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Ж иворад Настасијевић је запажен веома рано, запра- 
во скренуо је  пажњу и изазвао лепо мишљење још  првим 
својим радовима на изложби приређеној 1908. године у  Бе- 
ограду, када је  формално имао тек статус ученика једног 
славног сликара, Марка Мурата. Уосталом, организатор из 
ложбе и учитељ поклонили су му поверење тиме што су 
га ставили заједно са Костом Миличевићем, старијим, ре- 
номираним и тада већ признатим талентом.

Чисте линије, дискретних, мирних тонова, 
интелектуалан, ни више ни мање него што је тре 
бало, солидан у  изради, фин —  то су одлике које 
садржи свака слика Ж иворада Настасијевића- 
Прошавши кроз Париз, да би одмах стао на рас- 
крсницу нових путева у  уметности, он не иде ни 
за ким иако има људи који му личе. Да се ос- 
лободи уплива од оних од којих је  научио шта 
је слика, открио је  један нови пејзаж београд- 
ски. И ту је он сам. Сви остали који су хтели 
да тај пејзаж даду, нису успели да га тако уож- 
вире, вежу, изнесу пред гледаоце као о н ...  Ту 
је  он и бољи него у фигуралном сликарству, за 
које му недостаје још  једно јаче пластично осе" 
ћање и јача конструкција. Ипак, у  портретима 
савлађује и ту тешкоћу и приближује се једном 
оштром, фином исцртавању које доноси собом 
тачшу пластику.*На пр. портрет оца, сав је  у 
том смислу.

Сибе Миличић, СА ИЗЛОЖБЕ Ж ИВОРАДА НАСТА- 
СИЈЕВИЋА,

„Ж енски покрет“, Београд, 1923)



Сибе Миличић је изгледа први запазио нека од бит- 
них сликарских својстава Ж иворада Настасијевића. Он ис- 
тиче у први план, и то откривалачки, његов пејзаж и пор- 
трет. Шта су све овојства Настасијевићевих београдских пеј 
зажа? Ако погледамо репродукцију једног таквог пејсажа, 
који је  објављен у »Илустрованом листу“ (стр. 30 бр. 14), 
а са годином 1925- на слици која је  ту репродукована, паш- 
he нам одмах у очи скоро апстрактна огољеност уличног пеј 
зажа (слика се зове ,>СКАДАРЈ1ИЈА“). Лева страна као да 
је зид, скоро чисто конструктивистички решена, кубистич- 
ки, две геометријске слике односно тела са исцртаним 
геометријским сликама на себи, десно куће са прозорима, о- 
пет само геометријске линије и затамњени правоугаоници 
као прозори, а исто и кровови. Све остало чисте линије и 
—  белина! Неколико дрвета —  само скицирано, силуете, и 
то тако што је на контрасту тамно-белог односа постигну- 
та пластичност крошње. Као улица, две линије, једна кри- 
вуда слободно јер се ни нашта не ослања, друг истовреме- 
но омеђује ивице кућа и зато се према њима геометријски 
одређује. Прави кубизам, али ништа претерано, ништа фор 
сирано, не кубизам ради кубизма! Све делује чисто, уми- 
рено, зрачно, али и по мало апстрактно, међутим не и аве- 
тињски или уклето! Има ту емотивности, топлоте нечег 
ваздушастог што није ослобођено људског даха иако без 
људског присуства! Ја бих га назвао: хуманизовани пејзаж 
апстрактног!

Развој Ж иворада Настасијевића као портретисте у  ус- 
кој је вези са сазревањем његове зографске ликовне ви- 
зије. Судећи по сачуваном ликовном материјалу, тај се раз- 
вој овако одиграо: најпре долази до угледања на фреске у 
смислу асоцирања психо-физичког става, садржаног у коју 
лица. Изгледа да се угледање на фреске намеће спонтано, 
до тога долази скоро несвесно, наиме, духови и ликовно- 
визуелни преокрет код сликара, тј. враћање узорима и иде- 
алима балканског византијског типа (не античко-грчког, 
него средњовековног, српско-византијског) најављује се 
као имитација византијског кроја лица у полупрофилу као 
и његовог духовног става. То се види на једном једином 
портрету: „МОЈА СЕСТРА НАТАЛИЈА“, 1911, Горњи Ми- 
лановац. Издужено лице, очи, изглед лица (у смислу фи- 
зиогномике), чело, па коса —  све то као да припада неком 
српско-византијском свецу! Једном светом Ђорђу и Мцха* 
илу, они мликовима светаца који су тако често и типизи- 
рани на нашим породичним славским иконама! То лице ви- 
ше делује мушки у смислу ових светачких ликова неголи 
женски, или: њихова женскост има нешто херојско-вите- 
шко, али не аскетско него херојско -  светачко, а њихова му 
шкост ублажена јер и преображена ј^дном женском (не 
женственом!) изразитошћу. У  самом изразу огледа се са- 
мосвест једног духовног става, одважног, поноситог. Пор- 
трет „МОЈА СЕСТРА СЛАВКА“, 1913, —  који има сасвим 
други карактеролошки и духовни став: став једне скру- 
шене и смерне, помало меланхоличне замишљености, упр-



кос друкчијем ставу, изражава своју зографску припадност 
на други, не више духовити и душевни, карактерни, пси- 
хичко-физиошомични начин, него ликовно-физиогномич- 
ком структуром, у  којој се реализује оеновни зоографски 
ликовно-структурални принцип, бар је то за Ж иворада 
Настасијевића и према његовом усменом казивању писцу 
ових редова, била суштина његовог зографства: принцип 
лоптасто овалног лица (Prinzip der Kugel), чији немачки 
начин указује и на његово порекло: Минхен, сигурно је 
ту коначно и свесно теоријски усвојио ову формулу, ко- 
јом се пре Минхена, спонтано, инспирисао фреокама), тј. 
конструкција лица по принципу лопте, нарочито чела.

Следећа етапа у  тој зографској еволуцији јесте спа- 
јање главе конструисане по принципу лопте са принципом 
пластицитета, што је  маестрално изражено у портрету „Мој 
отац“, 1923. Ту је  лице толико пластично да делује скоро 
као скулптура! Овај принцип доведен је до врхунца свега 
три године касније, 1926, опет у портрету оца. Иако је  и 
први, као што је речено, рађен мајсторски, овај естетички 
принцип је овде изведен до краја: принцип пластичности 
још  увек у оквиру сликарског медија прелази у скулптор- 
ски принцип.

Тај највиши степен пластицитета, изражен као ли- 
ковна визија на принципу скулптуре, поставља посебне за- 
хтеве: саврешна скулпторска пластичност осамостаљује 
лик на портрету у толикој мери да је  портрету потребна по- 
задина сасвим друкчије врсте од оне у истоименом портрету 
три године раније: у  оном раније, позадина је пејзаж, из 
еерије оних добро познатих Настасијевићевих апстрактно- 
пластичних пејзажа који представљају поглавље за себе 
у историји нашег модерног сликарства. На таквом портре- 
ту лик и позадина се на један начин допуњ ују и подржава- 
ју. Они су функционално повезани у смислу једног оеновног 
типа пластичне апстрактне стилизације, тако да се у  тој 
двојности (први план и позадина) утисак пластичности про- 
дуж ује и преноси у дубину —  баш као у  неких ренесан- 
сних мајстора. Овде је, на овом каснијем портрету, скулп- 
торска пуноћа достигла такав степен да јој одговарајућа 
позадина није више потребна! Позадина је сасвим неутрал- 
на, тако да се њеном неутралношћу постиже испупчена 
пластичност и самосталност лика у  простору. Лик као да је 
издвојен из позадине, док се на оном ранијем та рељефност 
издвајања поетиже на сасвим цупротан начин —  цејзажем 
који је  постављен као позадина. Додуше, може се постави- 
ти и једно принципијелно естетско - ликовно питање: да ли 
та употреба пејзажа у позадини или употреба потпуно неу- 
тралне позадине зависи од степена скулпторског пласти- 
цитета лика у предњем плану или тај карактер пластично- 
сти, без обзира на меру и начин изражености скулпторске 
испупчености, омогућује у  подједнакој мери и са истим ес- 
тетским разлогом и једно и друго решење позадине?

Пејзаж игра веома значајну „посредничку" улогу у 
сликарству Ж иворада Настасијевића. За разлику од других



сликарских облика, жанрова, техника (портрет, композици 
ја, мртва природа, фреске, историјске композиције), развој 
пејзажа, и тематски, и ликовно - технички, и колористички, 
на нај.непосреднији и најуочљивији начин изражава слика- 
рев однос према животу и формулише, језиком ликовних 
симбола, његову филозофију живота. А ко за укупан ликов 
ни развој овог ствараоца може рећи да у сликарском медију 
му изражава његов комплексни интелектуално -  сазнајни 
развој, онда се за његов пејзаж може казати да одсликава 
исто тако динамику и драматику једне типично људске си- 
туације.

Сликарски развитак Ж иворада Настасијевића почи- 
ње импресионизмом, импресионизмом наивног типа и садр- 
жаја, какав је  и карактеристичан за дечка лишеног ма как- 
вог дубљег животног искуства, сазнања или мисаоности, дак 
ле у питању је свет виђен очима и погледом ничим оптере- 
ћеним. Тај период сликања почиње можда већ 1905. године, 
у Горњем Милановцу, и он је  обележен једном ликовно дис- 
циплинованом радошћу младићког погледа пред којим се 
отвара обиље животне среће и лепоте. Та свечана и строга 
усхићеност оним што живот обећава на првом кораку усло- 
вљена је  младићком спонтаношћу, једним природним оче- 
кивањем од живота, потпуно ослобођеним било каквог ра- 
ционално програмираног оптимизма. Отуда већ овде, на по- 
четку, пејзаж искаче макар једним (значајним) детаљем из 
потпуне имитативне потчињености виђеном и опаженом: 
сенке дрвећа колоришу се једном нестварном бојом: плав- 
касто-сивом, кобалтно-сивом, мишје-сивом (пејзаж „НА- 
Ш А К УЋ А“, на којем је сигнирана 1907. година), као да до- 
лазе са неког другог света. У питању је импресионизам пр- 
вог наивног закорачивања у свет и живот, импресионизам 
потпуне сазнајне, емотивне и спиритуалне чистоте.

Карактеристично је  да последња слика Настасијеви- 
ћа опет представља један пејзаж, те нам се намеће идеја да 
су се његово укупно сликарство, цео његов ликовни разви- 
так као и читаво његово животно искуство сместили између 
ова два пејзажа, од којих је  један на почетку а други на са- 
мом заласку живота. Има већ у томе нечег симболичног: 
док први отвара капије овоземних радости живота, дотле 
онај други (препун симболике: завијутак пута који се у  ла- 
кој, флуидној измаглици губи у  шуми) симболизује пут 
у други, оноземни, спиритуални живот. Ликовно -  колорис- 
тичке особености ова два пејзажа јасно изражавају своје 
симболичке поруке. На првом пејзажу —  све јасно, пре- 
цизно, сваки објект има своју властиту, самосталну егзи- 
стенцију, која је  споља докучива, дата, егзистентна, незат- 
ворена у себе или неприступачна. Светлости и сенке (сем 
боје!) изражавају законите односе пона^шања предмета под 
дејством светлости. Све је  одсечно и јасно, и као боја, нема 
претапања и мешања, све је  ведро, бистро, као најпрециз- 
нија фотографија. У оном последњем пејзажу, напротив, 
све се стапа, све је  утопљено у једну спиритуалну измагли- 
цу (иако су њене боје помпејанско-етрурске, али то је  па-



радокс који не смета, јер флуидност а не боја даје основну 
динамичку интонацију симболичке поруке!), у једну зама- 
гљену масу где предмети постоје додуше и као самостална 
бића али још  и више као једна колористичко - бивствујућа 
заједница која нас, на крају животног пута, чека у своје 
пра-заједничко окриље. Први означава тренутак рађања 
индивидуације, тренутак пред повратак општој заједници 
пра-егзистенције, јединству и стапању свега живог и посто- 
јећег.

Први пејзаж (што значи: најранији по датуму нас- 
танка исписаном на слици, који нам је у  овом тренутку био 
доступан, а што ни у ком случају не значи да је  то најрани- 
ји пејзаж уопште) из 1907 („НАШ А КУЋ А“) симболизује 
улазак у живот. Улазак по бојама, смиреној радости која 
из њих избија (плава боја сенке везује се за окер улице и 
куће, те се тако, колористички, а не фактички, оправдава 
једну невероватност: плава боја сенке. Разлози су, дакле, већ 
овде у сфери светлосне и колористичке аргументације, не 
у веризму и реализму, те се с правом питамо: није ли већ 
то импресионистички однос према фактографији ствари?). 
Контрасти боја, светлости, све је  окупано у једно жУтом 
тону, боја сенке дрвећа (плавкасто-сиво, кобалтно-сиво, ми- 
шје-сиво) иста је ко и боја тарабе, као да је боја са тарабе 
сишла на улицу и разлила се у  сенке дрвећа и ограде, има 
исту боју  као и ограда, коју ова стварно има у  свом природ- 
ном изгледу!

Зелена боја дрвета (маховина зелена боја!) и њен пан- 
дан зелена боја, права маховина, на улици. Затим, све- 
тло-сиво-плава боја неба и иста боја на фасади једне згра- 
де у дворишту, као да кров лебди у ваздуху, одсечен! Фа- 
сада куће са улице рУмени окер (иако је  кућа у сенци!) 
и као њен пандан —  боја улице.

У средини се налази колористичко средиште читаве 
слике и њене композиције: песак бело (blanc de sable) 
или, тачније, на прелазу из те боје у  млечно белу. Ова 
мрља или пега је тако постављена да упада у први план 
иако је  цела кућа, чији је део фасаде са стране, из дво- 
ришта; та је пега или мрља постављена у перспективи иза 
вратница (кадмијум црвено), ограде и крошње дрвета (ма- 
ховина и лиснато зелена боја). Тако је  постигнута своја 
врста антитезе: мрља се налази у перспективи и на осно- 
ву перспективе, дакле као оптичка постављеност у прос- 
Т0РУ> У задњем плану, док је  колористички постављена у 
предњи план, као да је  испала из слике! Зар и то није јед- 
на врста импресионизма: колористичност противу оптике, 
оптика у  служби фактографије а колористика у служби 
субјективности? И кров, који је природно и у  перспективи, 
истурен, тј. налази се испред ове мрље, светлосно је  пову- 
чен, тј. мрља се оптички налази испред њега. На тај на- 
чин, деловањем светлосно-колористичких ефеката, поме- 
рају се перспективе и односи маса у простору и добијају 
нестварни изглед и сјај, али уметнички убедљив и ства- 
ран-



Ограда с леве стране,кобалт-сива боја, има исту боју 
као и два стабла дрвета која се издуж ују над оградом као 
да се ограда продужила у дрвеће.

У  висини колора неколико пахуљица облака пробија 
се кроз крошшу дрвета и чак „испада“ испред ње, по ис- 
том оном принципу по којем и мрља од кућне фасаде испа- 
да у први план свих околних елемената. Тако се ови еле- 
менти (пахуљице облака и велика мрља фасаде) по овој оп- 
тички и колористички помереној перспективи намећу као 
основна структура читаве композиције, као носећи елемен- 
ти око којих све остало лебди и купа се у  колору неетвар- 
но-стварних маса и линија- Нарочито кобалт-сива или ми- 
шја-сива боја сенке од ограде, проливене по тротоару, у 
којој се садрже и друге боје, јер је  све то комплексно: 
тамно-сива, светло-плава, маховинасто-зелена, љубичаста 
(нарочито у огради). Дакле, изванредно и ненадмашно ме- 
шање боја.

Слика приказује касно летњи дан по подне, све је  мир- 
но, атмосфера је прозрачна, мада не апсолутно чиста, иако 
ведра, интензитет неба према сунцу: лева страна светлија 
(где је  објективно, иако невидљиво, постављен извор све- 
тлости), десна страна скоро метално-сива, дубоко небо, јер 
је  у  сенци, дакле један сасвим природан распоред боја и 
интензитета.

Слика истовремено као да симболизује животну ра- 
дост (боје) и неку тиху сету, меланхолију (тишина, улица 
је пуста, на слици нема живе душе). Не треба притом за- 
боравити године у којима је сликар насликао ову слику: 
имао је само четрнаест година!

„СТАРИ ЂЕРАМ“, 1950.

С леве стране: спојене крошње три дрвета, стабла су 
у перспективи, а крошње у истом плану. БОЈЕ: од цитрон 
-жуте, које има најмање, оамо у три тачкице или мрље ко- 
је се једва назиру, затим румена жута, окер, зелено-жута, 
румена, си јен а, сапија, кармин, црвена у једној мрљи, пом- 
пејаниш, умбра, мрки и мрко-сиви тонови. Б оју неба као 
да је  накнадно стављао у  неколико мрља: прљаво-светло- 
плава.

НЕБО: у  светло-плавој и светло-сивој гами, са при- 
месама беличастог. Даље, подлога је  окер, тако да испод 
плавог местимично избија окер, те се везује са окером ко- 
ји је  у целој слици, у  крошњи, у  кући, затим у  концепцији 
иако свуда преовлађује плаво. То даје топлину слици, на 
којој иначе нема ни сунца, ни светла, ни извора светлости!

КРОВ је мешавина румене, окера, цинобера, кадми- 
јума, умбре. Кад се све то стопи и слије уједно, онда се 
добија једна гама чији је  основни колористички ефекат 
прљаво-розе тон.

СТАБЈ1А: умбра, т^инобер и еивкасти тонови на ме- 
стима где се кора огулила.



ОГРАДА: у три бојена тоналитета: први део - све- 
тла еепија, па често мишје сиво које ее, навише идући, 
у мишје сиво разблажено светлим окером. ВРАТА тј. РАМ 
ОЕБир врата - чиста сијена упоредо са једном усправном 
пругом саетављеном од сиве са окером и само на једном 
месту мрвицом беле. НАВРАТАК: две пруге, доња је ум- 
бра, изнад ње мишје сива са окером или сивкасти окер 
који као да се спустио са неколико мрља, исто обојених, 
са кућне фасаде из дворишта изнад њега (у перспективи 
изнад, колориетички у истом плану). ДЕСНИ ДЕО ОКВИ- 
РА: два усправна тона, један - светла сиЗена, други успра- 
вни тон као уска трака - светли окер, а његов је  пандан 
једна краћа трака исте боје изнад њега, усправно, на фа- 
сади куће, паралелно са њим.

СЕНКЕ ДРВЕЋА: добија се утисак као да су поме- 
шане мишје сива са кобалтом. Опет једна нестварна боја 
сенке као на оном првом пејзажу чак из дечјих дана, нас- 
талом пуне 43 године пре овога! Подлога, тј. 
тротоар преко којег се пружају сенке и који се састоји од 
окера са неколиким нијансама светло-сивих тонова, чини 
их у етвари кобалтно-плавичастим!

ЛИНИЈА ТРОТОАРА (сивкасто-зелени тон) преки- 
нута је  у свом потезу на једном месту и то отприлике у 
дужини колико износи растојање између два етабла дрве- 
та углављена у тротоар, или се онда преноси, продужава, 
и у  паралели са потезом тог истог, прекинутог ивичњака 
тротоара, на кров као његова стреха, која сад иде у два 
тона: окер, прва, и умбра, друга хоризонтала. Ова друга 
као да подупире ону прву, окер - хоризонталу, која ту, 
на крову, као да је  пала с неба, неприродно, несхватљиво 
смело, али овим умбра - хоризонталном као подупрта, бук- 
вално физички, и колористички оправдана. Испод крова 
као да се разлила по фасади куће (фасади са улице, разу- 
ме се) сенка првог и, по перспективи и распореду, најве- 
ћег дрвета, сенка која има неколико елемената: светло- 
сиви тонови нијансирани окером, ружичастим и светло- 
зеленом бојом. То се раширило испод крова као какав по- 
дупирач. Наиме, сенка дрвета прелази преко тротоара, он- 
да се пење уза зид (фасаду) куће, најпре се само продужу- 
је  као потез сенке, пруга, са улице, али како се пење нави- 
ше ка крову, он се шири, отприлике на нивоу средине про- 
зора, и разлива се лево и десно подупирући поткровак 
(стреху) као компактна мрља. Испод саме стрехе, течно 
на њеној средини, ова мешавина боја прелази у стопљену 
сиву умбру, тај тон умбре иде као потез харизонталне испод 
стрехе паралелно, као доњи део, са првим потезом стрехе 
окер-боЈе. У ствари, стреха је састављена од два хоризон- 
тална потеза: прве је  окец, други - Умбра. Ово пршире- 
ње умбре на средини стрехе, где долази до поменутог ста- 
пања проширене сенке са стрехом као стреха, тј. као фи- 
зички предмет одређених димензија и пропорција, не би 
имало оправдања по себи, јер стреха, ако хоће да буде 
стреха, а не нешто друго, мора бити свуда



исте ширине, али је то проширење овде оправда- 
но, управо то спајање са проширеном сенком дрвета. Тиме 
као да је  читав кров подупрт, том проширеном сенком др- 
вета која се шири у поткровљу на фасади, те се сад кона- 
чно показује конструкциона структура слике и читава та 
слободна игра сенке испада једна строго конструктивна 
схема, која представља праву конструкциону арматуру 
слике и композиције: стабло, плава сенка стабла која за- 
клапа прави угао (тротоар и дувар од куће), проширење 
сенке стабла испод стрехе, чему се придружују два хори- 
зонтална потеза стрехе - то је  једна чврста конструктивна 
шема која је  у  основи целе композиције као скелет на ко- 
ме је  изграђена цела композиција, било тако што се лини- 
је  понављају на другим глестима, било што се боје асоци- 
рају. Има и директних понављања: стреха, као спој две- 
ју  паралелних хоризонтала (умбра-окер/ идући одоздо на- 
више) понавља се, скраћено и у  вертикали, као усправни 
десни део оквира вратница (Умбра-окер, идући с лева на 
десно).

„Ж ЕН А У ПЕЈЗАЖ У", 1952-

Као фигура која доминира и налази се у највећем 
делу слике - лежи испружена жена. Боја њеног тела (бле- 
ди окери, бледо-сиви окери), као и њен нестварни и неп- 
риродни положај (држи се рукама за ивице неког чарша- 
ва на коме као да лежи и са којим, заједно, као да је доне- 
сена односно спуштена из неког нестварног света). Повр- 
шине њеног тела су глатке у  техници бојења и кад се пос- 
матрају са стране, имају неку мутну глаткоћу, док је  при- 
рода, животна и стварна према њој, дакле у контрасту, сва 
дата у  једној грубој рељефној фактури, која, искоса гле- 
дана, у  једном осветљењу са стране, делује као права ж и- 
вотна опорост. Тако цео овај контраст има дубоко значе- 
ње, философско, али саопштено чисто ликовним језиком: 
живот је опор и сиров, распршен и раздешен, док је уме- 
тност (коју симболизује ова женска фигура) насупрот томе 
нешто идеално, целовито, додуше мртвачки укочено и не- 
помично, али зато и стално, непроменљиво. Дакле, симбо- 
лика контраста између живота и уметности. Има нечеге ре- 
несанског у  њеном пол ож ају  и глаткоћи фигуре, која >као 
да је од дрвета.

Сва остала брда на Настасијевићевим сликама, без об- 
зира на којем су плану, удаљена или ближа, третирана су 
и виђења једнако: углавном, у  разним нијансама окера, 
док је  ово једно (или каткада два: као два гуза или две 
раздвојене дојке) фамозно плаво брдо даек у  истој плави- 
частој боји и увек истог облика. То је  Венерин брег —  по 
Фројду, како би се наиме психоаналитичка техника при- 
менила на ову ситуацију, то би била сексуална пројекција 
метафизичког или пројекција секса као нечег недостижног. 
Увек је у  најдаљем плану, чак и кад се неко друго брдо,



стварно, нађе у најдаљем плану слике, оно нема ону вред- 
ност коју би морало имати према перспективи и удаљеном 
плану, јер је  то боја, боја која припада искључиво плавом 
брду, сачувана само за њега.

Плаво брдо је  овде у висини женског погледа, односно 
очију, иако је  само брдо ван домашаја женских очију, оно 
јо ј је  наиме иза леђа. Усред брда је  углављено једно др- 
во, са крошшом у облику мака, у жутом и руменом океру. 
Горша ивица дрвета је  истовремено и горша ивица брега, 
где се он прекида. Симболика овог дрвета, с обзиром на 
његов облик, изгледа да је  јасна: мучеништво, крст му- 
чеништва, пошто крст дође преко плавог брега, онда је крај 
ша формула: пут до брега је  мучеништво — мораш при- 
хватити мучеништво ако хоћеш да дођеш до спаса, иску- 
пљеша, благослова, разрешеша. У том случају, ово је  дрво 
замена за распеће на друпим сликама, где се та комбина- 
ција јавља у истом симболичком значешу.

Дрво, међутим, може бити и замена за сунце, које се 
директно скоро никада не јавља на овим пејзажима и ко- 
је  је једном приликом представљано као стог сена. Ово 
би потврђивала околност што је  падина брда на којем је 
постављено дрво (испод плавог брда) преливена, у жуто- 
зеленом тону, једним одсјајем који нема никакав видљиви 
извор, који се нигде више не понавља на слици и који је, 
очигледно, могао наотати само разливашем сјаја са дрветај-

„МАЛО СТАДО“, 1959-

Потпуни животни оптимизам, по распеваности и рас- 
пршености боја и хиховим тоновима, по општој атмос- 
фери, даху и духу једне античке ведрине. У предшем пла- 
ну јарац (чиста сијена, у тами умбра, са местимичним 
окером). Стадо се враћа са испаше, али стадо оваца, не 
ноза! Зашто? Да би се подвукла питомост и благост: дово- 
љан је јарац да укаже на живост, али и његов положај 
говори о благородности више него о јарећој обести: он је 
верни, мада и несташни, чувар стада.

Шума: у  свим тоновима и преливима, од беличастог 
окера до мрке маховине, све је  изнијансирано, и топли и 
хладни тонови, тако да је заступљена читава вегетациона 
периодика природе и зеленила.

Брдо, са десна, спуштено на земљу, велико и видљиво, 
овоземљско (од беличасто - плаве до средњег тона плаво- 
сиве), без оне врсте плаветнила која га карактеризује као 
удаљено брдо метафизичког спаса, излаза, решења али и 
лебдеша у  недостижној даљини.

Позиција брда: преко р^ке, на неким пејзажима; у  ви- 
сини очију жене, иако је поглед окренут у страну, као да 
у својој смерности не сме у  шега да гледа, чиме је јасно 
указано на психоаналитички подстрек у  симболици брда 
(пејзаж са опруженом женом); брдо је  опет у висини очију 
још  ближе очима, тик уз ших, а жена га опет не гледа



(пејзаж са две жене , једна окренута леђима); брдо се тран- 
сформише у асоцијацију (пејзаж са усправном женом, ко- 
ја држи руке затурене изнад главе, са интензивно плавим 
велом). Ж ена без плаве боје, са рукама над главом, у  сле- 
дећој пози —  без плавила, јер је  сва ту, животна, присут- 
на. Огкуда плава боја брда и вела? Са фреске? Онда и 
њено порекло указује на спиритуално значење: одсуство, 
недостижно, надземаљско, спас, онострано.

„МОТИВ ИЗ ШУМАДИЈЕ", 1960.

С леве стране, на огради, сијене, умбра, винско-црвен3 
(rouge du vin), као да се животно средиште ту сустекло, 
просто као жижа живота који је  још  ту, актуелан, са пре- 
ливима, исте се боје понављају и на оближњој крошњи др- 
вета.

Сенке ограде исте боје као и небо, небо је  сместио у 
сенку (сиво-плава, средње јачине, више сива него плава). 
Исте боје је  и брдо, само је  додао мало више плаве боје! 
Ограда (руменило као симбол живота) и њене сенке (на- 
падно хладне боје: сиво - плава) као контраст, обе у  јас- 
ном односу симболичког значаја њиховог контраста: ж и- 
вот —  смрт!.

Пут се губи између јасно оцртаних обронака брда, из- 
изнад којих је оно фамозно ПЛАВО БРДО, куда пут, на 
крају крајева, тј. животни пут, неминовно води: тајни и 
њеном разрешењу, ма какво да је. То ПЛАВО БРДО наз- 
начило је своје присуство још  овде на путу, неколиким мр- 
љама своје боје (само са јачом сивом неголи плавом бојом, 
што значи да је  то назнака, обележје симбола које пости- 
же своју пуноћу и смисао тек у брду, у  његовом плавом 
интензитету). Човек је очигледно на путу ка брду и те на- 
значене флеке су наговештај да је  брдо присутно још  ов- 
де, у животу, да је живот путовање ка брду без обзира 
да ли је тога свестан или није човек - путник-

Нигде живе душе, као што нигде ни светлости, ни сун-
ца.

На десном брду, између којег и овог другог се губи пут, 
а на чијем усеку (усеку оба брда, левог и десног) се нала- 
зи оно ПЛАВО БРДО као симбол коначног циља и конач- 
ног смисла живота (путовање кроз живот, пут као сивдбол 
путовања, као симбол живота) —  руменила живота који се 
клони своме крају —  налазе се три дрвета, два са стране 
ниже, док је  средње више, што делује као познато распеће 
Христово (Христос и два расзбојника). То импровизовано 
распеће-дрвеће креће се од маслинасто-зеленог до махови- 
на зеленог, mousset vert, и може да им| двоструки симбол: 
последње мучеништво у животу пред ослобођењем или 
разрешењем од свих мука и патњи (брдо - спас, ослобо- 
ђење, престандк живота, али не само животних радости 
него и мука, дакле разрешење уопште). Распеће дискретно 
доминира сликом, али пажњу погледа усмереног у  средиш-



те слике одвлачи светло (жути окер), које је  постављено 
тачно на подножју овог десног брега, а изнад обронка ле- 
вог, који је, нарочито ивице маслинасто-зелене боје, чак и 
истог интензитета као и само распеће, тако да тај брег, 
затим једна мрља у подножју десног брега (исте боје и 
интензитета) и најзад само распеће образују средиште сли- 
ке. Игра ових боја несвесно је  тако постављена да поглед, 
ма куда се он, првобитно и сасвим случајно, упутио, на 
крају, игром контраста и истоветности, опет одведе до рас- 
пећа! Сада је  јасно да је  одблесак ж уток окера на падини 
десног брда постављен тако да са блока левог брда одведе 
поглед на површје десног, где се налази распеће исте боје 
и интензитета. Ж ути окер делује као контраст који везује 
две маслинасто и маховина зелено одвојене масе! Однос 
распећа и линије брда (десног) на којем се распеће налази 
јесте такав да горња ивица брда сече приближно средину 
распећа: као што се види, ПЈ1АВО БРДО се налази у ис- 
тој линији са распећем, тако да између њих постоји један 
оптички и чак непосредно визуелни однос, пошто не само 
да се оба објекта налазе у  истом видном пољу и не само 
да се одатле може бацити поглед на брдо, него као да су 
те три фигуре распећа, која је и највиша, није истовремено 
и главни у овој групи, јер се окреће, тј. обраћа десној, која 
је, по свом положају, устурена као каква сасвим сигурна 
матрона, окренута ка ПЈ1АВОМ БРДУ, док је  њој, као 
што рекосмо, окренута средишна фигура. Својим положа- 
јем и својом сигурношћу, десна фигура као да хоће да ка- 
же: излаз је у ПЛАВОМ БРДУ! ПЛАВО БРДО својим об- 
ликом (психоанализа облика!) подсећа или на облину људ 
ске позадине или на дојке, може и на пупак, итд. Све су 
то сасвим јасни и недвосмислени симболи, суздржана, ус- 
краћена сексуалност, мада то не значи да их сликар свес- 
но употребљава.

„ПЕЈЗАЖ  СА РЕКОМ И ДВА БРДА“. 1962. (нема назива), 
представља варијацију на сличан мотив из истоназначеног 
пејзажа који је по свој прилици касније насликан (јер је 
у карактеристичним стапањима и губљењу обриса), док је 
овај прецизнији. Заједничко је и једном и другом пејзажу 
то што се са њима ПЛАВА БРДА јављ ају колористички 
потпуно усамљено, дакле без икаквог наговештаја или ве- 
зе у  другим предметима, какав је  био слу.чај са претход- 
ном сликом („МОТИВ ИЗ ШУМАДИЈЕ“, 1960.). Ако упо- 
редимо ова два пејзажа са исти мтемама (река са два брда), 
први пејзаж је хладан, као јутро, хладно јутро, небо пре- 
кривено измаглицама, велико стабло са леве стране, у гро- 
плану, бело и пепељиво - сиио, са глатком кором, има не- 
чег леденог, делује мртвачв;и својом бојом, као тело и ко- 
жа мртваца или, још  боље, као змијска кожа. На њему су 
огољене гране које нелују сабласно, мрко-сијене боје, саб- 
ласно и паклено по својим облицима и пружању, без пу- 
пољака, у  контрасту са стаблом, контрасту по боји и об- 
лику, а дато у  предњем плану, док дрвеће у  задњем плану,



преко реке, има живота, те дрвеће, иако је  мање више ого- 
љено, нарочито крајње десно, које је  потпуно огољено, и 
грчевито извијено, али дато у топлој боји (сијена мешана 
са руменим тоновима или: румена сијена), остварује кон- 
траст: топла боја —  грчевит облик, као да се живот, пос- 
ледши, онај на заласку (иако је  јутро у  природи, и баш на- 
рочито јутро да би се и тиме подвукао контраст: јутро у  
природи, иако не сасвим нападно, и вече у мом животу!) 
даје кроз свој последњи грч! Нарочито то постаје јасно на 
крајњем десном дрвету, које је  сво огољено и у  руменом 
интензитету. Поред њега лево је ПЛАВО БРДО, чиме се 
симболика употпуњује: пред коначно узношење, спас, ис- 
кушење (брдо) последњи грч, мучење, животна патња 
(огољено дрво, румено интензивно)- За разлику од њега 
као и од осталих дрвета која су поређана с оне стране реке 
у истом реду, исте боје и грчевитих грана као и оно наг- 
лашено последње у  десном делу, гране дрвета у предњем 
плану, с ове стране реке, делују као змије бачене у десно, 
опружене у напад (зеленкасто-смеђих, хладно-смеђих тоно 
ва). Тиме ово последње грч-дрво има улогу распећа на већ 
поменутој слици. На другом пејзажу, са истом тематиком, 
дрвеће још  има сачуване густе крошње, још  није дош- 
ло до грчевитог огољавања,

ПЕЈЗАЖ  СА РЕКОМ И ДВА БРДА (оба плава), пред 
крај живота, нема назива.

Једно су брда, средњи тон или средњег и н тен зи тета  
тон сиво-плаве боје, једна компактна маса, која делује ме- 
тафизички и спиритуално, што упућује на његов симболи- 
чки карактер, иако је минијатурне површине у  односу на 
остале предмете и брда, повучен у једном потезу и цело- 
вита, до ксу све друге бојене масе и предмети, чак и кад 
су мање по површини, све то дуго је  разуђено и распршено 
у више боја и потеза, док је  ово брдо само тонирано (што 
значи да су, евентуално, у  питању преливи једне исте бо- 
је, и то два, највише три тона), док су сви остали предмети, 
чак и кад су мањи по површини од овог метафизички или 
тајновито зачараног брда, распршени по бојама и дати у 
разним валерима. Даље, насупрот ритму који се ствара 
и потезом и бројем (музичка композиција слике!), као суп- 
ротност стоји брдо које је  сасвим мирно у  једном потезу. 
Док је  сваки предмет на слици флуидан, са распршеношћу 
и претапањима, све се дакле утапа и прелива једно у друго 
као јединствена заједничка материја флуидности, дотле су 
брда као колажи које је сликар реално ставио на слику, 
док им је суштина надреална. Док су линије свих осталих 
средмета и елемената на слици надреалне и губе се, пре- 
тапају, дотле брда имају јасне линије, цравилне. Док је сав 
пејзаж, било о чему да се ради, топао, присан, интиман, 
дотле су брда увек хладна, удаљена, неприступачна. Ина- 
че, увек су смештена на слици тако да представљају не- 
ку средишну тежу, ако не средиште слике. Она увек као



да су на неки начин и ван слике, што he рећи и ван овога 
света, као нека спољна, четврта, метафизичка димензија. 
Овде су брда знатно већа неголи на слици „МОТИВ ИЗ 
ШУМАДИЈЕ“. Скоро као да се назире правило: што је сли 
кар ближе смрти, брда су све већа.

ПЕЈЗАЖ  СА ДВЕ ЖЕНЕ, 1962 (без наслова), слично као 
и претходна слика.

Боја женског тела је  топлија, иако је иста као и на 
горњој, али је поза друкчија: мекша, слободнија, природ- 
нија. Друга жена која стоји има вео сасвим друге боје: 
помпејаниш и сијена, више сијена а на светлим местима 
прљаво розе, што уноси извесну топлину, исто као и сама 
тела која имају једну природнију боју и површину, што 
све чини да ову слику можемо сматрати прелазом ка пеј- 
зажима са женским фигурама из последње године живота 
на којима је постигнут један сасвим нови, можда финални 
ефекат: као да су тела жена од самог лишћа саткана или 
сама природна од женских тела, све је од заједничког или 
истог елемента.

Ж ена у седећем положају има очи у висини брега, али 
ни она не гледа у њега, него поред њега. Брег је  сада сив, 
у  великој даљини, али није плавичаст! Та жена има око 
главе пантљику, на којој се налазе две боје: на ивицама 
п л ави часта , она која асоцира ПЈ1АВО БРДО са других 
пејзажа, и у средини сива, истог тона којег је  брдо овде- 
Брдо је иначе свуда насликано на исти начин: наивно, чак 
дечје, увех. је  углављено између нечег, најчешће између 
других брда која су, у  перспективи, већа и ближа, у  пред- 
њем плану, и других боја, животних, стварних, опипљивих.

Слика исто нема ни сунца ни светла. Док су женоке 
фигуре мат, природа је дата истом техником као и на прет- 
ходној: у  лакираном грубом рељефу. Овде тај лазур значи 
трептање ж ивота. Брдо можда преузима улогу сунца: оно 
као да колорише читаву слику.

За разлику од пејзажа из 1962. (са реком и дрвећем 
које је  све у неком грчу), где је  река сва мутна и тешка, 
каква је  и атмосфера читаве слике, овде је  река планин- 
ски свежа, сребрнаста, живахна и прозрачна, сва у одсја- 
ју  и преливању из дубине: сребро-сива, беличаста, са реф- 
лексима жбуња које се пружа уз реку, и то скоро истог 
интензитета као и у природи: руменило јесени И' маховина 
зелено тамо где је остала црногорица.

„АКТ У ПРИРОДИ", 1966.

Ова је слика рађена аграрелски лазурно, све се топи 
и претаче једно у друго, претапање се изводи са једном 
надстварном неухватљивошћу, крошње дрвећа прелазе ла- 
ко и неприметно у небо, пут улази у реку као да се шом 
наставља, женска фигура, иако је  на сувоме, замочена је 
ногама у  воду, месо њеног тела од исте је  материје као



и стабло од дрвећа, тако да се не зна да ли је њено тело 
продужетак дрвета или дрвеће њен наставак, али та ис- 
товетност и неразличеност не иде на уштрб ни жене ни др- 
вета, обоје делују природно, а једино плави плашт обавија 
жену од дрвећа, тај плашт баца одсјаје по потоку, по 
дрвећу, по брду, облаци се стапају са лишћем дрвећа 
листови неприметно постају облаци, сунце се јавља (ру- 
мени окер) на слици, али је преполовљено плаво-сивом бо- 
дом, ово је тако укљештено између сивила неба и тога брда 
да нема свој сјај, али ипак постоји један беличасти одсјај 
на беличастој измаглици изнад сивила неба и сивила брда. 
Светлост сунца се ритмички шири великим потезима полу- 
десно (северо-исток), а краћим линијама и лево, али тако 
да свој пуни интензитет светлости или пробијања светло- 
сти достиже тек у крошњама дрвећа које оивичава слику 
на левој и на десној страни. Тај се интензитет изражава 
беличастим окером, који као да је  попрскао крошње и др- 
веће, па се спушта чак и до земље, а технолошки је пос- 
тигнут на тај начин што је  на тим местима сачувана при- 
родна боја платна!

Карактеристично је  да се сунце не јавља као дирек- 
тан извор светлости, као да је  она некад, у  једном тренут- 
ку, кренула од њега, али док је  сунце наставило да се 
креће својом елипсастом путањом, у свом поступку преко 
неба, првобитни правац и ритам пружања његових зракова 
фиксиран је и даље за оно место за које је  сунце кренуло 
пре но што је  изронило на хоризонту слике, тако да се до- 
бија утисак као да ритам и правци пружања светлости до- 
лазе са друго гсветлооног извора, лево од сунца на слици, 
као да су сунчеви зраци спорије путовали од самог сунца, 
па га зато хватамо погледом на месту одакле његови зра- 
ци још  нису стигли или као да је  ерупција његове светло- 
сти, полазећи од места заједничког поласка, избацила и 
померила удесно и само сунце. У  ствари, за овај феномен 
постоји једно, сасвим неоспорно, ликовно објашњење: сли- 
кару је  било важније да ритам кретања и пружања грана 
и лишћа са дрвета на левој страни пренесе и на атмосферу, 
на светлост и учини да ритмом његовог пружања на небу, 
па је  због тога сунце морало неминовно да буде лишено 
овог зрачења, тј. деградирано је  на другостепени извор све- 
тлости.

Лево је поток преточен у  зеленило, управо у зеленило 
у потоку спаја две обале кроз поток, продужавајући игру 
зеленила са копна, као да зеленило с копна расте у  потоку, 
у  средини ивице потока су извучене сиво-зеленом бојом, 
тако да се ту једино, бар за тренутак, зауставља оно стал- 
но претапање и залажење копна у воду и воде у копно, 
при чему их је  више окоро немогуће раздвојити, док исто- 
времено, на истом месту (у средини), копно залази у  поток 
својим сивилом и преноси се у воду, тако да вода постаје 
копно. У  десном делу, поток прелази у једну сребрнасто- 
белу измаглицу, у водено испарење или неку димну завесу-
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НЕБО: мрко-сиви тонови, сунце зашло, уместо румене 
боје, што би било нормално за тај тренутак у природи, 
долази утисак хладног руменила, хладна гама, као да су 
му потонуле све лађе (мрко-сива и маслинасто-зелена или 
сиво-смеђа). неколико дрвета у предњем плану (сиво-зеле- 
ни) тонови) асоцирају својом бојом на кожу људског тела 
разапету преко дебла дрвета.

Пут води у шуму, не ка дрвећу, као што је  било рани- 
је. И он је  боје људског меса. Симболика је јасна.

У средишту слике —  два дрвета са сраелим крошњама, 
као два људска бића стопљена уједно, као људски пар. Ле- 
во беласа, као последњи трачак наде или нешто слично, 
кров од куће, мајушан, једно беласање које делује као да 
ће сваког часа да се угаси и ишчезне.

У позадини, опет линија усека два брда, на десној па- 
дини симболика распећа, неразговетна, али карактеристич- 
но је  да нигде нема спасоносног ПЛАВОГ БРДА! Осим тога 
распеће је  удаљено, као мрља, недостижно, и узалудно, 
као да више нема никаквог смисла, зато искупљење (брдо), 
које би га осмислило, није присутно. Створен је функци- 
онални однос: пошто нема сврху, распеће је постало нераз- 
говетно (мрља уместо распећа); а нема сврху, јер нема спа- 
са (брда). Спаса нема, јер нема претходног искушења и 
патње. Зато је  дакле распеће, симбол жртве, толико удаље- 
но и неразговетно да покаже своју не недостижност него 
непотребност и немогућност. Уместо свега, преовлађује не- 
што између или мимо тога двога, нека ојачана препуште- 
ност удесу.

ПЕЈЗАЖ, 1966. (нема назива)

Ово као да је  сликарева сценографија за сопствену 
смрт, али лепу, тиху, идилично поетичну смрт, смрт как- 
ва се само пожелети може. С леве стране, једна ограда без 
сврхе и функције, сем као да ограђује, побожно и чисто, 
његов имагинарни гроб. Изнад њега дрво се скоро скроз 
компактном крошњом, која је  бледо-сиве боје (мртвачка 
боја коже, меса, леша!). Позадина ограде и дрвета је  у 
интензивном, топлом тону сијене, како би се бледило (смрт! 
блага вест или свест о смрти) оградице што. више подвукло- 
С десне стране, стог сена, у ствари симбол сунца, као да 
се сунце спустило на земљу! Пута више никаквог нема, 
штавише, предео је  потпуно затворен компактном масом, 
чак и без превоја, чиме се указује да излаз одавде очиг- 
ледно и није потребан: ово је  побожно место коначног жи- 
вотног станишта и смираја £ л е ва  страна!)!

ПОСЛЕДЊИ ПЕЈЗАЖ, 1966 (нема назива)

22
Средишни део на пејзажу је брдо. То је оно исто бр- 

до које се јавља више пута на Настасијевићевим пејзажи-



ма и увек је  истобојено, само су у питању различита то- 
нирања. Однос осталих делова пејзажа, њихов изглед и са- 
став је  различит на разним сликама ,мења се као што се 
мењају место, положај и смисао поруке коју носи симбо- 
лика брда од слике до слике. Основни симбол је, додуше, 
увек исти: сврха, циљ, конац, спас, вазнесење, рај, али 
пејзажи представљају разне положаје или чак и ситуаци- 
је  на том кретању (животном, индивидуалном, ауторовом) 
на коначном разрешењу.

Основни тон брда је  плаво-сиви, он је  тај који носи 
симболику („Сиве су очи тајне“ , како је рекао песник), 
симболику која је  увек и једна недореченост и једна тајна 
(отуда сива боја, боја тајне) и нада, спас, рај (отуда плава 
боја) и нешто надстварно и нестварно, метафизичко (отуда 
њихова комбинација, њихова стопљеност), али у овом тону 
пробијања и неки други помешани тонови који се заједни- 
чки могу узети као наговештај беличастог зеленила, и то 
зато да би се брдо везало са првим планом (шума, пут — 
у предњем плану). У првом плану, кроз крошње дрвета 
пробијају „туфне наде“, које се по боји везују за небо, али 
по идеји и симболици за —  брдо. Оне говоре да наде има, 
иако је  у даљини (брдо), али, по конфигурацији терена, 
брдо наде је  сада укљештено у средишту хоризонта тако 
да се намеће као нека неизбежност, као нешто што се не 
може мимоићи, али што ни само не може измаћи, као нешто 
што је  сада на крају пута, што неминовно долази (ствар- 
но је  тако и било: то је последња сликарева слика пред 
смрт).

На једној ранијој слици: „АВАЈ1СКИ ПУТ“, 1963. го- 
дине, ПЛАВО БРДО је исто тако укљештено, кад нема дру- 
гих брда, између две куће, тако да је  и овде, у  насељеном 
и урбанизираном амбијенту, сачуван и спроведен основни 
принцип: брдо опсесије, што се постиже или укљешћено- 
шћу или центрирањем положаја или навлачењем на цео 
пејзаж, те зато и мора бити сивкасто-плаве боје. На пор- 
трету оца из 1925. године у позадини је пејзаж сиве или 
смеђе сиве сијене, док су ивице брда мрких тонова. Повр- 
шине су глатке и меснате, брда делују као телесне обли- 
не, груди или задњице, или као масе китова густо збијених 
тела једно уз друго (слабострасни изазов живота). Ф јјло -  

софска пројекција, њена ликовна оптика је јасна: све док 
се брдо незгусне у  брдо основног животног смисла и once-, 
сије, брда се слободно прилагођавају ликовном амбијенту 
и његовим захтевима. Кад метафизичка идеја сазри, брдо 
се устаљује, и обликом и бојом.

Зато као да је  овде, по боји, брдо скинуто са фреске, 
али то важи и за његов симболички смисао: оно је  на сли- 
кама увек мирно, непомично, целовито и у  једном потезу, 
једној површини, док је  све остало изломљено, делимично,



распарчано, испрекидано. Брдо је  симбол спаса, које је  не- 
што целовито, а искидани свет конкретног —  свет поје- 
диначних феномена, привида, несталности, неистине-

У основи, ово је  дантеовска композиција: шуме, пут, 
брдо, магла —  као поручено место да се у њему изгуби 
једна људска душа и у непрозирном густишу беспућа окон- 
ча њена узалудна драма.
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