Изгубљене престонице душице

СЛИКАР МИЛОРАД БАТА МИХАИЛОВИЋ ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ” О СМИСЛУ,
МОЋИ, ПУТУ И НАПЕТОСТИ ИЗМЕЂУ ЛИЧНОСТИ И СИСТЕМА

Изгубљене престонице душице

„На његовим сликама присуствујемо акцији спасавања света, евакуацији. Сликар као да
са великом зебњом надгледа утовар пред сам полазак на велики пут”, записао је о њему
Песник. „Родио се као сликар, живи да би сликао, а чини се да слика само кад то не
може да избегне. У грозници, у изнудици, на брзу руку, уочи Божића, кад дође
стани-пани. Некад и закасни, па му четкица експлодира у руци. Зато је, кад срећно
изађе из теснаца, тако широке руке”

Пише: Маја Радонић

Српски и париски сликар Бата Михаиловић (Панчево, 1923) говори као уједно
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дати гласови из чувене књиге Људи говоре Растка Петровића. Његова
прича је као жива вода: врлуда, игра се, сва у бљесковима сећања, у плодној
зрелости искуства, а онда се наједанпут враћа међу обале, у главни ток, и
посматрач схвата да њене путање нису случајне. Његово сликарство можда не
би требало тумачити. Песник Бећковић је у праву када вели да писати о
сликарству значи преводити с језика који разуме свако на језик којим се
споразумева тек понеко: „Шта и како слика Бата Михаиловић није лако рећи,
али да је он велики светски сликар – није тешко видети.”

• Живите на релацији Париз–Београд, а све чешће сте у нашој
престоници. Долазећи из Европе, шта видите када упоредите стање
духа тамо и овде?

На ово питање би лакше одговорили неки професионалци који се баве
темама власти и доминације. Мени је то помало мучно, чак и да мислим о томе,
али натерају ме околности да видим. Видим да је ситуација врло слична и овде
и тамо, и мислим да се то и труде ови који владају светом. Користе, при том, један
врло прозаичан и стари начин – завади па владај, уплаши па владај,
корумпирај па владај, и све тако редом. Тим системом су на неопростив начин
скоро завладали нечим чију тајну нисмо одгонетнули: животом. Појма немамо
шта је живот, а они су успели да га до те мере обесмисле да су заборавили на
Христове речи: „Љуби ближњега свога као самога себе.” Да је Христос само то
рекао, човек треба да му каже – хвала, јер ништа друго није морао да каже. Како
ти људи могу да живе са заштитом од десетак горила, како их није срамота да
са том „заштитом” уђу у кафану где седи нормалан свет, да иду улицом тако? Сви
имају исте кошуље, исте фризуре, исте главе, па се питам одакле су, ко је њих
правио? Понекад ноћу размишљам – можда има неки тајни план, па их је природа
сакупила да би им омогућила да више муче човека? Можда ће после лакше да
их уклони кад су на окупу, а исти су сви, не воле се, верују један другом само кад
имају оружану заштиту.

Зашто све ово причам?

Када сам дошао у Париз 1952. године, првих пет година сам био молер и то је
било најлепше време, јер је рат био готов и сви су почели да у ближњем виде
брата. Долазили су многи из разних земаља у ту престоницу духовне
сликарске судбине и сви су били браћа. Велике несреће зближе људе и они
почну најискреније да се друже. Сви смо седели на тротоарима и пијуцкали
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неко вино које се точило из бурића, 5-6 врста из бутеље која је кружила около.
Седео је Сартр, па неки клошар, па ја, и сви смо били заједно. Постоји нешто
осмишљено у људској природи што нас уверава да има смисла постојати и не
мислити о томе где је крај, све до тренутка кад вас опомену: „Чувај се њега.” А тај
неко је из друге концепције живота.

• Шта се сад променило?

Променило се то што данас нема човека који би на неки начин био родитељ
друштву, уз функцију коју има, рецимо као Де Гол, или некадашњи
интелектуалци, научници, који су ишли у исте кафане у које смо ишли ми. Могло
је да се седи целог дана са нешто мало пара, да се пијуцкају нека винца, једе...
Сећам се, једном седимо Пера Омчикус и ја, и одједном долази са женом
велики глумац Гари Купер, кога смо имитирали. Хоће да пије виски, а жена му
не да. Седели смо сто до стола. Он опет замоли за виски, а она не да. И онда
келнер намигне нама, јер смо се знали добро, долазили смо често и бог-зна-како
смо се поздрављали. Оде он, донесе виски, стави га нама на сто и рече:
„Пребаците му.” Све је имало неки други смисао и Гари нам је био много
захвалан. Кад је одлазио, окренуо се и махао нам, а ми смо били јако поносни.
Махао нам Гари Купер!

ПРИСНОСТ ИЗ ДУБИНЕ

Како је данас? Данас је као и код нас. Видите те исте кафане које су до јуче биле
у рукама народа или државе, не знам, није ни важно, имале су неке нормалне
столове са нешто столица около, скоро да је свако друштво имало свој сто у
кафани, келнере смо знали. Постојала је нека присност, осећај заједнице,
стварна фамилијарност. Све те најинтересантније кафане – које су биле
престонице људске душе и целог света, у које су долазили боеми, било ког
занимања, песници, писци, сликари, новинари, било шта – сад су у нечијим

3 / 12

Изгубљене престонице душице

туђим рукама. Суштински туђим. Келнер, који је пријатељ, с којим смо се
руковали кад улазимо, сад има дивно одело као ови што владају, с великим
машнама око гуше, сад је господин и ја не могу да га препознам. Улазим, видим он
мене препознао. Кажем му: „Шта ти је, бре, ти као да си купио ову кафану?” „Не,
нисам”, каже. „Па као газда изгледаш.” „Само изгледам”, каже, „али нисам.” „Па ко
ти је газда?” „Појма немам”, каже. „Знам само да је натерао нас двојицу, које је
изабрао да останемо, да идемо на неки курс за понашање и да учимо енглески.
Видите како нас је обукао.” „Па је ли ти лепше сада?” Каже: „Јао, увек сте волели
да правите вицеве, али овај је најгори!”

Нестала је присност, нестало заједништво, нестали шарм и живописност људи.
Наступили су блазираност и обезличење. Униформност и роботизовање. Све
је апаратизовано и преорганизовано, нељудско и стерилно,
предизајнирано и празно. Тако је у Француској, убрзано се ка томе иде и код
нас. Једна јефтина кафаница, која није била духовно тако јефтина, сада има
неке пластичне пресвлаке као за пробање ципела.

Млади људи су ускраћени за могућност поређења. Кад смо ми били клинци,
између људи који нису исто мислили политички, или о уметности, или шта год
друго, постојало је неко осећање да је то мање важно. Важно је било, кад
седнемо мало да заједно трошимо овај живот, да нам буде што пријатније, а оно
друго нека свако за себе ради. Сад не.

• А оазе, цитаделе, последње одбране?

Има их, наравно, макар у „дубокој Француској”, како кажу, као што их ми још
имамо на селу. Водим Рашке духовне свечаности, сликарску колонију. Прошле
године је било 4-5 мушкараца и пар дама. По једна Италијанка, Белгијанка,
Рускиња, Аустријанка, један Јапанац, сликари са разних страна. Они су се тако
збратимили са тим нашим народом тамо! А ја морам да будем као строги тата.
Видим, штафелаји стоје са истим платнима, не мрдају од почетка, три цртице и
ни макац. Ја кобајаги питам: „Добро, што су они дошли овде, шта раде сад?” Кажу
ми: „Па жене су у кухињи, кувају са овим нашим женама, жао им да им не помогну,
па уче нашу кухињу, а мушкарци обилазе манастире, један хоће и да се
замонаши.” Док они тамо сликају, долазе сељаци са разним печењима,
послужењима, ђаконијама, и кажу – молимо вас, гос’н Бато, кажите да то не
треба да плате, него је то из љубави. Волео бих да видим то у граду, да неко из
љубави каже – дај да ти помогнем да куваш. Толико је живот добио неки тужан
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и ружан укус несхваћености, и све то због „диктатуре материјалног”.

КАЖЊАВАЈУ ВИЗАНТИЈУ У НАМА

• Од када је живот овде почео на тај начин да се мења и зашто – мислите
ли да су томе допринели удари и притисци којима је наш народ био
изложен тако дуго, или је то један „незаустављиви глобални процес”
, који бива наметан свету свим средствима?

Мислим да је све много раније врло добро осмишљено и само се употребљава и
усмерава онда када и онако како онај ко је моћан процени да треба.
Бомбардовање Србије је прљави злочин хришћана према једном народу који
је хришћански, али је непрекрштен, није узео католичку веру и у себи истрајно
носи Византију. Папа је недавно био у Грчкој да се извини грчком патријарху
што су срушили најдуховнију, најмоћнију, највећу престоницу хришћанства:
Константинопољ. Зашто је он то признао? Сигурно није зато што неће то више
да раде – ево, сада то опет раде са нама, сада нам узимају Косово и Метохију.
То је као када бисмо ми отишли у Италију да узимамо достојанство Католичке
цркве тамо где је она најдубље везана за своју суштинску улогу, па да то
предамо некоме ко има другу религију. Мислим да је давно осмишљено и да се
Југославија растури, да ми нисмо ни близу допринели добро томе колико су
допринели познати центри моћи на Западу или Католичка црква (не католици
као верници, народ је ту, евентуално, очекивао неку корист за себе).

• Казаће ови политички коректни, не часећи часа: „Ах, опет те теорије
завере ”?

Они ће своје којештарије понављати у сваком случају. Ми, међутим, морамо
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видети како ствари доиста стоје. Без тога не можемо ни знати шта нам је
чинити.

• Иако је код нас званично прокламовано да је за будућност Србије од
виталног значаја да уђе у ЕУ, отуд ипак допиру до нас различити
ставови европских народа и влада о том питању, па и отворен отпор.
Видите ли могућност да Европа буде заједница различитих народа,
а не само унификовано тржиште испуњено политички коректним
стадом?

Од како сам се родио размишљао сам на начин који није био прихваћен од оних
који држе омладину у својим рукама. Рано сам осетио да се нешто мрачно
спрема, па сам сликао Србију са биком – један млади бик стоји испред рушевина
Србије, испред једног манастира којег скоро да нема, један свети ратник је
унутра готово немоћан, а у позадини је Србија која нестаје... То је друга
година Ликовне академије, 1947-48. Већ онда сам се нечега уплашио и, на
жалост, то ме је касније стално прогањало, па сам сликао лобање. Затим сам
прошао све те опсесије.

РЕНТАБИЛНОСТ ДИЗАЈНИРАНОГ БРАТСТВА

Нису људи ти који би правили границе. Ни Шиптари нису тако масовно рушили
наше манастире док нису осетили да су подржани од најмоћније силе, то нису
тако ни Турци радили (има код људи у исламу поштовања за богомоље).
Мислим да њима то заправо и не треба, што би они тако рушили да нису
заштићени и да им није неко сугерисао да им је баш то потребно. Тај који влада
светом неће дозволити да се прави братство, ако му није рентабилно, и неће
дозволити да људи буду побожни на начин на који треба да буду, ако то њему
не одговара.
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Много се прашине и лажних тема производи како би се човеку одузимало
време да не би размишљао о заиста озбиљним стварима – где је пут Човеку на
кугли Земљи? Мора престати да сања да ће Европа и Европљани икада моћи
сами себи да изаберу однос према трајању на кугли Земљиној, ако то некоме од
оних који су моћни, који владају, не одговара. Међутим, остаје питање ко су,
заправо, ти најмоћнији који владају!

• Мислите да се Европи, или ЕУ, не пише много доброга?

Европа има велике материјалне проблеме, јер су људи које је она некад
заробљавала, колонизовала, сада постали грађани те Европе и велики је
пораст незапослености. Евро је осиромашио куповну моћ Европе. Велике су
кризе, не само у Француској, свуда. Све то зависи од тога ко влада куглом
земаљском. Ако настави да влада једна група људи, профитери обогаћени на
грбачи ближњих, нити ће се усрећити Европа, нити ће бити заједница
слободних људи.

То неће да виде исти они што управо дозвољавају да се Косово препусти на
милост и немилост рушиоцима. Како смеју?! Па то чак не припада само Србима,
као ни све оно што је дубок траг духовног постојања човечанства, као пирамиде.
Ми тренутно не можемо да заштитимо Косово, а они који га уништавају неће
бити кажњавани. Они који су дошли као представници „међународне
заједнице” су плаћени за то да га не штите.

• Када кажемо да је нешто српско, као што су манастири на Косову и
Метохији задужбине српских владара, одмах смо оптужени за
некакав негативни национализам; реч
српско
је опет, као у она времена, прихватљива само ако има негативне
конотације. Одакле то потиче?

То су глупости! Па ми смо били најбројнији народ на Балкану, а сад имамо, према
броју становника и ономе како је било јуче, најмањи простор. Наш човек
заправо и нема осећање граница, мислим да носи у дубини душе неку велику
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духовну причу, а све што вам причам сам проверавао на путовањима. Сећам се
путовања са оцем, који је много волео да путује. Био је солунски ратник. Када
дођемо у неку сеоску кућу, приме нас у гостинску собу, најлепшу собу коју
имају у кући. Тада нису имали пара да купују слике Рембранта, или Бате
Михајловића (поклонио бих им да сам тада био сликар) – на зиду стоји, испод
дивног везеног пешкира, реклама „Шел”. Нисам је до тада видео. Урамили је као
икону, да улепшају собу, испод цвеће, све мирише, лепота једна. Код нас се за
Божић од колача прво парче намењује за огњиште, а друго за путника
намерника. Наш човек још има неку људску причу коју није потрошио, јер је
застао негде у „развоју”. Духовност је нешто што човек или има или нема, не може
баш да се развије неким учењем или гимнастиком. Српски народ има неку
духовну димензију. У то сам се уверио још као млад, а поготово сад долазећи са
пријатељима, обилазећи Србију.

ИСКОН И ПАМЕТ

• Путовања са странцима?

Сећам се, још је Мића био жив (Мића Поповић, сликар), путовали смо са нашим
дивним пријатељима Французима, који су били тако срећни што смо их довели
у Србију, и залутали смо негде на Златибору. Већ је био мрак, моћ. Наиђемо на
неки асфалтирани пут на планини. Мића је ишао први и срећом, у последњем
тренутку, успео да стане. Испред је била провалија, асфалт је нагло престао.
Један човек, ту је чувао стоку, изађе и каже: „Ово је за друга Тита грађено кад је
долазио једном у госте, па је само дотле требало да се сагради. Толико му је
требало.”

На то се Француз толико смејао, а кад се умирио рече да чује однекле звук
клавира. Утишамо се и чујемо заиста звук из долине у даљини. Мислили смо да
халуцинирамо: како да се у тој пустој врлети, где нема ни трага светла, чује
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клавир?! Хоће Француз да идемо за звуком, а овај човек нам каже: „Има ту мало
даље, када пређете преко ове рупе, једно село, па можда ту код њих свира
клавир.”

Стигнемо ми тамо, клавир мало раштимован, један дечкић свира, народ седи с
побожним миром и слуша. Питамо ко је он. Кажу – из села је, студирао је негде и
завршио музику, набавили смо му клавир и вечерас нам је концерат, дошло је
село да га чује.

Французи су стварно мислили да сањају. Један од њих ме пита: „Како се ви
крстите?” Кажем му. „Са три прста, слично, само други смер него ви.” „Ја морам
српски да се крстим, не могу католички, не иде”, вели.

Тај исти народ кад год може пева, преде, шта не ради, нема сељака који не уме да
мисли, а поготову жене. Неће ни да кажу шта све знају. То није случај на
Западу, тамо знају само што су учили, иза тога их уопште не интересује.
Правило им је – паметан сам само за овај делић људске приче и ништа преко
тога.

• Можда је нас само мука натерала на то, а они, високоорганизовани,
просто не морају тако?

Не, није само то. Мислим да су узроци много дубљи. Има нешто у кризи што је
неописиво важно. Тешко је то и формулисати, може се само неким
инстинктивним осећањем пораза или победе маркирати. То је лепо осетио
Чарли Чаплин, када у оном филму ради за неком машином и убацује неки део.
Једном погреши и не убаци то, трака га повуче и он изађе пљоснат – значи,
својом душицом он је још тада осетио шта чека човека, да постаје роб
материјалног и машине, без духа и личности. Све је сада прорачунато шта
човеку треба да буде срећан, да има чак и гаће одређене марке, и то је сад
постало важно, постоји само једно што не могу да додирну: дух. Отуд је ово што
нам се као народу дешава – пет векова Турака, комунизам, једина хришћанска
земља у овој епохи која је бомбардована, понижавана, осуђена да је изазвала
распад Југославије, да је убијала те своје суседе, њихову децу – толико
гнусно! Ја иначе не умем да делим људе по нацији, имам дивне пријатеље
Хрвате, чак ме је један питао да се заменимо, да он буде Србин, а ја Хрват.
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Може, кажем му, остаћу исти, а ти ћеш можда изгубити ту функцију на којој си,
боље немој. Мислим да је то што нам раде толико прљаво и ниско, неопростиво.
Питам се и како људи не схватају да је тај Милошевић, против којег сам ратовао,
нисам се слагао у многим стварима, замерао сам му, с правом или не, не знам,
успео за ових пет година да сачува достојанство и опере љагу и са себе и са
Србије.

МОЋ И ДУША

• Да ли ће се ово што зовете страшним временом наставити?

Само до једне мере. Тако ствари стоје, човек је својим рођењем добио једно
право које никад не нестаје, а то је право да се нада. За то је довољно да човек
изађе на улицу када је лепо време, као што ја волим (овако, све млађи и млађи)
испред атељеа да изађем и гледам дечицу како их мајке вуку за ручице, а
клинац мора да застаје, мора да тегли мами руку, мора да погледа свако
гованце, он се дружи са свим стварима које постоје. Деца заиста имају чистоту
и знање које се некако изгуби кроз живот, а било би добро да људи задрже у
себи ту свежину и детињу чистоту у души, колико год је могуће. Онда се не би
дешавало да бомбардују децу да би испробали оружје, што се нама дешавало.

• Значи ли то да се одлучујућа битка за Европу нација ипак не води
оружјем, него на плану душе и духа?

Европа већ показује апсурдно непријатељство тиме што људи из саме Европе,
из њеног „другог дела”, немају право да оду до те Европе ако желе. Такав је
случај са нама: све теже се добијају визе.
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Спомињао сам наше пријатеље сликаре који су били пресрећни што могу да
дођу и виде нашу земљу, што им није отежан или забрањен улазак, радовали су
се као деца. Онда су обилазили манастире, па им је једна млада монахиња,
блага и спокојна као светица, објашњавала порекло тих манастира и
дочаравала њихову тајну, њихов смисао. Били су запањени, поготову жене.
Да не говорим о оној запањености већ кад први пут угледају те манастире;
када човек, затим, у њих улази, заиста је сасвим супротно него кад улази у
велике католичке цркве. Тамо постоји само архитектура и моћ, а овде
постоји душица.

Жене су биле збуњене, први пут су ушле у неке византијске храмове, ћутале су
с великом побожношћу. Једна Францускиња, која је била врло католички
конституисана, на изласку ми је рекла: „Бато, ја сам вам раније замерала када
сте ми говорили да улазимо у ваше храмове и да научим по српски да се крстим,
али ја бих сада хтела да научим.” Покушао сам да то окренем на шалу, али оне су се
остале збуњене прожимајућом духовношћу простора у који су ушле, мирисом
тамјана, воска, босиока, гласовима који поју, људским гласовима. Затим,
збуњивало их је ко је све присутан у тој величанственој ликовној причи,
чаробној по лепоти својој – има и ђаволчића негде на мердевинама, пење се, и
он учествује у људској судбини, анђелчићи, свеци, све је ту, ништа није
изостављено, цела људска драма. <

(Јун 2006)
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