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СИМ БО ЛИ СТИЧ КА ВИ ЗИ ЈА МИ ЛО ША ГО ЛУ БО ВИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: У ства ра ла штву Ми ло ша Го лу бо ви ћа ис ти че се по свом ли ков ном из-
ра жа ју де ло Ви зи ја, на ста ло око 1920. го ди не. Ми ни стар ство про све те да ро ва ло га је На-
род ном му зе ју у Бе о гра ду, у чи јој се збир ци и да нас чу ва. Ду го се сма тра ло да је ау тор 
ове сли ке Ле он Ко ен. Је зик европ ског сим бо ли зма ка рак те ри ше Ви зи ју, ко ја се по са др-
жа ју и ви зу ел ној по е ти ци из два ја ла из це ло куп ног Го лу бо ви ће вог умет нич ког опу са. 
Ура ђе на у ве ли ком фор ма ту, сли ка ре пре зен ту је до бро по зна ти мо тив у окви ри ма се-
це си је и сим бо ли зма – мла ду де вој ку у из ви је ном по ло жа ју, рас пу ште не ри ђе ко се и у 
ек ста тич ном за но су. Из ве де на екс пре сив ним ко ло ри том и ви ју га вим ли ни ја ма, го то во 
је сје ди ње на са жи во пи сним бо ја ма при род ног пеј за жа у ко ји је сме ште на. Сли ка ће се 
ту ма чи ти у кон тек сту сим бо ли стич ког из ра за и иде а ли стич ке стру је овог фе но мена 
ко ји ре пре зен ту је кон цепт jo ie de vi vre. По себ но ће би ти раз ма тра на си нер ги ја же не и 
при ро де – еска пи стич ког има ги нар ног ме ста ко је по зи ва на об но ву злат ног до ба и реви-
та ли за ци ју чо ве ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ми лош Го лу бо вић, Ви зи ја, сим бо ли зам, се це си ја, jo ie de vi vre, 
же на, при ро да.

На ста нак и суд би на сли ке Ви зи ја

Ком по зи ци ја Ви зи ја (Сл. 1), срп ског сли ка ра Ми ло ша Го лу бо ви ћа (1888–1961), 
на ста ла је око 1920. го ди не. Ура ђе на је у тех ни ци уља на плат ну, у ве ли ким ди мен-
зи ја ма, 100 × 75 цм, и из ве де на вер ти кал но. Умет ник је ни је пот пи сао, а чу ва се у На-
род ном му зе ју у Бе о гра ду. Го ди не 1956. де ло је при сти гло у ову ин сти ту ци ју као по клон 
од Ми ни стар ства про све те. По ста ло је део стал не по став ке му зе ја и атри бу и ра но је 
гре шком, као де ло умет ни ка Ле о на Ко е на (1859–1934). Би ло је из ло же но у ма лој сали 
Ле о на Ко е на (ГВО ЗДЕ НО ВИЋ 2003: 14). Ви зи ја при ка зу је до бро раз ра ђен мо тив у се це-
сиј ским ра до ви ма са по чет ка ХХ ве ка у Евро пи. Пред ста вље на је же на ри ђе ко се, 
об у че на у ду гач ку бе лу ха љи ну и у ек ста тич ном за но су. Она је цен трал ни мо тив на плат-
ну и за у зи ма сре ди шњи план чи та вом ви си ном. Сто ји на про план ку у при род ном 
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Сл. 1. Милош Голубовић, Визија, око 1920, уље на платну, 100 × 75 цм, Народни музеј  
у Београду
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окру же њу ко је пул си ра жи вот ном ис кр ом. Ту се на ла зи оли ста ло др ве ће, као и мно-
штво цве ћа жу те, на ран џа сте и цр ве не бо је. Де вој чи на гла ва по вијена је уна зад, са 
скло пље ним очи ма, а ду гач ка ри ђа ко са сен зу ал но па да низ ње на ле ђа. Јед на ру ка 
јој је у ва зду ху и до ди ру је гра ну др ве та, док јој је дру га пру же на иза ле ђа. Ге сту ал-
ност са ко јом је из ве де на фи гу ра ука зу је на ка тар зич ни, ин тим ни до жи вљај ли ка и 
уну тра шње, чул не сен за ци је чо ве ка. Ис пред ли ти це на ко јој сто ји де вој ка пру жа се 
мор ски пеј заж, ко ји се го то во ста па са пла вим не бом, укра ше ним поко јим обла ком 
бе ле бо је. Екс пре сив ност ком пле мен тар них бо ја на Го лу бо ви ће вој пред ста ви, као и 
ши ро ки, ја ки и па сту о зни на но си чет ком, у скла ду су са ве ли ким фор ма том ње го-
вог плат на, нај ве ћим у ње го вом опу су из ме ђу Пр вог свет ског ра та (1914–1918) и тре ће 
де це ни је ХХ ве ка (ТО ДИЋ 1997: 216). Бо ја је ов де до ми нант ни и прин ци пал ни еле мент 
гра ђе ња сли ке, ко ја је из ве де на у сим бо ли стич кој есте ти ци са кра ја XIX и по чет ка XX 
ве ка у За пад ној Евро пи.

Сл. 2. Леон Коен, Пролеће, 1902, уље на картону, 74 × 102 цм, Народни музеј у Београду
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Сим бо ли зам Го лу бо ви ће ве пред ста ве, из ра жај ност бо је и мо тив мла де де вој ке у 
за во дљи вом, су ге стив ном на бо ју, би ли су ве ро ват но три кључ на раз ло га због ко јих је 
ово не сиг ни ра но де ло при пи са но сли ка ру Ле о ну Ко е ну. Прет по став ка је у ли ков ној 
кри ти ци да је Ми лош Го лу бо вић, зна ју ћи да је ње го во де ло до спе ло у стал ну по став-
ку На род ног му зе ја, сма трао да је бо ље да се ту на ђе чак и под ту ђим име ном та да 
пу бли ци по зна ти јег Ко е на, не го да за вр ши скри ве на од очи ју јав но сти (ГВО ЗДЕ НО ВИЋ 
2003: 14). На кон умет ни ко ве смр ти, две го ди не ка сни је, уз струч ну ана ли зу ње го вог 
ко ле ге и рат ног дру га, Жи во ра да На ста си је ви ћа (1893–1966), по твр ђе но је Го лу бо ви-
ће во ау тор ство (ЖИВ КО ВИЋ 1999: 94). Па ган ска по ве за ност са при ро дом, тран сцен-
ден ци ја и иди ла пој мо ви су ко ји по ве зу ју Го лу бо ви ће ву Ви зи ју и Ко е но ве пред ста ве 
по пут Је се ни из 1895. и Про ле ћа из 1900. го ди не (Сл. 2). Сва три де ла ак цен ту ју ве ге-
та тив ност при ро де и при зи ва ју дух пра за ви ча ја кроз ми стич ну ко нек ци ју фи гу ра и 
бу ја лог ра сти ња. Фа сци на ци ја ро ман тич ног по и ма ња че жње и нео кла сич ног ми та о 
ар ка диј ској сре ћи на Ко е но вим сли ка ма, пре по зна је се и у Го лу бо ви ће вој пред стави 
(ШУ И ЦА 2001: 59–62). Ипак, ком по зи ци о но се Ви зи ја раз ли ку је од Је се ни и Про ле ћа. 
Сли ка Ми ло ша Го лу бо ви ћа ура ђе на је у вер ти кал ном фор ма ту, не та ко бли ском Кое-
но вој есте ти ци. По том, она ис ти че јед ну до ми нант ну фи гу ру и осло бо ђе на је ко е нов-
ских де та ља и де ко ра тив но сти. У фор мал ном сми слу, она је у це ло сти из гра ђе на жар-
ким бо ја ма на не се ним ја ким по те зи ма. На ра тив ност ко ја се мо же на ћи на Ко е но вим 
де ли ма, по ко јој је он пре по зна тљив, ов де та ко ђе из о ста је. Иде је и пи та ња до би ја ју се 
ис кљу чи во из јед ног мо ти ва – мла де же не у за но су и ње ног од но са са ве ге та ци јом 
ко ја је окру жу је. Исто вре ме но, ком пле мен тар но сла га ње бо ја по угле ду на фран цу ски 
им пре си о ни зам као и екс пре сив ни ли ков ни из ра жај не двој бе но по твр ђу ју да је реч 
о пред ста ви Ми ло ша Го лу бо ви ћа.

Кон цепт иде а ли зма у ду ху есте ти ке не мач ког сим бо ли зма

Ка ко би се утвр ди ли те мат ски осно ви Го лу бо ви ће ве Ви зи је, нео п ход но је анали-
зи ра ти је са идеј но-мор фо ло шког аспек та. Она се мо же и тре ба по сма тра ти у окви ру 
по сле рат ног Го лу бо ви ће вог по зно сим бо ли стич ког из ле та у ње го вом сли кар ству. Са-
др жин ски, ово де ло ре пре зен ту је и по на вља кон цепт еска пи стич ке по тра ге за из гу-
бље ним злат ним до бом. То је био део јед не од две фе но ме но ло шке стру је за сту пље-
не у сим бо ли стич ком прав цу за пад но е вроп ске умет но сти са кра ја XIX и по чет ка XX 
ве ка.1 Крај XIX ве ка био је обе ле жен ве ли ком ег зи стен ци јал ном кри зом, усло вље ном 
убр за ном ин ду стри ја ли за ци јом, тех но ло шким на пре ци ма и исто вре ме ним оту ђи ва-
њем љу ди, стра хом и анк си о зно сти ма. Пе си ми зам као фи ло зоф ско на че ло, из не дрен 
у де ли ма Ар ту ра Шо пен ха у е ра (Art hur Scho pen ha u er, 1788–1860), и ко нач но осло бо ђен 
у ни хи ли стич ком кон цеп ту Фри дри ха Ни чеа (Fri e drich Ni etzsche, 1844–1900), био је 

1 Са гле да ва ју ћи сим бо ли стич ки пра вац у умет но сти, исто ри чар ка умет но сти Ми шел Фа кос за-
па зи ла је две до ми нант не стру је – де ка дент ну, пе си ми стич ку, и дру гу, иде а ли стич ку, о ко јој је ов де реч. 
О то ме вид. у: Fa cos 2011: 339.

ОЛ ГА Д. ЖА КИЋ

296



све при су тан у ду ху на ро да (Šo pen ha u er 1981; НИ ЧЕ 1983). То је до ве ло до го то во апо-
ка лип тич ке па ра диг ме у ери findesiè cle-а (Ker mo de 2000: 11). Дру штве не окол но сти 
ди рект но су ко ре спон ди ра ле те мат ском и ми са о ном са др жа ју сим бо ли зма у уметно-
сти. С јед не стра не ин тро вер ти, умет ни ци ге ни ји, те жи ли су мрач ној де ка ден ци ји и 
ства ра ли сво ја де ла из чи сто лич них раз ло га. С дру ге стра не, они екс тро верт ни ји су 
из же ље да ре фор ми шу ци ви ли за ци ју у кли мак су, по зи ва ли на ре ин вен ци ју ми та о 
злат ном до бу тра га ју ћи за из гу бље ним ра јем. И јед ни и дру ги од ба ци ли су на ра тив-
ност и ре а ли зам, а пре зен то ва ли иде ју, ука зу ју ћи на чул но, под све сно и ин ту и тив но. 
Од нос чо ве ка и при ро де био је ва жан мо тив у сим бо ли зму. При ро да се по и ма ла као 
огле да ло људ ске ду ше. Ја вља ли су се пеј за жни при ка зи ви зи је дав но за бо ра вље ног 
све та, у ко ји ма су пре о вла да ва ла осе ћа ња ме лан хо ли је и уса мље но сти, али и иди лич-
не пред ста ве ко је оби лу ју про цве та лом ве ге та ци јом и у ко ји ма се че сто по ја вљи вала 
фи гу ра же не или ви ше њих (БО РО ЗАН, МИ ШИЋ 2021: 47–49). Те ме љи струк ту рал ног и 
идеј ног кре и ра ња Ви зи је Ми ло ша Го лу бо ви ћа мо гу се на ћи упра во у дру гој, оп тими-
стич кој стру ји сим бо ли зма.

Иде а ли стич ке ре пре зен та ци је у сим бо ли зму до но се по јам jo ie de vi vre, од но сно 
жи вот ног по ле та и ве дри не. Нај че шће су ве за не за го ди шње до ба – про ле ће, и мотиве 
при ро де у бу ја њу, ра сти ња ко је цве та. Про цве та ла фло ра и при ро да у по кре ту повезују 
се са ци клу сом ра ђа ња жи во та, пло до но сним и ре ге не ра тив ним по тен ци ја лом же не, 
мла до шћу и све оп штим бу ђе њем (СА ВИЋ 2018: 146–147). У сим бо ли стич кој по е ти ци ови 
еле мен ти су има ли ис так ну то ме сто и нај че шће су до во ђе ни у ве зу са жен ским принци-
пом. Гер ман ски сим бо ли зам не го вао је кон цепт ре ви та ли за ци је ан тич ког злат ног доба 
(БО РО ЗАН 2018: 149). Мо гла су се на ћи че сто еклек тич на спа ја ња ми то ло шких би ћа, 
грч ких бо жан ста ва или раз и гра них же на у за но су са ро ман тич ним, ви брант ним пеј-
за жи ма. Ан ти ка и грч ка ми то ло ги ја су у умет но сти сим бо ли зма по себ но би ле цење-
не због свог по тен ци ја ла да се ко ри сте као пој мо ви ко ји ука зу ју на за го нет ност и мо гу 
има ти ду ал но зна че ње. Ви зи о нар ска ка рак те ри сти ка та ко ђе је би ла при сут на. Ан тич-
ка ми то ло ги ја би ла је од лич но ору ђе за су бли ма ци ју сим бо ли стич ке мно го стру ко сти 
зна че ња (Gri go rian 2009: 217). Та кве пред ста ве по зи ва ле су на об но ву вре ме на када 
је чо век жи вео у хар мо ни ји са при ро дом. Уто пиј ска визи ја из гу бље ног ра ја у ко ме 
се сла ви жи вот на искра, ви та ли стич ки дух жи вог све та, мо гла се ви де ти на де ли ма 
Ар нол да Бе кли на (Ar nold Böcklin, 1827–1901), Мак са Клин ге ра (Max Klin ger, 1857–
1920), Лу дви га фон Хоф ма на (Lud wig von Hof mann, 1861–1945), Фран ца фон Шту ка 
(Franz von Stuck, 1863–1938) и дру гих умет ни ка. У сим бо ли стич кој ви зу ри ан тич ко 
злат но до ба би ло је вре ме ка да су би ћа би ла спо соб на за ра до сно ува жа ва ње при род-
ног све та – на зор ко ји се у мо дер ном вре ме ну из гу био у са вре ме ном на чи ну жи во та, 
ко ји је до не ла ин ду стри ја ли за ци ја. Искон ски пеј за жи у ко ји ма су оби та ва ла нај ра зли-
чи ти ја би ћа и бо жан ства, ту ма че се као од ба ци ва ње са вре ме ног све та. Ве ро ва ло се 
да су ста ри Гр ци ужи ва ли у сен зу ал но сти у сво јој умет но сти, јед на ко као и у сво јим 
жи во ти ма. Сим бо ли сти су би ли умор ни од са да шњег вре ме на и тра га ли су у сво јим 
пред ста ва ма за за бо ра вље ном ар ка ди јом ан тич ке про шло сти (Tu ma so nis 1990: 57).

СИМ БО ЛИ СТИЧ КА ВИ ЗИ ЈА МИ ЛО ША ГО ЛУ БО ВИ ЋА

297



Пан те и стич ка кон цеп ци ја све та и про ле ће као сим бол бу ђе ња и ра ста при ро де 
би ли су ве о ма че сти при зо ри на плат ни ма Ар нол да Бе кли на (БО РО ЗАН 2018: 152). Ре-
ин тер пре ти ра ни су у де ли ма умет ни ка са ових про сто ра по пут На де жде Пе тро вић 
(1873–1915), Мар ка Му ра та (1864–1944) или Па шка Ву че ти ћа (1871–1925).2 Ви зу е ли за ци-
ја овог кон цеп та из ве де на је на Бе кли но вим де ли ма као што су Про ле ће по си па цве ће 
(1875), Фло ра бу ди цве ће (1876), Про ле ће (1876) или Хим на про ле ћу (1883). Раз дра га ност 
и ви та ли стич ка енер ги ја же не при сут на је на свим плат ни ма. Жен ски прин цип ре-
пре зен то ван је кроз фи гу ре јед не или ви ше мла дих де во ја ка, на гих или об у че них 
та ко да се на гла ша ва њи хо ва ерот ска стра на. Оне у Бе кли но вој умет но сти на ста њују 
зе ле не кра јо ли ке, по ља ис пу ње на цве ћем и жи вот ним со ко ви ма. Ужи ва ју у без у слов-
ној сло бо ди и сје ди ња ва њу са при ро дом, чи ме се ста вља ју у кон текст ди о ни зиј ског 
прин ци па у фи ло зо фи ји и умет но сти (Reynolds 2000: 60–61). Кат кад су на сли ка не у 
ве се лом игра ју ћем ко лу или у за но сним по за ма као ма ни фест про сла ве жи во та. Та 
те ма по на вља се и на сли ци Ко ло (Сл. 3) Фран ца фон Шту ка из 1910. го ди не. Сва ова 
де ла сла ве култ мла до сти и ди о ни зиј ске не спу та но сти од кон тро ли са ног ра зу ма и 
сте га мо дер не ци ви ли за ци је. Она су омаж за ми шље ном ар ка диј ском про сто ру у коме 
тра је ве чи то про ле ће и у ко ме же на и ње на ре про дук тив на моћ има ју ве ли ку уло гу. 
При ро да и жен ски прин цип се спа ја ју. Жен ска те ле сност и сек су ал ност, на гла ша ва на 
на овим пред ста ва ма ко је су про па ги ра ле иде ју jo ie de vi vre, од го ва ра ле су про це су 
фе ми ни за ци је при ро де у умет но сти.3 Ак цен то ва на је ин ту и тив на, емо ци о нал на, па 
чак и ани мал на стра на же не.

На срп ској ли ков ној сце ни ар ка диј ски иде а ли зам су бли ми ран је у де лу Дах ду
бро вач ког про ле ћа (1903) Мар ка Му ра та, учи те ља Ми ло ша Го лу бо ви ћа. Ова сли ка има 
ре фе рен це на Хоф ма но ву Про лећ ну олу ју (1895), и у пот пу но сти ре кре и ра на зор о из-
гу бље ном ра ју, сме шта ју ћи за ми шље ну ар ка диј ску сце ну у ду бро вач ки мор ски пеј заж 
(СА ВИЋ 2018: 151). Му ра то ва але го риј ска ком по зи ци ја од сли ка ва две го то во на ге мла-
де де вој ке, из ра же не сен зу ал не те ле сно сти у по ле ту. Оне ко ра ча ју кроз цвет но по ље, 
упи ја ју ћи ми ри се при ро де. Ла ко ћа жи вље ња и чул на за до вољ ства пре о вла да ва ју пред-
ста вом. Сим бо ли стич ке по у ке Про ле ћа Ле о на Ко е на упу ћу ју на слич не иде је, иа ко је 
сли ка за сно ва на на ан тич кој але го ри ји. Ко ен је на њој при ка зао Апо ло на, бо га сун ца, 
и Му зе. Јед на му пру жа бу кет цве ћа, док дру га у ру ци др жи ли ру. Ту је и црна силу е та, 
ко ја ре пре зен ту је фи гу ру Зи ме, до но си о ца смр ти, и она од ла зи (ШУ И ЦА 2001: 64–66). 
У ко нач ни ци и ово ли ков но оства ре ње ин тер пре ти ра од нос чо ве ка и при ро де и њену 
об на вља ју ћу и ре ге не ри шу ћу спо соб ност.

2 О ути ца ју бе кли нов ске по е ти ке на идеј но и стил ско фор ми ра ње На де жде Пе тро вић вид. у: Bo-
ro zan, Bra jo vić 2016: 10–12.

3 У свом де лу О же на ма из 1851. (ШО ПЕН ХА У ЕР 1994), не мач ки фи ло зоф Ар тур Шо пен ха у ер је са 
до ми нант но му шког ста но ви шта по ста вио же ну као би ће ин те лек ту ал но ли ми ти ра но на ни во де те та, 
без спо соб но сти ло гич ког ра су ђи ва ња, емо тив но не ста бил но и на да све во ђе но ин стинк ти ма и при мар-
ним осе ћа њи ма. Ди рект но је ути цао на ка сни ју фи ло зо фи ју Сиг мун да Фрој да (Sig mund Freud, 1856–1939) 
и Фри дри ха Ни чеа, а у умет но сти се па ра лел но ја вио фе но мен фе ми ни за ци је при ро де, од но сно по има-
ња же не као при ро де. О то ме вид. ви ше у: Fa cos 2011: 131–133.
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Умет ни ков ин тим ни до жи вљај из гу бље ног ра ја:  
пеј заж као сим бо ли стич ки про стор се ћа ња

Са сим бо ли стич ким прав цем у умет но сти Го лу бо вић се нај ве ро ват ни је упо знао 
још то ком шко ло ва ња на ви ше европ ских ака де ми ја. Нај пре је на кон Умет нич ко-за-
нат ске шко ле у Бе о гра ду у кла си Бе те (1872–1972) и Ри сте Ву ка но ви ћа (1873–1918), го-
ди не 1903. оти шао на Ака де ми ју ли ков них умет но сти у Беч (Aka de mie der Bil den den 
Künste Wi en), по том у Бу дим пе шту 1904, а до кра ја 1907. бо ра вио је у не фор мал ној пре-
сто ни ци европ ског сим бо ли зма, Мин хе ну (ПА ВЛО ВИЋ 1961). Под сти цај на ат мос фе ра на 
Мин хен ској ака де ми ји ли ков них умет но сти (Aka de mie der Bil den den Künste München), 
ко ја је при хва та ла мно го број не са вре ме не умет нич ке прав це по пут ју генд сти ла и сим-
бо ли зма, би ла је ин спи ра тив на и за срп ске сли ка ре, а ме ђу њи ма и Ми ло ша Го лу бо-
ви ћа (Jo va nov 2011: 168–169). Ње гов умет нич ки опус ипак ни је пре те ра но оби ло вао 

Сл. 3. Франц фон Штук, Коло, 1910, темпера на дрвету, 79 × 84 цм,  
Muzeum Narodowe w Warszawie

(Извор: Wikimedia Commons, public domain)
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сим бо ли стич ким пред ста ва ма, из у зев пе ри о да рат ног сли кар ства у ко јем се ис ти чу 
над и сто риј ски мо ти ви као уни вер зал ни сим бо ли стра да ња, пат ње и че жње. Би ла су 
то де ла ра ђе на у тех ни ка ма цр те жа, аква ре ла и ту ша, уо би ча је но ма лих ди мен зи ја. Њих 
ка рак те ри ше ли ше ност рат не дра ме и би ло ка кве ак ци је или пре те ра не на ра тив но-
сти (ЖА КИЋ 2021: 214). На кон Ве ли ког ра та и ко лек тив не тра ге ди је чо ве чан ства, две 
го ди не ка сни је Го лу бо вић вра ћа сим бо ли зам у сво ју умет ност у из ме ње ном ру ху на 
сво јој Ви зи ји. Оно што оста је исто је од су ство рад ње и при каз иде је кроз над и сто-
риј ске и ван вре мен ске мо ти ве. Они се мо гу све сти на уни вер зал не прин ци пе пу тем 
ре пре зен та ци је кон цеп та ра до сти жи во та, кон тем пла ци је о злат ном добу и тра га ња 
за из гу бље ним ра јем. 

За раз ли ку од не мач ких сим бо ли ста или на ра тив них пред ста ва Мар ка Му ра та 
и Ле о на Ко е на, Го лу бо вић сво је злат но до ба ли ков но фор му ли ше по ста вља ју ћи јед ну 
фи гу ру мла де де вој ке у при род ни пеј заж. Сен зу ал не де вој ке у ско ро ме ди та тив ним 
по за ма, окру же не се це сиј ским фло рал ним мо ти ви ма, би ле су по пу лар не и до бро по-
зна те пред ста ве у умет но сти Ал фон са Му хе (Alp hon se Muc ha, 1860–1939) и дру гих 
умет ни ка ко ји су ства ра ли у ду ху се це си је (Ba de 2011). Ме ђу тим, ре фе рен це на дру-
ге умет ни ке се це си је и њи хо ва умет нич ка оства ре ња мо гу се про на ћи евен ту ал но у 
на чи ну есте ти за ци је де вој чи не фи гу ре.4 Са др жај но, Го лу бо ви ће ва Ви зи ја оли ча ва 
фе но мен по тра ге за из гу бље ним ра јем и пре и спи ту је од нос же не и при ро де, пре него 
што сме шта мо тив же не у пу ки де ко ра тив ни кон текст. По ред гер ман ских умет ни ка 
сим бо ли стич ке про ве ни јен ци је, Го лу бо вић се нај ви ше угле дао на свог учи те ља Мар ка 
Му ра та и ње го во тре ти ра ње са др жа ја и бо ја (АМ БРО ЗИЋ 1985: 658–659).

По пут Му ра то ве ком по зи ци је Дах ду бро вач ког про ле ћа, ве ро ват но да и Го лу бо-
ви ћев иди лич ни то пос има ло кал ни ка рак тер (СА ВИЋ 2018: 150). Фи гу ра на ка ме ној ли-
ти ци из над пу чи не ви зу е ли зо ва на је на не ко ли ко сли ка ре вих рат них пред ста ва. Може 
се ви де ти на пред ста ва ма Сун це мо је ку да за ла зиш? из 1915, или Крф, на сли ка не 1916. 
го ди не. На њи ма је при ка за на ре ал на област, Остр во спа са, на ко је су при сти гли срп-
ски вој ни ци за јед но са сли ка ри ма рат ни ци ма у Пр вом свет ском ра ту, ра ди од мо ра по-
сле пре ла ска Ал ба ни је (ГВО ЗДЕ НО ВИЋ 2017: 31–37). Ин тим не им пре си је о до ла ску на Крф 
24. ја ну а ра 1916. го ди не сли кар је за пи сао у свом Рат ном днев ни ку:

Кад је сва ну ло мо ре је би ло мир ни је, а не бо обе ћа ва ло леп дан. И са јед не и са дру-
ге стра не ла ђе мо гла се ви де ти ван дред на па но ра ма љу би ча стих бр да ко ја на ро чи то ча-
роб на чи ња ше сун че ва ру жи ча ста све тлост ко ја осве тља ва ше са мо вр хо ве. Око 9 сати 
сти го смо на остр. Кр фа. Ис кр ца ли смо се код јед ног се ла бли зу мо ра ко је се зо ве Ип сос. 
Пре де ли су ван ред но ле пи, око ли на оди ше пи то ми ном и жи во том. За би ва ко ва ли смо на 
јед ном бре гу у шу ми од ма сли на и ки па ри са, не да ле ко од мо ра (ЖИВ КО ВИЋ 1970: 82).5

4 У ком по зи ци о ној ана ли зи Го лу бо ви ће ве Ви зи је, исто ри чар ка умет но сти Ми лан ка То дић фи гуру 
де вој ке по сма тра кроз де ко ра тив ну есте ти ку Ал фон са Му хе (ТО ДИЋ 1997: 215–216).

5 Го лу бо ви ћев Рат ни днев ник се чу вао у збир ци Вој ног му зе ја у Бе о гра ду и да нас се во ди као из-
гу бљен. Де ло ви тек ста из днев ни ка ци ти ра ни су пре ма мо но гра фи ји о сли ка ру Ко сти Ми ли че ви ћу 
(1877–1920), Ста ни сла ва Жив ко ви ћа.
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Сли ко ви ти опи си сун че вих зра ка, мо ра, при род ног око ли ша ко ји зра чи жи во-
том, до при но се схва та њу умет ни ко вог до жи вља ја овог ме ста, као про сто ра ве чи тог 
ра ја, ме ста ми ра, бла жен ства и по нов ног бу ђе ња жи вот них есен ци ја. У рат ној го дини 
до ла ска на Ип сос, оно је би ло ствар но уто чи ште од рат них не да ћа, бо ле сти, по ша-
сти и стра да ња. Би ло је то не ко дру го ме сто, бег од ствар но сти. Ме сто где се жи вот 
бу дио, у ко ме је ве ге та ци ја цве та ла и где су се ми ри си ма сли ња ка ме ша ли са мор ским 
ва зду хом, да ју ћи ви тал ну сна гу умор ним вој ни ци ма и по бу ђу ју ћи има ги на ци ју умет-
ни ка. Че ти ри го ди не ка сни је, на сли ци Ви зи ја, умет ник ре кре и ра овај то пос из про-
шло сти. Он га по но во ожи вља ва као мит ско ме ди те ран ско ме сто на оба ли Јон ског 
мо ра. Ње го ва Ви зи ја спа ја ре ал ни и по ет ски, за ми шље ни про стор у сли ку из гу бље-
ног ра ја и ве чи тог из во ра жи во та. Област Ме ди те ра на функ ци о ни ше на има ги нар-
ној рав ни и спрам то га тре ба по сма тра ти и Го лу бо ви ће ву ли ков ну сце но гра фи ју. То 
је ме сто веч ног при зи ва ња и спа ја ња про шло сти и са да шњо сти. То ни је је дан, већ 
мно штво пеј за жа, као што ни је јед но, већ не ко ли ко мо ра. Он је си стем у ко јем се све 
ме ша и из но ва ра ђа и тач ка су сре та са древ ним, искон ским иде а ли ма (БРО ДЕЛ 1995: 
9–12). У окви ри ма сим бо ли стич ке по е ти ке, овај про стор тре ба по сма тра ти као мито-
ло шки и ар хе тип ски кон структ. Де лу је као пси хо ло шки обра зац умет ни ко ве про јек-
ци је о ро ман тич ном, иде ал ном скро ви шту. Сим бо ли стич ки дис курс ко ри сти про стор 
ар ка диј ске сре ће ка ко би ука зао на по јам sehnsucht, од но сно не из ре ци ву че жњу, утопи-
ју и на ду у бо љу бу дућ ност (ШУ И ЦА 2001: 62). Ту се гу бе про стор но-вре мен ске границе 
и при ка за но ме сто се пре ме шта у над и сто риј ске и ван вре мен ске окви ре има ги нације 
или ви зи је.

Осим цве та ју ћег, жи во пи сног биљ ног све та, ва ља по ја сни ти и зна чај во де у сим-
бо ли стич ком прав цу у умет но сти. Код Го лу бо ви ћа, мо ре је го то во спо је но са не бом. 
Тех нич ки, раз гра ни че ни су је ди но ни јан са ма пла ве и зе лен ка сте па ле те као и ши ро-
ким по те зи ма чет ки це у раз ли чи тим прав ци ма. Сна жним ко ло ри том и из ра зом сли кар 
је на плат но пре но сио сво ја осе ћа ња. То је пре по знао и књи жев ник Ми лош Цр њан-
ски (1893–1977), за ко га „умет ник ни је онај ко ји ни је екс пре си о ни ста”. Го лу бо ви ће ве 
пор тре те же не на звао је пе сме бо јом, што се мо же при ме ни ти и на ову ком по зи ци ју, 
иа ко се до сре ди не ше зде се тих го ди на ни је зна ло да је он био ау тор, те Цр њан ски није 
мо гао на њу да ми сли (ЦР ЊАН СКИ 1919: 132). Љу би ча сто пла во мо ре спо је но са не бом 
ов де слу жи као пеј за жни ми зан сцен фи гу ри мла де де вој ке. Код Го лу бо ви ћа, као и у 
умет но сти На де жде Пе тро вић, мо ре гра ди пеј за жну ви зи ју у бе кли нов ском сми слу 
(Bo ro zan, Bra jo vić 2016: 11). Иа ко је мо жда то за и ста би ло Јон ско мо ре на Кр фу, које 
је ви део че ти ри го ди не пре из ра де Ви зи је, сим бо ли стич ки па тос у том сми слу прева-
зи ла зи ре ал ни то по граф ски при каз око ли не. При ро да по ста је ути сак, а оке ан и море 
се пре тва ра ју у сли ку и од раз ду ше. Сим бо ли ка во де ва жна је и због пој мо ва не пре-
ста не ре ге не ра ци је и ци клич ног об на вља ња. Она увек су ге ри ше на про ток, про ла-
зност и, ујед но, по нов но ра ђа ње. Сре ди ном XIX ве ка на уч на ис тра жи ва ња при родња-
ка до при не ла су по и ма њу мо ра као ме ста ра ђа ња пр во бит них об ли ка жи во та (ЖА КИЋ 
2017: 52). Во да ре пре зен ту је уни вер зал ни из раз чи сто те и тран сфор ма ци је, али је и 
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сим бол мрач них и не при сту пач них ду би на као алу зи ја смр ти (БО РО ЗАН, МИ ШИЋ 2021: 
48). Као сим бол из во ра жи во та она се по ве зу је са про кре а тив ном уло гом же не. У 
уметно сти сим бо ли зма же на је као и во да има ла двој ну функ ци ју. С јед не стра не 
исти ца ла се ње на ре про дук тив на уло га, док је с дру ге стра не ука зи ва но на ње ну де-
струк тив ну моћ. Кроз сим бо ли ку во де, мо гло се ука за ти на де ви јант ну сек су ал ност и 
разорну уло гу же не. Ко ре ни та квог кон цеп та мо гу се про на ћи у вик то ри јан ској ли те-
ра тури и умет но сти. Исто та ко, во да је озна ча ва ла и про чи шће ње, по нов но ро ђе ње 
по сле смр ти (Broad 2011: 52–55).

Же на и при ро да у Го лу бо ви ће вој Ви зи ји

Ди ја лог же не и при ро де при мар ни је мо тив сли ке Ви зи ја Ми ло ша Го лу бо ви ћа. 
Та на но, из ви је но те ло же не об у че но је у бе лу про зрач ну ха љи ну ко ја се ви јо ри на по-
ве тар цу и са кри ва ње не жен стве не атри бу те. Жу тим по те зи ма чет ке ак цен то ва ни су 
сун че ви зра ци на бе лој тка ни ни, ко ји је оба сја ва ју. Бо јом ко ја се ста па са при род ним 
сен за ци ја ма, Го лу бо вић је ука зао на де ма те ри ја ли за ци ју фи зич ког те ла и ње го во ста-
па ње са при ро дом. Же на окре ну та ка сун цу био је чест мо тив на пред ста ва ма ко је су 
при ка зи ва ле Кли ти ју, ним фу из грч ке ми то ло ги је, не срећ но за љу бље ну у бо га сун ца, 
Апо ло на. Она се де вет да на и но ћи без у спе шно окре та ла ка сун цу, и на кра ју се пре-
о бра зи ла у биљ ку – сун цо крет (СРЕ ЈО ВИЋ, ЦЕР МА НО ВИЋ 1992: 212). У исто ри ји умет но-
сти нај по зна ти ји је при мер Кли ти ја Фре де ри ка Леј то на (Fre de ric Le ig hton, 1830–1896) 
из 1895/96. го ди не (Сл. 4). У срп ској умет но сти Вла хо Бу ко вац (1855–1922) 1902. годи-
не та ко ђе сли ка пред ста ву Кли ти ја (БО РО ЗАН 2020: 215). Је дин ство при ро де и же не 
на Го лу бо ви ће вој Ви зи ји оства ре но је и рит мич ким ком по но ва њем ли ни је те ла и руке 
же не ко ја до ди ру је пло до ве др ве та. Они се го то во из јед на ча ва ју са по ви је ним ли нија-
ма гра на. У сим бо ли зму се овај мо тив ко ри стио ра ди алу зи је на сје ди ња ва ње же не и 
ве ге та ци је (Körner 2000: 170). И де вој чи на ду гач ка ри ђа ко са ко ја се ви јо ри, са вр ше-
но се укла па у ко ло рит цвет ног по ља на ко ме она сто ји. Ана ло ги је же на са биљ ним 
све том упо тре бља ва не су у исто ри ји умет но сти од сред њег ве ка и ма ри јан ских пред-
ста ва, ка ко би се на зна чио од ре ђе ни мо рал ни ква ли тет. То се на ста ви ло и у ре не сан-
си и по том XVI II ве ку, у ко ме је цве ће озна ча ва ло ле по ту. До кра ја XIX и пр вих де-
це ни ја XX ве ка оно је до би ло ко но та ци је плод но сти и сек су ал не по тент но сти (Stott 
1992: 61). Жен ска фи гу ра на Ви зи ји ко ја из ра ња из ни ца ју ћег цве ћа и ми ри ше пло до ве 
др ве та у пот пу но сти је укло пље на у при род ни ам би јент. Мо же се по сма тра ти као 
сим бол мај ке при ро де и по нов ног ро ђе ња, и по и сто ве ти ти са ре ге не ра тив ним по тен-
ци ја лом при ро де.6 У том по гле ду она по зи ва на вра ћа ње ко лек тив не пра све сти и 

6 Же на ана ли зи ра на у де вет на е сто ве ков ном кон тек сту би о ло шког де тер ми ни зма, по сма тра на је 
због свог про кре атив ног по тен ци ја ла ис кљу чи во као сек су ал но би ће ана лог но са при ро дом и ње ном 
исто вет ном мо ћи. С дру ге стра не, му шки пол, у не до стат ку ова кве при род не функ ци је, по ста вљен је 
у ин те лек ту ал ној ми сли од пи са ња Шо пен ха у е ра, пре ко Вај нин ге ра (Ot to We i nin ger, 1880–1903) и дру-
гих не мач ких фи ло зо фа, као би ће уз ви ше не ин те ли ген ци је и ис ти ца не су ње го ва ум ност и спо соб ност 
ло гич ког за кљу чи ва ња. Ви ше о то ме вид. у: Ort ner 1974: 71–75.
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ожи вља ва ње ар ка диј ског ме ста сре-
ће у ко ме је као и у пан те и стич кој ви-
зи ји чо век сједи њен са це ло куп ним 
жи вим све том.

Суб вер зив ни еле мент, као је дан 
од основ них на че ла сим бо ли зма, од-
ра зио се и на пред ста ви же не из Го-
лу бо ви ће ве Ви зи је. По ред то га што је 
по и сто ве ће на са не спу та ном, ти ме и 
ди вљом и не у кро ти вом стра ном при-
ро де, тре ба ло би раз мо три ти мо ме нат 
ек ста зе и ви зи је ри ђо ко се де вој ке. Крај 
XIX ве ка и ви зу ел на кул ту ра сим бо-
ли зма до не ли су но во по и ма ње риђо-
ко сих ле по ти ца из вик то ри јан ске ере, 
ко је су ана ли зи ра не кроз пој мо ве чед-
но сти, мо ра ла и ода но сти. Оне су сада 
гле да не кроз при зму опа сних за вод-
ни ца и фа тал них же на, као про јекци-
ја му шког ка стра тив ног стра ха.7 По-
ста ју сен зу ал на али и ани мал на би ћа, 
као ан ти те за ми та о вик то ри јан ској су-
пру зи ко ја па сив но слу жи су пру гу и 
по ро ди ци. Цр ве но ко се, ла сцив но обу-
че не де вој ке су у тој па ра диг ми пру-
жа ле асо ци ја ци је на сек су ал ност, грех, 
по рок и смрт. Та ко се и на ком по зи ци-
ји Ми ло ша Го лу бо ви ћа де вој ка опер-
ва же на би љем и др ве ћем, и го то во уто-
пље на у при род ни ам би јент по ста ју ћи 
хар мо нич ни и ау то ном ни део ње га, 
мо же са гле да ти кроз ди о ни зиј ски прин цип осло бо ђе не сек су ал но сти и при пад но сти 
при род ном, не спу та ном све ту. У том сми слу она из ра жа ва без бри жно ужи ва ње у пло-
до ви ма при ро де и нео гра ни че ност кон тро ли са ним ра зу мом.

Ту ма че ње же не са кра ја XIX ве ка у За пад ној Евро пи до не ло је но во схва та ње же не 
као дру гог. Ра ђа ње пси хо а на ли зе, пр ва ис тра жи ва ња људ ске пси хе и мно го број не се ансе 
же на са ме ди ју ми ма, под ста кли су има ги на ци ју умет ни ка сим бо ли ста. У Минхе ну 

7 О ка стра ци о ном ком плек су ко ји је обе ло да нио Фројд и ње го вом ути ца ју на по и ма ње же не као 
опа ког би ћа ви д. у: Ber nhe i mer 2002: 175. Ри ђа или цр на ко са у кон тра сту са бе лом пу ти еро ти зо ва них 
при ка за же на би ле су par ex cel len ce од ли ка fem me fa ta le (Ba de 1979: 13).

Сл. 4. Фредерик Лејтон, Клитија, 1895/96, уље на 
платну, 156 × 137 цм, Leighton House Museum 

in Royal Borough of Kensington and Chelsea
(Извор: Wikimedia Commons, public domain)
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у вре ме ну fin de siè cle-а екс пе ри мен ти са но је са раз ли чи тим ду шев ним ста њи ма жена 
као мо ти ви ма на плат ни ма умет ни ка, што је че сто до во ђе но у ве зу са па ра пси хо ло-
шким рад ња ма, окул ти змом и езо те ри јом (БО РО ЗАН 2011: 64). Ви зу е ли за ци ја не ви дљи-
ве ствар но сти и ван спо знај ног све та ре ал но сти, у умет но сти гер ман ског симбо ли зма 
ре кре и ра на је и у де ли ма умет ни ка са на ших про сто ра, Ђор ђа Кр сти ћа (1851–1907), 
Па шка Ву че ти ћа и дру гих (СА ВИЋ 2021: 152–154). За кло пље не очи као на пред ста ви 
де вој ке у Го лу бо ви ће вој Ви зи ји, ука зу ју на не до ста так оч ног чу ла и ви зу е ли за ци ју 
уну тра шњег ви да, од но сно ви зи је или сно ви ђе ња. Тај мо тив увек има по ет ску ди-
мен зи ју са алу зи ја ма на сан и осе ћа ња (Taylor 2007: 17). Исто вре ме но, као од раз 
сим бо ли стич ког спа ја ња не спо ји вих пој мо ва, ова кав гест ре фе ри ше на тран сцен ден-
тал ну, го то во ерот ску ек ста зу ко ја на ста је у до ди ру же не и при ро де око ње. Она је, 
да кле, по ста вље на на цвет ну по ља ну и сје ди ње на са при ро дом по и сто ве ће на са овозе-
маљ ским ужи ци ма. Ујед но, де ша ва се ек ста тич ни мо ме нат за не се но сти и оп чи ње но-
сти чул ним сен за ци ја ма, ко ји се са да тран спо ну је на кон тем пла тив ни ни во. То го вори 
о пот пу ном до жи вља ју при ро де и од но са ње и же не. С јед не стра не ре пре зен то ва на 
је же на као ин те грал ни, ма те ри ја ли стич ки део при род ног по рет ка и њен ре про дук-
тив ни ка па ци тет, док се с дру ге стра не њен ди ја лог са при ро дом – мо рем и цвет ном 
фло ром, пре ме шта на ни во ме та фи зич ког до жи вља ја.

*
Две го ди не по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, у вре ме ну ми ра, Ми лош Го лу бо-

вић сли ка ком по зи ци ју Ви зи ја. На кон се ри је рат них при зо ра (МИ ЛО ВА НО ВИЋ 2021: 
237–246) ко ји су од сли ка ва ли де ва ста ци је и све до чи ли не да ће срп ских вој ни ка, умет-
ник за по чи ње из ра ду сли ка ко је при ка зу ју пеј за же, ак то ве и гра ђан ске пор тре те. У 
сво јим ли ков ним тра га њи ма, јед но од нај и зра жај ни јих де ла би ло је Ви зи ја. Два де-
се тих го ди на ХХ ве ка, Го лу бо вић је ис тра жи вао сим бо ли стич ке по ру ке у сво јим пред-
ста ва ма. Ко ке ти рао је са пој мо ви ма по пут кон тем пла ци је, ду хов не дра ме, ме лан хо-
ли је и оно стра ног на плат ни ма као што су Ком по зи ци ја из 1921. или Си ви пор трет из 
1922. го ди не (ГВО ЗДЕ НО ВИЋ 2003: 14–17). Ње го ва Ви зи ја ис ти че се по то ме што је кон-
сти ту и са на на те ме љи ма лек ци ја мин хен ског сим бо ли зма, али и екс пре си јом бо је и 
на чи ном из во ђе ња ли ни ја и по вр ши на. По лет ност и ла ко ћа жи во та су асо ци ја ци је 
на ко је се пр во на и ла зи при ана ли зи ове ком по зи ци је.

Осно ви по е ти ке сли ке Ви зи ја мо гу се тра жи ти у ли ков ним обра сци ма иде а ли-
стич ке стру је мин хен ског сим бо ли зма чи ји је циљ тра га ње за из гу бље ним ра јем и 
об но ва злат ног до ба у ко ме је чо век жи вео у са гла сју са при ро дом. Го лу бо вић је то 
из вео је дин стве ним по ет ским сен зи би ли те том, ко ји из два ја ово де ло од оста лих ли-
ков них оства ре ња у ње го вој умет но сти. Нај пре је ве дри ном и ја чи ном ком пле мен-
тар них бо ја ожи вео сан о ар ка диј ској сре ћи, сме шта ју ћи фи гу ру ри ђо ко се де вој ке у 
при род но окру же ње на тај на чин да де лу је као њен ин те грал ни део. На мен тал ном 
ни воу, при каз де лу је као ар хе тип ски кон структ иде ал ног ме ста, ужи ва ња у чул ној 
спо зна ји при ро де и ње ним сен за ци ја ма, али и ме сто не ис ка зи ве че жње. Ујед но, мо тив 
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ек ста тич ног за но са же не са скло пље ним очи ма упу ћу је на сје ди ња ва ње спо ља шњег 
и уну тра шњег све та. Кон цепт же не као при ро де ука зу је на њен ре про дук тив ни по-
тен ци јал, што је за си гур но у го ди на ма на кон Ве ли ког ра та и гу бит ка ве ли ког бро ја 
ста нов ни штва и му шке де це има ло још ин тен зив ни ји зна чај и сим бо ли ку. Он ша ље 
оп ти ми стич ну по ру ку о са мо об на вља ју ћој, ре ге не ра тив ној мо ћи при ро де. Ви зи ја же не, 
упри зо ре на на Го лу бо ви ће вој сли ци, пре во ди ди ја лог же не и при ро де у још да љу, 
ме та фи зич ку ди мен зи ју. Не при сту пач не ду би не мо ра као сим бол ве ли ке мо ћи, али и 
тај ни, као и ек ста за пред ста вље не де вој ке, мо гу се до дат но иш чи та ва ти са ви шег фи-
ло зоф ског ста но ви шта. Же на је на Го лу бо ви ће вој Ви зи ји у пот пу но сти део при ро де, 
и уну тра шњим чу ли ма има спо соб ност раз у ме ва ња ње не су шти не. 
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Ol ga D. Ža kić
SYMBO LI STIC VI SION OF MI LOŠ GO LU BO VIĆ

Sum mary

The pa in ting Vi sion, by Ser bian ar tist Mi loš Go lu bo vić, was most li kely cre a ted aro und 1920. 
It is now part of the col lec tion of the Na ti o nal Mu se um in Bel gra de and re pre sents a la te symbo list 
ex cur si on in Go lu bo vić’s art ba sed on the ar ti stic les sons of Mu nich symbo lism, stan ding out from 
his en ti re ar ti stic opus. The main mo tif of the pa in ting is the fi gu re of a red-ha i red girl in ec stasy. 
She is shown in a na tu ral en vi ron ment, sur ro un ded by lush ve ge ta tion and flo wers, stan ding on a 
cliff abo ve the sea. The wo man is pa in ted in such a way that she acts as an in te gral part of na tu re, 
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which in di ca tes the con cept of wo man as na tu re. It was a well-known and ela bo ra ted mo tif in the 
art of symbo lism and se ces sion. The phe no me non of jo ie de vi vre, which acts as an ode to li fe and a 
ce le bra tion of li fe’s ju i ces and vi ta lity, was hig hlig hted. Go lu bo vić sta ged a pla ce of Ar ca dian lon ging, 
lost pa ra di se, and shel ter. It is analysed thro ugh the con cept of the re ne wal of the gol den age as 
the ideal of the con nec tion bet we en man and na tu re. In the vi sual cul tu re of Ger man symbo lism, 
na tu re was un der stood as a mir ror of the hu man soul. The flo u ris hing flo ra and na tu re in the mo-
ve ment are con nec ted with the cycle of the birth of li fe and the re ge ne ra ti ve po ten tial of wo men, 
youth, and ge ne ral awa ke ning. In symbo list po e tics, as in Go lu bo vić’s pa in ting, the se ele ments are 
con nec ted with the fe ma le prin ci ple. The Vi sion emp ha si ses the in tu i ti ve and emo ti o nal si de of a 
wo man. She emer ges from flo wers and, as a part of na tu re, in vi tes vi e wers to re turn to the col lec-
ti ve pre con sci o us and re vi ve the Ar ca dian pla ce of hap pi ness. She is iden ti fied with un re stra i ned 
and wild na tu re. At the sa me ti me, thro ugh the mo tif of vi sion, ie. ec stasy, the com po si tion po ints to 
the mer ging of the ex ter nal na tu ral and the in ter nal world. The red-ha i red wo man in Go lu bo vić’s 
pa in ting ex pres ses ca re free enjoyment of the fru its of na tu re and un re stra i ned ness by con trol led 
re a son. The re is an en chant ment of sen sory sen sa ti ons that mo ve to the con tem pla ti ve, tran scen den tal 
le vel.

Keywords: Mi loš Go lu bo vić, Vi sion, symbo lism, se ces sion, jo ie de vi vre, wo man, na tu re.
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