Витомир Теофиловић
Дедић својом књигом, као у духовној симфонији са
закључком „Слава Тебје Господи“, поручује да нисмо
само секуларни већ пре свега сакрални народ, чију
државу су свеци створили: Немања (Свети Симеон
Мироточиви) са синовима Светим Савом и Стефаном
Првовенчаним и њиховим настављачима.
Протојереј др Александар Д. Средојевић

свєтлост у тAми вєковA

Милутин Дедић
Милутин Дедић

Дедић нам је и као уметник речи и као сликар представио
Студеницу и потоње чувене манастире и цркве: њихову
архитектонику, ликовну естетику, посебно фрескосликарство као не само наш већ и на светском нивоу
врхунски уметнички домет. Импресивно је показао
да је то доба плодног прожимања стилова – стварање
нових облика надградњом старих канона и узуса. То
је била својеврсна антиципација модерне Елиотове
поетике – прожимања иновације и традиције. Дедић је
то прожимање дубоко доживео и уверљиво описао јер
и сам као сликар сматра складно прожимање новог и
традиционалног врхунским поетичким избором.

свєтлост
у тAми
вєковA

Стефан Првовенчани
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За штампање ове
дивне и врло интересантне
књиге у свему сагласан
Патријарх српски
Иринеј
24. јун 2019 г.
Београд

Запис

је слика опчињености нашег ока и духа, лик нашег усхита
или туге што је нешто такво какво је.

Запис

је дах и дух завичаја у бескрају света, зрак нашег погледа
на лицу времена.

Запис

је траг нашег искорака из магме неизрецивог у пределе
извесности.

Запис је уздах наше душе на ветрометини света, сусрет наше
трошности са вечношћу.
Запис

је кутак наше знатижеље на карти света, преплет нашег
јаства и остатка света.

Запис

је истина кажипрстом сведока оверена.
Витомир Теофиловић

[

]

Милутин Дедић

свєтлост
у тAми вєковA
У част осам векова самосталности
Српске православне цркве
1219–2019.

2019.

[ 14 ]

СAдржAј

I
духовни хоризонти – хоризонти светлости

II
Отисци светлости у кAмену и души

| 21

III
НепролAзно у пролAзном

| 31

IV
У окриљу мAјке свих цркAвA

• Градња
• Живот у камен уклесан
• Тренутак приближења
• Неми сведоци живота
• Будни чувар снова
• Ктитор и његов клесар
• Испосница

|
|
|
|
|
|
|

| 41

45
53
56
57
58
59
60

V
Светлост јачA од мрAкA

| 65

VI
Одблесци и трAјањA

| 73

VII
ПолифонA сAгласја духовних токовA

| 85
• Духовни токови
| 87
• Дијалог
|
• Пред кућом Воје Ђурића 90
VIII
СрAстAње

| 93

IX
СлAвA Тебје Господи
избор литерAтуре
О Aутору
Рецензије
ИменA у тексту

| 99
|
|
|
|

102
103
105
110

[ 15 ]

| 83

| 17

духовни хоризонти - хоризOнти
светлости

Н

ароди којима је стало до властитог идентитета, а
Срби су несумњиво такав народ, чувају од заборава
личности и догађаје који су темељ њиховог постојања. За српски народ стицање самосталности њихове
Православне цркве (аутокефалности) један је од важнијих темеља. Иако се то догодило пре 800 година, никада није престајало
да снажи народни дух како не би нестао у мрачним понорима заборава. Штавише, самосталност Српске православне цркве представљала је несавладиву препреку многима који су покушавали да
униште тај идентитет, па и сам народ.
Стицање самосталности Српске православне цркве није
било само канонско питање наше цркве, већ догађај који је суштински утицао на опстанак и развој српског народа. То је било понекад
изузетно тешко, што се види и у прекидима државног континуитета. Од 1190, када је Византија први пут признала самосталност
српске државе, па до поновног осамостаљења 2006, Србија је тек
нешто више од 300 година била самостална држава. Српска православна црква није прекидала своје деловање иако је бивала и толико угрожена да се чинило да и не постоји. Осветљавајући догађаје
и личности у вези са стицањем самосталности државе и цркве, а ту
посебно место заузимају Стефан Немања и његови синови Сава и
Стефан Првовенчани, ми на својеврстан начин указујемо на континуитет трајања српског народа, што је и те како важно ако се зна да
су многи народи који су живели на балканским просторима заувек
нестали (Јаподи, Дардани, Аутаријати, Далмати, Трибали, Мези,
Дачани, Трачани, Келти, Печенези, Беси, Гети...).
Публикација Светлост у тами векова посвећена је осамстотој годишњици стицања самосталности Српске православне цркве. Заснована је на релевантним историјским подацима, записима насталим на местима важним за овај догађај
и народним предањима. Кад је реч о предањима, треба рећи
да оно што је остало у памћењу народа и што је његовом маштом надграђено често више него било шта друго указује на
суштину. Народ је непогрешиво препознавао вредности које
је требало запамтити и то је омогућило да одређени догађаји
и њихови актери остану у сећању. Рађено је то често на чудан
начин. На пример, да би што потпуније исказао своју приврженост Светом Сави, народ је разним топонимима давао његово
име. Има их широм Србије, као и у Црној Гори. Највише, чини
се, у околини Пријепоља. Обилазећи ове крајеве наилазио сам
на Савине воде у кањону Милешевке, Савин крш на планини Ја[ 17 ]

довник, Савин лакат на путу Милешева – Света Тројица, Савин
брод (газ на Лиму између села Ивање и Велика Жупа), али и
Савин бор у подножју тврђаве Милешевац. По предању, Свети
Сава обилазио је и Дурмитор, па и тамо налазимо Савине воде

Oстаци Савиног бора код Милешевца

на висини од 2.212 и Савин Кук на висини од 2.313 метара. Ово
су и данас најпосећенија места на Дурмитору.
Студеници сам поклонио посебну пажњу с обзиром на то
да су се у њој одиграли многи важни догађаји за стабилизацију
стечене независности Српске православне цркве и њен утицај
на даљи развој српске државе и цркве. Студеница је давала и
још увек даје повода да се размишља о вредностима насталим
у њој. Многима су оне блиске и на њих ћу се осврнути. Радује
учешће младих који настоје да повежу савремена достигнућа
с вредностима насталим у далекој прошлости. У том смислу
одржавање Духовне академије Музичке омладине Србије у
Студеници и рад Републичког завода за заштиту споменика
културе Србије на њеној рестаурацији и конзервацији веома су
важни. Из реченог је произишла концепција публикације која
представља синтезу писаних и ликовних садржаја и има за циљ
да на једноставан и сликовито упечатљив начин приближи
што ширем кругу читалаца догађаје о којима је реч. Богатијом
је чине и цртежи Луке Дедића, сликара-конзерватора, који је
готово сваки детаљ ове светиње оваплотио својим ликовним
језиком.
Вредности Студенице препознате су и у светским
оквирима. Од 1986. налази се под заштитом UNESCO.
Свако казивање о настанку српске државе и самосталности
њене цркве не може да дâ праву слику ако се бар нешто не каже
[ 18 ]

о Хиландару, с обзиром на његову немерљиву улогу у духовном
животу српског народа. У публикацији Светлост у тами векова
указаће се на оно што се непосредно односи на везу Светог Симеона Мироточивог и Светог Саве с Хиландаром и Светом Гором.

Хиландар, маслина

[ 19 ]

ОТИСЦИ СВЕТлОСТИ
У КAМЕНУ И дУШИ

Отисци светлости у
кAмену и души

Х

ришћанство је несумњиво било најважнији чинилац свеукупних прилика у Европи у време досељавања Словена на балканске просторе. Већ
од Свeтог Никете Ремезијанског (око 330–420.
године) ишло се за тим да се многобожачки народи покрсте.
Одвијало се то у знаку борбе источних и западних сила за превласт на Балкану.

Остаци Ремезијане

Почеци сукоба видљиви су већ у доба Константина. Приликом одржавања Никејског сабора, 325. године, папа Силвестар
(314–335. године) успостављао је канонску везу с Дакијом ширећи своју јурисдикцију над Илириком. Према легенди, он је излечио
цара Константина од тешке болести, а овај му је заузврат дао световну и црквену власт, што је потврђено посебном Даровницом.
Касније је утврђено да је овај документ фалсификат. Занимљиво је
да је Данте осудио овај акт не знајући да је кривотворен. У свом
делу Божанска комедија, у поглављу „Пакао“, записао је:

[ 23 ]

Ах, Константине, каквим нас злом смори
Не обраћање, већ твој мираз који
Првог папу богаташем створи.

Кад је реч о овом папи треба истаћи да се његов портрет налази на једној фресци у олтарској апсиди манастира Пустиња код Ваљева. Још није протумачено откуд он ту.
Цар Теодосије 395. године поделио је Римско царство на Источно и Западно и тиме се ситуација још више закомпликовала, јер није
извршена и канонска подела, па су источни делови, у црквеном погледу, потпали под надлежност Рима. Трајало је то све до 732. године када
јурисдикцију над источним деловима царства преузима Цариградска
патријаршија. Нетрпељивост међу хришћанима кулминирала је 1054.
године. Тада долази до раскола међу црквама и једна на другу бациле
су анатеме. То стање је трајало више од 900 година, све до 1965, када су
се римокатоличка и православна црква сагласиле да се анатеме скину.

Цариград

Доласком на Балканско полуострво Срби су се прилагођавали
постојећем стању и већ за време византијског цара Ираклија (610–
641. године) примају хришћанство. Тешко је из садашње перспективе сагледати сву величину тог чина. Извесно је следеће: да то није
урађено, питање је да ли бисмо као народ опстали. Треба указати и
на неке неповољне околности које су отежавале положај српског
народа. Ради се, пре свега, о томе да је граница између Источног и
Западног римског царства ишла управо преко земаља које ће чинити
језгро државе Стефана Немање. А кад су границе у питању, око њих
вазда има нечег узнемирујућег.
Колико су Срби прихватали хришћанске вредности најбоље
се види у томе да су упоредо с примањем хришћанства стварали и
своју државу, што значи да су те вредности не само поштоване већ и
уграђиване у све аспекте живота. Духовност је била њихова сушти[ 24 ]

Рим

Свети Петар у Расу

на. Она је снажила и цркву и државу, а народ је свесрдно прихватио.
Стефан Немања давао је подршку цркви, па се тиме може објаснити његова градитељска активност. Тежио је да се успостави склад
између духовног и световног, баш као што је то чинио и његов син
Сава, пишући Законоправило. То је изражено и симболиком имена
[ 25 ]

Стефан, које је имало двоструко значење: прво, обавеза према круни
и независности државе и друго, лична (духовна) обавеза по угледу
на првомученика Светог Стефана, браниоца вере и цркве. Отуда код
Немањића поред крштеног имена и име Стефан (Стефан Немања,
Стефан Првовенчани, Стефан Урош, Стефан Милутин...). Прихватање духовних вредности није увек ишло лако. Можда је то најбоље
изразио Свети Бернард из Клервоа (1090–1153). У писму упућеном бенедиктинском калуђеру Вилијаму 1127. осуђује манастирску
раскош, а нарочито ликовне уметности. Између осталог, каже да се
излаже савршено лепа фигура неког свеца или светице, па се сматра
да је тај светац светији што су блиставије боје на слици. Људи се више
диве лепоти него што поштују свето.

Солун

С духовношћу је тесно повезано очување душе. Томе се у средњем веку поклањала велика пажња. Уосталом, градња задужбина у
непосредној је вези с тим. Сама реч задужбина значи „за душу“. У њој
се обављала молитва за спас душе, а била је и гробница за ктитора.
Задужбине су подизане у част одређеног светитеља који је требало
да чува ктитора и помаже му да добије Христову милост пред Страшним судом. Занимљиво је у том погледу писмо (посланица) Светог
Саве упућено из Јерусалима 1233. Спиридону, игуману манастира
Студеница. У њему Свети Сава наглашава потребу да сачува душу, а
то саветује и Спиридону. У завршном делу пише: [...] ако човек и цео
свет добије, а душу изгуби, која је корист? У религији, митологији и
народном веровању душа надживљава човекову телесну смрт. Народ
је прихватио црквени празник Задушнице, када се посећују гробови
најближих и узносе молитве Богу за њих. Остало је у томе понешто
паганско. Стари Словени веровали су да душе покојника долазе из
[ 26 ]

загробног света у походе својима. Износили су разне претње ако их
живи рођаци забораве или занемаре. У недељи кад су Задушнице не
започињу се никакви радови. Није сувишно подсетити да и једно од
тумачења међународног сигнала за помоћ СОС значи спасите наше
душе.
Светлост у коју се Христ преобразио на планини Тавор неугасива је јер је утиснута у душе верника и сваки камен њихових задужбина. Царство је Божије унутра у нама, рече Свети Лука. Немањићи су били свесни тога, па све што су урадили осветљавало је пут
српском народу да не би забасао у пределе хаоса и таме. На том путу,
увођење писма на језику разумљивом народу било је од највећег значаја. Најзаслужнији за то јесу браћа Ћирило и Методије из Солуна.
У њихово време (9. век) Византија је била преплављена Словенима.
Постоји мишљење да су чак и они били грцизирани Словени. Језик
који су прихватили назван је старословенски. Био је то дијалект Јужних Словена из околине Солуна.
Ћирило и Методије су тај језик кодификовали за потребе цркве. Иначе, њиме нико није говорио. Прво су сачинили глагољицу, а
онда су њихови ученици Наум и Климент у 10. веку створили ћирилицу. Цео овај процес пратиле су многе тешкоће. Можда је највећа потешкоћа била та што су противници Ћирила и Методија тврдили да
се литургија може одржавати само на три језика: хебрејском, грчком
и латинском. Ипак, папа Јован VIII, 880. године, а цариградски патријарх Фотије 882. године дозвољавају да се богослужење може обављати и на словенском језику. Ово је довело до тога да се христијанизација Срба вршила на народном, а не на грчком или латинском језику.

Манастир Месић
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Свети Ћирило и Методије у Кистањама

Могли бисмо рећи да су примање хришћанства, повезаност
цркве и државе, увођење писма на народном језику и стицање самосталности Српске православне цркве помогли Србима да сачувају
светлост у тами надолазећих векова.
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СлAВA ТЕБЈЕ ГОСПОдИ

Хиландар, Небеска звона

СлAвA Тебје Господи

З

вуци хора верника испуњаваху древну Немањину задужбину. Каква привилегија – певати пред ктиторима, светитељима, светим ратницима, архијерејима и испосницима,
рањаваним и сакаћеним вековима, који зачас оживеше под
снажним акордима Божественије службе Светог Јована Златоустог.
Они ћутећи говоре убедљиво као и пре но што су овековечени на
зидовима светиње. И крилати лавови живнуше, сломљених крила
и без моћних шапа, на величанственом улазу у наос.
Кроз пукотину сна гледао сам како један сунчев зрак нестаје у
очној дупљи непознатог ратника. Обоје их је миришљави дим тамјана узнео до каменог неба Савине испоснице.
Недогледне су духовне дубине и висине. Духовни вирови преносе ме у пределе ван времена и простора. Шум непознатих мора
допире до мене и храбри ме да не потонем. Мистерија бескраја преображава се у љубав и лепоту трајања.
После узвишеног полифоног сагласја Буди имја Господње, верници се разиђоше. Тишина је обавила Студеницу. Остао је само неугасли ехо Слава Тебје Господи.
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О Aутору

Милутин Дедић
Историчар уметности,
сликар и публициста. Рођен
у Шибенику 1935. године.
Дипломирао историју
уметности на Београдском
универзитету 1962. године.
Ликовна активност
Излаже од 1959. године: тридесетак самосталних и више
колективних изложби у земљи и иностранству: Београд, Суботица,
Шибеник, Приштина, Лондон, Брисел, Сремска Митровица,
Загреб, Тршић – Вуков сабор, Парсе сур Сарт, Трст, Сирогојно,
Ниш...
Илустровао 25 књига поезије и прозе.
Педагошки рад: у Крупњу 2006. и 2007. по властитом програму
организовао Малу школу цртања. Одржао око 100 предавања о
манастиру Хиландар.
Предговори за каталоге више самосталних и колективних изложби.
Учествовао у раду многих ликовних колонија.

Културна политика
Иницирао и водио пројекат о култури рада; програмирао и
реализовао програме из културно-естетског образовања одраслих;
непосредно радио на унапређењу културно-уметничког аматеризма
радника; Активно учествовао на многим симпозијумима у земљи
и иностранству, где се расправљало о културној политици: Брисел,
Москва, Праг, Будимпешта...

Издавачка и публицистичка делатност
Објавио, с Михаилом Вујанићем, монографију Воденица, божја и ђавоља;
збирку записа Кућа облака (ауторско издање), монографију Тршић
(ауторско издање), Трг тишине (путопис о нама), Пркос ветру и времену
(Записи бродског сликара); текстове из културне политике и ликовног
живота у дневним новинама и периодици. У Политици објавио фељтон
о школском броду „Јадран“. Од 20. јануара 2008. до 16. октобра 2011.
у Вечерњим новостима објавио 190 ликовних и литерарних записа у
рубрици „Сликарев маратон“.
Био главни и одговорни уредник часописа Културни живот.
У часопису Бијела пчела КПД Просвјета у Ријеци (Хрватска) у
две колумне до фебруара 2019. објавио око 100 прилога о српској
културно-уметничкој баштини и путописних записа из разних
делова света. Објавио више текстова у Књижевним новинама.
[ 103 ]

Филм, радио и телевизија
Иницирао и био актер документарно-поетског филма Светибор
(режија Драгомир Зупанц).
Као стручни сарадник емисије Енциклопедија за радознале РТС-а
снимио више од 100 прилога углавном o мање познатиm деловима
Србије.
Учесник емисија: Код два бела голуба, Музика коју волим, Огледало
душе, Боја ноћи, Професионалци, Трезор, Од злата јабука, Агапе, Лице
живота, На скривено те водим место...
Од октобра 2018. аутор емисије Записи с предумишљајем Радио
Београда 2.

Поштанске марке
Поводом обележавања осамстоте годишњице манастира Хиландар
„Југомарка“ је издала серију поштанских марака с четири Дедићева
мотива манастира Хиландар. Штампане су и две марке с мотивима
манастира Грачаница и Дечани.

Радно ангажовање
Од 1953. до 1991. године:
Учитељ у Дубравицама (Општина Скрадин) и Примоштену;
графички радник у Београдском графичком заводу; васпитач у Дому
ученика у привреди „Милорад Петровић“ у Београду; стручни
сарадник за филм и позориште у Центру за културу и уметност
Радничког универзитета „Ђуро Салај“, потом управник овог
центра; управник Театра поезије; самостални саветник за културу у
Председништву синдиката Југославије; главни и одговорни уредник
часописа Културни живот.

Друштвена признања
Златна значка Културно-просветне заједнице Србије;
Више плакета града Београда.
Златна плакета Бард винских путева Србије.
Високо интернационално признање за животно дело Академије
Иво Андрић.
Титула Ја Крчединац за 2017. годину.
Изванредни Златни беочуг Културно-просветне заједнице Србије
за животно дело 2018. године.
Велика зелена повеља Еколошког удружења „Рзав“ из Ариља,
посвећена еколошким борцима који су оплеменили наше душе,
2019.
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РЕЦЕНЗИЈЕ

Витомир Теофиловић, књижевник
Историјско и уметничко виђење великог
јубилеја
ОСАМ ВЕКОВА САМОСТАЛНОСТИ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Историју, веру и културу нашег средњег века темељно су проучавали и нашем народу и стручној јавности представили наши научници светског гласа. У том корпусу јесу и студиозни текстови
о самосталности (аутокефалности) Српске православне цркве. И
поред тог обиља мериторних тумачења, књига Светлост у тами
векова Милутина Дедића драгоцена је јер на комплементаран,
научно-уметнички начин приступа овој великој теми. Једна од
судбоносних тековина, вертикала наше историје и свеколиког
постојања, предочена нам је овде двоструком оптиком – очима
врсног зналца наше историје и ликовном имагинацијом великог
уметника – колекцијом од 100 слика и цртежа Милутина Дедића,
историчара уметности, сликара, путописца, публицисте... Ренесансна личност у добу фаховске расцепканости знања дарива нам
књигу у знаку свестраности Светог Саве, који је и њен главни лик.
У књизи је и 40 цртежа мање познатог али међу познаваоцима и
поклоницима наше средњовековне уметности веома цењеног
сликара и конзерватора магистра ликовних уметности Луке Дедића, Милутиновог сина.
Пре но што укратко прикажемо ово особено дело, неопходно
је бар у неколико речи представити поменуте уметнике.
Милутин Дедић је аутор више од 500 текстова или радио
и ТВ-емисија о нашим верским и културноисторијским здањима
и знамењима. Своје енциклопедијско знање већ дуже од пола
столећа дарује нам једноставним, свима разумљивим језиком, у
циклусима „Сликарев маратон“, „Енциклопедија за радознале“,
„Путевима радозналих“ и „Записи с предумишљајем“, као и кроз
многе друге новинске рубрике и серијале електронских медија.
Аутор је великог броја слика и више од 1.000 цртежа наших и
светских верских и других културноисторијских знаменитости.
Да и не помињемо његове књиге, међу којима се посебно истиче
монументално дело Трг тишине, такође синтеза његовог знања,
искустава и стваралачког умећа.
Лука Дедић (1973) уметник је који своју сликарску и
конзерваторску поетику гради на детаљу. Детаљ је у перцепцији
[ 105 ]

и појмовнику овог особеног сликара и угледног конзерватора
много више од дела целине којој припада, с много ширим и дубљим
значењем. Детаљ за Луку није сводљив на његову функционалност
у творби целине већ има и аутентичну вредност и сопствену
поетику. Другим речима, структуру и смисао целине не чини збир
делова већ њихова дијалектичка синтеза, вишеструка и слојевита
игра садржаја и облика.
Књигу Светлост у тами векова чини девет поглавља:
Духовни хоризонти – хоризонти светлости; Отисци светлости
у камену и души; Непролазно у пролазном; У окриљу мајке свих
цркава; Светлост јача од мрака; Одблесци и трајања; Полифона
сагласја духовних токова; Срастања; Слава Тебје Господи.
На тлу које су наши преци настанили још су обитавале
митска традиција и паганска вера. Пре увода у главну причу, Дедић
нам је коцизно предочио то претхришћанско време, подсетивши
нас да су наш нови завичај, у ближој или даљој прошлости, а неки и
у то време, настањивали разни пагански народи – Јаподи, Дардани,
Аутаријати, Далмати, Трибали, Мези, Дачани, Трачани, Келти,
Печенези, Беси, Гети... Сви они имали су своју митологију и поглед
на свет. Неки њихови митови, пагански обичаји, топоними и други
елементи језика оставили су траг. Осим паганског, на том простору
обитавала је и римска култура. С тим разноликим и вишеслојним
историјским претекстом и контекстом упознао нас је Дедић, али не
само из чисто интелектуалне радозналости да знамо шта је на тим
просторима било пре нас већ и зато што су се остаци тих традиција
још вековима преплитали с нашим обичајима и начином живота,
а неки пагански обичаји, као што је ношење хране на гробље, још
нису сасвим ишчезли, поготову у сеоској средини.
Прво поглавље књиге посвећено је историјском контексту
и генези стицања аутокефалности Српске православне цркве.
Аутокефалност цркве – наглашава аутор и то поткрепљује
историјским аргументима – није била само верско питање, она је
изазвана потребом стварања националног и државног интегритета,
одржања и потврђивања српске државности у времену опште
угрожености и самог српског народа. То је лајтмотив књиге –
вера је била и остала интегративни, државотворни фактор и
дубинска одлика српског идентитета, како у време стицања верске
самосталности, тако и у свим потоњим временима, посебно
у петовековном ропству под Турцима, али и у свим потоњим
претњама његовом опстанку.
Посебно су осветљени лик и дело Светог Саве, једног од утемељивача српске вере и државе. Још нисмо довољно свесни његове
величине! Током пола столећа атеистичке власти, Свети Сава нам је
кроз образовање предочаван само као просветитељ. Његова богословна и државотворна дела дуго су била ван видела шире јавности.
Још се осећа инерција тог скученог односа према великану и наше
световне и наше духовне историје. Дедић је, и кад се на то мрко гледало, ширио разумевање и љубав према нашој духовној баштини и
зато је настојао да нам Светог Саву предочи у најширој скали његових активности. Мада је користио обимну литературу, и научну и
књижевну, настојао је да што више проучи саме изворе – неуморно
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је посећивао Хиландар и све наше манастире, посебно Студеницу
– „мајку свих српских цркава“, како ју је народ метафорично назвао.
Њој је поклонио највећу пажњу и зато што су се ту одиграли многи догађаји важни за стабилизацију стечене независности и даљи
развој државе и цркве. Студеница је била и оваплоћење волшебног
преображаја српске државе у цивилизовано друштво. То илуструје
Дедић цитирањем Светог Саве, који у Житију Светог Симеона Немање пише: Наш свети манастир ’Студеница’, као што знате, било је
[...] као пусто ловиште зверова.
Предочавајући нам лик и дело Светог Саве, Дедић је
истакао и његов изузетан дар за политику и дипломатију. Сава је
имао чудесан дар убеђивања, како на решавању унутардинастичких
спорова, попут сукоба између његове браће владара, тако и у односу
према свету. Зато су његови разборитост и поштење, ослоњени на
ваљане државне разлоге, постизали оптималан учинак. Изразит
пример тог волшебног умећа јесте Савин сусрет с бугарским
владарем Стрезом, који је напрасно одлучио да нападне Србију.
Сава није успео да га логиком аргумената одврати од неразумног
наума, али пре но што је стигао у Србију стигла га је вест да су
бугарске велможе, сведоци разговора, да би спречиле сулуди рат,
убиле свог владара.
Сава је за кратко време преобразио српско друштво и
потпуно изменио његову слику у свету. Вилхелм Тирски, хроничар
крсташких ратова, овако је видео Србе: Срби су [...] необуздан и
примитиван народ, само је храбар и ратоборан. Млади Црњански у
својој монографији о Светом Сави, награђеној од Српске академије
наука, даље констатује: После историјске епохе Саве Просветитеља
и династије Немањића нико више од странаца [...] није писао тако.
Средњовековна Србија, и по просвећености својој, може да се пореди са
другим, срећнијим државама европским – резимира Црњански своје
виђење српске државе тога доба.
•
Дедић нам је и као уметник речи и као сликар представио
Студеницу и потоње чувене манастире и цркве: њихову
архитектонику, ликовну естетику, посебно фреско-сликарство као
не само наш већ и на светском нивоу врхунски уметнички домет.
Импресивно је показао да је то доба плодног прожимања стилова
– стварање нових облика надградњом старих канона и узуса. То
је била својеврсна антиципација модерне Елиотове поетике –
прожимања иновације и традиције. Дедић је то прожимање дубоко
доживео и уверљиво описао јер и сам као сликар сматра складно
прожимање новог и традиционалног врхунским поетичким избором. На нашем тлу се европска архитектонска и сликарска
традиција преплитала с нашим рашким стилом, стварајући особену
поетику простора и ликовног израза – и наши манастири и наше
фреско-сликарство имају врхунску уметничку вредност и достојан
су део светске културне баштине.
Дедићева евокација и тумачење нашег средњовековног
културноисторијског, превасходно верског блага драгоцени су
јер на волшебан начин спајају врхунску ерудицију и једноставност
казивања – његови текстови су синтеза дубине перцепције и ширине
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рецепције, како се то каже језиком критике. Једноставније речено,
то је редак спој врхунске стручности и максималне разговетности.
У том контексту треба разумети и Дедићеве интерполације трагова
митологије разних народа, локалних легенди, чак и анегдотике у
научно штиво. То велики уметник не чини само ради разуђенијег
литерарног миљеа, ни евокације аутентичне атмосфере у
рецепцији традиције, већ и да би указао на недовољно истражене
а потенцијално плодотворне изворе нових сазнања о том већ
древном а славном добу.
Приказујући разне периоде наше средњовековне историје
и виталне улоге самосталности Српске православне цркве у
очувању интегритета и идентитета српског народа, Дедић нам је
историографски поуздано и уметнички сугестивно предочио и све
меандре наше невеселе историје и трагична искуства, али и узлете
наше цркве и вере чак и у временима опште угрожености. Дедић
као лајтмотив истиче да је улога самосталности Српске цркве била
толико државотворна и толико дубоко уграђена у биће српског
народа да нас без тог стуба постојања током протеклих осам векова
можда данас не би ни било, да бисмо можда без те вертикале нашег
постојања ишчезли са светске мапе. Као потврду тог становишта
Дедић нас подсећа на потресну судбину нашег народа – ако се узму
у обзир само периоди међународно признате српске државности, а
то значи од 1190, када је Византија признала самосталност српске
државе, до нестанка српске државности под турским ропством,
односно њеног васпостављања након ослобађања од Турака,
потом њеног готово столетног суспендовања у „првој“ и „другој
Југославији“, и, најзад, време након 2006, имамо тек нешто више од
три столећа назависности! Да није било обједињујуће снаге вере,
да ли би нас уопште било?!
Наше манастире и друга верска и историјска здања Дедић
нам је приказао као целовит архитектонско-ликовни мозаик нашег
средњег века, развој градитељства и уметничког израза у току више
векова, убедљиво показавши да уметничка вредност неког дела,
било да је то здање или слика, не зависи само од једног чиниоца, од
степена оригиналности, већ превасходно од склада између новог и
старог, од „полифоног сагласја духовних токова“, како је то музичком метафором означио Дедић. „Нема апсолутне самосвојности“ –
резимира аутор, потврђујући метатеоријско сазнање да већ одавно,
откад знамо за древне културе истока, не пишемо (не сликамо, не
градимо, не компонујемо...) на празном листу хартије (tabula rasa)
већ на палимпсесту, на знању и умећу својих претходника. На суптилан начин, анализирајући верска здања и ликовно благо градитеља и сликара нашег средњег века, Дедић нам је сугестивно предочио и њихово место спрам студеничких архитектонско-ликовних
параметара и узора. И њихову спону – духовни мост – са свим потоњим генерацијама. Без те вечно живе везе између садашњости и
прошлости, савремености и традиције. Без културе и достојанства
сећања не би било ни истинског људског постојања, живот би био
пуко таворење – поручује нам својом књигом. Свака реч у њој злата
вреди, а посебну вредност, оно што је чини јединственом у литератури о овој тематици јесте Дедићево ликовно реконструктивно[ 108 ]

-маштарско виђење наше средњовековне уметности, његове слике
и цртежи. Ту су и цртежи Луке Дедића. Пред нама је ликовно-текстуални диптих који се не може речима на прави начин дочарати.
Као што је и највернији опис наших велелепних манастирских здања и узбудљиве лепоте наших фресака само бледа слика у односу на
снагу непосредног утиска. Као што се не може описати ни вишевековно зрачење српске православне вере и њој посвећене уметности, то исијавање верског осећања као обједињујуће силе српског
националног бића током осам векова његове потресне, често и
трагичне историје. Вера је била наша птица Феникс, тајна нашег
опстанка и кад се чинило да нам нема опстанка.
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Протојереј др АлександарД. Средојевић
СВЕТЛОШЋУ КА ИСТИНИ И
ПРАВДИ
Осврт на књигу Милутина Дедића
Светлост у тами векова
Слава Богу да се у право време појављује ова дивна и душеспасоносна књига, Светлост у тами векова, и то из пера вредног историчара уметности, сликара и публицисте Милутина Дедића. Писац је аутор бројних књига и многих слика, који је рефлектором
своје душе и ума заронио у миленијумске дубине векова. Остављајући нам у овој јубиларној 800. годишњици Српске православне цркве, све свете, минуле периоде наше славне и мученичке прошлости – Свете Србије, свог рода српског од рођења наше
аутокефалне Српске цркве, 1219, које да није било, као родитељске Мајке чуварке и препородитељке, ни нас сигурно данас не би
било. Аутор је учинио много труда те је на крилима свога богољубивог ума запловио све до антике, скоро у претхришћанско
време, наводећи поред крштених народа Јевреја (којима сам богочовек Господ Исус Христос, с пресветом мајком Богородицом
и апостолима припада), Грке, Римљане и друге крштене народе.
Како је Исус учио: „Заиста, заиста ти кажем: Ако се ко не роди
водом и духом, не може ући у царство Божије“ (јн 3, 5). Даље, апостол јеванђелист Јован каже: „Који у њега верује не суди му се, а
који не верује већ је осуђен, јер није веровао у име Јединороднога
Сина Божијега“ (јн 3, 18). Дедић набраја разне народе и племена
која нису прихватили Христову науку „светлост света“, да их је
јеванђељска сила Искупитеља и Спаситеља Богочовека Христа
осветли и просветли и у здрављу кроз цркву његову и Оцу небеском приведе. Ти народи и племена: Етрурци, Авари, Гепиди,
Хазари, Херули и други ишчезли су с лица Земље. Јер како учи
Свети Кипријан Картагински: „Коме Црква није Мајка ни Бог
му није Отац“, он нестаје. Што је у Старом завету Господ казао
преко боговидаца пророка Мојсија народима и племенима, нацијама и генерацијама, појединцима и породицама: „Гле изнесо
данас преда те живот и добро, смрт и зло. Сведочим вам данас
небом и земљом да сам ставио пред вас живот и смрт, благослов и
проклетство; зато изабери живот, да будеш жив ти и сјеме твоје“
(5. Мој 30, 15 и 19).
Слично наведеним речима из Библије, Милутин Дедић, који
је рођен у Шибенику 1935, приморским балканским просторима и
шире, куда су мисионарили Свети апостол Павле, други апостоли,
Света браћа Ћирило и Методије, Свети Сава Српски и његови
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настављачи проповедају и речима усменим и писаним, то и он
својим сликама и текстовима сведочи кроз поглавља ове књиге. То
су: Духовни хоризонти – хоризонти светлости, Отисци светлости
у камену и души, Непролазно у пролазном, У окриљу мајке свих
цркава, Светлост јача од мрака, Облесци и трајања, Полифона
сагласја свих духовних токова, Срастање и Слава Тебје Господи.
Сва поменута поглавља аутор је обрадио историјским,
питким приповедањем и украсио својим бројним уметничким
сликама, да читалац напаја знањем и око и душу. Јер како вели
Свети Николај Српски: „Уби нас незнање.“ Што смо заробили
себе у туђини... Поред петовековног етничког робовања у страним
империјама, духовног више од пола столећа, пробудисмо себе
и скоро још увек робујемо у безбожној идеологији марксизма...
Неки наши савременици пишу и говоре: „Па ми смо секуларна,
световњачка држава и друштво световно.“ Док нам непорециво
Дедић својом књигом, као у духовној симфонији са закључком
„Слава Тебје Господи“, поручује да нисмо само секуларни већ пре
свега сакрални Света Србија и српски народ, чију државу су свеци
створили и основали: Немања (Свети Симеон Мироточиви) са
синовима Светим Савом и Стефаном Првовенчаним и њиховим
настављачима. О томе сведоче сакралне светиње, најпре манастир
Студеница, назван Мајком свих српских цркава, Хиландар, Ђурђеви
ступови, Жича, Пећка патријаршија, Морача, Рача, Троноша,
Грачаница, Високи Дечани, Милешева, Сопоћани, Грачаница
у САД, Крка, Крупа, Драговић, Архангели, Савина, Раваница,
Лазарица, Манасија, Каленић, Градац, Копорин, Крушедол, Јазак,
Острог, Лепавина, Комоговина, Марча, Ковиљ и друге светиње, које
је народ са светитељима у сеобама носио и саградио све до споменхрама Светог Саве на Врачару, као духовну круну Београда. Поред
светородних Немањића с Немањом и децом а особито Светог
Саве, који је у Никеји, у време византијског цара Теодора Првог
Ласкариса од цариградског патријарха Манојла / Харитопула
Сарантена хиротонисан за првог српског архиепископа 1219,
писац нам наводи и остале светородне Лазаревиће, Бранковиће,
Петровиће и друге чије задужбине описује речју и сликом. Са
задужбинама владаре Радислава, Владислава, Уроша, Милутина,
Драгутина, Стефана Дечанског, Душана, Уроша, Лазара, Деспота
Стефана с мајком Милицом, Ангелином с њеном светом
породицом, Стефаном, Јованом и Максимом. Као и многи други
знаменитим од рода српскога, Сава Владиславић Рагузински (из
Дубровника, који је у време цара Петра Великог 1722–1725. као
његов дипломата регулисао границу између Кине и Русије и Кине
и Монголије) подигао је Савинград (данашња Кјахта) с храмом Св.
Саве Српског. Не само ми Срби већ и други православни народи:
Руси, Грци, Бугари и остали, славе наше свете и на фрескама и
иконама их сликају. Чак и католици их у својим делима и песмама
чеснују као: Мавро Орбини, Андрија Змајевић, фра Андрија
Качић Миошић, шибенички бискуп у делу Разговори угодни народа
словинскога, где пева: „Рад имена светитеља Саве Словинскoга све
државе славе.“ У славу Божију и Светoга Саве код свих светих Срба
граде се светиње и пишу дела како на истоку и западу, северу и
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југу, не само Балкана већ и у васељени где има православних Срба
који се још нису расрбили, расправославили, разћириличили и
разбаштинили. Јер, Српска православна црква чувала је и чува
идентитет и континуитет Срба.
Још је Вук Стефановић Караџић 1849. писао „Срби сви и
свуда“, говорећи о преваренима, о милион конвертита који су се
помуслиманили и поримокатоличили и онима који су остали у вери
Светог Саве и Симеона, држећи се свете православне вере, њих око
три милиона, утемељених на светих Седам васељенских сабора – на
њих нас упућују Милутин Дедић, Војислав Ђурић, Воја Билбија и
други. То је управо и Христова наука – његово јеванђеље – да се
воле сви људи, њихова вера и поштује нација. То је православни
богољубиви ход кроз живот пред Богом понизно а пред људима
исправно и усправно, за Богочовеком Христом који је „пут и
истина и живот“ (јн 14, 6). Свети Сава, у данас поколебаном свету и
нашој невеселој неизвесности, поручује (уосталом као и Милутин
Дедић) да пођемо за њим као он за Христом, за светлошћу и ка
„сунцу правде“. „Приђите да послушате мене / страху господњем
научићу вас / и рећи ћу вам у чему је пропаст, у чему је спас.“
У недељу свих светих 2019.
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