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Одувек су ме дозивале тајне. Кре-
тао сам се ка њиховим простори-
ма, покушавао да откријем неот-
кривено, маштао сам и сањарио о 
томе како проналазим тајанстве-
но уметничко дело. Освајала ме 
и надахњивала та потрага. Знао 

сам да ме на крају трагања чека тајна која је ка мени 
путовала кроз време. Ишчекивао сам га и размиш-
љао – где је скривено и заборављено остало. С време-
на на време појави се загонетно дело и велика прича 
о њему. Чекам га из снова и маштања и размишљам 
о великим ствараоцима лепоте. Анонимни мајстори 
стварали су велика дела за богате и моћне, покорни 
захтеву оригиналности и божанског дара да их ника-
да не понове. Напуштали су свет остављајући их без 
белега, без својих иницијала. Кроз векове, бављење 
уметношћу граничило се са изазовима и опасности-
ма, али ови „Прометеји наде“ били су верни својим 
божјим даровима.
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Филозофи, књижевници и уметници размишљања о 
лепоти и уметности оставили су у својим делима, која 
и нас, далеко у времену иза њих, надахњују и једина су 
слика и опис наше духовности и уметничког идентите-
та. Мајстори су били особеног стила и препознатљиви. 
У временима старих цивилизација и великих промена, 
живели су у својим круговима стварања.  

Небески мир и космичку хармонију оставили су не-
познати неимари у долини Нила. Пирамиде са скулп-
турама фараона и царица изазивају дивљење. Тајна 
најсветијих симбола остаје нерасветљена. Грчки ваја-
ри подарили су свету нове вредности уметничког ст-
варања и доживљаја – божанства на њиховим рељефи-
ма мењала су свет и померала границе лепоте о којој 
су размишљали атински мудраци. Верујући у легенду, 
Грци су ратовали због лепоте. Оставили су нам најви-
ше приказа богова и богиња, чије нас оштећене статуе 
данас дочекују у музејима и чувају се као светско бла-
го. Без Грка не бисмо познавали хеленску хармонију 
коринтских и јонских стубова. Својим делима и речи-
ма, корифеји атинске филозофије и уметности откри-
ли су тајне лепоте из којих извире духовност, а надах-
нуће да је стварамо дарује нам Бог. 

Не постоји прихваћена дефиниција лепоте, а поку-
шаји великих стваралаца да дођу до ње откривају њену 
загонетност и неухватљивост. Ни филозофи је нису ук-
ротили својим мислима. Рана схватања лепоте присутна  

▸
Милоска Венера, 

позната статуа античке Грчке
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су већ у филозофским расправама Питагоре. Броје-
вима је скицирао објекте створене у златном пресеку, 
који су привлачили посматраче. Остарели Сократ је 
у Атини посветио химну Аполону, записао је у својим 
списима Платон, који је пак у својој академији лепо-
ту издигао изнад свих других идеја своје филозофије. 
Непознато је када су почеле прве расправе о њој, али 
оне и даље трају. Велики умови оставили су своје вер-
зије лепоте у тренуцима надахнућа и оне нас прате на 
уласку у свет којем припадамо и на изласку из њега. 
Суђено нам је да је стварамо и тражимо, јер нам је по-
требна. Зато се дивимо великим уметничким делима 
и њиховим ствараоцима. Уметници су живели монаш-
ким животима, посвећени лепоти као судбини. Знали 
су да засметају конзервативним припадницима друшт-
ва у времену у којем су стварали.

На трговима Атине и Рима расправљало се о њи-
ма. Платонова мисао инспирисала је уметнике да је 
стварају. Императори надахнути боговима и походи-
ма Александра Македонског, освајали су свет, а царски 
мајстори су у њихову славу оставили дела којима се свет 
и данас диви. Колико је генијалних а нама непознатих 
уметника стварало дела која освајају око посматрача! 
Палате, стари рељефи и вајарске копије грчких богова 
и богиња красили су Римску империју. Цареви и њихо-
во племство својатали су уметнике, који су били жртве 
њихових страсти и прохтева. Волели су да поседују рет-
ка уметничка дела. Стваралачка моћ уметника била је 
њихов белег, који их је пратио као астролошки знак у 
свим овоземаљским царствима. По обављеном послу, 
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нестајали су без записа и имена, остављајући свету им-
перијалну лепоту. 

У време ренесансе, када је папска власт одбацивала 
слободну мисао, уметност је била ризично занимање. 
На уметничком небу Италије појављују се уметници 
који дарују човечанству монументална дела. Ствара 
се нова визија света и живота, инспирисана хеленс-
ком уметношћу. То је победа светлости над средњове-
ковним мраком, са заборављеним златним пресеком 
и вулканском енергијом промене. Италијанска рене-
санса, са Гилбертијем и Леонардом, прожета Платоно-
вим учењем ствара теорију уметности и обликује је као 
филозофску мисао. Леонардов Трактат о сликарству 
јесте оргинално размишљање о уметности и лепоти. 
Ренесанса ствараоце лепоте проглашава за слободне 

Детаљ из Леонардовог Трактата о сликарству
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уметнике. Ови весници промена постају миљеници 
владара и држава. Лепота коју су стварали нас осваја 
и уздиже, а речи су немоћне да је прате. Попут неух-
ватљиве светлости што нас обасјава, само јој се ми-
сао приближава. Уметничка дела творац носи у својој 
души, да би их у тишини срца покретима руку ство-
рио. Она покрећу свет и постављају човека на пије-
дастал интересовања, откривајући нам оно скривено 
и најлепше у њему.

Велики уметници били су познаваоци геометрије, а 
њихова дела су сразмерна у својој величини и у потпу-
ном су складу. Знање анатомије је задивљујуће, а пре-
ламање светлости и сенке довели су до савршенства. 
Гоњени стваралачким немирима, трагали су за идеал-
ном лепотом и настојали да је прикажу. Живели су у 
убеђењу да своје дело нису довршили јер су имали још 
надахнућа. Хтели су да надмаше природу и да оства-
ре своју визију лепоте. Због својих дела били су про-
гањани, анатемисани, клеветани и егзистенцијал-
но уништавани. Ипак, свој крст су носили по трњу и 
ходали усправно путем који им је судбина одредила. 
Изабраници мецена жртвовали су се да би свет учи-
нили лепшим и светлијим. Били су посвећени вишим 
вредностима у свету који их није разумео. 

Без записа о њиховом животу, мало се зна о њима. 
Живе у легендама које их прате. Фидија је, надахнут 
боговима, стварао лепоту Атине. Саградио је Парте-
нон као симбол хармоније. Извајао је Зевса, Аполона и 
Атину, за бољу и лепшу Европу. О његовом крају нема 
записа. Нестао је нечујно и отишао својим богињама 
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и боговима. Леонардо је, под утицајем хеленских ваја-
ра и Платонових дијалога о лепоти, живео као фило-
зоф, а свет напустио као хришћанин. Оставио је тајне 
за чијим се разрешењима још увек трага. 
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Размишљања о великанима уметности и 
њиховим траговима кроз време, води-
ла су ме тајанственом уметничком де-
лу. Снови ми га нису приказали, али су 
најавили загонетна дешавања. Велика је 
тајна улога која нам је додељена на на-
шем кратком путовању под вечним кре-

тањем звезда. То није страст колекционара, већ потпу-
на обузетост тајанственим делом о којем сам маштао. 
Све се одвија без наше сагласности, а за оно што нам се 
дешава не тражи се наш пристанак. 

Спонтани разговор са госпођом Аном, старом бео-
градском дамом, у пролеће 1971, био је почетак откри-
вања скривеног уметничког дела. Из угледне породице, 
ванредно образована, и у одмаклим годинама сачувала 
је своју духовност и сећање. Усамљена без свог живот-
ног пријатеља Павла, била му је посвећена у успоменама 
и размишљањима. Истанчаног укуса, Павле је проуча-
вао културу и уметност држава у којима је обављао ди-
пломатске послове. За време своје мисије по европском  
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метрополама упознао је значајне интелектуалце и 
уметнике. Своју каријеру завршио је у Београду, сте-
кавши велики углед. После Великог рата и међународ-
них споразума, Београд је доживео динамичне промене 
и постао пожељно место за неимаре и уметнике. Град 
је живео новим животом, пун наде и вере у велике про-
мене у свету. Павле му се увек враћао када је желео да се 
одмори од напорних послова и да среди своје утиске.

Београд почетком седамдесетих година 20. века
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У Београду, који као мост спаја и раздваја светске пу-
теве, моји снови почеше да се остварују. Госпођа Ана ми 
је бојажљиво саопштила да је њен Павле био посвећен 
једном загонетном уметничком делу док су се њихова 
идила и заједнички живот одвијали тридесетих годи-
на прошлога века и за време немачке окупације Београ-
да. Водио сам занимљив разговор са старом госпођом, 
која је познавала културну историју града, значајне по-
родице и изузетне интелектуалце који су стварали сли-
ку о њему. Веровао сам и прижељкивао да ће ми будуће 
време донети још сусрета с њом.

Поново ме позвала да наставимо разговор у њеном 
стану. Као породичног пријатеља, желела је да ме уве-
де у своју тајну, да је подели са мном. Знала је да во-
лим уметност и после првог разговора осетила је моју 
жељу која ме је вукла ка тајанственом уметничком делу 
које је чувала у свом стану. Дугогодишње пријатељство 
с мојим родитељима било је залога њеног поверења у 
мене. Раније о својим тајнама није говорила, била је ве-
ома резервисана, мистериозна, мада смо живели вео-
ма близу, у истом крају града. Био сам затечен причом 
госпође Ане.
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О Ани нисам много знао. Била је 
повучена и скромна стара дама. 
Од мајке сам чуо да је докторира-
ла филозофију на Сорбони, да је 
као веома млада предавала на Бе-
оградском универзитету и да су се 
нове власти после рата огрешиле 

о њу. Оклеветана, удаљена је с Универзитета са изго-
вором да није подобна да држи предавања студентима 
филозофије. Касније је изненада изгубила свог живот-
ног пријатеља. Каријеру је завршила на београдском 
Институту друштвених наука. Ближе породице није 
имала. Сачувала је своју отменост и живела усамљена 
у граду у којем је рођена, са ожиљцима које јој је судби-
на нанела. То је било све што сам о Ани сазнао. Прати-
ли су ме снови и размишљања о томе чије је уметнич-
ко дело њен пријатељ чувао у Београду. Оно што ми је 
само нагласила у мојој имагинацији добијало је обри-
се грандиозне тајне, која је чекала мене.
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Приликом следећег сусрета, сазнао сам да је Павле 
завршио Правни факултет у Београду и посветио се ди-
пломатији. Касније је именован за каријерног послани-
ка Краљевине СХС у Италији. Уживао је углед и пошто-
вање италијанских власти. Из његових белешки сазнао 
сам да су га приликом званичног пријема у Палати Кви-
ринале срдачно дочекали престолонаследник Виктор 
Емануел III и његова супруга Јелена Савојска, црного-
рска принцеза. Тај сусрет му је донео пријатељске кон-
такте с двором. Био је близак с грофом Карлом Сфор-
цом, италијанским дипломатом, изданком владарске 
породице Сфорца. Радо виђен у римским салонима, 
упознао је интелектуални крем Италије. Преко Сфорце  

Панорама Рима почетком 20. века
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упознао је потомке римских и фирентинских гроф-
овских породица. Слободан, без породице, Павле је 
упознао римску племкињу Софију. Тако је почела њи-
хова љубавна идила, која је трајала за време Павлове 
дипломатске мисије у Риму, од двадесетих година про-
шлога века, па све до појаве Хитлерових изасланика. 

Павле је на једној свечаности код Софије срео Герин-
га, који се склонио у Италију након неуспелог атентата. 
Геринг је волео да посећује старе грофовске породице, 
које су у својим салонима чувале дела ренесансних мајс-
тора. Тајанствену Даму видео је у Софијином салону. 
Занет њеном лепотом, у своме познатом маниру он ју 
је фотографисао. Сећао се Павле тог сусрета с пилотом 

Гроф Карло Сфорцa
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Херман Геринг
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Герингом, који ће је касније, као Хитлеров рајхсмар-
шал, тражити с невероватном упорношћу и жељом 
да је присвоји за планирани музеј свога вође у Линцу.  
Желели су да оставе задужбину у граду у којем је Хит-
лер провео своју рану младост. 

Софија није прихватала ограничену слободу, стрепњу 
и неизвесност. Парк Боргезе био им је омиљено место за 
шетњу и нежне разговоре. Једна клупа поред малог језе-
ра у парку чувала је тајну њихових љубавних нежности. 
Софија је у Падови завршила студије права. Одана прав-
ди и лепоти, са својих тридесет и пет година била је не-
зависна и слободна. Старији од ње десет година, Павле 
ју је доживљавао као своју богињу. Софија је била пос-
већена адвокатури, а Павле одан дипломатији. Током 
пет година које су провели заједно имали су много жеља 
и планова, а љубав и разумевање пратили су њихову везу. 

Изненада, Софију је опхрвала болест због које је из-
губила лепоту аристократског лица по којој је била по-
зната. Осећала је да се њен живот ближи крају и веома 
је патила због тога. У свом дому, с Павлом и кућепа-
зитељком проводила је своје последње дане. Загледа-
на у мислима у нешто непознато што долази, своје по-
следње речи упутила је Павлу, поклонивши му сребрну 
Даму за сећање. Тај неми позив примила је достојан-
ствено, попут њене загонетне Свете Цецилије пред 
својим крајем, који је био известан. Павлову душу ис-
пунила је туга, тешко је поднео растанак с дамом коју 
је волео. Њихови планови се нису остварили. Без Со-
фије, Рим за Павла није више био град из снова. Са се-
том се пео степеницама Шпанског трга, одлазио у парк  
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Боргезе и седео на истој клупи на којој је са Софијом 
проводио дуге сате. Нека скривена нада да ће се ипак 
појавити тињала је потајно у Павловој души. Дуго је 
чекао и тражио је међу римским дамама које су шета-
ле стазама крај малих језера и пролазиле поред њихо-
ве клупе, али она се није појавила као раније. Опседнут 
њеним ликом и загледан у мало језеро, маштао је да ће 
се као нимфа појавити и придружити му се усамљеном 
на омиљеној клупи обасјаној месечином. Сећао се њи-
хових шетњи крај обала Остија и Каприја и незаборав-
них успомена са заједничких путовања. У његовом рим-
ском стану, чекала га је самоћа испуњена Мадониним 
присуством и сећањем на Софију. Павле је у свом днев-
нику записао да је растанак са Софијом изазвао потрес 
у његовој души: „Неостварене жеље и планови. Како 
савладати бол изазван ненаданим губитком Софије?“

Данима је обилазио величанствену гробницу у 
римском врту сећања у којој је Софија почивала по-
ред својих угледних предака. Дуго ћутећи, Павле је же-
лео да јој своје мисли пренесе црвеним лалама. Веро-
вао је да цвеће својом симболиком и енергијом може 
да пренесе његове последње поруке и узвишену љу-
бав дами коју је изгубио. На једној страници дневни-
ка своје туге записао је: „У сновима ме походи Софија, 
тражим је на лицу драге Мадоне.“ 

Павле је у Риму радио на зближавању држава и кул-
тура. Отмен и господствен, важио је за доброг зналца 
друштвених прилика у Европи и изузетног интелек-
туалца. Волео је да чита расправе о лепоти и размиш-
љања познатих аутора о великим уметничким делима. 
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Дипломатску кореспонденцију водио је на енглес-
ком, немачком и италијанском језику. Био је пожељан  
саговорник. Својом харизмом и појавом освајао је 
и изазивао поштовање. Веровао је да уметничка ре-
мек-дела зраче духовношћу која превазилази све ма-
теријалне вредности и чини их невидљивим у духов-
ном животу човека. У њима је тражио свој мир. Након 
обављене дипломатске службе, Павле се убрзо вратио 
из Рима у Београд, са својим стварима, записима и Да-
мом коју му је Софија поклонила. 

Ана ми је предала његове списе у којима су забеле-
жена размишљања и схватања познаваоца ренесансног 
вајарства о скулптури Даме за којом се трагало. Веро-
вало се да је ту верзију израдио Донатело за Козима де 
Медичија из Фиренце. Павлове белешке откривају да 

Донатело
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је на његовом барељефу непознати вајар извајао тајан-
ствену племкињу као светицу. Павле је веровао да је њен 
профил могао извајати и Микеланђело. Могуће је, раз-
мишљао је овај познавалац ренесансе, јер је за Медичије 
израђивао барељефе. О Леонарду као вајару његове Све-
те Цецилије није размишљао. У делима Донателовим и 
Микеланђеловим тражио је сличност са Мадоном. Ле-
онардове вајарске радове није видео, јер их музеји не 
поседују. Павлова љубав према њој је била јача од жеље 
да открије мистериозног вајара. Велики познавалац и 
љубитељ уметности прошао је поред ретких уметнич-
ких дела по светским музејима, али овa Дамa га је пот-
пуно опчинила. Ко је позирао вајару у његовом атељеу, 
када и где, да створи профил омиљене Мадоне Рима, пи-
тао се Павле у својим списима: „Преносило се кроз при-
чу да је то портрет младе супруге најмоћнијег и најбога-
тијег од Медичијевих, представљен као Света Цецилија 
у одори Артемиде, са грчком траком победе и дијадемом 
из средњег века, која је, према Леонарду, симбол жен-
ске невиности.“ 

Према Павловим записима, Медичијеви су одустали 
од Донателовог портрета: „Невероватна сличност са по-
рученим портретом Мона Лизе. После смрти Донатела, 
нашао се у атељеу Верокија, вајара и сликара из Фирен-
це. Дуго се трагало за овим делом. На вест да је један ен-
глески лорд открио тражено дело, а у његову част, енгле-
ска краљица је Мадону извајану у мермеру штампала на 
филателистичким маркама крајем деветнаестог века. То 
је кратко трајало. Пошто је потврђено да лорд поседује 
копију, а не оригинал, он ју је отуђио из своје колекције.“
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У  првој половини двадесетог века ита-
лијански стручњаци за рану ренесан-
су трагали су за Донателовом Мадо-
ном. С времена на време, у Италији 
и Енглеској појављивали су се ба-
рељефи с профилом омиљене свети-
це, римске патриције која се у трећем 

веку жртвовала за хришћанство. Поједине њене верзије 
проглашаване су оригиналом, али с протоком времена 
та мишљења су се променила. И без јасног знања о томе 
како је заиста изгледала, веровало се да ће је пронаћи.

У мојим мислима и машти све је више расла идеја о 
томе да је Анин пријатељ скривао траженог Донатела, 
надајући се да ћу га открити и стићи у средиште својих 
снова о великом уметничком делу. Још нисам био те-
мељно проучио хришћанство и прочитао Библију, а 
већ сам размишљао о Мадони која је заједно са својим 
супругом гиљотинирана у старом Риму, јер се посве-
тила Христу и његовом учењу. Зашто је Павле с посеб-
ном пажњом проучавао поклоњену Софијину Даму  
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и забележио казивања о њој? Веровао сам да је посе-
довао оргинално дело. Било би то значајно откриће. 

Након незаборавне Изложбе италијанског портре-
та кроз векове, одржане тридесетих година прошлог 
века, ништа тако значајно није било изложено у Бео-
граду. На тој изложби није било Донатела. Италијани 
га љубоморно чувају у својим музејима и катедралама. 
Да ли је Павле скривао Донателову Мадону?

Желео сам да сазнам где се заиста налази Дама о 
којој Павле пише у својим белешкама. То ми је могла 
открити госпођа Ана, као једини живи сведок ове ви-
шевевековне енигме. Провела је с Павлом занимљиве 
године у Београду. Упознали су се почетком тридесе-
тих година прошлог века, након његовог повратка из 
Рима. Живи још увек с његовим тајнама. Њега више 
нема, а она их још увек брижљиво чува. Можда је Ана 
последња чуварка мистериозне Даме?! Преживела је с 
Павлом време рата, разарања града и убијања недуж-
них људи. Ратни кошмар оставио је неизбрисиве тра-
уме. Резигнирана, са страхом је гледала у будућност 
света. Усамљена и разочарана, није веровала у светску 
солидарност. Размишљала је о неком бољем будућем 
човеку и о хуманом свету.

Желео сам да ми прича о Павлу и Мадони. Хоћу да 
је видим! Да ли је то иста она Дама коју виђам у својим 
слутњама и сновима! Јесу ли ово лажне слике мојих жеља 
или најава неочекиваног открића? Нестрпљиво сам је 
очекивао да се појави, скривена, она што распламсава 
осећања... Са колико страсти душа тражи да осети заго-
нетну лепоту. 
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После великог ишчекивања, јавила се Ана. Позвала 
ме је да је посетим и да наставимо започети разговор. 
Посетио сам је с црвеним ружама, које су јој пробуди-
ле емоције и сећања на Павлове ружичњаке из њего-
ве баште у близини Београда, где су проводили неза-
боравне дане.

У току разговора ми је показала царинске деклара-
ције о увозу ствари и слика које је Павле донео из Рима 
у Београд. У мноштву уметничких дела која је донео, на-
лазио се портрет извајане даме који је Павле чувао. На 
зидовима пространог стана – слике италијанских сли-
кара из деветнаестог века, с приказима обале Сорента и 
Каприја. Салон је био мала галерија препуна уметнич-
ких слика и одабраног стилског намештаја, с великом 
библиотеком. Плашљиво ми је открила да се Мадона 
налази код ње и да је она чува. Испричала ми је да је за 
тим делом по окупираној Србији за време рата трагао 
Геринг са својим специјалним немачким јединицама. 
Имали су њену фотографију из Софијиног римског са-
лона, где ју је снимио Геринг. Павле јој је причао да је 
чуо од својих италијанских пријатеља да је Геринг три-
десетих година по Италији организовао потрагу за Све-
том Цецилијом. Када је сазнао да је напустила Италију, 
побеснео је и наставио да трага за њом. Захтевао је од 
Софијине рођаке да му покаже Даму и да му открије где 
се налази. Није добио одговор, јер је грофица све своје 
тајне однела са собом у гроб. 

Павле је у Београду живео у свету успомена и размиш-
љања посвећених Софији. С времена на време правио је 
гипс и стављао га у шупљине Мадониног наличја, како  
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би прикрио и сачувао драги поклон. Подсећала га је на 
вољену даму из Рима. Говорио је да су на њеном лицу 
приказане све његове емоције и размишљања о римској 
грофици. Знао је да је ћутећи посматра. Давала му је спо-
кој и мир у данима туге и неизвесности, налазећи у њој 
Софијин профил. Можда је на барељефу тражио трагове 
кануле сузе из чаробних очију вољене Софије. Пред саз-
нањем да је живот коначан, трагао је за његовим смис-
лом. То древно исконско питање остало је без одговора. 

Према речима госпође Ане, Павле није знао ко је 
творац Даме коју му је поклонила Софија, јер ни она 
није знала ко је њен аутор. С љубављу ју је предала 
Павлу за сећање. Он је често говорио да исијава неверо-
ватну духовност, која га опија и коју носи у души. Није 
очекивао да пронађе иницијале вајара скривене бојом 
на лицу и наличју Даме. Ана је једини сведок Павлових 
гласних размишљања у њиховом београдском салону.

Теразије 1939. године
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Бојажљиво је открила Даму у бидермајер 
орману са испупченим профилом као 
код старе римске камеје. Стидљиво је 
блеснула лепота. На лицу и наличју није 
се могао уочити ниједан знак, ниједно 
слово које би указивало на њеног ауто-
ра. Све је било тајанствено. Дама и рам 

су скривали тајну. 
Првобитно била урамљена у ручно израђеном тан-

ком металном раму. С протоком времена тај плитки 
рам се искидао на више места, па је касније замењен 
раскошним дрвеним рамом у боји махагонија. Резба-
рени листови медитеранске биљке акантуса на раму 
симболизују њен чисти и вечни живот, а њу саму као 
божански дар. Акантус се у овом значењу јавља у ан-
тичкој грчкој уметности, на староримским капители-
ма и у ренесанси. 

Мадона се, полуотворених очију и загонетног погле-
да који се вечно памти, појавила из мрака старог орма-
на. Покренула ју је светлост која се ломила на њеном 
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лицу. Величанствена, освојила је потпуни мир. На ње-
ном божанственом попрсју звезде су нашле своје небо. 
Остварена је савршена хармонија. Уста су јој благо от-
ворена, а на њеним божанственим уснама трепере по-
следње неизговорене речи лепоте. Бујна коса са увој-
цима спушта се низ њено лице и потиљак. Уздахнувши 
пред ликом Даме и размишљајући за кога је створена, 
био сам изненађен њеним открићем.

Ана ми није дозволила да је фотографишем, уз 
обећање да ћемо се поново видети. Након одласка из 
Аниног салона обузела ме је радост. Ко је створи? Ово 
је само геније могао да оствари и да с њом наткрили 
римске и грчке богиње! Извајани поглед једне младо-
сти која је као звезда засијала у очима њеног творца.

Лагано сам корачао улицама Београда, у мислима с 
Дамом из мојих снова и маштања. Да ли ћу је поново 
видети? Није ли као дуга, што се изненада јави и неста-
не на високом небу изнад овог града? Ко је успео да ост-
вари дубок израз женске чедности и да њеном лицу да 
ретку лепоту? Непознате руке надмашиле су мајстор-
ство грчких вајара. Да ли је ово Донателов рад за којим 
су многи деценијама и вековима иза нас трагали? Пре-
ма предању, најбогатији Медичи желео је портрет своје 
младе супруге од славног фирентинског вајара, да кра-
си одаје његовог дворца и да је сачува за вечност.

Зашто је Ана скрива од света? Покушава да савлада 
своје немире. Не жели да је повреде и нанесу јој бол. Же-
ли и себе и њу да сачува од грубости спољашњег света. 

Изузетни зналци ренесансног вајарства препо-
знаће младу принцезу. Симболи на ренесансној одори 
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откривају алхемију, тајне знаке вајара, на дамином по-
прсју. У својим поодмаклим годинама, Ана је изгубила 
наду да ће открити њеног творца, а мисао да ће остати 
сама, без њене заштите, чинила ју је меланхоличном.

Ја сам дубоко веровао да је треба приказати не само 
због Београда већ и због света. Са овом лепотом свет 
би био хуманији и лепши. Њена појава имала би дубо-
ко значење, одјекнула би складом и љубављу. Прелепа 
верзија Свете Цецилије, извајана рукама тајанственог 
вајара. Скривени мир у полуотвореним очима загледа-
ним у далеке просторе дао би снагу лепоте и наду узне-
миреном свету. Али Ана је скрива и не жели да је дели. 
Стрепео сам да ћу је изгубити и да је више нећу видети.
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Павле је у белешкама записао да је 
млада супруга Козима де Медичија 
из Фиренце одбила да прими До-
нателово попрсје, јер није желела 
да је прати трагична судбина младе 
Римљанке. Дама се налазила у До-
нателовом атељеу до његове смрти, 

као и Мона Лиза код Леонарда. Неки су тврдили да је 
рељеф био у поседу Да Винчија, да га је студирао и про-
учавао у Верокијевом атељеу. После смрти Верокија, 
његов атеље у Фиренци се гаси, а Дами се губи траг. 
Савременици су заборавили њен лик. Касније генера-
ције су о њој се причале без аутентичне скице и записа. 
Стручњаци и историчари новијег времена су оспорава-
ли гласове да је пронађена Донателова Мадона, али кус-
тоси Музеја уметности из Толеда у Сједињеним Аме-
ричким Државама верују да поседују Донателов рељеф 
Свете Цецилије исклесан у камену.

Ова светица жртвовала се за више вредности. Њено 
обожавање у старом Риму било је доведено до хистерије.  
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Њен лик вајан је и у племенитим металима. Љубав пре-
ма њој се није гасила. Тако су у деветнаестом веку ве-
лики италијански вајари у камену и бронзи израдили  
више верзија омиљене хришћанске светице које су  

Козимо де Медичи


