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хиеп ис коп а берл инс ког и гер
манс ког Марк а, при р еђ ив ач
ис т и че, ми мо док умен т арне
реконс трук ц и је жив от а све т и
те љ а, осве т љењ е ду ховног и бо
гос ловс ког значењ а му чен ичке
смрт и нов оп рос ијавшег Алек
сан д ра Шмор е л а.
Обе књи
г е су са из
ван
ред
ном акрибијом прип рем љене,
те су са правом осведочен и из
вор за ха г иог рафс ко из у ча ва њ е
све тлог при ме ра му чен ичког
под вига новоп рос ла в љеног све
титељ а. Име „Бела руж а“ је по

све дочењу Ханса Шола изабра но
произвољно, те је у историјс кој
сем ан т иц и са мо име пок ре та
от пора. Има оних који смат рај у
да идејн и ну к ле ус пот и че из Б.
Тра веновог истоименог ром а на
Бела ружа. Друг и пак виде у ње
му утиц ај Клеменс Брен та нове
ром ан т ичне пес ме „Rosa Blan
ca“, а трећ и у мот иву васк рсењ а,
описа ном у ром а н у Дос тојевс ког
Браћа Кара мазови, ко
ји нам се
чин и најп риб лиж нијом бог о
словс ком ме тафором за на д у у
васк рсењ е и живот вечн и.
□

Цар Август

чет рдесет ог од иш ња вла д авина,
спојена са појмом Pax Augusta
(авг ус товс ки мир), би ла јед на од
најд у ж их у истори ји Ри м а.
Август је рођ ен у Рим у 23.
сеп
т ем
бра 63. пре Хри
с та, а
умро у Нол и, 19. авг ус та 14. по
сле Хрис та. Он је оснив ач Рим
ског царс тва и први римс ки цар,
који је влад ао од 27. год ине пре
Хрис та до смрт и, 14. год ине по
сле Хрис та.
Чињ еница да је успос тавио
мир унутар империје пос лед ица
је тога што је готово бесп рек ид
но вод ио освајачке ратове, тако
да је Римска империја под њего
вим жез лом и мачем дож ивела
највећу територијалн у расп ро
страњ еност. Изложба „Augusto“
осветљава имп ресивн у личност
Авг ус та у његовом приватном и
полит ичком развој у и приказ у
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Ове, 2014. год ине, на врша в а
се две хи љ а де год ина од смрт и
римс ког цара Авг ус та (Gaius Ju
lius Caesar Octav ianus Augustus).
Углед на римс ка га ле ри ја Scude
rie del Quir inale је тим поводом
орг ан изов а ла вел ик у реп резен
тат ивн у из ложбу о првом це
зар у Римс ке им пери је, чи ја је
188

ОСВРТИ

је његово регентс тво као почетак
славне уметниче епохе којој је он
утиснуо неизбрисиви печат. То
се раздобље свеопш тег проц вата
уметнос ти обично назива aurea
aetas или aurea saecula – „злат
ним ве
ком“, пре све
га рим
ске
књижевнос ти, у коме су ствара
ли Верг илије, Хорац ије, Тибул,
Проперц ије, Овид ије и истори
чар Тит Ливије, као и арх итек
туре (позориш та, водовод и, тер
ме, храмови... – велелепни храм
свих богова – Пантеон – финан
сирао је Авг ус тов војсковођа
Марко Випсаније Агрипа (Mar
cus Vipsanius Agrippa)).
На овој изложби су изложене
мермерне стат уе, односно пор
трет и цара Авг ус та, као и раско
шни нак ит, драг о камењ е, кова
ни новац и упот ребни предмет и
из Авг ус товог нас леђа.
Авг уст је рођен у старој, бо
гатој пород иц и Плебејаца из ро
да Октавија. Год ине 44. пре Хри
ста постх умно га је усвојио ујак
по мајц и, Гај Јулије Цезар. Две
хи љ а д у год ишњи јуби леј пово
дом смрт и цара Авг ус та пок аз ује
сву славу и величин у овог импе
ратора у однос у на слав љенике
других нац ија као што су Карл
V, Наполеон, Бизмарк, краљица
Викторија... Чак и Карло Велик и
дел ује бледо у поређењу са пр
вим царем Рима.
Бим и ленариј ум његовог ро
ђењ а 1937. г., пре 76 год ина, про
слав љен је под егидом мелод ра
мат ично-кловновског Ду чеа који

је цара Авг ус та прос лавио по ме
ри свога укуса са пред имензио
нираним стат уа ма, пош танским
маркама и плак ат има.
Данас је церемонијална ам
биц и ја при ређивача овог две
хиљ ад угод ишњег јубилеја била
неш то скромнија: сви мермерни
експонат и працезара Авг ус та ко
ји су могли бит и транспортова
ни из музеја Европе и Америке
наш ли су се у римској галерији
Scuder ie del Quir inale. Тако је
дан уз другога стоје лукс узни и
гранд иозни експонат и, као што
су порт рет и из Нове глипто
теке Карлсберга (Ny Carlsberg
Glyptotekе) из Копен х а гена, Ме
трополитан музеја (Metropolitan
Museum) из Њујорка, Археоло
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шког музеја (Museo Archeolog ico)
из Нап уљ а, Британског музеја
(British Museum) из Лондона или
Лувра (Louv re) из Париза.
Но ову парад у прат и и опо
ра страна Авг ус тове ауток рат
ске природе. У поворц и песник а
које је Авг уст меценатски под р
жавао (али и униш тавао) налазе
се Хорац ије, Верг илије и Овид и
је – који су га својим надвреме
ним језиком химнично узд игли
у сфере бож анског. Ту вербалн у
апотеоз у прат и и хладно лице
иконог рафске пропа ган д ис тич
ке перфекц ије. Једна стат уа из
Атине прик аз ује га као кош чатог
фанат ичног ратник а који је 31.
пре Хрис та, у Акц иј ум у, у крвавој
поморској биц и окон чао гра ђан
ски рат. Потом је било пот ребно
да се цезар Авг уст, смат ран шти
ћеником бога Аполона, обрач уна
са аутсајдерима крхке конс тит у
ције, јачај ућ и за више од чет рде
сет год ина суверене влад авине
унут рашњу кохезиј у империје и
ширећ и њене спољ ашње границе
– бравурозно прот ив Шпанаца и
неш то мањ е славно прот ив Гер
мана. Временом ће уз ловорике
бит и дод ата и тога на глави, а све
оштри је физиог номатске црте
бит и праћене и борама на лиц у
које одај у интелиг ентни израз и
дец и д и ра ни поглед идеа лног ца
ра. У потоњим порт рет има то ли
це више неће старит и.
У пор од иц и која је би ла скло
на ин т риг а м а ни је теш ко препо
знат и и лин ије које се не пок ла
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пају са истином. Тако је на Ara
Pacis Augustae (Ол тар авг ус тов
ског мира) из 13. г. пре Хрис та,
чи ј у је изра д у римс ки сенат дао
у на лог у почаст Авг ус ту, њег ов а
су п ру г а Liv ia, која са Авг ус том
ни је има ла деце, би ла предс та
вљена као оличењ е оријенталне
бог ињ е плод нос ти Ceres. За д и
вљу ј у ћ а мермерна скулп т у ра
из Prima Por ta са ми т олош ким
мот ивим а украшен им грудн им
штит ом/панц ир ом – изузетан
при ме рак из Ват ик а на, у ства
ри је коп и ја бронз а не фиг у р е
у мау золеј у који је овај славн и
моћ н ик сам за м ис лио и који,
обрас тао у кор ов и трњ е, и да
нас понос но стоји у историјс ком
цен
т ру Ри
м а. Ипак се са пра
вом може рећ и да је августов
ска епо
х а (Saec ulum Augustum),
у којој се крв ави генерал са Ја
нусовим лицем лу к а во преобра
зио у им перат ора, би ла ви тална
„оснив ачк а револ уц ија естет ике
Запад а“, као што то вел и Gilles
Sauron, франц ус ки истори чар
умет нос ти. Нис у се слу чајно,
векови м а кас ни је, Луј XIV или
На полеонов Empirе-стил, рус ки
цар еви или пак лукс у зни апарт
ма н и викт оријанс ких џентлме
на, ори јен т ис а л и ка овој фло
ралној ме тафориц и плод нос ти,
букол ичк им сценам а са живо
тињ ам а или орнаменталн им
мот ивим а, као што их је Верг и
ли је лирс ки испев ао.
Снаж ан и идеа лизовани
историзам карактерише умет
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ност Рима до тога доба. Дивље
браде хеленис тичк их бож анс та
ва из Ма
ле Ази
је, по
не
к а еги
патски дел уј ућа Сфинга са једне
стране, али и зад ив љуј ућа ими
тац ија једнос тавних ант ичк их
хероја са друг е, карактериш у
еклект ичк и ка нон нове умет
ничке империје. Каталог који је
наж алост дос тупан само на ита
лијанском језик у – AUGUSTO
(Progetto di Eugenio La Rocca a
cura di Eugenio La Rocca, Claudio
Par isi Presicce, Annalisa Lo Mo
naco, Cécile Giroire, Daniel Roger)
– осветљава вишес труке аспекте
иконог рафских варија ц ија овог
пол убога, ва зда пов лачећ и па
ралеле са бим иленијарном изло
жбом из 1937. год ине.

Ко је зацело био овај човек,
ко
ји је 19. ав
г у
с та 14. г. по
с ле
Хрис та у својој вили код Нап у
ља, у дубокој старос ти исп ус тио
своју душ у, након што је за јед и
ниц у кћер аранж ирао брак, те
шко ћемо икад а сазнат и испод
њег ових хиљ ад у маски моћ и. Но
овај pater pat riae остаје више no
lens него volens јед ан од праотаца
наше култ уре. Коме је моћник у у
историји још пош ло за руком да
месец у своје смрт и да своје лич
но име? Ова изложба је гранд и
озни прел уд иј ум у сериј у јуби
ларних изложби и публикац ија
нових биог рафија овог горос таса
свет
ске исто
ри
је ко
ји је још за
живота добио конс тантни епитет
Div us Augustus.
□
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Аутор књиге Дворови: траг јед
ног времена забележен на највишем
брежуљку на Дедињу, је архитек
та Звонко Б. Петковић, ванредни
професор Факултета примењених
уметности Универзитета умет
ности у Београду. У радовима на
реконструкцији двора, у периоду
1991–1993 испред Музеја при
мењених уметности нашао се на

месту вође пројекта. Будући да је
због недостатка података наила
зио на тешкоће, побуђен околно
шћу да о београдском дворском
комплексу из XIX и ХХ века не
постоји ниједна озбиљнија књига
или монографија, своје радне сту
дије прерадио је у књигу.
Лежерним, приповед ачк им
стилом, уз обиљ е добрих фото
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