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У из да њу из да вач ке ку ће „Пла то не ум“ из Но вог 
Са да не дав но је иза шла из штам пе књи га Умет
ност и кри ми нал ау то ра др Ре на те Са мар џић, 

чи ји пред мет ис тра жи ва ња је сте кри ми нал у ве зи с 
умет ни на ма (art cri me) и по сле ди це ко је он узро ку је 
по дру штво. Ау тор ка у књи зи раз ма тра че ти ри основ
не ка те го ри је кри ми на ли те та у ве зи с умет ни на ма 
– кра ђу умет нич ких де ла и ли тур гиј ских пред ме та, 
пљач ка ње ан ти кви те та, ван да ли зам и кри во тво ре ње 
умет ни на, ука зу ју ћи на ве ли ке кул тур ну, ду хов ну и 
ма те ри јал ну ште ту ко ју он на но си др жа ви и гра ђа ни
ма као по сед ни ци ма умет ни на.

У књи зи су ана ли зи ра ни ка рак те ри стич не при ме
ри из исто ри је кри ми на ла у ве зи с умет ни на ма. Од 
пе ри о да ан ти ке до са вре ме ног до ба ни је би ло ра то ва 
без пљач ки, спо ли ја ци ја, кон фи ска ци ја и де струк ци
је кул тур не ба шти не. Оне су би ле нај ин тен зив ни је у 
до ба ста рог Ри ма, о че му, ви ше од пи са них из во ра, 
све до че ба ре ље фи на Ти то вом сла во лу ку у Ри му (82. 
го ди не) с пред ста вом ан тич ке по вор ке ко ја у Рим до
но си рат ни плен опљач кан у Је ру са лим ском хра му 
(70. го ди не). Ова рим ска ико но гра фи ја ево ци ра на је 
мно го ве ко ва ка сни је (1813), у вре ме На по ле о на, на 
пор це лан ском сер ви су из Се вра, на ко ме је при ка за на 
тран сло ка ци ја тре зо ра из Ва ти ка на у Лу вр. Ови при
ме ри по ка зу ју стал ну упо тре бу ико но граф ског је зи ка 
у раз ма тра њу те ме за пле не умет нич ких де ла. У то
та ли тар ним кул ту ра ма при сут на је иде ја о ства ра њу 
су пер му зе ја, што по ка зу је да су то та ли тар ни ре жи ми 
умет ност и кул ту ру схва та ли ве о ма озбиљ но, аси ми
ли ра ју ћи их ди рект но у сво ју по ли ти ку. То ком Дру
гог свет ског ра та на ци сти су укра ли и кон фи ско ва ли 
650.000 умет нич ких де ла и ли тур гиј ских пред ме та. 
Ау тор ка у књи зи ука зу је и на спе ци фи чан при мер 
у Со вјет ској Ру си ји – на чи н на ко ји др жа ва с пу ним 
пра вом мо же да рас по ла же кул тур ним бла гом сво је 
зе мље. Бољ ше вич ке про да је умет нич ких де ла и ли
тур гиј ских пред ме та у ино стран ству, без пре се да на у 
свет ској му зеј ској прак си, би ле су је дан од из во ра за 
фи нан си ра ње раз во ја со вјет ске ин ду стри је то ком ре
а ли за ци је Ста љи но вог пе то го ди шњег пла на у пе ри о
ду 1928−1933. г. Ис тра жи ва ње кра ђа из му зе ја и при

ват них ко лек ци ја по ка зу је раз вој кри ми на ла у ве зи с 
умет ни на ма − од еле гант ног вик то ри јан ског мо де ла 
до ор га ни зо ва не кри ми нал не де лат но сти.

Ван да ли зам и ико но кла зам чи не још јед ну ка те
го ри ју кри ми на ли те та у ве зи с умет ни на ма. По јам 
ико но кла зма ве зу је се за ви зан тиј ску епо ху ико но
бор ства и ико но бор ство у до ба ре фор ма ци је, док се 
по јам ван да ли зма ве зу је за Фран цу ску ре во лу ци ју. 
Ви зан тиј ски ико но кла сти би ли су усме ре ни на све те 
сли ке − ико не Хри ста, Бо го ро ди це и све ти те ља и ова 
епо ха за вр ши ла се по бе дом пра во сла вља. У пе ри о ду 
ре фор ма ци је, ико но кла зам је усме рен на сим бо ле ка
то лич ке цр кве и у ње му је ре де фи ни са на уло га умет
но сти. У Фран цу ској ре во лу ци ји, на ме ти ре во лу ци о
на ра су сим бо ли ста рог ре жи ма, и они се, за раз ли ку 
од ре фор ма то ра, про ти ве њи хо вом сим бо лич ном са
др жа ју. На ци стич ки ико но кла зам био је усме рен на 
ау то но ми ју умет но сти и осу ду сти ла и фор ме де ла 
мо дер не умет но сти, про гла ше них „де ге не ри са ним“, 
ка да је из не мач ких му зе ја и ко лек ци ја прог на но 
16.000 сли ка мо дер не умет но сти. Та ли бан ски ико но
кла зам у Ав га ни ста ну био је усме рен на бу ди стич ку 
умет ност, и уоп ште, на све пре и слам ске спо ме ни ке, 
ка ко би се спре чио по вра так пре и слам ског идо ло по
клон ства. Ико но кла зам и ван да ли зам ал бан ских екс
тре ми ста на Ко со ву усме рен је на срп ске хра мо ве и 
ико не и бри са ње тра го ва срп ског при су ства на Ко со
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ву. Ван да ли зам Ислам ске др жа ве је усме рен је на ру
ше ње ци ви ли за ци је.

Про стор Ср би је по знат је пре све га по ар хе о ло
шким на ла зи шти ма и сред њо ве ков ним ма на сти ри
ма ко ји пред ста вља ју ма те ри јал ну, кул тур ну и ду
хов ну по вест, од пр вих нај сло же ни јих кул ту ра пра и
сто ри је, пре ко грч ке кул ту ре и ду гог рим ског при су
ства, до ви зан тиј ске до ми на ци је и ства ра ња срп ске 
др жа ве, због че га кри вич на де ла у ве зи с умет ни на
ма на но се не на док на див гу би так на шем кул тур ном 
иден ти те ту. У књи зи је да та де скрип ци ја кри ми на
ли те та у ве зи са кул тур ним до бри ма у Ср би ји у пе
ри о ду 2000−2014. го ди не, ко ја мо же по слу жи ти као 
осно ва за да ља ис тра жи ва ња.

Извор: спц.срб | http://www.vbs.rs/
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Уо чи овогодишњег 62. Ме ђу на род ног сај ма књи
га у Бе о гра ду, из штам пе је иза шла књи га Раз го
во ри са стар цем Или јом. Ово из да ње пред ста вља 

још је дан за јед нич ки про је кат из да вач ке ку ће „Бер
нар“ и срп ске вер зи је пор та ла Пра во сла вие.ru.

Чи та о ци пор та ла већ су има ли при ли ку да се упо
зна ју са стар цем Или јом (Но здри ним) кроз бе се де и 
ин тер вјуе ко је су но ви на ри раз ли чи тих ТВ ка на ла и 
ра дио ста ни ца во ди ли са њим. Ве ћи на тих ди ја ло га је 
ушла у овај ома њи збор ник.

Име Ар хи ман дри та Или је Но здри на је до бро по
зна то ка ко у Ру си ји, та ко и у Ср би ји. Не та ко дав но, 
ду хов ник је по се тио Бе о град где се лич но по кло нио 
све ти ња ма пре сто ног гра да. Из да ва чи су же ле ли да 
овом књи гом бли же упо зна ју срп ске чи та о це са ми
сли ма јед ног од нај по зна ти јих ру ских ду хов ни ка.

У сво јим бе се да ма и ин тер вју и ма отац Или ја се до
ти че мно гих пи та ња у ве зи са ду хов ним жи во том и 
сва ко дне ви цом, ко ја бри ну са вре ме ног хри шћа ни на.

ЖивотописстарцаИлије

Ста рац Или ја је ро ђен 1932. го ди не. На мо на ше њу 
је до био име Или јан, по јед ном од Че тр де сет му че
ни ка се ва стиј ских. Од 1966. го ди не, на ред них де сет 

го ди на про во ди као ис ку ше ник у Пско воПе чер
ском ма на сти ру. Од 1976. го ди не пре ме штен је у ру
ски ма на стир Све тог Пан те леј мо на на Све тој Го ри. 
Кра јем oсамдесетих го ди на два де се тог ве ка до био је 
по слу ша ње ду хов ни ка Оп тин ске пу сти ње, где је за
мо на шен у ве ли ку схи му са име ном Или ја, по дру
гом се ва стиј ском му че ни ку. На Вас крс 2010. го ди не 
уна пре ђен је у чин схи ар хи ман дри та.

Ду хов ник је Свја тјеј шег Па три јар ха мо сков ског и 
све Ру си је Ки ри ла. Схи ар хи ман дрит Или ја је по знат 
не са мо у Ру си ји, Бе ло ру си ји, Укра ји ни, не го и у Аме
ри ци, на Све тој Го ри и у Грч кој.

Нај ва жни ји по зив оца Или је је ста ра ње о ду ша ма, 
бри га о љу ди ма, ре ша ва ње те шких жи вот них си ту
а ци ја и про бле ма, али пре све га – мо ли тва. К ње му 
при ти че на род из це ле Ру си је, у пра во слав ном све ту 
га на зи ва ју стар цем. Отац Или ја о се би са сми ре њем 
ка же: „Ма ка кав сам ја ста рац? Ја сам са мо ста ри чо
век.“ Мно ги, ко ји не ма ју мо гућ ност да се лич но са
ста ну са стар цем, по ста вља ју му пи та ња у пи са ном 
об ли ку. Отац Или ја до би ја сто ти не и хи ља де пи са ма 
из Ру си је и ино стран ства. По не кад про на ла зи вре ме 
за раз го вор са но ви на ри ма, на сту па у ТВ еми си ја ма.

Оно што нај ви ше ка рак те ри ше оца Или ју је не из
мер на љу бав, љу бав пре ма љу ди ма и Бо гу. Сви ко ји 
су се ма кар јед ном сре ли са стар цем, се ћа ју се ње го
вих очи ју и осме ха.

Из вор: http://www.pra vo sla vie.ru/ | http://www.vbs.rs/
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