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„РАЈ У КО ЈЕМ ЂА ВО ЛИ ОБИ ТА ВА ЈУ” –  
НА ПУЉ И БЕ О ГРАД КАО ЧВОР НА МЕ СТА ЈЕД НОГ  

КЊИ ЖЕВ НОИМА ГО ЛО ШКОГ ТРАК ТА ТА

Ма рио Ли гу о ри, На пуљ ски ди пло ма та, Ла гу на, Бе о град 2016

У раз бо ко ре ном ре ги стру по тен ци јал них од ре ђе ња чо ве ка као би ћа 
(ho mo fa ber, ho mo symbo li cus, ho mo re li gi o sus, ho mo lu dens, ho mo du plex, 
ho mo vi a tor...) по вла шће но ме сто у при по вед ном тки ву ка ко На пуљ ског 
ди пло ма те, ре цент ног Ли гу о ри је вог ро ма на об ја вље ног на кон збир ке 
при ча Пр ва љу бав, та ко и у ње го вој про зи на чел но, при па да упра во по
след њој на ве де ној од ред ни ци – кон цеп ту чо ве ка пут ни ка и ње му има
нент ном оди сеј ском прин ци пу ко ји као је ди но укот вље ње по зна је же љу 
да се по зна ти, у ду хов ном сми слу не рет ко ока ме ње ни и ску че ни про сто
ри на пу сте не би ли се до спе ло до дру гих, не пред ви ди вих ге о граф ских 
од ре ди шта, пре де ла спо ко ја и то пли не или пак ме лан хо ли је, не ми ра и 
сло ма. Пу то ва ње пред ста вља, ме ђу тим, мно го ви ше од про ме не фи зич ке 
по зи ци о ни ра но сти би ћа; пу ту је се под јед на ко и ду хом и умом, до ла зи 
до но вих спо зна ја, истин ског раз у ме ва ња и уна пре ђе ња соп стве ног ду
хов ног жи во та кроз уну тра шњу по тре бу по је дин ца да се по све ти ин те
лек ту ал ном про ми шља њу исти не и му дро сти и/или упо зна ва њу Дру гог. 

Упра во не и ме но ва ни глав ни ју нак ро ма на, осе тив ши при ти сак па
ла нач ког ду ха род ног ју жно и та ли јан ског ме ста шца сме ште ног из ме ђу 
Са лер на и На пу ља, као и дру гу, мрач ну, ми сте ри о зну стра ну по сло вич
но ве се лог и осун ча ног На пу ља, од ла зи у Бе о град у те жњи да из гра ди 
ди пло мат ску ка ри је ру, упо зна кул ту ру на ро да чи ју је стра ну бра нио на 
рим ском тр гу 1999. го ди не уче ству ју ћи у про те сти ма због бом бар до ва
ња Ср би је и, нај зад, да кроз не по сред но са гле да ва ње срп ског исто риј ског, 
со ци о ло шког и кул ту ро ло шког кон тек ста ин тен зив ни је спо зна, а по том 
и пре и спи та соп стве не жи вот не ста во ве, сте ре о ти пе о Ис точ ној Евро пи 
и Бал ка ну и ан ти но мич ну при ро ду на по ли тан ства. Про ниц љи вост са 
ко јом пи сац по вла чи кон вер гент не и ди вер гент не ли ни је спрам на пуљ
ских од но сно бе о град ских на ви ка и мен та ли те та, ње го ва моћ да за па зи 
ма не или пак де ми сти фи ку је не га тив не пред ста ве о на пуљ ском/срп ском 
на ро ду, као и пи то реск ност са ко јом пре до ча ва кључ не осо би не две ју 
кул ту ра, раз ло зи су што се овај те мат ски ру ка вац са пу ним пра вом мо же 
озна чи ти нај сна жни јом и нај пло до твор ни јом зна чењ ском тра сом ро ма
на. За хва љу ју ћи ње ном ве штом ме ан дри ра њу чи та лац пра ти за ви дан 
ра спон пи шче вог ком па ра тив ног освр та. Упо ре ђу ју се гра до ви (и На пуљ 
и Бе о град пред ста вља ју пра ви ми кро ко смос у ко јем је исто ри ја ре ле вант
ни ја од тре нут них про бле ма и ви ше се це ни ка ко не ко из гле да не го ка кав 
је у су шти ни), за па жа ју се по ду дар не и ди стинк тив не тач ке из ме ђу Срп ки
ња и На по ли тан ки, ука зу је на уте ме ље ност пре ду бе ђе ња о не у глед ним и 
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пр ља вим бе о град ским ули ца ма ка кве су би ле и на пуљ ске то ком XVII и 
XVI II ве ка, на илу зор ност пред ста ва о Ср би ма као ис кљу чи во агре сив
ним и ћу дљи вим љу ди ма, али и на увре же ну сли ку о ди вљем Бал ка ну, 
том екс трем ном ме сту ко је исто вре ме но оча ра ва и пла ши.

О исто ри ји На пу ља (од осам на е сто ве ков не На пуљ ске ре пу бли ке 
до ује ди ње ња Ита ли је и ства ра ња та ко зва ног ју жног пи та ња ко јим се 
ре зи ми ра еко ном ска за о ста лост, со ци јал на дез ин те гра ци ја и тра ди ци о
нал ни ан та го ни зам ју жног ста нов ни шта пре ма цен трал ној вла сти), о по
вољ ној кли ми гра да, ње го вој ми сте ри о зно сти, Ве зу ву и ме ђу ста нов ни
штвом увек при сут ној ми сли о смр ти, при по ве да се у на ред ном ро ма не
скном те мат ском ру кав цу за сно ва ном на мо ти ву про на ђе ног ру ко пи са. 
Не по сред но пред смрт, ју на ков де да Ан ђе ло де Санк тис, вла сник по ро
дич ног пред у зе ћа, от ме но дис тан ци ран екс цен трик осо бе не рад не ети ке, 
оста вља уну ку пи смо пу но ко ри сних са ве та, али и ру ко пис свог при ја
те ља Ђу ли ја Мо ра ри ја Na po li sen za so le, за чи је об ја вљи ва ње мла ди ди
пло ма та тре ба да се по ста ра. Са др жај ове у ро ме неск но тки во ин тер по
ли ра не сту ди је, ко ју ју нак за не се но чи та то ком ди пло мат ске слу жбе у 
Бе о гра ду пре ци зни је раз у ме ва ју ћи на тај на чин отаџ би ну у ту ђи ни, из
ми че осло нац уста ље ном, ба на ли зо ва ном па ра го ну о На по ли тан ци ма као 
жо ви јал ном на ро ду чи ји је жи вот ис пу њен угод ном хра ном и ле пом пе
смом. Мо ра ри у свом тек сту ука зу је на на лич је на пуљ ске ег зи стен ци је 
ко ју ни су ус пе ли да за па зе ни зна чај ни ло кал ни пи сци. На пуљ је та ман, 
за тво рен, пр љав и кла у стро фо би чан, пун на си ља, на ста њен ла за ро ни ма, 
нај ни жим дру штве ним сло јем ко ји лен ча ри и спа ва на ули ца ма, и ма фи
јом сна жном до те ме ре да је до се гла ста тус па ра лел не вла сти; украт ко 
„На пуљ је рај у ко јем ђа во ли оби та ва ју”. Ме шта ни су об ли ко ва ни у под
јед на ко мрач ном ма ни ру – пре по тент ни су, су јет ни, љу бо мор ни, ле њи, 
скло ни пре ва ра ма, коц ки, али и ме ди та ци ји, кон тем пла ци ји, анк си о зно
сти и ме лан хо ли ји што се ра ђа ју под окри љем под му клог Ве зу ва, чи ја 
по ја ва не пре кид но опо ми ње на ефе мер ност по је дин ца и ја ло вост ње го ве 
жуд ње за бо гат ством и сла вом: „У Кам па ни ји је оби чај да се ми сли на 
смрт, док цео свет же ли да нас убе ди да смо ве се ли.”

Пре те ћи обри си Ве зу ва, ко ји у ро ма ну фи гу ри ра као спе ци фич на 
ма ни фе ста ци ја va ni tas мо ти ва, и пер ма нент но при сут на на по ли тан ска 
ми сао о смр ти, ко јом се ево ци ра јеј тсов ска „че жња за гро бом”, над ви ја ју 
се и над ка рак тер ном кон сте ла ци јом ју на ка ро ма на, мла дог ди пло ма те 
рас тр за ног из ме ђу оба ве зе да, на кон де ди не смр ти, пре у зме кор ми ло по
ро дич ног пред у зе ћа и же ље да на пу сти род ни крај ка ко би ство рио успе
шну ка ри је ру. Упр кос од лу ци да се по ви ну је соп стве ним уну тра шњим 
по ри ви ма ко ји су под ра зу ме ва ли ди пло мат ски бо ра вак у Бе о гра ду и рад на 
по бољ ша њу од но са са дру гим на ро ди ма, сва ко днев на се ћа ња на по ро ди цу 
то ком жи во та у Ср би ји, осе ћа ње кри ви це јер се по ву као пред зах те ви ма 
по ро дич не тра ди ци је, сум њи ча вост чак и у по гле ду ода би ра за ни ма ња, 
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као и мрач но, сет но кон тем пли ра ње о мо гућ но сти да по је ди нац ика да 
уоп ште на пу сти соп стве ну кул ту ру – све су то чи ни о ци на осно ву ко јих 
се ро ма неск ном ју на ку мо же при пи са ти атри бут ho mo du plexa, рас по
лу ће ног, кон фу зног, скеп тич ног ме лан хо ли ка не пре кид но за гле да ног у 
про шлост по пут ве ћи не На по ли та на ца. 

Ни љу бав на при ча на пуљ ског ди пло ма те и ње го ве не и ме но ва не 
иде ал не дра ге („Она”), пла во ко се ап сол вент ки ње срп ске књи жев но сти, 
прем да об ли ко ва на као не дво сми сле на адо ра ци ја и го то во пла тон ски не
так ну та, чи ста гло ри фи ка ци ја не жни јег ство ре ња („Мо жда Она за ње га 
ни је би ла тек осо ба, већ иде ја”), ни је оста ла ван деј ства ју на ко ве зло слут
не ми сли да то ли ка „сре ћа ни је срећ на” и се но ви те по тре бе да оста не са
мо тан у ње ном при су ству, у тре ну ци ма ка да је њен по глед, усме рен ка 
бу дућ но сти, от кри вао кра сне пер спек ти ве, то ли ко не свој стве не ју на ко
вом ви ђе њу све та. 

Има ју ћи у ви ду ова кво др жа ње ју на ка, као и то ком чи та вог ро ма
не ск ног то ка ње го ву кон зи стент ну ме лан хо ли ју и из ра зи ту че жњу за 
за ви ча јем, раз ре ше ње ко је до но си епи лог – при зор де вој ке ко ја на пла жи 
чи та Na po li sen za so le и за ко ју се са зна је да је ћер ка ди пло ма те и ње го ве 
иде ал не дра ге – опа жа се као кар ди нал на про ме на ко ја не ко ре спон ди ра 
у до вољ ној ме ри са на чи ном на ко ји је ју нак до та да об ли ко ван, ни ти је, 
у си жеј ном сми слу, по дроб ни је мо ти ви са на и при пре мље на. Прем да је 
из ве ден су ви ше на гло и оштро, ова кав ро ма неск ни ис ход ипак је у са гла
сју са епи гра фом ро ма на, ци та том Ана то ла Фран са: „Све про ме не су ту
жне, чак и оне ко је нај ви ше же ли мо, јер оно што оста вља мо, то је део нас 
са мих; тре ба умре ти за је дан жи вот да би се ушло у дру ги.”

У ком по зи циј ском сми слу На пуљ ски ди пло ма та са чи њен је од про
ло га, два де сет два по гла вља и епи ло га, при че му се увод ни и за вр шни део 
до зи ва ју сту па ју ћи, на са др жин ском ни воу, у сво је вр стан ди ја лог: они рич
ки мо тив – ју на ков про фет ски сан о уче шћу у про те сти ма због бом бар
до ва ња Ср би је 1999. го ди не – пре до чен у про ло гу на го ве шта ва не са мо 
ње гов од ла зак у Бе о град не го и ње гов ко нач ни оста нак у том гра ду, што 
је су ге ри са но епи ло гом. При мет но је и да се го то во сва ко по гла вље за
вр ша ва ју на ко вим чи та њем Мо ра ри је вог ру ко пи са пред сан, да би за тим 
на ред на ро ма неск на це ли на за по че ла сли ком ње го вог бу ђе ња и ре флек
сив ном за ми шље но шћу над те ма ма ко је је про чи та ни део ру ко пи са ак ти
ви рао. Са мо при по ве да ње про ти че у зна ку ја сног и ста ло же ног из но ше ња 
до га ђа ја у скло пу аук то ри јал не при по вед не си ту а ци је, док се ква ли та тив
на свој ства је зич костил ских сред ста ва од ли ку ју дра стич ном флук туа
ци јом. Је зич ка све жи на, ра фи ни ра ност и број ни по е ти зми, ко ји су Пр ву 
љу бав учи ни ли из ра зи то де ли кат ном и лир ски ин то ни ра ном про зом, у 
овом ро ма ну по ста ли су ре це сив ни; је зич ки из раз та ко не рет ко за па да 
у не ин вен тив ност, не со фи сти ци ра ност, ба нал ност и су ви шно го ми ла ње 
(„очи пла вље од Ти рен ског мо ра”, „... же не у Бе о гра ду има ле до бре но ге, 
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хо да ле су као на ре ви ји”, „ве се ли и срећ ни”). У по ред бе ној из ја ви да је 
„бе о град ско не бо тих да на по при ма ло сјај жен ских очи ју пре не го што 
би на пра сно бри зну ле у плач” за па жа се, ме ђу тим, знат но ви спре ни је, 
су ге стив ни је и од ме ре ни је је зич костил ско ре ше ње.

За сни ва ју ћи ро ман на ре а ли стич ком про се деу им прег ни ра ном они
рич ким еле мен ти ма, де скрип тив ним пу то пи сним па са жи ма о ју жној 
Ита ли ји, Да бли ну и Ам стер да му, као и ево ци ра њем Па ви ће вих де ла, ми
сли Цр њан ског да чо век иде у су срет смр ти и ат мос фе ре Џој со вих Да бли
на ца, Ли гу о ри је, уко ли ко се за не ма ре по ме ну те мањ ка во сти, ство рио 
со ли дан ро манпр ве нац прот кан успе лим ху мор ним сег мен ти ма (по пут 
оних ко ји ка зу ју о уче њу срп ског је зи ка) и, што је зна чај ни је, из ра зи то 
оштро ум ним и дра го це ним уви ди ма про и за шлим из јед ног има го ло шког 
по гле да на два европ ска гра да, исто вре ме но и бли ска и раз ли чи та.

Ви о ле та МИ ТРО ВИЋ

ВАС КО ПО ПА У ГО СТИ МА

Зо ри ца Ђер го вић Јок си мо вић, Пе ва ња Ву ка и Вра не, Ге о по е ти ка, Бе о град 
2016

Ис тра жи ва ње гра ђе од ре ђе не кул ту ре ван ње не ма тич не зе мље тра
га њем за до ступ ним тек сто ви ма у елек трон ским ба за ма пред ста вља по
се бан иза зов кад циљ сту ди је ни је (са мо) хер ме не у тич ко чи та ње књи жев
ног де ла већ и на сто ја ње да се ра све тли ди рек тан ути цај јед ног ау то ра 
на дру гог. Прем да је ка те го ри ја књи жев ног ути ца ја у ком па ра ти сти ци 
да нас пре те жно за ме ње на раз ли чи тим об ли ци ма ин тер тек сту ал но сти, 
у ис тра жи ва њу Зо ри це Ђер го вић Јок си мо вић у цен тру па жње су упра во 
књи жев но и сто риј ски до ку мен ти ко ји би ра све тли ли ве зе из ме ђу ен гле
ског пе сни ка Те да Хју за и на шег Вас ка По пе у сми слу ди рект не апро при
ја ци је еле ме на та По пи не по е ти ке у раз ли чи тим фа за ма Хју зо вог ства
ра ла штва. Ова те за по себ но је сме ла с об зи ром на Хју зо ву ре пу та ци ју 
пе сни ка ори ги нал не сли ков но сти, а у на уч ном сми слу пред ста вља је дин
стве но ис тра жи ва ње ре цеп ци је По пи ног спе ци фич ног пе снич ког из ра за 
ван гра ни ца Бал ка на. 

Сту ди ја је по де ље на на низ по гла вља, са на сло ви ма ко је чи ни фор
мал ни и не фор мал ни део, по пут „Ути цај По пе на Хју за или О то ме ка ко 
не ко ме ући на уво” или „Шта је из гу бље но у пре во ду или Чи ји си ти, 
Вас ко По па?”, те је то пр ви знак при јем чи во сти де ла и за не на уч не кру го ве 
чи та ла ца, о че му до дат но све до чи и то што је об ја вље на у Ге о по е ти ци, а 
не у окви ру на уч них ин сти ту ци ја. Ау тор кин стил не зах те ва ши ро ко тео




