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Предговор

Ова књига1 садржи избор из поезије и есеја 
Светислава Мандића као и пратеће текстове у којима 
је представљен његов књижевни и културни допри-
нос, те богати поетски слојеви који произилазе из пуне 
посвећености националној традицији и православној 
духовности. Светислав Мандић је рођен у Мостару, 
8. марта 1921. године, од оца Риста и мајке Јованке, 
рођене Анђелопољ. Породица је у августу 1941. године 
избјегла у Београд, гдје су остали да живе послије рата. 
Светислав Мандић је завршио гимназију у Мостару 
(1939. године), а у Београду Академију ликовних 
уметности (дипломирао 1950. године). Обављао је ва-
жне уредничке (први уредник и дизајнер часописа о 
средњовјековној умјетности Зограф) и руководилачке 
функције. Радио је као сликар-конзерватор у Заводу за 
заштиту споменика културе Републике Србије као и 
у Галерији фресака у Београду. Био је врстан кописта, 
заслужан за копирање неколико десетина фресака из 
Милешеве, Сопоћана, Градца, Ариља, Дечана и Рамаће. 
Награде му додјељују Друштво конзерватора Србије 
(за изузетан допринос заштити споменика културе), 
Српска православна црква (Орден Светог Саве првог 

1 Књига Токе од месечине. Поезија и есеји Светислава Мандића 
настала је у оквиру пројекта Књижевно-умјетничко дјело и 
заоставштина Светислава Мандића (Филолошки факултет 
Универзитета у Бањој Луци). Руководилац пројекта је проф. др 
Саша Шмуља. 
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степена) 1990. године, Задужбина Бранка Ћопића (при 
САНУ) 1995. године, Удружење књижевника Србије 
(награда „Милан Ракић“) 1996. године. Добитник је 
и награде „Круна деспота Стефана“ (Деспотовац–
Манасија, 1999. године). Мандићев легат, његова бо-
гата лична библиотека похрањена је у библиотеци 
Православног богословског факултета Универзитета 
у Источном Сарајеву (Духовна академија у Фочи) и 
то је данас један од најважнијих легата у Републици 
Српској.2 Умро је у Београду, 4. октобра 2003. године.

Иако није био у првим ешалонима српске 
књижевности и културе, у њима је оставио трага као 
пјесник, сликар, кописта, конзерватор и легатор, а своје 
знање и енергију улагао је понајвише у проучавање и 
заштиту српског средњовјековног насљеђа. Мандићеви 
сарадници, поштоваоци и познаваоци његовог живота 
и рада, говоре о њему као о умјетнику у правом смислу 
те ријечи, човјеку широке културе, отмјеном и скром-
ном, достојном дубоког поштовања. Своје пјесме 
посвећивали су му великани српске поезије попут 
Бранка Миљковића и Стевана Раичковића. Објавио 

2  У оквиру овог пројекта урађена је и изложба На пергаменту 
душе. Поезија и фреске Светислава Мандића у оквиру које су, у 
просторијама Народне и универзитетске библиотеке Републике 
Српске, у септембру 2017. године, представљене репродукције 
фресака које је копирао Светислав Мандић. Аутор изложбе и 
пратећег каталога била је мр Вања Шмуља, члан пројектног тима 
и библиотекар НУБРС. Изложба је исте године постављена у 
оквиру Сајма књига у Београду, а од маја 2018. године трајно је 
постављена на Православном богословском факултету у Фочи.
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је збирке поезије Двојица (са Велимиром Ковачевићем, 
Мостар, 1940), Кад млидијах живети (Београд, 1952) и 
Милосно доба (Београд, 1960). Од осталих Мандићевих 
дјела издвајамо књиге у којима се са различитих 
аспеката бавио српским средњовјековљем: Древник. 
Записи конзерватора (Београд, 1975), Чрте и резе. 
Фрагменти старог именика (Београд, 1981), Розета 
на Ресави (Крушевац, 1986), Велика господа све српске 
земље (Београд, 1986), Царски чин Стефана Немање. 
Чињенице и претпоставке о српском средњовековљу 
(Београд, 1990) итд. Поезија му је објављена и у два 
избора: Песме (Сарајево, 1990) и Звездара и друге песме 
(Београд, 1995). На својим малобројним умјетничким 
сликама представљао је мотиве Мостара, Београда, 
Студенице итд. Највећи дио његовог сликарског опу-
са, ипак, чине копије фресака, чији списак објављујемо 
у овој књизи. 

Овај избор намијењен је и посвећен студен-
тима србистике као и широј читалачкој публици. 
Критеријуми по којима смо бирали овдје објављене 
пјесме и есеје подударни су са, по нашем мишљењу, 
најизразитијим одликама Мандићевог стваралач-
ког и културног рада, а то су прије свега православ-
на духовност, духовна обнова и народна традиција, 
те интермедијалност као поступак и као дијалог 
пјесничке умјетности и сликарства у његовом дјелу. 
У Мандићевом лирском опусу постоји велики број 
остварења која карактеришу ове одлике, а нека од 
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њих су бриљантне лирске пјесме антологијског 
значаја и умјетничке вриједности. Поред поезије, из 
пера Светислава Мандића остали су нам бројни есеји. 
Тематски занимљиви и значајни, они садрже култу-
ролошке, филолошке и историографске биљешке, 
као и промишљања посвећена у првом реду српској 
средњовјековној баштини. У њима се писац бавио кон-
зерваторским питањима и проблемима, естетиком и 
архитектуром српских средњовјековних храмова, 
старим српским народним, владарским и црквеним 
именима, просопографским истраживањима велико-
именог средњовјековног господства, афирмацијом и 
популаризацијом средњовјековног насљеђа уопште 
као и бројним другим научно-стручним темама и 
питањима.

Овај избор објављујемо уз сагласност господи-
на Растислава Мандића, сина Светислава Мандића, 
коме смо захвални за драгоцјене информације и 
љубазност. Господину Бојану Поповићу захвални 
смо за драгоцјену фото-документацију и податке, а 
господину Петру Марјановићу за увид у оригинал-
но сликарско стваралаштво Светислава Мандића. 
Захвалност дугујемо и члановима пројектног тима као 
и другим сарадницима и добротворима.
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„У истинозборству најнежнији глас“: 
православна духовност у дјелу 

Светислава Мандића

и као последњи дијак што тражи смисао света,
на пергаменту душе исписујем октоихе

Светислав Мандић, Звездара

За овај наслов одабрали смо једну поетски 
упечатљиву синтагму из пера Владимира Јагличића, 
који је у кратком осврту објављеном 1995. годи-
не Светислава Мандића сврстао међу „ретке наше 
просветљене песнике“, констатујући да се без његових 
пјесама „не да замислити ниједна антологија српске 
поезије која има амбицију да буде потпуна“, односно 
да би без Мандићевог пјесничког доприноса „српска 
поезија у двадесетоме веку изгубила свој у истино-
зборству најнежнији глас.“3 Ова надахнута мисао, 
изречена на самом крају овог осврта, али и на самом 
крају веома плодног стољећа у српској књижевности, 
има своју тежину када говоримо о пјеснику чије дјело 
садржи антологијске драгуље, па ипак је потиснуто у 
страну и данас готово заборављено. Јагличићева ми-
сао указује на главну одлику Мандићевог стваралашт-
ва, на његово благо и њежно пјесничко слово у којем 

3 Владимир Јагличић, „Сурови милозвук“, Политика, Београд, 
год. 92, број 29485, 18. 11. 1995, стр. 15. 
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проговара Истина као један виши смисао поезије 
и духовности. То је она Истина којом је оплемењен 
његов пјеснички рад, али ништа мање и његов рад 
на плану заштите националне баштине, прије свега 
када су у питању средњовјековни српски манастири и 
њихово богато фрескосликарство. У дјелу Светислава 
Мандића, заснованом прије свега на књижевном и 
ликовном стваралачком плану, препознајемо готово 
завјетну посвећеност православној традицији и ду-
ховности, контемплацији и конзервацији, а самим тим 
и афирмацији те традиције.

Попут старих сликара чија је дјела сагледавао у 
њиховој естетској и духовној суштини, и сам Мандић 
је био обдарен „необјашњивим схватањем лепог и 
освештаног“.4 Његова два драгоцјена посланства у 
српској култури, књижевно стварање и заштита спо-
меника културе, проистекла су из његовога лирског 
талента и сликарског образовања, а праћена непре-
станим прожимањем љепоте са светошћу, естетског 
са сакралним, литерарног са иконичким. Значајни ре-
зултати његовога стваралачког и прегалачког рада да-
нас су препознатљиви по својој религиозно-естетској 
важности за националну културу, при чему је и при-
рода њиховог тумачења управо у надразумијевању ове 
сугубе, па ипак јединствене енергије. Због тога смо и 

4 Светислав Мандић, Царски чин Стефана Немање. Чињенице 
и претпоставке о српском средњовековљу, Српска књижевна 
задруга, Београд, 1990, стр. 79.
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опредијељени за ову врсту методолошке узајамности 
књижевне и духовне науке, јер и једна и друга у својој 
суштини објашњавају врхунаравно биће љепоте. 
Љепоте спасоносне, љепоте вазнесењске и теургич-
ке, љепоте сагледаване и уосјећане с Христом не-
тремице од својих првих младалачких пјесама све до 
посљедње велике поеме. Светислав Мандић је пјесник 
зрења и дјелања, тих двају незаобилазних служења у 
православној духовности, те му због тога и приступа-
мо, незаобилазно и неодвојиво сагледавајући вербалне 
и пиктуралне, односно литерарне и ликовне аспекте 
његове духовности, стварања и дјелања.

Тумачење дјела Светислава Мандића потребно 
је, прије свега, засновати на књижевнотеоријском и 
књижевнокритичком становишту, али се за неке по-
етичке аспекте Мандићевог дјела и дјелања неизостав-
но морају имати у виду и теолошка знања и начела. 
Прије свега када се ради о самој православној духов-
ности, која је константна, иманентна и суштинска 
вриједност Мандићевог стваралаштва. Православна 
духовност се у Мандићевом књижевном раду и 
културном прегалаштву препознаје по јасним ин-
дикатима који експлицирају њене традиционалне 
и конфесионалне слојеве, али исто тако и по оним 
слојевима чију је наравственост потребно хермене-
утички освијетлити. Методолошка сарадња теологије 
и теорије књижевности не подразумијева нужно ин-
тердисциплинарност у ужем смислу тог појма, али и те 
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како омогућава да се темељније сагледа богата духов-
на димензија Мандићевог живота и дјела. Да би-смо 
у правом свјетлу сагледали значај једног истинског 
хришћанског пјесника, Светислава Мандића, пјесника 
православне духовности и лирског фрескописа сва-
како је неопходно позвати се на ауторитет једног 
истинског хришћанског херменеутичара, Милана 
Радуловића, и на његово схватање хришћанске естети-
ке, могућности теолошког тумачења књижевног дјела5 
и „непрестаног творачког деловања Бога у свету“,6 а 
притом „успостављајући сталну везу између силница 
поетичког и теолошког сензибилитета“.7

Живот и дјело Светислава Мандића пратио је 
дијалог књижевне и ликовне умјетности, а трагови 
тог дијалога видљиви су у готово свему што је на-
писао. Његова поезија двоструко је детерминисана, 
прије свега сарадњом двају умјетности, ликовне и 

5   Милан Радуловић, „Могућности теолошког тумачења књижевног 
дела“, Књижевне теорије ХХ века, зборник радова, Институт за 
књижевност и уметност, Београд, 2004, стр. 165–177.
6 Милан Радуловић, Књижевност и теологија. Прилог заснивању 
теолошке књижевне теорије, Институт за књижевност и уметност, 
Београд и Православни богословски факултет, Источно  Сарајево, 
2008, стр. 72.
7  Давор Миличевић, „Ка дефинисању православне духовне основе 
српске књижевности двадесетог вијека“, Ризничари и памтитељи. 
Православна духовност српске књижевности ХХ вијека, коаутори 
Ранко Поповић, Давор Миличевић, Зорица Никитовић, Јован 
Делић и Саша Шмуља, Филолошки факултет, Бања Лука, 2013, стр. 
39.
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литерарне, иконичке и вербалне. Интерпретативно-
херменеутички аспекти тумачења поезије не вриједе 
увијек у тумачењу ванлитерарних активности пис-
ца, али се у Мандићевом случају може рећи да је 
цјелокупно његово културно посланство детермини-
сано трајном пјесниковом фасцинацијом умјетношћу 
боја и ликова, прије свега оних које је уочавао у са-
кралним предјелима фрескосликарства, у теургичкој 
умјетности чији су ствараоци „оваплотили путем ли-
кова и боја оно чиме је била испуњена њихова душа – и 
виђење друкчије животне истине и друкчијег смисла 
света“.8

Већ смо рекли да је Мандић био пјесник 
зрења и дјелања, при чему у значењској и смисаоној 
пуноћи можемо сагледати зрење као појам који обу-
хвата зритељно узрастање ка Господу и дјелање као 
послушање без којег духовна зрелост не би била ни 
могућа. Зрење је и гледање у вишем смислу, контем-
плативно понирање, трансцендирање ка предјелима 
светог, усхођење ка Господу. Мандићево зрење и 
дјелање нарочито долазе до изражаја када је у питању 
његов однос према сликарству које је, не једном својом 
ријечју, поимао као изузетно важно у вјерском и ду-
ховном васпитању човјека. Прије свега када је ријеч 
о фрескосликарству, тај однос је изузетан по својој 
дјелатној контемплацији и духовном созерцању 

8 Јевгеније Трубецкој, „Познање кроз боју“, Градац, темат 
Православље и уметност, Чачак, 1988, год. XVI, бр. 82–84, стр. 118.
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фрескописачког рада средњовјековних мајстора. То 
су у исто вријеме и принципи који су учинили да 
Мандић, у односу на друге пјеснике који су водили 
дијалог с умјетношћу и светошћу фрескописа, буде 
„још ближи оној сакралној енергији коју су призвали 
и којом су обликотворили првобитни фрескописци“.9 
Као и умјетници о којима је писао Јевгеније Трубецкој, 
који су „видели лепоту којом ће свет бити спасен и 
овековечили је у бојама“,10 Мандић је и као кописта и 
као пјесник дозрео у контемплацији боје као вјечитог 
и непролазног начела. Ако парафразирамо стих 
Миодрага Павловића (сликом је почело Вазнесење), 
који говори о сакралности иконе, можемо да кажемо 
да је за Светислава Мандића пјесничко узношење ду-
ховног бића ка Господу почело у дијалогу и созерцању 
фрескосликарства.

Књижевна и умјетничка критика свакако имају 
лимитиране могућности да на основу пјесничког тек-
ста, у којем врло често уочавамо агонски однос према 
Творцу (попут оног у поезији Десанке Максимовић) 
или протест и приговор Свевишњем (као у поеми 
„Онај судњи дан“ Светислава Мандића), па чак и на 
основу интердисциплинарно ангажованих сазнања 
из области православне теологије, утврде колико је 

9 Вања Шмуља,  На пергаменту душе. Поезија и фреске Светислава 
Мандића, Народна и универзитетска библиотека Републике 
Српске, Бања Лука, 2017, стр. 3.
10  Јевгеније Трубецкој, наведени рад, стр. 131.
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један пјесник или колико је његово дјело, у догматском 
смислу, носилац православне духовности. Овдје се, у 
најкраћем, бавимо оним аспектима Мандићевог жи-
вота и рада који одржавају живот и духовност право-
славног хришћанина и пјесника, а то су прије свега 
литургичност и молитвеност његове поезије, цркве-
ност и саборност, подвиг, зрење и дјелање, предање 
и насљеђе. То су, заправо, она обиљежја православ-
не духовности која „изражавају динамичне разме-
ре побожности и живота“11 и они мотиви који чине 
духовно најизразитији слој Мандићевог поетског и 
умјетничког подвига.

Обимом невелики Мандићев пјеснички опус 
садржи неколико пјесама које су карактеристичне по 
свим овим обиљежјима, а првенствено по молитвеном 
тону и садржају. Хришћанска молитвеност Мандићеве 
поезије присутна је већ на самом почетку његовога 
стваралачког рада. У пјесми „Молитва Христу“, 
објављеној у збирци Двојица, Мандић упућује низ 
усрдних прозби, молећи се за мир, љубав и све што 
омогућава да живот „обичног“ човјека тече у својој 
једноставности и пуноћи. Пјесма је по садржају дина-
мичан виталистички експлицитно-антиратни протест 
и стоји, на несрећу, и као песимистична потврда неус-
лишености, нарочито ако имамо у виду да је написана 
11  Протопрезвитер Михаил Кардамакис, Православна духовност. 
Изворност човекове наравствености, превео са новогрчког 
оригинала Здравко Пено, Манастир Хиландар, Света Гора Атонска, 
2005, стр. 15.
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и објављена у сумрак једнога мирнодопског периода 
на нашем тлу, али у исто вријеме и периода нелагоде, 
наговјештаја рата, чиме су сасвим јасно обојени и то-
нови ове Мандићеве пјесме из 1940. године. Па ипак, 
за нашу тему су прије свега значајни они аспекти који 
ову пјесму и Мандићеву поезију уопште чине наглаше-
но молитвеном и хришћанском, анагошки усмјереном 
ка вишем смислу и вишњем духовном уточишту. То 
духовно уточиште и молитвено надање пјесниково 
управо је Христос: „Молим те да више никада, ни 
ми, ни будући, не идемо у ратове“ и „Учини да љубав 
најрођенија буде у срцима људи!“, само су неки од сти-
хова, неке од лирских прозби ове Мандићеве пјесме.

У молитвеном тону саздана је и Мандићева 
пјесма „Свакидашње ријечи Богу“. У њој се пјесник 
обраћа Господу, молећи да му „нога још једанпут 
земљом родном крочи“, ламентујући, у низу прозбе-
но обликованих стихова, над завичајем из којег је 
отишао. То је његов херцеговачки завичај „каменог 
краја“, „модрила ријеке“, села и винограда, простоср-
дачних међуљудских односа и љубави према ближњем, 
народних и вјерских традиција. Пјесник молитвено 
чезне да стегне руку тежаку из свог краја, да пољуби 
„прегршт земље што му пред колибом спије / три кора-
ка земље што га посно храни“. Изразита је Мандићева 
емпатија према простом човјеку, чију убогост готово 
шантићевски интонира. Социјална димензија труд-
беништва и материјалног испосништва у овој пјесми 
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прожима се са тврдом сиротињском вјером, чашћу 
и духовношћу која не долази из мудрих књига, али 
има своје највеће богатство: љубав према ближњем и 
невољноме, образ, пјесму и памћење. Иако приказује 
живот тежака, његову посну земљу, „виноград што му 
вина, ко причести да, о крсном имену да попије / и да 
га опоју на гробљу кад му се одброје дани“, Мандић не 
упућује Господу ријечи свакидашње јадиковке, него 
ријечи молитве да своју носталгичну присност с овим 
поднебљем и овим човјеком и физички оприсутни.

У поеми „Ноћ у Сопоћанима“ проговара сва 
љепота православне саборности и црквености. 
Пјесник жали „краткоћу дугог летњег дана“ која га је 
прекинула у дјелању на сопоћанском фрескопису, гдје 
је, идући „трагом руке давно нестале“ коју је пјеснички 
упоређивао са Божијом, радио овај богоугодни посао. 
Мирна и блага августовска ноћ, мношто око цркве са-
браног свијета, који се шали и приповиједа. Теме из 
простог, свакодневног живота, заједничарења про-
стих људи у којем се Мандићева духовност, као што 
смо и раније видјели, најприсније огледала. Но, иако 
су Мандићу најблискији људи међу којима „тече тихи 
живот“ док „негде над њима лебде заштитничке руке“, 
пјесник не дијели њихову готово еденску наивност и 
сумња да ли би икоме била занимљива бесједа о оно-
ме што представља његов raison d’être. Из ових стихо-
ва проговара једна смјерна и самозатајна пјесничка 
природа, скромна и ненаметљива, а замишљена над 
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великим, вјечним и непролазним, над љепотом и ис-
тином пред којима расту анђеоска крила.

Поема „Онај судњи дан“ је пјеснички помен 
пријатељима из младости, који мученички постра-
даше у погромима Другог свјетског рата. Хришћанска 
имагинација Судњега дана као дана „када ћемо оп-
штем Судији и једни другима полагати рачуне / за 
оно шта смо учинили на овоме свету“, у исто вријеме 
је и емотивно сјећање на страдале пријатеље, онак-
ве какве их је пјесник запамтио. Мандић се присјећа 
Слободана Богдановића „у јединој зеленој кошуљи / 
коју му је мати Цвијета сваке ноћи прала / и суши-
ла до школског јутра“, Велимира Ковачевића „у оде-
лу купљеном од прве учитељске плате“, Слободана 
Вуковића из Доње махале, Анђелка Дакића, Миленка 
Илића, Живка Шкоре, браће Ајваза и Васка Сорајића, 
свог „дивног рођака Мирка Анђелопоља“, Марка 
Продановића и Бранка Билановића, али и многих 
других чијих се имена поуздано не сјећа. Сви они 
пострадаше „од руку земљака широкобријешких, / 
похватани на стенама испод мостова и по авлијама“. 
Један сасвим људски протест упућен Свевишњем и 
визија посвећених мученика на крају поеме: „Поворке 
светитеља корачаће по небесима“ као да упризорују 
универзалност и суштину поетског фрескописа у 
Мандићевом опусу.

Мандићева православна духовност присутна 
је и онда када просопографски студиозно приступа 
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историји Срба и њихове великоимене господе и онда 
када акрибично биљежи „чињенице и претпоставке о 
српском средњовјековљу“ уопште, остварујући увид 
у духовну суштину насљеђа, макар и у оскудним, 
оштећеним натписима или ликовима на фрескама. У 
књизи поетичног наслова Древник Светислав Мандић 
сабрао је своје записе, који су настајали током његовог 
посла на заштити културних споменика, првенстве-
но средњовјековних фресака. Ову књигу која својим 
естетским и мисаоним аспектима далеко превазила-
зи дискурс једне струке, Мандић је оплеменио кон-
темплативним понирањем у проблеме историје и 
традиције, културе и умјетности. У поглављу под 
насловом „Симонидине очи“, у Древнику, Мандић 
достиже висок степен есејизације и естетизације за-
писа, дајући му наглашено интермедијални карактер. 
По природи посла којим се бавио као и опажања как-
вим је био обдарен, Мандић сагледава судбину ове 
средњовјековне фреске, задржавајући се на мотиву 
очију, које „већ стотинама година зраче унутрашњу 
светлост лепог бића“, као и на присуству овог дјела и 
мотива у Ракићевој пјесми „Симонида“. Наиме, сама 
чињеница да су у питању два велика дјела српске кул-
туре, као и снажна, нераскидива интермедијална веза 
која их везује током цијелога 20. вијека, пред Мандића 
као конзерватора поставља својеврстан проблем. У по-
сао и праксу конзерватора судбински се „умијешало“ 
постојање Ракићеве пјесме која је у савремено српско 
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културално памћење урезала и мотив избодених очију 
и чије постојање је савремену (у вријеме настајања 
ових Мандићевих записа) конзервацију овог култур-
ног добра усмјерило ка томе да се заштити затечено 
стање, дакле Симонидин лик без очију. „Према таквој 
Симониди, руменкастом овалу њеног лица под тра-
пезом круне, осећамо поштовање, јер је ту присутна и 
знаменита уметност и трагична прошлост. Допуњују 
се и везане су једна за другу, та песма и та слика, два 
наша лепа уметничка остварења.“12

Као кописта, Мандић је начинио огроман, 
вјероватно највећи подвиг, како за српску културу тако 
и за српску духовност. Потискујући свој сликарски та-
ленат и умјетничко образовање у други план, Мандић 
се посвећује фрескосликарству и то прије свега као ко-
писта и конзерватор. При томе треба имати на уму ис-
тински значај овог подвига, прије свега имајући у виду 
шта је то копија фреске. О томе опширије говоримо у 
тексту који у овој књизи слиједи иза изабраних тексто-
ва Светислава Мандића. О православној духовности 
у дјелу Светислава Мандића може се говорити и на 
бројним другим примјерима. Не можемо обухватити 
све његове пјесме, богате мотивима који су проистек-
ли са изворишта православне духовности, али можемо 
да кажемо да оне садрже једно истинско духовно бо-
гатство. Богатство видљиво прије свега у Мандићевој 

12 Светислав Мандић, Древник. Записи конзерватора, Слово 
љубве, Београд, 1975, стр. 161–162.
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тихој, њежној и благој пјесничкој ријечи. У његовом 
истинозборству и исповиједању вјере Христове која 
пропламсава и када се прекрсти и неком драгом 
свијећу припали (Гробљанска улица), и када посма-
тра у колијевци уснулог сина (Мало место човеково), 
и када осјећа носталгију за завичајем, и када каже са-
моме себи: „сељак си и грмаљ, и ништа више, и ниш-
та више“ (Увече, док се враћам кући Александровом 
улицом), и у лирским откровењима „Звездаре“ и у 
пјесничкој визији Судњег дана. Скромност, смјерност 
и самозатајна нишчета, Мандићеве су и људске и 
пјесничке особине. Оне га, пак, можда и најснажније 
узвисују као хришћанина и пјесника православне 
духовности.

Мандићева лирска обитељ још је бројнија од 
тога. Њу чине благи и прости хришћани, попут почив-
ше дјевојке Христе која „знала је само за два пута, / до 
цркве на брегу, / до реке у долини“, како каже пјесник, 
зријући запис са мостарског православног гробља на 
Пашиновцу. Или кујунџијског момка који потом „по-
беже у Завалу, у монахе“. Тање Лазареве, дјевојке која 
пострада на самом почетку Другог свјетског рата, „која 
из својих небеских станишта / оплакује нашу судбу 
земаљску“. Погинулих младића и дјевојака. Давно 
пострадалих пријатеља. Митрополита Арсенија че-
твртог који „тугу је носио, / вапијући усред Сопоћана: 
/ Јао мени, доме Божији, што те гледам тако разо-
реног“ и који „у овешталој мантији [...] обилази села 
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отачаствена пребедна, / са торбом пуном мелема и 
светих књига“. Анђела из Милешеве коме као Истини 
и Љепоти издалека доходи. Рашког сликара који је у 
Богородичин лик преточио своју људску љубав пре-
ма једној Немањићки. Оца Јулијана с којим у студе-
ничком тријему пије ракију јабуковачу, „чувену међу 
сељацима радочелским“. Страсног и талентованог мо-
наха Дамаскина који се склонио у осаму Хиландара. 
Сликара, старих и нових времена и бројних дру-
гих у пребогатој, али и преблагој лирској литанији 
Свете Мандића. Од његове младости и дјетињства 
до умјетнички трансцендираног времена будућег, у 
пјесничком одјеку есхатолошке мисли.



ПОЕЗИЈА
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Молитва Христу

Молим те да више никада, ни ми, ни будући,
не идемо у ратове,
него да останемо у домовима својим,
оремо поља, правимо путеве од града до села,
па када, овако, јесен дође,
у свакој кући да дочекујемо сватове
и запјевамо пјесме народске, радосни, и ведра чела.

И шуме зелене да опет постану наше
и да нас родитељски дочекују,
а не да од њих зазиремо
бојећи се плотуна и митраљеза,
и да земљом више убојни пуцњи не одјекују
и да нам срце од бомбардера не преза.

Молим те још да умјесто крстарица и топовњача
морима нашим
велике лађе са житом и са путницима броде,
да међу људима не вриједи више песница слабија и јача,
и да умјесто борних кола
земљом трактори и вршалице ходе.

Молитву ову шаљем ти баш у ово тужно јесење вече
док негдје, далеко, брат мој, лежи крвавих груди,
са раном што тишти и што тешко пече:
– Учини да љубав најрођенија буде у срцима људи!



28

Са
ш

а Ш
му

ља
  *

 А
нд

ре
ја

 М
ар

ић
    

 Т
О

КЕ
 О

Д 
М

ЕС
ЕЧ

И
Н

Е

Свакидашње ријечи Богу

Дај Боже да ми нога још једанпут земљом родном 
 крочи
и да ми руке загрле сву дивљину каменог краја,
да у модрилу ријеке одморим уморне очи
и завршим ту ког кишног октобра или неког шареног 
 маја.

Дај да опет, ко путник тих, прођем кроз села наша,
да завирим у кућу прву и тежаку назовем Бога,
да га упитам за здравље, како му овце, а каква је паша,
и да ли има још сијена осим оног самотног стога.

Да пољубим оно прегршт земље што му пред колибом 
 спије,
три корака земље што га посно храни,
виноград што му вина, ко причести да, о крсном имену 
                                                                   да попије,
и да га опоју на гробљу кад му се одброје дани.

Дај да посједим с њим, на камену пред кућом, уз цигар 
                                      љутог дувана,
и ту да чујем ријеч тврду и ко јулски срп оштру од 
 истине,
па макар са стидом скривао бјелину свога длана,
а погледом бјежао у камене, у сиве даљине.
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Па онда, да отворимо срца, и нађемо утјешне ријечи
за боли које нас ко облаци тиште,
ријечи слађе од хљеба,
ријечи топле и свијетле ко ватриште,
којима на земном шару нема равних, до неба.

Ријечи о томе како је село његово сирото и малено,
али има љубави више него богаташ злата,
како образ чува с кољена на кољено
и како невољном госту широм отвара врата.

Како мало мудрих књига његови сељаци броје,
ал ће ти радо појати о Старини Новаку,
у планини страже му још стоје,
глас му чујеш на сваком кораку.

Хеј, још једанпут да ми нога крочи у родну груду,
не да чујем смијех, ни пјесму, њих нема више,
но мушку да стегнем руку ком Гргуру, ком Обраду, ком 
 Мргуду,
и дочекам ту свој задњи дан тихо, тише, најтише.
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Гробљанска улица

Опет наиђох на овај стрми плочник,
ко зна већ по који пут.
Корачам,
ногу пред ногу, ко болник, ко немоћник,
низ улицу сву у сунцу, низ пејзаж жут.

Већ чујем како негде чекић бије,
то мајстори гробнице граде,
глачају се плоче за децу, за људе,
за тебе,
живи Београде.

Боже, па ту су читаве баште где ничу споменици,
а на њима натписа још нема,
крстови, капијице неке, аркаде, обелисци,
коме ли се,
коме ли се све то спрема.

Вирим унутра, на ту шуму тужног камења,
и погледом свуда цртам, ко руком вештом, слова,
вучем нежне линије, режем знамења,
слажем речи
теже од олова.

Ето, већ читаво гробље ту се створило,
па читам имена драгих, мртвих људи
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– борја што се зелено оборило.
Тихо, тихо,
да се ово гробље не разбуди.

Идем, идем назад, мрак већ слази,
цвет ми нуди сирота цвећарка.
Већ се тамне мртви крајобрази.

Чуј, на цркви Светог Марка
звоно звони.

– Ехеј, шта је теби
(то сам себи зборим),
нешто ко кап кише склизну ти низ образ.
Да л то мртвог друга жалиш?

Прекрсти се,
иди, уђи преко пустог прага,
неком драгом треба свећу да припалиш.
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Увече, док се враћам кући

Александровом улицом

Вечерас уз тај булевар ходам,
нада мном платани крше руке,
и чини ми се:
то схрван борац
уморном, болном ногом гази
кроз неке бивше, кроз разграђене славолуке.

И ја му, тихо, тихо зборим:

Слушај, кад тако висок улицом овом крачеш
цео плочник звони од твога дрвеног ђона,
мрак је, и људи не виде да плачеш,
да руком тешком бришеш сузе
и тражиш беле видике за црним завесама
свог мртвог небосклона.

Сети се, ти ниси ни Вијон, нити Роберт Давид,
макар писао песме тужне тако,
сељак си и грмаљ, и ништа више, и ништа више,
па кад лето мине и наиђу јесење кише
и облаци се надвију над овим градом
зажелећеш се куће у којој си први пут заплако
и неба оног модрог
над твојим жутим
виноградом.
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А сад је небо црно, све црно,
још само негде, још само негде
у теби жижак
није утрно.

Никога нема, мрак је, па нема ни сенке,
и залуд тражиш Месец по видику
и зовеш неког рукама обема
да се сети ваших бивших дана
и дође вечери ове
на неке славне
на твоје давне
теревенке.

Видиш само како трамвајска жица
расипа зраком звезде хладне, плаве,
а да ли можеш да их скупиш
и метнеш их на нека драга чела
крвава, невесела,
и направиш блистав венац
за неке мртве, беле главе.

Сад ходаш тако болан, са рукама на челу
и слутиш: та ноћ ко стражар на те гледа,
и друм ти је оградила
широким ланцем
дрвореда.
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Кораци, па кораци,
и тужбалице зрикаваца већ око себе чујеш,
или то, можда, ливаде знају
вечерас горко да тугујеш
за брдом неким, за пољем неким,
где су ти, давно, у заранке
зрикавци певали успаванке.

И ти би, тако болан, хтео да похрлиш
у кућу једну белу, у авлију старинску,
да их љубиш,
синовски да их загрлиш.

Па онда, једно сазнање сетно:
ти ниси више дете,
а ниси ни Вијон, ни Роберт Давид,
макар писао песме тужне тако.
Па кад лето мине
и наиђу јесење славе, свадбе, брања,
и облаци се надвију над ове ширине,
уместо овог платановог грања
што те путем прати,
зажелећеш се куће где си први пут заплако
и неба оног тешког
што јесен сноси у наручју мокром
на твоја орања.
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Али вечерас,
вечерас уз тај булевар ходаш,
уморна тела, уморне руке,
ко сломљен борац
кроз неке бивше, кроз разграђене 
славолуке.
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Токе

Ни Жилијен, ни Фабрис, а често снујем
Ђоконду, да се и мени смешка,
па зато сву ноћ
од месечине токе кујем
не би л ми младост бар понекада
била сребрена и витешка.

Каткад се Месец ко храст разлиста,
сребра за токе доста има,
ко витез стари ја сам блистав,
победник сам на бојиштима.

Разлажем токе на груди ширне,
нечије очи да се засене,
да буду болне и немирне
кад угледају под њима мене.

А Месец после бива мањи,
да, најзад, буде тек дах птице,
и ја, за груди, уместо тока,
искивам само ломне жице.

Устукнем тада,
а малодушја себи ме маме,
и, сломљен борац, земљи падам,
витештво моје оставља ме.
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Звездара

1
На Звездару сам се пео прелепог једног дана,
јер Звездара је моја земља обећана,
ту станем на врх брега, а видик са четири стране
у моје сиве очи ко у колевку стане,
ту тражим године прошле и једну младост звездану,
ту желим опет да сретнем девојку насмејану,
да узлети испод багрења, да мане белом руком,
ја да је зовем птицом,
а она мене хајдуком.

Са Звездаре је слобода на све четири стране,
на петој, горе, видим облаке развејане,
ту Дунав личи на врпцу из девојачке косе,
палу у крило земље, ваљда уморио се,
а преко реке мост је, витак ко змија шарка,
одавде, ја бих га прешао у три моја корака,
јер ја сам овде велик, у моје наручје мало
безброј река и поља
ко у гнездо би стало.

2
На Звездару сам се пео јесењег једног дана,
ту девојка ме некад чекала насмејана,
стајала на врх брега, у руке косе крила,
у моје сиве очи радост је точила,
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тад бејах срчан ловац чаробних малих птица,
а она ми је била најдража препелица,

звала ме хајдуком, ја њу пољском птицом,
сад је зовем земљом,
прахом, измаглицом.

Па залуд хватам гране рукама обема,
у руци само лишће,
птице нема.

3
А шта да радим са рукама кад хоће неког да грле,
у чије шкољке да слете прегршти чудних речи,
ако су руке болне, а усне обамрле,
хоћу ли наћи видарског биља, да их излечи.

Вечерас ни ветар да дође, ни јасен да зашумори,
па како да се насмејем, ко да ме разговори,
да ли на том брегу једна бреза има
која би и мени била посестрима,
па када овако заживим, невесело,
да ми рука добра помилује чело.

Као да ми сво небо пало на рамена,
погурен ходам по Звездари, нујан,
по друму скупљам полудело лисје,
крај цврчка прођем облачно нечујан,
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по обзорју пишем имена другара
што мртви негде без почасти леже,
па смишљам где ћу наћи толико каменара
да њина гробља
знаком обележе.

На камен голи седнем, испод грања,
уморан од пута и драгог странствовања,
па питам птичја јата да ли знају
зашто се ујесен много мисли о завичају.

4
На Звездари сам много уморан од свег сново
како да одем моме Бранку, на Стражилово,
па да се куцнем с њиме са до две до три чаше,
да бесну чујемо песму и грлимо гајдаше,
он да поведе коло ђачко а с њиме и ја,
онако како умемо, како нас научи Србија,
па после коњи белци кад нас младе понесу,
девојке да нам се смеју,
а мајке жалосне су.

Ал живех тако сам и вијонски безнадежно,
да мишљах: сви ковачи за мене негве кују,
једино ме још мајка волела тихо и нежно,
само ме њене речи могле да обрадују,
па када увече дођем до наше куће ниске
и пред иконом нађем кандило утуљено,
тихо звиждућем песме печалне и старинске
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и дуго седим у мраку
под лозом, усамљено.

5
Па јутро будан дочекам у слушању јесење кише,
пред кућом с руменилом поздрављам комшију,
јер чини ми се да ми се потајно смеје
као да ми на рамену пише
да ми је мајка од сестрине хаљине
сашила плаву кошуљу.

И целог дана груди ми жари трошна тканина,
рукави не дају руке да дигнем, да прсте згрејем у коси,
сваког се минута уза ме вуче стидна мисао
тешка ко сиња планина:
сестра ће одсад једину блузу да носи.

Предвече вучем се кући уз шпалир дрвореда,
да на праг драги што пре банем
узнемирен као под ветром јасен,
и ако ме неко случајно погледа
подижем ревере капута да ми кошуљу скрију,
а када кући дођем мајка ме теши да се
та моја кошуља ипак без бола носити може,
јер нам се сада свима,
јер нам се сада свима секу властите коже
и да нам свима од њих
нове кошуље шију.
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6
А јесења оног очи ми беху болне,
на Звездару сам ишао зелење да их лечи,
низ чрезвичајни Дунав бродариле су волне,
доносио ми ветар некакве беле речи,
далека нека светла секла су банатске њиве,
неко је ливадама сејао димове сиве,
бежали су пуцњеви са брда и винограда,
падала киша слободе
на болно чело града.

Уза ме беше само багрен зелени, верни,
дрхтали смо оба на ветру будућих зора,
знао сам, то Марков топуз шестоперни
израња из Дунава, плива поврх мора,
покрих рукама лице да багрен другар не види
човека да плаче, он да се не застиди,
ту на рубу Шумадије, сумрачне, горостасне,
умирала је тужаљка моје седмице страсне.

7
Беше ли дивљи голуб што ме крилом дирну,
или су руке облака тражиле моје лице,
видех пред собом Звездару зелену и прозирну
у пљуску звезда што су падале јатимице,
и слушах Дунав како пева од оздрављења
и потопљене лађе што зову једра давна,
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уморно беше грање од зрења и шуморења,
а сваки лист да л беше
књига цароставна.

Па сакрих рукама лице да багрен другар не види
човека да плаче, он да се не застиди.

8
А доле, грдно близу, од сунца жут и бео,
на обалама река град се разапео.
Колико само улица, Боже, и кућа ту је,
са сваког прозора на ме град се осмехује,
рукама димњака мени мараме плаве вија,
ал чекај побратиме, весељак сам ти и ја,
у трубу шаке свијам, довикујем му име,
да буде моја љубав,
да много заволи ме.

Пред овим градом сам дете, пред њега падам нице,
у њему су све моје цркве, све Студенице,
ако светове зидам, ако пловидбе снујем,
ако се тужно веселим, весело растужујем,
вино ли славно пијем или вечеравам хлеба,
само су овде моје звезде, моја неба,
па ако сањам Паризе и мраморне Сијене,
над овим су градом
очи ми замагљене.
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Па руке пружам граду, па се тешим
како ћу и ја једном да се смешим.

9
На ребра ставим руку, под руком чујем птицу,
претпролећа су дани и птица би да лети,
али су ребра крлетка, тамниче крилатицу,
па како да отворим врата немирној поварети.
Треба чекати пролеће, тада се груди шире,
под сунцем пуцају ребра, као меридијани,
нек кроз њих птица побегне у борје, у шимшире,
нека се песама напева,
нека се слободом пјани.

Па даруј мени пролеће, предраги Ботичели,
низ ливаде и воде младенство нек се вијори,
нека су сви видици цветањем бели, пребели,
нека се Звездаром мојом насмеју развигори.

О, грани сунце, дођи примавера,
да плавој птици расту златна пера.

10
Живи у мени јоште прастара словенска сета,
отуд ми погнут стас и речи тако тихе,
и као последњи дијак што тражи смисао света,
на пергаменту душе исписујем октоихе.
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Ал када уморан дођем на ово брдо мило,
видим да ме време још није саломило,
ја знам, чело моје јоште сунца жуди
и да и ја имам устрептале груди.

Па руке пружам граду, па се тешим
како се, ето, и ја
могу да насмешим.
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Ноћ у Сопоћанима

Жалио сам краткоћу дугог летњег дана,
јер више нисам видео да лепо слажем боју
зелену до жуте, а ову до љубичасте,
све идућ трагом руке давно нестале коју
упоређивах са Божијом.
Ал ево дође ноћ
сетна ко једна дивна болана гривна мамина
по којој падају кише мојих најтиших амина,
ту јој северно небо нише прегусте косе
у којим звездан чешаљ
ноћас запалио се.

И те ноћи,
док су се око мене оглашавали цврчци,
а над ливадама треперили закаснели свитци
невешто се такмичећи са оним небеским,
упутих се уским друмом у долину.
Безгласно пожелех сретно бденије невидљивом 

воденичару
што даноноћно засипаше жрвњеве
доле на реци сто корака далеко од мене,
па кроз село заспало у магли златне плеве,
привучен неким далеким брујањем,
стигох под гроздове модрих светиљки.
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Ту, на улазу у будућу хидроцентралу,
пиштала је и убрзано тукла
сјајна машина плаво обојена,
њоме је управљао човек атлетског лика,
рекох здраво њему и једној младој жени
која је недалеко седела
са жутом дињом у крилу
и чекала свог зејтињавог и блиставог делију
да с њим подели тај знак љубави.

Уто су озго почели да силазе људи,
под њиховим корацима рушило се камење,
поворка је дошла под охрабрујуће светиљке
да на каскадицама реке Рашке
испод беле кречњачке прашине
донесене из дубине тунела
нађе заборављено јутро лица.

Сви су потом сели на посивеле даске,
уморни прсти жудно су палили цигарете,
гласни говор надјачавао је брујање мотора,
људи су развијали омоте од новинске хартије
и узимали свој вечерњи хлеб
ломећи га побожно, по обичају предака,
понеко је прихватио понуђену коцку диње
дивно се смејући оној младој жени,
пожелевши јој девет јуначких синова
и кумство врховног господара,
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кажу да је такав ред од памтивека,
мада никад није био записан у законицима,
почело је то са царевим кумчетом
барјактаром Бошком
деветим Југовићем.

Ма није сва срећа у синовима,
рече жена,
шта је фалило мојој мајци са мном
и са мојих пет сестара,
све певала с нама,
звала нас соколицама, својим милим дрýгама.

Сад је неко говорио
како удаје кћер у Битољ далеки,
у добру домаћинску кућу,
под сретном зведом се родила,
просиоци већ су стигли
и лепе дарове донели за откуп,
целу трубу шареног цица и ланене мараме,
а сваком мушком чељадету танке јужњачке чарапе.

А неко започе о брату морнару
који крстари по свим морима света
на великом броду званом „Дурмитор“,
тај се нагледао свакојаких чудеса,
градова са кућама скроз од стакла,
већим него три стамболска минарета заједно,
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па индијских слонова и мисирских дева,
големих риба које преврћу лађе,
а да се не прича да је био
у земљама у којима никад зиме нема
па људи и жене иду голи боси,
а лепи су ко уписани и хране се само воћем,
али наше шљиве ранке и крушке караманке
никад видели нису.

И код нас има дивота,
рече постарији човек,
ето прођоше Свети Врачи,
видесте ли славни сабор,
силан народ притиснуо Сопоћане,
сложиле се обе вере,
ко те пита ко си шта си,
грмели су бубњеви, пиштале трубе,
развило се седам кола око цркве,
под трупкањем хитрих ногу
сва се порта претворила у прах,
дуго треба новој трави да порасте.

Живнуо свет око нас,
у Дољанима већ подижу нове куће,
још мало па ће нестати сламних кровова,
греде су истесане а цреп купљен,
од недеље долазе мајстори,
за који дан
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на слеме ће се истурити јаворова грана
и на њој завихорити нове кошуље,
нек се зна да се поштују мајсторске руке.

Беше јоште прича.
Те о трци коња на Коштан-пољу,
те о учењацима што копају горе на Градини,
траже Немањино благо,
па о скупоћи у Новом Пазару,
те о овом, те о оном,
ко ће све то набројати.

Хтедох и ја нешто да прозборим,
јер свак је причао о оном што зна и што воли.
А да ли би кога занимала моја опседнутост
чаролијом слика у цркви под брдом
и шта о њима причају светски зналци,
ко их гледа анђелска му крила расту,
таквог чуда нема у свом Средоземљу.
Можда би моји вечерашњи садрузи рекли
као ономад онај Сјеничанин
што беше дошао да се поклони задужбини,
да су по старим црквама,
и на зидовима и на иконостасима
све слике миле и да ружних не може бити,
јер је свака света
и у себи чува дар и страх Божији.
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А већ је било касно,
утихну разговор,
више се није чула ни она бучна машина,
само је гргорила Рашка
и нагло зашумеле врбе поред ње.

Поустајаше људи,
па уз поруке и поздраве својти и комшијама
пођоше у мрклину ноћи
у своја села на Пештеру и под Голијом.
Дуго су се чуле старе попевке
и дозивања са удаљених брегова,
самогласници су одјекивали долином
као у доба рађања првог говорења,
то разгони ноћне страхове,
јер вампири по раскршћима
још коло воде у касне сате.

А све је покривао тамни кров сопоћанског неба,
под њим је дисала прастара земља,
између те две стихије
владала је хармонија
реке, брда, ливада и дрвећа
и к тому људи и свега живог око њих.

Рекох себи: запамти ову ноћ
и обичну и непоновљиву,
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ко зна какве ће бити будуће,
ништа на свету не догађа се двапут истоветно.

Кренух и ја своме станишту,
већ су се били изгубили они гласови и дозивања,
сасвим ниско прелетео је небом један метеор,
то је роб побегао из тамнице
говорила је некад моја мати.
Успут сам смишљао неке стихове
о људима са којима сам до малочас седео,
јер видех да међ њима тече тихи живот
и као да негде над њима лебде заштитничке руке,
о томе треба говорити,
али нисам успевао да лепо спајам речи,
добро неко каза
без муке се песмa не испева.

Тада је изгрејао огроман Месец
и посребрио цео предео око мене
и као да се одједном почео јављати
васколики ситни свет
по дрвећу и по трави.
Зацијукала је и нека птица
у липи своме сигурноме стану,
ваљда уплашена од копца
што је с криком изнад ње одлетео за југоисток
који је већ почео да се плави, плави...
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 *
А ево, најзад, и оних стихова:

Ја знам да негде добро небо има
под њим се плави судбоносна клима.

Прекрасни људи под тим небом иду,
не знају за Капри, Ницу, ни Флориду,
размичу брда, устављају воде,
по обзорјима ко анђели броде.

А кад дома дођу, њине руке грубе
нежно грле жене, усне децу љубе,
и до праскозорја из уснулог мрака
са чела им светли једна уска трака

ко на фрески венци у давне властеле,
па се питам да л то сањају да желе
да буду што нису, а мени се чини
да они и јесу прави властелини

без злаћаног руха, али душе беле
у свом тихом свету, својој краљевини.

P. s.
Старим словенским словима исписујем ове речи 
августа месеца 1953, петсто година после отварања 
Кирка-капије,
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када је онај цар Константин Драгаш,
наше горе лист,
као последњи велики витез
издахнуо на порушеним бедемима слободе,
руку пружених према водама Босфора
црним од старости,
биљурним од вечите младости човечанства.
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Давна нежност

Знам тополе крај реке и прегршт сивих млиница,
и оно гробље на брегу, скривено смоквом и наром,
знам љубичасто небо, препуно малих птица,
знам једно јужно вече
над Мостаром.

Па често кад се осамим и руке кад се скамене,
са мном кораке удвоји сета доста стара,
ја слутим, то је она потајно дошла по мене
због једне давне нежности,
због Мостара.
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Запис са гробља на Пашиновцу

Овде лежи Христа
Саве сапунџије кћи.
Пре двеста година умре, златокоса.

Знала је само за два пута,
до цркве на брегу,
до реке у долини.

Једна јој узе душу, друга тело.

Кад је нађоше модру, под мостом, на лиману,
шапутале старице по махалама:
Бог дао, Бог узео.

Тад један кујунџијски момак
побеже у Завалу, у монахе.

... Шуми ветар на Пашиновцу, у боровима.

Ту лежи девојка Христа.
Сад је она овај мали камени крст,
украшен сребреним лишајевима,
утонуо у кадуљу и вријесак.

Звиждуће кадикад са камена
неки црни кос.
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То један давни монах завалски
тихо пева своју једину 
погребну песму.
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Други запис са гробља на Пашиновцу

Овде лежи Татјана
Лазара трговца кћи,
погибе, јаој, нестаде
четрдесет и прве.

Ту тиху девојчицу,
ту лепу лутку спаваљку
очаравали у сумрачја
мало разбарушени махалски дечаци,
мало Феђин,
мало Василије из Острога
светац херцеговачки.

Хиљаде сањивих кумра
узлетало са њеног господског клавира
у бистро небо над Хумом.

Хиљаде других
слетало у њене сребрене очи.

Недалеко, у суседству,
сиротовали дошљаци Невесињци,
дуго у ноћ
слушала њина једнолика певања.
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Ко зна како, ко зна зашто,
да ли због махалских дечака,
да ли због Феђина,
да ли због свеца Острошког,
да ли због бесхлебних брђана,
поче да снива велики сан
о срећи земаљској
и правди далеке Русије.

А чекао је колеџ швајцарски.

Тад стиже она страшна година
и Тања, сунце мамино,
пође у осветнике.

Ал прве ноћи,
једно мало зрно метално
нађе је у винограду, подно Вележа.

Сахранише је кришом, у зору.

... Кажу да понеке мрачне ноћи мостарске
пламичци светле на њеној запустелој хумци.

То горе сузе Тање Лазареве
која из својих небеских станишта
оплакује нашу судбу земаљску.
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Погинули младићи и девојке

Колико је стара планина
Вележ планина
и језеро зелено, Борачко,
никад их дражи брђани походили нису.

По камењу се просипао 
смех дечака, усред јуриша,
по камењу се просипао
смех девојака, усред јуриша.

Зато их заволеше
и Вележ, стара планина,
и језеро зелено, Борачко,
па им предачки затворише очи
под јелама, под јасењем.

Сваког дана ја бих с њима да се разговарам,
да ми кажу
боле ли их мртве руке без пушака,
боле ли их мртве усне без осмеха.
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Велики путник

Имао је двадесет година
кад му рече Бог:
ти си рашки митрополит.
Имао је двадесет и седам година
кад опет рече Бог:
ти си патријарх сервијански
и целог Илирика.

Вишњи оче,
зар младићу даде толике терете
у времена црна, најцрња.

Коју тугу је носио
сахрањујући сељаке
покупљене из попаљених колиба,
коју тугу је носио,
вапијући усред Сопоћана:
„Јао мени, доме Божији,
што те гледам тако разореног“.

А велики је путник био,
што на коњу, што пешице,
нема цркве од Кратова до Добруна,
од Жиче до Житомислића,
на којој није урезао своје име
Арсеније Четврти.



Мора да је себи завет дао
да ће умрети на путу, у ходу,
а не на калуђерској постељи.

Потом га видели
Белиград, и Пешта, и Пожун,
а на слављу царском сред Вијене
љубиле му руку кнегињице германске.

И премину усправан
служећи јутрењу богојављенску,
карловачку.

Ал тежак му поста мермер у Крушедолу.

И већ двадесет и пет десетлећа
виђају га у овешталој мантији
како обилази села отачаствена пребедна,
са торбом пуном мелема и светих књига.

Говори му неки горњи глас:

Одмори се, сине Арсеније,
још те чека родна Рогозна.
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Анђео из Милешеве

Гледао сам барокне фасаде на Булевару Светог 
                                                                                   Михаила,
лондонске мостове, па Млетке, највеличанственије,
и свуда шапутах самом себи
да си ми ти једина истина
и да ја, заиста, по једном великом кругу,
доходим твојој лепоти.

Проносио сам твој мир и твоју љубав од Мораве до 
 Темзе,
и кад сам се радовао,
и кад сам на далеке улице као рањена птица пао,
никад, никад те, мили мој, нисам заборављао.

Водиле су ме твоје крупне и мирне рашке очи
и чега год се дотакох добило је твоју боју
утишану као лимски пејзаж
од жуте оранице, свеле траве, камења,
и сивог октобарског неба.

Сад, наслоњен на један бели прозор
оивичен црним рамом градских кровова,
слутим нечију руку охрабрења на свом узаном рамену.

То ми се ти, преко стотину даљина, смешиш,
сироти мој Анђеле из Милешеве.
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Рашки сликар

Пред цркву и реку станем, па заћутим,
и мислим,
да л умре млад тај човек, ко Ђорђоне,
ил прастар као Тицијан?

Можда га заволела Немањићка, висока и млада,
обесна и мудра, попут очева,
и рекла му једне ноћи борове
понеко дивно слово љубве, велмошко.

И после он преточио њене очи, и руке,
у Богородичин лик,
нежан, и помало љубичаст, и као пролећан,
па се једној људској љубави
клањали старовлашки чобани
и часни јереји златних одежди.

А он дуго носио
царским путевима од Ибра до Солуна
један мили лик, ко амајлију.

Сад, кад све је прах, и све је тако свето,
пред цркву и реку станем, па заћутим,
и мислим,
да л умре млад тај човек, ко Ђорђоне,
ил стар и грешан
као Тицијан?
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Бели зидови
(записано у Студеници 1970, са мишљу на годину 1208)

У трему испред велике цркве
седимо са оцем Јулијаном
и пијемо ракију јабуковачу,
чувену међу сељацима радочелским.

Горе небом
оде један авион за Македонију.
Да то није крилати арханђел?
Благо њему,
за трен ока угледаће своју Грачаницу.

Изненада,
архимандрит Сава,
потоњи први архиепископ,
улази на јужну капију
са ореолом испод пазуха,
не силазећи с коња.

Трчи Јулијан
да му подметне руке уместо бињекташа.

Саспемо брзо ракију у грʼоца
и као разговарамо о фигурама и пропорцијама,
да не каже светитељ:
тако ви, барабе импресионистичке,
а зидови вам у цркви још увек пусти, бели.
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Дамаскин

Био један монах Дамаскин,
али није писао свете књиге
него поносито говорио
да је баштован студенички.

Какав модар купус растијаше
у топлини његових молитава
и босоногом заливању од јутрење до вечерње,
а таквих паприка јесењих
није било ни у земљи Бугарији.

Био млад, ал мрк и ћутљив
као челник Радич, негдашњи.

Увече палио кандила пред иконостасом
и дивио се својим прецима источним
насликаним по зидовима,
појући им тропаре, као успут,
гласом лепшим од певача из Милана.

Али није могао да гледа студентице скадарлијске
што су моторним возовима долазиле са севера
да се поклоне Светом Симеону,
и усхићене, смешећи се чаровито,
проучавале тајне слика византијских.
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Побегао је, најзад, од њих на Халкидик
и сад полусретан негује хиландарску башту.

А уместо испосника и чудотвораца,
са иконице на зиду у пустој му ћелији
гледају га очи
свете грешнице Марије Египћанке.
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Сликар и треперење боја у простору

Ако би питали: шта је вечно?
Ја бих рекао: боја.

Јер све је било, све се мења,
остају само треперења

што допиру до нашег вида
са неба, цвећа, воде, зида,

дајући боју и имена
свему на свету, од правремена.

И када једном све се згроми,
и буде прашина, атоми,

трепериће још од њих боје
за очи које не постоје.

Ако ме питају: вечно што је?
Одговорићу: то су боје.

И ја, што гледам ко у снима,
и луд за сликом, не знам за се,

постајем раван боговима,
кроз мене вечност прелама се.
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Рачић

Чуо се пуцањ у хотелу,
у кући пуној горких прича
– последњу слику, на свом челу,
наслика рука тог младића.

Старици што му поздрав рече
још јутрос се смешио мило,
а кад на Сену сиђе вече
плаво се око затворило.

Низ булеваре страст се пали
за кочијама лепих Нана,
ко ли то овде немо жали
мртвог сликара са Балкана.

Отворен прозор кошуљу скида
да ветром ноћи тишину прене.
Никога нема. Само са зида
бели се блуза једне жене.

Бели се, слико, из свог рама,
у тмини која тугу скрива.
Неко је мртав, сад си сама,
ал ти си жива, ти си жива.
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... Чуо се пуцањ у хотелу,
у кући пуној горких прича,
последњу слику, баш на челу,
наслика рука тог младића.
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Бијелић

Буде да човек много личи
чаробнику у старој причи.

Пресветом руком неимара
из ничег чудни живот ствара:

облаке пуне златних стрела
у брду изнад белих села,

и јабланове развитлане
што ветру нуде младе гране.

Ал наједанпут га опхрва
сред сјаја његових висина

ко стари брест упорност црва
туга вина,

ил неки други јад, још већи,
са којим ће и у гроб лећи.

Па можемо га често срести
самотнога на бучној цести,
ил скршеног пред крчмом пјаном.
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Тад сакријемо очи дланом,
жалећи бога који оде
занесен једним тужним лȇтом,

и неба рујна, жута, плава,
што више неће да се роде
над миром срећних крајолика,

а још су могла овим светом 
пламтети и бити јава
што магичним квадратом слика
тамнила наша
обасјава.
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Гвозденовић у атељеу,

као и обично, сâм

Све је око мене ћутљиво и мирно
попут од ветра заборављених грана
којима ни птице не долазе у госте,
па се у самоћи
сестрински жалосте.

У ову собу ретко уђе ко
да ходом зрак заталаса.
Кадикад допре кроз суседов зид
трепет нечијег гласа.

На путу к мени градски шумор
метална крила слама.
Задрхтим, 
је ли то умор
што пада по рукама?

А прсти као да се боје
да додирну те сиве боје
– једино добро моје.

О, кад би сада неко драг
прешао овај пусти праг.
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Ослухнем,
ко то иде,
чује се паперје корака.
Отварам врата, и гле,
долазе Равел и Валери,
кроз шпалир лила облака.
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Вејавица

Боже, колико снега и ветра!

Веје, веје, стрепи чело,
све је ноћас тако бело,
а невесело.

Још само мало, и стићи ћу до своје собице.

А сад негде сија једно жарко сунце,
оно злати рибља леђа мале Јаванке,
око врата
жуте и плаве шкољке
шуморе јој успаванке.

По црвеном путу коњаници ходе
налик на статуете,
уз потоке топле воде
птице лете.

Девојке којима је сунце обукло мрке блузе,
трешње и рамена нуде,
без стида
гледају беле људе.

Румени песак стопала жари, 
очи су као зоре,
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дођите, мали морнари,
заборавите море.

Негде греје једно топло сунце.

Мени стрепи снежно чело,
све је ноћас тако бело,
а невесело.

Чим стигнем кући,
обесићу изнад своје постеље
једну малу слику Пола Гогена.
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Мало место човеково

На овој лопти с именом Земља свак ко је био и ко јесте
по једно мало место има
и имаће до оног трена кад се у ваздух и у ништа
претворе уз дивни прасак
стара и нова разбојишта.

Праведник лежи у својој јами,
силника многог чува мрамор,
а ратник, трунућ у осами,
не чује више света жамор.

Свак ко је био још постоји
под Еверестом, Римом, Нилом
прах му још лежи или кружи
око нас
и небо боји плаветнилом.

А они који с нама дишу
возе се у авиону ко пророци и као бози,
или ћуте на тротоару очекујући топлу кишу.

Мерилин, тај смисао дана,
ко привиђење свешћу хода,
а негде поред мутних вода
умире отац хулигана.
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И међу њима низ без броја
проводи своје брзе дане
посртањима избраздане.

Мислећи о том ја се често
питам пун страве: где ми је место?

Ал одговора јасних нема.

Знам само да све више
ћутим,
и да се усред касних бдења
савијам брижан над колевку
у којој тихо, тихо, тише
мој заспали син дише.
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Милосно доба

Одавно већ не написах песму,
себи на жалост, а можда још понекому.
Помишљам да је то знак часне уплашености
од несхватања свих разлога постојања
у које својом песмом не могу да проникнем.

Можда, нешто горак, и не мислим најлепше о речима
(ово кажем са једном тихом зебњом да заиста није 
 тако),
шта све нису казале бескрајне могућности ових 

                                                      тридесет слова
од памтивека до мене.

Понекад говорим себи:
чему твоја песма ако није откровење,
у име једне лепе трезвености
зашути и ти и твоји пријатељи.
Има неких младића који пишу скоро божански,
песме су им као јутарњи водоскоци
у којима се, ено, провлачи седам боја спектра.

Ти си једном казао нешто мало лепо,
јер дође једно доба кад свак уме нешто да каже,
птица птици, вода води, човек човеку,
и после се све умори и умири
и живи своју ником неречену песму.
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Има у томе једно грдно мноштво логичне невеселости
и тек нешто мало милосног оптимизма.
(Човек си, па желиш да је тај однос сасвим обрнут,
мада знаш, уз помоћ једног старог сећања,
била би то лековита обмана).

Сад, сасвим миран, или тачније, умирен,
шутиш.
И нешто стиснутих очију,
под косим тракама оранжних облака који скривају 
                                                            пустош северног неба,
чуваш своју филозофију тишине
охрабрујућу и реалну до додира.
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Онај судњи дан

Доћи ће,
мора доћи тај дан
када ћемо општем Судији и једни другима полагати 
 рачуне
за оно шта смо учинили на овоме свету.

У бескрајним редовима
свак ће се појавити у своме лику
онакав какав је био у часу одласка са земаљских 

                                                                        простора.

Доћи ће ред и на мене.
Лако ћу стати пред лице Божије
и нећу дати да ме засени његова светлост.
Отвориће се свеска мојих плусева и минуса,
ускладићемо их некако.

Осим тога,
кажу да је Бог милостив,
запретиће ми својим промуклим гласом
и упутити на ливаду без траве,
са мало хлада крај плитког потока
да се тамо бавим својим словима
или да учим неки лепши занат.
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Биће то казна, ал подношљива.

А како ћу ја тада стати пред лица својих ближњих,
пред оне које сам надживео толико деценија,
а који су ми некад били вршњаци,
пред оне који су отишли размрсканих чела
оног несхватљивог лета кадa су имали двадесет година.

Кога ћу ту срести,
с ким речито ћутати, немо разговарати?

Биће ту Слободан Богдановић
у јединој зеленој кошуљи
коју му је мати Цвијета сваке ноћи прала
и сушила до школског јутра.
Желео је да буде правник, или социолог, или филозоф,
увек је трагао за списима људи из XIX века.
Да ли ће ме препознати овако старог, скоро обневиделог,
и како ћу му објаснити шта се то с нама десило.

Наћи ће се ту питоми и храбри Велимир Ковачевић,
у оделу купљеном од прве учитељске плате.
За њим су чезнуле осмошколке,
а он волео неку фризерку.
Да је преживео тај грозни јули
постао би горски генерал,
а после, био би песник првога реда,
какав Елиот, Попа и други венцоносци!
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Или, како стати пред лице оног другог Слободана,
лепог Златкиног сина
што је учио технику у Сарајеву.
Цела његова кућа се ископала,
па више нема Вуковића у Доњој махали.

Како ћу ја погледати у Анђелка Дакића,
тај је већ био лимарски калфа,
увек спреман на пошалицу.
Како ћу стати пред тихог студента Миленка Илића,
и још тишег Живка Шкору,
како пред браћу Ајвазе и Васка Сорајића,
другове из сокака, још од детињства,
како пред мог дивног рођака Мирка Анђелопоља
што је служио морнарицу
и кицошки носио плаво-белу мајицу и капу с тракама.
Како ћу ја погледати у Марка Продановића
и Бранка Билановића,
тек су били завршили богословију
и још носили црна ђачка одела.

Да ли ћу моћи мирно стати пред све оне друге
чијих се лица присећам тек кроз измаглицу
а имена им се растачу у хуку воде и ветрова:
Мла-ден, До-бро-слав, Све-то-зар...

Да су бар погинули у часној борби,
пушка ми, пушка ти,
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као други младићи по планинама,
а не везани жицама
од руку земљака широкобријешких,
похватани на стенама испод мостова и по авлијама.

Шта ћу рећи где сам био,
шта сам учинио за њих мртве:
јесам ли их светио,
јесам ли обилазио њихове мајке
које су чувале слике синова-узданица,
заденуте за рамове огледала
и стално се надале њиховом повратку.
Јесам ли тражио њихове гробове којих нема
или по црквама палио свеће за њихов покој.

Нешто јесам, нешто нисам,
но све беше узалуд,
ничим нисам могао залечити њихова чела
и оживети њихово говорење.

Али ћу пред тим коначним стројем
коме нико неће моћи сагледати крај
скупити храбрости, тако бар мислим,
и оптужити Страшног судију за његову индолентност.

Рачунам:
његове свевидеће очи биле су на сваком месту,
крај реке, над јамом у камењару,
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у подрумима без прозора,
на кућним праговима,
све су знале, све гледале, виделе све страхоте,
па ћу га питати:
зашто ниси зауставио руку злочиначку
као некад што си учинио Авраму и спасио Исака?
Зар животи људски нису исти и у Старом,
и у Новом, и у Најновијем завету.
Ти си крив за смрт мојих другова
и за њихове нерођене синове.

Шта си радио у тим часовима,
да ли си смишљао да створиш неке нове светове
незадовољан овим нашим,
па окренуо очи шестој димензији бескраја,
или можда твој час и твој дан
трају колико наши миленијуми,
па забављен неким својим пословима
ниси ни знао шта се дешава у сваком минуту твога 
 времена
на кугли коју ми настањујемо.

То ћу рећи.

Какав ћу одговор добити, и да ли ћу га добити?
Можда ће Судија ћутати у мени непојамној његовој 
 природи,
а можда ће ми казати неочекивану истину



да је он само Бог праведника
и да над злочинцима никада није имао власти.
То спада у туђе домене.
Јер осим њега има и других богова,
моћних господара царстава зла,
са којима се бори од искона.

А затим, тога Судњег дана
који ће доћи за три године
или за три стотине хиљада година,
окренуће се он према васионским дубинама
и својом џиновском руком показати на звезде.
Његови хитри помоћници доносиће отуда ореоле
сличне пуном Месецу
и стављаће их на главе мојих вршњака.

Поворке светитеља корачаће по небесима.
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Симонидине очи

Осећања песника који своју уметност гради на 
туђој уметности, секундарног су карактера. Ма како 
његова песма била лепа, она ће увек остати у сенци 
оног уметничког дела које је проузроковало њено 
постојање.

Па ипак, има песама које су инспирисане 
уметношћу другога рода, а садрже у себи аутентичне и 
примарне стваралачке вредности. Ја се нећу упуштати 
у навођење туђих примера, рецимо, из талијанске ре-
несансне, или новије француске поезије, које су често 
одушевљено и врло успешно резонирале на велике, 
а пре свега сликарске догађаје (лепа слика, лепа ар-
хитектура, то је догађај). Навешћу један наш пример: 
најлепшу своју песму Лаза Костић је написао узнеми-
рен прошлошћу и лепотом венецијанске цркве Санта 
Марија де ла Салуте.

Можда познатија од Костићеве песме јесте 
Ракићева „Симонида“. Она је инспирисана фреском 
из Грачанице, која представља краљицу Симониду, 
младу жену краља Милутина. О тој песми много је 
до сада говорено. Као и фреска којом је надахнута, 
Ракићева песма одолева времену и многим пролазним 
искушењима због колебања историјских и естетских 
схватања. Чињеница је, свакако, да је она постала при-
сна и песниковој генерацији и свима после ње, све до 
нас.
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Прелепа Ракићева песма говори о Симони-
диним очима, о трагичној судбини слике лепе 
жене. Посматрано чињенички, дабоме. Сав флуид 
којим песма зрачи, почива на непостојећим очима 
Симонидиним. Те очи, као далеке, давно угашене звез-
де које и даље шаљу свој сјај Земљи и људима (дабоме, 
не само Земљи и не само људима) још светле из својих 
празнина и већ стотинама година зраче унутрашњу 
светлост лепог бића.

О тим очима ја ћу понешто да кажем са једног 
мало необичног аспекта. Зато што оне представљају 
проблем за конзерватора. Можда мали и једноставан, 
а можда и велики. И необичан баш због постојања 
Ракићеве песме.

Фреске у Грачаници старе су близу 640 година. 
Можемо да кажемо да су грачанички брадати или 
младолики пророци, испосници и ратници, краљеви 
и њихове жене, најстарији преживели сведоци 
Косовског боја и многих других трагедија и радости 
везаних за Косово. За тих неколико стотина година те 
фреске је делимично прекрила чађ и прашина, па су 
данас доста мрачне и недовољно видљиве. На многим 
местима су попуцале и оштећене. Оштећено је, поред 
других, и лице на фресци која представља краљицу 
Симониду. На десној јагодици тог лица налази се овећа 
рупа. Оштећене су, као што се зна, и њене очи. Али не 
сасвим. Можда баш због чињенице што су дуго време-
на потамнеле и што се готово увек налазе у полумраку 
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(Грачаница је, мислим, једна од наших најслабије 
осветљених цркава), некадашњи комрачикос који је 
хтео да ископа те очи није сасвим успео у тој наме-
ри: загребао је зенице, оштетио горње капке и обрве, 
тако да су обадве рупе ископане не у центру очију, него 
мало навише, и померене су у страну, лево и десно од 
средине лица. А само два уска, оштра уреза, свакако 
од ножа, мача, или копља, вертикално секу оба ока. 
Иначе, у целини узев, очи су сачуване. Ако се пажљиво 
загледа лице, уочиће се, испод димног прашног вела, 
фине линијице које обележавају доње капке, зенице, 
делове горњих капака, и обрве. Међутим, у неравнине 
оштећења увукла се чађ, па су оне две тамне мрље по-
стале доминантне на лицу, и несумњиво, гледане оком 
обичног посматрача, делују као две мале гробне јаме 
неких бивших очију.

Такву Симониду и њене очи видео је и Милан 
Ракић који је, у доба кад је написао песму, пре педе-
сетак година, био српски конзул у турској Приштини. 
Преко њега, таква Симонида, са ископаним очима, по-
стала је символ трагичне лепоте.

Сад је ствар у овоме:
Када се, ускоро, буде приступило послу на 

конзервацији фресака у Грачаници, конзерватор ће 
морати добро да размисли шта ће да уради, или не ура-
ди, са Симонидиним очима. На начин већ уобичајен, 
он би, вероватно, ископане очи испунио малтером, и 
то окрпљено место вероватно тонирао, држећи се у 
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пракси већ устаљених принципа, а лице би очистио 
од прашине и чађи, па би оно, са делимично сачува-
ним очима, постало добро видљиво. Рекох двапут 
вероватно, јер би целу ствар морао добро да узме у 
разматрање, водећи рачуна о историјском моменту, 
пореклу оштећења, поштовању прошлости, као што 
то увек и чини.

Међутим, постојање Ракићеве песме цело стање 
чини мало необичним. Људска и осећајна истина 
Ракићеве песме могла би, мислим, да дође у сукоб са 
истином чињеница којима је заокупљен конзерватор. 
Он би Симонидин лик посматрао као оштећену слику. 
Али је јасно да Ракићева „Симонида“ врло обавезује 
данашњег конзерватора и диктира му поступак који 
треба да примени у своме послу. И, овде, присуствујемо 
једном занимљивом, ако се може рећи, реактивном 
деловању. Најпре је фреска инспирисала песника да 
напише своју песму. Та песма постала је наше опште 
добро. Она је популарна. А сад, са своје стране, песма 
утиче на судбину фреске, у извесном смислу: песма зах-
тева да конзерватор остави лице онакво какво је, бар 
што се рањених очију тиче. Ако елиминише оштећења, 
рупе које данас изгледају као очи, уништиће тиме онај 
моменат који је, у ствари, родио песму. Елиминисао би, 
самим тим, и драгоцену песму.

Зато, по моме мишљењу, ископане Симонидине 
очи треба, упркос нормалном и уобичајеном  кокон-
зерваторском поступку, да остану онакве какве су 



данас. Оне су помогле стварању једног новог, за нас 
знаменитог уметничког дела. Према таквој Симониди, 
руменкастом овалу њеног лица под трапезом круне, 
осећамо поштовање, јер је ту присутна и знаменита 
уметност и трагична прошлост. Допуњују се и везане 
су једна за другу, та песма и та слика, два наша лепа 
уметничка остварења.

 (Политика, 15. фебруара 1959)
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Најстарији портрети Светога Саве 

Лик Светог Саве насликан је на зиду сваке 
старије српске цркве. Као што је незамисливо да једна 
православна црква, ма у којој се земљи налазила, нема, 
поред Христа и Богородице, насликане најважније 
светитеље – пророке, јеванђелисте, мученике и 
црквене оце – тако је незамисливо да једна српска 
црква, у којој се налазе фреске, нема, уз опште право-
славне светитеље и ликове својих првих светитеља, 
Симеона Мироточивог и Светог Саве. Чак су, понекад, 
њихови ликови насликани и у црквама које се нису 
налазиле на подручју српске црквене организације. У 
Архангелском сабору у Москви могу се и данас видети 
Симеон Немања и Свети Сава, који су обележени као 
српски чудотворци, на фрескама из 17. века.

Свети Сава није могао ни да помишља колико ће, 
вековима, сликари фресака и икона бити заокупљени 
његовим ликом. Али је свакако добро знао колику 
улогу има сликарство у верском, и уопште духовном 
васпитању човека. Свете слике гледао је још као дете 
и младић у својој земљи, у цркви Светог Петра у Расу, 
у Старој Павлици, у Богородици Куршумлијској, у 
Ђурђевим Ступовима и другим црквама, подигну-
тим у Немањино или раније доба. А велелепни хра-
мови, са фрескама, мозаицима и иконама, које је као 
млад монах виђао у Светој Гори, а затим у Солуну, 
Константинопољу и другим местима која је походио Са
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на својим путовањима, свакако су могли да га увере 
о изванредно великом значају уметности у животу 
тадашњег света. Јер средњовековни човек, био он ве-
ома учен или обичан верник, свим својим духовним 
бићем био је везан за свете слике. Оне су му биле спона 
са светим људима, заштитницима од невоља и заступ-
ницима пред Богом.

По утврђеном правилу у византијском сликар-
ству, слике светитеља морале су да личе на своје про-
тотипове, на људе чију су успомену одржавале. Што 
је једна слика (фреска, икона) била старија, она је, 
дакле, временски била ближа личности која ју је ин-
спирисала. Самим тим сматрана је истинитијом, па је 
и више поштована. Отуд су и код нас поштованије, а 
за историју уметности драгоценије оне слике наших 
људи из прошлости, били они светитељи или не, које 
су најстарије и које најбоље приказују прави физички, 
а уједно и духовни лик свога прототипа. И поред свег 
поштовања које осећамо према свакој светој слици, 
ма кад она настала, више узбуђења доживљавамо пред 
оном коју и по времену настанка можемо да вежемо 
за време у коме је сликана личност живела. Нарочито 
ако те слике приказују људе чија дела надживљују 
своју епоху и премашују векове. Као што је, на пример, 
случај са најстаријим ликовима Светог Саве. 

Са свог првог повратка у Србију из Свете Горе, 
1206. или 1207. године, Сава је са собом довео слика-
ре који су радили фреске у Богородичиној цркви у 
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Студеници. Дванаест година касније, пошто је постао 
архиепископ, на путу из Никеје, дошао је, преко Свете 
Горе, у Солун, прича нам његов биограф Теодосије. У 
Солуну Сава „призва највештије живописце и замо-
ли их да брзо напишу две велике иконе стајалице“, 
Христову и Богородичину, па их украшене драгим 
камењем и златом, дарива манастиру Филокалу, у коме 
је био одсео. Вероватно је неке од тих солунских сли-
кара, са којима се том приликом упознао, архиепископ 
Сава повео са собом у Србију да украсе фрескама и 
иконама Жичу. Јер, иако су мајстори зидари били завр-
шили Жичу око 1217. године и у њој се, пошто је била 
освећена, служило, она све до Савиног доласка није 
имала фресака. Тако је било и са Студеницом од 1200. 
до 1208. године. Жича беше „црква велика, али још не 
беше исписана“ у часу Савиног доласка, 1220. године, 
каже Теодосије. У Жичи се Сава „стараше о довршењу 
цркве, јер беше довео собом из Константинова гра-
да мраморнике и сликаре“. То су могли бити сликари 
избегли из Константинопоља, у то доба окупираног 
од Латина, који су радили у Солуну. „А кад ускоро би 
готова велика црква у Жичи, са свима достојним лепо-
тама“, Сава је сазвао сабор на коме је крунисао брата, 
великог жупана Стефана, за краља.

Сликари које је Сава довео у Жичу путова-
ли су с њим заједно, од Солуна, две или три недеље. 
Годину или две (1220, 1221, до Спасовдана) сарађивали 
су с њим око украшавања Жиче, гледали га скоро 



97

свакодневно, добро упознали и његово духовно биће 
и његов физички лик. Зато, кад је, при крају посла, 
требало да га насликају у Жичи – а мислим да је тамо 
свакако морао да буде насликан, пошто је важну 
чињеницу у животу српске државе и цркве, добијање 
архиепископије, ваљало обележити ликом првог архи-
епископа – могли су одлично и истинито да представе 
његов лик, пре свега његово лице, са свим особним ка-
рактеристикама. Живи модел био је крај њих. Њихов 
рад контролисао је сам Сава, а и други учени људи из 
његове околине. Та жичка слика, у ствари прави пор-
трет, приказивала је архиепископа Саву у добу од око 
четрдесет и пет година. 

Тако је тај портрет у Жичи био први портрет 
Саве као архиепископа. То не значи да је то био и први 
Савин портрет уопште. Могуће је да је Сава био на-
сликан и у Студеници, између 1208. и 1217. године, 
као њен игуман. Можда је, још раније, био насликан 
и у првобитној, Немањиној цркви у Хиландару, или 
којој другој манастирској цркви у Светој Гори, коју је 
са оцем обновио. У тим светим местима није морао 
бити насликан, али у Жичи јесте.

Жички портрет архиепископа Саве није се са-
чувао. Вероватно је нестао већ крајем 13. века, заједно 
са целом ктиторском композицијом, пре него што су 
урађене оне фреске из 1300. године. Поред Саве, као 
архиепископа, ту је био насликан и ктитор Стефан, 
који је носио модел своје задужбине у руци. Теодосије 



98

Са
ш

а Ш
му

ља
  *

 А
нд

ре
ја

 М
ар

ић
    

 Т
О

КЕ
 О

Д 
М

ЕС
ЕЧ

И
Н

Е

пише да се у време крунисања „благочестиви краљ не-
исказаном радошћу радоваше... што је било сабрано 
толико мноштво с многих страна и што су видели 
како је његова црква красна... Јер он беше ктитор те 
божанствене велике цркве“. Ту су се још налазили на-
сликани Симеон Немања, родоначелник владарске 
куће, наследник престола Радослав, а можда и остала 
три Стефанова сина. Да ли је ту Стефан био приказан 
као краљ, или као велики жупан, отворено је питање, 
и зависи од разбистравања вести о Стефановом 
крунисању. Ако су фреске урађене пре самог чина 
крунисања, обављеног на Спасовдан 1221, и ако је то 
било једино крунисање, онда је ту Стефан био прика-
зан као велики жупан, уколико сликари нису од Саве 
добили налог да, антиципирајући скори догађај, пред-
ставе Стефана са краљевским инсигнијама. Та стара 
слика Савина, заједно са Немањином и Стефановом, 
вероватно се налазила на северној страни унутрашњег 
нартекса, источно од врата која воде у северну капелу, 
а такође и на северном делу зида који је делио при-
прату од наоса. Тако је урађено и у Милешеви.

Фреске старих Савиних сликара сачувале су 
се само једним малим делом у обе певнице жич-
ке цркве. Иако доста отртих боја, оне, по цртачком 
схватању фигура, по колориту, по високом уметнич-
ком осећању, доста личе на фреске из Милешеве. О 
сликарским паралелама Жича – Милешева, није, ко-
лико ја знам, довољно расправљано. Верујем да би се, 
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пажљивом анализом, упоређујући начин сликања, 
мајсторске руке, боје, стил уопште – могло закључити 
да је реч о истој сликарској групи. Ако је сликар-
ство у Жичи рађено 1220–1221. године онда би оно 
у Милешеви – држимо ли се наше претпоставке да 
су сликари, или бар неки од њих, отишли после завр-
шетка Жиче у Милешеву – потицало из 1222–1224. 
године. То би се слагало и са другим констатацијама 
о времену сликања Милешеве, изведеним на осно-
ву изгледа тамошњих владарских портрета Стефана 
Првовенчаног, Радослава и Владислава.

Сликари су у Милешеви, у саставу ктитор-
ске композиције, такође насликали, и Савин лик. То 
је онај већ одавно и надалеко познати милешевски 
Свети Сава, у друштву са оцем, братом и синовцима. 
У часу сликања тога лика Сава се, можда, налазио у 
Милешеви, са сликарима, дајући им упуте за рад. Био 
он ту њима пред очима или не, сликари су добро по-
знавали сваку црту његовог лица, па су га лако мо-
гли насликати. На срећу, тај Савин портрет сачуван је 
изванредно, са минималним оштећењима и понегде 
ољуштеном бојом. Мршаво лице, онако какво имају 
горштаци, бијено ветром и излагано сунцу, отворене 
очи светлих зеница, дуг, нешто кукаст нос, руменило 
на образима, набрано чело, лепезасто раширене боре 
на слепоочницама, два-три прамена косе преко дес-
ног уха, понека бела влас у мркој коси и бради, сведо-
че о добром дару опсервације сликара који је радио 
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његов лик. Чак је и натпис поред тог лика, ако се до-
бро загледа и слова стрпљиво повезују, још читљив: 
„Богоносни отац кир Сава, први архиепископ свих 
рашких и диоклитских земаља“. Захваљујући, дакле, 
једном одличном сликару и његовом сачуваном делу, 
ми данас можемо да упознамо прави, истинити лик 
умног и даровитог архиепископа Саве.

Чудним и нама данас необјашњивим схватањем 
лепог и освештаног, којим се руководио неки сликар 
из 16. или 17. века, изгледа да је и Савин лик, као и 
већина старих фресака у Милешеви, био прекривен 
новим фрескама. Срећом, малтер на коме су се те нове 
фреске налазиле био је само набачен на старе слике, 
оне нису биле изубијане као оне у Богородичиној 
цркви у Студеници или у Богородици Љевишкој у 
Призрену, па је, временом, отпао сâм, не повукавши са 
собом старе боје, или су га скинули каснији тражиоци 
и поштоваоци старине. Остаци тог сликарства још се 
виде и на горњој ивици Анђела на Христовом гробу, а 
трагови механичког скидања малтера уочљиви су и у 
горњим деловима ктиторске композиције. Делимично 
је сачувана Тајна вечера тога каснијег сликара, на-
сликана преко, у то доба већ оштећене, фреске која је 
представљала Силазак у ад, на јужној страни наоса, 
изнад певнице. Али, опет, може бити да је тај новији 
малтер и сачувао преостале милешевске фреске, 
међу њима и Савин лик. Једноставно их је заштитио 
и конзервирао, спречавајући за добар низ каснијих 
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година, кад је црква била без крова, да још више буду 
уништене.

Савин портрет у Милешеви рађен је коју го-
дину после оног у Жичи. Због тога можемо сматра-
ти да је жички био врло сличан овом милешевском. 
Каснији сликари, који су Саву сликали по црквама још 
за његовог живота, а нису га били лично видели, као 
и они који су Саву сликали после његове смрти, па 
кроз све доцније векове, могли су се, директно или ин-
директно, инспирисати овим двама портретима, или 
можда и неким трећим, о коме немамо ни претпостав-
ки, а могао је да буде рађен за његовог живота. Била им 
је и дужност да се придржавају старих узора, следећи 
дуговековна правила православне византијске умет-
ности. Но, пошто је жички лик Светог Саве одавно 
нестао, а овај милешевски, који му је морао бити скоро 
истоветан, преживео је округло 750 година, па га мо-
жемо сматрати узором за све касније Савине портрете 
који га приказују као релативно млађег човека.

Први, или бар један од првих ликова 
архиепископа Саве, који је рађен по угледу на ове 
праве, истините Савине портрете, јесте онај из јужне 
капеле Радослављеве припрате у Студеници. У доба 
сликања фресака у тој капели, 1234. или 1235. године, 
Сава је био жив. Међутим, он тада није боравио у 
Србији, него се, већ годину или две, налазио на свом 
последњем путовању по светим местима Палестине, 
Египта, Сирије и Мале Азије, са којег се у своју земљу 
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и није вратио жив. Не познавајући архиепископа 
Саву, сликар студеничке капеле морао се обратити 
неком већ постојећем Савином лику и по њему 
насликати своју фреску. Ако је у самој Студеници, 
у Богородичиној цркви, и постојао Сава насликан 
1208–1217, што је мало вероватно, тај рâни лик Саве-
архимандрита био је доста различит од лика Саве-
архиепископа, па сликару из 1235. године не би могао 
да послужи као добар узор. Најближи аутентични 
лик Саве-архиепископа налазио се у Жичи. Ту га 
је могао видети сликар студеничке капеле. Ако га, 
из ма којих разлога, није видео у Жичи, могао га је 
видети у Милешеви. По једном од та два лика сликар 
студеничке капеле је насликао свог архиепископа 
Саву, поред тада већ устоличеног новог архиепископа 
Арсенија и монаха Саве, сина краља Стефана, каснијег 
трећег српског архиепископа. Тај портрет, сликан за 
Савиног живота, али у Савином одсуству, доста личи 
на милешевског Светог Саву, и поред очигледних 
каснијих пресликавања. Једино овде, у Студеници, лице 
је сликано сасвим фронтално, док је у Милешеви мало 
окренуто у леву страну. Милешевски Сава има крстати 
сакос, полиставрион, док студенички има бели сакос 
са крстатим омофором. То би, можда, говорило да је 
сликару за углед служио жички портрет Светог Саве, 
који је, можебити, такође био фронтално постављен 
и имао нешто друкчије одјејаније од милешевског. 
Али општи изглед лика, као и многе појединости: 
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истоветна заталасаност обрва, широко отворене очи, 
дубоко усечени крајеви образа између бркова и браде, 
кажу да је то нешто слободнија, мада грубља, копија 
главе виђене и простудиране у Жичи или Милешеви, 
а не шематизовани лик.

Најранији лик архиепископа Саве утро је, да-
кле, пут осталим портретима Светог Саве, у свим 
каснијим српским црквама. Осим оног у студеничкој 
капели, портрете Савине који се ослањају на жички 
или милешевски срешћемо, на пример, у Богородици 
Љевишкој, у све три цркве у Пећкој патријаршији (у 
јужној певници Светих апостола, у Поклоњењу Агнецу 
у Богородичиној цркви, у ктиторској композицији 
у цркви Светог Димитрија), у Дечанима, у Карану, 
Леснову, Каленићу, и многим другим. Ниједан од њих 
није дословна копија неког пређашњег – као што 
ниједна фреска у нашем сликарству, са било ком дру-
гом тематиком, не понавља потпуно стару. Мање или 
више удаљени од изворног лика, доста стилизовани, 
ти портрети ипак имају главне особине већ створе-
ног иконографског типа Савиног: тонзуру, издужено 
лице, браду подељену у два заобљена прамена, десну 
руку која благосиља, јеванђеље у левој. Негде је коса 
и брада црна, или пак риђа (Богородица Љевишка, 
Нагоричино, Каленић), негде је коса кратко и равно 
подрезана, негде нешто дужа и на крајевима увијена, 
или чак декоративно коврџава (јужна певница у 
Светим апостолима у Пећи). У Леснову и Псачи је чак 
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брада равно срезана. Сава негде има обичан полистав-
рион, негде богато и украшено архијерејско одјејаније. 
Међутим, по основним карактеристикама, Свети Сава 
је свуда уочљив, па га препознајемо и тамо где су се 
натписи са његовим именом већ избрисали.

Поред овог Саве, релативно младог, чија је 
иконографија поникла у Жичи и Милешеви, у неким 
старијим црквама сусреће се Сава сликан онако 
како је изгледао у касном добу његовог живота. 
Најстарији сачувани пример старог, седог Светог 
Саве, налази се у апсиди цркве Светих апостола, у 
Пећкој патријаршији, и то у композицији Поклоњења 
Агнецу, сликаној половином XIII века. Ту се налази 
у друштву великих отаца Православља, заједно са 
Василијем Великим, Јованом Златоустим, Григоријем 
Богословом, Николом Мирликијским и другим. Тамо 
је он сигниран као Свети Сава. У рукама носи свитак са 
текстом: „Помнеште убо спасенују сију заповјед и вса 
бивша за ни“. Због необичности места где је насликан 
– у композицији Поклоњења Агнецу сликају се велики 
оци општег православља – задуго се није помишљало 
да је то наш Свети Сава, него се веровало да је то лик 
Саве Јерусалимског. Сасвим се пренебрегавала проста 
чињеница да велики пустињак није био архијереј, па да 
самим тим није ни могао бити насликан у композицији 
у којој се искључиво сликају архијереји. Тек пошто се 
уочило да су први српски архијереји чешће сликани 
у тој композицији (Сопоћани, Богородичина црква у 
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Пећкој патријаршији, Манасија и друге манастирске 
цркве), могло се лако доћи до закључка да је у апсиди 
Светих апостола насликан наш Свети Сава. И заиста, 
у целини, он личи на уобичајене представе Светог 
Саве. Појава Светог Саве у Поклоњењу Агнецу у 
пећкој цркви Светих апостола значајна је чињеница 
за нашу црквену уметност и за саму цркву уопште, јер 
се ту, први пут у нашем средњовековном сликарству, 
један српски архијереј изједначава са великим оцима 
православља.

Таквог, седог и старог архиепископа Саву за-
памтио је, дакле, сликар и насликао га на својој 
фресци у Апостолима, око 1240–50. године. Или је 
пак, што је вероватније, имао за углед већ насликани 
Савин портрет у некој оближњој цркви, рађен при 
крају Савиног живота. То је, значи, лик Светог Саве 
из 1233–4. године најкасније, то јест из времена када 
је он коначно отишао из Србије. Фреска каже да је 
такав изгледао Сава у последњим годинама свога 
живота, у своме добу које се ближило шездесетој го-
дини. Разлика између овог лика Савиног, и оног из 
Милешеве, који приказује архиепископа Саву десе-
так година млађег, приметна је. Године које раздвајају 
та два лика направиле су од енергичног и чврстог 
архиепископа, можда и због многих бурних догађаја 
који су се у међувремену десили, старог, седог и по-
мало уморног човека.
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Можда би прецизнијем одређивању година у 
којима је настала оваква прототипска слика Светог 
Саве, седог, беле браде и косе, помогао и овај податак: 
тај архиепископ Сава у цркви Светих апостола нема 
тонзуру. А зна се – о томе нам најјасније говоре фреске 
– да су сви српски архијереји у средњем веку носи-
ли тонзуру. Ретко ће се наћи слика која их приказује 
друкчијим. Један рâни Савин портрет, као што је овај у 
Пећи, не би смео бити без тонзуре. Од неколиких, мо-
гло би се прихватити и овакво објашњење: са архиепи-
скопске столице Сава је одступио 1233. године. Умро је 
1236. Значи да је око две године живео као бивши ар-
хиепископ. Колико знам, у нашој историографији није 
сасвим тачно расправљено какав је Савин положај 
био у том времену. Ако није био активни архиепи-
скоп, можда није морао да носи владичанску тонзуру 
у последње две године свога живота. У том случају 
Савина слика у Поклоњењу Агнецу у апсиди Светих 
апостола потиче баш из тога доба, односно њен узор 
потиче из тог доба. Још пре одласка Савиног у источне 
земље, неки сликар га је видео без тонзуре, старог и 
седог, па га таквог и насликао у некој цркви у близини 
Пећи. Сликар из Светих апостола је само поновио, са 
више упрошћености, иконографског ретуша и нагла-
шене декоративности, таквог Светог Саву. Можда би 
се могло помишљати и то да је сликар хтео да избегне 
тонзуру и због тога да тим обележјем не би издвајао 
Саву од осталих великих архијереја насликаних ту 
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поред њега. Било једно или друго, некаква нелогич-
ност у вези са Савином тонзуром у цркви Светих апо-
стола постоји.

Поред овог Светог Саве из Поклоњења Агнецу, 
он се у олтару цркве Светих апостола налази још 
једанпут насликан, у проскомидији, заједно са архи-
епископом Арсенијем. Радио га је неки други сликар, 
рекло би се чак и бољи од оног што је сликао апси-
ду. Због лепо моделованог лица, густе браде и косе, 
уверљивије и делује као портрет, иако је доста малих 
димензија. Могло би се десити да је сликан и пре оног 
из апсиде. У сваком случају и он потиче из половине 
XIII века. И овде је Сава седи архијереј. Једна коврџа 
на његовом темену могла би да означава тонзуру, 
али и не мора. Седи, стари Свети Сава насликан је и 
у северној капели Богородичине цркве, ту у Пећкој 
патријаршији, у сцени која га приказује како посвећује 
Арсенија за архиепископа. Та фреска је већ из тридесе-
тих година XIV века. Још много раније портрет старог 
Светог Саве насликан је и у Сопоћанима, у тамошњем 
Поклоњењу Агнецу. Такав Савин иконографски лик 
сусреће се и у другим црквама али ипак ређе од оног 
који се формирао на основу милешевског (и жичког) 
Савиног портрета. 

Међутим, треба рећи да су се два прототип-
ска Савина лика, онај из млађих и онај из старијих 
његових дана, понекад сједињавала. Баш ту, у Пећкој 
патријаршији, у Богородичиној цркви, Сава, који је 
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такође насликан у Поклоњењу Агнецу, нема тонзуру, 
али је представљен као млађи човек. Сликар је, значи, 
прихватио већ устаљени иконографски тип млађег 
Светог Саве, али је, под утицајем лика из суседне 
старије цркве, изоставио тонзуру. Под утицајем Светог 
Саве из Поклоњења Агнецу из суседне цркве испи-
сао је и исти текст на свитку свога Саве („Помнеште 
убо...“), са незнатним изменама у синтакси и правопи-
су. А обрнуто, у Краљевој цркви у Студеници (1314. го-
дине) насликан је седи Свети Сава са извесним карак-
теристикама релативно млађег лика Светог Саве из 
Милешеве. Таква портретска изукрштаност јављаће се 
и касније, али ипак ређе од чистог типа млађег Светог 
Саве, инспирисаног оним најранијим његовим ликом, 
чији је најбољи примерак сачуван у цркви манастира 
Милешеве.
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Обновљење Ресавског храма

Константин Филозоф пише да је деспот Стефан 
Лазаревић, после подизања Ресаве, позвао патријарха 
и многе званице на „обновљеније храма ва дан светије 
Петидесетнице“.

Поткрепљујући своју претпоставку да је деспот 
Стефан у Ресави обновио једну стару, делимично по-
рушену цркву, евентуално призидавши јој нартекс 
и обложивши је каменом, архитекта и професор Ђ. 
Бошковић се у два маха, најпре доста давно а затим и 
у нешто новије доба, задржао на речима „обновљење 
храма“. „За ову претпоставку – пише Бошковић – 
имали би подршке... и у једном историјском податку: 
Константин Филозоф каже наиме да је деспот Стефан 
позвао све на ʼобновљење храмаʼ. Овај пасус био је 
до сада изгледа нетачно протумачен“.1 Иста мисао 
поновљена је и много касније, на симпозијуму о Ресави, 
1969. године: „На овакав закључак („да је Стефан само 
детаљно реконструисао једну старију цркву“) наводи 
и податак који пружа Константин Филозоф, да је де-
спот Стефан приликом освећења цркве званице по-
звао на ʼобновљење храмаʼ“.2

1 Ђ. Бошковић, Проблем српске средњовековне архитектуре – 
Питање нартекса и егзонартекса, Српски књижевни гласник, 
Београд, 1. маја 1934, 52. 
2 Ђ. Бошковић, Неколико опсервација о Манасији, у зборнику 
Моравска школа и њено доба, Београд 1972, 266. – У „Споменици 
Српског археолошког друштва 1883–1983“, Београд 1983, 60. Ђ. 
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 Оба пута указује се на тумачење И. Руварца 
који је уз именицу „обновљеније“, употребљену у 
деспотовој биографији, у напомени навео речи из 
Миклошићевог Лексикона, где пише: „Обновљеније, 
рекше свјашченије“.3 Сигурно је да је Руварац, архи-
мандрит, добро знао шта је обновљење, па га је про-
тумачио онако како је једино и било могуће. Био је 
сагласан са Миклошићем да у црквеној терминологији 
„обновљење“ има дубљи, духовни смисао, и да, када 
се односи на храмове, значи исто што и освећење. 
Бошковић није експлицитно изнео своје тумачење, али 
се из његовог текста да закључити да Константиново 
„обновљење храма“ он доводи у везу са обновом, фи-
зичким обнављањем, рестаурацијом храма у Ресави. 

Л.  Мирковић је,  у свом преводу Константиновог 
„Живота деспота Стефана Лазаревића“, то место ка-
зао овако: „А призва патријарха, тада је био Кирил, 
са свим сабором српских првосвештеника и игумана 
и осталих свију часних мужева, а уз то и свију благо-
родних, на обновљење (посвећење) храма у дан свете 
Педесетнице“.4 И за Мирковића, великог литургичара 

Бошковић помиње више цркава у Србији које су саграђене „на 
темељима или рушевинама старијих, порушених и напуштених 
византијских здања“, па додаје да је тако било „можда и са Манасијом“.
3  И. Руварац, О кучајинским манастирима по записима, Старинар 
VI/2, Београд 1889, 43.
4 Константин Филозоф, Живот деспота Стефана Лазаревића, 
у књизи „Старе српске биографије XV и XVII века“, превео Л. 
Мирковић, СКЗ, Београд 1936, 88.
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и зналца старог српског језика, као и за Руварца који је 
упућивао на Миклошићев Лексикон, „обновљење хра-
ма“ овде значи само посвећивање, односно освећење 
цркве, а не рестаурацију цркве. У свом уџбенику 
„Православна литургика“, Л. Мирковић је још раније 
написао: „Освећивање храма зове се ʼобновљењеʼ 
зато што освећењем обично здање храма постаје 
свето, и према томе постаје сасвим нешто друго, 
ново.“5„Обновљење“ у Константиновом тексту има, 
значи, теолошки смисао, означава свештену радњу 
саму за себе, која нема везе са евентуалним (претход-
ним) физичким обнављањем цркве.

Ђ. Даничић у своме „Рјечнику књижевних ста-
рина српских“ превео је именицу „обновљеније“ са 
„restauratio“. Због таквога превода речи „обновљеније“, 
могло би се схватити да се ту ради само о рестаурацији, 
градитељској обнови.6 Даничић, међутим, наводи два 
примера која су у вези са обновљењем храма. Један 
је: „Обновљење храма св. Георгија 3. нов.“. Пример 
је узет из повеље деспотице Ангелине и њених 

5 Л. Мирковић, Православна литургика, други посебни део, 
Београд 1926, репринт 1966, 202.
6  У своме Речнику црквенословенскога језика, Сремски Карловци 
1935, С. Петковић именицу „обновљеније“ тумачи: „1) Стицање, 
својина, добитак: људи обновљенија, људи (народ) које је Бог 
узео у своју својину, сопственост (I Петр. 2, 9); 2) новост, свежина, 
обновљење: духа (Рим 7, 6); 3) празник јудејски... поводом 
ослобођења Јудеја под вођством Јуде Макавеја од ига сирског (Јов. 
10, 22).“ Речи „људи обновљенија“, у примеру 1), Вук Караџић је 
превео као „свети народ“.
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синова Хиландару.7 Повеља је писана „ва лето .зд.=7004 
(=1495) месеца ноемврија .г. (3) на обновљеније храма 
светого Георгија“. У ствари, тога дана, 3. новембра, у 
православној цркви слави се успомена на дан освећења 
храма св. Ђорђа у Лиди, у Палестини, светитељевом 
родном месту. Ту цркву су за време цара Константина 
II саградили побожни хришћани и у њу, на дан њеног 
освећења, пренели из Никомидије мошти свето-
га Ђорђа, пострадалог за време цара Диоклецијана. 
Тај празник познат је код нас под народним именом 
„Ђурђиц“, а прави назив му је и данас „Обновљење 
храма светог Ђорђа“, то јест Освећење храма светог 
Ђорђа. У VI веку Лиђани су, дакле, саградили нов 
храм, па је овде, значи, реч о његовом „обновљењу“, о 
освећењу тога храма.

Други Даничићев пример указује на „обновљење 
храма“ из „Живота Стефана Немање“, од његовог сина 
Стефана Првовенчаног, у одељку у коме се прича о 
подизању Хиландара. Симеон Немања и тадашњи мо-
нах Сава заиста су свој манастир подизали на месту 
једног ранијег, порушеног манастира, обнављали су 
старији манастир. У писму које су из Свете Горе упу-
тили у Србију, великом жупану Стефану, они траже од 
њега „да им пошаље довољно потребнога за подизање 
и обновљење храма Пресвете (Богородице)“8. Могли 

7  Ф. Миклошић, Monumenta serbica, 540.
8 Списи светога Саве и Стевана Првовенчанога, превео Л. 
Мирковић, Београд 1939, 193. Слично су превела и друга два 
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бисмо тумачити да овде „обновљење храма“ има 
двојако значење: а) рестаурацију или архитектонско 
обнављање храма (због Даничићевог превода именице 
„обновљеније“ са „restauratio“); или б) освећење хра-
ма после завршетка грађевинских радова (подизања). 
Због редоследа речи у писму – најпре подизање а за-
тим обновљење – са више вероватноће може се рећи да 
овде Немања и Сава говоре о освећењу (обновљењу) 
храма.

За боље разумевање речи „обновљење храма“ 
у Ресави, може нам послужити глагол „обновити“ 
који такође сусрећемо у Константиновом „Животу 
деспота Стефана Лазаревића“, и то у истом одељку 
о освећењу цркве у Ресави. Константин Филозоф 
упоређује тај ресавски празник са Соломоновим 
освећењем храма у Јерусалиму, описаним у Првој 
књизи о царевима. Завршивши, после седам година 
зидања, свој велелепни храм, Соломон је приредио 
велике свечаности, приносећи уобичајене жртве, ба-
снословне хиљаде волова и оваца. И освећење Ресаве 
било је праћено слављем, гозбом и давањем дарова и 
милостиње.9 Константин каже да је то у Ресави било 

преводиоца: Д. Костић, Житије и жизан светог Симеона Немање, 
Београд 1923, 32, и М. Башић, у књизи Старе српске биографије, 
СКЗ, Београд 1924, 50.
9 Види се да су и за освећење храма била потребна велика 
средства, па је разумљиво што су Симеон Немања и Сава тражили 
од Стефана да им пошаље „довољно потребнога“ и за тај чин, то 
јест за освећење (обновљење) Хиландара.
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„јелико соломонитскоје решти, јегда дом обнови и ваз-
веселише се људије“ – „као када Соломон дом обнови 
и узвеселише се народи“, како преводи Л. Мирковић. 
У црквенословенском преводу Старога завета, ста-
вови о томе чину гласе (I Цар. 8, 63–64): „И обнови 
цар храм Господењ и вси синове Израиљеви“ и „Ва 
тој ден освјати цар Соломон средину двора, јаже пред 
лицем храма господња“. Даничић је на савремени 
српски језик та места превео овако: „Тако посветише 
дом господњи цар и сви синови Израиља“ и „У тај 
дан посвети цар средину тријема који је пред домом 
господњим“. Даничић је црквенословенске глаголе 
„обновити“ и „освјатити“ овде сматрао за синониме 
и превео их истом речју: посветити.

Дакле, Константиново поређење „обновљења 
храма“ у Ресави са новоподигнутим храмом у 
Јерусалиму, који Соломон „обнови“, за разјашњење 
нашег проблема од знатне је важности. На основу 
обновљења, односно освећења новог Соломоновог 
храма, можемо закључити да „обновљење храма“ у 
Ресави не значи рестаурацију, грађевинско обновљење 
храма, него освећење храма.

О значењу речи  „обновљење храма“ најуверљивије 
говори пракса која постоји у православној цркви, 
неизмењена стотинама година, која је и данас иста 
онаква каква је постојала и у доба деспота Стефана. 
И у наше време, у служби која се држи приликом 
освећења цркава, у молитви пред црквеним вратима, 
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архијереј говори: „Владико, призри на ни грјешнија и 
недостојнија раби твоја, обновљеније празднујушчија 
честнаго храма...“10, то јест: „Господе, погледај на нас 
грешне и недостојне слуге твоје које празнују освећење 
(обновљење) часнога храма...“. У служби се још неко-
лико пута помиње именица обновљење, увек само у 
духовном смислу. Из целе службе обновљења лепо се 
може упознати њен смисао и њен циљ: да се једна дотле 
обична, можемо чак рећи, без обзира на њену форму и 
будућу намену, до тог часа профана грађевина, посре-
дством нарочитих обреда и молитава, посвети, учини 
светом. Дубље значење именице „обновљење“, која је 
истоветна, видели смо, са речи посвећење (освећење) – 
а која свакако има везе са старозаветним приношењем 
жртава, према томе и са обновљењем Соломоновог 
храма, а највише са Христовом жртвом – могу про-
тумачити само упућени теолози.

Међутим, у  „Чину освећења храма“ не разлучује 
се освећење нових цркава од освећења обновљених, 
рестаурисаних. Ту разлику не истиче ни Л. Мирковић 
у своме уџбенику. У неким примерима који су напред 
наведени, јасно је да се ради о освећењу нових хра-
мова: Соломонов храм, храм светог Ђорђа у Лиди. У 
Хиландару је пак освећена Богородичина црква која 

10  Чин освјашченија храма от архијереја творимаго, припремио 
и уредио за штампу епископ шумадијски Сава, Београд 1978, 24. 
Ту се такође каже: „Са службом обновљења сједињује се служба 
храма. Служба обновљења изложена је у Минеју (13. септембар) и 
у 111. глави Великог требника“. 
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је подигнута на остацима, или на темељима, или само 
на месту старе цркве. Због свега тога „обновљење хра-
ма“ можемо разумети као израз за освећење сваког 
храма, и новог, и обновљеног (у значењу рестауриса-
ног, или поново саграђеног). Тако и „обновљење хра-
ма“ у Ресави – уз јасно Константиново упоређење са 
освећењем новог храма у Јерусалиму – треба схватити 
онако како су га тумачили старији историчари и тео-
лози, без унапред жељеног значења, само као освећење 
храма, па био он нов или рестаурисан. Према томе, из-
раз „обновљење храма“ код Константина Филозофа не 
може да буде аргуменат који би ишао у прилог претпо-
ставци да је деспот Стефан обновио неки старији храм 
у Ресави. Таква претпоставка може се доказати, или се 
може увидети да је нереална, само истраживањем и 
проучавањем градитељских особина ресавске цркве.

Именица „обновљење“ и глагол „обновити“ 
јављају се у нашим старим писаним споменицима 
понекад и у значењу које није истоветно са оним из 
„обновљења храма“, али му је блиско. Тада те речи 
такође имају богословско, а још чешће и морално 
обележје, а говоре о духовном ојачању, очишћењу 
од греха, посвећењу изабраних људи. С друге стра-
не, „обновљење“ и „обновити“ јављају се врло често 
и у чисто обновилачком, градитељском, стваралач-
ком смислу. Ни примери првих, ни примери других 
нису у директном односу са „обновљењем храма“, 
које се појавило као проблем у току разрешавања 
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архитектонских загонетки Ресаве, али доприносе 
бољем разумевању тог израза.

У уводу биографије Стефана Немање, његов син 
Стефан Првовенчани пише: „... јер прво нас (Христос) 
обнови крштењем својим водом и духом“11, а то свака-
ко значи да нас „прво (Христос) духовно ојача (осве-
жи, очисти) крштењем својим“. У Стефановој повељи 
Богородичином манастиру на Мљету, краљ моли 
Христа да му помогне „пребивати ми ва всјех писаних 
твојих ва обновљеније мње и просвештеније“12 – „за 
моје духовно очишћење (ојачање) и просветљење“.

Свети Сава, у својој биографији Стефана 
Немање, каже за оца: „Као што овде (у Србији) обнови 
и уреди све, тако и то свето место (Хиландар) подиже, 
да нас ни овде не лиши обновљења, и помена, и скло-
ништа“ а преводилац М. Башић у напомени тумачи да 
је „обновљење = очишћење од грехова“.13 Када Данило 
II пише о светом Сави „који је назван просветитељем и 
обновитељем отачаства свога, земље српске“14, такође 
је могуће да је Сава обновитељ у горњем смислу, онај 
који духовно и морално окрепљује и уздиже.

У Животу архиепископа Арсенија I, Данило 
прича како је његово тело лежало у Пећи „чекајући 

11  Списи светога Саве и Стевана Првовенчанога, 170.
12  А. Соловјев, Одабрани споменици српског права, Београд 1926, 25.
13 М. Башић, Старе српске биографије, 17.
14  Животи краљева и архиепископа српских, превео Л. Мирковић, 
СКЗ, Београд 1935, 176.
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доброг Духа Господњега, да му обнови његове сухе 
кости“15, да их из земаљског мртвила поново врати 
у живот, али овај пут светитељски, то јест да их по-
свети. Тако се, по Данилу, и десило, па су тадашњи 
архиепископ Сава II (1263–1268) и одабрани свеште-
ници отворили раку „сакупивши часно његове свете 
мошти“. Тада је Арсеније вероватно и проглашен за 
светитеља. А у Животу архиепископа Јевстатија I, исти 
биограф пише како су једног дана „прорасла три цвета 
из његове (Јевстатијеве) мраморне раке (у Жичи)... на 
обновљење тела преосвећенога“16. То је био знак да се 
умрли архиепископ посветио.

О посебном значењу глагола „обновити“ дâ се 
закључити и на основу повеље цара Стефана Душана, 
издате 1349. године, којом цар поклања неку земљу 
Богородичиној цркви у Архиљевици. У тој повељи 
Душан говори о себи као „првому благоверному и 
Богом постављеном цару Стефану, обновљшему први 
царски венац српској и поморској земљи“.17 Пошто 
Србија раније није била царство, Душан, дакле, не 
каже за себе да је обновио, односно поново успоста-
вио царство, него да је обновио, у значењу осветио или 
посветио, први царски венац, прво царство у Србији.

15 Исто, 199.
16 Исто, 241.
17 Даничић, Рјечник, 187. – Monumenta serbica, 163.



119

У нашим старијим биографијама, повељама 
и натписима глагол „обновити“ употребљен је врло 
често и у свом правом, обновилачком значењу, она-
ко како га и ми данас схватамо, док се сама именица 
„обновљење“ која би значила грађевинску обнову или 
рестаурацију, јавља ређе. Из мноштва, ево неколико 
изабраних примера: 

У првој хиландарској повељи Симеон Немања 
каже: „И обнових своју дедину и бољше утврдих“, а 
у другој, коју је издао његов син Стефан, тада велики 
жупан, пише: „Обнови... утврди...“. Архимандрит Сава, 
у очевој биографији, за Немању такође пише: „обно-
вивши отчину дедину...“ – „пошто је обновио очеву 
дедовину и већма утврдио“.18 У првој хиландарској 
повељи Немања исто тако пише како је нашао ма-
настир Хиландар разваљен „где ни камен на камену 
не беше остао... и тражих његове уништене части и 
обнових га по извољењу Владичице Богородице“ 

18 Из обе повеље и из биографије види се, а тако су тумачили 
и сви историчари, да је овде реч о Немањиној обнови српске 
земље, његове дедовине. Али се може помишљати, с разумљивом 
и знатном резервом, да у примерима напред наведеним није реч о 
политичкој и територијалној обнови рашке државе – о томе се у 
повељама и у биографијама говори нешто касније – него се, може 
бити, жели рећи да је Немања духовно оснажио своју дедовину, 
морално подигао људе своје земље, учврстио их у хришћанству. 
На такве мисли, евентуално, наводе и напред наведене Савине 
речи о Немањи: „Као што овде (у Србији и у Студеници) обнови 
и устроји све, да нас ни онде (у Хиландару) не лиши обновљења, и 
помена, и склоништа“, Башић, 17.
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(„... и чести его погибшеје вазисках и обнових и по 
извољенију Владичице Богородице“). У овоме примеру 
јасно представљена, материјална, физичка ситуација 
ранијег манастира говори да је Немања архитектонски 
обновио грађевине пређашњег Хиландара.

Данилов настављач употребљава речи „обновљење“ 
и „обновити“ у њиховом за нас данас правом, градитељском 
смислу. У Даниловој биографији говори најпре о томе 
како је опустошена Жича обнављана још за време ар-
хиепископа Јевстатија II, а затим и од стране самога 
Данила: „... јер цркву божанствену, пре покривену, а 
потом овешталу, овај господин мој покри оловом, ски-
нувши старо... А трпезарију која је саборна у томе ме-
сту, и њу сасвим оборену, овај господин мој обновивши 
пописа“. Биограф затим каже да постоје и „друге врли-
не његове (Данилове) и обновљења у том светом месту 
изнутра и споља“.19 Ова Данилова „обновљења“ свака-
ко су материјалне природе, грађевинска дозиђивања и 
оправке, сликање фресака.

У повељама многоструког и стварног обновитеља-
рестауратора старих цркава и манастира, краља Милутина, 
често се употребљава глагол обновити, и то само у 
градитељском смислу. У повељи манастиру св. Ђорђа-
Горга на Серави близу Скопља, Милутин пише да 
„с помошчију светаго того обнових и саздах и от 
основанија ваздвигох“ манастирску цркву. За Бањску 
каже како нађе храм порушен и разорен, па „сего же 

19  Животи краљева и архиепископа, 284.
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обновив“, приложи му села и даде остало што треба.20 
И Данило II пише у Милутиновој биографији како он 
многе старе (цркве) обнови и укрепи“.21

Речи у натпису у цркви Марковог манасти-
ра код Скопља, како се црква „обнови... усрдијем и 
потштанијем“ краља Вукашина и његове породи-
це, говоре о обнови (наставку радова, довршењу 
грађевине, изради фресака), а не о освећењу цркве.22 
Тако је и у натпису урезаном у камени надвратник 
нестале београдске Богородичине цркве, нађеном на 
обронку Горњег града, данашњег Калемегдана, у коме 
деспот Стефан каже: „... обнових место сије и призидах 
певнице“.23 Да је редослед радњи обрнут – призидах и 
обнових – и тумачење би могло бити другачије.

Градитељско значење глагола обновити налази-
мо и у раније поменутој повељи деспотице Ангелине, 
у којој се каже како свети Симеон и свети Сава „об-
новише и саставише ва Светеј Горе Атона манастир 
Хиландар“, а исто тако како „благочестиви деспот 
Георгије (Ђурађ Бранковић, претходно се за њега каже 
„дед наш“) обнови и ваздвиже манастир Свети Павле 
зовом“. У Богородичиној цркви у Студеници, у једном 
натпису на фресци из 1569. године, пише: „Обнови се 

20  В. Соловјев, Одабрани споменици, 69, 89.
21  Животи краљева и архиепископа, 112.
22  С. Мандић, Древник, Београд 1975, 134.
23 Б. Вујовић, Натпис деспота Стефана Лазаревића, Зборник за 
ликовне уметности Матице српске 4, Нови Сад 1968, 175–187.
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и пописа овај божанствени храм... трудом и бригом 
игумана Симеона са братством“.24 Овде је сасвим из-
весно да је игуман Симеон грађевински и сликарски 
обнављао, а не осветио, Богородичину цркву.

У Житију цара Уроша, из 1642. године, патријарх 
Пајсије пише како је новобрдски митрополит Василије 
дао „писмо ради помагања хришћанима на обновљење 
цркве“ у којој је било пронађено тело цара Уроша. 
Један имућан ктитор из Јањева „обећа све обновити 
колико буде могућан“ и мештани „почну обнављати 
цркву, и разборено сазидаше и плочом покрише и уну-
тра украсише“.25

Наћи ће се још много примера. Јер су кроз целу 
историју и цркве стариле и пропадале, или биле ру-
шене, па су обнављане (поправљане, рестаурисане), а 
зидале су се и нове, па су и једне и друге доживљавале 
„обновљења“, освећења. У друштву су се дешавале 
и друге обнове сваке врсте. О тим обнављањима и 
обновљењима остало је доста писаних сведочанстава. 
Али и из наведених примера види се како глагол „об-
новити“, и речи изведене из њега, имају два основна 
смисла: онај из духовне области – посветити, и онај из 
градитељске – рестаурисати. Карактеристично је да 
неки стари писци, као што су то свети Сава и Данило 

24  Откривање и конзервација фресака у Студеници, Саопштења 
I, Београд 1956, 39.
25 Патријарх Пајсије, Живот цара Уроша, Старе српске биографије 
XV и XVII века, превео Л. Мирковић, Београд 1936.
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II, употребљавају те речи у оба значења. Ретки су при-
мери да је значење тешко одредити и определити се за 
један или други смисао. 
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Интермедијални аспекти пјесничког опуса 
Светислава Мандића

јер дође једно доба кад свак уме нешто да каже,
птица птици, вода води, човек човеку,

а после се све умори и умири
и живи своју ником неречену песму.

Светислав Мандић

Јер Милосно доба, то наше доба у коме свак мисли 
да може да пјева па отуд прави пјесници осјете потребу 

да пред том вревом заувијек замукну...
Ристо Трифковић

Интермедијални аспекти пјесничког опуса 
Светислава Мандића прије свега подразумијевају 
„дијалог“ визуелне умјетности и умјетности ријечи, 
паралелизам иконичког и вербалног. Мандићев лир-
ски опус није велики по обиму, али јесте велики и 
значајан по пјесмама које су написане у поменутом 
дијалогу и које нам откривају пјесника са сликарским 
талентом и сензибилитетом, свакако не усамљеног 
међу бројним сличним и сродним примјерима нацио-
налне пјесничке традиције, у њеном плодном дијалогу 
и „сарадњи“ са ликовном умјетношћу.

Као што смо показали у претходном тек-
сту, један важан аспекат Мандићевог живота и 
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стваралачког рада јесте и изразита православна 
духовност, тако да појам иконичког не вриједи 
само у аналитичко-семиотичком него и у интер-
претативно-херменеутичком смислу. Анализирамо 
и онај сегмент Мандићевог живота и списатељског 
рада који је у снажној вези са средњовјековном 
баштином, оличеном у његовим бројним записи-
ма и цјеложивотном преокупацијом споменицима 
културе, прије свега фрескама, али и визуелном 
умјетношћу уопште. Незаобилазна је чињеница да 
Мандић, пишући и рукотворећи, води стваралачки 
дијалог са фреском као сакралним текстом и, уоп-
ште, са визуелним аспектом оне најдубље, сушта-
ствене православне духовне традиције.

Светислав Мандић као пјесник и умјетник го-
тово да је заборављен и о њему до данас постоји тек 
незнатан број краћих студија. До данас није написана 
обухватна монографија у којој би били представљени 
личност, живот, стваралаштво и богата заоставштина 
овога значајног Мостарца. Са данашње тачке гледи-
шта, педесетак година након што је Мандић написао 
своје најбоље пјесме и након што су се у међувремену 
десиле крупне промјене на пољу књижевних и кул-
туролошких теорија, можемо да кажемо да је анализа 
Мандићевог стваралаштва захвалан, али и одговоран 
задатак и да је овог умјетника неопходно вратити у ка-
нонске координате српског пјесништва, како по лир-
ском тако и по духовном идентитету његове поезије.
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Подсјећамо још једном, ради се о нимало 
безначајном српском пјеснику, а у досадашњим 
публикацијама о њему свједочи тек неколико био-
графских података. Када кажемо нимало безначајном 
пјеснику, немамо у виду првенствено критеријум 
квантитета, према којем се чак може рећи да Мандић 
спада међу мање продуктивне пјеснике српског 20. 
вијека, него прије свега критеријум квалитета и 
умјетничких домета његове поезије, јер се у његовом 
невеликом опусу налази неколико пјесама управо 
антологијског карактера и квалитета, иако најчешће 
не и статуса. Да је то тако, свједочи и један од првих 
критичких осврта на збирку Милосно доба и уједно 
један од најозбиљнијих текстова о Мандићевој поезији 
уопште. У питању је чланак Драгана Недељковића, 
објављен у бањалучком часопису Путеви, 1961. годи-
не. Недељковић, на примјер, Мандићеву пјесму „Рашки 
сликар“ карактерише као пјесму чија је „инспирација 
чиста и дубока“ и која „може да уђе у сваку нашу 
лирску антологију“.1 Пореди Мандића и Попу и то 
је уједно једно од најконкретнијих и најозбиљнијих 
књижевнокритичких компарирања у оно вријеме, 
која су Мандићу као пјеснику ишла у прилог. У ис-
том тексту Недељковић мудро примјећује: „Доиста, 
није ни битно да ли је неко модеран или у традицији; 
битно је да је песник јака, самоникла личност, да 

1 Драган Недељковић, „Светислав Мандић: Милосно доба“, 
Путеви, Бања Лука, 1961, година VII, број 1, стр. 74.
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има шта да каже и да своје садржаје уме оригинал-
но да изрази.“2 О Мандићу, као једном управо таквом 
пјеснику, каже да је „достојанствени поета, далек од 
савремених књижевних распри, супарничких и помо-
дарских страсти“,3 да га одликује „часна уплашеност“, 
ненаметљивост и скромност, богат унутарњи живот.

Нажалост, Светислав Мандић није могао у пот-
пуности остати изван „књижевних распри“ и аре-
на, тачније, као протагониста јесте могао и тако је 
и чинио, али није могао као предмет критичарског 
неистомишљеништва, које је у његовом случају, то јест 
према њему и његовој поезији било драстично исказано. 
Осим тога, своју улогу одиграла је и идеологија која је у 
оно вријеме имала одређена очекивања од пјесништва, 
па се Мандићева тиха и елегична, традицији, чистој 
умјетности и духовности склона поезија нашла „у про-
цепу између неумерених хвалоспева и неодмерених 
критика“.4 Један од најбољих познавалаца, критичар 
и приређивач Мандићеве поезије, Никола Кољевић 
истиче управо „идеолошку борнираност“ у полити-
ци и „модернистички интелектуализовану књижевну 
идеологију“ као Сцилу и Харибду између којих и на 
чијем удару се Мандићева поезија у оно вријеме нашла.5

2  Исто, стр. 73.
3  Исто.
4  Никола Кољевић, „Неоромантичари педесетих година“, Путеви, 
Бања Лука, 1990, година XXXV, стр. 78.
5  Исто.
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Међу критичарима који су одиграли битну 
улогу у обликовању оновремене књижевнокритичке 
сфере били су свакако Милан Богдановић и Зоран 
Мишић. Поводом Мандићеве поезије дали су кон-
традикторне оцјене и квалификације, те тако чини 
се и пресудно и погубно утицали на његов даљи 
пјеснички развој, стваралачки ентузијазам и дина-
мику публиковања пјесничкога посла. Чини се да је и 
сам Мандић, као изразито тиха, контемплативна при-
рода, осјетио да се нехотице нашао у епицентру једне 
у основи идеолошке расправе, без обзира на то је ли 
она била књижевна или политичка или и једно и дру-
го у исто вријеме. То има на уму и Никола Кољевић, 
прецизно дијагностификујући и објашњавајући 
цјелокупну ситуацију у вези с критиком Мандићеве 
поезије и у вези са самим Мандићевим одустајањем 
од пјесничког посла, барем у домену објављивања: 
„Јер у то време копља су се ломила више око питања 
идеолошке правоверности и стваралачких слобода 
него око аутентичности једног књижевног израза. Из 
те идеологизоване вреве Светислав Мандић се по-
вукао у тишину као нешто лирски много чистије.“6 
У тој тишини и данас затичемо његове дивне стихо-
ве, више од пола вијека касније. Имајући на уму овај 
Кољевићев закључак и сумњајући управо у те идео-
лошке и квазиестетске мотиве књижевнокритичких 
дисквалификација Мандићеве поезије, наша намјера 

6  Исто, стр. 83–84. 
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није да том сумњом закључимо него управо отпоч-
немо ново читање Мандићеве поезије, утемељено на 
савременој књижевнотеоријској методологији. За свој 
приступ овдје смо одабрали интермедијалне аспекте 
тумачења као релевантне за један значајан, ако не и 
доминантан сегмент, односно квалитет Мандићевог 
стваралаштва.

Најбројнији сегмент библиографије о Мандићевој 
поезији чине прикази, осврти и књижевне критике које 
су биле објављене поводом његових збирки поезије Кад 
млидијах живети и Милосно доба, педесетих и шез-
десетих година 20. вијека. У критикама које можемо 
сврстати у скупину оних чији аутори своју благона-
клоност темеље на аргументима, налазимо прве кон-
структивне примједбе и образложења која се тичу 
саме интермедијалности Мандићевог пјесничког по-
ступка. Тако је и у чланцима који су настали на другој 
страни овога милосног доба српске поезије, у тексто-
вима који су написани поводом неких важних на-
града или саме Мандићеве смрти. Стеван Раичковић, 
један од посљедњих великих пјесника тога златног 
доба српске књижевности, који је Мандића изразито 
цијенио и пратио од првих до посљедњих стихова и 
који му је посветио пјесму „У јануарској вејавици 2000. 
године“, истиче да је Мандић у оно вријеме био „међу 
првима, ако не и први од савремених српских песника, 
који је интуитивно, са својим стиховима сатканим од 
саме слутње – као у неком живом и изнова откривеном 
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пејзажу – боравио под сводовима наших (у то време) го-
тово заборављених и оронулих манастира“.7 Светислав 
Мандић је под тим сводовима боравио и тијелом и 
духом, посвећен заштити духовности из које ће из-
никнути оно најбоље што је пером забиљежио, а то су 
његове пјесме у којима вербална умјетност сарађује 
са визуелном сакралношћу средњег вијека, пјесме у 
којима има „нечег лаког, анђеоског, њему блиског из 
тог периода“,8 пјесме у којима је литерарна, лирска ду-
ховност оплемењена духовношћу хришћанском, пра-
вославном. Такође, на тој другој страни временске осе, 
Марта Вукотић Лазар стихове Светислава Мандића 
с дубоким пијететом представља као „стихове, чија је 
мисија била да чар лепих, старих слика једног далеког 
времена приближе савременом човеку“ који ће заувијек 
„чувати сећања на човека који је своју сликарску култу-
ру стваралачки користио у својој поезији, сатканој од 
’благости, тишине и од сна’“.9

Критичари су често констатовали, али се ипак 
нису снажније ангажовали на интермедијалном 
читању Мандићеве поезије. Петар Марјановић је 

7 Стеван Раичковић, „Одлазак песника. Светислав Мандић 
(1921–2003)“, Политика, Београд, година 100, број 32310, 18. 10. 
2003, стр. в2.
8 Слободан Благојевић, „Предговор“, Антологија босанско-
херцеговачке поезије ХХ стољећа, Лица, X (XIII), 1981, 3–4, стр. 36.
9 Марта Вукотић Лазар, „In memoriam. Светислав Мандић 
(1921–2003)“, Гласник. Службени лист Српске православне цркве, 
Београд, 2004, година LXXXVI, број 3, стр. 99.
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наглашавао (1966: 311) да је Мандић „стваралачки 
користио и своју сликарску културу која се огледа 
не само у експлицитном изјашњавању [...] или целим 
песмама посвећеним сликарима [...] већ понајпре у 
оном фином смислу за остваривање слике и атмос-
фере пејзажа [...]“, што ће поновити и у предговору 
књиге Звездара и друге песме (1995: 13) у којој су ода-
брани најбољи Мандићеви стихови, у публикацији 
којом је Српска књижевна задруга одала почаст овоме 
пјеснику. „Ја знам колико ово песништво [...] дугује 
ликовности и некој изразито питорескној, визуелној 
инспирацији [...]“,10 тврдио је и Драшко Ређеп, док је 
Ристо Трифковић истицао да је Мандић стварао „ду-
боко двојећи се у себи између пјесме и слике, између те 
двије оданости“.11 Најзад, у поузданом тексту Николе 
Кољевића наглашено је да је ова стваралачка особе-
ност видљива не само у „бројним, иконички стилизо-
ваним Мандићевим сликама, већ и у његовим песмама 
посвећеним сликама и сликарству.“12

Увидом у цјелокупну литературу о Светиславу 
Мандићу, критички осврт Драгана Недељковића нам 
се отворио као најпотпунији у овоме аналитичком до-
мену. Аутор истиче да Мандићев пјеснички поступак 

10 Драшко Ређеп, „Светислав Мандић: Милосно доба“, Летопис 
Матице српске, CXXXVI, 1961, књ. CCCLXXXVI, 6, стр. 511.
11  Ристо Трифковић, „Светислав Мандић: Милосно доба“, Живот, 
IX, 1960, 11–12, стр. 848.
12  Никола Кољевић, наведени рад, стр. 82.
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и Мандићеви мотиви на свакој страници подјећају да 
је пјесник у исто вријеме и сликар, и то сликар који је 
„заљубљен у древну уметност свога народа“. Наводимо 
неколико реченица у којима је садржана, као што већ 
рекосмо, до данас најозбиљнија компарација у до-
мену интермедијалног читања Мандићеве поезије: 
„’Рашки сликар’ и ’Анђео из Милешеве’ подсећају на 
сродне мотиве у поезији Васка Попе. Упоређење се 
само намеће. Попина сажетост зависти је достојна 
док Мандићева топлина и искреност разоружавају 
и на поносне сузе гоне; Попа је скулптор у песништ-
ву: сваки стих му је као у камену за вечност уклесан; 
Мандић ради кичицом, распеваном и сетном; Попа 
је модеран и баш у недоречености непоновљиво ре-
чит; Мандић је изронио из традиције да нас изнена-
ди и разнежи патином старовременских, из дубине 
и праха ископаних златних речи; Попа се уздиже до 
општости, а Мандић је националан [...]“.13 На овај на-
чин, поредећи Мандића и Попу, Недељковић је, у овом 
такорећи давнашњем чланку, успјешно издвојио сас-
вим сигурно наупечатљивије карактеристике пјесника 
који ће у наредним деценијама остати у сјени, и по-
ред чињенице да је у своје стихове уносио оно што ни 
Попа ни други српски пјесници нису могли, а то је већ 
поменута дјелатна контемплација фрескосликарства 
као сакралног субјекта његових најуспјелијих пјесама.

13 Драган Недељковић, наведени рад, стр. 74.
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Поређење Мандићеве поезије са поезијом 
Васка Попе, међутим, није једино које се показује као 
неопходно када је у питању стваралаштво педесетих 
и шездесетих година 20. вијека, у периоду у којем 
је међу пјесницима испољено снажно занимање за 
средњовјековно насљеђе, православну духовност и 
традицију, за умјетничка дјела међу нашим највећим 
светињама, а то су у првом реду српски средњовјековни 
манастири и њихово фрескосликарство. Десанка 
Максимовић, Бранко Миљковић, Иван В. Лалић, Вук 
Крњевић, Слободан Ракитић и бројни други пјесници 
такође стварају изванредне пјесме или цијеле 
циклусе у којима постоји интермедијални дијалог са 
монументалним сликарством и, уопште, визуелном 
умјетношћу српског средњовјековља, коју је тих година 
откривао и Мандић, представљајући широј јавности 
резултате свог преданог рада. Довољно је, рецимо, 
погледати антологију У време несигурно коју је саставио 
Зоран Глушчевић, окупивши на једном мјесту српске 
пјеснике (до шездесетих година 20. вијека) чија је 
поезија била инспирисана фреском. Ипак, поновићемо 
да је овај дијалог у Мандићевом стваралаштву био у 
пуном смислу прожет дјелатном контемплацијом 
и оплемењен созерцањем фрескописачког рада 
средњовјековних мајстора на каквом сигурно нису 
изникле пјесме неких других српских пјесника 
којима је тема икона или фреска. У односу на њих, 
Мандић је и дјелатно и духовно дубље понирао у 
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визуелну сакралност православне традиције српског 
средњовјековља, што се мора имати у виду при 
проучавању овог дијела Мандићевог лирског опуса.

На изложби 1959. године у сали Народног одбо-
ра града Београда Мандић је изложио 36 копија фре-
сака, „у то време готово заборављених“, копија које су 
биле „рађене маниром правих стваралаца“ и у пуном 
смислу „прослављале старо српско сликарство“.14 
Неки од наведених пјесника стварали су надахнути 
Мандићевим радом, а можда најбољи примјер за тај 
однос и пијетет према његовоме раду, нарави и пре-
галаштву садржи пјесма „Анђео из Сопоћана“ Бранка 
Миљковића са посветом „Свети Мандићу“, објављена 
у сарајевском часопису Живот 1958. године (VIII, 
књ. X, бр. 11–12, стр. 855). Из ове пјесме ће израсти и 
„Ариљски анђео“ и биће објављен у београдском часо-
пису Књижевност 1959. године (XIV, књ. XXVIII, бр. 6, 
стр. 508–515), а годину дана касније (1960) и у оквиру 
збирке Ватра и ништа.

Велики је број и оних српских писаца који су 
у неким другим епохама били инспирисани ико-
ном, фреском, сакралном архитектуром, визуелном 
сакралношћу традиције уопште. Српска књижевност 
је дала и оне пјесничке опусе који су, попут Јакшићевог, 
почивали на интермедијалним аспектима и који су 
настали у дијалогу лирске и сликарске умјетности у 
најширем смислу, симултаној присутности сликарског 

14 Марта Вукотић Лазар, наведени текст, стр. 98. 
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и пјесничког талента у једној умјетничкој приро-
ди.15 Лирска или наративна екфраза, интермедијална 
транспозиција знака или поруке из сликарске и, уоп-
ште, визуелних умјетности у умјетност ријечи, веома 
је чест поступак у књижевности и веома захтјеван 
посао. Иако је дијалог међу умјетностима у суш-
тини трансмедијалног карактера, вишесмјеран је 
и вишеслојан,16 у нашем раду полазимо од појма и 
концепта интермедијалности који подразумијева 
„преношење поруке из неког другог медија у медијум 
књижевности“,17 то јест подразумијева „укључивање 
авербалних система у вербални систем литературе“.18

Интермедијалност Мандићеве поезије у првом 
реду се темељи на лирско-контемплативној екфрази и 
унутрашњем, интимном, молитвеном солилоквијуму 
као лирском конспекту, созерцању сакралног и ико-
ничког. Та интермедијална ситуација има своје оп-
ште и специфичне карактеристике, то јест огледа 
се у генералној типологији интермедијалности која 

15   Синиша Јелушић, Ut pictura poesis. Књижевност и сликарство 
Ђуре Јакшића, Нови свет, Приштина, 1996, стр. 9.
16 Рене Велек и Остин Ворен, Теорија књижевности, Нолит, 
Београд, 1985.
17 Зоран Константиновић, „О дијалогу са трансвербалним 
текстовима. Уз семиотичку анализу дела Ђуре Јакшића“, 
Интертекстуална компаратистика. Компаратистички прилог 
проучавању српске књижевности, Народна књига – Алфа, Београд, 
2002, стр.  84.
18  Исто, стр. 93.
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подразумијева низ ситуација заснованих на дијалогу 
вербалне и ликовне умјетности, пјесника и сликара 
у исто вријеме или у истој особи, али и у специфич-
ности Мандићеве лирске интермедијалности која се 
понајприје заснива на његовој православној духовно-
сти, исповједној лиричности, те дјелатној преданости 
и дијалогу са традицијом коју је и професионално и 
стваралачки, духовно и креативно чувао од заборава 
и пропадања.

Интермедијалне релације које уочавамо код 
Мандића могу се разврстати у једној најопштијој 
типологизацији, па се може констатовати да у његовој 
лирици налазимо пјесме које су биле (а) надахнуте са-
мим сликарством, (б) које пјевају о неком сликарском 
умјетничком дјелу или пак о сликару, (в) које садрже 
пјесникове констатације о сликарству као елемен-
те умјетничке теорије односно аутопоетике, (г) које 
дијеле заједничке теме са сликарским дјелима, (д) које 
утичу на читаочеву визуелну перцепцију, односно 
визуелизацију текста итд.19

У својој наративној поеми „Ноћ у Сопоћанима“ 
Мандић се нашао у друштву бројног и разноликог 
свијета који се скупио око манастира, близу ријеке 

19  Неке елементе ове типологије даје Улрих Вајсштајн. Видјети 
у: Ulrich Weisstein, “Comparing Literature and Art: Current Trends 
and Prospects in Critical Theory and Methodology”, Literature and 
the other arts, proceedings of the IXth Congress of the International 
Comparative Literature Association, edited by Zoran Konstantinović, 
Steven P. Scher, Ulrich Weisstein, Innsbruck, 1981, p. 19–29.
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Рашке. Сви су гласно разговарали и причали, хтио је 
да прозбори и пјесник, али се умјесто тога, тих и кон-
темплативан, запитао: „А да ли би кога занимала моја 
опседнутост / чаролијом слика у цркви под брдом / 
и шта о њима причају светски зналци, / ко их гледа 
анђелска му крила расту, / таквог чуда нема у свом 
Средоземљу.“20 Ово су стихови којима је Мандић 
експлицитно и изразито аутореференцијално иден-
тификовао своју позицију у пјесми, али и у ствар-
ности, улогу проучаваоца и познаваоца сопоћанског 
фрескосликарства, човјека који осјећа њихову духов-
ну моћ („све идућ трагом руке давно нестале коју / 
упоређивах с Богом“). Мандић је познавалац, кон-
зерватор и кописта фресака. Пјесник, али и вјерник, 
који је осјећао њихову пуноћу, естетску и спириту-
алну, сасвим ненаметљиво изражавајући ту вјеру и 
те емоције. Својим радом, омогућио је многима у 
ондашњој Југославији, али и изван ње, да уживају 
у тој истој визуелној и духовној љепоти. Копирање 
фресака у профаном смислу можда представља за-
натски, репродуктивни посао, међутим, у сакралном 
смислу овај посао има есенцијално и аксиолошки 
другачији смисао.21

20 Светислав Мандић, Звездара и друге песме, Српска књижевна 
задруга, Београд, 1995, стр. 70.
21 На питање „шта је то копија иконе“, које му је поставио 
пољски публициста Збигњев Подгужец, у разговору који је 
вођен у Москви, августа 1976. године, а који ће у српском издању 
Семиотике иконе представљати својеврсну пролегомену, Борис 
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Успенски одговара да „копију не треба схватати у њеноме 
савременом значењу“ и додаје: „Кад иконописац слика икону, 
он копира већ постојећи образац, и као резултат не добија се 
репродукција иконе, него њена копија“ (Борис Андрејевич 
Успенски, Поетика композиције. Семиотика иконе, превео и 
приредио Новица Петковић, Нолит, Београд, 1979, стр. 272), да има 
снагу свога пралика (нпр. Богородице) као и енергију саме прве 
иконе, која се чак може признати и као чудотворна. Самим тим 
се показује да „благодарећи својој енергетској вези са архетипом, 
свака појединачна икона има (у култном смислу) вредност 
ауратичног, харизматског објекта“ (Дејан Сретеновић, „Ново 
читање иконе“, Ново читање иконе, зборник радова, приредио 
Дејан Сретеновић, Геопоетика, Београд, 1999, стр. 12). Иако своје 
студије посвећује углавном семиотици иконе, Успенски на више 
мјеста повлачи паралеле, уочава аналогије и доводи у непосредну 
везу иконописање са дјелима монументалног сликарства (фреске 
и мозаици у зидном сликарству), те минијатуре, што заједно 
чини три вида ликовне умјетности и сакралне визуелности у 
православном хришћанству. Позивајући се на Павла Флоренског, 
који у својој књизи Иконостас (1922) каже да је зидно сликарство 
најблагородније, наглашавајући да је иконопис „историјски 
произашао из технике зиднога сликарства, а у суштини чини саму 
душу овога последњег, ослобођену спољње зависности“, Успенски 
констатује „да се сличност између фреске и иконе не испољава 
само у принципима организације слике, него и у самој техници 
обраде материјала“ (Борис Андрејевич Успенски, наведено дјело, 
стр. 282–283). На евентуално питање „шта је то копија фреске“, као 
закључак и као принцип од којег полазимо вриједносно тумачећи 
Мандићево дјело, стојимо на истим позицијама које је научно 
утврдио Успенски. Другим ријечима, у аксиолошком смислу 
Мандићеве копије монументалних средњовјековних фресака 
из српских манастира могу се посматрати као умјетничко дјело 
које није плод пуке репродукције него дјело које има сопствену 
сакралност и енергију, тим прије што представља исјечак ширег 
сакралног контекста (манастирског ентеријера и архитектуре), 
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Као што смо и рекли, Мандићев лирски опус је 
невелики и самим тиме неке његове интермедијалне 
пјесме представљају, у пуном смислу те ријечи, риједак 
драгуљ и драгоцјену грађу која поткрепљује и доказује 
наше тврдње о изразитој сликарској самосвијести 
његових стихова. Пјесма „Сликар и треперење боја 
у простору“,22 објављена у збирци Милосно доба 
(1960), у његовом опусу издваја се не само по лирском 
сензибилитету и умјетничком квалитету него по 
експлицитној сликарској аутореференцијалности 
и изразито визибилној перцепцији присутној код 
лиричара кога прате и симултано детерминишу 
„два жуђења“, два стваралачка стремљења и 
талента. Ова пјесма, која почиње дистихом: „Ако би 
питали: шта је вечно? / Ја бих рекао: боја.“, открива 
нам се не само као својеврсни лирски трактат о 
сликарству,23 о конститутивним елементима и 
начелима ове умјетности, него и о ономе што бисмо 
могли идентификовати као праелемент и праначело 
Мандићевог погледа на свијет датог у облику лирске 
филозофске минијатуре. Перенијално и перцептивно, 
боје и њихово треперење у простору, остају оно 
константно, вјечно и непромјенљиво, стваралачко 
сачуван и у томе аутентичном амбијенту од неумитнога 
материјалног кварења и пропадања управо трудом и руком 
Светислава Мандића.
22  Светислав Мандић, Звездара и друге песме, стр. 100.
23  Никола Кољевић, „Туга сећања и сјај прошлости“, предговор у: 
С. Мандић, Поезија, Свјетлост, Сарајево, 1984, стр. 8.
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али и творачко у визуелно-вибрантном универзалном 
поретку који се отвара и открива нашем пјеснику-
сликару („дајући боју и имена / свему на свету, од 
правремена“). Ово хроматско пјесничко, сликарско, 
али и универзално архиначело, Мандић доживљава и 
као нешто што је трајније од самог створеног свијета, 
нешто што ће надживјети и свијет и човјека: „И када 
једном све се згроми / и буде прашина, атоми, // 
трепериће још од њих боје / за очи које не постоје.“ 
Маниром старих философа Мандић ову пјесму 
отпочиње, а завршава је маниром старих пјесника, 
чији се лирски субјект радо и често идентификује са 
самом суштином и праузроком универзалног поретка. 
Након што је убједљиво показао да су боје и њихово 
треперење у простору оно на чему почива и чиме 
се исказује (дјелимично и ствара) тај универзални 
поредак и смисао, лирски субјект ове пјесме, у првом 
реду дистихом „постајем раван боговима, / кроз 
мене вечност прелама се“, способношћу перцепције 
те универзалне хроматике, идентификује се и осјећа 
дијелом вјечности, која као што смо видјели, за њега 
није ништа друго него перенијална, перманентна 
производња, емисија и перцепција боја као божанских 
треперења, а он сам својеврсни инструмент кроз који 
се „прелама“ тај процес у своме „вјечном“ трајању. Ова 
пјесма садржи још пар „сновиђенских“ стихова, а то је 
прије осталих дистих „И ја, што гледам ко у снима, / и 
луд за сликом, не знам за се“, из којега се најјасније види 
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да је перцепција боја, а нарочито њихове умјетнички 
артикулисане визуелне хармонизације у виду слике, 
аксиолошки на највишем мјесту за Мандића, ономе 
које пјесника у њему доводи у стање својеврсне 
перцептивне екстазе. Најзад, у најкраћем, разложно 
је још једном нагласити да је у овој пјесми садржана 
изразита аутопоетичка и аутореференцијална 
нота, која Мандића сликара оприсутњује у лирици 
Мандића пјесника и мислиоца, а саму ту лирику 
снажно заснива на поетичким начелима сликарства и 
визуелних умјетности, на визуелној медијалности, што 
у коначноме исходу његову поезију интермедијално 
ипостасира.

Мандићев опус је извор бројних значајних по-
датака у домену историје умјетности и умјетничке 
критике. Немали број пута у својим радовима ос-
врнуо се на величину и важност умјетничких дјела у 
манастирима, прије свега када су у питању фреске, на 
чијем је конзервирању и копирању предано радио. Као 
веома рјечито, издвојићемо запажање о фрескама ма-
настира Сопоћани, којима је био нарочито посвећен 
и у којима је видио основну вриједност ове светиње. 
„Оне [сопоћанске фреске] су врхунац средњевековног 
сликарства, а по мишљењу многих зналаца уметно-
сти, и врхунац византинског сликарства уопште. 
Истакнути француски историчар уметности Ели Фор 
написао је да фреске у Сопоћанима треба сматрати, по 
њиховим ликовним квалитетима, као равне хеленским 
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делима из времена што је непосредно претходило 
Фидији, а да њих, по својим духовним својствима, 
чак и надмашују. Те фреске су, каже даље тај исто-
ричар, равне највећим надахнућима Дуча и Ђота, а 
можда их и превазилазе, јер имају у себи више ши-
рине, тежине и достојанства.“24 Овакве констатације 
и поређења српског средњовјековног сликарства, из-
никлог из византијске естетике, са неким од највећих 
стваралаца ове умјетности који су икада живјели, за-
иста остављају без даха. Њихова сакрална енергија и 
њихова духовна вриједност православном вјернику су 
од суштинског значаја, али се у хуманистичком смислу 
стварна вриједност фресака и таленат сликара који их 
је начинио, у пуном свјетлу показују тек при оваквим 
поређењима, у најширем контексту на који је утица-
ла византијска естетика. У тим истим координатама 
сагледавамо општи умјетнички значај и смисао фре-
сака, не само сакрални и теолошки, као и пуну мјеру 
умјетничког талента рашког сликара. Тај сликар је 
остао непознат, именом, али дјелом неприкосновен и 
духом трајан и актуелан, до дана данашњег. У свом 
есеју о милешевским фрескама и сликарима Мандић 
се бави управо тим проблемом анонимности рашког 
сликара: „Да ли су ти уметници били Грци, или Срби 
школовани у великим византијским центрима, није то-
лико битно. Они су могли, и ми бисмо то волели, бити 

24 Светислав Мандић, Сопоћани, Туристички савез Србије, 
Београд, 1962, стр. 4.
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наши далеки преци. Можда су имена Теодор, Георгије 
и Димитрије, забележена при дну неких фигура у цен-
тралном делу цркве, њихова имена, као што мисле 
неки историчари. Али ма ко они били, и ма како се 
звали, оставили су нама и целом свету, у наслеђе дело 
од непролазне вредности. То дело поштујемо као стару 
уметност и као велику уметност, која ништа не губи 
у поређењу са великим уметничким достигнућима 
оствареним и пре и после Милешеве.“25

Из ових чињеница, из размишљања о незна-
ном умјетнику, проистекли су и стихови Мандићеве 
пјесме „Рашки сликар“,26 такође дио збирке Милосно 
доба (1960), његов најљепши омаж великоме мајстору, 
сопоћанском фрескописцу који је раније упоређен са 
својим великим италијанским савременицима. „Пред 
цркву и реку станем, па заћутим, / и мислим, / да л 
умре млад тај човек, ко Ђорђоне, / ил прастар као 
Тицијан?“ Рашка црква и ријека мјесто су Мандићеве 
контемплације над тајанственим животописом и жи-
вописом рашког сликара, а једно наизглед простоср-
дачно питање остварује се ефектним поређењем, иако 
овога пута не и у поетичком или стилском погледу, 
са двојицом савременика, Белинијевих ученика, од 
којих је један венецијански геније, такође мистери-
озни сликар, живио веома кратко, а други релативно 

25 Светислав Мандић, Милешева, Туристички савез Србије, 
Београд, 1961, стр. 14.
26   Светислав Мандић, Звездара и друге песме, стр. 96.
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дуго. У наставку пјесме Мандић као да романсира 
своју недосањану спознају о животу рашког слика-
ра: „Можда га заволела Немањићка, висока и мла-
да, / обесна и мудра, попут очева, / и рекла му једне 
ноћи борове / понеко дивно слово љубве, велмошко.“ 
Врхунац пјесме, а расплет ове романсиране и изма-
штане љубавне приче, уједно је и убједљива потврда 
интермедијалности Мандићеве лирике, која почива 
на литераризацији визуелног приказа, односно на 
лирској визуелизацији која се у начелу реализује као 
екфраза. „И после он преточио њене очи, и руке, / у 
Богородичин лик, / нежан, и помало љубичаст, и као 
пролећан, / па се једној људској љубави / клањали 
старовлашки чобани / и часни јереји златних оде-
жди.“ Мандићева вјештина састоји се у дискретном, 
ненаметљивом уткивању једне људске истине, једне 
људске емоције у визуелну сакралност фреске и на 
тај начин повезује вријеме и начин њеног настанка с 
временом у којем нам интерпретира њен изглед и лир-
ски садржај, поред канонског садржаја њеног појавног, 
материјалног лика и сакралног сижеа. „Сад, кад све је 
прах, и све је тако свето“, вели Мандић, созерцавајући 
једно непоновљиво, непролазно, сакрално и монумен-
тално дјело уткано у једну исто тако непоновљиву 
географију.

И друге Мандићеве пјесме темеље се на изра-
зито лирски артикулисаној, сведеној, контемплативној 
екфрази. Овдје се реферишемо на појам екфразе како 
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га је дефинисао Џејмс А. В. Хефернан. Овај аутор, наи-
ме, полемишући са недореченошћу пређашњих, пред-
лаже дефиницију овога појма, једноставну по форми, 
а сложену по импликацијама: „екфраза је вербални 
приказ графичког приказа“.27 Другим ријечима, ек-
фраза није исто што иконичност или сликовитост, 
него је у питању вербални приказ дјела приказне 
умјетности, а не природе као такве или умјетничких 
дјела која немају приказни карактер. Подсјећајући на 
етимологију појма екфраза, што значи говорити от–
ворено или рећи у потпуности, Хефернан истиче „да 
језик ослобађа наративни нагон који графичка уме-
тност ограничава“,28 тј. „да је екфраза, традиционално 
гледано наративна и прозопопејска; она ослобађа при-
поведни нагон који графичка уметност обично спреча-
ва и омогућава немим фигурама графичке уметности 
да говоре“.29 Међутим, потпуно је сигурно да екфраза 
станује и у лирској поезији, у порукама лирског гласа 
и слојевитој фигуративности која подразумијева пуни 
ангажман читалачке перцепције. Стиховима пјесме 
„Анђео из Милешеве“,30 објављене у збирци Милосно 
доба (1960), Мандићев кратак, али убједљив опис слав-
не милешевске фреске артикулисан је као апострофа 

27  Џејмс А. В. Хефернан, „Екфраза и приказ“, са енглеског превео 
Игор Цвијановић, Поља, Нови Сад, 2009, година 54, број 457, стр. 48.
28  Исто, стр. 52.
29  Исто, стр. 54.
30  Светислав Мандић, Звездара и друге песме, стр. 95.
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и прожет детаљима из сопственог живота, емотивног 
и контемплативног. Његова хоризонтална, географ-
ска, и вертикална, вриједносна контекстуализација 
фреске Белог анђела у датим координатама сведене је 
дескриптивности, а усредсређена је на љепоту, духов-
ни и естетски квалитет, али и конкретан мотив, детаљ 
и боју. Мандић пјева: „Водиле су моје твоје крупне и 
мирне рашке очи / и чега год се дотакох добило је твоју 
боју / утишану као лимски пејзаж / од жуте орани-
це, свеле траве, камења, / и сивог октобарског неба.“ 
Према томе, пјесма „Анђео из Милешеве“ даје нам 
дјелимичан, али емотивно садржајан, фигуративно 
сложен и духовно богат опис фреске у основи екфра-
стичан. У својим есејима Мандић је често писао о овој 
фресци: „Анђео на гробу, супериорна појава која тако 
подсећа на стару грчку уметност, потенцирана због 
важности, у односу на суседне свете жене и војнике, 
и величином и белом бојом хаљине. Чврсто грађена, 
истинита у покрету, сугестивна у погледу, мало по-
мерена у страну слике, па ипак у центру композиције, 
само по себи симбол је младости [...]“.31 Бели анђео 
из манастира Милешева није само Мандићева „једина 
истина“, то је фреска, тачније један дио њене цјелине, 
која се налази на највишем мјесту сакралне галерије 
српске културе.

Интересантно је да и други српски пјесници, 
савременици Мандићеви, своје пјесме које су 

31  Светислав Мандић, Милешева, стр. 11.



148

Са
ш

а Ш
му

ља
  *

 А
нд

ре
ја

 М
ар

ић
    

 Т
О

КЕ
 О

Д 
М

ЕС
ЕЧ

И
Н

Е

биле инспирисане ликом анђела на српским 
средњовјековним фрескама, граде исто тако у форми 
апострофе, обраћајући се анђелу непосредно и присно, 
ријечима које имају интиман тон, понекад чак и молит-
вени смисао. „Анђелу горки празнине и снаге“, каже 
Миљковић (у) своме „Анђелу из Сопоћана“, у пјесми 
која је, као што је речено, изворно посвећена Свети 
Мандићу; „Ти зиду, најзад, даде крила“, отпочиње сво-
га „Сопоћанског анђела“ Слободан Ракитић; „Срдити 
анђеле на ивици чистог пламена“, пјева Иван В. Лалић 
(„Фреска“); „Откуда моје очи / на лицу твоме / анђеле 
брате“, почетни су стихови Попиног „Каленића“ итд. 
Све ове пјесме апострофирају и поетски евоцирају 
лик анђела са фреске и лирским вокативима додатно 
субјективизују екфразу, удаљавајући је од класичног 
приказа утемељеног на наративно-дескриптивном 
аспекту, а приближавајући је лирско-субјективној 
иконотропичности као средству којим пјесник стил-
ски додатно обогаћује визуелни аспект приказа.

Мандић је написао и неколико пјесама 
посвећених значајним сликарима, попут Рачића, 
Бијелића и Гвозденовића, а имена бројних других 
сликара у своме лирском опусу често је користио у 
фигуративном смислу. Пјесме „Рачић“, „Бијелић“ и 
„Гвозденовић у атељеу, као и обично, сâм“32 чине 
својеврсни тематски циклус, чија се карактеристич-
на интермедијалност реализује у рефлексијама које 

32  Светислав Мандић, Милешева, стр. 11. 
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су повезане са животом, судбином, нарави и, у мањој 
мјери, самим дјелом поменутих сликара. Што је 
најважније, предмет ових пјесама није само сликар као 
стваралачко биће него и сликар као човјек од крви и 
меса, човјек са емоцијама, квалитетима и слабостима, 
самоћама, тишинама, понекад и трагичном судбином.

Пјесма о Јосипу Рачићу, ванредно талентованом 
али прерано настрадалом хрватском сликару, који је у 
Паризу, под још увијек непознатим околностима и раз-
лозима, извршио самоубиство, једна је од најљепших 
у Мандићевом опусу. Необична је по метафори са-
мог суицидалног чина, а Мандић га еуфемистички 
представља као „последњу слику“ коју је младић на-
сликао на сопственом челу.

Пјесма о Јовану Бијелићу је пјесма о човјеку 
који личи на чаробњака из старе приче, а заправо 
„Пресветом руком неимара / из ничег чудни живот 
ствара: // облаке пуне златних стрела / у брду изнад 
белих села, // и јабланове развитлане / што ветру нуде 
младе гране.“ Ово је пјесма о ствараоцу и о његовој 
умјетничкој творевини („што магичним квадратом 
слика / тамнила наша / обасјава“), али исто тако и о 
његовим слабостима, незнаном јаду који га опхрвава 
„сред сјаја његових висина“.

Пјесма о Гвозденовићу је пјесма о самотном сли-
кару чији је атеље расадник тишине, самоће и мира, 
али и чежње да неко драг пређе његов „пусти праг“. На 
крају, као трептај, као „паперје корака“, једна кратка 
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али богата и сугестивна слика, боље речено пјесничка 
визија Равеловог и Валеријевог уласка „кроз шпалир 
лила облака“ од које сиви и пусти атеље бљесне новом 
бојом и емоцијом.

У претходним редовима показали смо да је 
једна од основних карактеристика пјесничког ства-
ралаштва Светислава Мандића, једна од доминанти 
његовога цјелокупног лирског опуса, интермедијална 
повезаност двају умјетности којима је био склон и 
у оквиру којих се, скромно, тихо и ријетко, али су-
гестивно изражавао. Установили смо да је у том не-
великом опусу присутан значајан број оних пјесама 
у којима се лирски дијалог са сликарством и визу-
елном умјетношћу уопште води у оквирима општих 
типолошких координата, али исто тако и оних спе-
цифичних, својствених само пјеснику Мандићу. Као 
и друге пјеснике који су своју литерарност градили 
на интермедијалном дијалогу, Мандића такође карак-
терише снажно надахнуће сликарством и сликарским 
темама, снажан порив да своје пјесме гради управо 
оним елементима који подстичу читаочеву визуелну 
перцепцију и визибилну имагинацију. Напомињемо да 
их у овоме раду нисмо све дотакли и детаљније ана-
лизирали. Заправо, анализирали смо на првом мјесту 
оне у којима се интермедијалност постиже и открива 
најупечатљивије и најсугестивније.

Друга важна водиља била нам је Мандићева спе-
цифичност, његова двоструко детерминисана поезија, 
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поезија која није само (или сама по себи) пиктурална 
или уопште визуелна него управо сликарски надахну-
та, аутореференцијална, екфрастична, једном ријечју 
интермедијална. И управо у том дијалогу, у разговору 
и сарадњи двају умјетности у једном, лирском изразу, 
двају племенитих идеја у једној, пјесничкој мисији, 
пронашли смо суштину те Мандићеве специфично-
сти. Она почива на изразитој духовној вертикали, на 
умјетничком и естетском памћењу, на византијској 
естетици, на сакралности традиције, на православној 
духовности ове лирске интермедијалности.
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ИЗБОР ИЗ КРИТИКЕ О 
СВЕТИСЛАВУ МАНДИЋУ

Стеван Раичковић

У последњих двадесетак-тридесетак година, 
које су за нама, име Светислава Мандића – у домену 
српске писане речи – било је везано за есејистику. И 
то, за садржаје и проблеме, који су (најприближније 
речено) припадали науци: недовољно расветљеним 
фрагментима из историје српскога средњега века, 
нарочито његове уметности, посебно – фрескама по 
нашим манастирима. Поред већ увелико запажене от-
кривалачке вредности коју поседују ови Мандићеви 
текстови, једно посебно – рекло би се и помало дифу-
зно – светло, бацају на овај рад наслови књига у којима 
су ти акрибијски текстови објављени: Древник, Чрте 
и резе, Розета на Ресави, Велика господа све српске 
земље, Царски чин Стефана Немање... Као да се у овим 
књигама ради о поезији, а не о историји и науци. Све 
ово није нимало случајно. Ради се о аутору који је за 
собом оставио стихове и зашао у науку. [...] Између 
осталог: био је међу првима, ако не и први од савре-
мених српских песника, који је интуитивно, са својим 
стиховима сатканим од саме слутње – као у неком 
живом и изнова откривеном пејзажу – боравио под 
сводовима наших (у то време) готово заборављених 
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манастира... да би касније у њихову сложену древ-
ност покушао и рационално да проникне својом 
есејистичком мишљу...

Никола Кољевић

Као што то понекад бива са песницима који се 
јављају у временима општих историјских прелома и 
крупних духовних ломова, и Светиславу Мандићу се 
десило да је после тек неколико објављених песама био 
третиран не толико као песник колико као „књижевни 
случај“. Његове сетне и мирнодопски питоме елегије 
биле су добродошле као носилац природне и интимом 
прожете осећајности насупрот идеолошкој борнира-
ности и исфорсираности захтева за поетском херои-
ком „обнове и изградње“. У исти мах, то је било време 
у којем су Васко Попа и Миодраг Павловић већ почели 
да објављују своје стихове, а Зоран Мишић да про-
мовише нову, „модернистички“ интелектуализовану 
књижевну идеологију. Тако је Светислав Мандић, још 
више од Раичковића или Весне Парун, прерастао у 
„књижевни случај“. Поводом његових стихова почела 
су да се ломе књижевна копља око онога што је нашој 
књижевности после рата доиста „потребно“. Отуд се 
овај песник, а да то није ни могао слутити, нашао у 
процепу између неумерених хвалоспева и неодмере-
них критика. [...] „Луд за сликом, не знам за се“, каже 
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овај песник у песми „Сликар и треперење боја у про-
стору“. А да је то тачно види се не само по бројним, 
иконички стилизованим Мандићевим сликама, већ и 
у његовим песмама посвећеним сликама и сликарству. 

Предраг Палавестра

Песник који се ретко јавља, који песму дуго 
носи у себи као драгу тајну и скривену светињу свог 
бића, Мандић се поново представља стиховима који 
се лакше, потпуније и сигурније одређују у оквири-
ма наше поетске традиције него у брзом и бучном 
ритму савремене песничке распеваности. Код њега је 
све друкчије него код данашњих песника. Његов свет 
су његове мале личне туге, стрепње, немири и утехе. 
Његова осећајност је нежнија, некако ломна – про-
зрачна осећајност сетног романтичара-медитеранца, 
који од својих малих светова унутар себе ствара тиху 
песму горчине и замишљености. Његов израз је кон-
венционалан, покривен патином времена, испробан, 
виђен и већ деценијама познат свим љубитељима 
онакве поезије какву су стварали Ракић и Црњански. 
Чак и у Мандићевом наступу има нечега необичног за 
данашње читаоце, који су навикли на гласан, помаман, 
пенушав и варничав говор нових песника.
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Бранко В. Радичевић

У нашој млађој литератури Светислав Мандић 
заиста стоји некако одвојено. Можда природа његовог 
посла, оне манастирске тишине у којима ради као сли-
кар – кописта и конзерватор, чини да његова поезија 
изгледа као да је створена изван нашег времена. [...] 
Неки улазе са буком у књижевност, неки тихо. Мандић 
је од ових других. Објавио је мало песама, зато је остао 
непознат широј читалачкој публици. Јављао се ретко, 
али увек квалитетом. Предуги су били временски раз-
маци, дуге су биле ћутње. Али, можда је баш то најбоље 
што је могао учинити. Сада је пред нама целовит и 
снажан песник.

Драган Недељковић

Скоро на свакој страници поступак и мотиви нас 
подсећају да је Мандић сликар, и то сликар заљубљен у 
древну уметност свога народа. Песма „Рашки сликар“ 
може да уђе у сваку нашу лирску антологију, толико је 
њена инспирација чиста и дубока. Форма се спонтано 
рађа, стихови сами теку, ми их такорећи и не осећамо, 
изненађени лепотом и снагом мотива. „Рашки сликар“ 
и „Анђео из Милешеве“ подсећају на сродне моти-
ве у поезији Васка Попе. Упоређење се само намеће. 
Попина сажетост зависти је достојна док Мандићева 
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топлина и искреност разоружавају и на поносне сузе 
гоне; Попа је скулптор у песништву: сваки стих му је 
као у камену за вечност уклесан; Мандић ради кичи-
цом, распеваном и сетном; Попа је модеран и баш у 
недоречености непоновљиво речит; Мандић је изро-
нио из традиције да нас изненади и разнежи патином 
старовремених, из дубине и праха ископаних златних 
речи; Попа се уздиже до општости, а Мандић је на-
ционалан [...].

Владимир Јагличић

Мандић спада у ретке наше просветљене песни-
ке. Овај епитет могао би се схватити двојако: у прене-
сеном значењу, по којем је Мандић давно ступио у ред 
високих дејственика поезије, и у значењу дословном, 
по којем Мандић с правом, као сестре, воли нежност 
и светлост, бестежинско лебдење и мир. Његове пе-
сме су озлаћене и осребрене готово анђеоским пра-
хом [...] У наше доба уморно од свођења могућих и 
немогућих рачуна, дужни смо напоменути да се без пе-
сама Светислава Мандића („Рашки сликар“, „Милосно 
доба“, „Звездара, трећа песма“, „Рачић“ – да поменемо 
само неке) не да замислити ниједна антологија српске 
поезије која има амбицију да буде потпуна а да би без 
његовог доприноса српска поезија у двадесетом веку 
изгубила свој у истинозборству најнежнији глас.
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Драшко Ређеп

Тако се и читава наша географија духа и не може 
замислити без привлачних и често веома популар-
них песама Мандићевих које су и те како пионирски, 
моћно, усред царства свеопштег мука, истраживале 
боје и легендарне ликове нашег поднебља као једну од 
изузетних поузданих српских песама.

Драган Орловић

Светислав Мандић, у ствари, целог свог живота 
зауставља време, као научник и као песник, свестан да 
оно можда и не тече, него ми пролазимо у њему. [...] 
Стваралачки троугао Светислава Мандића, без обзира 
да ли је равностран или није, држи цемент састављен 
од науке и уметности, са поезијом као везивним тки-
вом. И одувек ми се чинило да су обновитељи фресака 
у души песници. Само што је Мандић и јавно исказао 
и тај свој таленат, тихо нашавши себи место у историји 
српске књижевности.

Петар Марјановић

Посматрана у целини, ова поезија сва је од бла-
гости, тишине и од сна. Лишена је блеска „великих“ 
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идеја, ритмичких ватромета и крупнорекости. Без 
позе и без тежњи ка новаторству по сваку цену, она се 
приклања ставу да песничко стварање „није само трка 
за новаторским поенима“. И зато, када се зна да су осо-
бине које она нема одвајкада биле на цени, овај свесни 
и часни недостатак може да добије и облик врлине. 
[...] Сама за себе, поезија Светислава Мандића и данас 
зрачи топлином и налази читаоце који с љубављу и 
разумевањем прихватају њену људску, честиту и благу 
реч.

Милосав Мирковић

Пред свеском лирских песама, мадригала и ро-
манси Свете Мандића [Милосно доба] човек застаје 
као што је овај аутор узвишене присности и стра-
жиловске меланхолије застао пред дивним делом 
рашког сликара: не на коленима, не у свечаној одећи 
и ритуалистички, него интимно, радознало и радо-
сно, па затим тихо. Нема ту ни сувишних питања, ни 
парцијалних рамишљања, ни проширене елеганције, 
ни сирових скела, ни громадних барељефа, а ипак 
једно високо вокално савршенство и сликарски сен-
тиментални ореол оплемењују овај поетски феномен 
и дају му снагу да истраје и изнад мадригалних резул-
тата и специфичног језика тишине, што је почетком 
шездесетих година српске лирике прво био форсирано 
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промовисан, да би се убрзо изгубио, истањио и не-
како сам од себе оболео, пред бујицом и галамом но-
вих поетских војевања. [...] Иза ове малене али изда-
шне књиге лирике стоји памћење прошлости, али као 
превасходно естетско памћење, што читаву позицију 
ослобађа националистичке позе и ршума и што јој на 
местима незграпне поетске каријере отима школски 
законик. Прожет осећањима и памћењима подједнако, 
овај лаутар и меланхолик уклања народњачко поетско 
празноверје, али се зато интимно враћа свему ономе 
што се под прстима осећа као лирска истина, као сума 
лирских истина о нама.
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КОРИШЋЕНИ ИЗВОРИ

Поезија

Мандић, Светислав и Велимир Ковачевић, 
Двојица, Мостар, 1940.

Мандић, Светислав, Кад млидијах живети. 
Младалачка елегија, Ново поколење, Београд, 1952.

Мандић, Светислав, Милосно доба, Просвета, 
Београд, 1960.

Мандић, Светислав, Поезија, Свјетлост, Сарајево, 
1984.

Мандић, Светислав, Песме, Свјетлост, Сарајево, 
1990.

Мандић, Светислав, Звездара и друге песме, 
Српска књижевна задруга, Београд, 1995.

Остали текстови

Мандић, Светислав, Милешева, Туристички са-
вез Србије, Београд, 1961.

Мандић, Светислав, Сопоћани, Туристички са-
вез Србије, Београд, 1962.

Мандић, Светислав, Древник. Записи конзерва-
тора, Слово љубве, Београд, 1975.

Мандић, Светислав, Чрте и резе. Фрагменти 
старог именика, Слово љубве, Београд, 1981.
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Мандић, Светислав, Розета на Ресави, Багдала, 
Крушевац, 1986.

Мандић, Светислав, Велика господа све српске 
земље и други просопографски прилози, Српска 
књижевна задруга, Београд, 1986.

Мандић, Светислав, Царски чин Стефана 
Немање. Чињенице и претпоставке о српском 
средњовековљу, Српска књижевна задруга, Београд, 
1990.
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КОПИЈЕ СВЕТИСЛАВА МАНДИЋА 
(ГАЛЕРИЈА ФРЕСАКА)

1) Свети Стефан Првомученик, Студеница, 
Богородичина црква. Инвентарни број 274, заведено 
12. 1. 1958. године, копирано 1952. године [2.55 x 1.50 
= 3.825];

2) Пророк Данило, Студеница, Богородичина 
црква. Инвентарни број 304, заведено 13. 1. 1958. го-
дине, копирано 1953. године [2.53 x 1.00 = 2.53];

3) Пророк Самуило, Студеница, Богородичина 
црква. Инвентарни број 305, заведено 13. 1. 1958. годи-
не, копирано 1953. године [2.62 x 0.95 = 2.489];

4) Свети мученик, Сопоћани. Инвентарни број 
306, заведено 13. 1. 1958. године, копирано 1953. године 
[2.62 x 1.00 = 2.62];

5) Гостољубље Аврамово – Света Тројица, 
детаљ, анђео, Сопоћани. Инвентарни број 307, заве-
дено 13. 1. 1958. године, копирано 1953. године [2.54 x 
1.29 = 3.276];

6) Страшни суд, детаљ, Сопоћани. Инвентарни 
број 308, заведено 13. 1. 1958. године, копирано 1953. 
године [1.30 x 2.57 = 3.341];

7) Четврти кондак; Поклоњење мудраца; 
Богородичин Акатист, Дечани. Инвентарни број 321, 
заведено 14. 1. 1958. године, копирано 1953. године 
[2.28 x 1.43 = 3.26; 2.28 x 1.43 = 3.26 и 2.28 x 1.53 = 3.488];
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8) Свети мученик, Сопоћани. Инвентарни број 
328, заведено 14. 1. 1958. године [2.52 x 1.02 = 2.570];

9) Свети мученик, Сопоћани, казеинска темпера 
на препарираном ланеном платну. Инвентарни број 
329, заведено 14. 1. 1958. године [2.62 x 0.98 = 2.5676]; 

10) Старозаветни пророк Aрoн, Сопоћани. 
Инвентарни број 330, заведено 14. 1. 1958. године [2.60 
x 1.04 = 2.704];

11) Архиепископ Сава II, портрети, Сопоћани. 
Инвентарни број 331, заведено 14. 1. 1958. године [1.39 
x 1.09 = 1.515];

12) Рођење Христово, детаљ Купање новоро-
ђенчета, Сопоћани. Инвентарни број 332, заведено 14. 1. 
1958. године [1.39 x 1.69 = 2.349];

13) Рођење Христово, детаљ; Бекство у Египат, 
велики празници, Градац. Инвентарни број 340, заве-
дено 14. 1. 1958. године, копирано 1954. године [0.80 x 
1.21 = 0.968];

14) Рођење Христово, детаљ; Пастири, велики 
празници, Градац. Инвентарни број 341, заведено 14. 
1. 1958. године, копирано 1954. године [0.82 x 1.17 = 
0.959];

15) Свети Јефрем Сирин, Нова Павлица. 
Инвентарни број 349, заведено 16. 1. 1958. године, ко-
пирано 1955. године [1.77 x 0.70 = 1.239];

16) Свети Јован Лествичник, Нова Павлица. 
Инвентарни број 350, 16. 1. 1958. године, копирано 
1955. године [1.78 x 0.68 = 1.21];
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17) Свети Прокопије, Нова Павлица. Инвентарни 
број 351, заведено 16. 1. 1958. године, копирано 1955. 
године [1.39 x 0.75 = 1.042];

18) Дванаестогодишњи Христос подучава у 
синагоги, циклус Христове земаљске делатности, 
Сопоћани. Инвентарни број 352, заведено 16. 1. 1958. 
године, копирано 1955. године [3.42 x 1.40 = 4.788; 3.42 
x 1.40 = 4.788 и 3.42 x 1.40 = 4.788];

19) Свети мученик, Сопоћани. Инвентарни број 
353, заведено 16. 1. 1958. године, копирано 1955. године 
[2.50 x 0.99 = 2.475];

20) Преображење Христово, детаљ, велики пра-
зници, Сопоћани. Инвентарни број 354, заведено 16. 1. 
1958. године, копирано 1955. године [1.20 x 1.00 = 1.20];

21) Жртва Аврамова, старозаветне теме, црква 
Св. Ахилија, Ариље. Инвентарни број 416, заведено 
16. 1. 1958. године, копирано 1955. године [1.49 x 4.06 
= 6.049];

22) Ношење Крста, страдања Христова, црква 
Св. Ахилија, Ариље. Инвентарни број 417, заведено 
16. 1. 1958. године, копирано 1956. године [1.75 x 2.90 
= 5.075];

23) Благовести, анђео, велики празници, црква 
Св. Ахилија, Ариље. Инвентарни број 418, заведено 16. 
1. 1958. године, копирано 1956. године [2.60 x 0.90 = 2.34];

24) Благовести, Богородица, велики празници, црква 
Св. Ахилија, Ариље. Инвентарни број 419, заведено 16. 1. 
1958. године, копирано 1956. године [2.60 x 0.90 = 2.34];
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25) Портрети ктитора, Рамаћа. Инвентарни 
број 458, заведено 19. 1. 1958. године, копирано 1956. 
године [1.76 x 1.34 = 2.358];

26) Кнегиња Милица, портрети, Рамаћа. 
Инвентарни број 459, заведено 19. 1. 1958. године, ко-
пирано 1956. године [1.76 x 0.98 = 1.725];

27) Архиепископ Арсеније I, портрети, Сопоћани. 
Инвентарни број 460, заведено 19. 1. 1958. године, ко-
пирано 1956. године [2.50 x 1.10 = 2.75];

28) Кћери жупана Брајана, ктиторски портрети, 
Бела Црква каранска. Инвентарни број 482, заведено 
20. 1. 1958. године, копирано 1957. године [2.00 x 1.48 
= 2.96];

29) Жупан Петар Брајан, жупаница Струја и 
две кћери, ктиторски портрети, Бела Црква каранска. 
Инвентарни број 483, заведено 20. 1. 1958. године, ко-
пирано 1957. године [2.00 x 2.24 = 4,48];

30) Пророк Јоил, Дечани. Инвентарни број 484, 
заведено 20. 1. 1958. године, копирано 1957. године 
[3.48 x 1.31 = 4.558];

31) Свети Никола, Милешева. Инвентарни број 
587, заведено 27.1.1958. године [2.16 x 1.10 = 2.376];

32) Свети Јован Каливит и Свети Алексије, 
Милешева. Инвентарни број 588, заведено 27. 1. 1958. 
године [1.60 x 1.80 = 2.88];

33) Свети Јоаникије, Милешева. Инвентарни 
број 589, заведено 27. 1. 1958. године [1.60 x 1.02 = 
1.632];
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34) Свети Иларион, Милешева. Инвентарни 
број 590, заведено  27. 1. 1958. године [1.60 x 1.00 = 1.60];

35) Свети Теоктист, Милешева. Инвентарни 
број 591, заведено 27. 1. 1958. године [1.60 x 1.08 = 1.728];

36) Вазнесење, детаљ, велики празници, Миле-
шева. Инвентарни број 592, заведено 27. 1. 1958. године 
[2.31 x 1.30 = 3.003];

37) Сретење, детаљ, велики празници, Миле-
шева. Инвентарни број 593, заведено 27. 1. 1958. године 
[1.90 x 1.20 = 2.28];

38) Цар Давид, Милешева. Инвентарни број 594, 
заведено 27. 1. 1958. године [2.16 x 1.10 = 2.376];

39) Архијереј, Милешева. Инвентарни број 595, 
заведено 27. 1. 1958. године [2.66 x 0.82 = 2.181];

40) Свети Флор, медаљон, Милешева. Инве-
нтарни број 596, заведено 15. 12. 1959. године [0.80 x 
1.00 = 0.80];

41) Светитељ, Милешева. Инвентарни број 
597, заведено 15. 12. 1959. године [1.55 x 0.90 = 1.395];

42) Христос, Јоаким, Ана, Милутин и Симонида, 
Студеница, Црква Јоакима и Ане – Краљева црква. 
Инвентарни број 704, заведено 20. 1. 1964. године 
[1.38 x 3.50 = 4.83];

43) Богородица, Немања, Свети Сава и Свети 
Ђорђе, Студеница, Црква Јоакима и Ане – Краљева 
црква. Инвентарни број 705, заведено 20. 1. 1964. го-
дине [1.38 x 2.70 = 3.726];
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44) Богородица Студеничка, Студеница, Бого-
родичина црква. Инвентарни број 783, заведено 10. 1. 
1965. године [2.48 x 0.70 = 1.736];

45) Свети Варлаам, Студеница, Богородичина 
црква. Инвентарни број 784, заведено 10. 1. 1965. го-
дине [2.48 x 0.70 = 1.736];

46) Краљ Стефан Душан, Јелена и Урош, 
Добрун. Инвентарни број 1392, копирано 1955. године.



168

Са
ш

а Ш
му

ља
  *

 А
нд

ре
ја

 М
ар

ић
    

 Т
О

КЕ
 О

Д 
М

ЕС
ЕЧ

И
Н

Е

КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА

Благојевић, Слободан, „Предговор“, Антологија 
босанскохерцеговачке поезије ХХ стољећа, Лица, X 
(XIII), 1981, 3–4, стр. 3–38.

Богдановић, Милан, „Преглед поезије у 
књижевном часопису Младост“ (број 7–8, за јули–ав-
густ 1951), Књижевне новине, број 46, стр. 3.

Weisstein, Ulrich, “Comparing Literature and Art: 
Current Trends and Prospects in Critical Theory and 
Methodology”, Literature and the other arts, proceedings 
of the IXth Congress of the International Comparative 
Literature Association, edited by Zoran Konstantinović, 
Steven P. Scher, Ulrich Weisstein, Innsbruck, 1981, p. 19–29.

Велек, Рене и Остин Ворен, Теорија књижевности, 
Нолит, Београд, 1985.

Вукотић Лазар, Марта, „In memoriam. Светислав 
Мандић (1921–2003)“, Гласник. Службени лист Српске 
православне цркве, Београд, 2004, година LXXXVI, број 
3, стр. 97–99.

Ивановић, Алекса, „Запостављени пјесник“, 
Стварање: часопис за књижевност и културу, година 
51, број 8–12 (1996), стр. 1099–1104.

Јагличић,  Владимир  „Сурови милозвук“, Политика, 
Београд, година 92, број 29485, 18. 11. 1995, стр. 15.

Јелушић, Синиша, Ut pictura poesis. Књижевност 
и сликарство Ђуре Јакшића, Нови свет, Приштина, 
1996.



169

Кардамакис, протопрезвитер Михаил, Право-
славна духовност. Изворност човекове наравствено-
сти, превео са новогрчког оригинала Здравко Пено, 
Манастир Хиландар, Света Гора Атонска, 2005.

Кољевић, Никола, „Туга сећања и сјај прошло-
сти“, предговор у: С. Мандић, Поезија, Свјетлост, 
Сарајево, 1984.

Кољевић, Никола, „Неоромантичари педесетих го-
дина“, Путеви, Бања Лука, 1990, година XXXV, стр. 74–92.

Константиновић, Зоран, „О дијалогу са транс-
вербалним текстовима. Уз семиотичку анализу дела 
Ђуре Јакшића“, Интертекстуална компаратисти-
ка. Компаратистички прилог проучавању српске 
књижевности, Народна књига – Алфа, Београд, 2002, 
стр. 83–101.

Марјановић, Петар, „Отићи или остати. Запис о 
поезији Светислава Мандића“, Савременик, XII, 1966, 
књ. XXIV, 10, стр. 304–312.

Марјановић, Петар, „Елегичне исповести“, пред-
говор у: Светислав Мандић, Звездара и друге песме, 
Српска књижевна задруга, Београд, 1995, стр 5–15.

Миличевић, Давор, „Ка дефинисању православ-
не духовне основе српске књижевности двадесетог 
вијека“, Ризничари и памтитељи. Православна духов-
ност српске књижевности ХХ вијека, коаутори Ранко 
Поповић, Давор Миличевић, Зорица Никитовић, 
Јован Делић и Саша Шмуља, Филолошки факултет, 
Бања Лука, 2013, стр. 9–73.



170

Са
ш

а Ш
му

ља
  *

 А
нд

ре
ја

 М
ар

ић
    

 Т
О

КЕ
 О

Д 
М

ЕС
ЕЧ

И
Н

Е

Мирковић, Милосав, „Источно од Рашке. 
Светислав Мандић Милосно доба“, Сви моји песници, 
Нолит, Београд, 1973, стр. 157–162.

Мишић, Зоран, „О смислу и бесмислу, о лирици 
’меког и нежног штимунга’, о једној чежњи и једном 
заносу на свим језицима света“, Реч и време. Разговори 
о поезији, Ново поколење, Београд, 1953, стр. 117–139.

Недељковић, Драган, „Светислав Мандић: 
Милосно доба“, Путеви, Бања Лука, 1961, година VII, 
број 1, стр. 72–75.

Орловић, Драган, „Запамти ову ноћ“, Глогов прах: 
живот и књиге, Просвета, Београд, 1997, стр. 103–105.

Палавестра, Предраг, „Светислав Мандић: 
Милосно доба“, Савременик, књига 13, 2, VII/1961, стр. 
207–209.

Поповић, Радован, Српски писци сликари, 
Службени гласник, Београд, 2008.

Радичевић, Бранко В., „Светислав Мандић: Кад 
млидијах живети“,  Живот,  књига 2,  6, II/1953, стр. 210–212.

Радуловић, Милан, „Могућности теолошког 
тумачења књижевног дела“, Књижевне теорије ХХ 
века, зборник радова, Институт за књижевност и 
уметност, Београд, 2004, стр. 165–177.

Радуловић, Милан, Књижевност и теологија. 
Прилог заснивању теолошке књижевне теорије, 
Институт за књижевност и уметност, Београд 
и Православни богословски факултет, Источно  
Сарајево, 2008.



171

Раичковић, Стеван, „Одлазак песника. Светислав 
Мандић (1921–2003)“, Политика, Београд, година 100, 
број 32310, 18. 10. 2003, стр. в2.

Ређеп, Драшко, „Светислав Мандић: Милосно 
доба“, Летопис Матице српске, CXXXVI, 1961, књ. 
CCCLXXXVI, 6, стр. 511–512.

Сретеновић, Дејан, „Ново читање иконе“, Ново 
читање иконе, зборник радова, приредио Дејан 
Сретеновић, Геопоетика, Београд, 1999, стр. 7–22.

Трифковић, Ристо, „Светислав Мандић: Милосно 
доба“, Живот, IX, 1960, 11–12, стр. 848–850.

Трубецкој, Јевгеније, „Познање кроз боју“, 
Градац, темат Православље и уметност, Чачак, 1988, 
год. XVI, бр. 82–84, стр. 117–132.

Успенски, Борис Андрејевич, Поетика композиције. 
Семиотика иконе, превео и приредио Новица Петковић, 
Нолит, Београд, 1979.

Хефернан, Џејмс А. В., „Екфраза и приказ“, са 
енглеског превео Игор Цвијановић, Поља, Нови Сад, 
2009, година 54, број 457, стр. 46–60.

Шмуља, Вања, На пергаменту душе. Поезија и 
фреске Светислава Мандића, Народна и универзитет-
ска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2017.

Шмуља, Саша и Андреја Марић  „Интермедијални 
аспекти пјесничког опуса Светислава Мандића“, Наука 
и евроинтеграције, зборник радова са научног скупа, 
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факул-
тет Пале, 2016, књига 10, том 2, стр. 379–395.



Саша Шмуља
Андреја Марић

СВЕТИСЛАВ МАНДИЋ 

ТОКЕ ОД МЕСЕЧИНЕ

Издавач

Бањалука

За издавача
Душко Певуља

Лектура и коректура
Милка Рисовић

Ликовно-графичка опрема
Ненад Савковић

Штампа
Графид д.о.о. Бањалука

За штампарију
Бранислав Иванковић

Тираж
300



CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука




