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(Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Нови Сад 2007)

Тра га ју ћи за су шти ном на уч ног ис тра жи ва ња и са оп-
шта ва ња са свом од го вор но шћу при сту па мо оце ни јед не 
дра го це не књи ге осе ћа ју ћи пи са ње као ду бо ко лич но, 
уну тра шње раз ра чу на ва ње у се би и пред со бом. Мо рал на 
оба ве за усме ног јав ног са оп шта ва ња за о ку пља сву ду хов-
ну енер ги ју, зах те ва у на ма изо шт ра ва ње по сто је ћег сми-
сла, те ра нас ка из на ла же њу са ме би ти, су шти не је згра 
ми шље ња. „Пи са ње је те жак по сао, ко ји ме ђу тим стал-
ним са зна ва њем обо га ћу је ауто ра и ка ко је ре као Се не ка 
’ho mi nes dum do cent, di scunt’ љу ди док про у ча ва ју уче, 
док тра га ју да са оп ште са зна  ју“.

Пи са ти о на пи са ном је од го вор но, сво ју ми сао сме мо 
оште ти ти, ту ђу не. Сто је ћи пред књи гом Но во сад ске др во-
ре збар ске ра ди о ни це у 18. ве ку чи је стра ни це обра зу ју сли-
ку це ли не ко ја нам је по ма ло из ми ца ла, осе ћа мо ко ли ко 
нам је аутор, др Бран ка Ку лић, не се бич но по но во да ри ва ла 
нај бо ље ми сли свог ис тан ча ног ду хов ног све та. Др Бран-
ка Ку лић је по зна ти пи сац мно гих чла на ка, рас пра ва и 
мо но гра фи ја. Овим сво јим по след њим де лом по ну ди ла је 
ис тра жи ва чи ма, али и ши рем кру гу љу би те ља умет но сти, 
ве о ма ис црп ну, од лич но опрем ље ну и до ку мен то ва ну књи-
гу у ко јој је сво јим оп штим по гле дом на умет нич ка зби ва-

ња пред ло жи ла сло же ну, али убе дљи ву сли ку по ја ва. Пред ста вља ју ћи огром но обо га ће ње у обла-
сти чи ње ни ца, у са гле да ва њу вре ме на и де ла, ова ће сту ди ја оста ти при мер сло же них ме тод ских 
по сту па ка.

У ши рим то ко ви ма срп ске умет но сти 18. ве ка др во ре збар ство ни је раз ма тра но као по себ на це-
ли на. То је био и раз лог за на ста нак овог де ла ко је је у пр ви план ис та кло но во сад ске ра ди о ни це, не-
за о би ла зне и пре суд не, ка ко аутор ис ти че, од кључ ног зна ча ја за ана ли зу др во ре збар ске прак се ба-
рок ног до ба. Но во сад ска сре ди на да ла је нај зна чај ни је мај сто ре др во ре збар ске умет но сти 18. ве ка, 
ра ди о ни цу Јо ха на Ге ор га Ми ле ра и Мар ка Га ври ло ви ћа и ње го вих си но ва Ар се ни ја и Ак сен ти ја 
Мар ко ви ћа.

Ус по ста вља ње чвр сте ве зе сли кар ства ба рок них ико но ста са са ре зба ри јом мо гу ће је пра ти ти 
кроз цео 18. век. Пр вих де це ни ја 18. сто ле ћа на ол тар ским пре гра да ма ико не се по ста вља ју на не у кра-
ше ну др ве ну или зи да ну под ло гу. Др во ре збар ски укра си по ја вљу ју се на цар ским две ри ма и ве ли-
ком кр сту. Че тр де се тих го ди на на ста ју пр ви др во ре збар ски ико но ста си, у цр кви Све тог Пе тра и 
Па вла у Срем ским Кар лов ци ма, Пре о бра жен ској цр кви у Сентан дре ји, и ма на сти ру Бо ђа ни, где се 
др во ре збар ски ко стур ол тар ске пре гра де ту ма чи као оквир сли ке. До под ре ђи ва ња сли ке ре зба ри ји 
ико но ста са, ка да она до би ја ја сни је зна че ње кључ не це ли не, до ла зи у за вр шној фа зи ка сно ба рок ног 
еклек ти ци зма, ка да у др во ре зба ри ји пре о вла ђу ју ро кај ни ути ца ји.
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У уре ђе њу уну тра шњо сти пра во слав ног хра ма и ви зу ел не пре зен та ци је ње го ве ри ту ал не сим-
бо лич не то по гра фи је, чи ји је кон тро ли са ни из глед био у до ме ну кар ло вач ких ми тро по ли та и над-
ле жних епи ско па, др во ре зба ри ја до би ја из у зет но ва жно и ис так ну то ме сто и у са деј ству са раз ли-
чи тим умет нич ким ди сци пли на ма до ве шће ен те ри јер „пра во слав не цр кве у ја сан и пре по зна тљув 
из глед, уста но ви ти мо дел по ко ме ће се на да ље уре ђи ва ти пра во слав не цр кве“. Про ме не мо би ли ја-
ра пра во слав не цр кве, ци ти ра мо ауто ра, „у струк ту ри, об ли ци ма, рас по ре ду и бро ју, про из и шле су из 
по тре бе за ре пре зен та ци јом ви зу ел ног учин ка вер ског ри ту а ла у ком плет ном про сце ни ју му ре ли-
гиј ског об ре да. Це ре мо ни јал на есте ти ка, ’ве ли чај ност и тор же стве ност’ као гра ђан ске ка те го ри је 
на чи на ми шље ња и по на ша ња уста но ви ле су есте ти ку и умет нич ку прак су ко је су тре ба ле да до-
не су ’ве ле ље пи је’ као про кла мо ва ни кри те ри јум при уре ђе њу цр кве них хра мо ва. Та ко де фи ни сан 
мо би ли јар на да ље ће се из гра ђи ва ти по про јек ту глав ног мај сто ра и по пра ви лу у ње го вој ра ди о-
ни ци, чи ме је уку пан из глед за вр шне це ли не био про из вод иде ја и иде а ла чо ве ка но вог до ба“.

Вр ли на при сту па ис тра жи ва њу ко је је др Бран ка Ку лић оба ви ла мо же се са гле да ти дво ја ко: пр во 
у нео спор ном ува жа ва њу и до бром по зна ва њу исто ри о граф ских те ме ља, из во ра и гра ђе; дру го, у 
спо соб но сти да, на та ко со лид ној осно ви, по ну ди и успе шно оства ри дру га чи ју ана ли зу и ин тер пре-
та ци ју, чи ме је по ка за ла из у зет но до бро по зна ва ње струч не ли те ра ту ре ве за не за при ме ну но ви јих 
исто риј ско-умет нич ких ме то да, ко је у се бе укљу чу ју кул тур ну и со ци јал ну исто ри ју.

По и ма ње др во ре збар ске умет но сти у вре ме ну и про сто ру, у скло пу исто риј ских, со цио-по ли-
тич ких и дру гих ду хов них вред но сти Бран ка Ку лић узи ма у об зир услов но, од ба цу ју ћи твр ду за-
ви сност и из рав но од сли ка ва ње де ло ва ња, а укљу чу ју ћи оп шти дру штве ни и ду хов ни кон текст као 
оквир, као под сти цај, као мо гу ћу узроч ност зби ва ња. Из бе га ва ју ћи не тач на упро шћа ва ња, са мим 
тим и по гре шна уоп шта ва ња, у та на ном тка њу ко јим су нај ра зли чи ти је окол но сти обо ји ле свет др-
во ре збар ства, аутор раз лу чу је узро ке од по сле ди ца, бит но од не ва жног, са уме ре но шћу узи ма у 
об зир за ви сност, са од ме ре но шћу од ба цу је не раз ло жне ве зе.

У свим раз ма тра њи ма, про це на ма и за кључ ци ма Бран ке Ку лић на ла зе се као основ на од ред-
ни ца ње на кул ту ра и ње но по зна ва ње др во ре збар ске умет но сти. Уну тра шњи про стор пра во слав-
ног хра ма до жи вља ва у свој сло же но сти узроч но сти на стан ка и све по ве за но сти свој ста ва, пра те ћи 
тај ор га ни зо ва ни про стор са ста но ви шта це лис ход но сти ње го ве на ме не, кон струк ци је, при ме ње-
них ма те ри ја ла и ње го вих од ли ка, про стор ног скло па и естет ских свој ста ва. Она уоча ва, са гле да ва 
и пра ти са деј ство свих ма те ри јал них и ду хов них чи ни ла ца утка них у ње га, те же ћи да спо зна сло-
жен склоп окол но сти у ко ји ма су де ло ва ли умет ни ци сто је ћи иза сво јих де ла кроз ко ја су пре по зна-
тљи ве њи хо ве лич но сти. Чак и ка да аутор из рав но не ко ри сти сте че на зна ња из др во ре збар ске 
умет но сти у при сту пу, у на чи ну раз ма тра ња, у оп штем од но су, пре по зна је мо ту ди сци пли ну, ко ја, 
ка да је усво ји мо, по ста је на чин гле да ња, на чин ми шље ња и по сто ја ња. Из ова квих свој ста ва про из-
ла зи и чи ста, пре глед на, ја сна и си сте ма тич на ком по зи ци ја ове књи ге, до кра ја про ми шље не у це-
ли ни и у по је ди но сти ма. Са сми слом за уоп шта ва ње и са гле да ва ње у ши ро ком спек тру окол но сти, 
ути ца ја и мо гућ но сти, не при ста ју ћи на по зна та ре ше ња, аутор тра га за ја чим, ду бљим и увер љи ви-
јим узро ци ма и њи хо вом деј ству.

Сту ди о зна ис тра жи ва ња и но во ви ђе ње про бле ма и до га ђа ја Бран ка Ку лић је про у чи ла и из ло-
жи ла кроз се дам це ли на (уз Увод, За кљу чак, Ap pen dix и Би бли о гра фи ју) – Те ме и те зе до са да шњих 
ис тра жи ва ња, Умет ност у Кар ло вач кој ми тро по ли ји у 18. ве ку, Др во ре збар ство, Др во ре збар ски 
цен три у Но вом Са ду сре ди ном 18. ве ка, Но во сад ске др во ре збар ске ра ди о ни це и мај сто ри у 18. ве ку, 
Фор му ли сан кон цепт ба рок ног ен те ри је ра пра во слав не цр кве и Ка та лог опу са но во сад ских мај-
сто ра у ко ме је дат си сте мат ски пре глед умет нич ких де ла са њи хо вим све о бу хват ним стил ским и 
ико но граф ским осо би на ма. Сва ки од тих де ло ва са др жи пот по гла вља ко ја су до бро рас по ре ђе на, 
па су омо гу ћи ла ефи ка сну струк ту ру ла ку за пра ће ње ко ја све до чи о до бро са вла да ном ма те ри ја лу 
и ли те ра ту ри. У оној ме ри у ко јој је за то има ла мо гућ но сти, Бран ка Ку лић је ус пе ла да при ку пи 
кључ ну свет ску ли те ра ту ру из ове обла сти. То јој је омо гу ћи ло да на пи ше те о риј ски уте ме ље на и 
еру дит ски уоб ли че на пр ва по гла вља ко јим је по ста ви ла сво је по ла зи шне тач ке. 
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ши ро ки ин тер ди сци пли нар ни оквир омо гу ћио је аутор ки да у при ку пље ним по да ци ма уочи 
оно што је сте исто риј ски зна чај но. Те по дат ке до ко јих је до шла де таљ ном ана ли зом ни је оста ви ла 
из ван кон тек ста, што се нерет ко де ша ва. Увек је успе ва ла да их ста ви у онај оквир ко ји им да је сми-
сао, па је за хва љу ју ћи то ме до би јен син те тич ки текст ко ји има сна гу да из де та ља на пра ви це ли ну 
и уочи су шти ну.

Бран ка Ку лић је ус пе ла, за хва љу ју ћи ши ро ком обра зо ва њу, те о риј ском при сту пу и зна ти же љи 
у при ме ни но вих ме то до ло ги ја, да ство ри јед ну ја сну сли ку о др во ре збар ству ко је је има ло ис так-
ну то ме сто у про це су ства ра ња иде ја и стан дар да по ко ји ма се, ка ко аутор ка ис ти че, фор му ли шу 
„ста во ви о но вој умет нич кој де лат но сти ко ји ће од го ва ра ти чо ве ку мо дер ног до ба“. На пи са ла је 
ис тра жи вач ки и про блем ски до бро уте ме љен, зрео на уч ни рад о те ми ко ја отва ра но во раз у ме ва ње 
др во ре збар ске умет но сти као бит ног чи ни о ца у фор ми ра њу све сти о по тре би но ве есте ти ке. Оства-
рен је за о кру жен сту диј ски текст, на гла ше ног сми сла за је згро ви то из два ја ње и по ен ти ра ње сим бо-
лич них но си ла ца зна че ња умет нич ког де ла, ко ји ће у бу дућ но сти пред ста вља ти не са мо дра го це но 
струч но шти во већ и уз о ран при мер струч ног и од го вор ног ра да у по љу на ци о нал не исто ри је умет-
но сти но вог ве ка. Стил пи са ња је пре ци зан, ефи ка сан, без не по треб них укра сних фи гу ра, што му 
да је теч ност, али и до при но си раз во ју мо дер ног на уч ног је зи ка. 

Да би на пи са ла та ко успе шну сту ди ју, са знат ним но ви на ма, ка ко смо већ на гла си ли, у ме то ду 
ис тра жи ва ња и у при сту пу, али и пу ну от кри ћа, Бран ка Ку лић је мо ра ла при ме ни ти сло же ни по-
сту пак и вла да ти раз ли чи тим ди сци пли на ма ху ма ни стич ких на у ка: исто ри јом, со ци о ло ги јом, ли-
тур ги ком, исто ри јом умет но сти. Та ин тер ди сци пли нар ност је до ве ла до плод них ис хо да, а ње на 
при ме на отво ри ће је дан од мо гу ћих пу те ва ко јим ће кре ну ти не ки од мла ђих ис пи ти ва ча др во ре-
збар ске умет но сти 18. ве ка.

 
Ми ро сла ва Ко стић

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, 
Ин сти тут за исто ри ју умет но с ти


