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МАГИЈА СВЕТЛАНЕ ЈЕВТИЋ

Реч из го во ре на при ли ком отва ра ње из ло жбе цртежа Све тла не Јев тић
Бе ло gла ви суp, у кра ље вач ком На род ном му зе ју 

По што ва не да ме и го спо до, 

Ве че рас се На род ни му зеј пре тва ра у про стор лу ци ди них сно ва, у про -
стор у ко ме љу ди и су по ви раз ме њу ју сво ја ле тач ка ис ку ства. Зна мо да
је Икар по ле тео ису ви ше ви со ко, бли зу Сун цу, да је уле тео у про стор
на ме њен са мо мит ским пти ца ма и да су му кри ла, на пра вље на од во -
ска и пер ја, из го ре ла и лет се тра гич но за вр шио. Икар је био чо век и
ни је смео да по ку ша да од ле ти пре ко за да тих гра ни ца.

Су по ви су мит ске пти це ко је ле те да ле ко и ви со ко, пре пу шта ју ћи се
ва зду шним ста за ма. Њи хов лет је еле ган тан и лак. Они су гра ци о зни и
ја ки, али ипак ра њи ви и не жни. Ле ши на ри ко ји не уби ја ју сво је жр тве.
Мо но гам ни и ро ман тич ни. Иако су до та кли сун це, пре пу ште ни су на
ми лост и не ми лост чо ве ку.

Да ли нас мит о Ика ру учи да не сме мо да по ле ти мо ви со ко, да
гра ни це не сме ју би ти пре ђе не?  Зар би требало да рав нод ну шност и
прак тич ност по бе де иде а ли стич ке те жње ка ви шем и дру га чи јем? 
Има ла сам ту сре ћу да по де лим са Све тла ном ве ли ку аван ту ру ду ха у
ко јој смо за јед но упо зна ле Бе ло гла вог. Од ње не по чет не фа сци на ци је
Бе ло гла вим до ове из ло жбе пре ђен је ве ли ки пут. У не ким сег мен ти ма
тог пу та би ла сам јој са пут ни ца.

Ве ра ле смо се по ка њо ни ма Тре шњи це, где смо по пр ви пут, у да -
љи ни, ви де ле ве ли чан стве ну пти цу. При зор сле та ња Бе ло гла вог на сте -
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ну ка сни је сам опи си ва ла као мит ски тре ну так. Као ка да, у ан тич ком
ам фи те а тру, схва ти те да су ве ко ви укле са ни у ка мен на ко ме се ди те и
да при па да те, та ко ма ли, јед ном ве ли ком све ту и бес крај ном вре ме ну.
Тре шњич ка аван ту ра ни је би ла ни ма ло ла ка за не ис ку сне пла ни нар ке
по пут Све тла не и ме не. Се ћам се да је би ло и кр ви из жу ље ва и огре -
бо ти на. Наш су је вер ни по зо ри шни свет не гу је ро ман ти чар ску ве ру да
је то до бар знак. 

За тим, Увац и на ша пр ва во жња ме ан дри ма, пре ле та ња ја та пти ца,
су по ви… Ан дреј, мој, та да осмо го ди шњи син, пи тао нас је да ли је то
рај? Мо жда би и мо гао да бу де. Ме сто на ко ме се су сре ћу вре ме на, мит -
ске пти це и љу ди… Па Увац по но во, па при ја тељ ство са Жив ком, ле -
че ном су пи цом из ка ве за, ко ја ни је хте ла да по ле ти.

Иако Све тла ни на вер на са пут ни ца, ја сам се у овом ис тра жи ва њу
не где за у ста ви ла. Све тла на је на ста ви ла да ис тра жу је да ље. Се ћам се
ко ли ко јој је би ло зна чај но да до ђе до од ба че ног су по вог пе ра. Сва ка
ин фор ма ци ја о су по ви ма би ла јој је дра го це на. И та ко су про ла зи ле го -
ди не. Сва та са зна ња по хра ње на су у сна гу ве ли ког та лен та. Ре зул тат
та квог по све ће ног и иде а ли стич ког при сту па је пред на ма.

Дра га Све тла на, уз ви шен је дар ко ји те чи ни ле та чем... Ка да  ви дим
тво је су по ве, учи ни ми се да ћу, мо жда, и ја по ле те ти… Хва ла ти што
сам део ове при че. 

Бе ла Хам ваш ка же: „Ле о нар до је имао Ми стич но око. Али, ствар
се ту не за вр ша ва. Ле о нар до је имао Ма гич ну ру ку. Ни ту се ствар не
за вр ша ва. Јер су ру ка и око код ње га би ли Јед но. И Јед но је код ње га би -
ло ви ђе ње и де ло ва ње. Ако то Јед но са мо гле да, ви ди и зна, про жи вља -
ва и схва та, то се зо ве Ми сти ка. Ако пак то Јед но об ли ку је и ства ра,
де лу је, чи ни, то се зо ве Ма ги ја...“

Ве че рас при су ству је мо ма ги ји Све тла не Јев тић. И Бе ло гла вих су по ва.


