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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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