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НАЈ БЕ ЗБЕД НИ ЈЕ МЕ СТО ПОД СУН ЦЕМ

Срп ски је зик пра ви су штин ску раз ли ку из ме ђу тврд њи да је ку ћа не ко -
ме на гла ви или у гла ви, ма да се у чо ве ко вом жи во ту ови пој мо ви бар
је дан пут по бр ка ју. Али, ка ко про ту ма чи ти Ша га лов ауто пор трет са ку -
ћом уме сто ше ши ра на гла ви, што се на хе ри ла, за јед но са кро вом, не -
чи јом сен ком на про зо ру и та ра бом? Да ли је усли ка ни но си сву да са
со бом због сен ти мен тал них, но стал гич них раз ло га, или би се ње ра до
осло бо дио, да га ни је при ти сла свом сво јом те жи ном? То не мо же мо и
не ће мо са зна ти јер је Ша гал ова ко го во рио о свом сли кар ству ко је „ре -
кон стру и ше свет“: „Уно сим че твр ту, пси хич ку ди мен зи ју у пла сти ку и
њих две се про жи ма ју. Ако се на кра ју ипак от кри је сим бол у мо јој сли -
ци, ја то ни сам хтео. То је ре зул тат ко ји ни сам тра жио. То је не што што
је ту на ста ло по сле све га оста лог и што се мо же по во љи ин тер пре ти -
ра ти.“¹ Па та ко и ову сли ку мо же мо ту ма чи ти по свом на хо ђе њу.

Чо век хр ли ку ћи као свом нај ва жни јем при бе жи шту. Без до ма, чо -
век је, та ко ре ћи, без иден ти те та јер му он не да је са мо си гур ност већ и
адре су, ко ја је све са мо не пу ки по да так. И, не ма ње ва жно: „Ку ћа је
збир сли ка ко је чо ве ку да ју осно ве или илу зи ју ста бил но сти. Чо век
стал но по но во из ми шља ње ну ствар ност...“², ка же Ба шлар. И до да је
зна ча јан по да так о овом фе но ме ну: „Али и ван се ћа ња, род на ку ћа је
фи зич ки у на ма за бе ле же на. Она је гру па ор ган ских на ви ка.“³ 

Ста ме ност ка квог зда ња, зи да ни це, со је ни це, зе му ни це, или ко ли бе,
зна се, пру жа чо ве ку уто чи ште и шти ти га, и он уз вра ћа сво јој ку ћи ка -
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ко зна и уме, у ствар но сти и у ми сли ма. Те је та ко јед ни пра ве, дру ги је
с па жњом одр жа ва ју због све сти о ва жно сти по што ва ња овог уза јам -
ног од но са, по не ки ути ска ра ди. Тре ћи ма је бит но да за бе ле же ње не
обри се кроз пе сму или сли ку. Не ки је за не ма ру ју, упр кос све му. Би ло
ка ко би ло, са зна ча јем овог пој ма ма ло шта се мо же упо ре ди ти. 

Чо век тра жи сво је ме сто у све ту. До лич не адре се до ла зи се на раз -
ли чи те на чи не, али ако мо же мо да је би ра мо, он да је то ком плек сан по -
сту пак. Да би смо се за у ста ви ли и пре ки ну ли сво је лу та ње, нај пре тре ба
да ода бе ре мо и при сво ји мо ка кав кра јо лик. То се, на рав но, не де ша ва
слу чај но. За та кав до га ђај пра ва су ме ста она на ко ји ма се до ди ру ју не бо
и зе мља на су штин ски ва жан, или за ни мљив на чин. Ту пут ни ци, гра ди -
те љи и сли ка ри спу шта ју пр тљаг и за ста ју. Про са ња ју и за ми сле оно што
још ни ко не ви ди, што се чак опи ре об ја шња ва њу и евен ту ал ним ка сни -
јим упут стви ма за град њу. И ку ће се вре ме ном по ја ве. Као оте ло вље ње
сна, на ја ви, или на плат ну, фо то гра фи ји, на ра дост, или раз о ча ра ње. У
сва ком слу ча ју, оне по чи њу да ути чу на око ли ну у ко јој су из ни кле, и
њи хо ви обри си, га ба ри ти и сен ке по ста ју не по ре ци ви.

Овај сло же ни уза јам ни од нос чо ве ка и ку ће увек се из но ва ис ка зу -
је, утвр ђу је и от кри ва у сва ко днев ном жи во ту. И то ли ко је ва жан да и
у умет но сти слу жи за ис по ља ва ње иде ја и ста во ва. 

За пеј за жи сте ку ћа је део кра јо ли ка – иди лич ног или нео бич ног, па
и оног за ко ји се чи ни да је по све не по де сан за град њу. У пеј за жу не
мо ра мо увек да са гле да мо ње ну це ло ви тост. До вољ но је да у дру гом
пла ну сли ке угле да мо бе ле ус прав не ли ни је и по не ку цр вен ка сту, сме -
ђу или за га си ту, из ло мље ну, рав ну, или луч ну, па да зна мо да је то иде -
ја ку ће и да мо же мо да је за ми сли мо. И од мах схва та мо да је крај
на ста њен, ма ка ко из гле дао, и на ши да љи за кључ ци од ви ја ју се у скла -
ду с овом чи ње ни цом. 

Из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва ће мо да се ту од ви ја ју сва ко днев не ак -
тив но сти као што су из ла сци из ку ће и по вра ци ње ној моћ ној за шти -
ти. Ова по на вља ња на из глед нај јед но став ни јих по кре та за сва ко га су од
огром ног ре ге не ри шу ћег зна ча ја и, не рет ко, пу на дра ма ти ке. С јед не
стра не, чо век ће у до му про на ћи сми ре ње, ко је ће омо гу ћи ти но ви ис -
ко ра чај у не по зна то, али и обр ну то, по вра так ку ћи мо же до не ти и из -
не на ђе ње, по не кад при јат но, по не кад не при јат но. И тај Оди сеј што се
у сво јим ма лим и ве ли ким кру жним пу та ња ма од би ја од зи до ва ку ће до
не ких уда ље них за кри вље них та ча ка вла сти тог хо ри зон та, че ка по го -
дан тре ну так да му си ле ко је га вр те омо гу ће по вра так на по че так.

Уџе ри ца са кро вом од шин дре, ко ју је, она ко убо гу и очај ну, на -
сли као Ван Гог у сме ђим то но ви ма, от кри ва нам се у свој си ро ма шкој
ру жно ћи, али и та ква ка ква је, она го во ри о фе но ме ну по врат ка. На -
сли ка на 1885. у Ну е не ну, зо ве се „Ко ли ба са се ља ком ко ји ула зи“. 
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О умет ни ко вом ту ма че њу ове ак тив но сти мо же се ми сли ти шта год
се хо ће. Иако има љу ди ко ји твр де да јој се те жак вра ћа као ка квој па -
ла ти, то се не мо же са си гур но шћу ка за ти јер је ова, до ду ше са мо у ве -
ре на, или ба рем ус прав на фи гу ра, по лу о кре ну та – и ли це јој се не ви ди.
На ко ли би бе ли крст на фрон тал ном зи ду на го ве шта ва ка кву бо лест, а
два осу ше на др ве та не асо ци ра ју на је сен већ на не што ло ше. Дим се не
ви је из дим ња ка, али за то бла та има ис пред ку ће ко ли ко хо ће те. Ка ква
је не ви дљи ва уну тра шњост ове на стам бе, до ку чи ва је тај на. Али, као и
у прет ход ном при ме ру, Ван Гог, по све му су де ћи, ни је опе ри сао сим -
бо ли ма да би нам не што до ка зи вао већ је, по свом оби ча ју, сли као оно
што ви ди, не ком уну тра шњом ло ги ком, би ло то ле по, или ру жно.

До ду ше, људ ска „гне зда“ су га за ни ма ла, а и ово је јед но од њих. А
њи хо ви ста нов ни ци, се ља ци што око па ва ју или је ду кром пир, са свим
се при род но по ве зу ју са ова квим су мор ним ста ни шти ма. И њи хо ве по -
ја ве, по кре ти и ак тив но сти го во ре о ви дљи вом си ро ма штву, ин си сти -
рао сли кар на то ме или не. 

Ме ђу тим, по сто ји фе но мен: то што сли ка по ме ну те ку ће сна жно де -
лу је на по сма тра ча ни је ни ка кво чу до, али ње на хар мо нич ност и чи ње -
ни ца да се до жи вља ва као при јат ност, мо жда је су. Леп ше ра ду ју очи
умет ни ко ва „Ста за у пар ку“, или „Зе ле ни ви но град“, да не го во ри мо о
мр твим при ро да ма са цве ћем, већ, ре ци мо, о не кој као што је „Лук,
кром пир и ли му но ви“. Њи хов сна жан ко ло рит оча ра ва, али и сли ка
убо ге ку ће при вла чи гле да о ца го то во истом ма ги јом. И као да за Ван
Го га раз ли ка из ме ђу ги зда вог и убо гог ни је ства ра ла ни ка кву ди ле му,
ни ти при о ри тет. Јер, и та мо где је ње го ва ру ка опи са ла из глед ка квог
ве ле леп ног зда ња, оно се на плат ну на шло као део це ли не, по ред пар -
ка и ули це ко јом хо да ју љу ди и де ца. На исти на чин се и си ро ма шка
ку ћа за те кла, фе но мен за се бе, та мо где сто ји. И у тој тач ки, на не ки
вол ше бан на чин, умет ни ков та ле нат и по тре ба за ства ра њем успе шно
раз ре ша ва ју оно што до ма ћин ку ће у ствар но сти ни је у ста њу.

Обр ну то, ниг де се мо жда очи глед ни је не ви ди ка ко оно што пред -
ста вља ку ћу је сте у функ ци ји жи вот не фи ло зо фи је – као код Број ге ла.
Увек окре ну том кон тра сти ма из ме ђу жи во та и смр ти и чо ве ко вом ба -
тр га њу у тим крај но сти ма у ме ђу вре ме ну, ње му су за ни мљи ве чо ве ко -
ве сла бо сти, му дрост и лу дост, ве се ље и жа лост, здра вље и бо лест,
по крет и ми ро ва ње – све на јед ном ме сту, у све у куп но сти ових про ти -
ву реч но сти. То де лу је шо кант но. Сва ка од ње го вих сли ка мо гла би се
зва ти „Жи вот“. И као да им умет ник да је на зи ве ка ко их не би озна ча -
вао број ка ма. Због то га су рет ка ње го ва плат на ко ја при ка зу ју мир не и
иди лич не при зо ре, а пеј за жи са људ ским на стам ба ма део су са ге о чо -
ве ко вој нео бич ној суд би ни.
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Је дан од из у зе та ка мо же, ре ци мо, би ти сли ка „Зим ски пре део са кли -
за чи ма“ из 1565. Ту зим ски пеј заж са пла нин ским се о це том под сне гом
и љу ди ма на за ле ђе ном је зер це ту пред ста вља при каз јед ног мир ног и
срећ ног тре нут ка. Али ни он не мо же да нас пре ва ри. Иако не ма мо раз -
ло га да сум ња мо у сли ку овог људ ског ве се ља и је дин ства у хте њу и по -
ду хва ту, ипак са свим ло гич но уоча ва мо раз ли ке ме ђу ста во ви ма
фи гу ра, па пред ста ву сим бо ли ке жи во та, чо ве ко вих уз ле та и по ра за на
за ле ђе ној во ди ста ја чи ци ми уоча ва мо с не по гре ши вом тач но шћу.

На дру гој сли ци, „По глед на ве ша ла“, хар мо ни чан пеј заж са во де ни -
цом, чи ји то чак по ток ве се ло окре ће, на ла зи се у не по сред ној бли зи ни
ве ша ла по диг ну тих на сте ни, као на ка квом пи је де ста лу. Исти на, ра до -
зна лост свра ке што гле да у ду би ну с њи хо ве по преч не гре де на љу де
ко ји, сви кли на жи вот не не у мит но сти, без бри жно цуп ка ју у бли зи ни,
до не кле ума њу је стра ву, као и ми ран пеј заж с буј ном ве ге та ци јом и ку -
ћа ма ко је се на зи ру у дру гом пла ну. Али то ни шта не ме ња на ства ри.
Тра гич на из ве сност да ће се ту и обе ше ни на ћи, пре или по сле, вр ло је
ве ли ка, а тај ути сак умет ник и же ли да иза зо ве.

Нај зад, у Број ге ло вом опу су је и ни шта ма њи гра ди тељ ски про је кат
не го Ва ви лон ска ку ла. И она је, она ко огром на, ма да већ тро шна, на -
сли ка на као део чо ве ко вог ста ни шта. На ла зи се, па ра док сал но, усред
гра да, где јој ме сто ни је – кад не би тре ба ло да пред ста ви људ ско не ра -
зу ме ва ње и глу пост пре те ћих раз ме ра. Сит ни као мра ви и из гу бље ни
у од но су на ње ну ди вов ску ве ли чи ну, они су им пре си о ни ра ни зна ча -
јем сво јих ма лих до стиг ну ћа на коп ну и во ди, што се ја сно уоча ва ју. А
ве ли чај ност Бож јег де ла обе сми сли ли су са ми. 

Али чо век, из ра зних раз ло га, тра жи за ми шље ни цен тар по зна тог
му све та. И ста ло му је да га озна чи, ви зу ел но и вер бал но. Ови бе ле зи,
нај че шће ве ле леп ни, као да и ње му са мом да ју на ве ли чи ни. Ом фа лос
у Дел фи ма, или Кам пи до љо у Ри му по зна ти су из дав них вре ме на. Чо -
ве ку је ва жно да их ви ди, и он хо до ча сти. Мо гу ли у исту свр ху по слу -
жи ти и Број ге ло ва ве ша ла или Ва ви лон ска ку ла? Мо гу ли би ти онај
ca put и axis mun di у ко је је чо век увек ве ро вао? Број гел је по зи тив но од -
го во рио на ова пи та ња, ма ка ко па ра док сал но из гле да ло. Гле да ју ћи с
иро ниј ском дис тан цом на „људ ску ко ме ди ју“, у сво јој огор че но сти, он
се ру га чо ве ко вој при ро ди ко ја би да увек тра жи не ка кву пот по ру и
од ре ђе ње, знак бо жан ског при су ства. Сто га ни је чу до што умет ни ко -
ва оства ре ња, ко ја, на из глед, не иду да ље од очи глед ног, за пра во ни су
увек јед но став на за раз у ме ва ње. 

Но во до ба, ре кло би се, за бо ра вља на ку ћу, тра же ћи при бе жи ште у
фи ло зо фи ји и ап стракт ним пој мо ви ма. Сли ка ри ма је ма ло да плат но
пред ста ви са мо оно што ви ди мо, и по треб но је да иде мо обр ну тим пу -
тем, да схва ти мо ње го ву су шти ну и кад она ни је очи глед на. Али и не -
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фи гу рал но сли кар ство, на рав но, има упо ри ште у ово зе маљ ском, и ар -
хе тип ку ће као за кло на оста је и у нај фан та стич ни јим те ма ма ко је се
об ра ђу ју. Би ће их по не кад те же про на ћи на плат ну, али њи хо ва иде ја
и из јед на ча ва ње са чо ве ко вим иден ти те том оста ју. 

Жан Арп ће, ре ци мо, пра ви ти ап страк ци је би о морф ног ти па. На јед -
ном од сво јих му ра ла у род ном Стра збу ру на сли ка ће „Пу пак–Сун це“, и
про во ка тив но уоб ли чи ти пра ста ри мо тив, при да ју ћи обич ном зда њу
но ву функ ци ју, јер га мо же мо озбиљ но, или иро нич но, на зва ти цен -
тром све та. На сли чан на чин на ста ју „ре ла тив но вер ни град ски пре де -
ли“, ка ко су ду хо ви то на зва не ства ри ко је тек на слу ћу је мо, јер је њи хов
ствар ни из глед де ли мич но из ме њен. Та ко је ока рак те ри са на јед на од
фа за ра да Стју ар та Деј ви са. Ње го ва сли ка „Ку ћа и ули ца“ омо гу ћа ва
гле да о цу да их по сма тра из ви зу ре филм ских ка дро ва. Са сво је стра не,
Да ли и Де Ки ри ко оства ри ће раз ли чи те са бла сне и над ре а ли стич ке
при зо ре пра зних град ских ам би је на та што су по при ми ли ди мен зи ју су -
пра нор мал ног. А Се ба сти јан Ма та ап стракт ним екс пре си о ни змом при -
ка за ће из ма шта не све мир ске фан та зи је о су лу дим бо је ви ма ро бо та и
ван зе ма ља ца. Па чак и у та квом га ли ма ти ја су су ко бље ног не за ми сли -
вог оруж ја, на сли ци из 1957, че ти ри па ноа, то јест пред ста ве че ти ри
зи да у про сто ру, ја сно су ге ри шу од брам бе ну функ ци ју ку ће.

Чо век не са ња о ку ћи са мо као лу та ли ца. Док је де те, њен кон цепт
ста ме но сти и не по крет но сти, про тив ста вљен кре та њу, тра си ра му си -
гур ном ру ком пут у ве ли ки свет, а кад од ра сте, чо ве ко ви сно ви, где
год жи вео, ве зи ва ће се за ро ди тељ ски дом. И кад се јед ном скра си, ку -
ћа ће му омо гу ћи ти још не спу та ни ју сло бо ду ко јој те жи. Из соб них
про зо ра по гле ди ће му се ши ри ти до у бес крај, све до хо ри зон та, или
до ку ћа пре ко пу та ули це, све јед но. А на хла до ви тој те ра си де ша ва ће
се ма ле свет ко ви не по ро дич них ра до сти или по кло нич ка пу то ва ња у
ми сли ма. За то ће се по бри ну ти и при јат не про сто ри је, ка кве то ли ко
во ле ин ти ми сти и фо ви сти. Ре кло би се да су они, на че лу са Де ре ном
и Ма ти сом, мо жда бо ље од дру гих, ове ко ве чи ли не са мо ен те ри је ре и
љу де у њи ма, већ и су ге ри са ли кон тра сте на ни воу пој мо ва спо ља -
шњег и уну тра шњег.

И чо век с ра до шћу при хва та рас кош та квих сли ка, ста вља их на зи -
до ве, по ја ча ва ју ћи иде ју ку ће, као да му ни је до во љан већ по сто је ћи
про стор ис под ње ног кро ва. Ово ва ри ра ње и мул ти пли ци ра ње обри -
са ку ће уну тар ен те ри је ра по мо ћу раз ли чи тих при ка за и пред ме та то -
ли ко је уоби ча је но да му ни ко не при да је зна ча ја. Али ако би смо
раз ми шља ли о чо ве ко вом нај о ми ље ни јем об ли ку, он да би онај ко ји
под се ћа на кров ве ро ват но био на пр вом ме сту. Јер, од ку ће као да све
за ви си у чо ве ко вом жи во ту. Она од ре ђу је ње го во би ће и он да кад се де -
фи ни тив но од ми че од ње и кад јој се при кла ња у пот пу но сти. Та ко и
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пут ник и се де лац уче са истог из во ра, што нас чи ни слич ним, док све
дру го пот цр та ва раз ли ке ме ђу на ма.

На по чет ку Дру гог свет ског ра та, 1940. го ди не, Ху ан Ми ро сли ка
„Љу де ко је у ноћ ној та ми во де фос фо ре сцент ни тра го ви пу же ва“. Овај
ин три ган тан на зив мо ра иза зва ти ра до зна лост. По сма трач мо же да се
дво у ми у од лу ци да ли да ово „вођ ство“ про ту ма чи као по зи тив но, или
не га тив но. Осе ћа ње да свет ср ља у мрак на ме ће му се, као и пи та ње да
ли су пу же ви та кви пред вод ни ци ко ји мо гу из ву ћи чо ве чан ство из ње -
га. И ма да су њи хо ви фа сци нант ни тра го ви ро ман тич ни и оку ве о ма
при влач ни, њи хо ва за мр ше на пу та ња чо ве ку је не до ку чи ва, а њен циљ
не из ве стан. Ићи пу же вим тра гом не га ран ту је без бед ност већ и због
ње го ве спо ро сти. Али пуж но си сво ју ку ћу на ле ђи ма. Сле де ћи ње гов
при мер, мо жда би и љу ди, у ми сли ма или на ја ви, под окол но сти ма на -
ра ста ју ће опа сно сти, тре ба ло да пре не су сво је мен тал не зи да ни це на
ка кво без бед но ме сто. И ту се у на шој при чи о су шти ни и функ ци ји
ку ће за на ше би ће вра ћа мо на по че так. 
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