ни ка Ху та ри ја (Jo seph Hut tary) и књаже-
вих пер ја ни ка, све ча но је до че кан и сме штен у Би љар ди. Кра јем де цем бра исте годи-
не, пре ма са ве ту свог при ја те ља, углед ног ду бро вач ког вла сте ли на и пе сни ка Ме да 
Пу ци ћа, оти шао је пут Ду бров ни ка и на ста нио се у Ман да ље ни, се лу у Жу пи Ду бро-
вач кој. У ње му је остао до про ле ћа 1865, сли ка ју ћи те ме ве за не за Дал ма ци ју, Цр ну 
Го ру и Хер це го ви ну (Ma can 1961: 307–321).

На Це ти њу је из ра дио пор тре те ве ли ког вој во де Мир ка, кње ги ња Да рин ке и Ми-
ле не Пе тро вић, ко ман дана та цр но гор ске вој ске Јо ва на Ву ко ти ћа и Ми ља на Вуко ви ћа, 
Ми лу ше Ђу ра шко вић, као и при прем не цр те же за исто риј ске ком по зи ци је (ЧЕР НИ 
1928: 8).

Чер мак је био оче ви дац и уче сник бо је ва то ком офан зи ве тур ског вој ног за по-
вед ни ка Омер-па ше Ла та са. Пре ма Ху та ри је вим бе ле шка ма, „са пу шком у јед ној и 
па ле том у дру гој ру ци”, оби ла зио је ра ње ни ке и хра нио же не и де цу у збе го ви ма 
(ЧЕР НИ 1928: 19). То је про ме ни ло умет ни ков из раз, ко ји по ста је ау тен тич ни ји и хе-
рој ски, ма да и да ље ве о ма ин сце ни ран. Књаз Ни ко ла од ли ко вао га је Ор де ном за не-
за ви сност Цр не Го ре.

Чер ма ко ва сту ди ја Пре но ше ње сли ка са це тињ ског дво ра из 1862/63. по ка за ла је – 
ка ко је одав но за пи са но – европ ској јав но сти да Цр но гор ци „кул тур ну ба шти ну це-
не као и све дру ге жи вот не вред но сти, од ко јих им је, без сум ње, сло бо да нај дра жа” 

1 Тај дух по себ но је ис так нут у пе сми ду бро вач ког ле ка ра и пе сни ка Ива на Ка зна чи ћа „Ја ро сла ву 
Чер ма ку у Це ти ње”. Oна оди ше на дом да ће умет ни ко ва де ла, ко ја пред ста вља ју „див ну кра со ту ми ле 
нам мај ке Сла ви је”, до при не ти ње ном уз ди за њу из по но ра у ко ји ју је „ти ран ство зба ци ло” (пре ма ЧЕР-
НИ 1928: 9–10).

2 Овај рат је Цр на Го ра из гу би ла и би ла при ну ђе на да при хва ти те шке од ред бе ул ти ма ту ма (ПА-
ВИ ЋЕ ВИЋ 1964).
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(СИ МИЋ 1957: 5). Пред ста вља „ли ков ни до ку мент о це ни сло бо де и це ни кул ту ре јед-
ног на ро да, не схва ће ног увек на За па ду” (Bra jo vić 1967: XXI) (Сл. 1). При ка за на су 
че ти ри Цр но гор ца, до ко ле на у сне гу, од ко јих тро ји ца но се сли ке, па жљи во их узди-
жу ћи да се не по ква се. У сре ди ни је Чер ма ков пор трет кње ги ње Да рин ке, су пру ге 
кња за Да ни ла I (Му зеј кра ља Ни ко ле, Це ти ње). На ле вој стра ни је сли ка за кло ње на 
гла вом и ра ме ни ма оног ко ји је но си, али се ви ди да је то жен ски пор трет. Пре ма гу-
стим ко вр џа ма и ве лу на гла ви, мо же се за кљу чи ти да је то Чер ма ко ва Цр но гор ка 
(Сл. 2, Му зеј кра ља Ни ко ле, Це ти ње) – пор трет мла де кње ги ње Ми ле не, су пру ге Ни-
ко ле I Пе тро ви ћа (Bra jo vić, Ko pri vi ca 2021: 232–233).

Осим ома жа Цр но гор ци ма ко ји се ста ра ју о кул ту ри, и то оној ко ја из ра жа ва 
за пад не стан дар де, Чер мак је, ка ко је уо че но, овим де лом на чи нио по хва лу и се би 
са мом (Šístek 2009: 55). Но, и по ред те са мо ре кла ме и на мер ног из бо ра ка дра ко јим 
се Цр но гор ци при ла го ђа ва ју по жељ ној сли ци ци ви ли зо ва ног на ро да, де ло све до чи 
да су са дво ра скло ни ли и на Ње гу ше од не ли оно што су сма тра ли нај дра го це ни јим, 
из ме ђу оста лог пор тре те сво је ди на сти је. Те сли ке – „пор тре те вла ди ке Пе тра II, вој-
во де Мир ка, кње ги ња Да рин ке и Ми ле не” – по ми ње и фран цу ски илу стра тор Шарл 
Ири јарт (Char les Yri ar te), опи су ју ћи при јем у са ло ну дво ра кња за Ни ко ле (Iri ar te 
1878: 45).

Сл. 1. Ј. Чер мак, Пре но ше ње сли ка са цр но гор ског дво ра, јав ни до мен
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Сл. 2. Ј. Чер мак, Цр но гор ка, На род ни му зеј Цр не Го ре, Му зеј кра ља Ни ко ле, Це ти ње
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Оце не Чер ма ко вих сли ка са цр но гор ском те ма ти ком

По се бан углед ужи ва ла је сли ка Ра ње ни Цр но го рац (На ци о нал ни му зеј мо дер не 
умјет но сти, За греб, ре пли ка у На род ној га ле ри ји, Праг), „син те за ње го вог ства ра ла-
штва на цр но гор ске рат не мо ти ве” (Bra jo vić 1967: XXII). На њој је Чер мак ра дио 11 
го ди на, све до 1873. ка да ју је до вр шио за би ску па Јо си па Ју ра ја Штро сма је ра. По ла-
зи ште сли ке би ло је умет ни ко во све до че ње пре но су ра ње ног сер да ра Ту ра Пла мен ца, 
стра да лог 28. ју ла 1862. у бо ју код Гра ба – кључ ног у од бра ни Ри је ке Цр но је ви ћа, а 
ти ме и Це ти ња. Про сла вљен је и у пе сми Јо ва на Сун де чи ћа Слав на смрт сер да ра Тура 
Пла мен ца год. 1862, об ја вље ној у осмом бро ју за гре бач ког ме сеч ни ка Bosiljаk, list za 
mla dež 15. ју на 1865. го ди не. Чер мак је на Це ти њу, по ред сту ди је це ле ком по зи ци је, 
из вео и ски це по је ди нач них ли ко ва и гру па фи гу ра.

Та ко је књаз Ни ко ла I ви део про цес на стан ка le grand oe vre-а. Шко ло ван у Тр сту 
и на Ли це ју Лу ја XIV у Па ри зу, чест по се ти лац му зе ја и га ле ри ја, по но сан на сво ја при-
ја тељ ства са умет ни ци ма, по себ но Чер ма ком,3 мо гао је прет по ста ви ти да ће та сли-
ка сна жно ути ца ти на европ ско јав но мње ње и по ста ти сим бол цр но гор ске бор бе за 
не за ви сност.

И за и ста, сли ка је хва ље на у европ ским но ви на ма и ча со пи си ма, на ро чи то од при-
ка зи ва ња на па ри ском Са ло ну 1873. го ди не. Исто ри чар умет но сти и кри ти чар Кле-
мент (Char les Clément) у Jo ur nal des débats po li ti qu es et littéra i res-у 28. ма ја те го ди не 
ис ти че да је Чер мак „из ло жио за ди вљу ју ћу сли ку под на зи вом Епи зо да из цр но гор
ског ра та”. Као „пу не енер ги је и истин ске ле по те” по себ но хва ли лик ра ње ног вој-
во де и фи гу ру Цр но гор ца ко ји обе ма ру ка ма др жи но си ла. Ис ти че и „шар мант не 
мла де де вој ке” ко је по сма тра ју њи хов си ла зак сте пе ни ца ма усе че ним у сте ни, као и 
дру ге же не ко је се мо ле и кла ња ју „гру бо, по ма ло пи то реск но, бо га то и стро го”. Сли ка 
„има пе чат ори ги нал но сти, но ви не, нео бич но сти ко ја нас из ме шта из ру ти не”. Ком-
по зи ци ја је чвр ста, пла но ви ја сно озна че ни, бо ја „сли кар ска”, из во ђе ње „ја ко”. Ма да 
му се чи ни да је струк ту ра „по ма ло не по ве за на, по ма ло кли ма ва”, не же ли да ин си-
сти ра на ма на ма та ко „из ван ред ног де ла”. Kao Le voïvode Monténégrin blessé сли ка је 
из ло же на на Свет ској из ло жби у Па ри зу 1878. го ди не (Ex po si ti on Uni ver sel le). У углед-
ној ре ви ји L’art dans les de ux mon des по хва ље на је као „чвр ста” и ожи вље на „му жев-
ном емо ци јом, по но си то из ра же ном” (De Pe squ i do ux 1881: 155–156).

Сли ка је хва ље на у не мач кој, ау стриј ској и че шкој штам пи (Šístek 2008: 9–22). 
O њој и дру гим Чер ма ко вим бал кан ским те ма ма на ро чи то че сто су пи са ли срп ски 
и хр ват ски илу стро ва ни ма га зи ни.

Беч ка Ср ба ди ја. Илу стро ван лист за за ба ву и по ру ку, у пр вој све сци 1. ја ну а ра 
1876. ис ти че да „нај леп ша бе ше ме ђу сли ка ма” из ло же ним у Бе чу прет ход не го ди не 

3 О то ме пи ше у сво јим Ме мо а ри ма (ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ 1988: 690). Углед ни ита ли јан ски пеј за жи-
ста Ер ман Ко ро ди (Her mann Cor ro di) за пи су је да му је књаз при по ве дао о сво јим ду гим бо рав ци ма у 
му зе ји ма и га ле ри ја ма то ком шко ло ва ња и пу то ва ња, као и при ја тељ стви ма са умет ни ци ма (Cor ro di 
1899: 17–18).
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(Сл. 3). У све сци дру гој, 26. но вем бра 
1874. Ср ба ди ја об ја вљу је Цр но гор ку на 
стра жи, а у тре ћој, 26. де цем бра исте 
го ди не Цр но гор ку ко ја че ка дра гог. У 
св. дру гој, 16. ја ну а ра 1876. пред ста вља 
и Цр но гор ку (Му зеј кра ља Ни ко ле) – 
пор трет Ми лу ше Ђу ра шко вић из 1862, 
ко ја је Чер ма ку по слу жи ла за мно ге 
при ка зе де во ја ка (ЧЕР НИ 1928: 10).4 Она 
је пу бли ко ва на и у беч ком не дељ ни-
ку Ne ue Il lu strir te Ze i tung 28. ју ла 1878. 
го ди не (Сл. 4).5 Беч ка Срп ска зо ра. Илу
стро ва ни лист за за ба ву и по ру ку обја-
ви ла је Ра ње ног Цр но гор ца и Хер це говце 
на зга ри шту у де ве тој све сци сеп тем-
бра 1879. го ди не (ЖЕ НАР ЈУ 2011: 388). 
Чер ма ко ве сли ке при ка за не су и у ча-
со пи су Орао – ве ли ки илу стро вани ка
лен дар 1881, и дру гим гла си ли ма.

У за гре бач ком не дељ ни ку Vi e nac. 
Za ba vi i po u ci че сто се пи са ло о Чер ма-
ко вим сли ка ма. Та ко се 10. ју ла 1875. у 
ње му на шла илу стра ци ја Ба ши бо зу ци 
во де хер це го вач ко ро бље у Је дрен (по-
зна ти ја као Хер це го вач ко ро бље), а у 
сле де ћем, 29. бро ју текст „Чер ма ков 

ра ње ни Цр но го рац”, ко ји је на пи сао углед ни исто ри чар умет но сти и сли кар Иси дор 
Кр шња ви. Он пи ше да је „у За гре бу из ло же на, а ба кро пи сом по мно жа на нај но ви ја 
сли ка Ја ро сла ва Чер ма ка”, ко ја је у Па ри зу, Пра гу и Бе чу „ве ли ка при зна ни ја сте кла”. 
Ис ти че да је то „сли ка пр вог ре да”, „јед на од нај бо љих овог ви е ка”, и за то „хва ла би ску-
пу што је сли ка на ша”. Об ја шња ва да „хи сто рич на сли ка има за до во љи ти уну тарњи-
ми увје ти есте тич ним за хтје вом хар мо ни је, ка рак те ри стич но сти, енер ги је, за хтје вом 
сти ла и то сва ко му од ових зах ти е ва истом мје ром”, што је све ис пу нио Ра ње ни Црно
го рац.

У истом бро ју се на ла зи и оглас у ко ме уред ни штво об ја шња ва да се, чим је до-
зна ло да је сли ка до вр ше на, обра ти ло „на клад ни ку умјет ни на Goulipа у Па ри зу да 
од ба кро пи са до би ју при мјер ке”. По сре до ва њем умет ни ка и če ske umělecke be se de у 
Пра гу, до би ли су „300 ко ма да уз ма лу ци је ну од 2 фо рин та” (а ина че је у тр го ви ни 

4 O њој и дру гим Чер ма ко вим сли ка ма же на у ра то ви ма на Бал ка ну: Ći ro vić 2015: 171–186; 2021: 
103–122.

5 Сли ка је не струч ним кон зер ва тор ским по ступ ци ма пот пу но из ме ње на (Ber ku ljan 2010: 287–291).

Сл. 3. Ј. Чер мак, Ра ње ни Цр но го рац, Ср ба ди ја, 
1. ја ну ар 1876.
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25 фра на ка или 10 фо рин ти). Уредни ци 
сма тра ју да ће сво јим прет плат ни ци ма 
уго ди ти да ром, „ко јим се сва ки го спод ски 
двор уре ши ти мо же”.

Овај на пис све до чи да је Чер мак, 
осим та лен та, ди сци пли не, усред сре ђено-
сти на за нат ски део по сла, био по све ћен 
и ко мер ци јал ној ис пла ти во сти. Ту уме-
шност је оства рио пре ко во де ће па ри ске 
аук циј ске ку ће Go u pil & Cie, ко ја је из ра-
ди ла оле о гра фи је мно гих ње го вих сли ка. 
У њи хо ву из ра ду и ди стри бу ци ју се од 
1873. укљу чи ла и Umělecká Be se da, умет-
нич ко удру же ње осно ва но 1863. у Пра гу, 
ко је је та ко ђе има ло по дру жни це у Евро-
пи и ужи ва ло ве ли ки углед у сло вен ском 
све ту.

Осим што су бор бу Цр но го ра ца ви-
зу ел но уз ди гле на ни во „пр во га ре да”, 
Чер ма ко ве сли ке из вр ши ле су сна жан 
ути цај на умет ни ке. Цр но гор ка на са стан
ку Вла ха Бу ков ца про ис те кла је из Черма-
ко ве Цр но гор ке ко ја че ка дра гог (Kru žić-
-Uch ytil  1968, 64; БО РО ЗАН 2020, 63–65). 
Илу стра то ри су ко пи ра ли пеј за же, по је ди-
нач не ли ко ве му шка ра ца, же на и деце.

Од кра ја XIX ве ка Ра ње ни Цр но го рац при ка зи ван је на раз глед ни ца ма штам па-
ним у мно гим из да вач ким ку ћа ма. По во дом ју би ле ја 50. го ди шњи це вла да ви не кња за 
Ни ко ле и про гла ше ња Цр не Го ре кра ље ви ном 1910, пред ви ђе но је штам па ње по себ не 
се ри је по штан ских мар ки (Ka pi čić-Dra gi će vić 1989). Пре ма пре по ру ци ми тро по-
ли та Ми тро фа на Ба на, пред сед ни ка Цен трал ног од бо ра ју би ле ја, од лу че но је да их 
из ради штам па ри ја Ру дол фа Мо син ге ра из За гре ба. Ме ђу пет пред ви ђе них, јед на је 
би ла Ра ње ни Цр но го рац.6

Пе сма о сли ци и сли ка о пе сми: Хер це го вач ко ро бље

У по ме ну том опи су при је ма код кња за Ни ко ле, Шарл Ири јарт за пи су је да је међу 
сли ка ма у све ча ној са ли дво ра на Це ти њу – „укра ше не пор тре ти ма кња за Да ни ла, 

6 Пла ни ра не су и сли ка Ма че ва ње Па је Јо ва но ви ћа, ко ња нич ки и до по ја сни пор трет кра ља Ни ко ле 
и при каз лу ке Бар. Се ри ја ни је оства ре на, али су ура ђе ни бо је ни оти сци (La i no vić, Pe jo vić 2005: 49–58; 
Vu ja čić 2011: 251–252).

Сл. 4. J. Чер мак, Цр но гор ка, Ne ue il lu strir te 
Ze i tung, 28. jul 1878.
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ца ре ва и ца ри ца Ру си је и Ау стри је, бив шег фран цу ског им пе ра то ра и им пе ра тор ке, 
вла ди ке Пе тра II, Мир ка Пе тро ви ћа, прин це зе Да рин ке, удо ви це по след њег прин-
ца, и прин це зе Ми ле не, са да шње су ве рен ке” – ње го во „сли кар ско око” пре по зна ло 
„струч ну ру ку Чер ма ка, сим па тич ног Ср би на ко ји је, при ла го див ши свој ге ни је 
Фран цу ској, по пу ла ри зо вао сце не из цр но гор ског жи во та” (Iri ar te 1878: 44–45).

На цр но гор ском дво ру на ла зи ла се и Чер ма ко ва из ве де ни ца сли ке Рат ни плен 
(Válečná kořist), по зна та и као Хер це го ви на 1862, Ба ши бо зук оти ма мла де хри шћан ске 
Хер це гов ке и од во ди их у Ан дри но пол на про да ју, а нај ви ше као Хер це го вач ко ро бље.7

Ову мо ну мен тал ну ком по зи ци ју (уље на плат ну, 240 × 394 цм), из ло же ну на па-
ри ском Са ло ну 1868, че сто пу бли ко ва ну у илу стро ва ним жу р на ли ма, от ку пио је бел-
гиј ски краљ Ле о полд II. Под на зи вом Bu tin de gu er re (Herzégo vi ne, 1862). Je u nes fil les 
chréti en nes en levées  par des Bac hisBo u zo uks et con du i tes à An dri no ple po ur y être ven du es 
чу ва се у Musées royaux des Be a ux-Arts de Bel gi que у Бри се лу (Сл. 5).

Сли ке ко је су сте кле нај ве ће при зна ње кри ти ке, по пут Ра ње ног Цр но гор ца, Чер мак 
је по на вљао у ис тој тех ни ци – уље на плат ну, или из ра ђи вао ре пли ке у ком би на ци ји 

7 Чер мак је на сли као се ри ју сли ка са истим мо ти вом – бес по моћ ним и ле пим роп ки ња ма, не кад у 
при су ству за ро бље них му шка ра ца, че сто са сво јим по ро бљи ва чи ма. Оне се у ли те ра ту ри раз ли чи то нази-
ва ју. Нај по зна ти је су Рат ни плен, Пре дах са хер це го вач ким ро бљем, Уни ште ње цр но гор ског се ла, По вра так 
хер це го вач ких из бе гли ца у спа ље но се ло, ство ре не од 1868. до 1877. го ди не (Černý, Mo krý и др. 1930).

Сл. 5. Ј. Чер мак, Хер це го вач ко ро бље, Musées royaux des Be a ux-Arts de Bel gi que, Бри сел.
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аква ре ла и гва ша. Уз по моћ по ме ну тих умет нич ко-по слов них ор га ни за ци ја, мно ге 
је умно жио као оле о гра фи је. Хер це го вач ко ро бље на Це ти ње је сти гло, нај ве ро ват ни је, 
у овој хро мо ли то граф ској тех ни ци.8

О по сто ја њу ове сли ке на Це ти њу све до чи пе сма Ни ко ле I Хер це го вач ко ро бље 
(уз Чер ма ко ву сли ку) (ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ 1990: 152–154). За кљу че но је да ју је књаз испе-
вао по сма тра ју ћи сли ку (ЧЕР НИ 1928: 12).

Oсим у на сло ву, Ни ко ла I у пе сми је не по ми ње. Али, опи су је ли ко ве и мо ти ве 
ко ји се на сли ци на ла зе: „грозд срп ски јех дје во ја ка” спрем них за тур ски ха рем и њи-
хо вог куп ца, Ха сан-аг у ко ји „пре ко бр ка/ за до во љан гле да цу ре;/ шај ка му је пре ко 
кри ла,/ а у по јас нож, ку бу ре.” Же не, за чи ју не ви ност и част „већ ни ка ква спа са нема”, 
из не мо гле су и жа ло сне. Ме ђу њи ма су „див на Ста на” ко ју су „му ке са вла да ле, хо ће 
бр зо да пре ми не”, и Ма ра, та ко ђе „из Дри не”, ко ја је те ши. Ту су и „мла да Стој ка” и 
„жа ло сна Ви до са ва,/ цр ве ним се кри јућ’ пла штом,/ да ће би ти из ба вље на/ још се ту-
жна ва ра ма штом.” Опи са на је и „по нај ве ћа ме ђу цу ре/ што јој ко ноп ве же ру ке,/ то 
је Ја не, је ди ни ца/ не ве сињ ског кне за Лу ке”. Крај ње је Ан ђе ли ја, не ве ста „нај бо ље га 
бар јак та ра,/ што ју на ци на бра ја ју/ од Ник ши ћа до Мо ста ра.” По гну те гла ве „су зе ро ни, 
му жа жа ли,/ а пред ку лом из гор је лом остао јој син чић ма ли.” Њи хо ву без на де жност 
по ја ча ва ју ре чи Ха сан-аг е: „Што гле да те пут Лов ће на?/ Не ма та мо освет ни ка!”. Али, 
Ан ђе ли ја му пр ко сно по ру чу је да ни је та ко, јер „на Гра хо ву ј’ срп ска сна га!”, во ди се 
стра шни бој, „Да ни ло ва хра бра вој ска/ пут Тре би ња на пре ду је;/ Во је во да ето Мир ко,/ 
чи ја вој ска Тур ке ко си,/ са по бје дом и сло бо ду/ ро би ња ма на ма но си.”

По свом на сло ву и те ми, кња же ва пе сма се мо же на зва ти ек фра зи сом. Али, неки 
из во ри све до че да је би ло обр ну то. По њи ма, пе сма ни је опис сли ке, већ јој је прет-
хо ди ла. У оба слу ча ја, као и зна че ња ре то рич ке фи гу ре ек фра зис и ка сни је на ста ле 
ко ва ни це обр ну ти ек фра зис (Domínqu ez, Sa ussy и др. 2015: 17; Law ren ce 2019: 91–106), 
пе сма и сли ка би ле су ком пле мен тар не.

Ta ble au vi vant

То се са зна је из не пот пи са ног тек ста „Жи ве сли ке (Ta ble a ux vi vant)”, об ја вље ног 
у 57. бро ју днев ни ка Глас Цр но гор ца. Лист за по ли ти ку и књи жев ност од 31. де цем бра 
1911. го ди не. Жи ве сли ке при ка за не су у „дво ру Њ. Кр. В. Кра ље ви ћа На шљед ни ка” 
Да ни ла Пе тро ви ћа, на „дру ги дан Бо жи ћа”, пред „нај до лич ни јом пу бли ком”. Њи хо ви 
из во ђа чи би ли су „сви мла ђи чла но ви Уз ви ше не Кра љев ске По ро ди це и не ко ли ко 
од лич них чла но ва при је сто нич ког дру штва”. Опис ука зу је да је те ве че ри у Пла вом 
двор цу одр жан сло же ни мул ти ме ди јал ни пер фор манс, са чи њен од ко сти ми ра них 
сли ка, сце но гра фи је, пе ва ња и му зи ци ра ња, ко ји се обра ћао ду хов ном, ин те лек туал-
ном и емо ци о нал ном по тен ци ја лу по сма тра ча и у пот пу но сти га об у хва тао.

8 На осно ву об ја вље них до ку ме на та не мо же се утвр ди ти та чан број не ка да шњих Чер ма ко вих 
де ла на Це ти њу, ни њи хо ва тех ни ка (ПЕ ТРО ВИЋ 2012: 42, 45–47).
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Пр ва жи ва сли ка би ла је Пје сник и ви ла, пре ма пе сми кра ља Ни ко ле, ко јег је на 
сце ни за сту пао ње гов син, принц Пе тар. Дру га је би ла Гу слар, че твр та Фа уст, пе та 
Ро мео и Ју ли ја, ше ста Ју ди та и Хо ло фер но, сед ма Ја ко вљев сан, а осма, нај ра ско шни ја, 
Хоф ма но ве при че.

Тре ћа жи ва сли ка, ко ја је „од ни је ла нај ви ши успјех”, „до су за” га ну ла пу бли ку, 
нај ду же тра ја ла и оста ви ла ути сак ко ји ће „сви ма оста ти не за бо ра ван”, би ла је Хер
це го вач ко ро бље. Пи сац ис ти че: „Ко јем Ср би ну ни је по зна та Чер ма ко ва сли ка, она 
уз ко ју смо сви од ра сли, те нам се још у дје тињ ству упи ла у ср це као ико на срп ска!” 
За тим је опи су је: ка ме ње ко је при ка зу је „раз ва ли ну од ку ће”, че ти ри „жен ске гла ве”, 
дво је де це, два стра жа ра „до зу ба ору жа на”. Две ро би ње, „не вје ста и дје вој ка”, јед на 
„пла ве, дру га вра не ко се, јед на обо ре них очи ју, а дру га упра ви ла те шки по глед не-
гдје у да љи ну, у ко ју за ман гле да, јер као да зна де да јој ни одан де не ће до ћи спас” – 
би ле су прин це зе Ми ли ца (Jut ta von Mec klen burg-Stre litz), пре сто ло на след ни ко ва су-
пру га, и прин це за Вје ра, кћер ка кра ља Ни ко ле. По ред њих су „оста ла че љад” – го-
спо ђе Ми ју шко вић и Пе ра зић, го спо ђи це Кри ло ва и Ми ју шко вић. Нај у вер љи ви ји 
је био „љу ти ба ши бо зук, го спо дар ро бља хер це го вач ког” – по руч ник В. Зи мо њић, 
ко ји је „над ма шио сли ка ра Чер ма ка: ње го ва је по ја ва, од је ло и др жа ње би ло љеп ше 
не го што је сли кар за ми слио и на сли као на сли ци!”

У тек сту се ис ти че да су жи ве сли ке би ле „за слу га на шег од лич ног сли ка ра г. про-
фе со ра Но во се ла”.9 Пре ма опи су, ја сно је да су им као мо де ли по слу жи ла де ла ко ја 
је Но во сел ви део то ком сту ди ја у Бе о гра ду и Пра гу, као и на дво ру кра ља Ни ко ле. 
Он се бри нуо и о сце но гра фи ји: иза Хоф ма но вих при ча, уз зву ке Бар ка ро ле, отво ри-
ла се сли ка Ве не ци је, „ца ри це ја дран ске (Мар ков трг и Ca na le Gran de)”, на сли ка на 
„мај стор ском ру ком на шег Но во се ла”.10 Осим на чи на пре зен та ци је, и из бор жи вих 
сли ка био је, ве ро ват но, де лом ње гов.

Али, по чи вао је, пре све га, на ода би ру до ма ћи на и пре сто ло на след ни ка. Обра-
зо ван у Санкт Пе тер бур гу и гост дру гих европ ских пре сто ни ца, оже њен не мач ком 
прин це зом ко ја је би ла пи ја нист ки ња и сли кар ка, Да ни ло Пе тро вић је мо рао би ти 
упо знат са из у зет ном по пу лар но шћу ta ble a ux vi vants.

Жи ве сли ке, об лик те а тар ског из ра за у ко ме уче сни ци у ко сти ми ма, по пут про-
та го ни ста слав них сли ка или скулп ту ра не по мич но сто је у истим екс пре сив ним поза-
ма, ис пре пле те не са фо то граф ским (ка сни је и са филм ским) екс пе ри мен ти ма, по ези-
јом, му зи ком и пле сом, че сто су из во ђе не у мно гим гра до ви ма.11 Ужи ва ју ћи ста тус 
умет но сти ра ди умет но сти, али и осци ли ра ју ћи из ме ђу ака дем ских стан дар да и 

9 Вла ди мир Но во сел (1883–1961) по ха ђао је Умет нич ку шко лу у Бе о гра ду и Умет нич ку ака де ми ју 
у Пра гу. Био је про фе сор цр та ња у Це тињ ској гим на зи ји од 1910. do 1915 (Pe jo vić 2007: 762).

10 У пи та њу је дру ги чин ове Офен ба хо ве опе ре (Јаcqu es Off en bach), ком по но ва не пре ма Хоф ма-
но вим (E. T. A. Hoff mann) при по вет ка ма, у ко ме Хоф ман са Ђу ли је том пе ва Бар ка ро лу по ред Ве ли ког 
ка на ла.

11 О ду гој исто ри ји жи вих сли ка: Gu al do ni 2017. O срод ним ин сце на ци ја ма у Бе о гра ду: БО РО ЗАН, 
2011/2013: 63–94.
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за ба ве, ова фор ма је то ком дру ге по ло-
ви не XIX че сто има ла циљ да ве ли ча 
на ци о нал не ју на ке и до га ђа је.

Ње не по зор ни це углав ном су 
би ле ари сто крат ске па ла те. Та ко је у 
па ла ти То де ско (To de sco), ко ју је за 
исто и ме ну по ро ди цу про јек то вао Хан-
зен (The op hil Han sen) у Бе чу, у фе бру-
а ру и мар ту 1893. из ве ден низ жи вих 
сли ка ко је су при ка за ле исто риј ске 
ком по зи ци је Ма кар та (Hans Ma kart), 
Фон Швин да (Mo ritz von Schwind), 
Ал ма Та де ме (Law ren ce Al ma-Ta de-
ma) и Чер ма ко ву сли ку Рат ни плен 
(Re is sber ger 1994, 9; Trnková 2008: 
40). То је за бе ле же но на фо то гра фи-
ја ма (Сл. 6).12

Ам би ва лент ни од но си ре ал но сти 
и ре пре зен та ци је, ис пи ти ва ње грани-
ца фик ци је и ре ал но сти, не по крет но сти и по кре ну то сти, су спрег ну тог и вре ме на 
ко је про ти че у жи вим сли ка ма при ву кли су број ну пу бли ку и на Це ти њу. Са чи ње на 
од „ди пло мат ског ко ра, др жав них ве ли ко до стој ни ка, чи нов ни штва и гра ђан ства, а 
ме ђу њи ма нај љеп ши цви јет на ше га жен ског сви је та”, сти гла је у пре сто ло на след ни-
ко ву па ла ту, Пла ви дво рац, ко ји је, пре ма пла ну не по зна тог ар хи тек те, гра дио ин же-
њер Мар ко Ђу ка но вић 1894. го ди не. Због ве ли ког ин те ре со ва ња, „уде си ло се да го сти 
гле да ју при ка зе у дви је гру пе”.

Пре сто ло на след ник је ода брао па три от ске, фи ло зоф ске, љу бав не и ре ли ги о зне, 
тра ди ци о нал не и мо дер не, народнe и европ ске те ме. Не ке од њих, по пут Пје сник и 
ви ла и Хер це го вач ко ро бље, би ле су и омаж ње го вом оцу, кра љу Ни ко ли.

Текст у Гла су Цр но гор ца ис ти че да је Чер ма ко ва сли ка „сва ком по зна та”, али је 
њен по ста нак „ма ло ко ме по знат”. Док је бо ра вио на Це ти њу, Чер мак је не ка де ла 
„на сли као пре ма при ча њу и пје ва њу Цр но го ра ца”. И књаз Ни ко ла му је чи тао „неке 
сво је пје сме”, па је пре ма „јед ној од ти јех Го спо да ре вих пје са ма” ство рио „зна ме ни ту 
сли ку Хер це го вач ко ро бље”. Пе сма је „све до са да оста ла не по зна та, и Њ. Ве ли чан ство 
Го спо дар ју је тек сад, по сли је то ли ко го ди на, дао пр ви пут про чи та ти пред јав но шћу”.

Ка да се „рас тво ри ла за вје са, гле да о ци су се осје ти ли пред срп ском на ци о нал ном 
све ти њом”. Из во ђа чи, „као да су сви од ка ме на”, пре до чи ли су „пле ме ни ти пли јен”. 
У тај мах „чу ше се и пр ве ри је чи” пе сме до стој не да се „увр сти у нај бо ље про из во де 

12 https://www.ta te.or g.uk /ar t/ar chi ve/tg a-20129-6-7/vo n-mo te siczky-pho to graphs-of-events-and-pla ces, 
при сту пље но 13. I 2022.

Сл. 6. Фо то гра фи ја жи ве сли ке Рат ни плен у  
беч кој па ла ти То де ско

(https://www.ta te.or g.uk /ar t/ar chi ve/tg a-20129-6-7/
vo n-mo te siczky-pho to graphs-of-events-and-pla ces)
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на ше па три от ске ли ри ке”. Осим што је об ја сни ла жи ву сли ку, пе сма је на кра ју „до-
вик ну ла Тур чи ну” шта му се „спре ма на Гра хов цу”, а пу бли ка је „као у хра му гле-
да ла див не ли ко ве”. Пе сма, чи та на са „уса на вје шта и оду ше вље на чи та ча”, мо гла је 
„срп ско ср це дир ну ти као мо ли тва”.

Овај по е тич ни и, исто вре ме но, де таљ ни опис жи ве сли ке Хер це го вач ко робљe 
дра го цен је из вор о на чи ну на стан ка и ре цеп ци је Чер ма ко вог де ла. Иа ко је ау тор тек-
ста, због ау то ри те та и ду ге вла да ви не кња за и кра ља Ни ко ле I мо жда пре на гла сио 
пр вен ство ње го вог де ла, ука зао је на ком пле мен тар ност сли ке и пе сме. Ту ускла ђе-
ност нај бо ље по твр ђу ју оне са ме. У скла ду са Хо ра ци је вим сти хом из ко га је про исте-
као ства ра лач ки прин цип ut pic tu ra po e sis (Ars po e ti ca 1.365) – „ка ко у пе сми, та ко и на 
сли ци” (ХО РА ЦИ ЈЕ 1972: 62), оне су се про же ле и јед на дру гу за о кру жи ле. За јед но, у 
ду ху на ци о нал них те жњи сло вен ских на ро да, као и естет ских и те а тар ских принци-
па кра ја XIX и по чет ка XX ве ка, ство ри ле су жи ву „ико ну срп ску”.
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Sa ša M. Bra jo vić, Ta tja na M. Ko pri vi ca
THE PA IN TING ABO UT THE PO EM AND A PO EM ABO UT THE IMA GE:  

THE HER ZE GO VI NIAN SLA VES OF JA RO SLAV ČERMÁK AND  
NI KO LA PE TRO VIĆ NJE GOŠ

Sum mary

Ja ro slav Čermák (1830–1878), a Czech and French re pre sen ta ti ve of aca de mic re a lism, ga i ned 
a re pu ta tion for his pa in tings de pic ting the mes from the Bal kans. At the ti me of the gre at po pu-
la rity of Ori en ta lism, car ried by Sla vic sen ti ment and wis hing to re ach the cha rac te ri stic qu a lity, 
he ca me to Ce ti nje in 1862 at the in vi ta tion of the Mon te ne grin prin ce Ni ko la I Pe tro vić Nje goš. 
Čermák be ca me an eyewit ness and par ti ci pant in the bat tles of the Mon te ne grin-Tur kish War, 
which ma de his style mo re aut hen tic and mo re he ro ic. His pic tu re The Wo un ded Mon te ne grin was 
espe ci ally ce le bra ted in Eu ro pean new spa pers and il lu stra ted ma ga zi nes, mostly in Ser bia and Cro a tia. 
The pa in ting The Spo ils of War, bet ter known as The Her ze go vi nian Sla ves from 1868, al so enjoyed a 
gre at re pu ta tion. Ob ser ving the de ri va ti ve of this pa in ting, pro bably ma de in ole o graphy, Nic ho las I 
wro te the song of the sa me na me. It de scri bes the cap tu red girls, al so shown in Čermák’s pa in ting. 
That is why the prin ce’s song can be con si de red an ekphra sis. Ho we ver, so me so ur ces say it was 
the ot her way aro und – the song is not a de scrip tion of the pic tu re but pre ce ded it. To get her, they 
star ted per for ming ta ble au vi vant, one of the eight li ving pic tu res shown in the Blue Pa la ce in Ce ti nje 
in 1911. This com plex mul ti me dia per for man ce, com po sed of pic tu res in which co stu med pro ta-
go nists stood mo ti on less, ver ses, sin ging, and ma king mu sic, ad dres sed the spi ri tual, in tel lec tual, 
and emo ti o nal po ten tial of the ob ser ver. Ta ble au vi vant The Her ze go vi nian Sla ves, which sta ged 
Čermák’s pa in ting whi le re ci ting the po em of the sa me na me by Nic ho las I, in di ca tes the com ple-
men ta rity of the ima ge and the po em. This com pli an ce is best con fir med by them sel ves. Fol lo wing 
Ho ra ce’s le gacy ut pic tu ra po e sis, they per me a ted and ro un ded each ot her. To get her, in the spi rit 
of the na ti o nal aspi ra ti ons of the Sla vic pe o ples, as well as aest he tic and the a tri cal prin ci ples of the 
la te 19th and early 20th cen tu ri es, they cre a ted a li ving “Ser bian icon”, as it was cal led in the news-
pa per The Vo i ce of a Mon te ne grin.

Keywords: Ja ro slav Čermák, Ori en ta lism, Mon te ne gro, Ni ko la Pe tro vić Nje goš, Wo un ded 
Mon te ne grin, Bu tin de gu er re (Her ze go vi nian Sla ves), ekphra sis, ut pic tu ra po e sis, ta ble a ux vi vant.
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