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Слободан Зубановић

КРАЉЕВАЧКИ РУБЉОВ

Милу�ину у с�омен

ОРФЕЛИНОВА ПОРТА

Крочивши у порту Цркве Св. Николаја у Доњем Срему, у Краљевцима,
Јаков Орфелин застао је, на тренутак, уз отворену, велику, капију порте.
У њој се, при цркви, видела зграда школе од дрвеног материјала, покри-
вена трском. Двоја црквена врата са по два крила од храстових дасака,
дуплирана, са француским бравама и тешким гвозденим шаркама, била су
затворена. Пред њим се дизала грађевина зидана од тврдог материјала
учвршћеног кречом и каменом, циглом засвођена, покривена црепом и
још заливена кречом. На олтарском делу цаклила су се стакла три про-
зора са црним, железним, шипкама. Звоник се тек призиђивао, на гомили
цигала, закратко, мировале су две гугутке. Потом прхнуше увис.

Био је позван, по препоруци једног, тобож непознатог бакрописца,
у ствари стрица, Захарија, песника, да ослика иконостас тек подигнуте
цркве, настале на темељима, ако се то тако може назвати, брвнаре која
је наследила цркву-земуницу не много различиту, осим по крсту поврх
тршчаног крова, од осталих српских кућа укопаних, више од пола, у
земљу. Subterraneas domus, веле хронике.

Сетио се стричевих речи док га је уписивао на Шмуцерову Бакро-
резачку академију: „За бакрорез треба сељачка рука, а за сликарство
господско око.” И помислио на онај леп иконостас што га је измоловао
у Гргетегу, на онај у Стапару, што му је доста мука задао, и на онај у Ве-
ликим Радинцима, где се још више намучио, пре због договореног
новца које је искао, него због слика што их је осликао. Прошле, 1792.
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године, у јесен, био је први пут на овом месту, на договору са отше-
чеством које је цркву подигло. Остало је само да ослика иконостас.

Никог у порти није било. Само се мирис старих липа, што су слу-
жиле уместо звоника, шуњао свуд около. Два звона, једно велико и
једно мало, мировала су као два плода, окренута сеоском раскршћу,
додајући му један дискретан, хералдички знак. Светла једва да је било
у то касно послеподне, осим на једном делу зида са спољне стране пев-
нице, на коме је, захваљујући искошеном зраку светла блистао ружи-
части мермер држећи, у љупкој сигурности, натписе две узидане
гробне плоче. Та, савршена имитација вечног мира, обогаћена нијан-
сама лета, у лаганом заласку сунца, заличила је на позадину којом се ис-
ликавају празничне иконе. Јакову се учини да је то место где
садашњост неће проћи никад. И крочи у њу...

Ј а к о в О р ф е л и н , а к а д. м о л е р.

Г. др. Владимир Николић у књизи Ср�ски сликари спо-
миње овог Јакова као синовца чувеног сликара Захарије
Орфелина, но не говори потање  о Јаковљевим радо-
вима. Добротом часног госп. пароха краљевачког Косте
Вуковића дошао ми је у руке запис изнад царских двери
цркве краљевачке, који говори, да је темпло исте цркве
моловао Јаков Орфелин. Запис гласи:
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Пре тога – год. 1792. живописао је он темпло цркве у Ве-
ликимРадинцимау Срему.

Нисам видео ни једног његовог сликарског рада, те не
умем да кажем, какав је сликар био.

Како видимо и Јаков је био карловачки житељ као и
стриц му Захарија. Знам ја и за трећег Орфелина
карловачког ‒ Александра. Шта је овај био Захарији и
Јакову, не знам. Како је Захарија имао само једног сина ‒
Петра, вероватно је, да је Александар био синовац Заха-
ријин а можда рођени брат Јаковљев. Александар се  је  у
осечкој цркви 24. маја 1806. г. венчао са Аном, кћерком Ата-
насија Шевића из Осека.

Лазар Богдановић.

ОРФЕЛИНОВА ПОРТА (2)

Нападало је доста прашине са шора, што су је на Орфелинову порту, да-
нима и годинама, дизала стада говеда и крда свиња тераних пуцањем кан-
џија сеоских чобана, све до оног јутра када су и звоник, и црквени кров, и
Орфелинов иконостас, нестали, у октобарско предвечерје, 1944, у диму једне
експлозије. Повлачећи се испред партизана, Немци су минирали торањ зво-
ника који је, у равници, савршено место за осматрање сваког покрета на да-
љину. Цигле, малтер и резбарени оквири летели су преко порте и падали на
околне куће од ћерпића и сеоско раскршће, густо, као јесења киша.

Кад се све слегло, у тишини, из рушевина цркве је извучено педе-
сетак икона и један медаљон Јакова Орфелина. Онај на којем је мелан-
холични Карловчанин оставио запис о сликању иконостаса, али и још
нешто. Мора да је припадао извесном „идејном кругу јозефиниста”,
или „националиста”, дочим, на њему, Стрaтимировића назива митро-
политом „славено-сербског” народа. О томе ништа ни мање, ни више,
од тог записа и његовог тумачења, није познато.

Деценијама потом коров и годишња доба царовали су трулим гре-
дама на којима је некада стајала слика „Св.Тројство”, или најбоља мо-
дерна света композиција те врсте у нас, „Бог Отац”. По њима су се
пентрали младићи хватајући голубове, ризикујући да се суноврате на
часну трпезу. Влага се сливала низ зидове, мемла се додворавала циг-
лама, малтер се крунио и опадао, све док се није прикупила снага и све
обновљено, 1989. године. Уочи нових недаћа.

Познато је међутим, да се двориште порте променило и да су исто,
нетрагом, нестале његове велике липе и дудови, уступајући место то-
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полама и боровима. Испод којих је, заједно са љуљашкама за децу,
изван порте која се смањила онолико колико се у старости смањују
људи, подигнут споменик палим учесницима народноослободилачког
рата, сеоским житељима. На њихова часна имена пада, ево, и дан данас,
лазур Орфелиновог премаза, додајући једну тамну нијансу стиховима
песника уклесаним испод једне петокраке звезде, од које је остао само
метални шиљак на ком се клати пожутели лањски венац. Међу њима
издваја се један римован запис с призвуком иреалности, једна врста
уметничке мрље, удешене да заувек представи учешће локалних важ-
ности у општем животу и историји. „Жито је горело радосно што
гори”, заувек колективно узвикује песник, болно и тужно патетично.
Док се, у даљини, вију танке линије сумрака изнад тмурног, сремског,
поља...

С Т А Р И Н Е  С Р П С К Е .

У селу К р а љ е в ц и х , сат хода од Руме, у Равном-Срему,
има две три лепе старине, које је вредно забележити, да се за
њих сазна и на даље, а и да им спомен не угине до послетка.

На сред села тога, као и другде, с р п с к а је црква пра-
вославна. Споља ту зграду гледајући, не би човек ни по-
мислио, какав диван адиђар а на дику и понос српскога
некад уметништва у њој таји и сјаји. У тој цркви краљевач-
кој  с т а р и н с к о  ј е  т е м п л о, кроја византиско-српског,
и резарије казују ти прекрасни укус и још лепши посао од
те врсте. Али тај рукотвор далеко је надмашио с л и к а р -
с к и  р а д  и умештво старога сликара Србина Ј а к о в а  
О р ф е л и н а, веле, синовца онога нам, некад на гласу сли-
кара и књижевника  З а х а р и ј е  О р ф е л и н а.1

Јаков Орфелин је то темпло насликао године 1794. као
што изриком пише над дверима на таблици једној. Слике
су те, истина, по познатом иконографском пропису школе
Пајсијеве,  али  има  на  њима  много  и  много  самостал-
нога  и  уметничког  с а м о с в о ј н о г извађања, што се
тиче састава и начина бојадисања. Особито су ту, рекли
бисмо, праве ремек-слике: она престолна слика света
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Тројица и ниже ње десно слика Христа Господа: чисто те
занесу, кад их гледаш, дивотом и побожно-светињским
типом па ипак пуноћом живота у њима. Не уступају много
тим двема ни оне друге слике престолне; само штета, чини
нам се, да их је касније многе покварила рука невешта, чис-
тећи темпло, те тобоже поправљајући и дотерујући, чему
нема трага на поменутим двема.2

Да је у нас, кам’ среће, да имамо свој музеј, м а  б и л о
г д е у к о м  ф р у ш к о г о р с к о м  м а н а с т и р у, па да
су у том пребране и збране на гледање и угледање све те
наше тамо, и са других страна овосрпских лепе нам књи-
жевне и уметнишке умотворине и рукоработе – копије
мало час поменутих слика цркве краљевачке доиста би биле
за украс том српском, којом срећом, музеју...

* * *

Другу старину, коју у тој истој цркви видесмо, то је ста-
рински, биће  п р в и  с р п с к и - с л о в е н с к и  у ових
крајевих антимис  ц р к в е н и  или  другим  именом плаш-
таница. Састављен је и на свет издан за доба митрополита
И с а и ј е  Ђ а к о в и ћ а, првога у ових странах прејемника
патријарха Арсена Чарнојевића, године, као што на анти-
мису пише, zsyi то јест 7216. или aái1708., а после усвајан
и прештампаван и од потоњих српских митрополита. Овај
пак који видесмо, као да је бакрорезом печатан за митро-
полита Мојсија Петровића 1728. год. у Бечу. Ево ћемо
кратко и да опишемо тај антимис, колко за онај мах у
хитњи забележити могасмо. Плаштаница је обична а слике
су побоља работа бакрорезачка ‒ ово оценити посао би био
старинара ког. Нас је већма заинтересовао натпис на томе
по језику и по садржају.

На плаштаници тој испод слике положеног спаситеља у
крају пише старински српски слови минејски ево ово:
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Ово би дакле била још старија првина штампарска у
Србаља у ових крајевих, од оних   Жефаровићевих:   „С т е
м а т о г р а ф и ј е” год.  1741. и „ П о у ч е н и i а с в я т и т
е л с к о г и т . д.” год. 1742.

Али је од овога натписа још претежнији онај други у
около на том антимису, који гласи:

И из ових задњих речи види се смер и тадашња жива жеља
српска, то јест, шта очекиваху Срби после, кад јунаштвом и
жртвама големим у ових крајевих испуне завет и обет ‒ којему
је трага у позиву и првој привилегији српској! ...

Оваких ће антимиса по свој прилици бити и по другим
нашим црквама, и ко за тим стане и доколнији буде, ва-
љаће да их и боље и тачније опише. А овом приликом нек
је ма и узгред напомене, да би исто тако требало описати и
ону дивну плаштаницу у манастиру Крушедолу, свилену
па златом везену, за коју нам један тамо монах говораше: „д
а с у  т о  в е з л е  с е с т р е  Д у ш а н о в е”, које, ако тако  и
народу казује, тај му свакако грех историјски не би био, код
добре воље иначе ‒ најтежи.
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* * *

Трећа старина, што тамо прегледасмо, јесу србуље, од којих из-
риком помињемо

„Трипесньць (Триод постни)” штампан у Млетцих 1560‒1561.
год. у српској штампарији Вићентија Вуковића од Ђурића, сина Бо-
жидарева. Књигу је ову описао Павле Шафарик у својој историји
српске књижевности4 на стр. 272. и исправио годину; у књизи тој
стоји af~ (1590) а треба да је af (1560). Нама ту особито у очи упаде
на првоме листу у вињети овај натпис:

и у томе  нарочито  реч:  ш т а м п а н а,  (откуда  је  после  дошла  наша
данашња  реч  ш т а м п а р и ј а ) и по том потпис овај Вићентијев, те
с тога  овде  то  од  слова  до слова забележисмо.

То нађосмо и видесмо у Краљевцих; колико се онако с ногу даде,
у хитњи побележисмо и ево на свет износимо. Буде-л ко тамо дос-
пешнији и овоме мукает, нека и побоље све то развиди, испише и
опише те и поправи, што је овде и нехотице можда пофаљено.

Другом приликом исто овако донећемо и две три белешке, шта
видесмо у Добринцих, у месту рођења нашег вредног и заслужног
књижевника и народног радина д р а Ј о в а н а С у б о т и ћ а .

ЛЕТ ИКОНЕ

Та икона никад није стајала на другом месту. Заправо, увек је била ока-
чена поред прозора. Ту је и сто. Oнај који седи за њим, види, напољу,
гране старе јабуке, петроваче, са тек по којим листом што пркоси нес-
танку. Месец је децембар. Лето беше  брзо прошло остављајући тра-
гове у сећањима – меланхолија врелих ноћи: summer solstace. Тај
прозор налази се у средњој соби куће, пролазној, из које се лево и десно
улази у друге две. Све три гледају на ред кућа, прекопута. Преко њих се
једнолично разлива  звук звона сеоске цркве. Нарочито недељом.

На старој фотографији, случајно нађеној у црвоточној витрини,
види се та кућа фотографисана, вероватно, првих година двадесетог
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века, у пролеће, у јасан дан, око подне, сенке су кратке. Онај који је
држао апарат, будући да се на слици види велика капија која води у
ајнфор, троје мањих врата и четири прозора, а има их још, стајао је да-
леко од куће да би све то згурао у објектив.

Због тога су фигуре људи ситне али, због доброг светла, довољно
јасне. Могу им се распознати и лица. Читљив је и натпис изнад велике
капије, исписан читавом њеном дужином: Никола Васић и синови.

Никола је имао два сина, један га је наследио у ковачком занату,
други се окренуо столарству. Један део имања „дао” је чекићу, други
„оставио” столарском метру. И велики улаз поделио је тако – са леве
стране рзали су коњи на поткивању, с наковња прштале ужарене вар-
нице док се ковало гвожђе које је мало касније шиштало, као змија,
спуштено у кофу хладне воде са бунара; са десне стране улаза стајали
су уза зид колски точкови на којима је требало заменити паоке,
штрчало је багремово коље које ће под рендом бити удешено за
држаља ашова и мотика, један поклопац недовршеног сандука од ча-
мовине био је положен преко наручених, дугих, мердевина. Слика так-
вог стања ствари производила је утисак дубоког поштовања заната и
топле, братске, љубави онакве какву осећамо према себи самима. Али,
у животу то често бива, зеница и мисао не иду толико и увек заједно.
Браћа, из неких разлога, нису један другом говорили ни добар дан.

Кад се каже икона, могло би се помислити да на зиду виси слика на
дрвету, рад неког иконописца. Међутим, ово је отисак, копија, у боји,
на дебљем папиру. Три свеца. Около, сувим жигом, изведен је оквир,
са гобленским шарама, a све то стоји под стаклом, у старом, црвоточ-
ном, раму чије су унутрашње ивице премазане златном бојом. На
слици, свеци имају готово исти лик, само су им браде различите. У сре-
дини Св. Јован Златоусти, с лева Св. Василије, десно Св. Јован Чудот-
ворац. Гледају, заједничким погледом, на оног ко крочи у собу.

То тројство, у животу ковачевог домаћинства, дуги низ година,
биће, на известан начин, запамћемо и по три човека које је судбина ве-
зала oнако како само она то уме. Његови синови, из рата изашли као
официри, предали су своју сестру у руке трећег ратника, рођеног „с
оне стране Саве, прекопута” и годинама су све док их, једног за другим,
није раздвојило оно што на крају све раздваја, долазили у мирно, срем-
ско, село надомак Руме. Скидали су униформе и одлазили на рад у ви-
ноград или у башту, правили су вино и ракију и веселили
новембарском топљењу чварака, мирису шунки, лети уживајући у хла-
довини звезданих ноћи. Једино је један део фасаде, офарбан масли-
насто, као сенка одавао њихову професију.
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Икона је све време, готово заборављена, стајала на истом месту од
времана кад је окачена. Можда је то било оног истог дана кад је у пра-
шини и диму долетела у двориште Здравка Васића, ковача. Било је то
на крају октобра, последњег под немачком окупацијом. Око два сата
после поноћи селом је одјекнула страшна експлозија.  Огроман кров и
торањ сеоске цркве нестали су у прашини и диму. Цигле, отпаци црепа
и шута засули су најближе куће, на раскршћу. Црква је претходног дана
минирана. Кад се разданило, кад је дан освануо, домаћини су извири-
вали да виде има ли још Немаца у селу. Сокак је био празан – чекао је
ослободиоце. Прича се да је ковач, сутрадан, скупљајући на гомилу
цигле и цреп по дворишту угледао један, лист хартије са ликовима три
свеца. Онда је под остацима тешко оштећеног иконостаса Јакова Ор-
фелина, нађен и један празан рам. Био је исте величине као лист па-
пира који је завршио у ковачевом дворишту.

Сад је почетак зиме, у соби је хладно, тек је наложена мала пећ,
„Препород”, донесена из града пре више деценија. Око импровизова-
ног писаћег стола мува се човек, седе косе и не тако неговане браде и
бркова, заокупљен кабловима једног компјутера средње меморије. Мо-
нитор је ставио испод иконе три свеца, као некакво велико, четвртасто
кандило. И седи, испред њега, непомично, као пред молитву.

Дуго времена није долазио. У левој соби, у којој је некад била ковач-
ница, осећао се тежак мирис плесни, у десној влага је осликала велику
жуту шару од половине зида до патоса, у кухињи, видела су се места где
је са крова продирала вода. Избеглице из последњег рата, што су жи-
веле у малој, дворишној кући, поред шупе на којој се черпић осипао,
отишле за својом судбином, у столарев део куће уселиле су се нове, че-
кајући да реше свој проблем. Бунар се скоро урушио, бадем поред њега
осушио. Помрли су и официри, двојица у оној години кад су бомбе до-
лазиле с неба, кад су над земљом витлале олује без грмљавине и без
шума...

Тргао га је ударац црквеног звона са обновљеног торња. Ставиo je
на сто, пред себе, свеску са чудно исписаним редовима, без великих
слова и интерпункције, од које се није раздвајао дуже времена. Дуго је
зурио у екран на ком су у рамовима светлеле безбројне иконице. Свака
од њих отварала је нов свет. Мислио о том како се божански живот,
леп и страшан истовремено, може волети у пролазној лепоти. Знао је
да је и он, сам, само пролазни час, врх таласа једног валцера, једне реке,
једног облака, ритам једног протицања. Није био ни тужан ни занесен
том мишљу, осећао се дубоко укљученим у све около њега и дужан да
све то урами.

Већ се смркавало и спољно светло је нестајало наспрам светла са
екрана које је, лагано, освајало собу. Човек примаче тастатуру, окрену
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нов лист свеске прелетевши брзо неколико страница и откуца један
ред. Личио је на стих. Затим, одлучно, изабра на екрану наслов оне оп-
ције која се користи да би под другим именом сачувао документ са
променом. Save as. И кликну мишем.

ЗВУК ЗВОНА

Некакав изненадни звук, не звоњава, више брундање неког мотора у
сеоском, боље речено комшијском, дворишту, подиже ми поглед ка
торњу цркве Св. Никoле. Већ више дана њен звоник чека своју „капу”
– наручено, ново, кубе наместо лименог покрова који га је дуго штитио
након прве обнове од последица рушења давних, ратних, године.
Иначе, питања о судбини њеног иконостаса надмашила је Јакова Ор-
фелина који га сликао; стриц му је био онај молер – Захарије, који
„призивао се управо Стефановић, али са убоштва свога прозвао се Ор-
фелином, што ће рећи: сиромаком”, премда је био и искусан подрумар.
У сваком случају, звук који се чуо долазио је из порте Орфелинових. З

Помишљам како звук звона није само позив на молитву, звон опро-
штаја, објављивање какве несреће, узбуне, или радосна најава нечијег
ступања на сцену звану живот. Враћају ми се, из детињства, нечије речи
о звоњави: Ако чујеш да са цркве јечи потмуло, некако издалека, лето
ће бити кишно, јесење, зима мразна, препуна снега. А када је само ве-
лика влага, а неће киша, њихов звук биће тиши. За топлих, сувих дана,
звон ће бити чист и јак и дуго растеривати јато голубова око торња, за
за разлику од оног који ће, ако је хладније, на њиве падати пригушено,
тише од снега...

Најлепша секвенца филма Aндреја Тарковског „Рубљов”, сугести-
вна и дирљива, свакако je она звана „Звоно 1423”. Има их, у филму, још
неколико које тај термин заслужују, али прича о ливењу звона надви-
сује их као што црквени торањ надвисује црквени кров. За њу ме, не-
избрисиво, везује слика: мноштво затегнутих, дебелих, конопаца
којима безброј људи-мрава подиже тек изливено звоно, правећи ана-
логију са конопцима балона с којег се прати подизање звона. Дечак
који га је у стрепњи лио, још не зна да је мајстор... Везивање коноп-
цима за небо дубок је симбол.

Велики кран дизалице, једва утеран испод торња звоника, већ је
надвисио његове зидове. Огромну и тешку металну куку већ су приве-
зали за кубе; оно ће, висећи на челичној сајли и мирно, као тек обе-
шени, снагом мотора бити подигнуто и постављено на место које
свакој цркви, било великој или малој, даје коначни лик. Јачину већ упа-
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љених мотора тек повремено надјачају гласови, више команде, под
којима се кубе лагано, скоро неприметно, диже к небу.

Дан је јасан, готово радостан. Зидови звоника у јарком, подневном,
светлу изгледају сретно; као дете које се весели новој капи. Окупљени
у малој гомили која је то посматра, људи су готово непомични, скаме-
њени у пози кокошака које пију воду; гледају, нетремице, у небо. Није
прошло много времена, кубе је већ висило тачно изнад торња. Између
њега у места где ће бити спуштено, трепрерила је плава трака као  ви-
сећи на хоризонт – сунце није још зашло нити је мрак покупио сву пла-
вет. Ту се, наједном, као из неба, појавио један човек...

На икони Тројица коју нам је оставио црноризац Рубљов неба
нема; ученик Сергеја Радоњешког као да је хтео да нешто сакрије од
свог учитеља. У ствари, није крио ништа: небо зрачи са тиркизноплаве
боје одеће насликаних анђела. Тај одблесак је тихи одсјај византијског
сликарства и уметниковог, монашког, опредељења. Такав амалгам пре-
твориће се у еталон иконописаца и прерасти, доцније, у неписано пра-
вило о деловању сликара, уопште уметника, у часовима хаоса и
пометњи, великих искушења – О чему сведочи уметност. У време када
је Рубљов осликавао Тројицу буктао је рат против Татара с једне, ме-
ђусобна борба, рат за власт руских кнезова с друге, и епидемија куге, с
треће стране. Неком се може учинити да се у том смислу, у свету,
ништа не мења или се није променило, до дана данашњег. Можда и
јесте али, где су Рубљови?

Онај човек, мајстор, стајао је мирно на врху звоника док се терет од
неколико тона спуштао на њега, милиметар по милиметар. У једном
трену подигао је руку и дохватио кубе, његову спољашњу ивицу усме-
равајући је на ивицу зида звоника. Онима који је тај чудесан призор
посматрали са сигурне даљине, одоздо, чинило се да му је читаво, ба-
карно, кубе стало на длан. Не дуго потом зачула се граја и весели уз-
вици. Погледах увис. Зрак сунца договарао се са златном бојом крста
на врху кубета. Фигура мајстора некуд је нестала...
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