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Брана М uленковuћ 

ПОХВАЛА РУјЈИ 

Помоћу њих човек ступа у везу са 

сmРОlОlllliу мисли. Оllе /юзлучују 

њену,,", асу. Оllе /fa,weny облик, 
конmуру, а у Пllсању чак и стил. 

Henri Fos illon: Похвала руци 

Ч
овек одувек доказује своје постојање станииrreм 

и цртежом. И ово сећаље на мог другара Зорана 

Петровића, како би то рекао професор Алекса н

дар Дероко, пох вала је љеговом доказу - да је постојао и 

РУКОМ делао . 

Преко пола века познанства и друговања у лепом, до

бром И злу, urro IlaM живот дарује, ослобађају ме узајамно 

задате ре'Ш да једа •• о другом у оваквим приликама гово
римо. На невеселим скуповима када се било како изгово

рене речи Ч~lНе немоћним , подржасмо обојиuа уверење 

да смо један о другоме м tюro рекли - једа ll другом - и да 

је у оваквим прил икама боље да ћугимо. До данас сам то 

чинио, али lIа овом месту. на коме смо често прилагаЛl1 

.шше радове, а можда и ст~щајем околности , тренутак је 

да се каже о ЗораllУ Петровићу и неurro лично - о човеку 

линије, цртежа, чврсто ))укопа них« зграда, путнику, са

патнику у на ИВIЮМ мишљељу да се стваРјјОСТ може пре

образити познавањем и t'lOштовањем прошлог. 

Године 1943. били смо мала група I'имназијалаца -
Лазар Трифу"овић, Светислав Вученовић, Бранислав 

Крављана ц , Зоран Петровић и писац OB~I X редова - оку

пљени око сликара JOBat la Бијелића - неки су учили сли

кање, неки слуwали, глумили, писали у очекивању М llр

ниј их времеllа да се посветимо племенитијим радњама 

но што је око нас ЖIIВОТ режирао. Изнад свега био је го-
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вор, разговор, дебата о свим благодетима једне културе 

у застоју чиј~1 смо проuват очекивали . Наш сликарски 

)юдсек« помно је праКllноовао, lIа тешко lIабављеним 

картонима или заосталим Домаћим платнима добијеним 

од наших мајки, СЛll карске eKcnepfl MeHтe постскспреси

онистичке или фовистичке оријента uије, а Зорat l нас је 

већ тада, донекле за немарујући боју, задltвљавао чврсти

ном свога uртежа - карактером лика, става, добрим З lta

њем аllатомије. Тај превасходно скулmoрални начин 

цртања, који га је у првом моменту одвео на Академију 

за примењену уметност - почео је свој специфичаll жи

НОТ у неж6аоницама Архитектонског факултета - на 

споју техничке ДIIСЦИПЛИltaр.tости и замки уметничких 

слобода. 

Пра во поље истраживања у овом двојству било је 1'10-
свећинање више пажње историји , щ;торијским спомени

цима, подстакнуто радови ма· професора Ђурђа Бошко

В.lћа, Алексаllдра Дерока и Бранислава Којића, а са до

ПУ.IСКИМ студијама у ШКОЈШ, у научним групама, које су 

водшш исти наставници. Активан сарадник у nроучавању 

средњовековне арх итектуре а потом сеоске и 1'3в . народ

Ile архитектуре, техничка прецизност и ваљаност свако
врсног представљања простора, уврстил и су га у групу 

која ће наставити nИОН~lрске радове професора Арц

тeК'ГQHCKOГ факуmeта. 

Ведуге. панораме, поглед~t lIа Зllачај l lе граДII'ГСЉСКС 

l'Pyne са неМОI'Ућих места и честа лечења од сучашща и 

главобоља ~ у стварним физичким напорима настајала 

су lIезаборавна докумеt-rra од кој их већина остају будућим 
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истраЖ~lВачима за обликовање велике синтезе која увек 

вешто измиче присутним генерацијама. 

Пре свега 1'0 је кућа , грађевина од материјала у свом 

ПУНОМ сјају - која се »зида« - црта ОДЈедног до друroг кра

ја листа. те увек стоји укопана на месту - онаква каква 

је у својој голој ЛР~IРОДИ - може се ДQДИТНУТИ, јер РУКА 

јој је дала живот - за успомеllУ свима пошто је судбllна 

куће неизбежна и често трагична. 

Цртали СМО у Поречу турску кућу У мало веселијем 

стању - јер црном пореЧКQМ вину ко би одолео - па ~1 тада 

кућа се није нахерила , чврсто је стајала на листу у своме 

каменом aM6~ljeHТY. 

Као у пионирским временима двадесетих година , се

дамдесетих СМО ја хали уздуж и попреко Косовом и Ме

roхијом. Пустим ДOJlИlIзма, пашумљеllllМ cтpallaMa, пи

ТОМИМ ливадама и стрмим врховима - старим турским 

КИР~IU~lјским ДРУГОМ И У потпуно слободној природи бе

лежили куће, засеоке, сва могућа места једног живота у 

нестајању - осипању породице у материјалној и физичкој 

беЩЈ старачких Домаћинстава. РУКА је све белеЖШЈа -
1')' страхоту могућег живљења и мира чисте природе која 

није могла да ублажи трагику предстојеће будућности. 

Увек се питао - заurro и како - али без одговора - за сада 

је само остала маса цртежа пред нама. Да ли ћемо успе

ти да све протумачимо - па можда за дужину овог нашег 

живота и није могуће све то учиш!ти? 
Опаз~rrlJ , бележити и по мало трагати за правилима, 

објашњавајући поступке, варијанте једног градитељског 

умећа - lIа стотинама щугежа - мисао предочена црте

жом уштедеће нам будући труд да све те разноврсности 

с појимо ЊИХОВ~ЈМ истоветностима у галерију нашег пла-

11етарног flcKYCТBa грађења, не ради музеја и ДОЛИЧllе 

прошлости, већ буђења пред измењеним светом шта нам 

ваља ращrrи. А чињеница је да су многе истине давно от

кривене, 1')' на дохват CB~IX РУКУ, па будимо захвални 

јер и х је ова РУКА много њих 11 забслежила. 
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