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УЛИ ЦА КО ЈУ СУ ПО ЈЕ ЛИ КА ТАН ЦИ
I

Би ће ово дру ги, а мо жда и тре ћи пут да све по чи ње од јед не фо то гра фи је. На пр вој 
је де вет на ест цр но ри за ца на сте пе ни шту Бе лог дво ра, са два при пад ни ка УД БЕ, ко ји 
их др же на оку пу, та ко ре ћи уо кви ру ју, сто је ћи на мар ги на ма ску па, док у ду бо кој по-
за ди ни ја ло ве дво ди мен зи о нал но сти фо то граф ског па пи ра са мо про кла мо ва ни пар-
ти зан ски мар шал, у бе лом оде лу, бри ше зној са че ла, је лен ском ко жи цом. Ле то је, 
сун це је ја ко и сви се зно је, шки ље и из гле да ју за до вољ ни. Дру га фо то гра фи ја (пи та ње 
да ли је и по сто ја ла) би ла је на ка ми ну ха ци јен де у Ма глај ској 18, та ко ђе на све том 
Де ди њу, и при ка зи ва ла је ме не са псом у шет њи по ре зи ден ци јал ном ком ши лу ку. И 
та да сам спо ме нуо та мо, а и са да ћу по но ви ти ов де, да ве ћи на па са са ко ји ма сам ви-
ђен уоп ште ни су би ли мо ји пси, па је пи та ње и да ли сам то ствар но био ја или је би ла 
фо то-мон та жа. Ка ко би ло, то ме ни је оме ло да по ме ну ту шет њу са фо то гра фи је за вр-
шим у ја ло вој дво ди мен зи о нал но сти рав ни це и не ба има ги нар не оп шти не Ду нав ски 
ве нац. И ни ка да се не окре нем оста вив ши све(т) иза се бе.

Тре ћа фо то гра фи ја овог би зар ног фо то-днев ни ка у на ста ја њу је дан је од де та ља 
из ло жбе „У име на ро да“ ко ја је по ста вље на у Исто риј ском му зе ју Ср би је, где сам је и 
за па зио, на кон свих до га ђа ја ко ји су пред мет ове при по ве сти. На фо то гра фи ји ви ди мо 
Бо ри сла ва Пе ки ћа на осни вач кој скуп шти ни Де мо крат ске стран ке у пр вом ре ду ве ли ке 
са ле Са ва цен тра. Ре кло би се ни шта по себ но, осим што је усли ка на не ка ко од о здо и 
са стра не са би ра ју ћи по ред Ве ли ког го спо ди на и дру ге зва ни це. У остат ку по вр ши не 
фо то-па пи ра у очи упа да ве ли ка гла ва ко ја до ми ни ра два-три ре да иза Пе ки ћа. Уз 
ми ни мал но уду бљи ва ње по ста је ја сно да је у пи та њу у том мо мен ту са мо про кла мо-
ва ни чет нич ки вој во да, ко ји се кри је иза ли ка Клар ка Кен та, но ви на ра јед ног по зна тог 
ли ста. На по ле ђи ни те фо то гра фи је све је исто као и ма ло пре са мо је сто ли ца на ко јој 
је се део Пе кић упра жње на и ви ди се ка ко Бо ри слав од ла зи из кон гре сне дво ра не док 
Во ји слав ва ди из ши ње ла, а ис под цр ве ног пла шта, блок чић и ма сти ља вом олов ком 
за пи су је не што у но тес. По сле из ве сног вре ме на и Шим шир уста је и од ла зи.

Пе кић, на рав но, од ла зи ку ћи, па он да у Лон дон, да на ми ру умре да ле ко од ле ши-
на ра и пра ши на ра ко ји су као кан цер иси са ли жи вот из ње га, оста вив ши на ње го вим 
не са ло ми вим ко сти ма тек по не ки ки ло грам ме са и вре ћу ко же. Од ла зи да се спре ми 
за смрт ко ја га је већ по се ћи ва ла, али ни ка да се ра ни је ни је за др жа ва ла ду же, а Во ји-
слав Шим шир од ла зи ку ћи, да спре ма кам па њу ко јом ће по бе ди ти го то во умр лог 
Пе ки ћа на из бо ри ма за на род ног по сла ни ка у Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је у бе о-
град ској оп шти ни Ра ко ви ца.
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И ка ко је увек у жи во ту све ра дио на мах не при мет но, а на по слет ку мо ну мен тал но, 
та ко је Пе кић ус пео и да умре и да бу де спа љен у Лон до ну. У отаџ би ни су ука за не све 
по ча сти ње го вом пе пе лу, по ста вљен је у јед ну од по ли ца, као и ње го ве књи ге ко је 
љу ди по ста вља ју на ме тар у по ли це, у Але ји за слу жних гра ђа на и та да је све ча но обе-
ћа но да ће у нај кра ћем мо гу ћем ро ку јед на ули ца у Бе о гра ду до би ти ње го во име. 
Зна ју ћи да жи вот сва ког пи сца по чи ње тек на кон ње го ве смр ти, Пе кић се ни је мно го 
нер ви рао због упо ко је ња и на ста вио је да по сто ји, чак у ве ћој ме ри не го, на при мер, 
та да шња др жа ва. Пе кић је прет по ста вљао, не, Пе кић је знао, да оно њи хо во у нај кра-
ћем мо гу ћем ро ку не ће би ти уоп ште та ко бр зо и на те на не је раз гле дао ули це по Бео-
гра ду пи та ју ћи се по не кад ко ја ће до би ти пла ву та блу са бе лим сло ви ма ње го вог 
име на. Јед ном је та ко за лу тао, јер и на оном све ту ду ша мо же да за лу та, у јед ну сле пу 
ули цу на Вра ча ру ко ја по чи ње пар ком, а за вр ша ва се ка тан цем. Не ма мно го те ули це, 
две три ку ће ле во, три че ти ри ку ће де сно, јед на Ку ћи ца, та да тек као иде ја у гла ви 
јед ног од ком ши ја. Лу тао је том крат ком сле пом ули цом све док ни је на ле тео на Све-
тла ну Вел мар-Јан ко вић ко ја је баш тих да на та ко ђе лу та ла по вра чар ском ла ви рин ту 
упи ја ју ћи про сто ре и фи гу ре за књи гу о Вра ча ру на ко јој је ра ди ла. Из ву као се Пе кић, 
не ка ко, уз не ви дљи ву по моћ ко ле ги ни це, по но во на Ма кен зи је ву, та да још увек Мар-
ша ла Тол бу хи на, и не стао у др во ре ду Кур су ли не. Све тла на је за вр ша ва ла шет њу за тај 
дан, сун це је за ла зи ло и тек по не ки зрак је успе вао да се про ву че из ме ђу Хра ма Све тог 
Са ве у вас по ста вља њу и згра де Вој но тех нич ког ин сти ту та у Ка та ни ће вој и да до дир не 
ас фалт у Ма лај нич кој. Kао хип но ти са на, пра ти ла је пра ми чак ма гле ко ји је не стао у 
др во ре ду Кур су ли не и, уме сто код ку ће, на по слет ку је за вр ши ла у Крун ској. У ви ли на 
бро ју 69, у про зо ру ко ји гле да на ули цу, се део је Зо ран Ђин ђић и тек што је по ди гао 
по глед са стра ни це ко ју је чи тао ви део је на тро то а ру Вел мар-Јан ко ви ће ву ко ја је за ста-
ла, а он да са мо про шла по ред ка пи је, пот пу но за ма ја на. То ће му се уре за ти у се ћа ње, 
ка ко се ина че де та љи ко ји укљу чу ју по зна те љу де нео бја шњи во ду бо ко сме шта ју у већ 
по сто је ће ме мо риј ске ло ка ци је и че ка ју не ку да ле ку при ли ку да бу ду ево ци ра не. 

Та ко је Ђин ђић ско ро де сет го ди на ка сни је на отва ра њу не ке из ло жбе, на ко јој се 
по ја ви ла и Све тла на Вел мар-Јан ко вић, Рад ми ли Хру ста но вић, без по себ ног по во да, 
ис при чао шта се де си ло јед ног је се њег пред ве чер ја ис пред про сто ри ја стран ке у 
Крун ској, не ка да ра ни је, а она је са мо пре вр ну ла очи ма. Ме ђу тим, ис по ста ви ће се да 
је тај по крет оч них ја бу чи ца, на исти на чин као код ње ног са го вор ни ка, не по гре ши во 
ме мо ри сао са свим не би тан де таљ из жи во та тре ће осо бе, та ко ре ћи по спре мио га да 
бу де упо тре бљен из у том тре ну ни ком не зна ног раз ло га. 

Го ди на је 2002, а гра до на чел ни ца је Хру ста но ви ће ва. Ко ми си ја за на зи ве тр го ва и 
ули ца Скуп шти не гра да пре и ме но ва ла је Ма лај нич ку ули цу на Вра ча ру у Ули цу Бо ри-
сла ва Пе ки ћа. Јед на од чла ни ца ко ми си је је и Све тла на Вел мар-Јан ко вић. Са мо вра-
ча ра Ан ђе ли ја Ан ђе лић из Ма лај ни це, на се ља у Не го ти ну ко је има ви ше гро бо ва не го 
ста нов ни ка, зна ка ко је до све га за пра во до шло. 

На је сен исте го ди не, ка да већ по чи ње да ми ри ше на зи му али и на про паст, пут ме 
на но си у вла шки крај и успе вам да за две ло зе у не го тин ској ка фа ни „202“ до ђем до 
ка се те за дик та фон TDK Su per 90 тра же ћи тра го ве ка по га ђа њу бу дућ но сти. Ис по ста-
ви ће се да ка се те од де ве де сет ми ну та не ма ју до во љан ка па ци тет да по хра не на се бе 
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сву не сре ћу ко ја ће се сру чи ти на нас сле де ће го ди не, а по сле ди ца је већ по ме ну тих 
де ве де се тих. Па ипак, мо гу ће је на њих сни ми ти транс са мо про кла мо ва не про ро чи це 
и на дри ле кар ке ко ја гла сом Бо ри сла ва, али овај пут Ми хај ло ви ћа, Ми хи за, го во ри 
ка ко ју је у сну по се тио дух Бо ри сла ва, са да опет Пе ки ћа, ко ји је из гле дао мно го бо ље 
не го што је пи сац из гле дао за жи во та, иа ко Ан ђе ли ја Цр на, ка ко су је зва ли, ни ка да 
ни је пре ни ти ви де ла ни ти чу ла за Пе ки ћа, а ка мо ли про чи та ла не што из ње го вог опу-
са. Ме ђу тим, би ла је у тран су, а на том ме сту не ва же пра ви ла по зна та на ма про стим 
љу ди ма. Го во ри она та да, у дик та фон не по зна тог са ку пља ча ко сти ју, ка ко је Пе кић 
тра жио на чи на да до ђе до Све тла не Вел мар-Јан ко вић, а да је не пре стра ви већ мр тав 
и кре ми ран, и да јој, по што је са знао из Гла са јав но сти да је и она чла ни ца ко ми си је 
за до де лу име на тр го ва и ули ца, на не ки на чин су ге ри ше ко ју ули цу на Вра ча ру да му 
до де ле. Ан ђе ли ја да ље на сним ку об ја шња ва, са да ко ри сте ћи глас Ми ха и ло ви ћа, овај 
пут Дра го сла ва, да је она на шем пи сцу без раз ми шља ња иза шла у су срет ка да је ви-
де ла ка ко је мр шав био за жи во та. По ру ка је би ла: Не ка бу де крат ка и ле па. Очи то да 
је, док је до шла у сан Све тла не Вел мар-Јан ко вић, по ру ка пре тр пе ла сит ну про ме ну и да 
је ис пред ле па од Не го ти на до Бе о гра да из ра сло јед но с. Та ко је на сед ни ци на ко јој 
се ве ћа ло ко ја ће ули ца ићи Ми хи зу, ко ја Де сан ки, а ко ја Пе ки ћу, Вел мар-Јан ко ви ће ва 
као и оног да на пот пу но за ма ја на, и под ути ца јем си ноћ њег сна у ком је ау то су ге стив но 
по на вља ла Не ка бу де крат ка и сле па, Не ка бу де крат ка и сле па, ода бра ла за Бо ри сла-
ва, овај пут ствар но Пе ки ћа, крат ку и сле пу ули цу на Вра ча ру, та да шњу Ма лај нич ку. 
Исту ону ули цу ко ја из ви ре из јед ног пар ка, или, ка ко је да нас мо дер но ре ћи, ур ба ног 
џе па, а за вр ша ва се ка пи јом на кол ском ула зу Вој но тех нич ког ин сти ту та, на ко ји је 
ста вљен ка та нац. 

II

Ско ро де сет го ди на ка сни је, а ка та нац и да ље сто ји. У ме ђу вре ме ну још не ке ка пи-
је у ули ци, са да, Бо ри сла ва Пе ки ћа, до би ле су ка та нац. Ре ци мо Ку ћи ца је за жи ве ла из 
иде је у гла ви јед ног ком ши је као јед но пра во ма ло ур ба но скло ни ште од бу ке и све-
ти не, али је По ре ска упра ва јед ног да на за зво ни ла на вра та звец ка ју ћи ка тан ци ма. 
Од зво ни ло вам је због јед ног фи скал ног ра чу на за две ка фе и две ки се ле во де, ре кли 
су. Ин спек то ри Упра ве би ли су ма ски ра ни у обич не гра ђа не, та ко ре ћи ком ши је, и ус пе-
ли су да за ва ра ју вла сни ка и оте ра ју га у про паст дра кон ским ка зна ма. У истом мо мен-
ту у др жа ви, ко ја те мељ но ег зи сти ра са мо у гла ва ма ње них слу жбе ни ка, док се у ре-
ал но сти рас па да на свим мо гу ћим са ста ви ма, по сто је ба рем 202 ве ли ка при вред на 
су бјек та ко ја су кан ди да ти за ута ју го ди не код исте те ди ску та бил не ад ми ни стра ци је, 
али за тво ри ти ма ли ло кал због јед ног фи скал ног ра чу на је ди но је пра вед но, пре ма 
сви ма. 

Та да шњи ми ни стар прав де, из ве сни Се ља ко вић, ме се ча рио је по не го тин ском 
кра ју на мар ги на ма стра нач ког ску па на ком се рас пра вља ло тре ба ли про да ти РТБ 
Бор или не, и та ко од су тан за ба сао у дво ри ште Ан ђе ли је Ан ђе лић ко ја га је пре по зна-
ла са те ле ви зи је и из жу тих но вин чи на. Се ља ко вић је та ко ђе имао и про ла зну жу ти цу 
од пре ли ва ња „Жу том осом“ три да на ра ни је. Ње го ва не жна је тра то ни је нај бо ље 
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под не ла, оти ца ње жу чи је па ра ли са но и пост хе па тич ни ик те рус био је не ми но ван, те 
га је са мо про кла мо ва на про ро чи ца пре по зна ла још лак ше. Бр же-бо ље је упа ла у транс 
не би ли се што ма ње сти де ла пред пре ле пим ми ни стром и та ко су обо је из мак ну ти 
из ре ал но сти, за се ли ис под јед ног ду да. 

Прав де ми ни стар пи тао је: – Шта има? 
А Ан ђе ли ја Цр на је као из то па од го во ри ла: – Згра да Вој но тех нич ког ин сти ту та у 

Ка та ни ће вој у Бе о гра ду тре ба да бу де суд.
Се ља ко вић је ау дио-за пис са овим раз го во ром, пот пу но би стар и бео, на шао пр вог 

сле де ћег по не дељ ка у сво јој кан це ла ри ји у ко вер ти ко ју је не све стан адре си рао на 
са мог се бе. На кон што је ево ци рао па ра нор мал ни до жи вљај из Ма лај ни це, тра ку је, 
за сва ки слу чај, спа лио у кор пи за от пат ке, а ка да га је тет ки ца ко ја чи сти по Вла ди, 
исто Ан ђе ли ја, али са да Ан ђић, пи та ла: – Ми ни стре, шта ов де смр ди? – он је остат ке 
до ка за за ку ли сних рад њи ус пео у јед ном за ло га ју да про гу та. На рав но, из ли шно је 
спо ме ну ти да ће тај за ло гај не по вољ но ути ца ти на ми ни стро ву сви ле ну је тру и да је 
мо гу ће да ће по но во до би ти про ла зну жу ти цу. Без об зи ра на све, ми ни стар је на сед-
ни ци Вла де из нео пред лог ко ји ни је мо гао сам сми сли ти, ко ји му је та ко ре ћи уса ђен 
то ком јед не се ан се о ко јој ви ше не ма фи зич ких до ка за, али ко ји је де ло вао то ли ко 
до бро про ми шљен и ана ли зи ран да је до био чак и по хва лу од Ауг мен та тив ног Во ђа. 
Ка да ни ко ни је гле дао, Вођ га је за гр лио и при сло нио ње го ву гла ву на сво је гру ди (због 
раз ли ке у ви си ни то је би ло мо гу ће без по себ ног са ви ја ња ми ни стра).

Оно што је оста ло ма ње по зна то до овог мо мен та је сте то да је и овог пу та, као и 
пре ско ро де сет го ди на, пр сте у ту од лу ку уме шао Бо ри слав Пе кић. На и ме, он је ноћ 
пре не го што ће Ни ко ла Агри ко ла за лу та ти у Ма лај ни цу код Ан ђе ли је Ан ђе лић, исту 
ста ри цу по но во по се тио, овај пут док је про ри ца ла се би до бит ну ком би на ци ју на ло то 
ли сти ћу, пот пу но јој пре ки нув ши до ток тач них бро је ва и са мо јој ти хо шап нуо: – Не ка 
бу де, не ка бу де, не ка бу де суд.

Сед ми ца је су тра дан оти шла у Бор, Ан ђе ли ја је по на вља ла у се би суд суд суд, а ми-
ни стар се ис крао кроз зад ња вра та Град ског од бо ра Не го ти на та ко да га ни ко ни је 
при ме тио.

Пе кић је раз ми шљао ова ко: Са да је ова мо ја ули ца сле па и због згра де Вој но тех-
нич ког ин сти ту та ни ка да се не ће ули ти у дру гу ули цу, да кле без из лаз, ка ко год окре-
нем, до бих у смр ти исти ла ви ринт ко ји ме је пра тио це лог жи во та. Не ка да се не мо ра 
ни иза ћи из тог ла ви рин та, по ми слио је Пе кић, тре ба са мо про на ћи сво ју сим бо лич ну 
ни шу у ње му и та мо ре ци то ва ти на глас. Не би би ло зго рег, ми слио је да ље Пе кић, како 
би але го ри ја би ла пот пу на и за о кру же на, да се у ову на пу ште ну згра ду, у ко јој с вре-
ме на на вре ме са мо го ри сме ће или па цо ви, зми је и нар ко ма ни, усе ли не ки суд, или 
чак не ко ли ко су до ва. Та ко ће ка пи ја на кра ју ули це до би ти но во ру хо и но ви ка та нац. 
Тре ба са мо у пра вом мо мен ту из вр ши ти од лу чу ју ћи ути цај на пра ву осо бу, ре ци мо 
ак ту ел ног ми ни стра прав де, и ствар је ре ше на, ми слио је. Ста јао је та ко Пе кић на кра-
ју сво је ули це ис пред ре ше та ка оро ну ле ка пи је, и ма да га ни ко ни је ни чуо ни ви део 
го во рио је, гла сом Ор со на Вел са, на од лич ном ен гле ском, од лом ке из фил ма The Trial 
(1962): He bec kons the gu ard. Says the gu ard, “You are in sa ti a ble! What is it now?” Says the 
man, “Every man stri ves to at tain the law. How is it then that in all the se years, no one el se 
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has ever co me he re, se e king ad mit tan ce?” His he a ring has fa i led, so the gu ard yells in to his 
ear. “No body el se but you co uld ever ha ve ob ta i ned ad mit tan ce. No one el se co uld en ter 
this do or! This do or was in ten ded only for you!”

До све га ово га до шао сам про стим пу шта њем уна зад тра ке ко ју сам већ имао у 
свом по се ду, тра ке ко ја ни је мо гла би ти пре сни мље на, умно же на ни по сла та по штом, 
па сам је спа ко вао у ку ти ју са оста лим ау дио-за пи си ма из исто ри је бе о град ских ули ца 
ко је сам са ку пио или на сле дио, и вра тио је на та ван. Јед ној ста рој дру га ри ци из Под-
го ри це сам на спо мен Пе ки ћа ре као ка ко се ње го ва ули ца у Бе о гра ду сле по за вр ша ва 
у дво ри шту су да. 

Ни је ве ро ва ла.


