
Електронске изложбе  

Библиотеке Матице српске 



 Библиотека Матице српске приредила је 178 

изложби у витринама. Од јануара 2011. године 

изложбе се презентују у електронском облику, у јавном 

каталогу Библиотеке.  

 Електронски каталози изложби се трајно чувају 

на CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно са 

штампаним каталозима досад постављених изложби 

и на сајту www.bms.rs.  



Изложбе БМС у 2020.  
(290) 9. јануар – 2. фебруар: Иван Алексејевич Буњин (1870–1953) – 150 година од рођења 

(291) 3. фебруар – 1. март: 800 година Номоканона Светог Саве 

(292) 2–31. март: Милан Кашанин (1895–1981) ‒ 125 година од рођења 

(293) 1. април – 3. мај: Јубилеји штампаних србуља:  
          500 година Псалтира Божидара Вуковића (1520); 
          460 година Зборника за путнике Вићенца Вуковића (1560); 
          460 година Октоиха Вићенца Вуковића (око 1560); 
          450 година Молитвеника (Требника) Јеролима Загуровића (1570)  и        
          450 година Служабника Јеролима Загуровића (око 1570). 

(294) 4–24. мај: Ђерђ Сабо (1920−1963) ‒ 100 година од рођења 

(295) 25. мај − 21. јун: 330 година од Велике сеобе Срба 

(296) 22. јун – 15. јул: Лудвиг ван Бетовен (1770−1827) – 250 година од рођења 

(297) 16. јул – 9. август: Сергеј Александрович Јесењин (1895–1925) ‒ 125 година од рођења 

(298) 10. август – 6. септембар: Миодраг Поповић (1920–2005) – 100 година од рођења 

(299) 7–27. септембар: Милан Савић (1845–1930) ‒ 175 година од рођења 

(300) 28. септембар – 25. октобар: Георг Вилхелм Фридрих Хегел (1770–1831) – 250 година од рођења 

(301) 26. октобар – 22. новембар: 250 година Штампарије Јосифа Курцбека у Бечу 

(302) 23. новембар – 13. децембар: Павел Јозеф Шафарик (1795–1861) – 225 година од рођења  

(303) 14. децембар 2020 – 3. јануар 2021: Фридрих Хелдерлин (1770–1843) ‒ 250 година од рођења 



  Библиотека Матице српске  

Јохан Кристијан Фридрих 

Хелдерлин 
(1770–1843) 

Електронски каталог изложбе број 303  

                                Нови Сад  

   14. децембар − 3. јануар 2021.  



Библиотека Матице српске је на основу грађе из 

својих збирки приредила изложбу поводом 250 

година од рођења немачког песника Фридриха 

Хелдерлина.  

   

Електронска изложба садржи попис изабраних 

дела и литературе са сигнатурама.  

  Библиотека Матице српске  



                         Јохан Кристијан Фридрих Хелдерлин  

                                              (1770–1843) 

Аутор  

Ненад Станојевић 

 Скенирање, снимање и обрада фотографија 

Мира Свркота 

Уредник  

Селимир Радуловић  



                                    Ах, што ваља за трг, то само воли пук, 

                                        пошту одаје роб једино силнику; 

                                            верује у божанство 

                                               само ко је божанствен сам.  

 

                                    Људско признање, Фридрих Хелдерлин 

  



                                       ...Велико наћи много је; много још остаје; ко је 

                                                     љубио тако, следи, јер мора, до богова пут.  

 

                                                                                            Фридрих Хелдерлин 

                          Електронска изложба поводом 250 година од рођења Фридриха Хелдерлина 



 Хелдерлин је целог свог кратког одговорног живота сањао један сан – ако се 

тако може назвати, јер та реч има чудно много значења – сан који се свима нама деси 

да покаткад сањамо, сан о једино вредном животу, сан о будућности која би остварила 

чежњу за изгубљеном лепотом, сан који се код њега кристализовао око сећања на 

древну Хеладу, њену поезију, њен идеал човека, њену трагичну пропаст.  

 Али никад није био сањар у смислу човека који заборавља стварност блудећи 

за сликама. Био је у стварности свог времена, но баш зато, зато што није могао бити 

другде, тешко је подносио да она остане ћифтински мизерна. 

 

                                                                                                                          Сретен Марић  

                          Електронска изложба поводом 250 година од рођења Фридриха Хелдерлина 



• У Лауфену на Некару (Lauffen am 

Neckar), немачком градићу, у 

покрајини Баден–Виртемберг, 20. 

марта 1770. рођен је Јохан 

Кристијан Фридрих Хелдерлин.    

• Отац му је био управник самостанског имања, а 

умреће само две године после синовљевог 

рођења, неколико седмица пре рођења ћерке 

Хајнрике, Хелдерлинове сестре.  

                          Електронска изложба поводом 250 година од рођења Фридриха Хелдерлина 

отац Фридриха Хелдерлина 

Лауфен на Некару 



• Мајка Јохана Кристијана, рођена Хајн, 

после мужевљеве смрти, поново ће се 

удати, сад за општинског саветника и 

градоначелника места Ниртингена, 

родити још једног сина, Карла Гока, 

Хелдерлиновог полубрата. Хелдерлинова 

мајка умреће 1828. године. 

                          Електронска изложба поводом 250 година од рођења Фридриха Хелдерлина 



• Од 1784–1786. године Хелдерлин је у 

интернату мале богословије у 

Декендорфу. Године 1784. написао је 

прву песму.  

• Мајка је Хелдерлину наменила 

богословску каријеру, па отуда он, 20. 

октобра, ступа у ниже црквено 

семениште у Декендорфу (само неколико 

километара удаљено од Ниртингена). 

• У тој школи влада уобичајено строга 

дисциплина. Хелдерлин учи хебрејски, 

латински и грчки језик, али и открива 

дела Клопштока и Шилера, те пише прва 

своја писма и прве песме. 

                          Електронска изложба поводом 250 година од рођења Фридриха Хелдерлина 



• Од 1788–1793. Хелдерлин студира 

теологију у Штифту, у Тибингену. Као бољи 

ученик у генерацији, добија стипендију и, 

11. октобра, ступа на чувени Богословски 

институт у Тибингену. 

• Почетком тибингенског раздобља настају 

многе песме. Одушевљен је Кантом, 

Русоом, француском револуцијом, чита 

Платона, а почиње и да се удаљава од 

протестантизма.   

• Током августа и септембра 1790. године 

полаже испит за магистра филозофије. 

 
Универзитет у Тибингену 

                          Електронска изложба поводом 250 година од рођења Фридриха Хелдерлина 



• 1793. године полаже духовнички испит 

у Штутгарту. У сведочанству пише да 

је Хелдерлин philologiae, inprimis 

graecae, et philosophiae, inprimis 

Kantinae, et literarum elgantiorum 

assiduus cultor. Тај испит му допушта 

вршење евангелистичке службе, али – 

упркос вољи мајке – он није склон тој 

каријери. У јесен већ, уочи тога, 

Шилер му налази место васпитача код 

Шарлоте фон Калб, у Валтерсхаузену 

код Мајнингена. У службу ступа 28. 

децембра.  

• У периоду од 1794–1795. године у Јени 

са заносом слуша Фихтеа. Постаје 

„душа Јене”. Често посећује Шилера, 

упознаје се с Гетеом и Хердером. У 

Јени започиње и пријатељство са 

Исаком фон Синклером, тајанственим 

Шкотом, који ће одиграти важну улогу 

у животу песника.  

 

                           Електронска изложба поводом 250 година од рођења Фридриха Хелдерлина 

Исак фон Синклер 



БМС I 250827 

                          Електронска изложба поводом 250 година од рођења Фридриха Хелдерлина 

  



• Године 1796. Хелдерлин постаје 

домаћи учитељ деце банкара Гонтара у 

Франкфурту. Газдарица, Сузета 

Гонтар, банкарева жена, рођена 

Боркенштајн, из Хамбурга, постаје 

Диотима Хелдерлинових песама. 

Сузета је, у том часу, већ десет година 

удата, и има четворо деце. Сусрет са 

његовом Диотимом дубоко је и 

пресудно утицао на Хелдерлиново 

песништво.  

• Крајем септембра 1798. године 

Хелдерлин бива принуђен да напусти 

кућу Гонтарових, али продужава да се 

још, ретко и тајно, виђа с Диотимом. 

Хелдерлин се на позив пријатеља 

Синклера склања у Хомбург, где овај 

ради као политички саветник код 

ландгрофа. Ту пише Емпедокла и 

Филозофске фрагменте. 

 

                         Електронска изложба поводом 250 година од рођења Фридриха Хелдерлина 

Сузета Гонтар 



      Кад бих се уз твоје ноге могао мало-помало 

образовати као уметник, у миру и слободи, верујем 

да бих то брзо постао, за чим у свем јаду чезне 

моје срце, у сузама и по ведром дану и често 

ћутећи у очају.  

      Сваку сузу коју већ годину дана плачемо 

заслужује то што нећемо имати радост коју смо 

могли себи да дамо (...) Увек сам изигравао 

кукавицу да бих те поштедео – увек сам се држао 

као да бих могао да се повинујем свему, као да сам 

играчка у рукама људи и околности, и да у мени 

нема чврстог срца које би у свом праву верно и 

слободно куцало за свој најбољи, најдражи 

живот... та вечна борба и противречје у 

унутрашњости, бол који мора да те лагано убија... 

Фридрих Хелдерлин 

БМС I 250827 

                            Електронска изложба поводом 250 година од рођења Фридриха Хелдерлина 



• У јануару 1802. године Хелдерлин стиже у 

Бордо да покуша да буде домаћи учитељ и 

капелан код хамбуршког конзула у Бордоу. 

Претпоставља се да је одбио да врши улогу 

проповедника у немачкој колонији у 

Бордоу и враћа се већ средином маја у 

завичај. Исте године, 22. јуна, у 

Франкфурту умире Диотима. За њену смрт 

Хелдерлин сазнаје тек почетком јула, у 

Штутгарту.  

• Наредне године, после изузетно тешког 

стања, које је наступило у време одмах по 

Диотиминој смрти, Хелдерлиново стање се 

стабилизује. Завршава преводе 

Софоклових трагедија. Шелинг, који га 

током лета и крајем године посећује, 

наводно је ужаснут Хелдерлиновим 

изгледом и стањем његовог духа. 

 

                            Електронска изложба поводом 250 година од рођења Фридриха Хелдерлина 

Фридрих Хелдерлин, 1843. године 



 

 

 

 

 

 

• Године 1806. Синклер води песника у Тибинген, на Аутенритову клинику, ради 

психијатријског третмана. Хелдерлин је скоро годину дана присилно у душевној 

болници. 

 

• Наредне године, као неизлечив случај, бива поверен породици столара Цимера, који 

га смешта у кулу над Некром. И ту песник остаје до смрти, готово четрдесет година. 

  

• 7. јун 1843. умире песник Фридрих Хелделрин. 

 

(Коришћени биографски подаци из књиге Поетика, коју је приредио Јовица Аћин) 

• Под заштитом свога пријатеља Синклера, песник је 1804. године поново у Хомбургу. 

Синклер му је издејствовао као синекуру место библиотекара дворске библиотеке. На 

име библиотекареве плате, Синклер се одриче на скоро две године повишице својих 

прихода. Хелдерлин не престаје да ствара. Из тог периода су нам остали импозантни 

фрагменти његових последњих химни.  

                            Електронска изложба поводом 250 година од рођења Фридриха Хелдерлина 



      Старо је веровање да се у нетакнутим душама обзнањују богови и откривају 

будућност ствари. Хелдерлин је живео у таквој побожно чуваној чистоти и у јасној 

лепоти бића. Кад је као младић ишао горе–доле међу пријатељима у тибингеншком 

заводу, било је то као да Аполон корача кроз салу. Једном дечаку који га је видео тамо на 

извођењу музике, како стоји са виолином у руци, та слика се утиснула за цео живот: 

правилно обликовано лице благих црта, његов лепи стас, уредно и чисто одело и израз 

узвишености у читавој појави. Његова отмена природа била је бескрајно осетљива према 

свакој вулгарности у расположењу... 

Вилхелм Дилтај 

 



Дела  

(избор) 



БМС II 11326 



       
Но пријатељу! Стижемо прекасно. Живе додуше 

богови још, ал горе над главом, у другом свету. 

Бескрајно делују тамо, а као да мало маре 

живимо ли; толико штеде нас небесници. 

Јер не може увек слаби да садржи их сасуд, 

понекад само поднесе обиље божје човек. 

Сан о њима је потом живот. Али блудња 

помаже, као дремеж, и снажи нас невоља и ноћ 

док јунака доста у бронзаној не порасте колевци, 

и срца, ко пре снагом небесницима сличних. 

С грмљавином тад ће доћи. Међутим, често ми се 

чини боље да спавам, но тако без другова да сам, 

тако да ишчекујем, а шта да чиним и кажем 

не знам, и чему песници у оскудно време?  

 

(стихови из песме Хлеб и вино) 

 



БМС I 108375 



       

 
      Тако сам дошао међу Немце. Нисам много тражио и био сам спреман да још мање 

нађем. Дошао сам скрушено, као слепи Едип без домовине до капије Атине, где га је 

божански гај примио и лепе га душе сусреле. 

       Како је са мном друкчије било! 

       Варвари од старине, који су марљивошћу и науком и чак и кроз религију још 

варварскији постали, дубоко неспособни за свако божанско осећање... Раднике видиш, али 

људе не, мислиоце, али људе не, свештенике, али људе не, господаре и слуге, младиће и 

сталожен свет, али људе не... 

 

Фридрих Хелдерлин, Хиперион 



БМС I 108542 



       

 

      Без славе и усамљен враћам се и лутам отаџбином мојом што се као врт мртвих 

простире уоколо у даљине; и можда ме очекује нож ловца који нас Грке, као дивљач 

шумску, држи за разоноду. 

      Али ти још увек сијаш, сунце небеса! Ти се још увек зелениш, света земљо! Још увек 

жуборе бујице у море и дрвеће сеновито лахори у подневу... Пуноћа свеживог света хрни и 

опојношћу засићује злопаћено моје биће. 

 

Фридрих Хелдерлин, Хиперион 



БМС II 41574 



БМС II 111658  



БМС II 484916 



БМС II 489994  



БМС II 1192372  



Дм II 1334 



Марић I 6185 



Марић I 6297  



      Хелдерлинов мислилачки пут, који је несумњиво захтевао својеврсну одважност, водио 

је у даљине у које се нису усудили заћи ни најдалекосежнији филозофи његовог времена, 

међу којима истакнуто место заузима Хегел. Тај пут, (...) пут је на којем величина поезије 

само расте, и њен се значај открива као незаобилазан за људски опстанак. 

 

Јовица Аћин 

 



У дечачко моје доба... 
У дечачко моје доба 

спасавао ме често један бог 
од људске вике и шиба. 

Тад играх се безбедно и добро 
са цветовима у гају и лахори 

небески 
играху се са мном... 

 
Истина, нисам тада вас још 

именом звао, а ни ви мене 
не именовасте, ко што људи 

чине, 
као да се познају. 

 

Па ипак, боље вас познавах 
но икад што знадох људе. 

Разумео сам тишину Етера, 
људске речи не разумех никад. 

 
Мене је одгајао благоглас 

лахоравог гаја 
и љубави се научих 

међу цвећем. 
 

У наручју богова одрастох. 
  
 

(Из песама насталих у 
Франкфурту у периоду између 

1797–1798)  
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Рекли су о  

Фридриху Хелдерлину 



       

 
      Код њега сам искусио колика је моћ урођене, изворне љупкости. 

 

 Шелинг 

 

      Већ и спољшњи изглед Фридрихов био је изванредно мио; дубоке, ужарене, лепе очи, 

високо чело и скрoман, духовит, неодољиво привлачан израз придобијали су свачије срце. 

Душевна доброта, урођена племенитост, топао, живахан начин мишљења и осећања и 

природна грација... 

 Вајблингер 

 



       

       Хелдерлинова јединствена људска и песничка судбина трагична је и потресна. 

Он као човек достиже врхунац стваралаштва са тридесет пет година и повлачи се у 

одрицање које људи сматрају помраченошћу духа – и тако још тридесет пет година живи у 

тибингенској кули, на обали Некара, животом биљке.  

 

      За Хелдерлина је лирика пре све друго него претерани занос који не зна за правила, 

него необуздано одушевљење, импровизовани излив осећања, геније – напротив, она је 

највећа одређеност и тачност структуре, најпрецизнији ситан рад. 

 

Пјер Берто 



       
      Песник почиње својом филозофијом и пита се чиме му се грчки живот издваја у 

поређењу са животом у његовој отаџбини: тиме што се ту богови појављују међу људима, с 

њима се венчавају, што божја слика „живи међу људима” (стих 27). Јадиковка због краја 

тог боговима испуњеног дана Грка нама је најприсније позната јадиковка Хелдерлиновог 

певања, јадиковка које је прожела роман о Хипериону и чаролијом створила величанствене 

слике жудње великих елегија као што су „Архипелаг” и „Хлеб и вино”. Али и непрекидна 

песникова филозофска самоспознаја јасно каже шта и зашто толико воли у грчком животу: 

што ту свако „са смислом и душом припада свету” и што је управо одатле дошла особена 

искреност у карактерима и односима, док код модерних влада „безосећајност за заједничку 

част и заједничку својину”, једна „ограниченост” која их све – а пре свих Немце – изнутра 

паралише.  

 

Ханс-Георг Гадамер 



      Апсолутизам, социјални притисак племства и новца, религиозна ограниченост, 

односили су победу у том друштву. То је водило резигнацији. Ниједну спољашњу 

егзистенцију није могао да пронађе тај тихи, лагани лирски геније. Запао је у животну 

оскудицу и немаштину. Све га је терало из света делања и уживања према унутра, у дубине 

ствари, у тоталну усамљеност. 

 

Вилхелм Дилтај 



      Хелдерлин је из градића Лауфена на Некару. Тамо га је окруживала мирна завичајна 

чаролија швапског предела. На ушћу љупке реке налазила се стара црква Свете 

Регисвинде, на једном каменом острву у реци штрчала је сива кула старе тврђаве, а 

ослоњени на виногорјем обрасле обронке долине на супротној обали уздизали су се 

стубови старог срушеног манастира... 

Вилхелм Дилтај 

 

 

На тиху реку враћа се ведри брод 

и носи жетву с далеког острвља; 

у завичај бих и ја хтео, 

али зар пожњех што осим бола? 

  

Ви мила жала што ме одгајисте, 

да л’ стишаћете љубавни јад? И ви,  

детињства шуме, да л’ ћете ми 

дати још једном, кад приспем, мира?  

 

Завичај (превео Бранимир Живојиновић) 

 

 



 

 

 

      Његово осећање природе образовало се на утисцима тог предела... Тамо где благи 

брежуљци и долине окружују човека а да га не спутавају, тамо где фине далеке линије 

плавих планина маме даље а ипак скривају и чувају долину: ту, из тог осећања места, 

настаје благи и пријатељски однос према природи – збринутост, потајно самопријањање уз 

долину, реку и брегове, а ипак и чезнуће за треперавом даљином.  

Вилхелм Дилтај 
  
 



       

 
      Један од Хелдерлинових младих тибингенских пријатеља, Магенау, описао је како су, 

заједно са Хелдерлином, певали једно вече, уз чашу вина, у некој баштенској кућици редом 

песме радости, а кад је дошла на ред Шилерова песма „Радости”, која је са болом пунча 

била остављена за крај, захтевао је Хелдерлин да се пре тога умију, да би је „чисти певали”. 

 

Миљан Мојашевић  



 

       И после завршених студија на универзитету, Хелдерлин сматра филозофију науком која 

се мора познавати. „Филозофију мораш студирати”, пише он брату, „па макар немао новца 

више но да купиш лампу и уље, нити времена више но од поноћи до петлова”. Две године 

затим, у писму блиском пријатељу са студија, Нојферу, назива Хелдерлин филозофију и 

болницом за пропале поете, каквим и себе сматра. Растржући се између поезије и 

филозофије, Хелдерлин се одлучио за поезију, сматрајући да је ипак она, а не филозофија, 

његово право поље рада, оставивши за собом и низ запажених филозофских фрагмената.  

 

Миљан Мојашевић 



       

      Једно време (јесени и зиме 1790. године) становали су Хелдерлин, Хегел и Шелинг, два 

будућа велика филозофа и будући велики песник, заједно у једној соби, заједно читали 

Платона, Канта и Јакобијева писма о Спинози, истог дана су се промовисали Хелдерлин и 

Хегел за магистре филозофије, исте године су, уосталом, и рођени, и исте године (1788) и 

ступили у тибингенски интернат. Ту су се, попут и других својих младих другова, заједно 

одушевљавали идејама Француске револуције, клицали против тираније, прижељкивали 

Немачкој да својим пробуђеним слободарством потамни славу Француске... 

 

Миљан Мојашевић 



             Хиперион прижељкује бољи, лепши, слободан живот. Он ће се и борити за то, истина 

узалуд. Спонтаном љубављу воли своје пријатеље – људе чисте, лепе душе – и зато што у 

њима замишља тај бољи свет. Губећи идилично замишљене пријатеље, Хиперион губи и 

илузије о бољем свету са којим их је идентификовао. Као и Вертер, и Хиперион болује у 

атмосфери једног тешког времена, па пати, више, и много активније него Вертер, и због 

невоља тог времена. 

 

Миљан Мојашевић 



       

 

      Истина је, што се Хелдерлина тиче, да је његову болест немогуће посматрати 

искључиво као приватни патолошки случај. Она збиља изгледа као екстремни случај 

одбијања једне изузетно обдарене личности да се прилагоди понижавајућим животним 

условима, породичним, друштвеним, националним. Његов случај није усамљен... 

      Нема сумње, бар за мене, да је Хелдерлиново лудило некако репрезентативно за 

судбину песника, за судбину свих оних који нису могли да сносе конвенционалну 

анормалност целог једног друштва, да је та неприлагодљивост на неки начин доказ 

здравља, здравља иако води у лудило. Кад је природа снажна, онда је мораш сломити, јер 

се не да савити. 

 

 

Сретен Марић 

  



       

 
      О сродности између песника и философа (Хелдерлина и Хегела) много се писало. Нема 

сумње да је она била велика у њиховим раним годинама, у богословији у Тибингену и 

првих година после, али је исто тако очевидан и разлаз коју годину касније... Ради се о 

нечем битном: философ типа хегеловског беседи о искуству, а оно је увек стечено; песник 

Хелдерлин говори о жељама, један је дакле окренут бившем, други будућем... Сада пада 

вече после дугог дана историје, седимо и мислимо, вели Хегел... Сад, ево, свиће, одговара 

Хелдерлин у својој чувеној химни, устaнимо и кренимо! 

 

Сретен Марић 



       
      Дакле, пре свега се можемо двоумити око тога да ли је Хелдерлин изворно хришћански 

песник или није. Западњачка филологија, филозофија, па и теологија су на ово питање 

давале углавном одречан одговор са становишта своје генералне рационализације, 

секуларизације и чак атеизације свега изворно мистичног, у овом случају оног 

откровењског, јеванђеоског и Христовог, богочовечанског. Утолико се на Западу губио 

смисао за темељну мистичку димензију хришћанства. Но, то је процес чији је пун замах 

започео управо у Хелдерлиново доба, у веку разумског просветитељства, а песников однос 

према овом савременом интелектуалном струјању је био углавном негативан, те су његова 

мерила углавном непримерена Хелдерлиновом делу. 

 

Миодраг Лома 



            Али каквог је то Христа Хелдерлин позвао? – Онаквог, какав се сасвим историјски 

конкретно манифестовао по сведочењу Христовог најљубљенијег пријатеља и највернијег 

очевица, светог апостола Јована. У четвртој глави Јеванђеља по Јовану Христос је приказан 

у сасвим одређеном времену и простору: на повратку из Јерусалима са Пасхе, у пролеће, 

почетком маја, 28. године, у подне на Јаковљевом извору, у близини самаријског града 

Сихар (тај зденац и данас постоји). Управо ту и тада се Христос, како то Хелдерлин увиђа 

кроз Јованов поглед очевица, открио као пријатељски озбиљно људима привржен... Стога 

је Христос у Хелдерлиновим очима на смрт озбиљно, збиљски самопожртвовано и 

спасоносно, стварно и истинито пријатељски привржен људском свету. 

 

Миодраг Лома 



       

 

      Хелдерлин види само оно што је и Христов ученик морао видети, али не и изричито 

нагласити, јер је проповедао у медитеранском свету, где се комплетан и конкретан 

доживљај зденца с бујном вегетацијом у сунцем жеженој земљи подразумевао код његових 

слушалаца. Међутим, Хелдерлин жели да за онаквог Христа какав је Он заиста повесно 

био отвори очи управо људима у једној континенталној и северној земљи, те инсистира на 

сваком детаљу Јовановог виђења, и на оном подразумеваном, те неизреченом... Тако 

Хелдерлин у једну жижу сабира сваки Јованов поглед на Христа на Јаковљевом извору: 

Тамо под сиријском палмом,/ Где близу лежа град, крај зденца радо би;/ Жито је шумело 

около, тихо дисаше хлад/ Од сенке посвећене горе.  

 

Миодраг Лома 


