Откуд на мени твоје очи, Анђеле брате

УЗ АПЕЛ ЗА ПОМОЋ У ОБНОВИ МИЛЕШЕВЕ, ЈЕДНЕ ОД НАЈВЕЋИХ ЕВРОПСКИХ
СВЕТИЊА

Откуд на мени твоје очи, Анђеле брате

Пролазила многа царства, епохе, војске, мењале се космичке констелације, језици,
барјаци, али милешевски Бели Анђео оста у свом продорном миру, показујући десном
руком празан гроб са плаштаницом: „Васкрсао је!”

Пише: Бода Марковић

Када се током бомбардовања Србије 1999. лета Господњег, српски народ
пењао на кровове да види како интелигентне и паметне ракете убијају без
милости недужне грађане, децу, болеснике у болницама и војнике који
помажу болеснима, сељаке и грађане који су путовали возом да виде да ли је
њихова родбина још у животу, врло мало људи је знало шта значи назив те
крволочне акције НАТО-а: „Милосрдни Анђео”. Народ се супротстављао том
милосрђу својом вером у Христа и васкрсење, у овој пролазности коју ми
називамо живот. Право значење термина Милосрдни Анђео крије се у
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индуском богу Шиви. Прва књига Шиве садржи стих:
Ми збуњени клањамо се теби незбуњеном
. У преводу, тај симбол значи: Ми збуњени хришћани, Срби, усред великог
сукоба се клањамо богу зла. И да се спустимо у још једно значење бога Шиве:
то је хиндуистичко божанство, односно, појавно гледано Кришна који је
дрогиран, мутиран, луд, то јест мадви – лудило изазвано дрогом или
трансцендентацијом.

Шива је у хиндуизму божанство разарања – милосрдни анђео уништења.
Напади НАТО-а на Србију изазвали су неочекивано скупљање енергије
народа усмерено у једну тачку – отпор силницима „новог светског поретка” и
предводницима противхришћанских хорди зла. Такво сажижавање
појединачних енергија у једну, свенационалну енергију било је потпуно
неочекивано. Управо због таквог противудара Срба настаје и пометња у
менталном склопу Запада. Потпуно индивидуализовани и обезличени
Запад не може да схвати чињеницу да негде још постоји жртвовање за
нелични интерес и заједницу. Будући да Запад не слуша своје веродостојне
интелектуалце, није уопште зачуђујуће што им није познат став неколиких
геополитичара, првенствено из Немачке, који кажу да ће водећа снага у
геополитици 21. века бити, и поред свега, нација и државотворни народ. Ова
размишљања А. Сенића, З. Поповића и С. Мијаљевића отварају врата
небеском простору Белог Анђела који је бранио свој простор у коме је боравио.
Србин зна да не постоји добро и зло, постоји онај који врши своју дужност и онај
који је спреман да жртвује своју себичност.

ЗАГОНЕТНИ НОВОБЕОГРАДСКИ АНЂЕО

У ноћи између 7. и 8. маја 1999, када је бомбардована Амбасада Кине на Новом
Београду и неколико Кинеза рањено и погинуло, сви прозори и мноштво
других предмета и ствари експлодирало је у трговачко-стамбеном центру
„Ењуб”. Станови и локали осванули су без прозора, излога, врата... На опште
чуђење, само је галерија „Палета” остала нетакнута. У излогу те галерије
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био је постављен Бели Анђео из Милешеве. Ни излог, ни врата, ни једна
фигурица није се померила са свог места док су локали у том низу сви разнети
у парампарчад и изгледали језиво, као да их је уништавала банда
најпомахниталијих сумасишавших.

Бели Анђео на милешевској фресци показује на празан Христов гроб и његову
плаштаницу указујући на Христово Успење и васкрсење човека. Тај део
припада композицији под називом Мироноснице на гробу, насталој око 1235.
године, из наоса манастира Милешева, задужбине краља Владислава,
другог сина Стефана Првовенчаног. Ова фреска представља долазак двеју
светих жена на Христов гроб ради помазања мирисним миром чиме је требало
да га спреме за укоп. Бели Анђео седео је на камену показујући да је Христос
васкрсао и да је људски живот бесмртан, јер
смрћу он смрт победи
. Оне после тога говораху да је имао лице као муња, а одело бело као снег. Свето
Писмо наводи: „А кад уђоше у гроб, видеше младића обученог у дугу белу
хаљину како седи с десне стране и запрепастише се. Но он им рече: не плашите
се. Тражите распетога Исуса Назарећанина,
васкрсао је
...”

Ненад Брачић је урадио ту копију Белог Анђела. Завршио је постдипломске
студије у Милану, специјализирајући алфреско сликарство, иконе, фреске и
друге облике сликарства и обнављања и враћања старих слика и предмета у
живот. Како каже Никола Кусовац, ради се о о копији фреске која се ствара у
молитвеном заносу и са великом љубављу, те је могуће да оне имају неку моћ!

Слика Белог Анђела јесте иначе доказано терапеутско средство у лечењу
психијатријских болесника којима не помаже ни једно средство за умирење.

ВРТЛОЖЕЊЕ СЛИКА И ВРЕМЕНА
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Манастир Милешева, са црквом Вазнесења Господњег, налази се код
градића Пријепоље. Подигао га је краљ Владислав 1234-1243. године. Године
1236. пренето је из Трнова тело нашег највећег светитеља св. Саве. Године
1377. бан босански Стефан Твртко овенчао се за краља Србије и Босне на гробу
св. Саве. Године 1459. Турци попалише Милешеву, али Бели Анђео остаде са
краљевима Срба нетакнут. Иван Грозни 1558. поклони манастиру стаклен
пехар опточен златом. Молдавски војвода Александар Лапушнеану са женом
Роксандом и синовима и кћерима, године 1559, обдари манастир богато.
Године 1550. пропутовао је Италијан К. Зено, дивећи се лепоти фресака, а
нарочито Белом Анђелу, и поброја да манастир опслужује 50 монаха. И
Павле Кантакузин 1581. спомиње Милешеву. Велики везир Мехмед паша
Соколовић ту је учио школу. Турци 1595. однеше тело светог Саве и спалише га
на Врачару у Београду. (Али Београд никако да се сети да не дозволи да му
освајачи стално спаљују културу, духовна добра и здања, него им се као
блудница нижег ранга препушта, за шаку долара продајући своје људе и душу,
браниоце имена и земље на којој смо никли. Године 1604. војвода влашки
Шербан дотирао је са 10.000 аспри годишње манастир, а 1633. и влашки војвода
Лупу одреди исту суму, па и војвода Радул, исто из Влашке. Године 1626.
посланство де ла Хеја нашло је у Милешеви 400 монаха и велико богатство. Још
много тога манастир Милешева претурио је преко главе, али Бели Анђео оста у
свом продорном миру.

Својом архитектуром црква у Милешеви припада рашкој школи 17-18. века. Она
је једнобродна базилика са кубетом, које се опире
о зидне пиластре, са издвојеним нартексом на западу, са олтарским простором
на истоку који се непосредно наслања на простор испод кубета и са ниским
трансептом, који је од цркве знатно помакнут истоку.

Многобројни свеци и библијске личности и пустињаци и краљеви украшавају
милешевске фреске.

Од великих првобитних композиција сачуване су у целини: Благовести, Сре
тење
,
Улазак Христа у Јерусалим
,
Молитва Христова у Гестиманији
,
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Издајство Јудино
,
Скидање с крста
,
Мироносице на гробу Христову
. У фрагментима сачувано је:
Рођење Христово
,
Преображење
,
Силазак Христов у ад
,
Невера Томина
,
Силазак светог Духа на апостоле
,
Успење Богородице
.

СВЕТСКА БАШТИНА СПАСЕЊА

Бели Анђео је и у свет узлетео и у свет одлетео, 21. августа 1958. године,
приликом првог сателитског преноса слике из Европе у Америку. Први кадар
који се појавио у знак срдачног поздрава, задививши гледаоце Америке и света,
био је овај крилати путник из Милешеве. Тим чином отворена је ера сателитске
телевизије. После тога је узлетео, у специјалној капсули, према сазвежђима
и бескрају у друштву Бетовенове
Оде радости и
Леонардове
анатомске скице човека, уз друга незаобилазна открића светског ума и
проналазаштва. Он са њима језди према звезданим маглинама и што је ближе
понору бескраја, то је ближи нама.
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Манастир Милешеву немогуће је препричати, као и многе наше манастире.
Можеш кроз литургију да се мало приближиш и запамтиш себе у њему. А Белог
Анђела препознао си у лику тек рођеног свог потомка. Он тражи поклоњење.
Његова енергија оваплоћује твоје постојање. Он се памти по зрачењу и
исцелитељству. На тој белини виде се сви греси и буктиње доброте и
доброчинства. Он све нас зове на саборно место одакле се Исус Христос успео на
небо. Он нас зове да се сви саберемо у простору Ускрснућа и љубави.

Данас се Манастир Милешева полако круни, вода га начиње и фреске се
полако надимају. Бели Анђео гледа на нас, кроз нас, далеко иза нас. Он може
сваког часа да сиђе са зида у бесконачност прашине. Помажући обнову
манастира Милешева ми не спасавамо Белог Анђела и наше краљеве да од
влаге не сруљају се у гомуљице песка и боја. Помажући и спасавајући
манастир Милешево, помажемо и спасавамо себе од нестанка. <

(Јун 2005)

***

БОДА МАРКОВИЋ ПРЕМИНУО ЈЕ У ФЕБРУАРУ 2006, НЕКОЛИКО МЕСЕЦИ ПОСЛЕ
ОБЈАВЉИВАЊА ТЕКСТА „ОТКУД НА МЕНИ ТВОЈЕ ОЧИ, АНЂЕЛЕ БРАТЕ” (НАСЛОВ ЈЕ
РЕДАКЦИЈСКИ). БИЛО ЈЕ ОВО ЈЕДНО ОД ЊЕГОВИХ ПОСЛЕДЊИХ ЈАВНИХ
СОЧИЊЕЊИЈА.

МИР ЊЕГОВОЈ ДУШИ.
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