Брод за спасење

ДР ПЕЂА РИСТИЋ, ЖИЖДИТЕЉ И ОСНИВАЧ „МЕДИАЛЕ”, НАСТАВЉАЧ ДУГЕ ЛОЗЕ
ЧУВАРА ГРАДИТЕЉСКЕ ТАЈНЕ

Брод за спасење

Потомак је оних који су пројектовали патријаршију у Сремским Карловцима, обележили
архитектуру Арада и Новог Сада, пострадали под „диктатуром пролетаријата”. И у
„вуненим временима” успевао је да пронађе своју пукотину светлости. Од идеолошког
терора склонио се у математику, из чељусти „колектива” умакао у једну дашчару на
Сави, тражећи излаз из соц-реализма постао један од оснивача „Медиале”. Данас, када
потпуно исти људи на њега кидишу као јуришници оне друге интернационале и њене
идеологије, кад га из „невладиног сектора” нападају стари удбаши и њихови
стипендисти, он с дечјом ведрином збори о животу као продуженој литургији, стварању
као молитви, архитектури као страсти, кичу као неопростивом греху. И позива на
помирење и оцеловљење народа

Пише: Маја Радонић

У званичној биографији др Предрага Пеђе Ристића стоји да је инжењер
архитектуре, професор Академије СПЦ за уметност и консервацију, црквени
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градитељ, или – како воли да каже – жиждитељ, што је древна српска реч за
архитектуру, са око 80 реализованих цркава и црквених објеката, и доктор
наука Универзитета у Грацу. У незваничној биографији, он је Пеђа Исус, како
га је прозвао глумац Северин Бијелић, кога је Пеђа оставио иза себе када је
постао првак Србије у пливању на 200 метара 1946. године, потенцијални
атентатор на Тита у својој шеснаестој години („читао сам како Индијанци лове
мајмуне тако што у уста ставе кураре и намоче стрелицу, и он блокира рад срца
на пар минута, довољно да човек умре, а не оставља трагове; ја бих употребио
оловку и малу сачму натопљену отровом и погодио га у врат кад пролази, али
нисам могао да набавим кураре, а да не будем откривен”), хапшен и пребијан
преко шездесет пута од комунистичке власти због неподобног порекла
(„једном сам затворен три дана у згради данашњег Арт канала, јер сам гледао
амерички филм
Тровачи на
пучини
, што се
сматрало демонстрацијом за империјализам, а други пут сам ухапшен и тада и
пребијен, јер сам пролазећи улицом гледао у правцу америчке амбасаде”).

Одрастао је на Сењаку, у кући коју су одузели комунисти и до данас нису
вратили, дружио се са царским Русима („сећам се празника у Ваведењу, како су
се Руси молили, и њиховог посебног заноса током ,Херувике’”), читао је о.
Јустина Поповића и владику Николаја Велимировића, био увек веран Богу,
православљу, за краља и отаџбину, као и сви његови тадашњи блиски
пријатељи. Један је од најзначајнијих припадника легендарне „Медиале”, а
браду је носио да „нагласи да је четник” („када ми се родио син Сава, ја сам се
шалио да је рођен са кокардом на челу”). Посвећен у потпуности црквеном
градитељству и дубоко свестан да то није обична грађевина, већ „брод у којем
се људи спасавају”, при сваком новом пројекту доследно брани реализацију
идеје до краја, те се често дешавало да не буде у прилици да остане на
изградњи до краја. Поред свих тешких и често драматичних момената у
животу, достојних неког узбудљивог романа, његова ведрина и готово
детињи поглед, са једне стране, и дело које по дубини, озбиљности и обиму
може да испуни и три живота, са друге стране, говоре да је пред вама Личност,
човек чији је живот истински „продужена Литургија до вечности” (Пеђа
Ристић).

НАСЛЕЂЕ И ВЕШТИНА
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• Рекли сте једном приликом да је архитектура врло сложенo-једностав
на наука. Ваше опредељење је црквено градитељство, што
подразумева поштовање канона, са једне, али и велики простор за
креативност, са друге стране. Како је и када у Вама настало то
опредељење?

То се вероватно предодредило још пре мог рођења, зато што сам четврта
генерација дипломираних архитеката у мојој породици по мајци, рођеној
Табаковић, из Арада (данас у Румунији), не рачунајући оне претке који су били
тесари или дунђери. Први дипломирани архитекта у породици са
Университета у Бечу био је веома талентовани деда стриц, Александар, који
је урадио пројекат за патријаршију у Сремским Карловцима под шифром „Ко
хоће часно, не може ласно”. На жалост, умро је врло млад. Други је био деда
Милан, који је живео веома дуго и међу осталим изградио око десетак цркава
и обележио архитектуру Арада. Дешавало се да сам цртао поред њега. Затим
долази ујак Ђорђе, који је обележио архитектуру Новог Сада и једна улица у
Новом Саду данас носи његово име. Са њим сам као већ стасали архитекта
унеколико „радио” заједно, односно, он је потписивао моје мале пројекте док
ја нисам био овлашћен, а Манастир свете Меланије код Зрењанина који је он
пројектовао 1935. године ја сам после његове смрти проширио. Иначе, у Новом
Саду се већ десет година додељује архитектонска награда Ђорђе
Табаковић, по мом ујаку, и један од добитника је извесни Бербаков, син
свештеника, који је награђен за споменик Шиптарима партизанима у Старом
Бечеју. Ја сам се те 1944. задесио у Старом Бечеју и видео како су четнике
одмах стрељали као колаборанте, а Шиптаре балисте, отворене фашисте,
молили су да пређу у партизане. Неколико њих стрељали су да би „убедили”
остале да им „добровољно” приђу. Било је смешно гледати те Шиптаре у кратким
панталонама афро дезена, испод којих су вириле беле дугачке прљаве гаће,
како на минус 10–15 на тргу слушају предавања из марксизма на српском
језику, који не разумеју ни реч. Тако су комунисти преобукли отворене
фашисте и убице у ослободиоце, па не треба да се чудимо што и сада Агима
Чекуа прихватају и проглашавају за премијера, јер то је све у духу такве
традиције.

Поред наслеђа са мајчине стране, и мој отац је био инжењер централног
грејања, па сам врло често њему цртао планове инсталација у зградама, а на
крају незавршеног ланца ме наслеђује син Сава и изгледа да ме добро
превазилази. Данас углавном радимо жестоко заједно. Свака част
изузецима, међутим, ове „ђавоље” вештине, да би биле успешне, треба
одгајати генерацијама.
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АЛА И МЕД

• То време крајем четрдесетих и почетком педесетих година било је
изузетно тешко, чак и опасно за све оне који се нису уклапали у нови
комунистички систем, наметан силом и страхом. У каквим условима су
текле Ваше студије?

Због свега изнетог такав факултет је за мене био нужно зло кроз које сам имао
жељу само да се провучем. Било је то време ударника, а на обавезну праксу већ
после прве године смо слани декретом. Ванпартијци су добијали забачену
унутрашњост, а комунисти центар града. Ја сам изгледа био вешт, па сам успевао
и ту да се извучем. Међутим, готово сви слични мени, као рецимо Леонид Шејка,
нису имали довољно снаге да избегну ни радне акције, ни праксу на терену, па
су пострадали. Баш сам недавно добио једну стару фотографију, досад
непознату Шејкиним биографима, са обавезне праксе у Чачку, где он стоји у
друштву својих колега на градилишту, а на полеђини је исписан датум – 9.
октобар 1950. године. Ја сам „илегално” терао по свом слободном избору, а то
значи да сам се бавио свим и свачим, почев од спорта, преко биологије, физике,
астрономије, па до више математике, возио сам чамцем ловце, поправљао
часовнике, штимовао клавире, радио на грађевинама, и немам појма како сам
имао снаге и одакле сам црпео енергију да не посустанем у безмало никаквим
материјалним условима, са оцем који је био на робији. То је, међутим, било
неопходно, јер је архитектура у основи свеобухватна, али је истовремено и
веома просто сложена, јер је она у том простом сажетом збирном облику
иконостас свих наука с којима свакодневно живимо. Ми носимо титулу
„инжењер архитектуре”, па за нас инжењери кажу да смо луди уметници, а
уметници да смо хладни инжењери.

• Делом и из таквих окупљања „неподобних”, у ствари истомишљеника
који су стварали своју „оазу у општој пустињи духа
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”
, настала је и чувена „Медиала
”
, а Ви сте свакако један од њених
истакнутијих чланова. Какви су били Ваши међусобни утицаји?

То ми не знамо. Што би рекао мој пријатељ, великоСрбин из Црне Горе, сада
покојни Вукота Вукотић, звани Тупа: „Та Медиала, то ви је измислио они
Главуртић!” (Иначе, најчешће сам хапшен због мојих пријатеља Срба из Црне
Горе, па би Вукота рекао: „Немо’ ти жабар (равничар) да ми браниш српство!”)

„Медиала” – то је изрекао Љуба Поповић, а у то време постојали су разни изми
– егзистенцијализми, и разни други, а једини изворни покрет који није био
копија је „Медиала”, иако то и није био заиста покрет. Ми смо се једноставно
дружили међу собом спонтано, без неких формалних окупљања. Последње
речи Леонида Шејке су: „Сликање је облик молитве...” И градња цркве је облик
молитве, Црква је молитва, као и иконе. Шејка и ја смо се дружили на истој
таласној дужини. Ја сам одрастао са Русима оданим Цару, био их је пун
Београд, а и наша кућа, јер су као „приспособљени” технички цртачи радили
код мог оца инжењера. Једино што им замерам је што ме нису научили руски
језик, будући да су српски говорили као и ми. Касније, на мом факултету, на
мене су ипак највише утицали баш ти наши драги руски емигранти, као што су
били моји професори Григорије Самојлов и Петар Анагности. Када се каже
љубав између Србије и Русије, ја мислим на те Русе...

МАЈСТОРИ И ДРЖАВЕ

• Када су Вас скоро питали колико сте цркава пројектовали и Ви
рекли „око 50 ”, реакција је била „ех, баш толико”. То вас је натерало да
их побројите и дошли сте до броја 80, што је и Вас изненадило. Колико
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њих је изграђено до краја по Вашој замисли и са Вашим учешћем?

Можда само оне прве које сам подигао у манастиру Каони и околини.
Архитектура је једна од највећих страсти и као свака патолошка љубомора
бива да обузме човека толико да не може да се контролише. Прво је било
забрањено да неко буде аутор, ако комисија то не одреди, а онда је свако
преузимао да буде аутор. У том судару се поставља питање шта да радим кад
сам по свом завету самостални аутор, који самостално пројектује и одговорно
потписује своје ауторско дело, на које одмах сви навале да га скрнаве, не би ли
се и они напојили стваралачког усхићења које ја, по њима, себично и
недемократски присвајам само за себе. Стваралаштво није плод демократије,
демократија треба само да обезбеди независност уметника и да се не меша у
његово дело. Када је пре неколико година започела градња моје прве
београдске цркве, у Крњачи, био сам писмено удаљен са градилишта, а
порушен ми је и започети зид висине метар и по. Опет сам и ту успео да нађем
пукотину и да се провучем, и да, као у пожару неправде који не могу да угасим,
спасем оно што се спасти може. Тако сам ипак успео да у Крњачи остварим,
истина мало окрњен пројекат, али ипак око 80 одсто мој пројекат, с тим што сам
радове на објекту водио преко посредника. Ипак паметнији попушта. Нећу
себи да дозволим да се понашам као наши политичари, доста је у српском
народу сукоба и раздвајања. Народ је ипак задовољан изгледом своје нове
цркве, а колико сам чуо о њој се и Његова Светост патријарх српски Павле
веома повољно изразио.

• Када се „међународна заједница” укључила у пројекте обнове
ратом пострадалих културних добара, постављен је поново
двоструки принцип, по којем се само српској страни намеће да у
обнови учествују и рушитељи и они који нису учествовали у градњи, а
када су муслимански или католички објекти у питању принцип је
другачији, што нам јасно говори и пример Мостара?

На жалост, да. Када сам имао трибину поводом годишњице 17. марта, где су
позвани сви медији и амбасадори и министри, одазвао се један амбасадор –
турски и један министар – Радивоје Наумов. Рекао сам тада турском
амбасадору да је Турска озбиљна држава, јер води рачуна о свом наслеђу, а
поводом обнове мостарског моста. Мост је рађен методом рекомпозиције.
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Радници који су то радили дошли су из Турске, долазио је њихов министар
културе и свакодневно је пратио радове, дигнута је шатор џамија и сви
мајстори су се дневно пет пута клањали. То се тако ради. Без обзира што то сад
није Турска, Турци су аутори тог моста и нико боље од њих не може да га обнови
на исти начин. Није то само то што су тесаници заливани оловом, већ што су ти
мајстори потомци старих мајстора. Гледао сам прилог на ТВ о једном од њих, и он
каже да има десет генерација које клешу камен и да му је велика част да ту
ради. Он сасвим другачије ради него неки други народ када би радио. И тако
сад ми исто треба да кажемо да нећемо са Шиптарима да обнављамо, него ће да
раде наши, такође стручни калуђери. На пример, игуман Лука у манастиру
Цетињском је дипломирани историчар уметности, магистар је, био би и доктор
да се није определио за монаштво, и требало је да наследи Миодрага
Јовановића на катедри за историју уметности у Београду. Дакле, има у цркви
доста таквог кадра, не довољно, али ипак има. Треба да се врати сва имовина
цркви и сва надлежност, како је већ урађено у Румунији.

ДОГМА И СЛОБОДА

• Будући да црква није обична грађевина, већ брод у ком се људи
спасавају, који канонски захтеви при градњи морају дословно да се
поштују да би црква заиста и била то – спасавајући брод?

То може врло просто да се објасни, ако би се прихватила теза да нема
суштинске, већ само формалне разлике између, рецимо, Евклидове
геометрије и црквених канона живоградње и живописања. Лоши ђаци се
плаше математике, а математика се заснива на ономе што се не доказује
(аксиоми), у шта се исто тако несумњиво верује „без доказа”, као што се свим
телом и душом верује у Бога. Зато се нишчи духом демократски удружују и
траже да се укине и избаци математика из школе, „да се деца не муче”, а
неверници да се црква одвоји не само од школе, већ и од науке и државе, да се
деца „не залуђују”. Мени лично догма уопште не смета, већ, напротив, она ми
чини темељ у мом слободном градитељском стваралаштву да не бих начинио
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кич, што је неопростив грех према Светом Духу, а математика ми служи да ми се
оно што градим не сруши. Не може једно без другог. Кад имате куполу на
квадратној основи, на пример, има та четири пандантафа, који чине разваљен
гроб васкрслог Христоса. Црква је део молитве код нас – није код суботара,
тамо је важно да су људи у једној просторији, да је лепо окречено, да су чисти,
добри, хумани, а о Светој тајни нема ни говора, можеш само да их гњавиш и
боље да о томе не причамо, јер нема ту дијалога, не може да се уклопи једно у
друго. Као и свака уметност, црква је облик молитве, односно Литургије, а цео
живот је у ствари продужена литургија до вечности.

• Како да се изборимо са опасношћу да и код нас завлада
колонијални дух, с обзиром на некритичко преузимање западних
узора и потискивање свога наслеђа?

Наша прича ми личи на причу о „Мау мау”. То је био један доброћудни Кенијац
кога су чак и Енглези прихватили. Научио је да чита и пише и био читач
водомера у Кенији. Онда су његови почели да се боре за слободу и њега су
Енглези прогласили да је људождер, да је „Мау мау” (то је нешто слично као што
су наши четници проглашени за кољаче). Међутим, мало касније су га оженили
једном ружном плавом Енглескињом, јер је за црнце то нешто значајно: бела
жена. Исто су ти исти Енглези прогласили и Абориџине за људождере
освајајући Аустралију. Пре две године се председник Аустралије извинио
Абориџинима који никада нису били људождери, јер је то било само
оправдање да их истребе. Маркале и Рачак, значи, нису се десили први пут,
радили су то већ.

Да се вратим на Мостар – професор университета у Немачкој и Аустрији Борис
Подрека, и члан САНУ, мислим да му је мајка била Мостарка, да би се наводно
одужио Мостару доводи младе архитекте и студенте университета са новцем
Ага Кана у Штутгарту да нам пројектују обнову порушеног Саборног српског
православног храма у Мостару изграђеног 1863–73, дело знаменитог
народног мајстора Андреја Дамјанова из Велеса. Видите то колонијално
чудо, како они поступају према нама? У истом Мостару Турци обнављају свој
мост како сам већ описао. Сад млади архитекти из Европе, под вођством
архитекте Подреке, дају своја „решења”, а ради илустрације како треба да се
уради обнова српске цркве нека послужи цитат из високо котираног рада
Бењанина Шилака, који иначе служи као препорука за обнову:
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„Projekt predvidja da se ruševine stare crkve preslože u visoki zid u obliku slova ,U’
koji se s brda otvara prema panorami Mostara. U tom polju nastaje nova crkva. Ovaj
novi otvor prema realnosti posljeratnog doba pokušava da već izgledom samog
kompleksa omogući razgrađivanje pretjeranog masovnog patetičnog
mitologiziranja. Predloženi objekat teži novom suživotu s drugim vjerskim
zajednicama.”

Та архитектура, то још и није тако страшно, мада нема никакве везе са
православљем, али тај текст, то је прст у око, то је татарско иживљавање...

Ми можемо да уђемо у те европске интеграције, али искључиво као комплетни
људи, а не као колонија. Нервирају ме наши људи што не пазе на своје писмо – ја
у свом компјутеру све пишем ћирилицом, код мене је све ћирилица, то је наше
право писмо, писмо српског језика. <

(Април 2006)
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