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Тео ло шке импли ка ци је  
сли кар ства Мила на  

Туцо ви ћа

ТЕОЛОШКЕИМПЛИКАЦИЈЕ
СЛИКАРСТВАМИЛАНАТУЦОВИЋА1

Ап стракт: Ра ре са вља оку шај ана ли зе сли кар ско ела Мила на Туцо ви
ћа са ео ло шко асек а. С обзи ром а је овај озна и ср ски сли кар у усо ну, 
није моу ће ине рал но ово ри и о њему са је не ач ке завр ши во си. Посо је 
број ни освр и на њео во сли кар сво али ни јеан не ово ри о је ној боо слов ској 
ер ек и ви. Рас ра вља се о мно шву сим во ла, моу ћим ума че њи ма која су и 
лич на, ичу се сва ко оје ин ца ео хе у којој живи мо, али и колек ив на. Зна чај 
ово сли кар сва лежи у оме а окри ва, жио ше, ука зу је и лечи. Наме ра ек
са ја а осве ли чове ка Туцо ви ће ве сли ке као чове ка коме није овољ на само 
хори зон ал на раван, осеб но ако се има у виу а је и сам сли кар, оу ше не на 
рви оле, шо само аје ква ли е њео вом елу, ука зи вао на чове ка који је 
биће зави сно о Боа и сво а бли жње а. 

Кључ не речи: човек, лич ни онос, живо, ај на, раос ире, бес у ће, иси на. 

Увод

Визан тиј ска сли ка све а рачу на на живи однос који је омо гу ћен бого
о ва пло ће њем. Жеђ визан ти на ца и рекло би се јед но оу ше вље ње овом 
чиње ни цом потвр ђи ва ло се и на ликов ном пла ну и тере ну. Због тога 
је јасна толи ка потре ба за пор тре том, осно вом визан тиј ског сли кар
ства. Данас је у модер ној умет но сти ова пер пек ти ва напу ште на и пре
ва зи ђе на, па ипак је она, кад се про на ђе сна жно ело. Она се сре ће у 
лику сли ка ра Мила на Туцо ви ћа и чита во њего во дело неза ми сли во је 
без упи та но сти о томе ко је и шта је човек. Оту да њего ва „фигу рал

1 Текст је пр во бит но об ја вљен у ча со пи су Боословље, vol. 73, бр. 2, Бе о град 2013.
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ност“ није пуко сли ка ње оле реал но си. Мно штво сло је ва, сло же ног 
умет нич ког дара, изви ре из Туцо ви ће ве сли ке, гото во да нема рада 
који не носи јед ну дубљу – скри ве ну пору ку. Пони као на хри шћан
ском, пра во слав ном тере ну, упив ши све оне нај ду бље вред но сти и 
пору ке које пра во сла вље сво јим богат ством нуди, сли кар је успео да 
пре то чи бого сло вље у један ликов ни говор, који про по ве да, опо ми
ње, инту и тив но саоп шта ва нај ду бље антро по ло шке исти не о нама, 
људи ма ово га вре ме на са свим њего вим сло же ним успо ни ма и падо
ви ма. Тако се иза овог, по све му суде ћи ори и нал но сли кар сва кри је 
врсни тео лог, лиро соф, есе ји ста... који доду ше свој дар не иска зу је са 
амво на али је уто ли ко њего ва вред ност већа. 

1.Комуникацијасаживимликом
(некесличностисавизантијскимживописом)

Визан тиј ски и уоп ште, цркве ни дожи вљај сли ке и сли кар ства уско 
је пове зан са пор тре том. Ико на је у раној фази њеног раз во ја рачу
на ла на један лич ни однос пор тре та и пор тре ти са ног. (Para ni, M. G. 
2003) Осо ба пред ико ном је желе ла је да кому ни ци ра са насли ка ним 
ликом да од њега доби је уте ху, на кра ју да му се помо ли, испо ве ди. 
Та логи ка је била при сут на и касни је, у свим сло же ним ситу а ци ја ма 
раз во ја цркве ног сли кар ства кроз веко ве. Није ли пома ло чуд но да 
сли кар ство Мила на Туцо ви ћа упра во почи ње са пор тре том а још 
пара док сал ни јеоно се ту и завр ша ва. Ниг де се код Туцо ви ћа неће 
наћи само оли еј заж или само гола апстрак ци ја или инса ла ци ја. 
У мно штву сим во ла на њего вим радо ви му, гото во по пра ви лу доми
ни ра човек. Лик чове ка запи та ног, доду ше неу ми ре но и неусо ко је
но код Госпо да, као што је то слу чај на визан тиј ским ико на ма, мада 
је и ту било речи о карак те ру и живо сти, живах но сти лико ва.2 Код 
нашег сли ка ра лико ви су рас по ре ђе ни тако да су у нај ве ћој мери 
запи та ни над неком тај ном, неком заго нет ком коју им је задао – 
можда сам Тво рац. У сва ком слу ча ју они носе у себи тај ну живо та и 

2 Bas sett, S. 2004. Погл код Лаза рев, В. Н. 2004: 163–164. Када гово ри о ико на ма Тео
фа на Грка које су све само не мир не и спо кој не:  „За раз ли ку од спо кој них лико ва 
који су били уоби ча је ни, у фигу ра ма све тите ља које сли ка Тео фан све врви и кљу ча. 
Тео фа но ви лико ви се непре ста но боре са стра сти ма и у тој бор би побе ђу ју, али по 
вео ма висо кој цени.“
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смр ти, тај ну руши лач ку и тај ну исце ли тељ ску. Нису лише ни стра сти 
у свим њеним сло же ним нијан са ма, као што нису лише ни ни самог 
фено ме на све ти тељ ства и све то сти, у одре ђе ним нијан са ма. 

Туцо вић сво је лико ве поста вља у цен рал ни оло жај толи ко бли зак 
ико ни, и овде се као и код ико не тра жи, гото во зах те ва кому ни ка
ци ја. Туцо ви ћев лик жели посма тра ча да пита, да му пока же део свог 
магич ног окру же ња, да га пове де на нека места која се могу доча ра ти 
и осе ти ти само у ста њу пови ше не поет ске луцид но сти. У том сег
мен ту је ово сли кар ство јако бли ско неким зако ни ма фото граф ског 
нега ти ва. Сам сли кар често кори сти фото гра фи ју за пола зну осно
ву коју даље гра ди у сло же ну ком по зи ци ју. Туцо ви ће ви јуна ци нису 
загле да ни у будућ ност, у тран це дент ну жижу инте ре со ва ња, мада се 
ово не искљу чу је. Можда је нај тач ни је да они не при зи ва ју ни про
шлост као што је то у одре ђе ном сми слу пара диг ма фото граф ског 
сним ка. Они запра во бити шу у сада шњо сти, у овом и ова ком наред
ном тре нут ку и дану. Тач ни је, бити шу и ожи вља ва ју оно га тре нут
ка кад им се обра ти те. Очи попут ико на узи ма ју ћи вам нешо од 
живо та сусре ћу се директ но са посма тра чем, те Мила но ве очи желе 
да сту пе у дија лог, ово је ина че јед на од можда нај ва жни јих и нај
бли же додир них тача ка са визан тиј ским насле ђем. Дакле, пажљи во 
ишчи та ва ње њего вог руко пи са ука зу је да он не може без чове ка и 
њего вог упи та ног ирек но оле а.3 Тако да посма тра ча ове очи не 
оста вља ју рав но ду шним ни након пре стан ка гле да ња, оста ју уре за не 
у све сти као лико ви, често изма шта ни али толи ко реал ни коли ко и 
њихов тво рац, који их је пустио на сло бо ду из нека кве твр ђа ве Буца
ти је вог рома на Таар ска уси ња, где ајан све не кочи је спа ја ју 
два све та. У оста лом зар и пра во слав на тео ло ги ја, макар и на тео риј
ском нивоу не гово ри упра во о томе, о сусре ту два бића, о дија ло гу 
као нај дра го це ни јем божан ском ару. 

Није поглед њего вих јуна ка, иако заро њен у даљи ну, усме рен у кру, 
место где се крај сје ди њу је са почет ком, како раз ми шља Мари ја 
Шимо ко вић, (Шимо ко вић, М. 2012: 11–12) пре би се рекло да се 
ради о потре би за цело ви о шћу ре ну ка, за инте грал ном вер зи
јом оло живо а. Он може, у сло бод ни јој интер пре та ци ји пред

3 Ако би неко хтео да у пар речи ока рак те ри ше цело куп но Туцо ви ће во сли кар ство 
онда би пред лог могао да гла си: Дирек ан оле (face to face).
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ста вља ти и круг, али пре у потре би веч но а живо а, како и Мари
ја каже „када се ја ника ко не губи, када сви они које воли мо оста ју 
око нас недир ну ти, када је свет јед на непре кид на врте шка сун ца и 
месе ца“. (Шимо ко вић, М. 2012: 11–12) Ово се тео ло шки пот пу но 
сла же са стре мље њи ма хри шћа на за спо ко јем и миром у Цар сву 
небе ском. Оно што је можда нај за го нет ни је, али и нај ва жни је у Туцо
ви ће вој сло же ној семан ти ци је про стор сли ке. Овај про стор је по 
све му посе бан и једин ствен, то је осве ша но месо, где доми ни ра 
кру. Да ли је то Уро во рос,4 или је по сре ди нешто дру го, тек за јед но 
бого слов ско про ми шља ње, оста вља довољ но мате ри ја ла за ана ли зу 
и тума че ње. У цркве ном тума че њу кру га вред но је поме ну ти сим во
ли ку орле ца. Орле ци су мали окру гли ћили ми на који ма је пред ста
вљен орао како лети над гра дом. Орлец је резер ви сан за епи скоп ско 
слу же ње. При ли ком избо ра за ову узви ше ну слу жбу у Цркви, епи
ско пу се дари ва овај орлец, да би га и касни је увек кори стио у току 
бого слу же ња. Град на орле цу ука зу је на место епи ско по вог слу же ња. 
Орлец се током Све те литур ги је ста вља под ноге епи ско па пот се ћа
ју ћи га на то да попут орла стре ми небе ским ства ри ма.5 Гото во да 
је и непо треб но а и немо гу ће побро ја ти све Туцо ви ће ве радо ве на 
који ма „глав ни јуна ци“ сто је на или у кру гу, упра во слич ном орле цу. 
Сва ка ко да је сли кар знао зна че ње тог сна жног сим во ла, и да није 
тек из деко ра тив них раз ло га кори стио овај детаљ. Круг пока зу је да 
је осо ба зашти ће на, при ви ле го ва на, да посто ји у свом вре ме ну и ро
со ру, оном месту које јој је пода рио Тво рац.6 Од мно штва зна че ња 
која могу бити при хва ће на, иде ја о чове ку и њего вом тро стру ком 
посла њу би могла да буде: Круг живо та као сре ди шње место, тач ка 
сусре та чове ка са чове ком и чове ка са при ро дом, са самим собом, на 
кра ју са Богом. Ради се о дубин ској искон ској вези чове ка и при ро
де, о јед ној врсти ове за но си све а, оту да круг не мора да ука зу је на 

4 Оυροβόρος је мито ло шко биће – зми ја или змај, које се стал но под мла ђу је у јед ној врсти 
кру га, зна но за Грке савр ше но обли ка. Реч је о древ ном сим бо лу веч но сти и кон ти ну и те
та циклич ног вре ме на. У мно штву мито ло шких зна че ња при хва тљи во је оно о потра зи 
за савр шен ством за једин ством. (Λεξικό Συμβόλων, του Τζ. Κούπερ, εκδόσεις Πύρινος κόσμος)
5 Авер ки је (Тау шев) архи еп. Лиур и ка (ој мов ник ра во слав но боо слу же ња), http://
www.sve to sa vlje.org /bibli o te ka/Bogo slu zbe ni/Litur gi ka/Lat_Litur gi ka_06.htm (посе
ће но 7. сеп тем бра 2013. )
6 В. сли ке: Ливац анђе ла, посеб но: Јања из оре и У оче ки ва њу ро ме не, где су обе девој
ке пред ста вље не тако као да се нала зе на путу јед не врсте пре о бра жа ја (инди ви ду а ци
је), обе су у зашти ће ном, посве ће ним местомкру гом, а Јању (изнад њене гла ве) чува 
визан тиј ски Храм (Туцо вић, 2005: 39, 46–47. Аен ци ја ваље вац, каа ло изло жбе).
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веч но вра ћа ње. Он може да гово ри о једин ству све гао јед ној врсти 
есха о ло шко ису ње ња, о којој уоста лом и сам Туцо вић гово ри: 
Мислим а је чиав наш живо а оре ба за сре и шем, за цен
ром, жу ња за онов ном цели номнебе ским Јеру са ли мом као о у
ним кри са лом (Вучи нић, С. 2012:27.). 

У осно ви, нису ли Туцо ви ће ви јуна ци боо ра жи е љи, они који су 
негде на уу, бли же или даље све јед но. Јасно је да они нису задо би
ли вен це све ти тељ ства, али то не зна чи да их не могу доби ти. Они су 
на јед ном месту оце ње ни (Чаи ро вић, И. 2010: 357) и као нау рал ни 
и као на вре ме ни. Дово ди ћи их у везу са Фајум ским пор тре ти ма, И. 
Чаи ро вић фено мен све тло сти на Туцо ви ће вим лико ви ма тума чи у 
скла ду са визан тиј ском логи ком. И ове је акле о сре и све лос 
која иси ја ва из насли ка но лица, као аква она је суро са вље на 
ам ним ра е ри ја ма чиме се оси же риам. На лицу није уоч љив 
обле сак изво ра ри ро не све ло си, ок о јесе слу чај са фајум
ским ор ре и ма, дакле овде се Туцо вић сагле да ва из пер спек ти ве 
визан тиј ског живо пи са, чиме се наш сли кар про мо ви ше у умет ни ка 
каа фа ич ко боо слов ско изра за. (Чаи ро вић, Исо.)

Одсу ство сен ки при мет но на визан тиј ским ико на ма и фре ска ма 
(Скли рис, С. 2005: 25–45.) при сут но је и код нашег сли ка ра, тач ни
је фено мен рас про сти ра ња све тло сти је бли зак визан тиј ској логи ци. 
Туцо вић неће кори сти ти дија лек ти ку све тлотама у вели кој мери. 
Оста ју ћи углав ном при кори шће њу реа ли стич ког при ка зи ва ња сце
на, кори сти ће рав но ме р но рас про сти ра ње све тло сти, чиме ће се 
при бли жи ти цркве ном сли кар ству. Овде се изгле да ради о потре би 
да се доча ра уну тра шње ста ње лич но сти, као да је при ка за на фигу ра 
носи лац неке уну тар ње све тло сти која иси ја ва ка со ља и пока зу је 
нам са бил не лико ве.7 У до сада нај оп се жни јој сту ди ји о сли кар ству 
Мила на Туцо ви ћа (Тоић, М. 2012:36), аутор ка, иако јој то није био 
при мар ни циљ при ме ћу је код сли ка ра кори шће ње обр ну те (визан
тиј ске) пер спек ти ве. Као у неком миу ре кла а ју се мои ви, при ме

7 У широј интер пре та ци ји њего ве сли ке: Дечак који је носио све лос, може се тума че
ње пре не ти и на мета фи зич ку раван. Има мо неко га (деча ка) који до(носи) све тлост и 
сам је посе ду је. Све тлост оно стра не вред но сти у деча ку, по свом физич ком свој ству 
сла бог крх ког бића је у ства ри потак ну та и надах ну та божан ском силом и бла го да ћу, 
чиме доно си и боље, пока зу је чове ку истин ску све тлост=Хри ста. Тако се исто вре ме
но доча ра ва и библиј ска исти на о бла го да ти Божи јој која се у немо ћи пока зу је. 
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ће но је на сли ци: Чува ри сна 1994. где се моти ви из рене сан сног сли
кар ства пре пли ћу са фото гра фи јом. Ова квих ситу а ци ја заи ста има 
код Туцо ви ћа пого то ву до 2000. годи не. Моди фи ко ва ње ствар но сти, 
при ла го ђа ва ње и акси о ло шко вред но ва ње поје ди них сег ме на та сли
ке често је при ме њи ва но у визан тиј ском сли кар ству, нај у оч љи ви ји 
при мер је ико на Божи ћа где има мо фено мен уло ри су сва. Наме
ра је да се испри ча еван ђел ска при ча, при чему се не води рачу на и 
о про пор ци ја ма, па је Бого ро ди ца огром на насу прот пећи не где 
се поро ди ла. На мера визан тиј ског ико нопи сца није била у тач ном 
физич ком пре зен това њу про шло сти, већ ико ни зо вање и оп ста нак 
исто ри је у есха то ну. У том сми слу посто ји гип кост и у по гле ду на вре
ме којe (на поме ну тој ико ни) до зво љава уло ри сус во божан ског 
мла ден ца. Са дру ге стра не, пред ста ва је по стиг ла и дру ги тео лошки 
сми сао, где је ба зен ико ни зо вао кр ш тењ ску куп ку, или ев ха ристиј ски 
пу тир. (Ђурић Ж. 2012: 95) Код Туцо ви ћа се вре ме и про стор моди
фи ку ју мења ју вред но сну ска лу, па и сами пред ме ти (писа ћи сто) 
поста ју важни ји од реци мо зим ског пеј за жа са сли ке: Гео ло и ја 1993.8 

2.ЛитургијскапоетикаТуцовићевеслике

Навик ну ти на видео запис, на фото гра фи ју, лак ше и изно ва на нов 
начин дожи вља ва мо сли кар ство Мила на Туцо ви ћа. Такав слу чај је 
пока зан у сјај ном крат ком фил му Веска Бутри ћа: Поле из забо ра
ва.9 У фил му је до тан чи на ухва ће на Туцо ви ће ва пое ти ка са дозом 
бого на пу ште но сти и нека кве тра гич не суд би не кул ту ре наро да на 
овим про сто ри ма. Сам глас (у фил му) Мила на Туцо ви ћа је бла го 
опо ми њао на чиње ни цу потре бе чове ка за чове ком. Потре бе чове ка 
за њего вом тво ре ви ном, потре бе да се спо зна Тво рац у тво ре ви ни, да 
се човек бла о а но поста ви пре ма при ро ди као њен госпо дар али не 
тира нин и насил ник, већ при ја тељ и сард ник у њиви Господ њој која 
је без чове ка изгу бље на. 

8 Погл. и сли ке: Сећа ње на Ranuc cio Far nes sea или о кра ју миле ни ју ма, Rikor di del uomo 
il guan to или о кра ју миле ни ју ма, О еињ сву је но кал фе, Јања из оре  и мно ге дру ге. 
Уме сто лине ар ног вре ме на каквог позна је сли ка, Туцо вић арти ку ли ше нови про стор
новре мен ски однос деста би ли зо ва ног кон ти ну и те та, бли зак ико ни, леген ди и бај ки. 
Више о томе, Тоић, М. 2012:116
9 http://www.mju za load.me/mp3_dow nlo ad.php ?v=XHkgfqsu8yU&title= doku men tar 
ni_film_(посе ће но: 5. сеп тем бар 2013.)
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У чиње ни ци да умет ност наста је 
тамо где је оста вље на где ју је човек 
одба цио, Туцо вић гра ди сна жну 
пое ти ку упра во иде је очу ва ња 
Божи је во ре ви не. То се набо ље 
види у њего вим, сада већ дослед
ним асам бла жи ма сат них зуп ча
ни ка, њихо вог понов ног пушта ња 
у погон и жеље да тај зуп ча ник 
поно во узуп чи, чиме ће поку ша
ти да спа се вре ме, да га кон сер ви
ра и реста у ри ра само њему позна
тим сред стви ма и ала ти ма. Да и 
вре ме и про стор дове де у јед но 
ново реше ње у јед но ново – веч
но посто ја ње.10 Овај Туцо ви ћев 
дубо ко лиур иј ски асек узво
ди га на ниво истин ског ства ра
о ца и при бли жа ва саму Твор че ву 
наме ру, да и сам човек буде во
рац – сва ра лац.11 Код Туцо ви ћа 
је то видљи во у сва ком сег мен
ту њего вог сло же ног сли кар ског 
руко пи са. И као што пред лицем 
Тво р ца ништа није одба че но и 
ништа није мање вред но, тако и код сли ка ра одба че ни пред мет ура ња 
у оста ли сло же ни ком по зи циј ски посту пак и чини да се све склад
но одр жа ва и буде под јед на ко вред но и важно. Иде ју лиур иј ско 
ошо ва ња во ре ви не Туцо вић изра жа ва у свом нови јем раду: Шума 
(сл. 1.), где даје свој лич ни допри нос еко ло шкој заши и ри ро е.  

10 В. на пр. сли ке: Мала куи ја, Жан, О разу му, Јово, Аа ри, Мла ић, Пре зер ка
лом, Онај који се ира, Кал фа, Кор нер ар, Дубо ки оле, Моби ли јар боо у о но Јова на, 
У оче ки ва њу ро ме не, Кра ак живо Со је Са нић и дру ги радо ви у: (https://www.
face bo ok.com/pages/MilanTuco viC487/222466218527?id=222466218527&sk=pho
tos_stre am (посе ће но 4.сеп тем бар 2013.).
11 Човек је, пре ма тео ло шким стре мље њи ма визан тиј ских писа ца имао дина ми ку кре
та ња ка Тво р цу у тео ри ји о ико ни Божи јој. У сарад њи са Богом и сам човек се бога
тиобо жу је, али и сам бива по угле ду на Тво р ца во р цем и ра и е љем, сара ни ком 
Божи јим. Погл. нпр: Kalant za,kh, S. E. 2001: 243–244;  Clément, O. 1972.

Сли ка 1: Шума, де таљ  
фо то гра фи је 1–9 Ж. Ђу рић, 2011. 
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Он сво је чу но рво, поста вља у про стор као да је замр знут, као да њего
ва шума на тај начин тре ба да истра је до јед ног новог, понов ног ожи
вља ва ња, до јед ног досто јан стве ни јег про сто ра за твар, а самим тим и 
за чове ка. Није ли упра во на овом месту Туцо вић можда и несве сно 
ишао логи ком визан тиј ског живо пи са који је неги ра ју ћи пер спек ти
ву ско ро увек, где је то било могу ће, желео да пода ри сва ком бићу, 
уче сни ку ико не (Цар ства небе ског) ису вре нос ну ска лу ре лицем 
Божи јим.12 Реч је о дослед ном тео ло шком ста ву о томе да Бог под јед
на ко љуби и зле и добре, Њега не руко во де етич ки, естет ски, или било 
који дру ги раз ло зи, он је Сам љубав, то му је име и пре зи ме. (Јн. 4, 8. 
16). У литур гиј ском ето су и човек је дужан да љуби не само сро не 
уше, срод ни ке, при ја те ље и слич но него и изнад све га непри ја те ље, 
што је могу ће једи но љуба вљу која пре ва зи ла зи пуко ерот ско, плот
ско, земаљ ско. И наш сли кар гра ди пое ти ку слич ну овом ето су, он 
одба че не пред ме те који су по самој сво јој функ ци ји не само одба че ни, 
него и (ружни  без о блич ни) пот пу но непо треб ни, нефунк ци о нал ни, 
узно си на сте пен ори ги нал но сти и непо но вљи во сти. Наш сли кар их 
гру пи ше на тај начин да они поста ју не само при хва тљи ви – кори сни, 
него онто ло шки и естет ски уро ње ни у нови про стор сли ке. Важни и 
вред ни под јед на ко као и лик који доми ни ра плат ном, шта ви ше лик 
као да и не може да посто ји без тог оа ка. Глав ни јунак је човек и 
њего ва тво ре ви на, сход но библиј ском опи су рај ског ста ња.

Запра во, дубо ки литур гиј ски раз ло зи воде сва ког чове ка, нашег 
сли ка ра пого то ву, да се зами сли над сми слом живо та, па и какво је 
то сли кар ство и умет ност које се не при бли жа ва овим суштин ским 
пита њи ма?13 Јед но од основ них је пита ње посто ја ња, оправ да ност 
посто ја ња, сми сао гра ђе ња све та у све ту који све пони шта ва. Упра во 

12 Реч је о позна том фено ме ну обр ну е ер сек и ве где се све сно пред ста вље ни дога
ђа ји дово де у исту осу пове ћа њем лико ва у поза ди ни. (Сен лер, Е. 2009: 106.) Чиме 
се доби ја јед на Ισοκεφαλία  (гла ве уче сни ка сце не су у устој рав ни) изјед на ча ва ње свих 
акте ра ком по зи ци је, и њихо во дово ђе ње у први план ре лице Божи је. Веро ват но је 
логи ка била у сле де ћем, нема већих и мањих пред Богом, када су се већ ту нашли сви 
уче сни ци су исти, и онај рад ник који је дошао у тре ћи и онај који је дошао у шести, 
или деве ти час. У овом се слу ча ју логи ка визан тиј ског живо пи са покла па са логи ком 
Све тог писма. 
13 Ово и сам сли кар осе ћа када каже: При су ству је мо тотал ној зло у по тре би умет но
сти, јер умет ност није умет ност ако не поста вља суштин ска пита ња људ ске егзи стен
ци је. (Дома зет, С. http://www.poli ti ka.rs/rubri ke/Kul tur nidoda tak/Bogjekolek ci o
narsli ka.lt.html (посе ће но 20. сеп тем бар. 2013.)
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из ових раз ло га тре ба посма тра ти Туцо ви ће ву потре бу за ску пља њем 
и дово ђе њем у функ ци ју рас хо до ва них пред ме та, нала же ња сми сла 
у бесми сле ном вре ме ну и про сто ру. Сам сли кар гово ри да је у њему 
јако ри су на свес о ро ла зно си све а (Вучи нић, С. 2012:27.), о 
брзој про ме ни која посеб но карак те ри ше наше доба. Маса пред ме
та се про сто одба цу је као непо треб на да би усту пи ла место новим 
брди ма и пла ни на ма тва р не масе и обли ка. Позна то је да су све вред
но сти, рела тив не, како оне у живо ту тако и у умет но сти. Ипак наш 
сли кар није уса мљен у свом похо ду на одба че не мате ри ја ле. „Иску
ство при сва ја ња одба че них и масов но репро ду ко ва них пред ме та и 
сли ка, као и њихо во реор га ни зо ва ње у дру гом кон тек сту и са дру гом 
кон цеп ци јом, типич но је за умет ни ка 20. века“ (Тоић, М. 2012:82). 

Код сва ког чове ка је при сут на, макар и на несве сном пла ну та потре
ба за чува њем све а, као искон ска потре ба,14 она је одве ла Туцо ви ћа 
у сли кар ство које је код њега (изгле да) про бу ђе но врло рано, још 
кад је као мали дечак поку шао да попев ши се на јед ну јабу ку у свом 
селу нацр та чита во село, како би га сачу вао, како он каже је ном 
за сва а. Ту сво је вр сну пле ме ни тост, тако рет ку а тако дра го це ну, 
Туцо вић носи и при но си као уздар је рекло би се у чита вом њего вом 
сло же ном сли кар ском поступ ку, „саби ра ју ћи одје ке наше га мете
жа којег поку ша ва, скром но и дисци пли но ва но, поно во да дове де 
у ред“ (Тимо ни је, К. 2012: 213). Добар при мер је слу чај са кути јом у 
којој је сли кар хтео да ваку ми ра вре ме, да оно увек тече у њој. Она 
је прво бит но слу жи ла као сан дук за муни ци ју, да би је умет ник пре
ком по но вао, дао јој пле ме ни ти ју наме ну: а оса не куи ја наших 
моли ви и сно ва (Јама са ки, К. 2005: 25.). 

14 Под чува њем све та под ра зме ва се испу ње ње свог нека квог лоо са осо ја ња, на 
пита ње упу ће но јед ном сеља ку у ове дане непро фи та бил но сти пољо при вред них про
из во да, зашто он обра ђу је земљу, сељак је одго во рио: рех је ре Боом а земља со ји 
уса. У том сми слу је и Туцо вић чувар, чувар свог окру же ња кроз свој тале нат. Код 
њега сли кар ство тече нека ко при род но, као диса ње. Сли кам сва ко ана, целе ои не. 
Ако немам инси ра ци ју а сли кам, она црам, или сру жем леве у ае љеу, или ро во
им вре ме са бло ком или беле жни цом. Вели ки сва ра о ци уђу у о са ње уха и о ра
је. Мени је о ара ле ла из живо а. Пошо сам са села, знам а љуи за неко ко сал но 
раи кажу а је ур вен  каа је очи њао а коа њиву, можа се и иао а ли ре ба о 
а раи, осо ји ли неки лак ши и бољи осао, а ли је њео во осла ње а коа и слич но. У 
је ном ре ну ку ре са не а се иа и раи о као шо ише. Исо и сли кар – више 
се не иа. Више о томе: Пор тал пра во слав на Срби ја ема: Милан Туцо вић, разу о
вор, http://www.pra vo slav nasrbi ja.com/forum/index.php?topic=1408.0 (посе ће но 12.  
сеп тем бар 2013). 



396

Сликовност  
теологије

Наш сли кар опет и опет поста вља чове ка у цен тар инте ре со ва ња. 
Тако се њего ва умет ност зби ва изме ђу рав ни плат на и живо та, оног 
који носи живот – чове ка и оног дру гог који гле да. Из тог сусре та 
се рађа сли ка. Од тога се хра ни, у томе се испу њу је наме ра ауто ра.15

3.Антропологијасимвола

Син те тич ност Туце ви ће вог опу са се огле да са јед не стра не у реа ли
стич ком при ка зи ва њу сце на а са дру ге, оно га што се кри је у томе, у 
сим во лу. Гото во да и нема сли ке која није обу хва ће на мно швом сим
во ла. Сам умет ник то и откри ва када каже да је растао у кући где је 
посто ја ла јед на књи гаСанов ник. Из њега су жене чита ле и тума чи ле 
дрво, облак, шта зна чи ово или оно.16 (Вучи нић, С. 2012: 11–12.) Из 
такве, нај ду бље деч је све сти никао је Туцо вић каквог га данас позна
је мо. Да иза је но реа ли зма увек ра жи мо и оа на зна че ња. Запра
во је тако у тео ло ги ји и фило со фи ји, па и у свим њима зајед нич ким 
и срод ним нау ка ма, сли кар ство ни у ком слу ча ју није изу зе то из тог 
кру га. Туцо вић у умет но сти откри ва сво ју потре бу за син те зом раз
ли чи тих иску ста ва, што не рећи и раз ли чи тих пра ва ца, мно штвом 
цити ра ња, инте грал но шћу. Или како каже Милан ка Т. „Пер со на ли
зо ва ни ланац сим во ла ком би ну је са фраг мен ти ма реал ног све та како 
би се у фор ми тро ди мен зи о нал ног објек та арти ку ли са ла вир ту ел на 
сце на“ (Тоић, М. 2012: 178).То је она оре ба за јеин свом, за лич
ним иску ством и иску ством гене ра ци ја, о којој је писао Л. Шеј ка. 
(Šej ka, L. 1982: 17) Спо соб ност нашег сли ка ра се огле да у реша ва њу 

15 Ако је сли ка пра ва, она је сусрет посма тра ча са самим собом. За тај сусрет се вре ди 
бори ти. Умет ност наста је не на плат ну, већ у сусре ту са дру гим. Она посто ји, титра, 
сија, на том расто ја њу од метра изме ђу сли ке и њеног посма тра ча, у тој све тој тиши ни. 
(Дома зе, Исо)
16 Туцо вић откри ва да није могао да сли ка апстракт не људе, апстракт не живо те, већ 
кон крет не лич но сти, сада и овде. Није му било довољ но само голо реал но: „А шта 
је са њего вим (чове ко вим) сно ви ма, илу зи ја ма, стра хо ви ма, тра у ма ма?“. (Вучи нић, С. 
2012: 26.). Нај тач ни ју дефи ни ци ју сли ка ре вог опу сао дао је С. Бошњак када је рекао 
да Туцо ви ће ва сли ка везу је реал но и над ре ал но у има ги нар но и фан та стич но, над
ис ку стве но. То пости же тако што реа ли стич ки прин цип поје ди нач но пред ста вље не 
фор ме није исцр пљен у при ви ди ма доступ ним чулу вида. Због тога њего ва сли ка не 
може бити усме ре на само пре ма чулу вида, хоће и мисао и кон тем пла ци ју и зна ње 
како би откри ла сво ју неви дљи ву струк ту ру: мора ла би да се чита (спо зна је) као књи
га, пола га но, речпореч, ужи ва ју ћи не само у зна че њу речи него и у њихо вој лепо ти, 
звуч но сти, мири су, там ни ни и сја ју (Бошњак, 2012: 212.). 
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мно гих сло же них про це са који под ра зу ме ва ју ову син те тич ност, па је 
њего во вајар ско зна ње умно го ме инте гри са но у сли кар ски посту пак, 
а занат ско је дове де но до савр шен ства. Јед но став но он воли мај сто ре 
са кеце ља ма, кал фе и дру ге делат ни ке – рад ни ке. Мно штво њего вих 
сли ка и гово ри о лич но сти који је у јед ној врсти раз во ја, тај раз вој се 
пове зу је са про фе си јом коју оба вља, тако да се овде зани ма ње изјед на
ча ва са инди ви ду ал ним про це сом раз во ја лич но сти – ка њеном мета
фи зич ком тра га њу и путу. Туцо вић твр ди да је сли ка ју ћи мушкар це 
као карак тер не дубо ке лико ве, хтео да нагла си раци о нал ност, раци о
нал ни прин цип у све ту, а сли ка ју ћи жене ука зу је на анти под мушким 
лико ви ма. „Оне кроз биље, кроз сан, кроз нежност, сен ку спо зна ју 
свет.“ И тре ћа гру па су деча ци  кал фе шегр ти, син те за она прет ход на 
два све та (Поле из забо ра ва). У ства ри то и јесте живот, оно шо има
мо о живо а. Важан је прин цип рав но мер но сти, зави сно сти, сви су у 
зави снич ком одно су и свак има потре бу за оним дру гим. 

Моби ли јар боо у о но Јова на 1997–2000 (сл. 2.) је пара диг ма овог 
циклу са, као ни јед на до сад сли ка, не гово ри о свој сло же но сти 
живот ног пута сва ког поје дин ца. Умет ник је у овом, неве ли ком по 

Сли ка 2: Мобилијар богоугодног Јована
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фор ма ту раду иска зао сву сло же ност и син те тич ност сво га дара и 
тален та. Чита вом ком по зи ци јом доми ни ра нека чуде сна радост и 
игра, нај ви ше про сто ра је дао дечи јем, беза зле ном живот ном опти
ми зму, ина че рад се може посма тра ти као нека врста ауто би о гра фи је 
чове ко ве, схва ће на у нај ши рем сми слу те речи. Сва ко од нас је имао 
детињ ство, одра ста ње, нежно сти, пат ње. Кад је ства рао Моби ли јар 
Туцо вић је прво насли као раци о нал ни прин цип у чове ку. Лик Бор
хе сов му је послу жио да иска же раци о нал ност, прин цип који покре ће 
свет, он је ства ра оц, изнад њега је сат ни меха ни зам, сим вол про гре
са, напрет ка обли ко ва ња и мења ња тво ре ви не. Ипак сам лик узет за 
себе је над мен и он сам у свој сво јој сна зи бива угро жен гво зде ном 
уди цом која му пре ти (у доњем левом углу сли ке), и опо ми ње на недо
вољ ност самог разу ма и ума. Ина че је посто ље за Бор хе са Туцо вић 
про на шао од рас хо до ва них инва лид ских коли ца. Тра жио је мате ри
јал који је упи јао муку, као да је хтео да пока же да пуки разум, лишен 
емо тив но сти и нежно сти носи у себи пат њу и стра да ње. Због тога је 
потреб на рав но те жа и десна стра на сли ке то и пока зу је. На тој стра ни 
насли кан је жен ски прин цип (Мила Туцо вић) а посто ље је јед на ста ра 
рас хо до ва на вио ли на, коју је сли кар добио на дар од Музич ке ака де
ми је. Жена је у покре ту као да хоће да се пре кр сти, она овде ука зу је 
на цело ви тост, нежност и емо тив ну стра ну лич но сти, али и потре бу 
за мушким делом (лич но сти). Нај зна чај ни ји сег мент сли ке, онај коме 
је покло ње но и нај ви ше про сто ра је дете Јован, обу чен у оде ћу кал фе. 
Док мир но седи и гле да посма тра ча директ но у очи, деча ку са стра не 
при ла зи анђео  гла сник. У нешто изме ње ној вер зи ји тума че ња може 
се раз ми шља ти о томе да анђео саоп шта ва вест о томе да је с нама Бог 
 дете Ема ну ил. Гени јал ност ове сли ке огле да се у томе да је аутор на 
мало про сто ра успео да испри ча чита ву дра му људ ског посто ја ња са 
свим њеним успо ни ма и падо ви ма, радо сти ма и неда ћа ма. Оно што 
ипак даје печат јесте упра во један хри шћан ски опти ми зам, сна га је у 
беза зле но сти и игри упра во из раз ло га побе де живо та над смр ћу. 

Нала зе ћи се на про сто ру земље у којој је ису ви ше оа а, коро зи је 
и коро ва, наш сли кар упра во узи ма ју ћи хира у лич ну иза ли цу (Грај
фер) као пара диг му силе и сна ге да се наго ми ла на гво жђу ри ја саку пи 
и посто је ћи терен уре ди и дове де у нека кав склад, поку ша ва да нас 
уве ри у то да је сви ма потреб на духов на бања. Лечи ли ште од запу
ште но сти потре бу је не само поје ди нац, већ и цело куп но дру штво, 
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на кра ју кра је ва (опет) савре ме ни човек захук та лог 21. века. Реч је 
о нај но ви јем раду: Ауо ор ре са уђим лицем, (сл. 3.) који већ 
из самог насло ва ука зу је на гре шку  Квар да упо тре би мо наслов из 
чуве ног нази ва фил ма Мише Ради во је ви ћа, сим вол је у сле де ћем: 
човек који није очи стио сво је дво ри ште – душу, неми нов но због 
наго ми ла ног тало га – гво жђу ри је – гре ха, бива у опа сно сти од стра
шне хва таљ ке – Грај фе ра, који може сва ко га тре нут ка да га сажва ће 
(зајед но са њего вим гре хом). Ути сак поја ча ва црве на боја на рука ви
ца ма несрећ ног глав ног јуна ка, и сечи во на које се он нехај но осло
нио, но нај ва жни ји детаљ на сли ци је сам чове ков израз који као да 

Сли ка 3: Аутопортрет са туђим лицем
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ишче ку је казну за сво ју кра ђу уђе лица (сл. 4. 
детаљ). Опа сност која се над ви ла над чове ком 
наше а оба је колек тив на опа сност, а сли ка 
као да каже: мој про блем је и про блем дру гог. 
Дра ма ти ку сли ке поја ча ва диле ма коју Туцо вић 
дово ди до крај ње гра ни це, а то је: ко је у сва
ри акер ра ме, да ли човек или је то маши на? 
Дру гим речи ма, да ли човек кон тро ли ше маши
ну или она кон тро ли ше њега. У ства ри шта је 
овде Грај фер? Да ли је заи ста маши на по сре ди, 
у каквом су одно су она и човек?

Пара док сал но Туцо вић се опет и поно во вра ћа на 
отпад, поно во смо пред првим кадр ом из Бутри

ће вог фил ма где хидра у лич на диза ли ца ску пља отпад и кла си фи ку је га 
пре ма жељи осо а ра реа. Сли кар аскет ски зах те ва од сво јих јуна ка јед
ну сна жну дозу интро спек ци је. Шта зна чи и која је опа сност за модер
ног чове ка скри ва ње и ноше ње уђе лица? Као ника да до сад, чове ку 
се пру жа могућ ност мења ња иен и е а. Ипак то повла чи нано ше ње 
ште те, не само сво јим бли жњи ма него и себи само ме.17 У осно ви ради 
се о јед ној врсти само за ва ра ва ња и лажи, дово ђе ња у про стор непо сто
је ћег – вештач ког и лажног живо та, лише ног искре ног оле а ру о. 
Упра во је овде наш сли кар осе тио опа сност од губит ка вере, као да 
се при се тио, и сам буду ћи дубо ким хри шћа ни ном да су фор мал но си 
зау ши ле сми сао осо ја ња. Као и аскет ски писци из визан тиј ске епо
хе, Туцо вић ука зу је на све погуб но сти скри ва ња, пре све га ре лицем 
Божи јим,18 није ли то онај ста ри ада мов ски грех? Сли ка може да поста
ви пита ње кон вен ци је и коли ко су оне тешке, као да савре ме ни свет 
свој осло нац нала зи у мно штву про те за. Овде су про те зе рука ви це,19 а 

17 По том пита њу инте ре сан тан је његов нешто рани ји рад: Ошрач 1999. (Тоић, 
М. 2012: 131). Где види мо несрећ ни ка рад ни ка који је као ску пљен у кути ји, у ства
ри сужен сво јом егзи стен ци јом, као да му тре ба више про сто ра него што му је дато, 
дозво ље но. Но тра ги зам њего вог лица још више поја ча ва гво зде на заши ље на уди ца 
која му виси изнад гла ве, веро ват но прет ња по њего ву егзи стен ци ју. У нај ду бљем сми
слу пред ста вља про блем смр ти који се овде нази ре.
18 Упор. нпр. Ниски, Г: О уши и вас кр се њу, PG 46, 148С–149А, где све ти тељ упра во 
рас пра вља после ди це Ада мо ве ро ме не иен и а. Тако ђе и: Мак сим Испо вед ник, 
Ambi gua, PG 91, 1157A.
19 У том сми слу вре дан рад је: Dame und Ein horn 2 из циклу са Дама и јед но рог 
(https://www.face bo ok.com/pages/MilanTuco vić/222466218527?type=3 (осе ће но 19. 

Сли ка 4: Аутопортрет – детаљ
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гиљо ти на чове ка спре ча ва да се 
отво ри, она ће га посе ћи уко ли
ко се пре ви ше осло ни, пове ри 
дру гом бићу. Можда ће се пре
ви ше откри ти а то није врли на 
данас. Рука ви це оне мо гу ћу ју 
да ико га додир не, и он оста је 
на ери фе ри ји, у осно ви сам са 
собом. Пита ње је отво ре но и 
за цркве ну веру, сли кар се пита 
како је могу ће толи ко инси сти
ра ти на теми зајед ни це кад нема 
истин ског сусре та са дру гим. 

Ути сак ове тешке теме поја ча ва 
нови ји рад: Три ра зне осу е 
(сл. 5.) где види мо лице девој
ке које се упит но, посма тра ју ћи 
нас, пита о ра зни ни, сржи про
бле ма модер ног доба. Када човек испр о ба све лепо те које нуди овај 
свет – у сво јој осно ви про ла зан и смр тан, оста је упра во то – ра зни на 
и уи а нос. Девој ка је све жа и лепа али, да ли је то сми сао живо та? 
Ако су њене жеље, ипак само три, уза луд не су пред чиње ни цом неис
пу ње но сти и пра зни не. Жеља и немо гућ ност оства ре ња исте су сна
жни сим во ли који темат ски пове зу ју рани је цити ра ни рад. Сли кар 
као да осе ћа немо гућ ност само хори зон тал ног пута, сву њего ву тра
ги ку нео ства ри вог и про ла зног. Да ли је број 4. који се јавља на овој 
сли ци као и на прет ход ној, кључ и реше ње заго нет ке, и можда пока
за тељ ка исти ни, пут ка изво ри ма који би испу ни ли наше жеље, упра
во ван и изван ова квог начи на чове ко вог посто ја ња. Није ли потре ба 
и истин ска жеђ већ дав но иска за на у речи ма Псал мо пев ца: Же на је 
уша моја Боа, Боа живо а. 

се ем бар. 2013.) где дама (Виви јен Вествуд) у поод ма клим годи на ма има лини ју мла
де девој ке, ути сак поја ча ва и њен поло жај тела као да хоће да се каже да је жена упра во 
дошла са неког фит не са или џогин га. Нехај но уву че не руке у пан та ло не и дирек тан 
поглед као да суге ри шу све тежње савре ме ног све та. Оса и мла о смр и, иско ри
сти ти и послед њи атом живо та пре него што све неста не. Мно штво рука ви ца на жени 
гово ре о њеном путу, било је мно го сусре та али су сви они уви је ни у облан де, то јест 
рука ви це, дакле нису искре ни. 

Сли ка 5: Три празне посуде
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4.ПотребазаНојевомбарком

Брод сим вол бес пу ћа, бро до ви и њихо ва пора жа ва ју ћа могућ ност 
да не могу ниг де да оду, то је за нашег ауто ра суно вра је но вре
ме на. Брод као сим вол рас пе ћа, смр ти јед ног доба, јед не епо хе, са 
свим њеним вред но сти ма, нада њи ма, стре мље њи ма. Њихо ва јези ва 
при ко ва ност за земљу је у ства ри сли ка ре ва инту и ци ја бого от пад
ни штва јед ног наро да, као да је наслу тио да је визан тиј ска бли ста ва 
епо ха на пра гу ако не конач ног ишће зну ћа, а оно сигур но запа да ње 
у један ћор со как у један без из лаз. Ово је инту и тив но при ме тио и 
Љуба Симо вић када је писао да на тим Туцо ви ће вим лука ма, при
ста ни шти ма и бро до гра ди ли шти ма нема мора. „То што се море тек 

повре ме но, и једва при мет но, накрат ко поја ви у неком заба че ном 
дели ћу сли ке, пока зу је коли ко је оно на овим сли ка ма дегра ди ра
но. Ти бро до ви, који би тре ба ло да нас пре во зе пре ко мора и оке
а на, и да нас носе у нове и неви ђе не све то ве, пред нама се узди жу 
као пре те ће гво зде не зиди не које затва ра ју и закла ња ју све. Чак и 
море.“20 Гле да ју ћи ова плат на, која као да нису исли ка на него иско
ва на, на кра ју схва та мо да је Туцо вић, у ства ри сли као нешто дру
го, нешто неви дљи во: теско бу, хлад но ћу и језу.21 Ако се пажљи ви је 
зами сли мо над овом Симо ви ће вом кон ста та ци јом виде ће мо да у 
ства ри код Туцо ви ћа нема ни неба, можда једи но у нови јим радо

20 Симо вић, Љ. Обје ка сли кан са свих сра на, https://www.face bo ok.com/pages/Milan 
Tuco vić/222466218527?fref=ts (посе ће но 4. сеп тем бар. 2013.) 
21 Исто. 

Слика 6: Меморија пристаништа
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ви ма Елик сир, У лово ро вом вру, Евро а, Кле сар јужних вра а али 
је и овде оно оста вље но тек у назна ци о у но рав но у шно небо, 
чак као ама ноћи у Елик си ру, нема тог ово ре но ро со ра. Ипак 
наш аутор оста вља јед ну наду и на позна тој сли ци: Мемо ри ја ри
са ни ша види мо, доду ше с напо ром, сићи шне анђе ле који леб де 
изнад руше ви не рас хо до ва ног бро да (сл. 6. детаљ). Они, иако мали 
и сићу шни у поре ђе ну на сло же ну зар ђа лу маши не ри ју бро да оста ју 
једи на нада и уте ха збу ње ног чове чан ства на пра гу 21. века. Са свим 
њего вим сло же ним меха ни зми ма Туцо ви ћев човек, заро бљен и око
ван при зе мљен и ого љен још једи но може да се бави трго ви ном и 
рас про да јом све га и сва че га, почев од оних при мар них, морал них 
хри шћан ских вред но сти, све до сво ђе ња на саму ого ље ну теле сност 
и мате ри јал ност. Уоста лом, тако нека ко и могу да се чита ју фигу
ре у дну вели ке олу пи не бро да. Види мо да је рас хо до ва на јед на људ
ска тво ре ви на Југо сла ви ја, тач ни је рас про да та. Од ње је остао тек 
сим вол јед ног вре ме на обез бо же ног и лажног, гра ђе ног на песку 
ове наше ветро ме ти не и у окри љу нека кве ква зи све ске циви ли за
ци је. Тач но је при ме ће но да је При ста ни ште Анро о ло шко месо 
(Дани лов, 2009: 14), место мемо ри је где се про шлост и будућ ност 
сусре ћу у сада шњо сти. Ово пости ћи на све га јед ном плат ну (сли
ку је доду ше радио пуне три годи не) је можда нешто што ће трај но 
нашег умет ни ка про мо ви са ти и свр ста ти у број оних рет ких (сл. 7.). 

Слика 7: Антрополошко место
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Брод све у куп не свет ске циви ли за ци је је стао, зала вио се у при ста ни
шту ода кле више неће моћи да испло ви. Да ли је Брод у овом слу ча ју 
сли ка Цркве? Да ли су Божи ји анђе ли пре ста ли да посе ћу ју оно место 
које нази ва мо свет? На кра ју: да ли ће Брод смо ћи сна ге да испло
ви? Све су то пита ња која чека ју одго вор, доду ше поми ња ни сићу шни 
анђе ли (реч је о тро ји ци анђе ла, ана ло ги ја са Рубљо вље вом ико ном 
је очи глед на) сва ка ко има ју сна ге да Бро поме ре са сво га места али, 
можда их рав но ду шна све ти на у дну сли ке спре ча ва у томе. Можда су 
људи учи ни ли да анђе ли ма отпад ну кри ла, да и они сами дожи ве пад. 
Карак те ри стич на је у том погле ду њего ва сли ка: Увре ме ња ва ње анђе ла 
(2013), где се тежи ште уче ња о анђе ли ма дово ди у везу са отсу ством 
спи ри ту ал но сти. У сва ком слу ча ју Туцо вић се са сво је стра не тру ди 
да вра ти чове ку ту, тако нео п ход ну вер ти ка лу, осе ћа се један ова кав 
покрет, тежња ка осва ја њу хори зон а вере. (Кара но вић, В.).22 

Нада ако је уоп ште има покло ње на је поред анге ла, жен ској фигу ри 
у белом (сл. 8. детаљ), која се сво јом неви но шћу и нежно шћу издва ја 
из све ти не. Све ти на која ту не тра же ћи ништа више од исти ца ња 

22 Пажљи во посма тра ње Туцо ви ће вих радо ва, откри ва њего ву дослед ну потре бу за 
божан ском интер вен ци јом, па он и на дру гим радо ви ма, доду ше сти дљи во сли ка нпр. 
визан тиј ског Хри ста на сли ци: Крат ки живот Сто је Ста нић 2000., а Моби ли јар јед
ног гра ди о те ља из 1999, укра шен је ком по зи ци јом Сила зак у ад.  Док Моби ли јар бого
у год ног Јова на,  поно во рачу на на помоћ анђе ла. (Тодић, М. 2012: 56, 60, 79.). 

Слика 8: Детаљ
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свог себе љу бља, јед но став но пара ди ра и пози ра, јасно се дифе рен
ци ра од забри ну тог ста ва девој ке у белом. Визи ју бого о ста вље но сти 
поја ча ва ајан све ни замо у љак (сл. 9. детаљ), који се може сагле
да ти из пер спек ти ве ере а. Чове чан ство овде умет ник сагле да ва 
под одре ће ним ере ом ре ха који је зане ма рен, оста вљен негде с 
кра ја, и добро упа ко ван у тео ри ју о ри ва е. Напу штен од чове ка он 
егзи сти ра у неком међу про сто ру. Човек је забо ра вио да јед на врста 
чишће ња једи но може да га води у про грес и напре дак. Речи самог 
умет ни ка да: „посто ји можда још једи но вер ти кал ни пут,“ бива ју 
озбиљ но уздр ма не упра во зане ма ре ним и оста вље ним ајан све
ним замо уљ ком. Нарав но, ово није бег из исто ри је из њених сло
же них про це са и ветр о ва, умет ник осе ћа да је повра так вер ти ка ли у 
мно штву бес пу ћа једи ни пра ви и истин ски пут. Он схва та и раз у ме 
поли тич ку ситу а ци ју у земљи. Када је сли као Мемо ри ју били су, а 
кад то нису, сло же ни поли тич ки про бле ми у Срби ји. Умет ник осе
ћа да се колек тив но пра во слав но у њего вом наро ду успа ва ло и због 
тога узви ку је о једи но могу ћој а ипак недо сти жној лини ји „поврат
ку Оче вом наруч ју“, можда поврат ку При са ни шу које је насли
као 2004. где при ка зу је путо ва ња која то нису, барем не у уоби ча је
ном сми слу (Кара но вић, В. О свар ном, 2013: 2). Реч је нарав но о 
пози ву на уну ра шње уо ва ње. 

Слика 9: Детаљ
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Бро до ви који су опре мље ни да испло ве на пучи ну смо можда и ми 
сами, то што смо укот вље ни, поне кад хава ри са ни не чини нас срећ
ним, напро тив, потре бан је цело ви ти ремон. Он није немо гућ и сам 
умет ник осе ћа и тра жи пре о бра жај. Он никад није лак нити оства
рив у неком све на ро ном сми слу. Туцо вић не нуди ника ква лака реше
ња, ипак он зна да је живот сат кан и од сно ва и од суро ве исти не 
про ла зно сти, али радост еи ње оле а, радо зна лост и опти ми зам 
који се кри је иза тога јесу можда нај дра го це ни ја уздар ја овог сли ка ра. 

Закључак

Сли кар ство Мила на Туцо ви ћа увек рачу на на чове ка, оту да је њего ва 
сли ка поче ла и завр ши ла се са пор тре том. Њего ви лико ви упу ћу ју, 
као и визан тиј ске ико не на оно стра ну реал ност, само што су њего ви 
лико ви више о крви и меса. То су људи раз ли чи тих карак те ра, ипак 
оно што их спа ја то је потре ба заши е. У том сми слу је инте ре сант
на сли ка ре ва иде ја кру га. Њего ви јуна ци често сто је на или у кру у, 
упра во слич ном орле цу, што пока зу је да је осо ба зашти ће на, при ви
ле го ва на, да посто ји у свом вре ме ну и ро со ру, оном месту које јој је 
пода рио Тво рац. Сли кар попут тео ло га поку ша ва да обја сни чиње
ни цу про па дљи во сти вре ме на и про сто ра каквим га позна је људ ско 
иску ство и логи ка. Због тога он као да жели да и вре ме и про стор 
дове де у јед но ново  веч но посто ја ње. То чини асам бла жи ма сат них 
зуп ча ни ка, који ма жели да пода ри јед ну нову логи ку тра ја ња. Умет
ник поку ша ва да спа се вре ме, да га кон сер ви ра и реста у ри ра само 
њему позна тим сред стви ма и ала ти ма. Слич ност са хри шћан ском 
вред но сном логи ком посто ја ња, огле да се код Туцо ви ћа у томе да 
одба че не пред ме те који су по самој сво јој функ ци ји не само одба че
ни, него и пот пу но непо треб ни, нефунк ци о нал ни узно си на сте пен 
ори ги нал но сти и непо но вљи во сти, до јед не есте ти ке висо ког ква
ли те та и сја ја. Ту сво је вр сну пле ме ни тост, Туцо вић црпи из јед ног 
литур гиј ског иску ства, и она се осе ћа у чита вом њего вом сло же ном 
сли кар ском поступ ку. Тако се њего ва умет ност зби ва изме ђу рав ни 
плат на и живо та, оног који носи живот  чове ка и оног дру гог који 
гле да. Из тог сусре та се рађа сли ка. Сли кар осе ћа про блем савре ме ног 
све та и сли ка ју ћи (Грај фер) пара диг му силе и сна ге, жели да се нао
ми ла на во жђу ри ја ( талог гре ха ) саку пи и посто је ћи терен уре ди и 
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дове де у одре ђе ни склад. Основ ни про блем лежи у томе да савре ме ни 
човек није више искрен пре ма себи и пре ма сво јој око ли ни. Пре ви ше 
је про те за и рука ви ца, рука ви це оне мо гу ћу ју да човек ико га додир не, 
и због тога оста је на ери фе ри ји, у осно ви сам са собом. Туцо вић тео
ло шки ука зу је на погуб ност мења ња иден ти те та, ноше ња уђих лица. 
Непо гре ши во осе ћа да про грес није могућ, и да се Брод загла вио у 
сво јој луци нема ју ћи сна ге да испло ви. Раз лог томе је губи так вере, 
па су у том сми слу и Анђе ли – Божи ји гла сни ци, пре ста ли да посе ћу
ју онај про стор којег човек нази ва све том. Ипак, сли кар је опти ми
ста, тај опти ми зам није роман ти чар ски лаган, нај ви ше пове ре ња даје 
дете ту, дети њој беза зле но сти и игри. 
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THEOLOGICALIMPLICATIONS
OFTHEPAINTINGOFMILANTUCOVIĆA

Sum mary: The paper is an attempt to analyze the pain ting of Milan Tuco vic 
but from the the o lo gi cal point of view. This famo us Ser bian pain ter is on the rise, 
and it is not pos si ble to talk abo ut it inte gra ted from the point of finis hing. The re 
are nume ro us texts on his pain ting but no one is tal king abo ut a new futu re – the
o lo gi cal. Discus ses the vari ety of cha rac te rs, pos si ble inter pre ta ti ons are per so nal, 
and are rela ted to each indi vi dual (per son) in our epoch, but also and are col lec
ti ve. The sig ni fi can ce of his pain ting is beca u se it reve als, beca u se it bran ding, and 
sug gests spe cial tre at ment. The inten tion of the text to hig hlight the man of the 
Tuco vic’s pain tings as a man who not just the hori zon tal pla ne, espe ci ally if one 
bea rs in mind that the pain ter him self, tho ugh not at first, it just gives qua lity to 
his work, poin ting to the man who will be subject to God and your neig hbor.

Key words: human, per so nal rela ti on ships, life, mystery, joy, play, waste land, true.
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БЕЛЕШКАОАУТОРУ

Жељ ко Р. Ђу рић ро ђен је 3. сеп тем бра 1965. го ди не у Ва ље ву. 
Основ ну и сред њу шко лу за вр шио је у Ла за рев цу а Пра во слав ни 
бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду 1996. На истом фа кул те ту ма ги
стри рао је 2002. Пр ву док тор ску те зу Слу жба еи ско а о ка но ни ма 
ра во слав не Цр кве од бра нио је на Бо го слов ском фа кул те ту у Фо чи 
31. ма ја 2011. г., а дру гу на фа кул те ту за Кул ту ру и ме ди је Ме га тренд 
уни вер зи те та у Бе о гра ду 2. апри ла 2012. под рад ним на зи вом Кул
у ро ло шки асек и ико не у све у ви зу ел них ме и ја.

Био је све ште ник у Де спо тов цу (1996), Сме де ре ву (1996–2000), 
Ати ни (2000–2003), Сме де ре ву (2003–). Ста ре ши на Ус пењ ске Цр
кве у Сме де ре ву. За хо но рар ног на став ни ка на Ака де ми ји СПЦ за 
жи во пис и кон сер ва ци ју по ста вљен је 2003. го ди не, на ка те дри за 
Те о ло и ју ико не. У зва ње до цен та иза бран је 2011. Члан је удру же ња 
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књи жев ни ка Ср би је (од 2010. г.) и глав ни и од го вор ни уред ник ча
со пи са Жи во ис „ча со пис за не го ва ње цр кве не умет но сти Бе о град“.

Ака дем ску 2000–2003. про вео на Уни вер зи те ту у Ати ни (Грч ка), 
где се ба вио исто ри јом дог ма та и па три сти ком.

У чин ђа ко на ру ко по ло жио га је у По жа рев цу епи скоп бра ни чев ски 
Иг на ти је (1996), а у је реј ски чин исте го ди не у ма на сти ру Ма на си ја. 
Оже њен је Сне жа ном Ђу рић, ди пло ми ра ним пси хо ло гом, са ко јом 
има че тво ро де це. Жи ви у Сме де ре ву.

Об ја вио три струч не мо но гра фи је:

1. Со и ри о ло шке ре о сав ке уче ња све о Аа на си ја Алек са нр
риј ско о сва ра њу све а и ра ђа њу Си на (изд. Бо го слов ски фа кул тет 
СПЦ и Гим на зи ја у Сме де ре ву, 2003).

2. Све ио ла и вас кр се ње у Хри су о све ом Аа на си ју Ве ли ком 
(изд. ин фор ма тив на слу жба СПЦ у Бе о гра ду и Гим на зи ја у Сме
де ре ву, 2004).

3. Слу же ње еи ско а: ка нон ско ре а ње (изд. Ака де ми ја СПЦ за жи
во пис и консервацију, Бе о град 2011).

Ра до ви у ча со пи си ма:

Са бор нос (По жа ре вац), Mons Аureus (Сме де ре во), Фiлоθеоς (Бе о
град), Го и шњак – ча со ис Бо о слов ско фа кул е а Уни ве рзи е а 
у Ис оч ном Са ра је ву (Фо ча), Жи во ис (Бе о град), Те о ло шки о ле
и (Бе о град), Го и шњак Фа кул е а за кул у ру и ме и је (Бе о град), 
Оач ник (Бе о град), Боословље (Бе о град), Мајан (Костолац), 
Religija i tolerancija (Нови Сад).
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Белешка
о аутору

Уче шће на на уч ним ску по ви ма:

1. Ико но гра фи ја и све та ли тур ги ја (Ме ђу на ро ни на уч ни ску о
све ћен хи ља у ве са ва е се о о и шњи ци Се мо ва се љен ско са
бо ра 787–2007, Ака е ми ја СПЦ, Ко лар че ва за у жби на, ок о бар 
Бе о ра 2007).

2. The cult me a ning of sto ne in the Scrip tu re (1th in ter na ti o nal con
fe ren ce „Har mony of na tu re and spi ri tu a lity in sto ne“ 17–18 March, 
Kra gu je vac 2011).

3. Фо то гра фи ја и(ли) ико на – ко пи ра ње и ло ги ка упо треб не вред
но сти (Ме ђу на ро ни на уч ни ску Ар хи ек у ра и ико но ра фи ја Ака
е ми ја СПЦ, Га ле ри ја фре са ка Бе о ра 2011).

4. По јам вре ме на у пра во слав ном бо го сло вљу (Ме ђу на ро ни на уч ни 
ску Ка лен ар ско зна ње и о ри нос Ми лу и на Ми лан ко ви ћа на Гра
ђе вин ском фа кул е у Уни вер зи е а у Бе о ра у 2011).

5. Ес ха то ло шка струк ту ра жи во пи са у мо за и ци ма Кон стан ти но ве и 
Ју сти ни ја но ве епо хе (Ме ђу на ро ни на уч ни ску Мо за ич ки жи во ис 
и мо ну мен ал на ар хи ек у ра, Ака е ми ја СПЦ, Храм Све о Са ве, 
29. ок о бар, Бе о ра 2011).

6. Ико на и са вре ме ни ви зу ел ни ме ди ји (На уч ни ску Ме и ји ре ли
и ја и на си ље у ос кон флик ном ру шву. Дом Омла и не 18–19. V, 
Бе о ра 2012).

7. Ни вои ко му ни ка ци је у си ноп тич ким еван ђе љи ма, (На уч ни ску 
Фа кул е за кул у ру и ме и је, Го це Дел че ва 8. Бе о ра, „Кул ур на 
о ли и ка, уме нич ко сва ра ла шво и ме иј ска рак са у функ ци ји 
ор жи во ру шве но раз во ја“, Бе о ра 2012).

8. Ме ди ји, ико на и ко му ни ка ци ја (Ме ђу на ро ни на уч ни ску Све и 
Цар Кон сан ин у исо риј ском и кре а ив ном ам ће њу 3. но вем бра 
2012. у ни шком Све о сав ском о му).
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Сликовност  
теологије

Три књи ге фо то по е зи је:

1. Та ла си, изд. На род на би бли о те ка Сме де ре во, 2007.

2. Све ко ји не са је и све ко ји на са је, изд. Ака де ми ја СПЦ, Бе
о град 2008.

3. Сле и во и ру е е сме, изд. Ака де ми ја СПЦ, Бе о град 2010.

Књи га по зо ри шне фо то гра фи је:

1. Време еара, изд. Helicon Publishing, Банатски Брестовац 2011.
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