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ЈАТАГАН МАлА,  
С оБЕ СТрАНЕ БАрЕ

Нећеш веровати да се некад тако лако убијало, 
ал’ и умирало, верно и лако.

Душан Матић, 
Забележено после бомбардовања на Ускрс 1944.

Мислим на ровињ.
Драган Петровић

Београде, туго моја 
Београде, село моје

Александар Петровић

Не дав но је, у бе ле шци на кра ју сво је књи ге при
по ве да ка Мо раш ме јед ном опет ов де до ве сти, мла ди 
и ве о ма да ро ви ти Бо јан Бо сиљ чић на пи сао, да ка ко о 
се би: „По зна јем сва ку ули цу у Бе о гра ду“. иза зе ле не 
за ве се шар ма и из ве сне де чач ке још раз ме тљи во сти 
кри ло се у том ис ка зу не сум њи во на сто ја ње за шти
те ур ба ног ин стинк та, ако хо ће те и син дро ма Бе о гра
да ко ји се, де це ни ја ма, уоста лом и сто ле ћи ма, бра ни, 
без раз ло жно и ра зло жно, очај нич ки и бро до лом нич
ки у сва ком слу ча ју.

Алек сан дар Пе тр о вић ни је на пи сао ре че ни цу на
лик на ону Бо сиљ чи ће ву. Али је чи та вом ат мос фе
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ром ове та ко ве хе мент но бе о град ске књи ге до ка зи
вао мен та ли тет гра да ко ји је у мо дер ним вре ме ни ма, 
у ка та кли зма ма, а на по се у го ди на ма рат ним, и оку
па циј ским или санк циј ским, до жи вља вао сво ју ка
тар зу. Сво ју двој нич ку про јек ци ју. Ни ка да, оче вид но, 
ова књи га ве ли ких спо је ва и ком пле мен тар них сен зи
би ли те та ни је мо гла би ти ак ту ел ни ја, не по сред ни ја, 
бли жа овим на шим су мор ним го ди шњим до би ма, ка
да – као усред пр вих оку па циј ских зи ма – усред бе о
град ских пе ја за жа, нај че шће ви ре „су лун да ри као не
ки стра шни сле пи пе ри ско пи“. Мо жда је, у на шој још 
увек до шљач кој, се о ској, тзв. ствар но сној про зи, је
ди но не што од ра зант не рат не све тло сти мо гло да се 
про на ђе у култ ној књи зи на ших ра них ше зде се тих го
ди на, у При ча ма о за на ти ма Бо ре ћо си ћа. Бе о град, 
онај Бе о град ко ји су сна три ли мла ди ћи ро ма на ду ша
на Ма ти ћа на кал др ми па лан ки Ср би је, без ма ло она
ко ка ко три се стре Че хо ва до зи ва ју ћи Мо скву, ов де, у 
же сто ким, до жи вље ним ре че ни ца ма Алек сан дра Пе
тр о ви ћа, осве тљен је ди фу зним ис ку ством рат них и 
тзв. пре ла зних вре ме на. Уне ко ли ко, исто ис ку стве но, 
вре ме оку па ци је је без ма ло из јед на че но са вре ме ном 
санк ци ја, бло ка де, не пре ва зи ђе не град ске бе де, си ви
ла, без на де жно сти.

Бе о град ско вре ме се, и у овом ро ма ну Алек сан дра 
Пе тр о ви ћа, ме ри бом бар до ва њи ма, ме ђу вре ме ном ко
је још жи ви, ко је функ ци о ни ше. У све му се под ра зу
ме ва, и ка да се не чу је, крик уса мље ног, из гу бље ног 
чо ве ка. Ве зе Бронк са са Ка та ни ће вом ули цом су сва
ка ко по ка за не и до ка за не. Пе тр о вић про но си свој Бе
о град на свим ме ри ди ја ни ма. ра ди се, пре све га, о об
но вље ној ме ло ди ји, Не ма њи на ули ца. Са ви нач ка цр
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ква, она иста ко ја се спо ми ње у ан то ло гиј ској пе сми 
ду ша на Ма ти ћа Све тлост без по гле да, Бол ман, апа
тин ска Ма ла, Бо го је во, Ни ко лин ци, Мо но штор, Ба ла
та, Ма ли лон дон, са мо су не ке од адре са, та јан стве не 
тач ке јед ног друк чи јег, уну тра шњег ду хов ног атла са 
све та. Све Ја та ган Ма ле све та об но вље не су ов де за 
ра чун спо зна је о укуп но сти, о дра ма тич ном то та ли те
ту жи во та ко ји не пре ста је, и ко ме кра ја не ма. има је
дан на слов Пе тр о ви ћев ко ји на по ми ње упра во ту из
ри чи то пост мо дер ну оп се си ју гра дом: Две ку ће, че
ти ри ге не ра ла, мо ја ба ба и по ход на Ру си ју. он, усло
вљен опет по гле дом са про зор ског оног ви ди ков ца у 
Не ма њи ној ули ци, исто као ре ми ни сцен ци је Ан дри
ће вих кон зу ла усред Трав ни ка, ите ка ко су ге ри ше ве
чи ти, спи рал ни ме мен то свим осва јач ким по хо ди ма. 
и то ли ким упа ра ђе ним, још нео кр ње ним ко хо р та ма 
смр ти. онај, опет, стра вич ни ме га ло по лис ру ше ви на 
и бе де, пре по знат ваљ да у Бронк су, не над но си се над 
на ше хо ри зон те као по след ња опо ме на. Већ ка зна.

Бе лог свог Бо ру Алек сан дар Пе тр о вић је и у овој 
књи зи пра тио и „пре ко ба ре“, фи зич ког го то во, ствар
но сни јег од би ло ког про то ти па, а лаф ка дио лу ки, ју
нак Жи до вих По дру ма Ва ти ка на, онај да кле ко ји је, 
исто, до та као на шу њи ву, ка ко би ка за ла већ иси до
ра Се ку лић, сво је вољ но од ре ђу је свој жи вот, и ту ђу 
смрт. Та јан стве ни ци ган ски на род, ро ман ти чар ски 
дух, али и дух Евро пе, на Пе тр о ви ће вим стра ни ца ма, 
као уоста лом и на фил мо ви ма, ја вља се у ра све ти из
ну тра, ап со лут но ли шен по мо дар ског са у че ство ва ња, 
тзв. ци ви ли за циј ског пе жо ра тив но име но ва ног при
ла го ђа ва ња, са ми ло сти би ло ко је вр сте. Ста ри сом
бор ски хо тел ода кле од је ку је сад већ ле ген дар на ци
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ган ска пе сма та ко је, исто, на јед ном за ста кљен, не
пре ва зи ђен. Као уоста лом и онај кли нач ки лист Са
тир, из да ле ке 1942, опет рат не го ди не, штам пан у 
три при мер ка.

Би ло је то вре ме ка да је Ви ви јан ро манс уз бу ђи
ва ла клин це с екра на лет њих би о скоп ских ба шти, ка
да су, по сле бом бар до ва ња, бе бе ви си ле на гра на ма, 
бе бе из по ро ди ли шта у Крун ској ули ци: ег зо тич но 
во ће Ср би је, и ка да су се, у би о ско пу „Сла ви ја“, на
шмин ка ни ен ка ве де ов ци об ра чу на ва ли јед но став но, 
уби ја ју ћи, са не по кор ним или са мо не по слу шно не
ста шним цр ве но ар меј ци ма. За ро бље ни Нем ци, на час 
ли кви ди ра ни те да ле ке већ је се ни 1944. го ди не, без
ма ло су на дла ку на лик оним ко је је Ма тић, по сле Ко
лу бар ске бит ке, ви део на кру ше вач ком тр гу, и ко ји ма 
је, под псе у до ни мом, по све тио свој пр ви об ја вље ни 
текст у Рад нич ким но ви на ма 1915. го ди не. Све се, ме
тр о ном ски, вр ти око тр га Сла ви је. Не ста ју ку ће, не
ста је за пра во Сла ви ја, ка же Пе тр о вић, и све се ви ше, 
пред ње го вим де чач ким очи ма, пре тва ра у Трг ди ми
три ја Ту цо ви ћа, ко лу бар ског му че ни ка. У чи та вој тој 
су ро вој па ра диг ми има еле ме на та аутен тич не жи вот
но сти, уну тра шњег сми сла, по гле да на дру гу стра ну.

Као и са Ла гу мом Све тла не Вел марЈан ко вић, ми 
и с овом књи гом од би ја мо ви то пе ре но и по све аутен
тич но са зна ње о по но ру Бе о гра да и еуфо рич но упле
те ног у сво ју друк чи ју по ма му, и езо те рич ног, ма гич
ног, бес крај ног. Бе о гра да је би ло. и то са зна ње, по пут 
сна жне пли ме, на и ла зи у лек ти ра ма овог по но сног, но 
ите ка ко осе ћај ног, ме лан хо лич ног бре ви ја ра ко ји је, 
по нај пре и већ ма, по све ћен си ну дра га ну, ње го вој 
ум но сти, ње го вој ра до зна ло сти, ње го вој сме шљи во
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сти нај зад. исто вре ме но и спе ци фич но ор га ни зо ван 
днев ник нај зна ме ни ти јег на шег филм ског ства ра о ца, 
ова књи га су пер и ор но ту ма чи и ауто ро ву ин спи ра ци ју 
Злим ду си ма до сто јев ског у јед ном фил му, и Ми хај
ла ла ка то ша, и млеч не пу те ве над на ма. оне исте ко
је је то ли ко ма рио Ми лан Ко њо вић. Ви со ке ку ће Бе о
гра да ко је је по ми њао дра ган, и она ње го ва раз дра га
на по ми сао на ро вињ, на фе ри јал но вре ме, и онај сва
ког ју тра по диг ну ти ње гов јар бол, у мре жи рас ка ла
шних асо ци ја ци ја из Бронк са, све се то над овај Пе тр
о ви ћев ру ко пис над но си као нај нај ни ја исти на, ка ко 
би већ за бе ле жи ли на ши ста ри над ре а ли сти. Чи та ва 
ан ти но ми ја љу ба ви, мул ти пли ци ра не, сто ли ке, је дин
стве не, ов де се ис ка зу је као же сто ка страст. Као бор
ба за про стра но на ше бе о град ско не бо ко је пу ца иза 
би ло ког по лу про фи ла раз ру ше не бом бар до ва не ку
ће, крај Сла ви је, опет. и као што је Бе о град епи цен
тар по тре са, али и бо ла ве ли ке Пе тр о ви ће ве га лак си
је, све јед но да ли је на сло бод ним це ста ма Ка ли фор
ни је или у ге то и зи ра ном Бронк су, та ко је упра во та 
Сла ви ја, дра ма тич но ру ше на, на по ла ки ло ме тра раз
да љи не од не так ну те же ле знич ке ста ни це, до ле, го
то во си но ним јед ног жи во та, сва ка ко, и бар два на ра
шта ја Бе о гра ђа на ко јих је, сва ка ко, све ма ње.

Ми лош Цр њан ски ко ји је, та ко ђе, је дан од ју на
ка овог ро ма на, био је на пи сао, а ка сни је то че сто и 
по на вљао, ка ко је, по по врат ку 1965. го ди не, уочио 
да у Бе о гра ду не ма ста рих љу ди. ов де, код Пе тр о ви
ћа и ста ри љу ди, ко је је упам тио, му дри и ис ку стве
но ути цај ни, ви де и пре по зна ју, про ри чу сва кад. Као 
што оно мај ка да фи на, усред Сом бо ра, из чу ве не пе
сме Жар ка Ва си ље ви ћа, и по сле сво је смр ти, док је 



10

про но се на гро бље Чо но пљан ским со ка ком, гле да, и 
до бро ви ди, очај на што ни ко ви ше не бри не за ње
не уну чи ће и ко ке, та ко се и ов де, с вре ме на на вре ме, 
по ма ља иза опа ке по мр чи не на ших по лу за бо ра ва, лик 
по не ког од на ших ста рих, пре да ка и ком ши ја, све јед
но. исто бе о град ских. Све у на сто ја њу да она фа мо
зна пу стињ ска пра зни на ко ју је Пе тр о вић пре по зна
вао упра во усред нај ве ћих ме га ло по ли са пла не те, ни
ка да и ни ка ко не стиг не и не за вла да пот пу но. Алт ма
нов филм, ов де спо ми њан у ве зи са ста рач ким до мом 
у Бронк су, исто је кон тра пункт. Као што се, ите ка ко, 
све до че ња и ту ма че ња о са мо у би лач ком бок су на ших 
ма ло град ских пе ри фе ри ја, у го ди на ма на шег ре ал со
ци ја ли зма, под пер верз ним по кр о ви тељ ством моћ
ни ка и по ли ца ја ца, ите ка ко мо же јед на чи ти са стра
вич ним бор ба ма па са, усред Бе о гра да, на ших да ту
ма. Не по слу шна, тра гич на не ис то мер ност на шег до
ба, не си ме трич ност не са мо ар хи тек ту ре већ и суд
би на, из ри чит пре зир пре ма ге о ме три ји би ло ко је вр
сте, све то ин тим но су се ду је овим ис по ве сти ма ко је 
ни шта не дра ма ти зу ју, ни ко ме не пре те, али ни шта не 
оста вља ју под ус пут ним и кон вен ци о нал ним ети ке та
ма не до дир љи во сти. Све је ов де друк чи је, и све је ов
де на мах пре по зна тљи во. ру ко пис не вар љив, ло ги ка 
при сна. Бе о гра де, ту го мо ја – Бе о гра де, се ло мо је. Та
ко, исто, го во ри овај Пе тр о вић ко ји се не дво сми сле но 
опре де лио. За сан, за сло бо ду го во ра и збо ра, за сед
ми вео на ших ви ди ка ко ји су, бе сми сле но и без раз ло
жно, пре по кри ве ни ки чер ским раз глед нич ким ре ше
њи ма јед на чи на ко је су већ одав но ре ше не. Не у на
шу ко рист.
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Та ко се, он да, окру же ње овог Пе тр о ви ће вог Бе
о гра да на ла зи на по све дру гој и друк чи јој стра ни од 
ба нал них ге о граф ских, или пак ушто гље но исто риј
ских ре ше ња. Све је, опет, да ка ко, на дру гој стра ни. 
и у том сми слу бол ни али ан ђе о ском бла го шћу из не
дрен до јам о дра га но вој суд би ни, по све му ан ђе о ској, 
тре пе ри не у са хло, но шен јед на ко оним млеч ним пу
те ви ма над на ма, као и су ро во шћу Ка ра ђо зу ма. Звје
зда но не бо над на ма, ди лу ви јал ни ин стинкт у на ма. 
Та ко је го во рио, и пи сао, Кр ле жа, је дан од ли ко ва ове 
књи ге. Уоста лом и сце на ри ста јед ног Пе тр о ви ће вог 
фил ма, оног о Пе тру до бр о ви ћу. Рап со ди ја ни шта ви
ла, мо жда би и са да ка зао, као и по во дом сво јих Се о
ба, и Се о ба Цр њан ског, и сам Пе тр о вић.

Знам да би дра ган во лео да ви ди и чу је и чи та 
ову књи гу. Ако се не ва рам, и мој суд о њој.

има анег до та ка ко је, на вод но, тек ко ји тре ну так 
пре по чет ка пре ми јер не про јек ци је Кр ста ри це По
тем кин, Еј зен штајн, па нич но, ју рио уз сте пе ни це, 
до ка би не ки но о пе ра те ра, не би ли, ипак, спо јио не
спо је не рол не, и та ко спа сао ствар: свет ску пре ми је
ру. Чи ни се да и Шклов ски спо ми ње тај слу чај ко ји се 
за вр шио слав но: рол не су се, ма гич но, са ме од се бе, 
спо ји ле. ов де, код Алек сан дра Пе тр о ви ћа, про блем 
је на стао, ка ко ка же у овој књи зи, че сто та ко сна жно 
обо је ном ауто би о граф ском, ре ском ра све том, ка да су 
му, на њу јор шком тлу, уочи про јек ци је Ма е стра у 
слав ном Му зе ју мо дер не умет но сти, не ста ле све рол
не фил ма. Свих пет. оча јан, и по сле до бр ог са ве та, 
дао је оглас. и од мах се те ле фо ном ја вио „на ла зач“. 
За три сто ти не до ла ра рол не су би ле вра ће не. На де
мар ка ци ји ита ли јан ске оазе, у Бронк су. дру га вре ме
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на, оче вид но. Без ма гич ног, па те тич ног ути ца ја. Све 
што са мо на го ве шта ва ону пу стињ ску пра зни ну ко ју 
је Пе тр о вић пре по зна вао на то ли ким стра на ма. онај 
Пе тр о ви ћев „на ла зач“ био је, ка же се ов де, цр нац, ви
сок, леп као Апо лон, и дао му је, на кра ју, са вет да ни
шта у Њу јор ку не оста вља у ко ли ма… дра ган је, зна 
се, во лео ову при чу, и ја је об на вљам, тек уне ко ли ко. 
и сто га да би чи та ва ова књи га, овај не слу ће ни, бо га
ти, раз де ше ни бе о град ски ро ман, и сад, на кра ју, био 
под ан ђе о ским кри лом, дра га но вим.

Жи ви мо, и сад, у вре ме ну ка да нам, као суд би
на, пре те, ви со ко го ре, су лун да ри као не ки стра шни 
сле пи пе ри ско пи. У вре ме ну оскуд ном, мут ном, без
ум ном.

Но ви Сад, 8. 11. 1993. Дра шко Ре ђеп



СВЕ МО ЈЕ ЉУ БА ВИ 
СЛЕ ПИ ПЕ РИ СКО ПИ





ДРА ГА НО ВЕ ПРИ ЧЕ
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у тре ћој го ди ни

пр ва при ча

„иМА ЈЕ дАН Сир СА ВЕ ли КиМ рУ ПА МА и ЈА 
Во лиМ дА ГА ЈЕ дЕМ…“

дру га при ча

„У БЕ о ГрА дУ иМА ПУ Но Ви Со Ких КУ ћА…“
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че твр та го ди на

тре ћа при ча

„Жи ВЕ лА ЈЕ ЈЕд НоМ У Мо рУ ЈЕд НА ри БА и 
ЗВА лА СЕ дУ дА, А ЈА САМ ЈЕ Уло Вио…“

че твр та при ча

„ЕхЕЈ, Го Бо, хАЈ дЕ У ГрАд НА Ко лА ЧЕ…“ 
Бран ки но пи та ње: „Ко је Го бо?…“ 

„доК Тор Ти То…“ 
Бран ки но пи та ње: „А за што док тор?…“ 

„ЗА То ШТо ЈЕ ВЕ ли Ки БУ џА…“ 
Бран ки но пи та ње: „А да ли су сви док то ри бу џе?…“ 

„дА.“ 
Бран ки но пи та ње: „А шта си ти?…“ 

„ЈА САМ др МА Тор…“
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пе та го ди на

пе та при ча

Бран ки но пи та ње: „На шта ми слиш нај ви ше ових 
да на, дра га не?“ 

„Ми СлиМ НА ро ВиЊ…“ 
Бран ки но пи та ње: „А ка ко то ми слиш на ро вињ? 
Шта ми слиш?“ 

„Ми СлиМ дА ЈЕ лЕ По…“ 
Бран ки но пи та ње: „А због че га је ле по?“ 

„ЗБоГ Мо рА.“ 
Бран ки но пи та ње: „А да ли ти во лиш да се ку паш у 
мо ру или да га гле даш?…“ 

„Во лиМ УоП ШТЕ…“ 
Бран ки но пи та ње: „А мо жда ћеш би ти ка пе тан или 
ри бар?“ 

„Би ћУ ВЕ ли Ки Пи САЦ и Пи СА ћУ о Мо рУ.“ 
Бран ки но пи та ње: „хо ћеш ли већ су тра да ми на пи
шеш не што о мо ру?“ 

„НЕ.“ 
Бран ки но пи та ње: „Мо жда че каш да по ра стеш?“ 

„дА.“




