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Сли ка 1. Кар то граф, „Про ба пе ра“, ма сти ло на па пи ру, 21 х 
12 cm, 1991. го ди на, Архив Тај ног удру же ња широм света 
раз ве ја ног саћа Ва ви лон ске би бли о те ке.

Вре дан је пе ха ра на вр ши тог искре ним при зна њем добар 
оби чај ста рих кар то гра фа да пре но што се лате пи са
ња ка ра та на првом ли сту стр пљи во „по ку се“ перо 
– не само да би при бор и руку про ба ли, него и зато да 
би на мер ни ку са не ко ли ко речи олак ша ли сна ла же ње у 
ономе што га оче ку је. Како је перо ва ља но – ево, ра до
сти, пред њим већ без гла во уз ми че ку кав на Пра зни на 
– тако оста је да се нешто (не и пре ви ше) от кри је о 
за ми сли која га во ди. Можда то ли ко да стане на ис пру
жен длан: на ред на пе де сет два над зем на по гла вља, пе де
сет два ход ни ка ка та ком би на по ме на и пе де сет две 
скром но ура мље не слике не обра зу ју само про стор за 
чи та ње. На зна че ним под руч јем на мер ник може и да се 
креће – дуж обе ле же них и нео бе ле же них стаза, за ла зе
ћи у по сто је ће или не по сто је ће пре де ле, за ро нив ши да 
види дно воде, са гнув ши се да осмо три згод ну трав ку, 
про пев ши се на прсте да раз гле да облаке... И овде, јер 
су и реке не ка да биле капи, а и дру мо ви су спо чет ка 
пу тељ ци, још само то да на мер ник у том ходу мо же да 
са ста вља један мали Атлас. Да бо ме, са ста вља че ва је 
ствар како ће упо тре би ти рас по ло жи ву грађу, којим ће 
редом зи да ти, куда по ла га ти фуге, где отва ра ти про
зо ре, ко ли ко ће Атлас укра си ти соп стве ном ма штом. 
Кар то граф се нада да би се од по ну ђе ног могао са зда ти 
конак бо гат обил ним по гле дом. Ипак, ни за осмех не би 
био мање за до во љан да са ста вљач, макар на крат ко, од 
при ло же ног по диг не само удоб но, топло пре но ћи ште.
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реч за хвал но стИ

Пре део уз сам по че так, док су очи на мер ни ка 
од мор не, кар то граф жели да ис ко ри сти као згод но 
место и часак да ри ва ња. Про лећ ни стру чак нај леп
ше за хвал но сти нај ма ње је што за слу жу ју сви они 
који су по др жа ли при пре му грађе унете у овај Атлас.

Са ста вља чу по ну ђе не на по ве зи ва ње, из ло же не 
про сто ре мар љи во су уве ћа ле или упот пу ни ле број
не до ма ће и стра не уста но ве: Кра љев ско ге о граф ско 
дру штво из Лон до на, На род на би бли о те ка Ср би
је из Бе о гра да, Га ле ри ја Уфици из Фи рен це, Музеј 
тек сти ла из Ва шинг то на, Ки не ска ко лек ци ја Му зе ја 
ори јен тал ног ин сти ту та из Чи ка га, Тре тја ков ска 
га ле ри ја из Мо скве, Др жав ни архив из Ве не ци је, 
Дво ра на све жи не двор ца Еско ри јал, Ме тро по ли тен 
музеј из Њу јор ка, Га зиХу срев бе го ва би бли о те ка 
из Са ра је ва, Га ле ри ја огле да ла из Же не ве, Кра љев
ски музеј лепих умет но сти из Бри се ла, Астро ном
ска оп сер ва то ри ја из Бе о гра да, Ри зни ца Топ ка
пи Са ра ја из Ца ри гра да, Музеј ста кла из Му ра на, 
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Ју го сло вен ска ки но те ка из Бе о гра да, Ин сти тут за 
ча роб ња штво из Ла го са, Прадо музеј из Ма дри да, 
Бо та нич ки одсек Ака де ми је на не ви ди це из Ле њин
гра да, Музеј пу то ва ња из Дел хи ја, Ко ме са ри јат за 
пар ко ве, траве и спо ме ни ке из Града, Ка би нет мапа 
и гло бу са На род не би бли о те ке Ср би је из Бе о гра да, 
Све др жав ни легат снова из Па ри за, Музеј игра ча ка 
из Ми хел шта та, На ци о нал на га ле ри ја пор тре та из 
Лон до на, Еги пат ски музеј из Каира, Уни вер зи тет ска 
би бли о те ка из Рима, ма на стир Гра ча ни ца, Је вреј ски 
музеј из Франк фур та, NASA цен тар за ис пи ти ва ње 
про сто ра из Мил во ки ја, Збир ка Др жав ног му зич ког 
кон зер ва то ри ју ма из Бер ли на, Га ле ри ја са мо у ких 
ли ков них умет ни ка из Све то за ре ва, Ми ни стар ство 
за ста ри не из Адис Абебе, Чи та о ни ца Бри тан ског 
кул тур ног цен тра из Бе о гра да, Музеј Срп ске пра во
слав не цркве из Бе о гра да, Га ле ри ја Нуњо Гон сал вес 
из Ли са бо на, Музеј при ме ње не умет но сти но ма да из 
Ал жи ра, Кар то те ка јед ног ми ни стар ства из Па ри
за, Га ле ри ја ка ли гра фи је из Срем ских Кар ло ва ца, 
Ве ли ки музеј па пир не чипке, лам пи о на и зма је ва 
из Пе кин га и Архив Тај ног удру же ња широм света 
раз ви је ног саћа Ва ви лон ске би бли о те ке.

На рав но, бо гат ство свих ових ин сти ту ци ја не би 
било од ко ри сти да све срд ну помоћ нису пру жи
ли ку сто си, ал хе ми ча ри, кар то ман ти, исто ри ча ри, 
ша ма ни, му зи ко ло зи, астро но ми, фо то гра фи, ор ни
то ло зи, зве здо ча ци, ар хе о ло зи, ткачи, ка ба ли сти, 
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ве зи ље, зла та ри, ге о гра фи, грн ча ри, спи ри ти сти, 
ар хи ва ри, би бли о те ка ри, ко смо гра фи, де мо но ло зи, 
до ку мен та ри сти, но ви на ри, жреци, ре ста у ра то ри, 
цр та чи, ту ма чи снова, не гро ман ти, би о ло зи, ар хи
тек те, ра шља ри и други који су кар то гра фа, струч
ним при мед ба ма, усме ра ва ли на ис прав не пу те ве 
про у ча ва ња на бро ја них фон до ва.

Ово ме, сва ка ко, ваља при дру жи ти и на ро чи ту 
за хвал ност оним при ват ним ко лек ци о на ри ма који 
су кар то гра фу љу ба зно омо гу ћи ли увид у са др жа је 
сво јих збир ки.

Та ко ђе, кар то граф не може да за бо ра ви по ка за но 
стр пље ње пре во ди ла ца, до бро на мер ност са ве та сво
јих ко ле га, охра бру ју ће речи при ја те ља, нео п ход ну 
помоћ по ро ди це – све од ве ли ког, кат кад и пре суд
ног зна ча ја за пре ва зи ла же ње те шко ћа ис кр слих у 
току ра да.

На крају, кар то граф се по себ но за хва љу је са ста
вља чу или на мер ни ку (већ како он же ли), јер би без 
њега ова грађа то и оста ла; дакле, не би била це ли на 
– ни Атлас, ни конак, него про сти збир по гла вља, 
на по ме на и илу стра ци ја из ме ђу којих расту ли сто
ви па пра ти, на чије стра не при ста је ма хо ви на, где 
са му ју, тужне речи бес цвет ни це.

У про ле ће Кар то граф





Пла во као По сле ДИ ца  
јеДноГ усПе шноГ По сла

Упр кос Саши ном озбиљ ном упо зо ре њу да би 
било раз бо ри то саче ка ти и мишље ње одсут них, 
још истог јутра смо уси дри ли скалу радиоапа ра та 
посред жубо ра ве музи ке, попи ли по чаши цу кај
си је ва че за добар поче так и при сту пи ли спро во ђе
њу дого во ра. Мушкар ци ма нису сти гли да спад ну 
засу ка ни рука ви, а сав наме штај из про сто ри ја на 
спра ту већ се нала зио у при зе мљу. Жене су обле та ле 
уна о ко ло бри жно скла ња ју ћи ломљи ве пред ме те: 
посу ђе, вазе, укра сне тањи ре, боце, слике, тести је, 
стоне лампе, огле да ла, меда љо не, сак си је, врче ве, 
пор це лан ске фигу ри це; уоп ште – све оно што нема 
нави ку да се сели, па се тада (и при нај ма њем поме
ра њу) намер но крњи или још пако сни је пуца.

Са свим обузе ти убе ђе њем да смо се при хва ти ли 
зна чај ног поду хва та, није било изво дљи во сети ти се 
свега – на напор смо пот пу но забо ра ви ли. Можда 
је зато тава ни ца сру ше на пре но што се подне 
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раз ли ста ло у попод не. Речју – гра шчи це зноја су се 
котр ља ле низ наша чела, фина пра ши на мал те ра се 
још хва та ла међу тре па ви це, пуца ње кров не трске 
није сти за ло да се слег не у ушима, а уз под нож је куће 
су се црве не ле висо ке купе ски ну тог црепа.

Од о зго, са улице, допи рао је жамор узне ми ре них 
сугра ђа на. Људи су ста ја ли међу соб но се сашап та
ва ју ћи и рука ма упи ру ћи час ка нама, час ка попри
лич ном кома ду таван ске таме1 што се уз шкри пу 
лено опра штао од косни ка и греда, да би напо кон 
уло вљен сна жном мати цом ветра без трага нестао у 
виру даљи не. Иако оба ви јен хват дебе лом недо у ми
цом (и нај ши ри ветар је бес по мо ћан пред тежи ном 
нераз бо ра), оку пље ни свет није ништа схва тао нити 
питао (као да ми не бисмо одго во ри ли), све док се 
из стро гих и забри ну тих лица није издво ји ло оно 
за осмех уоч љи ви је – стал но вла сни штво пошта ра 
Спи ри до на.

– Хеј, ви горе! – довик нуо нам је он про пи њу ћи се 
на прсте. – Ком ши је, сре ћан посао, куда са кро вом?

– Сре ћом ти се вра ти ло, мења мо му боју! – пока
зао је Бого мил тачно на рого ве свода. – Ове годи не 
наш кров ће бити, тако да кажем: плав!

По штар Спи ри дон се без мило сти луп нуо по челу, 
веро ват но пре ба цу ју ћи себи – како то да и сам није 
раз у мео сврху тако очи глед них радо ва, па се после 
кра ћег раз гле да ња спу стио на виси ну згра ну тих 
посма тра ча.
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– Наро де, ствар је јасна, људи мења ју кров! – поно
сно је он пре нео неупу ће ни ма све што је уздиг нут 
на прсте сазнао. – Било црве но, сада плаво. Уме сто 
црепа ста ви ли небо. Више нема шта да се види, спо
кој но може те сво јим кућа ма.

И тако је пред ве че, док је дан при ку пљао лати
це, док смо ми изно си ли шут, укла ња ли заоста ле 
одлом ке таван ске таме, чисти ли пар кет и пола ко 
вра ћа ли наме штај, свет почео да се рази ла зи са 
улице, све укр шта ју ћи прсте, сле жу ћи раме ни ма, 
злоб но комен та ри шу ћи виђе ну лудост или пре зри во 
окре ћу ћи главе од нашег дома.2

А тамо, на спра ту, тек неко ли ко мета ра изнад 
тужне нерас по зна ји це, ми смо посао при во ди ли 
крају. Све је било као и јутрос пошто је једна ста
рин ска комо да, на коју смо поста ви ли оби чан сат 
сун ча ник, заузе ла своје пре ђа шње место. (Све је 
било баш као и јутрос – само што наша кућа више 
није имала кров.)

Ка ко су нам се очи пуни ле новим изгле дом ста
ни шта, тако нам се тели ма раз ли вао талас при јат
них срси. При зна ње цело куп ној акци ји, мада и даље 
уве ре на да је тре ба ло саче ка ти одсут не, изра зи ла 
је чак и Саша. Про сла ву краја радо ва упри ли че ну 
у нај ве ћој соби на спра ту, лично је улеп ша ла рас
пли та њем косе.

Не што касни је, сли чан паро брод ском точку са 
рас ко шним паоци ма, у модри ква драт нове тава ни це 



Горан Петровић22

упло вио је пун месец. Кре ну ли смо на заслу же ни 
почи нак тек када су њего ве сре бр не лопа ти це захва
ти ле више од поло ви не ноћи. Ослу шку ју ћи пљу
ска ње неба, решен да бди, у отво ре ној соби остао 
је само Пот ко ви чар.

1 о тами подрум ској и таван ској

Про сто је неве ро ват но како човек добро вољ но при
ста је да нај ду жи део свог крат ког века про ве де изме
ђу две таме. Наив но веру ју ћи да га чува солид ност 
изра де пода и кров них греда, он и не раз ми шља о 
погуб но сти таквог начи на живо та. Исти на, ретко 
када се дого ди да упад не у подрум ску таму, или да му 
се на главу сру чи она таван ска. Смрт звана Гри зо ду
ши ца има споре ципе ле, пеле ри ну од тиши не и при
твор ну маску. Наиме, под му кле маг нет не силе, које 
вла да ју и изме ђу две наве де не таме, узро ку ју њихо
во лага но, али зато неумо љи во при вла че ње. Вре ме
ном удоб но чове ко во ста ни ште поста је дожи вот на 
клоп ка. Тада, при кле штен у соп стве ној кути ји ци, он 
увиђа фатал ност заблу де, но обич но нема довољ
но снаге да се из ње изба ви, па очај нич ки цима ју ћи 
шче па ном душом у гро зној сту пи ци скон ча ва телом. 
(Пре ма Енци кло пе ди ји Ser pen ti a na, погла вље „Обич
но уоби ча јен начин живо та и смр ти“.)
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2  раз об ли ча ва ње неких нега тив них поја ва 
у дру штву

Три дана после ски да ња крова, један од посма тра ча 
се у „Град ском днев ни ку“ (број 1748), на стра ни ци 
резер ви са ној за писма чита ла ца, обра тио гра ђе вин
ским инспек то ри ма. Све док дога ђа ја, кон спи ра тив
но пот пи сан као „До бро на мер ни гра ђа нин“, том 
при ли ком жесто ко него ду је:

„(...) Желим да питам над ле жне дру го ве: коли ко 
дуго ће они пре ви ђа ти ова кво и слич но пона ша ње 
нео д го вор них поје ди на ца?! У нашем насе љу, јасно, 
сви имају кро во ве, па сада та кућа квари изглед 
целог Пред гра ђа. Што је нај го ре, ти дични сугра
ђа ни тврде да су само про ме ни ли боју крова. Сада 
је он, навод но плав; иако се кров уоп ште и не види. 
Али, чак и да је тако – пошто су свима нама кро во
ви нор мал но црве ни, мора те схва ти ти да овај плави 
одска че, не само сво јом бојом него и сво је вр сном 
дрско шћу непо што ва ња усво је них прин ци па. (...)“

Ис под писма „До бро на мер ног гра ђа ни на“ редак
ци ја је обја ви ла кра так одго вор Гра ђе вин ског инспек
то ра та у коме се чвр сто обе ћа ва да ће неми ли слу чај 
бити детаљ но испи тан, а јав ност ће (да бо ме) о свим 
пред у зе тим мера ма про тив изгред ни ка бити исцрп
но оба ве ште на.



Сли ка 2. Вид Видо са вље вић, „По глед на Пред гра ђе пре руше
ња кро ва“, сери гра фи ја, 84 х 80 cm, 1989. годи на, при ват но 
вла сни штво Јелен ке Утје ши но вић.

Ту жни, пре ту жни редо ви кућа, низо ви зидо ва, ретко 
зеле ни ло, улица уса хла, нема људи, дугач ка ужад паучи
не рас пле те не по кро ви шти ма, ветар што дува ниско, 
до земље, глуво коло воде одба че ни папи ри, ни право 
јутро, ни право вече да залу та, од мало боја нај ви ше 
сумра ка, без вољ ни све жње ви вечи то пара лел них лини
ја који ма је одузе та, макар и у бес кра ју, живо то дав на 
нада сусре та.


