
ДРАГУТИН ТОШИЋ Годuшњак. zрада БеО'lрада 

КЊ. ХХХ - 1983. 

ОТКРОВЕЊЕ 

Збирка песама или графичка мапа 

Крајем 1922. У Београду је објављена 

in octavo збирка песама Отк-ровење Растка 
Петровића, с препоруком издавача1 која 

лаока изгледу и опреми књиге: "Насловни 
лист и лик пишчев рез ао у дрвету Мило 

Милу.новић. Остале дрворезе радили Раст
ко Петровић и Александар Дероко. Дело је 
отиснута на луксузној хартији у 400 ну

мерисаних примерака, ОД којих првих пет

наест са оригиналним потписом пишче

'вим".:!: 

Као нагазна .мина, књига је почетком 

1923. прсла у београд<:кој средини. Сло
бода Расткових стихова оштро је поделила 

књижевну и културну јавност. У критич

КОМ раз:мимоилажењу било је двојаког пре

теривања. Па~ријархални су КЊИГУ дожи

вели као јерес IKoja хули књижевност и 

скрна'Ви морал;З стрпљивији, збирци скло

.ни, изрицали су јој и похвале које она 

није заслуживала.4 Савесно и стрпљиво 

Милош Црњански је о Растковој поезији 

написао суштину,6 којој ДОЦЋије студије 

нису одузеле изворну сврху.6 

Посвеhено литерарним особеностима 

Откровеља обимно крити'iКО штиво, које 

обухвата и непосредне утиске савременика 

и познија тумачења, готово не дотиче ли

ковне врлине књиге. Троје к;њижевника не 

чини овај превид. Хумо наговештава да је 

књига "Ј'!КУСНО опремљена са уметничким, 

сугестивним дрворезима".7 С поетским на

дахнућем (и лретеривањем) Исидора Секу-

лић пореди Откровеље са оним свежњем 

"божанствених" стихова, украшених дрво

резима и цртежима, што их је одавно Ту 
Фу посветио оклеветаНQМ и прогнаном Ли 

Тај Поу, свом пријатељу из "братије вин
скога крчага" и ,колеги по перу.8 "Старо
древна та књига давно умрлих поета -
пише Исидора - пала нам је на ум пред 

модерном књигом младих наших уметни

ка. Они - песник, сликар, и ДРворезац -
наши млади, они још нису божанствени, 

а никада неће бити владарским плаштом 

огрнути; али су опет зато написали, ИСЛИ

кали, и у велике корице увезали књижи

цу младости, радости, гордости, лудости. И 

књижицу поетске славе".9 

Насупрот Исидори 'која се пред збирком 
узнесено досећа туђе књижевне прошло

сти (ако је литература дељива), трезвени 

Црњански опажа пријем и одјек несваки

дашње књиге У београдском читалИlllТУ: 

"Откровеље је издао у 400 примерака Г. 
Цвијановић. Шта му све нису пребацива

ЛИ због тога! то је издање нумерисано, ску

поцено и мало уображено, то ј е мало сме

шно, али није некорисно . Свакако да су 

дрворези - мало литерарни, засад коли

ко-толи·ко успели, - место уобичајених на
ших клишета, леп пример".IО 

Четврт века од плахе промоције Откро
веља, када је време пресудило противу

речним гледиштима на врлине Раст.кових 

стихова, о песнику и пореклу дрвореза 
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причао је Мило Милуновиfi: "Upoz-nao sam 
se sa Rastkom 1921. godine u P arizu . . . Li
cio је па hidalga sa VelaSkezovih 'portreta, а 
i'mao ј е oci zive, C"udno pronicljive от. P ogle
dao је odmah ро ateljeu i re'kao: 'Zasto hocete 
odmah da uskocite и muzej? А gde su vam 
patlidzan Ъој е?' - i росео је da те tera da 
pravim ·njegov portre. Dolazio је otada svaki 
dan i strpljivo те nagoni'O da ти zavrsim 
taj portre. Kada smo Ibili па кгајu, zamo
Но те је da mesto knjige napravim kako и 
ruci drzi p ticu. Docnije, u Beogradu, dosao ј е 
do тепе da ти inapravim n·aslovnu stranu i 
vin jete za njegovu zbirku 'Otkr,ovenje'. Na
pravio sam ти samo лаslоvпu stranu, а vi
njete је оп sam uradio. 1 bolje ј е uradio od 
mепе".11 

Одломак Милуновиh.евог ·сећања у ко

ме је скицирана и Расткова младалачка 

нарав, само је позни одраз сликаревих пр

вих искустава с надобудним жељама поете; 

насловна страна, о којој је у цитату реч, 

Ji,епосредно је сведочанство њиховом paH0l\1 

познанству. Алегоријску (или метафорич

иу) представу невеликог формата, смеште
ну између наслова збирке и имена ауто

ра, прожима слојевито значење појединач

них појава. Нагој фигури Орфеја ·с лиром, 

и са Растко вим ликом, блесак светионика 
у значењу мудрости , пружа моралну сна

гу духовног провиђења (откровења). Иста 

светлост 'И ветар хране једра брода, lКоји 

песнику нуди трагалаштво , авантуру и на

ду на путу ка Парнасу где лежи Хра.м. 

Славе и Пре.мудростu и где бораве музе. l :! 

'Уз светионик десно, уцртан је паун, лука
ва Милуновиhева ругалица Растковој раз
метљивој гордости. 

Други Милуновиh.ев дрворез , отиснут на 
петој страни збирке, представља Растка 

Петровића. 13 Резан вероватно по узору на 
песников портрет што га Милуновић сли

ка приликом париских сусрета са Ра

CТlKOM,14 дрворез је лишен сложене сим

болике претх:одног. Једноставним и енер
гичним цртањем подвучена је отмена и 

упадљива фигура песника који је "ликом 

hida-l'ga sa Velaskezovih Ipor't-reta"; изражај 
ни портрет "наднатуралне стилизацијеl< чи

не стамени геометријски облици .који под

разумевај у и прате налоге умерене верзи

је "плеханог" кубизма. Књига у песнико

вим масивним шакама уочљив је знак Ми

луновиhеве отпорности на Pa~TKOBe насрт

љиве идеје с пгицом уместо књиге. 
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Милуновиh.ев прилог књизи идентифи

ковала је већ наведена препорука издава

ча; иста препорука следеће дрворезе који 

илуструју књигу приписуј е, без поделе, 

PacТlКY Петровићу и Александру Дероку.15 

Иза ове делимичне неодређености, која је 
могла бити трајна, постој и ј една срећна 

околност : од тројице аутора дрвореза, А

ле.ксандар Дер око једини данас спокојно 

надживљава властиту прошлост и Растко

ву збирку. Разговарали смо у два маха: 

13. октобра и 15. новембра 1982. године. 

Његова савршено очувана сећања што су 
навирала у телефон порозним гласом ста

розаветног пророка уклањала су истражи

вачка "Колебања и причу о пореклу и при

падности дрвореза сажели на следеhе чи

њенице. Дрворези су начињени од невели

ког комада крушковог дрвета. 16 Пажљи-

Мило Мuлун.овuћ, Отк.ровење, 180 Х 140 МА!. 

МНО MHunovic. ReveZation, 1 80 Х 140 тт. 



вим исецањем, јер се водило рачуна о при

родној структури материјала, извршен а је 

деоба дрвене плоче на десет (или, можда, 

дванаест) различитих павршина,17 Осам де

лова резао је РасЂКО, преостала два, на пе

сникове упорне захтеве, цртао је Дерака. 

Величине дрвареза поду дар не су размерама 

вињета у књизи, пошто је њихово отиски

вање на странице З'бирке учињена непа

средна, ·без уабичајеног клиширања. 

Дер окове вињете су на 28. (уз песму 

Зверства) и 32. страни (уз песму Преuuа

чења); тематски се дадирују, тумаче лика

ве Ескима. Језгра прве вињете чини мај

ка с дететам у наручју; у пазадини је па

ларна светла ст (сунце) са значењем ареола. 

Претпаставку да је на слици стилизавана 

верзија Боzoродuце с Христом Дер око је 

О'ДЛУЧНО' побио; блискост с представом мај

ке на платну Ота Милера, Пољска nаради
ца,18 непорецива је. Други дрворез, према 

Дероковам сведО'чењу, настаО' је под утица

јима Бодлеравих стихова и Рембоових а

вантура, такође, !КаО' исход ауторових 'Вла

ститих путавања и трагаЛ,ачких страсти за 

непознатим. Вињета делимично (и симбо

лична) покрива поље пО'дстрека према 'кО'
јем је настала: иза фигуре Ескима у којај 

смела претпоставка види северњачку вари

jaH·iy Одисеја, лежи 'брод, атрибут иску
шења 1-1- наде. 

Расткави дрварези распаређени су на 

14. (уз песму ПУТ1iик), 18. (уз песму Фабри,<
nи ди.мњаn у nејзажу и каuuбалац чекају

ћи иО80ро1;еи02), ' 22. (уз песму Тајua ро1;е
ња), 25. (уз песму Сви су чаuц.и nразuи), 

36. (уз песму Зимски репертоар), 39. (над 

манифестом Пробу1;еua свест), 53. на крају 
манифеста и на 55. страни. 

Дрварез на 14. страни, МИМО' наслава 

песме, Дерака назива Рибари. Утисак је да 

Црњански на једном месту у својој рецен

зији додирује лик вињете и аправдава Де

РОКОВ назив : "Најлепша је књига ту ·где 
на себи носи мирис вина и уља рибарских 

крчми са Корчуле. Песник је заиста тама 

правеа лето. Како је бално мислити на оно 

из чега пастају та ексцентрична дела! Глад 

на астрвима, шака брашна и трула риба. 

Над њима гламазна, гротескна пајава пе
сника, сухе руке, за леђима сун!це. А на 

свету Д)Rбака ху,ка живата, каји се стапају, 

кидају, праждиру".19 Садржај илустраци

је, пак, патврђује рецензента : затала·сане 

Мила - Милунавић., · 'P~CTKO Петровuћ., 180Х 140 
. .им. 

МНо Milunovic, Rastko Petrovic, 180 Х 140 тт. 

ПQвршине мара и :капна Корчуле, брадице 

с једрима ношене ветрам, рибар с мрежам 

на деснај страни, "гротескна појава песни

ка" која раскалашна лежи у средини, "сун

це за леђима", паклапају слику с речима 

Милоша Црљанског. Човек 'с путнам тар

бом у левам углу (и путник и Винавер ко

ме је песма посвеfiена) усаl'лашен је с на

словам песме, а ,,'Бијелиliевска" зграда 

с димњакО'м у деснам гарљем углу Hara
вештава назив следеће : Фабрu'Ч.кn ди.мњак 

у nејзажу ~~ кан.uба.л.ац o1l,enyjyh.u uовора
Ьеuа2. Испод паследњег стиха О'ве песме, на 

18. страни, налази се вињета филателистич-
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Растко Петровиh, Рибари, 51 Х58 ММ. 

Rastko Petrovic, Fisherтen, 51 Х 58 тт. 

Александар Дероко, Еским, 36 Х 51 ..иМ. 

Aleksandar Deroko, Eskiтo, З6 Х 51 тт. 

ких размера о којој Дероко није много за
памтио. Мали простор и експресивно црта

ње делимично ометају читкост призора; 

међутим, и прве и доцније процене сврста

вају ову, само по димензиј ама -скромну ви

њету, међу најуспелије Расткове дрворезе, 

оне који су досегли стваралачке тежње 

с почетка треће децениј е: препород рене

сансних схватања. 

За илустрацију на 22. страни, према Де
роковом сећању, Растко се надахнуо у ате

љеу Томе Росандиhа пред једном гвозде

ном конструкцијом за гипсану фигуру. 
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Растко Петровuh, Самоубица, 55 Х 64 м.м. 

Rastko Petrovic, Suicide.' 55 х 64 тт. 

Александар Деро1СО, Мајка с дететом, 36Х50.м.м. 

Aleksandar Deroko, Mother with Chitd, З6Х5Q 
тт. 

Окицирајуhи њен скелет са разузданом 

слободом коју себи у ЖИВОТУ И стварала

штву није ускраhивао, песник је стилизо

вану материцу ,конструкције оплодио од

раслом особом. Зr:рчена фигура која из гео

метрије снажног склопа ишчекује одоцне

ли властити порођај, својим крупним "риб

љим" и "буљавим" оком наговештава ауто

графско значење. Сагласно наслову песме 

(Тајна рОQења) вињету (ако се њена ликов

на суштина пренесено схвати као споме

RИК самом песнику који се рађа из опие 

уметиичког стварања) прожима Расткова 



неО'буздана природа, његова нескривена, 
нарцизму С'клона тежња за успехом и сла

вом. 

Песму Сви су 'Чд1-щи празни илуструје 
вињета са представом коомоса и урезаним 

насловом: Бескрај. Порекло овог дрвореза 

Дероко везује за Расткову пријемчивост и 

познавање српског средњовековног сликар

ства. Јер, када се песник после првог свет

ског рата вратио из Париза у Београд "по

шао је и по манастирима. Са свакога пута 

доносио је пуне блокове цртежа и забеле

жака ... ту је 'било и распореда сцена и 

композиција ... и 'безброј детаља".20 Раст

кову понесено ст и узБУђење пред вешти

нам ,средњовековних мајстора памти још 
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ОТКРОВЕЊЕ 

један његов савременик: "Фрее-ка га је ви

јала кроз уобразиљу, својом овлаШНQ

шhу ... Беабројне је нацрте и скице пра

вио Растко: све: светце из цркава; све: из

ненађених анђела, све срамежљивих демо

на, финика који еу се тек истргли из огња, 

буба и гусеница", чудио се, мучио, пи

тао ,ме: како је то наш зограф потрефио, 

одједанпут ... "21 Изведен из старије умет

ничке традициј е дрворез Бескрај илустру

је псалм 148, стихова 3, 4, 7-10, а његов 
непосредни узор треба тражити у детаљи

ма зидног сликарства на јужном своду у 

припрати Леснова.22 У сведеном призору 

свемира препознају се зодијачки знаци: 

бик , рак, шкорпиј а, стрелац и рибе, с упо-

Ј, Растко ПетрО81.1ћ, Бескрај, 62 Х 62 моМ. 
~'. 

"0/" Rastko Petrovit, I nfinity, б2 Х б2 тт. 

Растко Петровuћ., Тајна ро1јења, 114 Х 58 .м.м, 

Rastko Petrovit , Secret of Birth, 114 Х58 тт. 

Растко Петровuћ., Маzuчно око, 59 Х 126 м.м:, 

Rastko Petrovit, Magic Еуе, 59Х 12б тт. 
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зорењем: да је стрелац млађи СРОДНИК и 

да наликује кентаур у на студеничком за

падном порталу.2З Сам наслов песме (Сви 

су чанцu nразнu) и графиЧ1КУ представу 

васељене (Бескрај) могућно је довести у 

додир искључиво слободом и неограниче

ношh.у метафоре, која 'би дозволила да се 

кружна представа космоса . подудара са 

овалним обликом чанка. 

На 36. страни, за песмом 3и.мски репер
тоар, лежи вињета чији цртеж готово не

хотице дотиче Расткове савршено отворе

не и смеле стихове. Илустрација је решен а 

у два плана, налик је фрагменту стрипа. 

Пејсаж у горњем делу с ·мноштвом ликова 

које су понеле чврсте нити воље и марљи

вости, злослутна птица спаја за самоуби

цу из доњег дела вињете. "Опкољен са 
свих страна својим самоубиством", - Раст
ков стих је мрачан, песма је попрскана 

крвљу, натурализам је исконски; ипак, де

таљ цртежа, ленгер на самоубичином те
мену нуди варљиву наду човековом поко

лебаном разочарању. Суштину представе 

сажимају самоубичине очи, извори дубо
ких очајања сетно упрти у непрозирно ли

це властите судбине. 

Изнад манифеста Пробу7јеnа свест

ЈудаЈ прозног текста који Црњански разу

ме као "неку врсту тумачења, објашњења, 

предговора овој збирци/!, лежи КQМПОЗИЦИ

ј а сложене иконографске садржине . "у од

гонетању повода овом дрворезу и његовом 

извору пресудно је одлучивало Дероково 

памћење на Ра-стково познанство С Бошком 
Токином, једним "од првих филмоких IКРИ

тичара, не само код нас'', за кога Винавер 

у "клубу плавих мумија",24 ведра духа твр

ди да је "ванбрачни син Чарлија Чаплина 
и Перл Хвајт, нађен увијен у филмско 

платно".25 

Облику ·биоскопског платна сличан, др

ворез је решен зрачном 'Геометријом филм
ске пројеКiције: у правоугаоно поље (екран) 

уцртан је не дефинисан, до краја, ромб. 
Композиција тече здесна, из угла у чијем 

је темену кинематографско, магично, "не

дремано" око; од средине екрана краци у

гла своде се у теме на левој страни сце

не. Филмоки lКapaKTep призора подстакнут 

је упадљивим односом светлог платна и 

тамне површине ромОа. "у ромбу, средишту 

ликовног и филмског з6ивања, развија се 

нарација сложеног, пренесеног и преру-

156 

шеног смисла. Две темељне идеје су пре

познатљиве: уметник пред распетим шта

фелајем (Растко) готово изазивачки и на

силно супротставља сликарство духу кине

матографије; мноштво птица што -се раз

летело по платну у значењу су песникове 

страсне потребе за апсолутном стваралач

ком, духовном и .световном слободом. 

Спорт је лако нашао пут до Расткових 

емоциј а а племенитој вештини бокс а, ко

ји му је у целини био налик позоришту, 

посветио је знатно време и гледалаЧ'ко 

стрпљење, написао је и ј едан есеј.26 На ту 
тему сачувала се и вињета отиснута на 

крају манифеста. "у једноставном призору 

бок·са тежиште и суштина дуела пренета 

је на античкој вази сличан хералдички 

знак. Смисао .предмета је очевидан, Растко 

разуме друге у складу са сопственим ам

бицијама: бокс је, као и целокупни спорт, 

"јединствена уметност која обеhава сла
ву"."27 

Завршни дрворез усамљено је отиснут 

на 55. страни, вероватно с намером да, као 

Растко Петровu1i, Веиера, 33 Х 21 .м.лt. 

Rastko Petrovic, Venus, ЗЗ Х 21 тт. 



манифест збирци песама, ·служи као рези
ме претходним илустрацијама. Стога, у 

надреалистичком призору, где предм:ети и 

њихови облици произлазе једни из дру

гих и снажно се преплићу по смислу, пре

познаје се плетена корпа из чијег кратера 

иичу античка ваза, коњаник и натприрод

но, радару налик, велико ухо. Над универ

залним смислом и синтеТИЧrКИМ значењем 

ове ликовне еНfiиме лебди огромна претећа 

Растко Петровun, Коњаник, 58ХЗ5 ",ut. 

Rastko Petrovic, Rider, 58 Х 35 тт. 

брадва - опомена блиске прошлости (рат), 

упозорење неизвесне сутрашњице. 

Књижевни значај и литературне врли

не Отхровења тумаче се ј qш од појаве ових 

песама, тако да је критичко штиво о њи

ма одавно превазишло обим Расткове књи

ге. Лишен а потребе и обавезе да се бави 

ликовним својствима Растковог првенца, 

Растко Петровu1i, Бокс, ЗБХЗ5 oМ"'t. 

Rastka Petrovic, Бах, 36 Х 35 тт. 

књижевна .критика је, изузев у неколико 

ос:врта савременика, нехотице преhутала 

овај квалитет Цвијановиh.евог издања и 

'безазлено га потиснула у заборав. Разлози 
да се данас говори о дрво резима Отхрове

ња чине се буквални . 

Модерну српску графику и њен савре

мени ликовни израз на почетку треће де

ценије, -бар према досадашњим сазнањима 

што 'Их нуде каталози и истраживачи,28 

искључиво представљају ек<:пресионистич

ки линорези Михаила Петрова , махом ра

ђени 1921. и 1922. за Мициhев Zenit, ново
садски ut и загребачки Dada-Tank. Да је 

ова по српску уметност несврховита и не

повољна усамљеност само привид недо

следног истраживања и лежерног закљу

чивања, сведочи мноштво илустрованих 

књига и час описа лубли.кованих одмах по

сле првог ,светског рата. С тројицом аутора, 

бројем и значењем дрвореза чије су скром

не димензије у обрнутој сразмери с њихо

вим ликовним вредностима, Откровење је 

један од примера 'који исправља и проши

ру је постојеhа искуства . Два Милуновиh.е

ва насловна дрвореза, метафорична пред

става песништва с :неисцрпним, с.кладно 

пренесеним смислом и ску.лrrrорални, за 

вечност резани потрет Растка Петровиh.а, 

остварена су 6ритким: IЦpTaњeM које подра-
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зумевају витална настојања српске умет

ности на прагу треће деценије: прожима

ње експресионистичких искустава са Ло
товом варијантом: кубизма. Дер окове ви

њете, несвакидашње тематике и 'гипког по

теза,29 посебно Мајка с детето.м., сродне су 
по духу са експресионистичким сликар

ством групе Мост (Die Briicke), дакле оним 
стваралачким идејама, којима се, уз не

знатно закашњење, хране и југословен

ско и српско сликарство на крају друге и 

почетком 'l'pehe деценије . 

Дрворези Растка Петровиhа, њих је у 

књизи највише, плодови су песникових 

разноликих илустративних надахнућа. На

глашена литерарност проткала је вевину 

његових вињета нарацијом прерушеног 

значења и не увек објашњиве симболике. 

(Овим су обележене и његове песме). Те

матока разуђеност дрвореза обухвата све 

или готово све области Расткове неутољи

ве знатижеље у потрази за апсолутном 

синтезом, преплићу се прошлост, свакида

шњица и сутрашњица, дотичу ·се антика и 

хришhанство, фреска, филм и спорт, пре

ливају се .море и вино, смењују се очаја

ње и слава (снови), чује се вапај за слобо

дом и IКРИК за успехом. И властитом ли

ковном праксом,ЗО коју је неговао у благој 
сенци књижевне делатности, Растко је 

видљиво проповедао своју теоРиЈскУ деви

зу "естетике сувише стварног". У самом 
поступку непосредно при резању, песник 

је с лакоhом надарених пратио свој веро

ватни узор: најуспелији су они дрворези 

(Рибари, Веnера, Са.м.оубuца), који досежу 

извесна својства линореза Михаила Петро

ва, с .КОјим ј е 1921. PacТlKo свакако полеми

сао 'за столом у Москви и краће време са

рађивао у првим бројевима часописа Ze
nit.:И С разумљивим одступањем у стилу, 

јер ће се насупрот Растковој распричаној 

ликовној исцрпности Петров ослобађати 

реалног облика на трагу за апстрактним 

изразом,З2 у њиховим графичким радови

ма заједнички је брз, смео и сугестиван ру

копис. 

Утемељени на поузданим графичким 

аргументима и чврстом ликовном аутори

тету дрворези Открове'Ња не теже да оду

зму старешинство Пет.ровљевим линорези

ма . Они служе 'као несумњив доказ, нису и 

једини пример,ЗЗ који демантује својеврсну 

апокрифију (или утају) у једној области 

српског стваралаштва, поричу заблуду о 

одсуству уметника и помањкању дела у 

београдској графичкој дисциплини на са

мом почетку треће деценије. 

А на питање \које поставља поднаслов 

овог прилога, колико је Откровеље поетско 

штиво а у којој мери је графичка збирка, 
целисходан одговор који не тежи да зава

ди књижевност и ликовну уметност, гласи 

да ј е реч о књизи песама с вињетама, од

носно - дрворезна мапа праhена стихо

вима. 
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2t Мноштво својих књига, чланака и на
писа Дероко је илустровао својеврсним црте
жима које бих сврстао у дела фолклорног 
експресионизма. 

30 D. Adamovic, Rastko kao slikar , Knjizev
пе поујпе 18. III 1956, Beograd. 

3 1 Два написа посредно повезују Растка 
Петровића и Михаила Петрова. В.: L. Trifu
novic, Grafii!ka umetnost Mihaita Petrova (Ка
'rалог "Цвuјете 3узорun"), Beograd 1979, 27-31 
и Л. Трифуновић, Растко Петрови1i - Аnолu
пер српске ликовне критике, у књизи Од ињ
пресионuзм.а до енформ.ела, Београд 1982, 226-
255. Овај други текст прочитан је на Симпо
зиј уму о књижевном делу Растка Петровиhа 
који ј е организовао Институт за књижевност 

и уметност у новембру 1982. Према обеhањи
ма Института, реферати поднети на Симпо
зијуму, публиковаће се у посебном зборнику. 

32 L. Trifunovic, Gтaficka umetnost Mihaila 
Petrova, '28. 

33 Још 1919. Сава Шумановић реже на
славни лист за збирку песама Антуна Бранка 
Шимића, Preobrazenja и илуструје насловну 
страну за часопис ЈитН. Реч је о нацртима 
веома сугестивне експресије. Такође, пово
дом Пете југословенске уметнич.ке изложбе 
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1922. у Београду, сликар и графичар Душан 
Јанковић ради насловну страну за каталог 

изложбе у духу уметничких настојања на по
четку треће деценије. Наводим само два умет-

ника јер овај напис не тежи за списком не

ХОтичних превида и пописом кратких памће
ња на које се ова наша средина већ одавно 
свикла. 

А COLLECTION OF POEMS OR А МАР WITH WOODCUTS 

Dragutin To"i" 
At the end of 1922 in Belgrade was publish

ed the 'book Reve.lation with twelve poems Ьу 
Rastko Petrovic, with а concluding manifesto in 
prose and with twelve Шu'Stгаtiопs. Ап ипи'$иаl 
freedom јп the verses of this young poet di'S
quited cul'ture риЬНс an'd sharply divided Hter
агу circles. In literary difference two opposin-g 
exagerations were present. P atriarchally educat
ed readers considered the verses heresy which 
-blasphemed Hterature and desacrated moral. 
Those тоге ,patient readers, who · liked the 
collection, expressed such a'pprovals of it whi'ch 
it did not 'deserve. 

А raiher extensive written reviewing, dedic
ated to Ље literary 'characteristics of Ље Reve
lat ion, did not mention Ље illustrations јп Ље 
book. Since Љеге was по need aad liа'Ьшtу of 
the reviewer:s to deal with this fiгst graphic 
o.evre_ of Rastko PetroviC, with exception of 
three 'brief survey-s of his ·contemporaries, they 
uninientiona-lly passed over thi"s quality of the 
collection and Бјтрlу lеИ it to oblivion. The 
reasons why we shou1d spea'k today of the 
woodcuts јп the Revelation reS't оп their геlјаЫе 
graphic arguments and ап approved ar tistic 
authori.ty. 

The authors of the woodcu'ts аге МПо Mi
lunovic, painter, Aleksandar Deroko, architect 
and poet Ra,stko Petrovic, author of ·the collec
tion. Two MilunoviC's title woodcuts, а те
taphoric representati-on of poetry with Јпех
hausted, harmoniously given fi.gurative sen:se 
апd the scu1p tural portrai't of RЭ'stkо Petrovic, 
cut for eternity, have Ьееп created јп ibгiШапt 
drawing uпdегstооd Ьу vi-ta'1 endeavours of Ser
Ыап artists at the 'beginning of the thirties. 
Deroko's vignettes of unusaul subject 'matter 
and s-upple stroke аге akin Ьу their spirit with 
expressionist -раiпiiпg of the group Тће Bridge 
(Die Brucke), ј.е. with those creative ideas 
which, with а slight 'delay, were iпsрiгiП'g both 
for Yugoslav and Ser.blan painting at Ље end 
of the twenties and Ље ,beginning Qf the thirties. 

The woodcuts made 'Ьу Rastko Petrovic аге 
fruits of the poet's variou'S inspira.tions. Ет
pha'sized literariness imb-ued the majority of his 
vignettes with naration of disguised шеапiпg 
апd symlbo1ics not always explainalble. The 
diver,sity of themes -of ЫБ wood'cuts incorporates 
а11 ог almost а11 the spheres of poet's ипарреаБ
аЫе curiosity searching absolut'e truth. In а 
сощрlех iconography of the ·drawing, not without 
а deslre which 'looked for great synthesis, 'the 
pa'St, present and the future in-tегшiпglе, both 
antiquiiy and Christianity have 'Ьееп touched, 
so were frescoes, sport an'd film; the Беа and 
wine overf1o\v, 'dеэрегаtiоп and fame replace 
опе another, сгјеБ for freedom and shrieks for 
per.sonal success сап 'Ье heard. 

With these Љгее authors, Ьу Ље number a'lld 
meaning of the woodcuts, whose modes t sizes 
аге јп op.posite proportion with their artistic 
values, the i11ustгаti(шs of the Revelation correct 
апd broaden the existing knowledge of Serbian 
modern graphic arts. The vignettes in the boo'k 
аге also а proof - they аге nat the only 
ехатрlе - which denies а kiпd of apocrypha 
and denial јп а field of creativity of Serbian 
artists. They аге contrary to the mistake that 
there аге по artists and works јп Belgrade 
graphic art circles at the very beginning of the 
thirties. Beside Mihailo 'Petrov, whom in-sufficient 
researches groundlessly placed alone in graphic 
arts practiced at the beginning of the thirties; 
in this period does exist а far J.arger пит"Ьег 
of Serbian painters who occupied thешsеlvеs 
with this iechnique achieving with 1t remark
аЫе results. 

А-в to the question, posed јп Ље suqtitle of 
this :рарег, as to how much the Revetation 1s а 
poetic text an-d to .which measure it represents 
а graphic art col1ection, а rightous answer -
which does not ајт to estrange Hterature from 
ујБuаl arts - w-ou1d 1be th'a't it ј'5 јп question а 
book of poems а'пd vignettes апd атар with 
woodouts sUiPplemented Ьу verses respectively. 


