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Лица традиције данас 
 

ТРАГАЊЕ ЗА ТРАДИЦИЈОМ 
 

 – размишљања инспирисана сликама Љубивоја Јовановића 
 
 Нисам сликар и немам посебних афинитета у односу на вредности 
претхришћанских и нехришћанских религија, али ћу као етнолог покушати да дам свој, 
искључиво лични, осврт на оно што сам доживео суочивши се са сликарством 
Љубивоја Јовановића. 

 Новије слике овог аутора представљају нам његов доживљај древних 
митолошких представа и идејних образаца претхришћанских веровања, пре свега 
српскословенских богова и натприродних бића. У жељи да нам дочара један давно 
нестали свет, он нам нуди митоидеје везане за ново израњање знамења Стрибога, 
Перуна, Световида, Моране и других старих српскословенских, „сорабских” богова. 
Неки од њих делују достојанствено и свечано, други претеће, вулгарно, па и гротескно. 

Понегде су те представе отворено провокативне (чак и шокантне за неупућене), 
што се огледа и у наизглед немотивисаном и необичном спајању симбола које из новије 
историје познајемо у форми оштро супростављених и неспојивих белега, као што су то 
српски грб са четири оцила и свастика, некада присутна међу Словенима са значењем 
соларног симбола. Међутим, у времену којим се бави сликар они су делови 
јединственог света и идејне матрице, неоскрнављене догађајима које познајемо из 
новијих векова наше историје. У свету Љ. Јовановића (у складу са основном функцијом 
митског) нема неразрешивих сукоба и непријатељстава, а супротности су – ма колико 
сирове и непосредне – комплементарне и напоредо присутне: симболи борбе и аграрног 
благостања се допуњују и преплићу, смрт и живот су нераскидиво повезани, умирање у 
ритуалу лапота прати чудно, гротескно коло, све је проткано ичшезлим  мистеријама. 
Заједно са сликама, Јовановић осмишљава и друге чињенице везане за свој измаштани 
свет, нуди писана објашњења и реконструкције, трудећи се да његова уметност буде 
активна, да пророкује и мења. И наравно – да непрестано остварује комуникацијски 
мост између оног некада и овог сада, да просторе и времена повеже у јединствени, 
згрушани доживљај.  

Тиме нам аутор себе представља као још једног доследног истраживача 
сопствених митских простора, дубоко утканих у сакрални надпростор од многих 
прокажене, али реално присутне и врлинама испуњене оностране Србије и њеног 
ненадмашног завета. Без обзира на наш емотивни или интелектуални однос спрам 
његовог дела, аутору не можемо порећи доследност у изразу и представљању епске 
атмосфере давно ишчезлих светова и векова. Можемо жалити због његових пагански 
мотивисаних садржаја, у којима видимо удаљавање од једине истине која спасава и нас 
као појединце и читав наш род, али му (иако смо Хришћани или ако смо Хришћани) не 
можемо оспорити трагалачки занос и уметничку вредност. Нећемо му веровати да је 
„последњи пут рођен” 7458. године (верујући да је то његово једино, Богом дано, 
рођење), али у контексту његовог уметничког дела и његових митских светова и ова 
информација је уклопљена у целину. Уосталом, можда иза хоризонта ауторових 
садашњих уметничких надахнућа чекају управо она преобраћења и откровења (чије 
назнаке запажамо у његовим другим сликарским циклусима) карактеристична за 
историјски пут јужних огранака великог српског народа, који су, препознавши 
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хришћанску свету Тројицу као вечну истину, своја „стара божанства” похранили у 
окриље народног предања и памћења, на место које им у сваком случају припада, међу 
обележјима народног идентитета што га одвајају од других (али и спајају са њима), 
учвршћујући његово право на сопственост и цивилизацијско трајање током 
миленијума. У српској Традицији, органски структурисаној и вековима усложњаваном, 
заједно обитавају већ одавно покајани пагански богови и православни свеци. 

У сваком случају, поновно откривање ове јединствене Традиције у српској 
колективној психи и свести, током последњих година, обухватило је различите области 
истраживања, од боготражитељских и херојских прегнућа, до науке и свих видова 
уметности – књижевности, музике, сликарства..., све до стрипа. Супротна стремљења, 
која условно можемо назвати „модернистичким” и „постмодернистичким”, свеједно, 
медијски су се истрајно упирала да умање и маргинализују присуство и значај 
оживљавања традиционалног израза у свим облицима живота и културе. Међутим, то 
се на крају ипак није догодило. Контакт са најдубљим слојевима народног памћења се 
последњих година, и поред свега, све више појачавао и остваривао, о чему сведочи низ 
вредних дела, која су поново искристалисала матрицу српске традиције као јединствени 
значењски код. 

 Дело Љубивоја Јовановића (чије су позитивне особине посебно дошле до 
изражаја у претходним сликарским циклусима), уметника из Ариља, из срца духа овог 
поднебља, посматрано као доследни спој живота и уметности, промовише 
традиционално као свеобухватни, холистички животни и уметнички концепт, као 
спајање индивидуалног и колективног. У његовој уметности разоткрива се део оног 
тајног знања за којим трагају истраживачи духа изворног народног Предања, 
одређујући га као суштинско знање човечанства, односно управо као првобитну 
духовност, примордијалну традицију, која се – Божијим Провиђењем – неповратно 
везала управо за Србе. Бити Србин (Сораб, Серб), у овом смислу, значи истовремено 
бити баштиник тајног знања, и бити авангарда уметничког, научног и сваког другог 
суштинског креативног израза, истинског и непатвореног стваралачког надахнућа. 
Овим стазама стиже се – токовима и шаптањима извора са којих се напаја и Љубивој 
Јовановић – до светог Грала људског духа, до језгра сопственог бића, непорециво 
повезаног са  хиљадугодишњим трудом предака, који су своје жеље и снаге током 
прошлих векова сажели у наше оваплоћење и трајање, како бисмо ми данас сведочили 
оно Што Јесмо, кроз наднаравне увиде изникле из праћења високих горских и козјих 
(тамо где су врхови), витешких, свештеничких и домаћинских стаза наших отаца и 
праотаца. 

 Припадност словенско-православној цивилизацији је несвакидашњи дар који 
трајно сведочи о давно утабаном путу ка врлини, правди и истини. А у оквиру ове 
цивилизације опстају и развијају се и други исконски симболи и сведочанства 
српскословенског битисања у прошлости, садашњости и будућности, синхронијски 
спојени у сликама, стиховима и звуцима завештаних следбеника и истраживача 
Предања, из свих историјских епоха. 

 Ова знамења имају мирис прадавних старина, јер православно хришћанство није 
уништило оно што је носило другачије садржаје, препознајући често у њима управо 
исконску богочовечанску форму, оваплоћење, у основи христолике, духовности и 
слављења божанског. Оно није укидало, као што је био случај у католичанству, већ 
управо преосмишљавало у духу својих недостижних дубина, златних студенаца 
недокучивих значења, у духу својих висина и ширина. Слична идејна матрица могла 
би, на контрадикторан и невидљив начин, бити присутна и притајена у уметности 
Љубивоја Јовановића, независно од његове жеље: путевима сопственог Предања, ма 
колико они изгледали кривудави и прелесни, стиже се до крста православља, до Христа 
Бога Нашег, као Истине и Живота.  



 3 

Бар ја сам жудео да то тако видим и доживим (јер ово је, наравно, веома лично 
виђење), ма колико претхришћанско и нехришћанско било наглашено у настојањима 
овог уметника. 

 О претходно поменутим, вишесмисленим и чудесним путевима, сведоче и 
непосредне исповести оних православних верника (а таквих има), који су до Једне 
Свете Саборне и Апостолске Цркве дошли управо преко израза српске традиције који 
(наизглед) нису носили православно-хришћански предзнак. И као што сам каже, у 
(ауто)биографији, сликар својим сликама поручује: „Људи моји, препознајте род свој, 
будите људи, послушајте савете Творца и поново будите народ сербски”. Наиме, без 
обзира на непосредно значење његових речи, онај који истински жели да препозна род 
свој, и живи на начин који налаже његов средишњи и традицонални идејни код, мора 
(након одређеног трагања) препознати и усвојити православље као упоришну основу 
српског етничког самоодређења и упоришну основу јединственог духовног простора 
Небеске Србије, неупоредивог цивилизацијског стремљења и стазе на који су многи 
позвани, али је мало одабраних што стижу до њеног краја. 

 На крају треба нагласити и то да је сликарева митологија и ликовно-поетска 
фантазмагорија, иако уоквирена стандардизованим изразима митопоетике Милића од 
Мачве, ипак особена, често и ликовно и значењски контраверзна, па чак карикатурална 
и изазивајућа. Она је, свакако, лична и индивидуална, али пре свега усмерена на буђење 
корења и колективних праслика, на окрепљење свог рода позваног на (са)учествовање у 
животу његових новостворених древних светова. Истина ових светова није апсолутна и 
богомдана, али је разглашени позив који – као и дела других предањских трагалаца – 
стиже до нас скривеним путевима, као тајна порука и неизоставни састојак тајне 
уметности, сликарства и поезије, који се не оглашавају громогласним и скаредним 
објавама у медијима, већ тихују у ризницама посвећених тренутака и простора, 
изабрани да дочекају појединце, Личности спремне на трагање, и да их упуте у правцу 
стизања до врхова сопствених митова.  

Јовановићево дело, и поред сирових мотива паганских светова његових 
најновијих слика, враћа нас селу и мирису покошене траве, чистим изворима и 
исконским сећањима. Уколико препознамо оно суштинско што чини његово 
сликарство, осетићемо да нас Јовановић враћа нама самима, онаквима какви заиста 
јесмо или какви би могли да будемо, без обзира на то да ли је то његова непосредна 
намера или не. Уосталом, управо ово препознајемо и као усуд читаве генерације којој 
припада Јовановић, генерације стасале у атеистичком окружењу, али болно освешћене 
(услед бројних дешавања и отрежњења) да је истина нешто друго. Наравно, 
препознавање ове истине, њено живљење и ревитализација, део су задатка који припада 
нараштајима оних који следе. 

 

                                                                                                                    Ивица Тодоровић 


