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Сажетак:ИнспирисансредњевековнимтаписеријамаДамаијед
норог,изложеним1882.годинеупарискомМузејуКлини,францу
скисликарГиставМоронасликаојенеколикокомпозицијасличне
тематике међу којима су најпознатије слике „Једнорог” (1885)
и „Једнорози” (1885–1890). Полазећи од средњевековне легенде
о фантастичнојживотињи која је прилазила само девицама и
спушталаимрогукрило,сликар једаосвојевиђењеоветемеу
складусаидејамавременаикултурногмиљеакојем јеприпадао
и уметности симболизма чији је био представник.Мороове да
меудруштвуједнорогаприказанесууидеализованимпејзажима
„зачаранихострва“којимасеосликавапотребамодерногчовека
краја19. века заескапизмоминетакнутомприродом.Другива
жанмотивсликајееротичносткојуМороисказујенагимтелима
лепотицаињиховоминстинктивномповезаношћусасветомпри
родеиживотињама,уовомслучајуједнорозима.

Кључне речи: дама, једнорог, Гистав Моро, симболизам,
таписерије,еротика
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Јошодпериодаантикеуевропскојкултурииуметностипри
сутанјемотивједнорога1–фантастичнеживотињеналикје
ленуиликоњу,начијемсечелуналазиспиралнирогкојем
сусеприписиваламногалековитаимагичнасвојства.2По
легендирогједнорогајемогаоданеутралишеотровеуводи
идругимнапицима,ањеговпрахјепомагаоприликомзаце
љивањарана.3Улитературиједнорогсепрвипутјављаоко
400.годинепреновеереусписимагрчкогисторичараКте
сијакојигајеописаокаодивљуживотињусалековитимро
гом,аовајопискаснијећедопунитиримскиписацПлиније
Старији.4Веровањеуовофантастичнобићеприсутнојеиу
средњевековнојлитератури–упрегледимастварнихифан
тастичнихживотињазванимбестијаријумиједнорогјеимао
значајноместо.УбестијаријумуФизиолог–словооходећим
илетећимстворењима,закојисеверовалодајесастављен
одзнањакојејеанђеоУрилпренеоЈовануБогослову,једно
рогилиинорогјунакјенеколикоприча.5Уовомделупри
казанјекаоснажнаинесасвимбезопаснаживотиња,алии
веомаплашљива.Веровалоседајеједнорогнеухватљиви
данедозвољавадамуселовциприближе.Једининачинда
сеједнорогухватибиојетајдамусекаомамацподметне
млададевојка,девица,чијујеневиностживотињаосећала
икојој јеприлазилаумиљавајућисеиспуштајући јојсвој
рогукрило.6Збогсвеганаведеног једнорог јеуевропској
културипонекадбиопоистовећивансаарханђеломГаври
лом(приказаоседевициМаријиутренуткуњеногзачећа),
апостаојеисимболчистоте,невиностииснаге.7Коришћен
је као хералдички мотив и као симбол врлина на многим
уметничкимделима.8

Један од уметника који се теми једнорога неколико пута
враћаоусвомрадубио јефранцускисимболистичкисли
кар Гистав Моро (Gustave Moreau). Велики број скица и
припремнихцртежасатемомједнорогапретходиојества
рањудвезначајнесликенакојима јеМороинтерпретирао
овуфантастичнуживотињу.СликаЈеднорогнасталајеоко

1 РадјенастаоуоквирупројектаНационалноиЕвропа,српскауметност
20.века,бројпројекта177013.

2 BruceMitford,M. andWilkinson, Ph. (2008) Signs & symbols, London:
Penguin,p.76.

3 Biderman,H.(2004)Rečniksimbola,Beograd:Plato,str.134.
4 Исто,стр.133.
5 Трифуновић,Ђ.(1973)Физиолог:словооходећимилетећимстворењи
ма,Пожаревац:Књижевничасопис„Браничево”,стр.5.

6 Исто,стр.10.
7 Biderman,H.нав.дело,стр.134.
8 Исто,стр.133.
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1885.године(слика1)инањојјеуметникпредставиојед
норогаудруштвунагелепотице,огрнутепурпурнимпла
штом,сакруномнаглави.9Другаслика,Једнорози,наслика
наупериодуизмеђу1885.и1890.године(слика2).10Овога
путаупитању је више једнорогаинеколикодамакојеих
прате,одкојихје једнаполунага,огрнутабогатоукраше
нимплаштом,доксуосталеодевенепопутсредњевековних
племкиња.СликаЈеднорозинасталајепонаруџбинибарона
ЕдмондадеРотшилда(BaronEdmonddeRothschild),алију
јенаконзавршеткасликарипакоставиоусвоматељеу,по
нудившибаронууместоњеједанприказстарозаветногкра
љаДавида.11

ПознатоједајеинспирацијузапоменутесликеМородобио
наконпосетеМузејуКлини(данасНационалнимузејсред
његвека)уПаризуукојемјепочеткомосамдесетихгодина
19.векаизложеношестфранцускихсредњевековнихтапи
серијаназванихДамаи једнорог (слика3).12Опчињенле
потомовихтаписеријаМороуводимотивједнорогаусвоје
сликарствополазећиодсредњевековнелегендеодевиции
једнорогу,реинтерпретирајућињенозначењеуоквируидеја
уметностисимболизмаикултурногмиљеавременаукојем
јеживеоистварао.13

Слика3ТаписеријаВид,деоколекцијетаписеријаДамаи
једнорог,око1500,Националнимузејсредњегвека,Париз;Joëlle
Carlin,AmandineGaudron.LatapisserieaumuséedeCluny,Paris:

MuséedeCluny,2012,14.

9 Mathieu,P.(2010)GustaveMoreau;TheAssemblerodDreams,Paris:ACR
PocheCouleur,p.130.

10Исто,стp.127.
11Lacambre,G.(1999)GustavMoreau:BetweenEpicandDream,Chicago:

ArtInstituteofChicago,p.229.
12Grigorian, N. (2009)European Symbolism in search of myth, NewYork:

Oxford,p.67.
13Исто,стp.67;Lacambre,G.нав.дело,стp.26.
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СредњевековнедамеиМороови„једнорози”

НачиннакојијеМоропредставиоједнорогебиојеблизак
францускојсредњевековнојуметностиукојојсеоваживо
тињапредстављалакаобелиилисивикоњиздуженогврата
идугегриве,честоисајарећомбрадицом.14Једнорогсепо
јављујеуфранцускимилуминиранимрукописима12.и13.
векаиповезиванјесалозомМеровингачијисусекраљеви
поистовећивалисаврлинамаовефантастичнеживотиње.15
Мотивиједнорогаилованаједнорогабилисувеомачести
иупримењенојуметности,поготовунатаписеријамакојеу
периодупозногсредњегвекадоживљавајувеликупопулар
ностнаподручјузападнеЕвропе.16Овајвидуметностиимао
јерепрезентативнуулогу,асобзиромнависокеценетапи
серија њихови наручиоци били су углавном припадници
елите:племићи,црквеналицаибогатитрговци.17Племство
уорганизованомловунаједнорогатемајеседамтаписерија
насталихпочетком16.векауПаризу,названихЛовнајед
норога,накојималовцизаједносадамамакрећуушумуне
билиухватилиовуживотињуузпомоћњиховелепотеине
виности.18

ЈеданоднајбољихпримеразлатногдобатаписеријеуФран
цускојсвакакојешесттаписеријасличнетеме,названихДа
маиједнорог,насталихкрајем15.илипочетком16.века.19
Уместолованањимајеприказанмирнисуживотдамеијед
норога,њеногверногпратиоцаупетсценакојимасеопису
јепетчулаишестој,названојМојајединажеља(збогисто
именогзаписанањеномврху),чијајетемавероватношесто
чуло,уовомслучајуинтерпретиранокаољубав.20Заједнич
киелементисвихшесттаписеријасудама,њенаслушкиња,
двеживотиње–лави једнорогигрбфранцускефамилије
ЛеВист(LeViste)порекломизЛиона.21Наручилацовихта
писеријабиојеилиЖанIV(JeanIV)илиАнтоанIIлеВист
(AntoineIILeViste),анаконштосуизрађенетаписеријесу

14TaburetDelahaye,E.(2018)Magiqueslicornes,Paris:MuséedeCluny,p.
18.

15Исто,стp.17.
16Rubinstein,S.(1917)AFrenchtapestryofthelate15thorbeginningofthe

16thcenturyinArts&Decoration,Vol.7,No.4,рр.183185.
17Woolley,L.(2002)MedievallifeandleisureintheDevonshirehuntingtape
stries,London:V&APublications,p.9.

18Cavallo,A.S.(2005)TheUnicornTapestriesinTheMetropolitanMuseumof
Art,NewYork:TheMetropolitanMuseumofArt,p.9,13.

19Rubinstein,S.нав.дело,стp.184.
20Carlin, J. et Gaudron,A. (2012)La tapisserie aumusée de Cluny, Paris:

MuséedeCluny,p.9.
21Исто,стp.9.



55

ЈОВАНА НИКОЛИЋ

сепреносилебраковимаинаслеђивањемсведо18.векака
дасусенашлеупоседупородицеКарбоње(Carbonnières)у
њиховомзамкууБусаку.22Утомзамкувиделаихјепочет
ком19.векасписатељицаЖоржСанд(GeorgeSand)којаје
деломзаслужназањиховуданашњуславусобзиромдаје
међупрвимаписалаоњиховојлепотиилошемстањууко
јемсусеналазиле.23Године1842.ПросперМериме(Prosper
Mérimée),инспекторзадужензаисторијскеспоменике,по
сетиојезамакискренуопажњуауторитетанањих.24Држа
ваихјеоткупила,таписеријесурестаурисанеи1883.године
изложенеуМузејуКлиниуПаризуу којемих је видеои
ГиставМоро.25

Моро је био савременик свеопштег поновног открића
средњег века, његовог новог читања и вредновања током
19.века.26Попутмногихсимболистичкихуметникаионје
користио теме преузете из историје, митологије, фолкло
ра и народних бајки не би лињима представио проблеме
иидеје савременог човека с краја 19. века.27Ууметности
симболизмасредњевековнетемебилесувеомачесте,пого
тово оне преузимане из легенди и песама о витезовима и
дамама, дворскојљубавииигри завођења (религиозне те
мебилесумногомањезаступљене).28Уфранцускојкултури
краја19.векапериодсредњегвекапочињедасеинтерпре
тиракаозлатнодоба,добаславнеисторијекојепобуђујепо
носнацијеивеличањенумоћоличенуулепотиуметничког
наслеђа.29

Каовеликиљубитељстарине,Моројеволеоицениосред
њевековнууметностичестојујерепетираоусвојимдели
ма,почемујеблизакромантичаримаисвојимсавремени
цима, енглеским уметницима који су припадали Братству
прерафаелита.30Проучаваоје,посматраоискицираопоједи
неелементеисторијскихкостимаилипредметапримењене

22TaburetDelahaye,E.нав.дело,стp.21.
23Carlin,J;Gaudron,A.нав.дело,стp.16.
24TaburetDelahaye,E.нав.дело,стp.21.
25Carlin,J;Gaudron,A.нав.дело,стp.16.
26Lacambre,G.нав.дело,стp.22.
27Losse,V.(2000)ISawtheSleepingPanIncarnate.ThemesfromMyth,Fa

iryTaleandFolkloreinGermanSymbolisminKingdomoftheSoul:Symbo
list Art in Germany, 18701920, eds. Ingrid Ehrhardt, Simon Reynolds,
Munich:Prestel,109130,p.109.

28Исто,стp.111.
29Facos,M.(2009)SymbolistArtinContext,Berkeley:UCPress,рp.98,152

154.
30Cooke, P. (2014) Gustave Moreu, history painting, spirituality and
symbolism,Yaleuniversitypress,p.119.
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уметностикојебизатиминкорпорираоуизмаштанесцена
ријесвојихслика.31Утомемујепомагалабогатакућнаби
блиотекаиинтересовањезаисторију,књижевностиархе
ологију–сакупљаојекњиге,часописеиартефактекојису
себавилитемамакојесугаинтересовалеикојејежелеода
пренесенаплатно.32Осимтогапосећиваојепарискемузеје
ибиблиотекеинеретко јеправиореференценаконкретна
уметничкаделасакојимасеуњимасусретао.33

Мороовоинтересовањезасредњевековнууметностјављасе
улето1857.годинекадаје,проучавајућиделастарихмајсто
раумузејуЛувр,скицираосредњевековнепредметерађене
уемаљу.34Истегодинепроучаваојеиилуминиранерукопи
сеуцрквиНотрДамуДуеуусевернојФранцуској,гдеје
одлазиоупосетурођацима.35ЖеневјевЛакамбр(Geneviève
Lacambre),историчаркауметностикојаседугинизгодина
бавила проучавањем стваралаштваГиставаМороа, сматра
дајенастварањесликеЈеднорози,осимтаписеријаДамаи
једнорог,утицаонизпредметакоје јеМоропроучаваопо
сматрајућиуметностминулихепоха:пехарбургундскогвој
водеКарлаСмелог(CharlesleTéméraire),сликаДевојкаса
соколомиталијанскогренесансногсликараМишелинаМо
линарија да Бесоза (MichelinoMolinari da Besozzo), брош
КонстанцеАрагонске(ConstanceofAragon),средњевековни
предметиодслоновачекојисусечувалиуМузејуКлини,
шарасредњевековногсамострелаизнемачкогградаКлевеа
имногидругипредметикојејеувидускицасликарзабеле
жиоусвојимсвескамаиблоковимазацртање.36Узто,као
литерарнуподршкуМоро је користиокњигуНеобјављени
францускиспоменици(MonumentsFrançaisInédits)Никола
саГзавијеаВилмана(NicolasXavierWillemin)иMagasinpit
torescque,часопискојијеуФранцускојизлазиоод1833.до
1938.године,апредстављаојенекуврступопуларнеенци
клопедијеокултури,историјииархеолошкимналазиштима
целогсвета.37

ЈеднаодглавниходликаМороовограда,накојуупућујеи
овакоразноликасортиманпредметакојисугаинспирисали,

31Lacambre,G.нав.дело,стp.22.
32Fauriac,L.GustaveMoreau,leprocessusderecréationduMoyenYage,in:
ContributionàunHistechnologietechnologiquedel’art,eds.Betelu,C.et
Servais,A.(2018),CécileParmentier,рр.172180.

33Исто,стp.175.
34Lacambre,G.нав.дело,стp.22.
35Исто,стp.22.
36Исто,стp.27.
37Исто,стp.229.
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јестварањееклектичнихделакојанеодговарајусамоједној
одређеној историјској епохи, већ представљају уметников
својеврстанколажпозајмицаизразличитихпериода,рели
гијаиподнебља.38ОвакавМороовеклектицизам,приметан
инасликамасатемомједнорога,донеомујенадимак„ткач“
или„монтажерснова”.39Синкретизамразличитихуметнич
кихграна,каоимешањестилова,историјскихепоха,ствар
ностиисна,реалнихиапстрактнихформиједна јеодоп
штиходликауметностисимболизмакојује1886.годинеде
финисаописацЖанМореас(JeanMoréas)уманифеступо
кретаобјављеномуфранцускомлистуФигаро(LeFigaro).40
Симболистисужељенетеметумачилинановисубјективан
начин, дајући старим јунацима и догађајима ново рухо, у
складу сањима савременом епохом или личним сензиби
литетом,штосеможеприметитииурадуГиставаМороа.41

Интимнеасоцијацијеинамерноодступањеодисторијских
и литерарних наратива друга је одликаМороовог сликар
ства.Иакојесебесматраоисторијскимсликаремзалагаосе
зауметносткојанијепукаилустрацијаисторијскихдогађаја
иимаојеапстрактнијиипоетичнијиприступпредстављању
прошлости.42Мороћеовомприступудатииназив–прин
цип археолошке алегорије.43 Подсећањем на неопходност
имагинације у уметностиМоро јежелео да унесе новине
и освежи француско историјско сликарство. Следећи „су
блимнулогикумаште”записаоједа„свакомчитањуисаби
рањуобичајанесталихилиудаљенихцивилизацијадајена
ивностидечијулаковерност”.44Сматраоједаје„духудаље
нихцивилизацијаостаотајанственинесхваћензамодерног
Французавезаногзаинтелектуалнонаслеђесвојецивилиза
цијеирасе”иинсистираоједа„јединопоетскисентимент
можедатиновживотудаљенимепохама”.45Усликарствује
ценио„имагинацију,фантазијуиосећај”,уместоприродне
иисторијске веродостојностипостигнутепо свакуцену.46
ЗаМороациљуметностинијебилопредстављањереалног

38Fauriac,L.нав.дело,стp.178,Lacambre,G.нав.дело,стp.22.
39Mathieu,P.нав.дело,стp.9.
40Hofstätter,H.H.Symbolism inGermanyandEurope, in:Kingdomof the
Soul:SymbolistArtinGermany,1870–1920,eds.Ehrhardt,I.andReynolds,
S.(2000),Munich:Prestel,1727,рp.17,19.

41Losse,V.нав.дело,стp.109.
42Fauriac,L.нав.дело,стp.179.
43Allan,S.C.(2009)GustaveMoreau’s’ArcheologicalAllegory’,in:Ninete
enthCenturyArtWorldwide8,no.2,рр.126.

44Исто,стp.3.
45Исто,стp.9.
46Cooke,P.нав.дело,стp.19.
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спољногсвета,већмисли,сноваидуше.47Полазећиодлич
нихиколективнихснова епохеукојој јеживеои стварао
Мороове представе једнорога и дама указаће на симболи
стички приступ прошлости, свету легенди, фолклора и
имагинарногсредњевековља.

Слика2ГиставМоро,Једнорози,1885–1890,МузејГистава
Мороа,Париз;PierreLouisMathieu.GustaveMoreau;The
AssemblerodDreams,Paris:ACRPocheCouleur,2010,127.

Чаробналепотаприродеижене

Мороовеинтервенцијенасредњевековномнаративу,леген
диодамииједнорогу,примећујусепресвегаусценогра
фијипредставеиприказуженскихликова.Уобаслучајау
питању јеснажанутицај симболистичкеуметностиикул
турнеклимеПаризадругеполовине19.векакојисуутицали
наМороовоинтерпретирањеовеимногихдругихсредње
вековнихтема.

Веома честа одлика симболистичких уметника, поготову
онихкојисуживелиуевропскимметрополамакакавјебио
Париз,билајекритикасавременогдруштваиживотауве
ликомграду.Симболизамсеууметностијавиокаореакција
насвеопштипрогресзападногсветатоком19.века–његова
научна открића, дарвинизам, капитализам и научни пози
тивизам,индустријализацијуиурбанизацијукојајепроме
ниластруктуруградоваимеђуљудскеодносењиховихста
новника.48ЈошоднастанказбиркепесамаЦвећезла(Fleurs

47Исто,стp.20.
48JumeauLafond, J. (2006) Painters of the Soul: Symbolism in France,

Tampere:TampereArtMuseum,рp.1415.
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dumal) 1857. године,францускогпесникаШарлаБодлера
(Charles Baudelaire), град је постао синоним за дехумани
зованивештачкипростор,штетанпофизичкоипсихичко
стањечовека.49Великиградовибилисуизвориштамногих
болестии заразакојесуусловилеивеликустопусмртно
сти.50Збогтогамногиуметницисусвојимделимаисказали
жељумодерногчовеказабегомуприроду,величајућињену
неисквареностиневиностнасупрототуђеностиградакоји
сесвечешћесматраоболесним.51

Симболисти су, попут романтичара, слику природе тран
сформисалиу сликудуше, уоквирукоје јепејзажпостао
позорница за представумисли,жеља, страхова и осећања
приказанихфигура.52Насвојимплатнимаиупесмамаони
сустваралиимагинарнеаркадијскепределеописујућибајко
витепејзажеблискеидејиЕдена,ЈелисејскихпољаиРајског
врта.53НасличанначинМоројеприказаопејзажнасликама
ЈеднорогиЈеднорози.Заразликуодсредњевековнихприча
укојимасенајчешћеописиваоловна једнороге,Мороове
сликеприказујуспокојнусвакодневицуфантастичнихбића
идамаупросторулишеномсвакогнасиља.54Шумскипеј
зажовихсликаодишеатмосфероммира,спокојаихармо
није.55Идиличнаприродаодајеутисак„зачараногострваса
скупомженаисаможена”какојујеописаоисамсликару
својимбелешкама.56ЗачаранимострвомМороосликавасан
охармоничномодносучовекаиприродекојисусимболи
стичестоприказивалинагимтелимамладићаидевојакау
пејзажу.57Наовајначинневиностњиховихмладихдушаиз
једначаваласесаневиношћунетакнутеприроде.58Невиност
природеможесеуовомслучајуповезатиисаневиношћу
приказанихдевојака,собзиромдасуоне,полегендиодкоје
сликарполази,моралебитидевице.

Човекусагласјусаприродомууметностисимболизманај
чешћејеприказиванудруштвуживотиње,ајошчешћесу

49Facos,M.нав.дело,рp.46,78.
50Исто,стp.69.
51Ehrhardt, I.Kingdom of Soul:An Introduction, in:Kingdom of the Soul:
SymbolistArt inGermany, 18701920, eds. Ehrhardt, I. andReynolds, S.
(2000),Munich:Prestel,рр.916.

52Исто,p.10,JumeauLafond,J.нав.дело,стp.16.
53Ehrhardt,I.нав.дело,стp.11.
54Lacambre,G.нав.дело,стp.27.
55Исто,стp.27.
56Grigorian,N.нав.дело,стp.68.
57Facos,M.нав.дело,стp.109.
58Hofstätter,H.H.нав.дело,стp.25.



60

ЈОВАНА НИКОЛИЋ

овудружинучинилеживотињеижене.59Повезаностжена
иживотињасимболистисуправдалињиховоминстинктив
номприродомзакојусеверовалодаводиженскаосећања
ипоступке.60Збогтогасучестоууметностикраја19.века
женесликанеудруштвуживотињапоредкојихсусеосе
ћалепријатно,собзиромдасуихповезивалиистителесни
нагонивођениприроднимзаконимакојисенисупотчиња
валинормамаграђанскогморала.61Одступањаодјавногмо
ралаиподилажењеинстинктивнимнагонимавезиванојеи
заослобођенуженскусексуалност,великутемуевропскеи
францускекултуреиуметностикраја19.века.62Уследсо
цијалнихикултурнихпромена,борбезаправаженаисве
већеинтересовањеприроднихнаука,поготовупсихологије,
заженску сексуалност, сликаипредставаженепостепено
семењају.63Зле,фаталнеженекојесвојомлепотом,слобо
домилибидомугрожавајумушкарцапостаћеједанодглав
нихмотивасимболистичкеуметностикрајавека,ањихова
веза са анималнимпрохтевимаижељамачеста темаових
уметника.64Збогтогасунавеликомбројусликаматеријалне
вредности,телеснежудње,чулност,плодностисексуалност
везиванезаженскипринцип,доксењемусупротан,мушки
принциподликоваодуховнимиинтелектуалнимидеалима.

Повезаностженаиживотињабилајеједнаодтемакојима
сеМорочестобавионасвојимделима.Преиспитујућидуа
литетљудскеприродеМоројежелеодаистакнеразочарање
усопственодоба,огрезлоуматеријалнимвредностима,али
исопственуверуупобедудуханадматеријом.65Истицање
ивеличањедуховнихврлина,интелектаиразума,насупрот
анималнимпрохтевима,пожудииоријентацијинателесне
ужитке Моро је понекад приказивао директним сучеља
вањеммушког иженског принципа, као на слициЕдип и

59Ehrhardt,I.нав.дело,стp.12;Hofstätter,H.H.нав.дело,стp.26.
60Исто.
61Cooke, P. нав. дело, стр. 130; Slavkin,M. (2009)Moreau’sMateriality:
PolymorphicSubjects,Degeneration,andPhysicality,Tallahassee:Florida
StateUniversity,Collegeofvisualarts,theatreanddance,p.6.

62Menon,E.K. (2005)Evil byDesign: TheCreation andMarketing of the
FemmeFatale,Illinois:UniversityofIllinoisPress,рp.1718.

63Mathews,P.(2000)PassionateDiscontent:Creativity,Gender,andFrench
SymbolistArt,Chicago:UniversityofChicagoPress,рp.8690,9698,111.

64Zamani,D.(2017)Under theSpellof theSphinx:SalomeandHerSisters
intheArtoftheLateNineteenthCenturyinBattleoftheSexes:FromFranz
VonStucktoFridaKahlo,ed.FelixKrämer,Munich:Prestel,6368,p.64,
Dijkstra,B.(1988)IdolsofPerversity:FantasiesofFeminineEvilinFinde
SiècleCulture,Oxford:OxfordUniversityPress,p.272.

65Kaplan, J. (1982) Art of Gustave Moreau: Theory, Style, and Content,
UniversityofMichigan:UMIResearchPress,p.9
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Сфинга (1864)накојојЕдипа, симболмудростииразума,
суочава са пренаглашено женственом Сфингом – чудови
штемкојеусебиспајаживотињуижену.66Анималнаженска
природаистакнутајевишепутауМороовомраду.Осимчу
довиштимаихибриднимстворењимапопутСфинге,Хидре
исирена,сликарупозораваинаопасностиженскепожуде
којапревазилазиграницеморалног,очемуговоресликепо
путЕвропе,ПасифајеилиЛеде.Упитањусуилустрације
митовауоквирукојихантичкехероинесвојетелеснежуд
њезадовољавајусаразличитимврстамаживотиња.67Иако
јелегендаодамииједнорогудостасуптилнија,еротизаци
јуодабранетемеМоројеиуовомслучајуприказаонасе
бисвојственначин–присношћуизмеђуженеиживотиње
оствареномуизолованомпросторубајковитеприроде.

Слика1ГиставМоро,Једнорог,око1885,колекцијаHirotshi
Matsuo,Јапан;PierreLouisMathieu,GustaveMoreau;The
AssemblerodDreams,Paris:ACRPocheCouleur,2010,130.

ВизуелноитематскинајсличнијаЈеднорогу јеилустрација
Заљубљенилав(слика4)којујеМороурадионештораније,
почеткомосамдесетихгодина19.века.Упериодуод1879.
до 1884. године сликар се бавио израдом илустрација Ла
Фонтеновихбасни(JeandeLaFontaine)залуксузноприват
ноиздањебогатогколекционараизМарсејаАнтонијаРуа
(AntonyRoux).68ИлустрацијабаснеЗаљубљенилав,настала

66Facos,M;Mednick,T.J.(2017)TheSymbolistRootsofModernArt,London:
Routledge,p.194,GerkensD.(2013)TheDecadenceandDeminismofthe
Self–FrenchandBelgianSymbolism,in:DarkRomanticism:FromGoyato
MaxErnst,ed.FelixKrämer,Berlin:HatjeCantz,160164,p.160.

67Slavkin,M.нав.дело,стp.6.
68Mathieu,P.нав.дело,стp.110112.
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око 1881. године, приказује нагу лепотицу са пурпурним
шеширомкојаосимштојеодевенапопутдевојкенаслици
Једнорог,налазисеиусличнојпози–посматрачуоткрива
телодокпогледусмераванаживотињукојумилујеједном
руком.69Сценупратиивеомасличанидеализованишумски
пејзаж.

Слика4ГиставМоро,Заљубљенилав,око1881,приватна
колекција;PierreLouisMathieu.GustaveMoreau;TheAssemblerod

Dreams,Paris:ACRPocheCouleur,2010,113.
Кадајеупитањуатмосферазачараногострва,којаодлику
јесликуЈеднорози,њусуистраживачичестоупоређивали
саМороовомсликомХимеренасталом1884.године.70Ово
великоплатносликарјеиспуниоженскимфигурамаињи
ховимпратиоцимаувидустварнихилифантастичнихжи
вотиња,аслику јеописаокао„каприцоријенталногколо
рита” са „девојкамаопруженимпобескрајнимпољанама”
одкојихсвака„наузицидржисвојухимеру”,симболсвојих
особина, осећањаи душе.71Осмишљене каопозорнице за
испуњењемушкихфантазијаисноваобесликесеприбли
жавајуидејиинтимногженскогпростора,будоараилиха
рема,којајетоком19.векабилавеомапопуларнаукултури
западнеЕвропе,акојојниМоронијеодолео.72Њимаслич
најеисликаТеспијевекћери,насталанапочеткуМороове
каријере1853.године,којаприказујеједнуепизодумитао
Херкулу,онукадајемладијунакутокуједневечериобљу

69Mathieu,P.нав.дело,стp.113.
70Lacambre,G.нав.дело,стp.27.
71Cooke,P.нав.дело,стp.129.
72Исто,127,131,Facos,M.нав.дело,стp.127.
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биопедесетдевица,Теспијевихћерки.73Истоммешавином
невиностиителеснежудњеодликујусеиЈеднорозиначи
јимселивадамаудруштвуживотињаодмарајунагедевице
ослобођенеосећањастида.

Склоност ка материјалним ужицима Моро је исказао и
луксузом племенитих материјала, раскошних костима и
употребних предмета, попут пехара у доњем делу слике
Једнорози.74Позајмљујућинекеоддетаљасатаписеријако
јесугаинспирисале,Моросвоједамеодеваубогаторухо
којимистичењихов повлашћен социјални статус.75Моро
ове бележнице сведоче о стотинама цртежа декоративних
детаљаиорнаменатакоје јесликаркопираоизентеријера
готичких катедрала и сачуваних средњевековних костима,
небилисвојимјунакињамаскројиодостојнекостиме.76По
путплемкињасатаписеријаМорооведамесуодевенеукр
зно,сараскошнимнакитомоддрагогкамењанарукамаиу
косикојимасликаралудиранањиховоузвишенопорекло,
поредећиихкакосасредњевековнимплемством,такоиса
онимимагинарнимкојепопутједнорога,чаробнихпехараи
зачаранихострвасусрећемоулегендамаибајкама.77

СликеЈеднорогиЈеднорозипримерисуМороовесталнете
жњеданасликамапронађебалансизмеђуузвишене,божан
скелепотеиеротичности.78Вишепутаутокукаријереовај
сликар је јавноисказаонегодовањепреманасилнојероти
зацијимитолошкихиисторијскихсадржајакојимасусли
карињеговогдобаподлегали,претварајућипарискиСалон
у такозвани, погрдно названи „СалонВенера”.79Дивљење
женској лепоти уМороовом сликарству није представља
лосамодовољнициљ,напротив,сликарјевеликидеосво
јихрадовапосветиоуправопреиспитивањуженскелепоте
и сексуалности и њеном месту у модерном друштву. Иа
ко је, попут већине својих савременика, слободнуженску
сексуалност сматрао дивљом и опасном силом, трудио се
да побегне одњене вулгаризације заодевајући своје идеје
митолошким, историјским или фолклорним садржајима.80
Натајначинмогусетумачитиинагелепотицеудруштву
једнорога чија невиност и слобода, у складу са њиховом

73Cooke,P.нав.дело,стp.122.
74Grigorian,N.нав.дело,стp.68.
75Исто,p.68.
76Fauriac,L.нав.дело,стp.174.
77Woolley,L.нав.дело,стp.71,82.
78Kaplan,J.нав.дело,стp.10.
79Cooke,P.нав.дело,стp.119.
80Исто,стp.3031.
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слободномприродом,упосматрачупобуђујееротичнеалу
зије.Овакоприказанеонесеприближавајуидејичестоко
ришћенојодстранесимболиста,олепојдамибезмилости
(labelledamesansmerci),варијацијитемефаталнеженекоја
својомлепотомзачараваипокоравамушкарца.81

СвојимсликарствомГиставМоројечестоутицаонаумет
никемлађегенерацијесимболиста,какосликаретакоикњи
жевнике,песникеиписце.82Мороовесликесамотивомјед
норогаизвршилесуутицајнадвасимболистичкапесника
којасуималаприликедаихвидеуживопочетком20.века
уМузејуГиставаМороауПаризу,основаномусликаревој
некадашњојкући.83ПосматрајућиМороовусликуЈедноро
зи1908.годинеирскипесникидраматургВилијамБатлер
Јејтс(WilliamButlerYeats)исказаоједивљењепремаприка
зуовефантастичнеживотињекојујесматрао„симболомду
шеимистичногреда”икојујечестоисамкористиоусво
јимделима.84ОтприликеуистовремерускипесникВалериј
Брјусов (Вале́рийБрю́сов)пише збиркупесамаСвемело
дије (Всенапевы)укојој једнаодпесама,ВртХесперида,
доносиопис готовоидентичаншумскомпределу са слике
Једнорози.Уистојпесмијављајусеимотивичашеиброда
којиреферишунаовепредметеприказаненаистојслици.85
Године1908.БрјусовјенаписаопесмуЈеднорог,уоригина
луназвануЛикорн,штојефранцускиизраззаовуживотињу
иимеМороове слике.86 Реакција овихпесниканаМороо
восликарствопоказуједајесвојимсимоблистичкимпред
ставамасредњевековнелегендефранцускисликаруспеода
прикажечежњуједнечитавеепохезадобомукојемсучовек
иприродаживелинеспутаноиуслози.

Закључак

Инспирисан средњевековном легендом о лову на једноро
ге, приказаномна таписеријамаДама и једнорог,францу
скисликарГиставМородаојесвојевиђењеоветемеуносе
ћиусликеЈеднорогиЈеднорозипојединеидејеевропскеи
францускекултурнеклимескраја19.века.Причуодевици

81Losse,V.нав.дело,стp.111.
82Sérié,P.(2014)Lapeintured’histoireenFrance18671900,Paris:Arthena,

p.252.
83Forest,M.andPeylhard,A. (2015)LamaisonmuséedeGustaveMoreau,

Paris:SomogyÉditionsd’Art,p.34.
84Saddlemyer,A. (2013)APortraitofGeorgeYeats, in:TheLivingStream:
YeatsAnnualNo.18,WarwickGould,Cambridge:OpenBookPublishers,
pp.107119.

85Grigorian,N.нав.дело,стp.231.
86Исто,стp.240.
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ифантастичнојживотињиМоро јеинтерпретираонасим
болистички начин,мењајући донекле коришћени наратив.
Нагошћу јунакиња и њиховим блиским односом са овим
фантастичним створењимаМоро је истакао еротску стра
ну легенде, додајући јој њему савремене идеје о слобод
нојидивљојженскојсексуалностикојапотенцијалноможе
угрозитимушкарце.

Приближавајући своје даме концепту фаталнеженеМоро
јеовимсликамајошједномисказаоличноуверењеодуал
ностиљудске природе. Сензуалне даме, наге или одевене
у раскошне костиме, представљајуматеријалне вредности
света,телеснеужиткеизадовољењеинстинктакојиихчине
блискимживотињама.Суживотдамаиједнорогаупросто
римаидеализованеприродеподстичеидејуоженикаопред
ставницианималнихпрохтеваиживотињских,необузданих
нагона. Са друге стране, шумским пејзажем или острвом
накојесмештарадњуовихсликаМоросеприближавајош
једнојчестојтемисимболистичкогсликарства–чежњиза
чистом и нетакнутом природом, ослобођеном тековина
модерногдруштва,његовихстегаиморалнихначела.

Сликом идеализоване природе и блискошћу односа изме
ђучовекаиживотињеМоро јествориовизијузлатногдо
бапрошлости,добаукојемсуљудиживелиу сагласју са
својиминстинктима,потребамаижељама.Натајначинње
говаинтимнапредставаимагинарногсредњегвекапостаје
представаколективногснаједнеепохеињененепресушне
жудњезаприродом,хармонијом,чулношћуислободом.
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THELADYANDTHEUNICORN
INTHEWORKSOFGUSTAVEMOREAU

Abstract

TheFrenchSymbolistpainterGustaveMoreauoftenusedthemotifsof
fantasticbeingsandanimalsinhisworks,amongstwhichtheunicorn
founditsplace.Moreaugottheinspirationfortheunicornmotifafter
avisittotheClunyMuseuminParis,inwhichsixmedievaltapestries
withthename“TheLadyandtheUnicorn”wereexhibited.Relyingon
theFrenchMiddleAgeheritage,Moreauhasinterpretedthemedieval
legendofthehuntforthisfantasticbeast(withtheaidofavirgin)in
anewway,closetotheartofSymbolismandtheideasofthecultural
andintellectualclimateofParisattheendofthe19thcentury.Inthe
Moreau’s paintings “The Unicorn” and “The Unicorns”, beautiful
young nude girls are portrayed in the company of one or multiple
unicorns.Similarlytotheladyonthemedievaltapestry,theytoogently
caress the animal, showing a close and sensual relationshipbetween
them.Althoughtheywereridoftheirclothes,theartistdonnedlavish
capes,crownsandjewelleryonthem,alludingtotheirprivilegedsocial
status.Theirbeauty,nudityandclosenesswiththeunicornstiesthemto
thethemeofthefemmefatal,whichwasoftendepictedintheSymbolist
art forms. Showing the fairer sex as beings closer to the material,
instinctualandirrational,Moreauhasequatedwomenandanimals,asis
thecasewiththesepaintings.AnotherimportantthemeoftheSymbolic
artformswhichcanbeseenontheaforementionedpaintingsisnature,
wildanduntouched.Thelandscapeinthepaintingsshowsaharmony
betweentheunrestrainednatureandtheheroesof thepainting,freed
fromstrictmoral lawsof the civil society, or civilization ingeneral.
Puttingtheladiesandtheunicornsinanidealforestlandscape,Moreau
paintsanintimatevisionofanimaginarygoldenage,inthiscasethe
MiddleAge,throughaharmonicrelationshipofunicorns,womenand
nature.Inthatmanner,Moreau’sunicornstellafairytaleofamodern
Europeanmanattheendofthe19thcentury:afairytaleofharmony,
sensualityandbeauty,hiddenintherealmsofimaginationanddreams.

Key words: lady, unicorn, Gustave Moreau, Symbolism, tapestries,
erotic




