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ПУ ТО ПИ СНО СА ГЛА СЈЕ СЛИ КА
(Ни ко ла По по вић: Ски це за пло вид бу, Аг но ста, Бе о град, 2019)

По ред за па же ног ра да у пре во ди ла штву и књи жев но на уч ној ита ли ја ни сти ци, 
Ни ко ла По по вић се већ го ди на ма ја вља у до ма ћој пе ри о ди ци и као ау тор ви ше слој них 
пу то пи са из ра зних кул тур них кру го ва. По сли је књи ге При че из Ли ба на, об ја вље не 
2016. го ди не, ова пу бли ка ци ја од луч но по твр ђу је да се По по вић и пу то пи сни жа нр ни су 
са мо јед ном слу чај но сре ли а он да раз и шли да им се пу те ви ви ше ни ка да не укр сте. 
Као што то че сто би ва, не ки тек сто ви су об ја вљи ва ни у пе ри о ди ци, али они су би ли 
сво је вр сне на ја ве за пот пу ну збир ку и не слу ће не ви ње те под не бља о ко ји ма на ши 
чи та о ци или са зна ју од стра них пу то пи са ца (из зе ма ља чи ја су се ко ло ни јал на цар ства 
уру ши ла, а са не ка да шњим до ми ни о ни ма оста ла у ве зи је зи ком и по вољ ним ци је на ма 
авио-ка ра та), или мо гу са мо са ња ри ти кроз не ке не ја сне по лу мит ске пред ста ве или 
(вр ло не по у зда не) усме не ин фор ма ци је из тре ће ру ке. 

Књи га је по ди је ље на у че ти ри сек ци је: „Лу ке и про ми ну ћа“, „Африч ко не бо пу но 
слут ње“, „Ср не из ам херстске шу ме“ и „Тра го ви сун ца“, са те мат ски срод ним за пи си ма, 
ко ји су на ста ја ли у ра спо ну од 2011. до 2019. го ди не, и сви од ре да мо гу се по сма тра ти 
као крат ки ути сци и про ми шља ња јед ног из гра ђе ног ин те лек ту ал ца о исто ри ји, ге о-
гра фи ји, га стро но ми ји и ет но ло ги ји про пу то ва них зе ма ља. Би ло би не пра вед но да се 
са гле да ју са мо као јед но о бра зни освр ти кроз ко је про ви ја ва јед на је ди на цр та пер цеп-
ци је, по што ау тор не на ме тљи во гра ди пу то ка зе за чи та о ца ко ји га ну жно усмје ра ва ју 
ка пу но ћи жи во та у сва кој дру штве ној при го ди: ка фа ни, ре сто ра ну, пи ја ци, во зу, ави о ну, 
кар не ва лу и слич но. Сти че се ути сак о про гре сив ној гра да ци ји те мат ских окви ра, по-
што се пут ник у пр вом одјељ ку кре ће кроз евро ме ди те ран ски ба сен (Ли бан, Па дан ска 
рав ни ца, Ли са бон и Ти рол), у дру гом кроз не ко ли ко под са хар ских зе ма ља (То го, Га на 
и ДР Кон го), у тре ћем с кра ја на крај Сје ди ње них Др жа ва (Њу Ор ле анс, Лос Ан ђе лес, 
Ба фа ло, Ам херст и Ита ка), да би се у по сљед њем вра тио у окри ље ју жно сло вен ског 
Ме ди те ра на (Кор чу ла) и за вр шио књи гу ома жом соп стве ним ко ри је ни ма са Ро ма ни је. 

Ски це за пло вид бу сво јом ком по зи ци јом и га ле ри јом ли ко ва по твр ђу ју те зу Хен ри-
ја Џеј мса да не тра жи пи сац те му, не го те ма тра жи пи сца, те та ко чи та лац ужи ва у ста-
па њу ви ше чу ла у мно гим си ту а ци ја ма у ко је се ау тор ста вља у књи зи: у на о ко нај три-
ви јал ни јим дру штве ним ри ту а ли ма, као што су ис пи ја ње пор та у ли са бон ском би строу, 
ку ша ње су пе са кне дла ма у Ти ро лу, или по тра га за љу тим за чи ни ма на пи ја ци у Ло меу. 
Отва ра ње ума пре ма чи та вој фу ги чу ла по го ду је ау то ру, а то пре пу шта ње кроз мно го-
број не сли ке ко је као да пра те Бо дле ро ва „Са гла сја“ до но си вр ло ди рект но до ча ра на 
за до вољ ства и чи та о цу. По по ви ће ви за пи си оди шу ли ри ком, го то во не пре кид но по-
и гра ва ју ћи из ме ђу оп штег и по себ ног, а још ве ће ан тро по ло шко бла го за па жа се у 
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га ле ри ји ли ко ва од Ле ван та до Ка ли фор ни је, углав ном из ре до ва обич них љу ди, пост-
ко ло ни јал но ре че но, ау тен тич них ис пи та ни ка, ко ји се од ујед на че не ме диј ске сли ке 
раз ли ку ју ко ли ко и гле да ње сво јим очи ма од вје ро ва ња ту ђим. Та ко се мо же мо сре сти 
са ли бан ским бер бе ри ном, сно ви ма ло кал ног ље ка ра, пи сцем Ето ре ом Ма зи ном, чија 
два ро ма на је ау тор пре вео; сре ће мо још ли са бон ског сли ка ра Ан то ни ја, Хајн ри ха из 
ти рол ске са у не, То го ан ку из Фран цу ске, хо те ли је ра Ни ко лу из Ло меа и мно ге дру ге. 
Дру га нит ко ја се про вла чи кроз тка ње ових пу то пи са, по себ но ка ко збир ка од ми че, 
је сте му зи ка: ег зо тич на ле вант ска, са жи ча ним ин стру мен ти ма и му клим удар ци ма о 
др во, ли ме на му зи ка из Ти ро ла, па за тим јо дло ва ње и гај де, џез у Ло меу, а с њим и ре ге, 
фан та стич ни кон гло ме рат Њу Ор ле ан са, ну ме ре из Књи ге о џун гли у Сан та Мо ни ки и 
пре гршт ме ло ди ја ко је су при ка зи ва чу вје ро ват но и про ма кле. 

Мо жда се у По по ви ће вим пу то пи си ма ипак пр во за па жа ју ви зу ел ни еле мен ти, који 
не по сред но ис пу ња ва ју про стор свих од ре ди шта, а те сли ке бр зо му да ју асо ци ја ци је 
за ства ра ње сло ја ат мос фе ре „ме ђу ја вом и мед сном“ – та ко у Си до ну на луч кој огра-
ди сто је пе ли ка ни „по пут по са де по стро је не на па лу би, у там но пла вим ре ден го ти ма 
и са бе лим мор нар ским ка па ма“, док у ло кал ној на ра ци ји се о ба пти ца по при ма ес ха-
то ло шке раз мје ре: „Јед ном, до ћи ће дан ка да ће се све ко ли ке пти це све та са ста ти на 
птич јем са бо ру на ко јем ће го во ри ти пе ли кан си дон ски, као су фиј ски ше их, о тај на ма 
ду ше и те ла. На кра ју, ка ко је за пи са но, пти це ће се за у век из гу би ти, а њи хо ве се не по-
ме ша ти са сун цем.“ Пи шче ва пер цеп ци ја до вољ но је ис тан ча на да за па жа да ма ре жи-
во та и у нај сит ни јим до га ђа ји ма, као што је шу ња ње гу штер чи ћа по по ду ба ште хо те ла 
у Ло меу: „Зе лен ка сти, са жу тим гла ва ма, а на све тло сти њи хо ва се ко жа пре си ја ва. Ка да 
ста ну, си ћу шни тр бу си им тре пе ре у бр зом рит му.“ Све то је оби ла то за чи ње но гла са-
њем ка ка дуа, што пи сац дис крет но на го вје шта ва, а на чи та о цу је да схе ма ти зо ва ни 
аспе кат ствар но сти не гу би из ви да, тј. слу ха. У Ка ли фор ни ји на игра ли ште сле ћу „ве-
ли ки, кра љев ски га ле бо ви. Ове пти це са Па ци фи ка не раз ма ху ју мно го кри ли ма, већ 
их ра зап ну као је дра и ле те от ме но и ти хо.“ Че ста су и ра зно вр сна по ре ђе ња на о ко 
дис па рат них по ја ва, али уче ста лост и ра спон сен за ци ја са број них ме ри ди ја на упра во 
из и ску ју прег нант ни ју фор му тек ста, са го то во оба ве зним ис ка зи ма очу ђи ва ња у сва-
ком од пу то пи са – чи ни се да дух би ва за пљу снут то ли ким ути сци ма да пје снич ким 
уз ле ти ма не мо же одо ље ти, и да је сва ко пра во, пре да но пу то ва ње у ства ри пре пу шта-
ње на о ко из гу бље ној по ет ској хар мо ни ји. Ста па ње пој мо ва „ци ви ли за ци је“ и „ди вљи-
не“ ја сно се ви ди у гра ди ћу Ам хер сту на гра ни ци Сје ди ње них Др жа ва и Ка на де, у ко ме 
жи ви ца ра сте по ред по пло ча них ста за као и би ло гдје у сред њо е вроп ској ва ро ши, а 
„ср не из шу ме одав но су већ из гу би ле ди вљи ин стинкт: при ла зе жи ви ци и бр сте ли шће“. 
Ове сли ке са при зву ком сно ви ђе ња ја вља ју се и у пи шче вим кон так ти ма са дру гим 
сло је ви ма сви је та, као што су хо те ли, по пут оног од цр ве не ци гле у мје сту Ро по ред 
Ми ла на, на ми је ње ног за го сте зна ме ни тог сај ма, са оста ци ма ат мос фе ре из фил мо ва 
нео ре а ли зма. Ли са бон ске ули чи це оби лу ју ке ра мич ким фа са да ма ра зних бо ја, а мно-
га пре двор ја са др же за мр зну те сце не мо ре пло вач ких пу сто ло ви на из зе ни та им пе-
ри је. По по вић ис тан ча но сту па у кон такт и по ка зу је ду бо ко ра зу ми је ва ње шта је пу ни 
жи вот пор ту гал ске пре сто ни це, па ра диг ме за мно ге дру ге гра до ве: „Уну тра шњост ли-
са бон ских ку ћа чу ва то пло ту, али и сво ју ти ши ну и гла со ве. Иза те шких др ве них вра та 
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по чи ње жи вот ко ји има чу де сан ри там, као и сам Ли са бон.“ Би ло да се на ла зи на ри бљој 
пи ја ци у Ло меу, са за па хом ма ло уста ја ле ри бе, бен зи на и пра ши не, док про да ва чи це 
до је бе бе, а ри ба ри кр пе мре же, би ло да об је ду је у су сјед ној Га ни и ис тра жу је укус љу тих 
со со ва, те жи ну чор бе од ја ре ти не, ау тор не на ме ће ни ка кве пред ра су де чи та о цу о 
то ме ко ли ко је зе мља до ма ћин „ци ви ли зо ва на“, а са до ста сим па ти ја по сма тра сва ко-
днев но бре ме по је ди на ца, кроз ко је се по сље дич но пре ла ма и ко лек тив на исто ри ја. 

Но ва нит ко ја ве зу је По по ви ће ве пу то пи се је сте му зи ка, и на тај на чин омо гу ћа ва 
и чи та о цу да уро ни у пу ни ји кул тур ни кон текст, уко ли ко са мо за ми сли ка ко ме ло ди је 
на ра зним стра на ма сви је та зву че. Ни је слу чај ност то што опи су је су срет са ма е стром 
ги та ре и ла у те Ђа ко мом Па рим бе ли јем, ко ји му зна лач ки опи су је ка ко је на ста ла ко ја 
зна ме ни та ком по зи ци ја и ка ко се пра ве ин стру мен ти. Из ау то ро ве ду ше до ла зи и ре-
че ни ца ко ја по твр ђу је не раз двој ност про из во ђа ча и про из ве де ног тек ста: „Ги та ра и 
ма е стров глас ти хо се до ди ру ју јер он, као што се ба жда ре одељ ци у књи зи, ме ри 
ре че ни це и не пра ви ду хо ви те обр те.“ У Ли са бо ну сли кар Ан то нио сли ка усред ка феа, 
от пи ја ви но и пре ла зи на пје сму, а у гла су ло кал не пје ва чи це Те ре зе „ме ди те ран ске 
ме ло ди је ста па ју се са арап ским то но ви ма“. Пи сац ис ка зу је ути сак да че жња по сто ји 
у цје ло куп ном ме ди те ран ском ме ло су, али при хва та то да је ме лан хо ли ја мо жда нај-
из ра же ни ја у фа ду, му зи ци са „не пре ста ном ту гом за оним што из ми че“. У То гоу је 
му зи ка још есен ци јал ни ји дио жи во та, по што се пле мен ске тра ди ци је не на пу шта ју 
та ко бр зо, и не ки при звук ри ту ал но сти мо же се чу ти у рит мо ви ма буб ње ва и так то-
ви ма кси ло фо на до ка сно у ноћ, а на по ре до с тим ра де и џез клу бо ви са ши ро ким 
ре пер то а ром на ра зним је зи ци ма. По сто ји чвр ста ло гич ка ве за овог му зи ци ра ња са 
ат мос фе ром Њу Ор ле ан са у ље то: у ка ле и до ско пу раз ли чи тих ет нич ких гру па, од ко јих 
су Афри кан ци за сту пље ни на оба кон ти нен та, им пе ра тив је да се у сво је вр сном кар не-
ва лу ужи ва што ду же, а те шко је на ћи бо љу мо ти ва ци ју од искон ских рит мо ва из ср ца 
Афри ке. Уз не пре глед не спи ско ве ал ко хол них пи ћа из мје њи ве же сти не, са ку хи ња ма из 
свих ре ги о на, овај град би мо гао би ти је дан од свјет ских цен та ра рас ка ла шног ве се ља. 

За љу би те ље до бре ка пљи це и плад ња, По по ви ће ва књи га са др жи ве лик број иза-
зо ва, на го ви је ште них, а ни ка да до де та ља раш чла ње них – при зна ће мо да би та квом 
га стро ном ском бла гу пре ци зни ре цеп ти са мо мо гли на у ди ти, јер чи та о цу пре о ста је 
да сам за ми шља ко ји са стој ци не до ста ју, и ко ји га ми ри си још мо гу оба ви ти у свјет ским 
ба ро ви ма, ре сто ра ни ма и ко но ба ма. У Ли ба ну са у че ству је мо у де гу ста ци ји ви на и ри бе 
па ла ми де, у Ита ли ји по сма тра мо фур лан ску чор бу од ки се лог ку пу са, у Пор ту га лу ми-
ри ше мо ри бу на жа ру, хо бот ни цу, чор бу од ке ља, сир и опет ви но, док у Ау стри ји гле-
да мо аро ма тич не биљ ке у са у ни, а ка сни је па лен ту и ли ци дер ска ср ца, а у Афри ци се 
мо же мо ди ви ти и ег зо тич ним име ни ма и на га ђа ти ми о ми ри се ко је раз ви ја ју ђан ку ме 
(па лен та са по вр ћем), абло (ко ла чи од пи рин ча), ла му му де си (па при каш од свје же ри бе) 
или фу фу (пи ре од ма ни о ке). На рав но, опис ових до жи вља ја не мо же по бу ди ти иста 
чув ства као не по сред но уче ство ва ње у њи ма, али сва ка ко је у ста њу да чи та о ца по ну ка 
на раз ми шља ње о слич ној аван ту ри. Ме та фо ри ка и оста ли тро пи пре су шу ју док ау тор 
опи су је ути ске из Кин ша се, пре на се ље не, пра шња ве, пу не скле па них ау то мо би ла и 
не си гур но сти на сва ком ко ра ку та ко да је кат кад по треб на и ору жа на прат ња. Ипак, 
и у том окру же њу мо гу ће су ван вре мен ске мит ске сли ке, од ко јих се из два ја ау то ро во 
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пе ца ње на ри је ци Кон го: „Ве ли ка ре ка ов де је мир на и ти ха, иа ко је дру где пу на бр за ка. 
По ње ној по вр ши ни плу та ју ло ква њи, тр ске, гра ње. По глед ура ња у да љи ну, до си ве 
ли ни је хо ри зон та где се не бо спа ја с во дом ко ја из гле да не по мич на, је два се ра за зна је 
пра вац то ка.“ Овај уго ђај се не мо же опи са ти, не го са мо до жи вје ти, на че сту љу бо мо ру 
чи та ла ца. 

Пи сац се на кра ју књи ге за пу ћу је у сво ју Ита ку, кроз успо ме не на дје тињ ство и дје-
ча штво и ље та на Кор чу ли, по сред но да те кроз фо то гра фи је из ста рих ал бу ма; са зна-
је мо да га је при по ви јест о Оди се ју за ни ма ла од ма лих но гу, и да је изо морф но сва ко 
пу то ва ње у од ра слој до би би ло од јек овог пра ста рог им пул са. Док пу ту је са оба ле 
Ме ди те ра на, ро ма ниј ско би ље му се до и ма као опа ле сцент ни хи брид свих тра ва са 
ра зних ге о граф ских ду жи на, а чак го во ри и стра не је зи ке. На са мом за вр шет ку све ска, 
Ни ко ла По по вић се вра ћа ко ри је ни ма кроз мо тив не у хва тљи вих ста нов ни ка Ро ма ни-
је – ди вљих ко ња, ко ји не спа ва ју и кад све дру ге зви је ри по чи ва ју. Мо тив ски је ово 
сно ви ђе ње бли ско ве за но за пи шче вог пра дје да Ви да ка, вла сни ка кр да ко ња и, мо дер-
но ре че но, „шап та ча ко њи ма“, ко ји као да је имао чу де сни древ ни дар да се спо ра зу-
ми је ва и са жи во ти ња ма и са биљ ка ма. У ра зним рат ним ви хо ри ма не ста ја ли су и ови 
љу ди и њи хо ви не по но вљи ви ко њи, али у при чи су на шли трај но на се ље, уздар је 
јед ног од по то ма ка, ко ји је про кр ста рио ку глу зе маљ ску да би та квом за дат ку од го-
во рио.


