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Лепе уметности

Виoлета Димитрић

МОРСКИ СУНЂЕР 

 „Луд сам за тобом, паче, али луд сам и 
онако 

Тражим те откако за себе знам..“ 
„Балкански танго“ Ђ.Б.

 Вуче се ноћ, спарина обујмила ваздух 
и људска тела, крећу се у обрисима, пролазе 
загледани у измаглицу тмине. Кретње људи 
су бесциљне, опуштене, лагани, туп одјек 
корака се надмудрује с једноличним удар-
цима воде о шљунковиту обалу. Пркосе и 
играју се, као да се такмиче ко ће победити, 
несвесни сопствених моћи. Просејава (Ž) 
амор, језици се преплићу, чује се франсуцки, 
турски, руски, немачки, италијански, речи се 
стапају и преплићу. Једноличност једно-
ставне среће и тренутних заборава плете 
самозадоовољно монотонију коју ремете 
само насртљиви трговци и власници ресто-
рана. Нуде најбоље ћилиме, од чијих се боја 
врти у глави, слаткише који тешком аромом 
пале ноздрве, свежу рибу, бљештаву попут 
месечине, осликане и тешке крчаге. 
 Људи се гуркају загледају, провлаче, 
између вештих и лукавих осмеха трговаца 
који на сви језицима знају да исплету причу 
о квалитету и пореклу (PROUZVODA) сум-
њивих вредности. 
 И док (SE BRISI) размењују неразго-
ветне речи, СВИ (MEDJU SOBNO) разумеју 
једни друге. (И ДОК BRIS PONAVLJA SE) 
SVUDA SAMO трепере боје, речи, тонови, 
ништа се необично не догађа. Лиса хода и 
прави се да слуша речи својих сапутница, о 
лепоти везених материјала, вештини ткања 
и необичном поступку бојења тек испреде-
них нити, учинило јој се VEOMA ИНТЕРЕ-
САНТНOM PRICOM. Застала је и обратила 
пажњу на жену коју у узаврели казан потапа 
зелене листове биљAKA, и у правилним раз-
мацима их меша. Деловало је да је ухватила 
тренутак вечности, као да је воштана фигура 
у покрету. Необичног изгледа, нетипична за 
турску народну ношњу, обавијена тиркизно- 
љубичастом марамом, изгледала је као да је 
изронила из древних, античких времена. 
Алиса-Лиса Фејт упитала је да ли се те 

заводљиве боје њених марама добијају од 
тих биљака које кува. Жена је гледала немо, 
али изненадно се створио вешти трговац и 
нашироко објаснио да тако справљају боје за 
ћилиме и тепихе. Док је говорио све БУЧ-
НИЈE, уз брзу гестикулација Лиза је губила 
интересовање да га слуша. За то време њене 
пријељице Марта и Нела су се све гласније 
смејале. Па, шармантан је тај трговац, поми-
слила је Лиса, али су се њене мисли враћале 
последњем сусрету са Емануелом Блејком. 
Та бука коју је стварао трговац појачавала је 
бол њеног унутрашњег бића. У глави јој је 
бубњало- морам што пре да се померим- 
помислила је и кренула је без речи, на 
чуђење пријатељица. Неопходно ми је да 
седнем, ноге су ми тешке, споре а ваздух је 
постајао све лепљивији, изгубио се мирис 
мора, спуштала се чудна сумаглица, постало 
је загушљиво, TMURNO KAO U LISINOJ 
DUŠI. 
 Наиме, њих три су отпутовале у Мар-
марис, место које је у Турској било познато 
по вађењу морских сунђера. У прошлости је 
то било село са око хиљаду становника. 
Мушкарци су, чинило се, прво научили да 
роне, а потом да говоре. Жене су за избра-
ника свог срца бирале оног који је NAJVEP-
TIJI, I KOJI USPE DA у најкраћем року да 
изрони NAJвише драгоцених сунђера. 
DEVOJKE SU У то доба могле су само да 
шетају обалом, и да издалека и кришом 
гледају затегнута тела рониоца како се 
пресијавају на јутарњем сунцу, KAO I 
NJIHOVU црну косу с које се сливају слани 
праменови морске воде. Мора да је овај 
трговац неки потомак тих давних „мушка-
раца сирена“, помислила је Лиса, кад су се 
Нела и Марта овако загонетно кикотале. 
 Иначе, Марта је етнолог и трага за 
необичним везовима и ткањима, дошла је у 
Мармарис да открије аутентичне рукотво-
рине. Док се Нела бави кулинарством, и оби-
лази свет скупљајући националне рецепте. 
Упоређује обичаје кувања који говоре о 
поднебљу, као и о карактеру људи. Занима  
је да утврди да ли карактер ствара навике, 
или је обрнуто. Годинама је интригира да ли 
постоји архетипско, прво- прајело како га је 
назвала, које је у записано у колективом 
несвесном, и да кроз то примарно јело у 
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ран постоји деценијама, мада је глад мушка-
раца лако утолити количином, помислила је 
Лиса.
 Столице у башти су биле удобне, мо-
дерне, од дрвета, али благо заваљене уназад 
са удобним рукохватима. На сваком столу се 
преламала лелујава светлост белих свећа у 
стакленим свећњацима испуњених водом. 
Столњаци су бели, модерног ткања, друга-
чији од традицоналног које је Лиса очеки-
вала. 
 Пажњу у том ресторану привукло јој 
је и нешто друго. 
 Светлост коју је спазила исијавао је 
пар, са сунчаном бојом косе и препланулим 
телIMA. Холанђани, тако је деловало. Седели 
су једно наспрам другог у белим кошуљама 
кафтанима, са светлуцавим везом око врата, 
и на рукавима. Исијавали су љубав, заљубље-
ност коју нису могли да скрију. Додиривали 
су се неприметно, готово флуидно. И Лиса је 
спазила да су се једног тренутка додирнули 
спољним хрбатом шаке, овлаш, случајно, на-
мерно... Баријера стола и чаŠа црвеног вина 
IM је (титрала И BRISI) сметала, неопходан 
је био тај милиметарски додир, да знају да не 
сањају, да живе љубав и у реалности. 
 Осмех и очи су говорили о приврже-
ности.
 Сетила се свог првог додира Еману-
ела Блејка, додира NJEGOVOG рамена, када 
је уздрхтала, кад су се родили нада, радост, 
слатко исчекивање. Није ни слутила да је 
чекају падови, искушења, усхићења, патња, 
болови душе. Веза испреплетана страшћу, 
заносом, хладноћом, удаљавањима, па по-
новни сусрети. Љубав која је умирала и 
поново се рађала у новом облику и руху, као 
Феникс. 
 Мисли о љубави и Емануелу непре-
стано су окупирали Лису током овог необич-
ног путовања. 
 Углавном је путовала због истражи-
вања, наиме проучавала је лингивстику и 
језичко наслеђе.У Мармарис је кренула без 
неког јасног ралога. Осетила да је нешто 
призива, неки унутрашњи порив. Можда  је 
разлог и потреба да промени средину након 
бурног и тешког растанка с Емануелом. 
 Разнежила је ова љубавна сцена мла-
дих Холанђана, као и прича о љубави у доба 

исхрани покаже јединствено порекло свих 
раса. 
 И Марта, и Нела су поседовале нео-
бичне вештине и практичност. Нела је спре-
мала најукуснија јела, иAKO биолог и нутри-
цониста била JE боља куварица од призна-
тих кулинара. 
 Мартине тканице и вез су као сли-
карска палатна хиперреализма. Урађена с 
таквом прецизношцу да је поглед из даљине 
стварао илузију дела насликаног уљем или 
графику. 
 На овом путовању,Марамарис нека-
дашње лучко место их је опустило, и скоро 
да су заборавиле првобитну мисију. 
 Постале су раздрагане, луцкасте као 
да су приче о необичним љубавима наста-
лим због морских сунђера обузеле и њихова 
срца. 
 За разлику од њих, Лиса је у себи 
држала пригушену сету. Тежила је осамљи-
вању. Често је седела у центру луке, на тргу и 
посматрала споменик рониоцу који се узви-
сио над морем, као чувар тајни, светог 
грала- сунђера који су у проŠлости пред-
стављали живот и голи опстанак мештана. 
 Те вечери када су имале сусрет са 
необичном бојиљом тканина, Лиса, Нела и 
Марта су тражиле најстарији, први ресторан 
„Деде“ назван по осниваČу Дедеу, где се 
справљала храна по традицоналним рецеп-
тима, старим од пре око три века. 
 Била је то белим кречом, на ста-
рински начин, обојена кућа, с малим про-
зорима и дрвеним, ешалонима на прозо-
рима. Контраст је био јак, белина која сија у 
мраку и мрки ешалони који наткриљују уску 
терасицу на чијој су се огради лењо излежа-
вали црвени, зелени, љубичасти, плави, 
шарени ћилими. Испод тих шеретских 
ћилима над улазом у ресторан стајала је 
избледела и пожутела фотографија озбиљ-
ног Дедеа. Одвао је сигурност, али и прита-
јену сету. Кад је спазила NJEGOV портрет 
Лиса се запитала какву је храну за уморне 
рониоце сунђера спремао с том сенком туге 
на лицу. Шта је била њгова кулинарска тајна, 
зачини, прах сете његове душе или је само 
био забринут због количине хране? АЛИ, 
шта год да је спремао гладним рониоцима и 
трговцима, мора да је било укусно кад ресто-
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чудни старац“. Окренуле су се све три, и 
нека од њих две је упитале:“ Који старац? Не 
видим никог. Лиса се укочила. Нестао је, а 
сада је био ту, пре десет секунди. 
 Загледала SE у руку, и видела да држи 
неку чудну амајлију.
 Амајлија која је истовремено личила 
на срце и на месец. То је порука да верује у 
љубав, да верује у Емануела Блејка и након 
свих турбуленција и бујице тешких речи.
 Ћутеćи је схватила, био ЈЕ TO турски 
шаман. О њима је чула само непотврђене 
приче, сумњало се и да постоје. 
 Постоје итекако.

УМЕТНИЧКЕ СЛИКЕ ЖИВАНА 
МАРКОВИЋА

у Библиотеци „Србољуб Митић“ 
у Малом Црнићу

 Сажетак: 
 Библиотека у Малом Црнићу, постоји 
од 1879. године. Кроз свој историјски развој, 
мењала је назив и функцију, почевши од 
назива „Дружбена читаоница“ са неколико 
десетина књига до садашњег имана Библио-
теке „Србољуб Митић“ и фондом од 46.000 
публикација. Један од њених Управника био 
је и Живан Марковић. Рођен 1936. године у 
насељу мало Црниће, општини Мало Црниће. 
На пословима Управника Библиотеке (тада се 
звала „14. Октобар“) радио од 1986. до 1993. 
Године. Писао је, цртао  и сликао. Библиотеци 
је оставио легат уметничких слика (20). Оне 
представљају сталну поставку у галерији у 
Библиотеци. Специфичан начин изражавања 
сурове свакодневице и стална борба добра и 
зла у којој зло често добија примат и мор-
бидне димензије присутне су у Живановој 
уметности. Акрил на платну, техника, је нај-
чешћи сликарев начин изражавања. Симбо-
лика коју представља проткана је тежином 
живота, борбом за опстанак и бесмислом 
постојања. У мотивима вечите глади и жеље за 
стицањем материјалних ствари, човек нару-
шава и ремети природу, њен распоред и рав-
нотежу. Живан Марковић је својим радовима 
на својеврстан начин осетио и осликао будућ-
ност света, овога у коме ми живимо и про-
блеме са којима се, на врло болан и поража-

сиромаштва морских сунђера. Сазнање о 
иŠчезлим љубавима, па и сама је доживела 
такву спознају. Не, није то разлог. Нешто је 
друго чека у Турској. 
 Путовала је у Ефес, корачала коло-
салним древним градом, поклонила се хра-
мOVIMA богињA Афродите и Деметре. 
Дивила се грандиознисти OVIH колосалних 
храмова, огромном позоришту у централ-
ном делу Ефеса, као и широким улицама 
поплочаних белим каменом. Вратила се у 
античко доба, али све време уз сен богиња 
обавијао је и вео мисли о Емануелу. Где год 
била и шта год радила, будила се и U SAN 
TONULA с мислима о њему. Током боравка 
у Турској обишла је и Капдокију, и подручје 
река D Iмчај. Све је то истражила и није 
пронашла траг језIČKIH таблица које је 
оČекивала да ће пронаћи у овој регији. Да ли 
је могуће да је неко са сунђерима изронио и 
ТАБЛИЦЕ? Можда ни то није био разлог 
овог путовања...
 У тим мислима је пренуо глас прија-
тељица:“ Лиса хајде да погледамо кроз теле-
скоп. Ноћас је пун месец, хајде да га видимо 
изблиза...“ 
 Не, рекла је смирено, месец је мој 
пратилац и ми се „познајемо“. 
 Ах, ти Лиса- узвикнуле су у глас!
 ИŠчилио је њихов глас, удаљила се и 
кренула ка бетонском крају шеталишта. 
Испред ње је седео старац- лице ведро, на-
бори изражени, кожа тамна као абоновина, 
очи светлеће, ужарене али мирне, спокојне. 
Гледао  је право у њу и десним кажипрстом 
је позвао да дође до њега. Опчињена том 
нестварном сликом, послушала је, као дете. 
Све је утихнуло и GLASOVI, и таласи мора, а 
људи као да су се разишли пред LISOM. Он, 
усамљени старац, седео је сам на бетонској 
огради. Сам, с осмехом. Кад је пришла отво-
рио је десну шаку и пружио јој неки сићуŠан 
предмат, без речи. Чула је само његове 
мисли:“ Ово је за тебе, требаће ти за то што 
тражиш“. Мислима је и одговорила: „Али, 
немојте молим Вас, па зашто ја“? Није 
одоговорио, али је осетила да мора да при-
хвати тај поклон. Постидела се и поми-
слила- „Хвала“ и узела је. Окренула се ка 
пријатељицима и у два корака била поред 
њих рекавши: „Видите шта ми је дао онај 
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вајући начин и сами сусрећемо. Исечено 
дрвеће, ходајући пањеви, гладни птићи у 
гнезду, поплаве, пожари, обазглављени људи 
који јуре не знајући куда, симболи су онога 
што ће, ако не поштујемо природу, доћи и до 
нас. Потоп људскости и најезда мутних вре-
мена карактеришу уметников ликовни израз. 
Насупрот томе, су слике цвећа, нетакнута 
природе, улица на којима влада култура, суп-
тилност покрета, финоћа боја и лепота жив-
љења. Све је дато у симболици, и постојање и 
пролазност. Добро и зло као антиподи у сва-
ком људском бићу и човек у вртлогу живота и 
борби са околином и са самим собом.

Кључне речи: Пролазност, борба, дело, при-
рода, човек, облик, симбол, постојање. 

Велика ми је част што сте нам дали прилику 
да учествујемо у научном скупу и Зборнику 
на тему: 

„КЊИЖЕВНИ ЛЕГАТИ У 
ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ“

 Хвала на позиву и на препознавању. 
Ово је био велики  изазов за нас. Зашто? Из 
више разлога. Прво, због љубави према  делу  
Србије у коме сте ви и ваша Библиотека. 
Друго, зато што ценим ваш рад па сам поже-
лела да будемо део пројекта. Треће, схва-
тила сам да врло често не примећујемо неке 
ствари које су нам испред очију, и некако се 
„подразумевају“. Али то није довољно. За-
право, ништа се не подразумева. Јако је 
важно све битно поставити на одговарајућа 
места и дати им управо вредност коју заслу-
жују. Овакви научни скупови и Зборници 
радова  чине управо то. 
 Легат слика господина Живана Мар-
ковића био је скрајнут и маргинализован, 
готово заборављен. У једној од просторија 
библиотеке у Малом Црнићу, која иначе и 
није велика (280м је квадратура целе Биб-
лиотеке) слике су биле окачена на зидовима 
и стрпљиво чекале неко боље време да се 
чује за њих. Хвала на позиву и подршци. У 
име аутора, који више није међу нама, умет-
ничких слика које су, на срећу, сачуване, у 
име корисника, у име колега и колегиница и 

свих оних који цене историјске, културне, 
моралне и људске  вредности.
 Знамо колико је значај легата. Уз нео-
спорну материјалну, много је важнија она 
културолошка и уметничка вредност. 
 Сагледани у ширем смислу, легати су 
драгоцена ризница значајних историјских 
тренутака, брижни чувари потиснутих и 
заборављених вредности, обичаја и свеукуп-
ног духовног, образовног и културно-умет-
ничког наслеђа.
 У ужем смислу, легати у библиоте-
кама су запажени гестови поклањања лич-
них колекција, публикација, рукописа, 
докумената, и, уопште, разнородне грађе, 
брижљиво сакупљане и релевантне за соци-
јално-историјско и компаративно сагледа-
вање једне или више области људског знања 
и делања.
 Заоставштина намењена библиотеци, 
јесте и добар начин да се упозна личност 
дародавца, која је, по правилу, значајна 
фигура у некој сфери друштвеног живота, 
или, пак, време, средина или шири простор 
њеног деловања. Захваљујући установља-
вању институције легата сачувани су од за-
борава многи плодови рада и стваралаштва 
који су било на локалном, било на општем 
нивоу културе, од ванредног значаја. Легати 
не само да на специфичан начин осветља-
вају историју, они представљају непроце-
њиво благо које чини чврсто полазиште за 
будуће генерације. Сваки легат, осим мате-
ријалне има и непроцењиву културну вред-
ност с обзиром да представља целину жи-
вота, рада и интересовања аутора. Наслеђе 
ове врсте нам дозвољава да одређену лич-
ност, коју смо понекад склони да посмат-
рамо као значајну културну или научну фи-
гуру, сагледамо дубље кроз њене контакте, 
записе, рукописе, забележене личне везе 
или кроз књижевна и научна дела која су 
заокупљала њену пажњу. Наравно, личност 
можемо боље разумети и упознати и кроз 
мотиве, начине на које испољава своје биће 
кроз уметност и кроз све оне наизглед 
небитне и ситне детаље које видимо и спо-
знамо тек када озбиљно и систематски поч-
немо да се бавимо аутором. Легат у библио-
теци представља незаобилазну тачку сре-
тања легатора са генерацијама које му 
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зла у којој зло често добија примат и мор-
бидне димензије присутне су у уметниковом 
ликовном изразу. Акрил на платну који је 
најчешћи сликарев начин изражавања, мо-
тиви, симболи, симболика, проткани су те-
жином живота, борбом за опстанак и бес-
мислом пролазности. У мотивима вечите 
глади и жеље за стицањем, човек нарушава и 
ремети природан ток, распоред и равно-
тежу. Живан Марковић је својим радовима 
на својеврстан начин осетио и осликао бу-
дућност света, овога у коме ми живимо и 
проблеме са којима се, на врло болан и пора-
жавајући начин и сами сусрећемо. Исечено 
дрвеће и пањеви који ходају, гладни птићи у 
гнезду, поплаве, пожари, обазглављени 
људи који јуре не знајући куда. Потоп људ-
скости и најезда мутне воде и црних времена 
карактеришу уметников ликовни израз. 
Насупрот томе, су слике цвећа, нетакнута 
природе, улице на којима влада култура, 
суптилност покрета, финоћа боја и лепота 
живљења. Добро и зло као антиподи у сва-
ком људском бићу и човек у вртлогу живота 
у борби са околином и са самим собом. 
 У општини Мало Црниће, једна од 
главних манифестација, по којој смо, некада 
у Југославији, сада у Србији, познати, зове се 
ФЕДРАС. У питању је Фестивал драмских 
аматера села Србије, који је почео давне 
1972. године. Овај фестивал је окупио сва 
највећа глумачка имена, како аматеризма, 
тако и професионалних глумаца. Почиње 
Даном Општине 14. 10. и осим позоришних 
представа, које трају 8 дана, организују се и  
пропратне активности, као што су промо-
ције књига и изложбе слика. 
 Те, 1976. године, на отварању Федрас- 
а, у свечаној Скупштинској сали, изложбу 
слика Живана Марковића, отворио је Лола 
Ђорђевић речима:
 „Није случајно да овде на обали реке 
Млаве, у срцу плодног Стига будемо сведоци 
стваралаштва културно- уметничког ама-
теризма и стваралаштва које нам нуди сли-
кар и графичар Живан Марковић.
 Пред нама се попут стишких поља 
разиграле „Игре“ Живана Марковића као и 
„Почетак краја“ у таласима Млаве окаме-
њују шкољке и даждевњаци, док се на обалама 
у „Трави“ шћућурио „Пањ“ наговештавајући 

следе, са поштоваоцима, знатижељницима, 
колегама по струци, истраживачима, исто-
ричарима, колекционарима, документари-
стима, студентима, предавачима и свима 
онима који долазе у библиотеку, лично или 
виртуелно, са жељом да прошире своја 
знања и сазнања. Легат, неспорно је, поред 
културноисторијске функције има и своју 
социјалнo-историјску конотацију. Библио-
текари су по природи своје делатности про-
фесионално свесни да легати не осликавају 
само индивидуалну интелектуалну делат-
ност знамените особе која их је формирала, 
већ да дају шири увид у верну слику кул-
турних, историјских, политичких и других 
околности средине у којој је она живела и 
стварала. Они сведоче о једном времену, 
наравима, карактерима, свеукупној ситу-
ацији тога доба. Често имају и ону ван вре-
менску и слојевиту димензију, а понекад се 
деси да у време свог настанка, заправо 
„слуте“ она времена која ће тек доћи.  Нео-
спорно је да су легати чувари историје и 
расадници знања. Постојање и активни 
живот легата у библиотеци су на добробит 
легатора, саме библиотеке, њених корис-
ника и читавог друштва. 
 Библиотека у Малом Црнићу, постоји 
од 1879. године. Кроз свој историјски развој, 
мењала је назив и функцију, почевши од 
назива „Дружбена читаоница“ са неколико 
десетина књига до садашњег, актуелног 
назива, Библиотеке „Србољуб Митић“ и 
фондом од 46.000 публикација. У свом исто-
ријском развоју Библиотека је, осим назива, 
мењала и начин и квалитет рада и фунцио-
нисања, као и раднике и руководиоце. Један 
од њених управника био је и Живан Мар-
ковић. Рођен 1936. године у насељу Мало 
Црниће, општини Мало Црниће. На посло-
вима Управника Библиотеке (тада се звала 
„14. Октобар“) радио од 1986. до 1993. го-
дине. Писао је, цртао и сликао. Библиотеци 
је оставио једну збирку поезије, под називом 
„ВАШАР сатире и без речи“ необјављен ру-
копис 1000 афоризама, збирку карикатура и  
легат уметничких слика (укупно 20). Оне 
представљају сталну поставку слика у гале-
рији у Библиотеци. Умро је 2012. године.
 Специфичан начин изражавања су-
рове свакодневице и стална борба добра и 
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снажно разоткрива унутрашњи немир „малог 
човека“, његову сталну борбу са животним 
недаћама.
 Снажним контрастима топлих и хлад-
них боја, уз доминацију црвене и плаве, нагла-
шеним потезима четком. Живан изражава 
кулминацију динамике и драматике наизглед 
мирног предела и човека у његовом средишту.
 Веома цењен и као сатиричар, Живан 
Марковић у својим слика снажно изражава 
људски карактер, те нас док их посматрамо 
не оставља равнодушним. Напротив, по-
крећу нас да саучествујемо, да преиспитујемо 
себе и своје поступке.
 Живанове слике се не посматрају „на 
блиц“ већ се анализирају са великим задо-
вољством.“

 И можда су, на први поглед, тешке и 
на неки начин, морбидне, али, дубљим ула-
жењем у слику, боју, покрет и симболику, не 
може се не видети пуноћа симбола и вапај 
који само што не искаче из Марковићевих 
дела, вапај очувања природе и човека као 
нераскидивог дела њене целине, човека који 
све то, хотимице или нехотице, може да 
уништи. 

1. У слици под називом „Диогенијада“  
(акрил, 80x40) уметник на провока-
тиван начин провлачи причу, добро 
познату из старе Грчке философије, 
која се темељи на учењу Диогена из 
Синопе, који је, изгнан, из свога гра-
да, већи део живота провео у Атини, 
где је живео на улици и боравио у јед-
ном бурету. Своје сиромаштво начи-
нио је највећом врлином коју човек 
може да поседује. Позната је његова 
реченица, која се вековима спомиње, 
а коју је, по предању, употребио, ше-
тајући по дану са упаљеним фењером 
у рукама. Када су га питали зашто то 
чини, одговорио је -„Тражим човека“. 
Можда је и сам уметник, сликајући, 
трагао за правим, суштинским вред-
ностима човека и његовог постојања, 
показујући потезима четкице људе, 
којима се само ноге виде, ноге које 
вире из бурета, људе који обезглав-
љени иду, у колони, пратећи једног, 

„Почетак предела“ у коме живи и неуморно 
ствара овај даровити сликар и графичар.
 Ако застанемо пред било којом од 46 
изложених дела видећемо известан број засеб-
них елемената. Сви ови елементи линија, боја 
и текстура стварају, делујући заједно тон-
ским валерима, неодвојиву целину која се 
назива „Враћање целини“.
 Форма које Марковић користи да би у 
свом субјективном одразио објективност, 
чини синтезу комбинација идеје са матери-
јалношћу.
 Познато је да уметници никада не 
престају да експериментишу, ипак се морамо 
сложити да постоје границе могућих комби-
нација идеја што нам овог пута пружају дела 
која су пред нама.
 Али, ми се врло често користимо ре-
чима да би говорили о различитим уметнич-
ким делима, значи упркос различитом ства-
ралаштву постоје својства заједничка свим 
вредностима,а која јасно могу говорити о 
успеху и неуспеху аутора.
 Уметник може да се послужи нефигу-
ративним поступком да би наговестио идеју 
и осећања. Да би се добила јасна представа о 
томе како сврха одређује форме које уметник 
даје својим делима, може се погледати „Игра 
природе“. Ако је форма срасла са емоцијама 
које су садржане у делу у толико је уметничко 
дело испунило  уметников циљ.
 Вредност Марковићевих дела лежи 
управо у томе да  је постигао непосреднији и 
спонтанији контакт свог субјективног од-
раза, желећи да гледаоцу скрене пажњу да при-
рода грађе намеће своја ограничења, којима се 
аутор вешто одупире. Идеал форме и снажна 
лична емоција показује да лепота дела лежи у 
лепоти идеја и форме.
 „Иако се сликарством професионално 
не бави овај даровити малоцрнићанин у фед-
расовским данима узбуђујућим валером 
узбуђује и обогаћује наше видике“...

 Такође, на 28. Федрасу, 1999. године у 
малој сали Општине, још једна поставка 
слика Живана Марковића. О овој изложби  
Ивана Несторовић је у билтену, написала: 
 „Човек и његова околина, боље рећи 
сурова стварност, основна су преокупација  
стишког сликара Живана Марковића. Он 
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свој лични став и страх да нисмо 
много одмакли од пећинског човека, 
само што нам се сада пећине друга-
чије зову и изгледају… Суштина је 
иста. Можда је идеја била да се до 
успеха често стиже не бирајући се 
средства, или да та борба за што ква-
литетнију људску егзистенцију често 
не доводи до среће људског бића, пре 
до отуђености и неке врсте изолације. 
Симболика ове слике има низ могућ-
ности, а свако тумачење потврђује 
одлуку уметника да је остави без 
назива. 

4. Симболика сна. Паперјасти облаци, 
испод којих је зелено-плаво тло, које 
личи на мутну воду. Слика, као у 
огледалу. Препуно симболике и су-
протности. У питању је дело под нази-
вом „Велики шумски пејзаж“ (акрил 
120x80) Да ли су, заиста, у питању исе-
чена дебла стабала, огољена, остав-
љена без листова, цветова, плодова, 
или је то само начин да се прикаже го-
лотиња и немоћ. Јад и беда, учмалост 
и смрт природе, без које нема живота 
ни напретка. 

5. „Велико чудо“ (акрил 120x80) још 
једна слика у којој се у наслову налази 
реч „велико“. На овој слици представ-
љени су људи, уплетени у једно ве-
лико клупко тела, котрљају се по тлу, 
мењајући стално положај и показу-
јући да у животу увек и свуда постоји 
оно правило „горе-доле“. Да ништа не 
може вечно да траје и да је све склоно 
променама и уништењу. Овде и само-
уништење има своје значајно место, 
јер сам ће човек, својим занемари-
вањем природних закона и небригом 
о истој тој природи, довести до тога. И 
ова слика, као и многе друге, има не 
само симболичко значење страха и 
бриге за опстанак човечанства већ и 
једну пророчку или видовиту димен-
зију, јер неодољиво (на жалост) пока-
зује управо време у коме живимо и 
чији смо савременици. 

„вођу“ који је, буретом, покривене 
главе и читавог тела, једнако „слеп“ 
као и остали. Ова слика неодољиво 
подсећа и на Домановићеву припо-
ветку „Вођа“. Колона људи корача, 
кроз дивље и неравне пределе, поче-
так им се види, а крај и не назире. Да 
ли је Марковић сликао дух модерног 
човека или читаву цивилизацију, и 
еволуцију, остаће тајна, али, слепило 
и живот у бурету остају да живе на 
слици овог аутора. 

2. Слика ,,Страшило,, (акрил 80x40) 
Интензивним основним бојама, црве-
ном, плавом и жутом, створена је ова 
слика. У централном делу, налази се 
„Страшило“. Насмејано лице, са ши-
роко отвореним, округлим очима, на 
глави која је направљена од лонца, 
материјала који, празан, звечи. А 
многе празне главе, испод којих се 
налазе беле кошуље и кравате, ту су, 
да звече и  да плаше народ. И папири, 
списи, и појачивачи звука, и обеле-
живачи путева, ту су. Присутни, а 
опет, потпуно бескорисни. Колико је 
нешто опасно увек зависи од тума-
чења и количине страха у ономе коме 
је опасност упућена. Да ли ће неко од 
овакве слике да се уплаши, побегне, 
постане послушан или схвати све ово 
као нешто пролазно и на неки начин 
смешно, зависи од самог човека- да се 
вратимо на претходну слику- да ли се 
крије у бурету или стварност гледа 
широм отворених очију. 

3. Понекад је оно што је написано или 
насликано толико јако да ни један 
назив није одговарајући. У слици „Без 
наслова“ (акрил80x100) коју је умет-
ник намерно оставио тако, приказан 
је човек модерног доба, који седи на 
хрпи костију. Да ли та слика пред-
ставља отуђеност људи и самоћу поје-
динца, или је то бесмисленост посто-
јања и борбе за бољитак, јер све на 
крају, и свако, постану кости. А 
можда је сликар на овај начин поку-
шао да исприча пут цивилизације и 
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шио и нестао, настављајајући да живи 
у неком сасвим другом, крајње не-
људском, облику. 

 Када човек, налик, оном пећинском, 
коме је једина брига била преживљавање, а 
знамо га са камених цртежа како држи кост у 
руци спреман да удари, у борби за опстанак, 
постане део свакодневице: када тог човека 
кога карактерише борба за опстанак препо-
знамо у нама самима, у бићу овог модерног 
а отуђеног времена, и када све то видимо у 
сликама које је Живан Марковић створио, 
онда схватамо да или се много шта није про-
менило кроз све ове векове, или је човеку 
склоност - анималност.  И свака   слика овог  
аутора даје дам и неку врсту одговора- 
мораш да се бориш да би преживео, са ду-
ховима у себи или спољним силама које 
стално. нападају. У овим симболичним при-
казима светске и галактичке катастрофе, 
претећем морбидном бићу који је од облака, 
дима или пене, нема ничег доброг већ за-
страшујућег. Са каквим се демонима Живан 
борио, можемо смо да наслућујемо, али је 
његов ликовни израз веома упечатљив и 
изражајан. Детаљном анализом слика и ула-
жењем у појединости, запазићемо да често, 
уместо на платну за сликање, своје умет-
ничко дело гради и ствара на чершафима, 
столњацима, памучним предметима који су 
се користили у домаћинству. Колико је ње-
гова стваралачка енергија била јака и незау-
стављива, свакако говори и тај податак. А 
можда о сновима и кошмарима који су га 
пратили најбоље причају слике урађене на 
чаршафу на коме је те снове и сањао. Умет-
нички израз и начин често не можемо ни да 
наслутимо, али прави уметници увек про-
нађу начин да саопште оно што желе. 
Његови кошмари, страхови, забринутост и 
презир били су интензивни и умео је плас-
тично да их опише- уз помоћ четкице и боја. 
Читав свет и космос су у сталној борби за 
очувањем која се сучељава са тежњом за 
уништењем. Живот и смрт, Рај и Пакао, Вода 
и ватра, агресија и мир, страст и стрпљење 
на његовим платнима добијају посебну 
димензију и вредност времена у коме су 
настала дела и времена које је тада могло 
само у кошмарима да се наслути. Легат 

6. Цивилизација, научно-технолошка 
револуција, људски напредак са собом 
носе позитивне али и негативне стра-
не. Сликар на слици „Давеж“ (акрил 
80x80) приказује управо то, негативно, 
оно што нам је модерно доба донело а 
што нас блокира и гуши. Биће, на-
казно, налик духу, створено од издув-
них гасова, разних хемикалија, отрова 
и других загађивача, надвило се над 
човека и гуши га. Људско биће, у својој 
крхкости, немоћно је да се супрот-
стави том, много јачем непријатељу, 
који је невидљив, али, суштински вид-
љив на сваком кораку, али непрепо-
знатљив као такав. 

7. „Обруч спаса“ (акрил, 80x65). Нојева 
барка је ствар митологије и религије. 
Да ли нас нешто слично поново може 
спасити, питање је. На овој слици, на 
којој је, на огромном пању сачувана 
кућа са свим неопходним стварима, 
која одолева временима и немирима 
времена, постоји нада. Али, добром 
посматрачу неће промаћи уже ко-
јима је све повезано а који у свом са-
држају поседује и динамит и ракете. 
Да ли ће нас овај „обруч спаса“ спа-
сити од катаклизме или ће нас ланси-
рати у неку другу орбиту, не знамо. 
Често су жеље у раскораку са могућ-
ностима и реалном ситуацијом. Ова 
слика показује управо то. 

8. „Крајолик по плану звери“ (акрил, 
106x80) можда најбоље, најјасније и 
најистинитије представља све стра-
хове, бриге и слутње, које су већ при-
казане, у фрагментима, на претход-
ним сликама Живана Марковића. 
Као да се наставља на претходну, 
„Обруч спаса“ и показује шта је 
остало после катаклизме. А остале су 
само крхотине претходних живота. 
Болесни (увијени у завоје, као му-
мије) људи, неми и слепи за све што је 
битно, који у доколици испијају кафу, 
водећи празне разговоре о потпуно 
небитним стварима, док се свет око 
њих, по сценарију неке „звери“ сру-
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зрневља, комад шаргарепе, сипина кост, 
вода. Ако буде кад се врата отворе. 
 Док се игра додирујући кљуном 
„љуљашку“ обешену у кавезу човек мисли 
како јој је све обезбедио. Не слути да је њој 
потребан само простор који јој је одузео. 
Напољу нема ништа од овога што јој „даје“ 
али има лет због кога живи и са којим је 
једино птица. Да лети према небу и ако зна 
да га никада неће дохватити. Неко је рекао, 
да су облаци и птичији лет једина одбрана од 
бескраја. Зато је лет птице вечан.
 И ако једнога дана, непажњом човека, 
врата на кавезу остану отворена, птица ће 
одлетети. Без кавеза. То је њен сан. Али, брзо 
ће се уверити да далеко не може. Пашће на 
земљу и постаће плен неке мачке или пса. 
Можда ће је спасити деца. Једино неће моћи 
да буде птица која лети према небу. Човек ће 
окривити себе што је оставио врата отво-
рена, и жалити што више неће имати коме 
на плећа да свали мрак непроспаване ноћи. 
Да поред птице у кавезу ствара илузију о 
својој слободи. 
 Док разговор теће „плава птица“ у 
кавезу полако чисти и једе семенке. Целу 
моју причу разуме, али не говори. Као да зна 
да изговорене речи могу бити празне. Могле 
би бити и убојите, за онога ко их изговара 
пре свега. Прво њега униште. До других дођу 
кад прођу светлост дана, а онда више нису 
исте.
 Овог тренутка ми смо заједно одго-
ворне за овај делић дана. Између нас не 
постоји растојање. Наш разговор не излази 
из кавеза. Свако је на свој начин свестан 
свога бола. Ми смо у истом. Она без свести 
колико чини за мене, а ја се копрцам у бес-
крају тишине нашег разговора, са илузијом о 
својој свесности.
 Птица свесна својих крила ставила 
кљун у перје на леђима и мирно дрема. Зна 
да сам поред ње. Воли да поред некога спава, 
па макар то био човек поред кавеза. А ја у њој 
видим небо. Пространије од онога које ми се 
указује са прозора или терасе. 
 Недеља, јутро, у углу крај прозора у 
кавезу птица. За столом жена која је гледа и 
пише. Сада потпуно сигурна да и птица 
ноћас због њеног немира није спавала.

Живана Марковића живи у храму књига, на 
први поглед немо а суштински веома  гла-
сно, сведочи о добрим и лошим време-нима, 
о крхком животу, о пролазности и о трајању. 
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Зорка Кнежевић 
 

РАЗГОВОР У КАВЕЗУ
 
 
 Седам сати је. Сунце већ огрејало и 
обасјало зидове и прозоре зграде преко пута. 
Моја тераса још увек је у сенци. Цвеће ћути 
али у његовом погледу осећам да је будно.
 Док пијем кафу, гледам птицу у 
кавезу. Тако је мала и лепа. Како се лепота 
може увеличати у малом. Људи мисле да 
птице и животиње уопште ништа не знају. Да 
немају свест о себи. О другима поготову.
 Док је посматрам птица безбрижно 
чисти своје перје. Не слути, или је то моја 
заблуда, да ми је овога тренутка важнија од 
свега. Узела је комад моје непроспаване 
ноћи. Црне мисли. И својим сићушним 
покретима и плавом бојом, све избрисала. 
Та њена безбрижност у мени рађа неку врсту 
тескобе. Начин на који своје крило чисти и 
уређује. Једноставност постојања. Мирење 
да на тако малом простору остане птица. Да 
сања свој лет и у њега верује. Не зна шта ће 
бити сутра. Зар је то уосталом и важно. Мало 
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