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И КРО ЧЕ ЈЕ АПЛА У ДИ РАО
(Ан то нио Ску ра ти: М. Син ве ка, пре ве ла с ита ли јан ског Гор да на Бре бе ри на, 

Ла гу на, Бе о град, 2020)

Два де сет дру гог мар та про шле (2020) го ди не пре ми нуо је Га би Дел га до-Ло пез, су-
о сни вач не мач ког бен да De utsch Ame ri ka nische Fre undschaf, скра ће но DAF. Оп скур ни ји 
дан за уми ра ње Ло пез те шко да је мо гао да про на ђе: го во ри мо о ма ње-ви ше увод ној 
не де љи оно га што би ваљ да тре ба ло да се зо ве „но ва нор мал ност“. Или смо од у ста ли 
од та кве тер ми но ло ги је. Ако је смо, од у ста ја ње је не што што бих мо рао да не дво сми-
сле но по др жим. 

Ка жем, те шко да је не ком у ча су смр ти јед ног од хе ро ја ал тер на тив не елек тро сце-
не, ма хом дав но за бо ра вље не, са ма вест пре те ра но зна чи ла, па се отуд и до го ди ло да 
не ма ре ле вант них ин фор ма ци ја о ме сту ње го вог кра ја. Ни шта стра шно – не ће Га би 
Дел га до-Ло пез по то ме ни би ти упам ћен, већ по чи ње ни ци да је реч о чо ве ку ко ји се 
од ва жио да 1981. го ди не сво је слу ша о це по зо ве да „за пле шу с Му со ли ни јем“. До ду ше, 
бу ди мо пра вед ни, не са мо с њим, већ и с Хи тле ром ко ји се на Ло пе зо вој ме ти на шао из 
раз ло га те а трал не ка ри ка ту рал но сти те ле сног ге ста од ко је су обо ји ца мон стру о зних 
зли ко ва ца па ти ла, а што им, од стра не след бе ни ка, ни је узи ма но за зло. Као што им, 
од стра не след бе ни ка, ни ка да и ни шта ни је узи ма но за зло. Ка кве во ђе – та кви след-
бе ни ци, а ови по то њи су у Ита ли ји, фе бру а ра ме се ца 2018. го ди не, у ве ли ком бро ју 
ис ка за ли ја сне сим па ти је пре ма жи во ту и де ли ма Бе ни та Му со ли ни ја. Два де сет по сто 
ис пи та ни ка је на из глед по слу ша ло Га би ја Дел га да-Ло пе за. Два де сет по сто по тен ци-
јал них пле са ча с Му со ли ни јем дан-да нас га не ви ди као бо ле сног клов на, и Ло пез би 
имао сва шта да им ка же тим по во дом, кад би мо гао не што да им ка же. Уза луд би го-
во рио, ка ко год то ура дио. 

Мо жда је и по сао Ан то ни ја Ску ра ти ја (ро ђе ног 1969. у На пу љу) у сво јој би ти уза лу-
дан по сао. Не као књи жев ни по сао, тај се по сао Ску ра ти ју до бра но ис пла тио (по ла 
ми ли о на при ме ра ка у Ита ли ји и про да та пра ва за пре во де на 39 свет ских је зи ка so far 
+ на ја ва сни ма ња фил ма, па те ле ви зиј ске се ри је, пре сти жне на ци о нал не на гра де...), 
већ као по сао син хро ни зо ва ног ус по ста вља ња те шког етич ког пре ди ка та с ко јим би 
чи та о ци ши ром све та, а по себ но у Ита ли ји, мо ра ли да се су о че. Уз ка тар зу или без ње. 
Тек, Ску ра ти је за ми слио три ло ги ју, на пи са ну у ма ни ру до ку мен та ри стич ке фик ци је, 
у ко јој пра ти раз вој ни (sic!) пут Бе ни та Му со ли ни ја, од ко ва че вог си на до ле ши не ко ја 
одур но ви си, као рас по ре на сви ња ока че на о ку ку за ме со, и ко ју све ти на па ган ски 
ри ту ал но ка ме ну је, скр на ви и за пи ша ва. Рас по ре на фа ши стич ка сви ња. Кад го во ри мо 
о све ти ни, ми мо оних два де сет по сто нео фа ши ста (јер они су то, и то је та ко), ис тра-
жи ва ње ре ги стру је још два де сет и је дан по сто оних ко ји о Му со ли ни ју не ма ју ни ка кво 
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ми шље ње или се пра ве да га не ма ју. Ако је Ску ра ти је ва књи га не што, она је ша мар-
чи на упу ће на њи ма, љу ди ма без ми шље ња. Ка ко би по че ли да ми сле. Што пре да 
ми сле. Док не бу де пре ка сно. Ако већ ни је.

По ку шао је у не ким дав ним вре ме ни ма Ни ко ла Ми ло ше вић да се по за ба ви те о риј-
ским про фи лом не га тив ног ју на ка у свет ским ли те ра ту ра ма и, ко ли ко ме се ћа ње слу-
жи, за др жао се на ни ма ло све тлим при ме ри ма из исто ри је фик ци је. Сви дри гај ло ву, 
ре ци мо, ком је ус пео да до да по не што људ ско сти, у скла ду с на ме ром ње го вог твор ца 
да у вла сти те ро ма не уве де не књи жев ну ка те го ри ју хри шћан ског пра шта ња. То га је 
до ве ло и до мо гућ но сти раз ма тра ња ап со лут но не га тив ног ју на ка, оног ко ји би се 
на ла зио с оне стра не људ ско сти, што је де фи ни ци ја ин хе рент но по гре шна, јер је мон-
стру о зност Фок не ро вог По пе ја, а овај му је по слу жио као ар хе тип, и да ље људ ска 
мон стру о зност. Та мо где су љу ди, та мо је и њи хо ва па то ло ги ја. Та ко да би пре ци зни је 
би ло од ре ди ти на ре че ног По пе ја као оног ко ји би мо гао да бу де нај да ље од људ ско сти, 
од но сно, нај те же огре злог у па то ло ги ју, пси хо па то ло ги ју, про стор у ко ме не де лу ју 
си ле ем па ти је.

Ску ра ти је во опре де ље ње да пи ше са што ма ње од сту па ња од исто риј ске ре фе-
рен це чи ни се као идеј ни по ду хват знат но је зи ви ји од по ду хва та ау то ра не на кло ње них 
ко ке ти ра њу с до ку мен тар ним, с нео по зи вим фак ти ма. От при ли ке, гле да о ци Кар пен-
те ро ве Но ћи ве шти ца ће ви ђе не ужа се пер ци пи ра ти као пре вас ход но фик ци о нал не 
ужа се ко је на плат ну чи ни из ве сни Мајкл Ма јерс, све сни да се с до тич ним ни ка да 
не ће сре сти ни ти је то да то као слу чај. На дру гој стра ни су они ко ји су има ли злу сре-
ћу да се у ствар но сти су срет ну с Те дом Бан ди јем или Љу би шом Бог да но ви ћем. Или 
да жи ве у Ду че о вој ери. Или да пре ста ну да жи ве у њој, Ду че о вом за слу гом. Или да 
раз у ме ју ко је су по сле ди це жи вље ња есен ци јал ног зла. Сре ћом, ових по след њих је у 
Ита ли ји, бар та мо, ако је ве ро ва ти ис тра жи ва њу, ше зде сет по сто.

Ску ра ти пи ше јед ни ма, као и дру ги ма – ова ква ли те ра ту ра не мо же да ис кљу чи 
ни ко га, јер би то пред ста вља ло од у ста ја ње од уста но вље ња прин ци па оно га ка ко је сте 
би ло. Ја сно, прин цип је на уч ни и исто риј ски и он пре тен ду је на оп шту ва лид ност, 
књи жев ност ов де мо же до брим сво јим де лом да за ли чи на ње го ву пре чи цу. И то ни је 
ло ше по књи жев ност, ако успе да се од бра ни од оп ти ке пам фле та или би ло ког ти па 
по ли тич ког ма ни фе ста. 

Пи шу ћи о Му со ли ни ју, Ску ра ти је ду бо ко све стан да пи ше о јед ном од нај мон стру-
о зни јих људ ских би ћа ко је је исто ри ја упам ти ла, што се дâ про ве ри ти уви дом у по сле-
ди це ње го вог де ло ва ња, те хро нич ног и по твр ђе ног из о стан ка сва ког ви да по ка ја ња 
или све сти о те жи ни са гре ше ња под чи ју је власт то би ће до па ло. Ка ко пи ше исто риј-
ски ро ман у чи јем је си жеј ном сре ди шту исто риј ски за сно ва ни про та го ни ста о ком се 
све зна, што ва жи за оног ко же ли да зна, Ску ра ти се одао фло бе ров ском ма ни ру на-
ра тив ног дис тан ци ра ња и не из ри ца ња би ло ка квих апри ор них, а го то во ни ка квих 
син хро ни зо ва них или апо сте ри ор них су до ва. Ова ква од лу ка не мо же би ти про ниц-
љи ви ја јер ни је Фло бе ров Оме оду ран за то што то на ра тор твр ди, већ за то што му 
на ра тор да је сло бо ду да де лу је она кав ка кав је сте. Упра во у овој те зи са др жа не су све 
бит не пре ми се Ску ра ти је вог по ступ ка, ње гов Му со ли ни ниг де не од сту па од би ло 
ко је сми сле не вер зи је исто риј ског Му со ли ни ја, јер је мо ти ва ци о но са вр ше но ло ци ран 
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као не ко ком је да та жа ло сна сло бо да да ак ти ви ра све оно што је сте. А то што је Му со-
ли ни био, Му со ли ни је и пот пи сао, на сва ком по сто је ћем и не по сто је ћем спо ме ни ку 
сва кој од ње го вих ди рект них и ин ди рект них жр та ва.  

Та ко је М: син ве ка књи га пре ци зно уста но вље ног кон тек ста у ком оби та ва цен-
трал ни ју нак, Бе ни то Му со ли ни. Ску ра ти на ме сти ма за и ста де лу је као при лич но ра-
фи ни ран и об у чен исто ри чар ко ји тра га за оним без че га ни је би ло мо гу ће ово. Ње гов 
ро ман је књи га узро ка, раз ло га, по во да, сва ко вр сног осве тље ња, али и књи га фа тал-
них кон се квен ци због ло шег чи ње ња или не чи ње ња, од но сно ни ка квог чи ње ња. Успон 
про вин ци јал ног ма ни пу ла то ра Му со ли ни ја не у пит но је ис ход ста ња у ком „у Ита ли ји 
ви ше ни је по сто ја ла др жа ва“. Иш че зну ће др жа ве из др жа ве по го ду је ра ђа њу нео про-
сти ве по ли тич ке скло но сти ка при зи ва њу на из глед ба нал них, а упо тре бљи вих и ефи-
ка сних ре ше ња, и то не тек скло но сти би ра ча, већ и пред став ни ка ви со ког ка пи та ла, 
те ин те лек ту ал них и умет нич ких ели та. У овом, пр вом де лу свог мо ну мен тал ног, бар 
по про пор ци ја ма, ро ма на, Ску ра ти се ба ви ма ње или ви ше пре ћут ним са у че сни штвом, 
дру штве ним уго во ром ко ји ве ћин ска Ита ли ја пот пи су је с нај е кла тант ни јим про мо те-
ром ли кви да ци је дру штве ног тки ва, све га оног што је у јед ном дру штве ном си сте му 
ко ли ко-то ли ко здра во и одр жи во. Због то га она ка пи тал на ре че ни ца ка ко се „осе ћа 
смрад но гу“, и то ни ма ње ни ви ше не го у кан це ла ри ји пред сед ни ка вла де, и то смрад 
но гу истог тог пред сед ни ка вла де ко ји се из исте те кан це ла ри је не за у ста вљи во ши ри, 
са ти ре све пред со бом, по пут Јо не ско вих но со ро га, нај пре оне ко ји су до зво ли ли да 
им вла да пред сед ник-смрад, а та квих ни је ма ло. 

М: син ве ка је и још јед ном по но вље на и за пе ча ће на пре су да Кро чеу, ко ји „и да ље 
пље ска“, а тај пље сак се чу је на сва кој деч јој са хра ни ко ју је иза звао, та ко зва ној ме ђу-
на род ној за јед ни ци, аме рич кој ад ми ни стра ци ји, кра љу Алек сан дру, стра ној штам пи, 
под лим ин те ре си ма и сла бо ум ним по ли тич ким про це на ма, гну сном ег зи би ци о ни сти 
Д’А нун ци ју, ве ли ка ни ма па ту ља стог мо рал ног ин стинк та Пи ран де лу и Ма ла пар теу, 
свим тим пот пи сни ци ма са тан ског спо ра зу ма ко ји је ле ги ти ми зо вао во љу за моћ људ ске 
ни шта ри је не спо соб не да ко ре спон ди ра с би ло ко јим ци ви ли за циј ским на че лом. Сва 
она не ис црп на гра ђа ко ју Ску ра ти у нај дра стич ни јем ар хив ском ма ни ру уво ди у текст 
ро ма на у том по гле ду је муч но са гле да ва ње по ср ну ћа, сле та ња у ба ру шти ну клов нов-
ске фру стра ци је, сви ти исеч ци из но вин ских чла на ка, но вин ски на сло ви, тран скрип-
ти те ле фон ских раз го во ра, де ло ви из при ват них пре пи ски лич но сти нај ра зли чи ти јег 
ран га, од лом ци из по ма лиг но сти по зна тих Му со ли ни је вих го во ра, ње го ви ин тер вјуи, 
из ја ве за ме ди је. Ова ин тер фе рен ци ја исто риј ске гра ђе ни ти је на су мич на, ни ти де лу-
је на ка ле мље но на ток из вор не на ра ци је, пре су у пи та њу ме ста ка квог-та квог оду шка, 
али и по твр де, ако би не ко и до спео до те ре на фик ци о нал не илу зи је, да илу зи је не ма, 
и да је мо гу ће са же ти, ком при мо ва ти оно што је ис при ча но ди рект ним упли вом ствар-
но сти у текст. Ми кро ин јек ци је ствар но сти ко је се спо ра дич но, али ре ла тив но уче ста ло 
ја вља ју у тек сту, на је дан до са да не че сто ви ђен на чин, де лу ју као нај по е ти зо ва ни ја 
ме ста ро ма на, ско ро па ме ста ме ди та ци је, ме лан хо лич не су ге сти је да се не што од и-
гра ло баш тад и баш та ко и да ни шта од све га то га не мо же да се ис пра ви.

Ни ма ло без раз ло жно, Ску ра ти се крај ње оп се жно и те о риј ски за сно ва но ба ви ге-
не а ло ги јом и он то ло ги јом фа ши зма као док три не ан ти по ли тич ког бан ди ти зма, ње го вим 
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ре то рич ко-хип но тич ким оспо ља ва њем ко је во ди пре ма ин ста ла ци ји дик та ту ре, ње-
го вим хи стри о нич ким ка па ци те ти ма, скло но сти да пер зи сти ра као псе у до по ли тич ки 
уси си вач ко ји у се бе ин кор по ри ра не са гле ди ве ко ли чи не па ра по ли тич ког сме ћа. Од 
тре нут ка Му со ли ни је вог иде о ло шког кон вер тит ства, пре ко фа ши стич ке аку му ла ци је 
свих оних „во ђе них њу хом пти ца гра бљи ви ца“, ко ји се „упи њу цео дан да тра же по моћ, 
уна пре ђе ње, до бит“, „гла со ва у пре ле тач кој пу сти њи“, сли ка из фа ши стич ке скуп шти не 
у ко јој „озло је ђе ност три ста се дам де сет фа ши стич ких по сла ни ка, ко ји су у убе дљи вој 
ве ћи ни, мр ви го вор ни ка“, где вла да ју „пре ки ди, жа гор, увре де, бед ник, ла жов, про во-
ка тор, увре де, жа гор, пре ки ди, про во ка тор, ла жов, бед ник“, и где се, на кон ис по ста вља-
ња чи ње ни ца, до ла зи до дог мат ске и хор ске не га ци је, ни чим обра зло же не, где је мо гућ 
и адво кат Ро бер то Фа ри на чи „ко ји је, као што је по зна то, нај пре ку пио гим на зиј ску ди-
пло му, а за тим на си лу сте као ди пло му прав ног фа кул те та, пре пи сав ши, од пр вог до 
по след њег ре да, ди плом ски рад дру гог кан ди да та“. То би био фа ши зам, ко ји ће свог 
нај же шћег, а са свим не моћ ног, го то во па де ко ра тив ног опо нен та Ма те о ти ја за кла ти 
и без оч но по ко па ти у плит кој ја ми, у стра вич ном, маг бе тов ском фи на лу Ску ра ти је ве 
књи ге, где се ја вља нај људ ски ји од свих за ми сли вих Му со ли ни ја, уне зве ре ни, пре пад-
ну ти бед ник, „сна жни ји од фа ши зма“, док се тре се и пре жи вља ва не у мит ну по ли тич ку 
ег зе ку ци ју ва шар ским ре тор ским три ком и чи ње ни цом да се с пре ке стра не на ла зе 
про тив ни ци не до стој ни би ло ка кве по ли тич ке бор бе, опо зи ци ја од ко је бо љу ни је мо гао 
да по же ли, док „хо ће да га во ле јед но ду шном љу ба вљу, хо ће по др шку на ро да“, али га 
из бе зу мљу је ми сао да „на род, пре пу штен се би, не ће гла са ти“, „да ње го ва љу бав ни је 
искре на“.

Ту не где Ску ра ти на пу шта Му со ли ни ја у пр вом од три де ла М-са ге. Тек што је по чео 
да уби ја по ли тич ке про тив ни ке, тек што су њи хо ве ко сти по че ле да про ви ру ју из плит-
ких гро бо ва, тек што је пре ко гла ве пре ту рио сам по че так сво је ко ро зив не вла да ви не, 
тек што је на у мио да Ита ли ји уки не све осим са мог се бе, уз све срд ну по др шку Ита ли-
ја на. „Ре мек-де ло“, твр ди Са ви ја но и пре те ру је. Ни је ре мек-де ло. Али, не сум њи во 
ве ли ка књи га, по треб на ко ли ко и ве ли ка. Ма ло је по треб ни јих да нас. Сад нам оста је 
да са че ка мо на ста вак.

 


