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АЛЕК САН ДАР БЈЕ ЛО ГР ЛИЋ

ПРЕ ДАХ НА ТРЕ БИ ШЊИ ЦИ

„Хај мо, љу ди, де ла де ла, ври је ме од ми че, ни је све за но за бан
де ру.”

Тим ре чи ма умео је ста ри Урош да нас опо ме не кад би смо се 
су ви ше раз ба шка ри ли на не кој од ус пут них ста ни ца, на не кој од 
број них екс кур зи ја до зе мље кне за Ми ро сла ва. Пут ни ци би се с 
осме хом са би ра ли и по слу шно ула зи ли у ау то бус. Био им је драг и 
по знат тај ше рет ски тон во ђе пу та. Али као сва ки ше рет од за на та, 
во ђа пу та ни ка да се сам ни је сме јао сво јим до сет ка ма. За др жа вао је 
озбиљ ност, али љу ба зно, при сно ли це бла го ре чи вог ме ди ју ма увек 
је би ло окре ну то сва ком и сви ма.

Та кав је он био – ме ди јум, по сред ник, по ве зи вач, гра ди тељ 
мо сто ва. Има исти не у кри ла ти ци да на све ту ме ђу љу ди ма по сто ји 
са мо јед на по де ла – на оне ко ји гра де мо сто ве и оне ко ји их сру ше 
кад их без бед но са ми пре ђу. Обе вр сте љу ди од пам ти ве ка су ме ђу 
на ма: јед ни што слу те зла вре ме на, спрем ни да по ди жу бун ке ре 
и ко па ју гран ше је; и они дру ги, што не да ју да се ку ћа кру ни, да 
се че љад за ва ђа, да се род би на ту ђи, да при ја тељ ства ве ну.

Мо жда и не све сно на дах нут но во за вет ном про ми шљу, Урош 
је ку цао на сва вра та, и сва вра та су му се отва ра ла. А отва ра ла су 
му се за то што ни ка да ни је ку цао за се бе. Ку цао је за де цу из ба
нат ских се ла ко ју је тре ба ло до ве сти на лет њи спорт ски камп у 
Ла стви. Ку цао је за фол клор це из Тре би ња, Би ле ће, Не ве си ња и 
Гац ка ко је је тре ба ло уго сти ти на фе сти ва ли ма ши ром Вој во ди не. 
У не до ба де ве де се тих ис пра ћао је шле пе ре на то ва ре не на мир ни
ца ма при ку пље ним за на род Хер це го ви не. Био је ту ри стич ки иза
сла ник – у сун ча ну тре бињ ску ва лу до во дио је о Пре о бра же њу 
чи та ве ау то бу се го сти ју, ста јао на че лу хо до ча сни ка у Твр дош и 
До бри ће во.
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То је би ла Уро ше ва жи вот на оп се си ја – ује ди ни ти два за ви ча ја. 
Го во ри ли су да би он нај ра ди је жи ча ром по ве зао пре дај ник на Ле о
та ру и во до то рањ у Зре ња ни ну, ра ди стал ног про то ка ро бе, љу ди 
и ка пи та ла. Ни кад се у ми сли ма ни је одво јио од ка ме не згра де на 
Гра бу, на зу бач кој ви со рав ни. Ту, на дру гој стра ни бр да од ко на
во ских па ди на, угле дао је 1940. све тлост да на и про вео де тињ ство. 
У пет на е стој го ди ни за пу тио се пре ко Дри не и Ду на ва да би на ста
вио шко ло ва ње и са гра дио се би дом. Зи дао је мо сто ве, ни је де лио 
љу де и пле ме на. По што вао је ма сну ба нат ску цр ни цу ко ја је от
хра ни ла чи та ве на ра шта је го р штач ких до се ље ни ка.

* * *

Из ло жбе фо то гра фа Јо ва на Дрн да ка Ње го ви ћа не би би ло да 
нас Урош ни је и 2016. го ди не о Пре о бра же њу оку пио и по вео на 
хо до ча шће у пре сто ни град древ не Тра ву ни је. Јо ван је др жао кур
се ве и твр дио да је су шти на уче ња о фо то гра фи ји – схва ти ти на
зо ре јед ног умет ни ка, упо зна ти жи вот јед ног фо то ре пор те ра и 
ра све тли ти окол но сти на стан ка од ре ђе не сли ке. Док смо пу то ва
ли ау то бу сом при чао ми је ка ко је ва жно по зна ва ње би о гра фи је 
Фе лик са На да ра, Лу ја Да ге ра или Ан сел ма Адам са. На при мер, 
Адамс је кроз прак су до шао до иде је о та ко зва ном зон ском си сте му 
и по стао је дан од нај ве ћих те о ре ти ча ра фо то гра фи је. Пра вио сам 
се да сам већ ра ни је чуо за Адам са и ње гов зон ски си стем. 

„Гле да ње кроз објек тив ни је баш нај при род ни ји на чин по
сма тра ња ства ри” – ре као је док је ау то бус ми лео ис под ви со ких 
пла ни на над Тјен ти штем. „Мно го па жње мо ра се по све ти ти фор ми. 
На кра ју кра је ва, фо то гра фи ја ме ња пер цеп ци ју жи вот них фе но ме
на. Мар га рет Бру квајт, фо то граф ки ња ко ја је са аме рич ком вој ском 
ме ђу пр ви ма ушла у осло бо ђе ни Бу хен валд, ка сни је је из ја ви ла 
ка ко је, тек по што је раз ви ла не га ти ве, схва ти ла шта је за пра во 
за бе ле жи ла објек ти вом.”

Јо ва нов отац Во ји слав, ро дом из Дал ма ци је, и сам се ба вио 
фо то гра фи јом, а па си ја му је би ла са ку пља ње ста рих апа ра та. Јо ван 
је од ра стао у Трн ском, у де лу Но вог За гре ба ко ји је Џо ни Шту лић 
опе вао у пе сми „Не бо из над Трн ског”: „Пи та ла си ме за што тра жим 
гро те ску у сва ком де та љу и да ли је икад би ло бо ље, као да сам све
мо гућ, и от куд то да пам тим тво је сно ве...” 

У Трн ском се не ка да оку пља ла но ва ге не ра ци ја рок му зи ча ра. 
У до му Јо ва но вог оца чест гост био је Бран ко Луш, го спо дин ста
рог ко ва, ко ји се као фо то граф про сла вио још три де се тих го ди на 
два де се тог ве ка, а умро је 1992. у Не мач кој. Он је под ста ре да не 
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имао сво је ме сто пред Зо о ло шким вр том у Мак си ми ру, где је сво јим 
по ла ро и дом фо то гра фи сао де цу са ра зним ма ско та ма.

„То је би ло не ко дру га чи је вре ме, ко је се ви ше не ће по но ви ти” 
– ре као је Јо ван, без се те, не ка ко баш у тре нут ку кад је ау то бус 
иза шао из ту не ла на Че мер ну. Ви де ли смо та да бо је јед ног осо бе
ног, не по но вљи вог кра јо ли ка, ју тар њу би стри ну и осун ча но не бо 
ко је бди над на пу ште ним ог њи шти ма на ших пре да ка од Во лу ја ка 
до Ле о та ра и од Пре ња до Ор је на. Ви де ли смо то и мно го пу та ра
ни је, обич но на пу ту за мо ре, али осе ћај је увек не по но вљив. Као 
и увек, пр ви по глед на на ран џа сте тре бињ ске кро во ве, иза оку ке 
на ма ги стра ли, био је пра зник. 

Ку па ли смо се на ред них да на у сре до зем ном ае ро со лу на бре
гу Цр кви на и ле лу ја ли у аро ми че ти на ра, у хла до ви ни пла та на крај 
град ске тр жни це. Би ло је то вре ме благ да на за очи, уши и неп ца. 
Јед ном, по сле го збе са па стрм ка ма и жи лав ком, фо то граф и пот пи
сник ових ре до ва из дво ји ли су се из ма се хо до ча сни ка и за пу ти ли 
се кроз ста ру ори јен тал ну ма ха лу крај Тре би шњи це до цр кве Све тог 
ар хан ђе ла Га ври ла у Хру пје ла ма. Јо ва нов ни кон ус пут је пом но 
бе ле жио сит ни це: скри ве не кут ке, ста ре ка пи је, ап стракт ну ге о
ме три ју жа лу зи на на фа са да ма, ба шче са бо ста ном и маг но ли ја ма, 
па но ра ме са фор ти це и цр кве на вр ху бре га, јет ко ко ме ша ње пуф
на стих стра то ку му лу са над Цр кви ном... Та да је на стао до бар део 
фо то гра фи ја ко је смо ка сни је при ре ди ли за из ло жбу под на сло вом 
„Све тлост Тра ву ни је у ба нат ској жи жи”. 

Ка сни је, до ле у гра ду, Урош је при шап нуо фо то гра фу да му се 
при дру жи на још јед ном ма лом из ле ту. Би ло је то по след ње Уро
ше во хо до ча шће пут па ди на Ор је на, до Зу ба ца и род не ку ће на 
Гра бу. Објек тив је за бе ле жио тре ну так кад се ру ком осла ња на ста
ру ка ме ну огра ду, као да из род не гру де и то плог ро ди тељ ског до ма 
цр пи оно спо кој ство ко је га је увек пра ти ло у жи вот ном по сла њу 
по ве зи ва ња. И та је сли ка доц ни је по ста ла са став ни део из ло жбе.

* * *

На по врат ку у Па но ни ју, по ав гу стов ској же ги, Урош је ти хо 
ка шљу цао у ау то бу су. Ни је то био ка шаљ од на зе ба. Не ко је сну жде
но при ме тио да ће ових хо до ча шћа и бра ти мље ња два под не бља 
би ти док је Уро ша ме ђу на ма, да окре ће те ле фо не и ку ца на вра та. 
И мо жда још ко ју го ди ну по сле то га, по инер ци ји. А он да...

Го ди на је бр зо про шла, а по чет ком фе бру а ра 2017. сти гла је 
вест да се Урош упо ко јио. До стој но су га ис пра ти ли број ни по што
ва о ци, из оба ње го ва за ви ча ја. 
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Из ло жба фо то гра фи ја ко ју смо у тре бињ ском Клу бу љу би те
ља умет но сти при ре ди ли шест ме се ци ка сни је за пра во је би ла 
по све та ве ли ком по сред ни ку, по ве зи ва чу, гра ди те љу мо сто ва. Је
дан део фо то гра фи ја био је дат у цр нобе лој тех ни ци упра во због 
пи је те та пре ма чо ве ку ко ји је за ду жио мно ге. Па ра док сал но, то пле 
бо је ју га и бле шта ви ло хер це го вач ког под не бља као да су по ста ли 
још упа дљи ви ји, ре ски ји, у том јед но став ном кон тра сту.

Пре то га, при из бо ру и при пре ми сли ка за из ло жбе ни ка та лог, 
на зи ви су се ни за ли са ми од се бе. Ска ме ње ни ва ло ви древ них епо
ха би ли су на бо ра ни оштри кр ши под бре го ви ма. Ме ђу њи ма по ко ји 
уса мље ни гор ди зим зе лен на кра шкој пе ни, про ша ра ној љу тим бе
ха ром са ли ти ца. Би ле су ту ку по ле под сун цем ав гу ста и ви део се 
пре лет пуф на стих бр бљи вих ан ђе ла пре ко не ба над од ром пе сни
ка Ду чи ћа. Ме ђу дру гим сит ни ца ма био је кан тар са пло до ви ма 
Сре до зе мља, а на фе сти ва лу си ре ва са пи јач них те зги објек тив је 
за бе ле жио гру мен ср ме из мје ши не, млеч но бла го га тач ких ка ту на. 
Као све док ста рог вак та пр сио се за го нет ни сте ћак. Тај не иза зар
ђа лих ло ко та, бр шља ном об ра сли ка ме ни за ба ти, ста ра ог њи шта...

Раз гле да ју ћи ка та лог, се тио сам се тре нут ка кад је Јо ван ис
пу цао ди ги тал ни ра фал на оба ли ре ке. Мо тив су би ли из лет ни ци 
на мо сту, не ко ли ко рет ких ри бо ло ва ца, мла деж што план ду је на 
бе тон ским до ко ви ма крај ста рог гра да. Се тио сам се и ње го вих ре чи 
да фо то гра фи ја ме ња пер цеп ци ју жи вот них фе но ме на. Фо то гра фи
ја ода бра на за ка та лог но си ла је на слов „Пре дах на Тре би шњи ци”. 
На њој се ви де ла де вој ка у шорт су, не хај но пре кр ште них но гу, за
гле да на у мо бил ни те ле фон. Окре ну та по лу про фи лом, угао ње них 
уса на ода вао је је два уоч љив осмех, а там но сме ђа ко са би ла јој је 
пре ба че на на пред пре ко де сног ра ме на. Има ла је ду ге али пра вил но 
об ли ко ва не но ге, ко је су ипак де ло ва ле као да би их ва ља ло рас кло
пи ти у ску че ном ау то бу су. Вр шак јед ног сто па ла пра ћа као јој се у 
хлад њи ка вој ре ци. Би ле су то но ге као у ве ћи на де во ја ка овог кра
ја, но ге на ра шта ја ко ји су хи ља да ма го ди на га зи ли по вр ле ти ма 
тре бињ ске шу ме, Зу ба ца и Љу бо ми ра, но ге по то ма ка илир ских 
па сти ра и твр до кор них Да ор са ко је су Ри мља ни је два под јар ми ли 
у ста ром ве ку. Се тио сам се Јо ва но вих ре чи да ра све тли ти окол но
сти на стан ка од ре ђе не сли ке је сте део су шти не уче ња о фо то гра
фи ји. До бро сам се се ћао тре нут ка на оба ли ре ке кад се де вој ка 
за го нет ног осме ха на шла у жи жи објек ти ва. Био је то је дан од 
не бро је них мо ти ва на ше фо то граф ске гро зни це тог ав гу стов ског 
да на. Али по ста ло ми је ја сно и за што гле да ње кроз објек тив ни је 
баш нај при род ни ји на чин по сма тра ња ства ри. Не лик, не стас, већ 
онај уну тар њи треп тај ду ше што је на по вр ши ну из био као на го
ве штај бла жен ства у углу уса на, по стао је са да из вор уз не ми ре
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но сти. Тај осе ћај ни је ми био са свим не по знат. Узрок ти хе озло је
ђе но сти по ти цао је од са зна ња да је не ке су сре те не мо гу ће раз ли ко
ва ти од ра ста на ка. Јед ном, у пред ве чер је, на уз бр ди ци код твр ђа ве 
Шпа њо ле у Хер цег Но вом, у гу жви сам спа зио мла ду ту рист ки њу 
ко ја је мла ди ћу по зи ра ла за фо то гра фи са ње. Зу ми ра ње је из не ког 
раз ло га тра ја ло пре ви ше ду го и она је не стр пљи во клец ну ла но
га ма, осмех нув ши се тек до не кле за је дљи во, а за пра во у ве дром 
иш че ки ва њу. Ишао сам сво јим пу тем и је ди но што је оста ло иза 
ме не био је ка дар у ка та ло гу при зо ра без ко јих би жи вот био ку ди
ка мо спо кој ни ји. Јед ном дру гом при ли ком, под тен дом лет ње ба ште 
ка феа у Ули ци кра ља Алек сан дра, за сто лом је, у дру штву до ста 
ста ри јег му шкар ца, се де ла де вој ка пла во зе ле них очи ју и цр не ко
вр џа ве ко се, са фе де ра стим увој ци ма ка кви се у ко кет ној до ко ли ци 
ра до до дат но уви ја ју пр стом. Има ла је не што ши ра, здра ва пле ћа 
пли ва чи це, а но си ла је цр не пан та ло не и цр не лет ње ци пе ле ба
ле тан ке, што је, чи ни ло ми се, би ло са свим са мо свој но у је ку ле та. 
Сме ју љи ла се док је ћа ска ла са му шкар цем, а очи су јој би ле жи
вах не, не мир не, као два кли ке ра ста клен ца у ки пу ћој по су ди. Али 
по гле ди су нам се сре ли док сам про ла зио и она се у том тре нут ку 
до ста на гло уо зби љи ла. Кли ке ри у по су ди су се уми ри ли и сма
раг дни дра гу љи у њи ма оста ли су не ко вре ме за ко ва ни. Ис пра ти
ла ме је тим озбиљ ним по гле дом док сам про ла зио по ред њи хо вог 
сто ла, а кад сам се по сле че тврт са та вра тио, ни је ви ше би ла та мо. 
То је био наш ра ста нак пре су сре та. Та ко озбиљ на уре за ла се у 
ка та лог као ожи љак ко ји до жи вот но бол но се ва при про ме ни вре
ме на. Она сад жи ви у јед ној ку ћи чи ју адре су ни кад не ћу са зна ти 
и не се ћа се да се јед ног ле та ма ло уо зби љи ла док је се де ла под 
тен дом у ка феу у Ули ци кра ља Алек сан дра.

* * *

Пу то ва ти, дру жи ти се са Уро шем зна чи ло је увек би ти на 
из во ру отре си тог ху мо ра. Упра во о на шем пре о бра жењ ском хо
до ча шћу у Тре би ње ле та 2016. го ди не, не ки мла дић, чув ши да смо 
од се ли у мо те лу на Мо ску, упи тао нас је у гра ду мо же мо ли га 
ау тобу сом по ве сти до та мо. Мо тел је од гра да уда љен не ких осам 
ки ло ме та ра, на пу ту ко ји бла гом уз бр ди цом во ди до Би ле ће.

„Иде те ли го ре? Мо гу ли с ва ма?” – пи тао је мла дић.
Урош ни је ни треп нуо.
„Ни кад до ље, ва зда го ре и на бо ље” – од бру сио је на о ко стро

гим то ном. Био је то тон ше ре та од за на та.
Та кав је био Урош, увек ка дар сти ћи и уте ћи и на стра шном 

ме сту по сто ја ти. Да је на отва ра њу из ло жбе био ме ђу на ма, сме шкао 
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би се за до вољ но из при крај ка, сре ћан што се са рад ња брат ских 
гра до ва на ста вља на те ме љи ма ко је је он по ло жио. 

Ва зда го ре и на бо ље, то је би ло ње го во жи вот но вје ру ју. 
Упра во је та по лу ре че ни ца по слу жи ла као мо то Јо ва но ве по став
ке фо то гра фи ја.

Да, увек на бо ље. Али на јед ном од па ноа у Клу бу љу би те ља 
умет но сти на ла зио се и све тло сни за пис сфин ге пре кр ште них 
но гу што се, за гле да на у те ле фон, ба шка ри крај мо дре Тре би шњи це. 
Не спо кој на сен ка на сун цу ју га, још је дан ка дар у мен тал ном ал бу
му не ми ра, пе чат на кнад ног су сре та и оти сак јед ног дру га чи јег 
вре ме на, ко је се ви ше не ће по но ви ти.




