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АРХИТЕКТА  

ПРЕДРАГ ПЕЂА РИСТИЋ 
(1931-2019)

ПреминуојесветовимаПредрагРистић,укрунскомБеогра
дурођен17. јануара1931,одоцаПетра,Јагодинцахерце
говачког порекла, имајке Јелене одТабаковића изАрада,
стариномистоизХерцеговине.Учекићастосрпастоммра
вињакуродногградаРистићјепркосноизрастаоичасноод
живео,ауистомграђанскомглобалномзасеокуупокојиосе
5.августачудне2019.године.

Збогфизичке испошћености у послератној младости про
званјеИсус,аиздуховних,хуморнихитрпилачкихразлога
такозанавекизаповестназиван.

Дотемерејебиосвојдасекаогрехсадачиниписатиму
охлађени опроштај, и фиксирати у привременој људској
вечности и на хартији нешто што није најличније. Треба
зборити,посмртнословоодржатионакокакобионнајви
шеволеоиценио, каоСпартанацДијенек,истовременои
страшанидуховит,слажућисесаПауломФајерабендомда
науканеможенебитиуметност.

Обавеза личног говора нарочито важи за чланак намењен
кућикојујесамРистићправио,Заводузапроучавањекул
турногразвитка,гдејењеговадуховностуграђенаузидове,
размереипросторесветлаиваздуха.

Ристићјебиоискреновољениоплаканодмногих,аодма
лобројнихништамањеискренопрезрен,каодајеумладић
ству1940ихи1950ихнедовољномученуТитовимлубјан
кама—гдесумуодмахнаконДругогсветскогратаиотац
и други блиски били такође мрцварени на научним осно
вама,изнапреднијегсветастиглим,чакидрогамаистине.
Биласутовременацрнебајкеицрвеногсунца,ондакадаје
омладинасопственезавичајетретиралакаоокупиранузону.
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СамМајсторјеоповргаозаблудудакадагоростасиодлазе
нама остављају наследства сваких врста.Напротив, ничег
туугодногибезбедногиопипљивогнема.Скороданијеби
лослучајеваодлажењанекогвеликогадатонијеоставило
незапушивуинезајажљивупразнину.Наслеђеотишлогдива
је за јаке, не за слабе, треба га поново измислити, рекон
струисати,васкрснути.Невољајесамоштојезатајпосао
потребноаконестотине,ондадесетиненасдругачијих,који
лилипутанствоморајучудимадалечеидаодлучевредили
се„тиме”бавити—онимштојенаивицизанесењаштваи
немогућег,алиједебелоузонинесигурногиопасног.

Изражавао се често анегдотама— неукима звучећим као
јуродиве, алињему субилеуточиште смисла.Поука. Још
ненаписана,истинскаисторијањеговогнарода.

КадауСФРЈскорониконијесмео—билоодгађења,било
од страха, било одмржње—дапомислина необележена
стратишта и неоплаканежртве, увежбаном суседскомили
братоослободилачкомрукомослобођене теретаживота зе
маљскогуДругомРатуипродуженомПораћу–ПредрагРи
стићјеишаодинарскимнизом,дубокејамепоспремао,хра
мовенесрећницимаподизао,дасезнадасупостојали(да
бималокаснијеопетихрамовииспоменибилисатирани).

Његова улога у делатности, али и дугорочномпросторно
звучном одјеку Медиале је јасна или ће постати — али
где су остале уметности?! Како да данас из успутно
сретаних, фрактализованих парчића појмимо тежину
његовог доприноса музици, цртежу, калиграфији, филму,
документаризму?Какознатиграницеделовањаипоимања
каданасјеизненађиваодопоследњегданаразумевањеми
сведочењем, рецимо, о органском израстању ликовности
ЉубеПоповићаизпредратногавантуристичкогстрипа,или
бригомдасебриљантникарикатуралниопуспреранозгасле
звездеЉубеИлијћа,братаодтетке,спасеиобјави.

Изнадсвегајебиотитанкојијеодмах,удипломскомраду
1956,обновиоу свомнараштајуконцепт српске свештене
исветеархитектуре,кријућипројекатцркве(православне,
да...)исподвелаакустичкихпитањаконцертнедворане,на
стављајући дијалогматерије и звука, камена имузике, по
начелима свог великог професора Григорија Самојлова.
(Професор ћему оставитии један аманет стручнеприро
де, који јеПеђа завештао у последњем тренутку следећој
генерацијиаокојојћемоускорочути).

Допоследњегдаха,билисмогодинамасведоци,бринуосе
да васкрсне формула српског звоноливства и друге наше
тајнеградитељске.
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Идругипрофесор,АлександарДероко,јесвомнекадашњем
студентуРистићузавештаонештовелико:газдовањенадиз
ворнимпројектомХрамаСветогСавенаВеликомВрачару.
ЗаштоондапротомајсторнијепостаоПредрагРистић,пита
мосе,алиобјаснићевећЗемљаНебукаддођевремевечне
садашњости.

Апретогапитања,потребнојепописатиграђено.Мајстор
је направио стотину (песничког ли броја) храмова, својих
личнихВрачараширомХелмаиземљиногшара.Бићеве
личанственасликакадаједномауторскамонографијаархи
тектеПредрагаРистићапостроји,каовојскуисподзастава,
храмове протомајсторове, као тему изнад свих тема наше
(аштали јенаше?) културе.Дали јеРистићпоновоизу
меосрпскосакралнонаслеђе?Далићеседунђерскепојаве
уСрбаљапремањемумерити,иводоравноиповисини,у
просторуи времену стешњеноммеђунараштајима?Наша
слутња је— да! Један део нашег градитељства изистин
скићебити самераванпремаидеалној слициХрамаРеда,
КућеСвесвета иМатерицеСвемира коју јеПротомајстор,
нашовдашњидемијургпоставио,каодајелепенскимумом
исечкекруговаразмерио.

Инијебиоодградитељакојимајевремеспороишло.Заба
виосевишепутаосвомзвонкомсмехуунутарзаједничког
муклогплача.Туђмеђусвојима, својмеђутуђима,прото
мајсторРистићистериванјесаградилиштасвојихцркава–
управо од својих. Колико је цркава добило ауторску ноту
локалногпредузимача,владике,пароха,имућника,алиши
лосеристићевскогодсамогРистићаХристића(изговорити
оводруго каодеминутив).Није тунашмајстормногоиз
губио,ниједнојцрквиниосновниобликакамолисуштину
нисууспелидазаистапромене.Истоважизасвеперипетије
окопрофесуреококојесусетакођемучили—студентиће
Пеђуаненекогдругогчитати,математикумистичкогколача
дадешифрују,увируживотаизнањадамирноплутају.

ЗатоонајобавештеноРистићевомопусу,јошиздалекакад
види куполу осети малу вибрацију у соларном плексусу,
звонокојенемазвук(башкаоонајГласкојегзвонопокуша
вадаопонаша).ЧовекприлазећихрамунасталомизРисти
ћевогума,усвакомпогледуособеног,јошиздаљиневиди
дајетајхраммакетанеба,аономакетаНебесагдејесвеу
светлуисилииматематичкојсаливеностиодноса.Аонико
јисугапрогањалииуструцисебисусавестнаметнулидок
ихиманаовојравни.

Многићеучениинжењери,којимиследасузанат,струку
инаукувећдовољнопрелисталииобавестилисе,досмрти
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остати уверени да Ристићеве титуле Доктор и Професор
крију још један одмангуплука београдског асфалта (а ас
фалтунијеверовати),идатонијетакочврстокаокоднеких
других,вероватновреднијихиумнијихчија јесвакатиту
лабилаодразреалнечаршијскеипартијскемоћи,анетек
еснафскеспособности.

ЗавараниосмехомиблудећимпогледомРистићапрабитни
каипротохипика,слободногСлавјанинасаАде—који је
преконашеграменазуриоивећедаљинеинебескекуполе
гледао,имериоихдругом,сакралномматематиком—мно
гисугапотцењивалииакојеимаовишеобразовањаизфун
даменталних наука, инжењерства и реалног градитељства
негосвионизаједно.

Алинијетоистицао,башкаоничињеницудасумујошза
младостибилипризнатифизичкаснагаиспремност,гвозде
навољакојајескоромоглабитисамерљива.Тосумутоле
рисалијерсумислилидајећакнутидруштвенобезопасан
зањиховепозиције.

Невоља је долазила када су тењиховепозиције постајале
очигледне,провидне,распршиванекаовампирскотелопод
јутарњомсветлошћу.Утаквимданимасеодједномувиђа
ло ко је ко, а нарочито према Ристићу који је биомера и
самерењезасведруге.

Нијебиојединиукогсмосемимлађиугледалиикојисунас
интригирали.Уназадбимоглидапоетизујемоикажемода
јеовајград,исвештоумомисећањемзнамо,држанживим
и безбедним само на нитима праведничке мреже златних
(ималидругеречи?)људиижена,скромнихидуховитих,
којисенисууједнуидејуиликалупмоглизгурати.

МеђусвимањимасвојенајличнијебојејеимаоПеђаИсус,
ињеговурођенишарм,забавност,топлина,људскаичове
чанскадобронамерносткојанијемрзеланинепријатеља,а
камолисупарникаиликонкуренцију.

Опраштаонамје, јерјезнаоданезнамоштарадимо.По
казивао једасесвеможенаучити, акосеодбијекукавич
лук, униније, калкулација и ситносопственички поглед на
договорену реалност за коју је знао да је често гола лаж
смештенадонеобученепреваре.

Оникојисуималиприликедапроводенекодужевремес
њим имали су један посебан осећај златне светлости око
очијуПредрага Ристића, оне која није имала везе са при
роднимбојама,осветљењемирасветом.ПеђаИсусјезени
цамаисијаваоизсвогунутрашњегплеменитогогња,даби
наманишчима сваковрсни мрак растеривао у временима
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кадасетврдилодајемракразуман,алииувременимакада
супочелиданамговоредајемрактопаоибезбедан,ида
ћенасбанкари,домаћинисветаизнунатиизабавити,дасе
безразложносвогхипермодерногсвињцаипаметногкоко
шињцанетребаплашити.ОсмехомјепрозреоПоредаккоји
мислизасебедајенови,аустваријенајстарији,најмртвији
инајпокопанији.

Онкојијеузсвељудскеимаоипокојуособинуправедника,
свечовека, није био уских схватања. Уз очекивано
промишљање висина и понора руске културе, неретко је
био у дијалогу и суштинском разумевању са немачком и
енглескомтрадицијом,даспоменемонеке.

ПеђаИсус—Мајстор,Професор,Доктор,Витез—знаоје
даробжелидабудероб,ида је оноуумувиђено ствар
нијеодсвакогсхоластичкогдоказаизакојеглежемагаци
нитопузаикама.Хтеонамјерећидабудемосвојиидане
заборавимодасерадујемо.

Урадиојеизнадсвихуисторијинашесакралнеархитектуре,
сабраћесеитоједномнарачун.Аимаојеснагеизавише,
али је спречаван колико год је то вештина прогресивиста
могладаосмисли.

Алинештојеинамаоставиодаурадимо.

Благословенисунараштајикојима јеПредрагРистићпре
дочавао знање и истину, а кроз смех и — утеху, забаву,
мудрост,смисаоилепоту.

Јошћеблагословенијибитионикојићеихнаистимосно
вамапоновостварати.

ЗоранСтефановић

УСремскомБеограду,АндрониковомиМетодијевом

14.9.2019.


