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II
Лепо је сликати сеЛепо је сликати се

Посматрала сам пре неки дан две девојчице како су у пролазу 
поред ограде од кованог гвожђа, иза које се налази расцветана башта, 
застале и рекле да хоће да се сликају. И, ништа лакше, спустиле су 
ранчеве и окренуле леђа огради. Онда су испружиле руке у којима се 
свакој нашла толико драга справица – мобилни телефон. Зачуло се 
оно „клик-клик”. У следећем тренутку већ су посматрале своје слике 
у апаратима и смејале се. Оставила сам их да брбљају и зачикују једна 
другу и кренула на своју страну. Успут сам мислила колико је данас 
једноставно удовољити себи и сликати се овде или онде без ичије 
помоћи. А како је то некада било тешко!

Код куће, на свом компјутеру, сличном благословеном производу 
нашег времена, потражих једну стару, црно-белу фотографију из 
19. века, која је настала још у доба почетака бележења догађаја 
фотографским апаратом. Пронашла сам је и угледала седмогодишњу 
девојчицу. Кажу да су је фотографисали на школској свечаности у 
Земуну 1885. године. То је вероватно тачно, и морамо веровати ономе 
што пише испод слике, јер нам ништа друго не преостаје. Како год 
било, са ње нас посматра љупко дете у лепој свечаној хаљиници 
непознате боје, у светлим чарапама и ципелама, са корпицом у руци. 
Паметне очи девојчице гледају у објектив , а ми по целој њеној појави 
видимо колико је озбиљна и усредсређена на необичне покрете и 
радње фотографа, без чијег се умећа ова слика не би добила и који 
је, да би правио овакве слике, морао да изучи посебан занат. Тада 
се на све чекало, па и да прође неко време и да се, под будним оком 
вештог фотографа, у мрачној комори, волшебним1 дејством светлости 
на фото-осетљиву плочу, добије „пљунута слика” девојчице, која 
је имала срећу и част да се на њу обрати толика пажња. Пожелех и 
ја да, као две девојчице од јутрос, краћим, савременим поступком 

1 волшебан – тајанствен, чаробан, магичан






