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Ни ко ла По по вић, књи жев ни пре во ди лац, пи сац и про фе сор ита ли јан -
ског је зи ка и књи жев но сти, у сво јој дру гој књи зи пу то пи сне про зе „Ски -
це за пло вид бу” до но си вред но умет нич ко оства ре ње, шти во зна чај ног
те мат ског, ге о по е тич ког, со ци о кул ту ро ло шког, сим бо лич ко-але го риј -
ског ам би ту са, пи са но зналачки, у не на да ном спо ју лу цид ног на дах ну ћа
и при по ве дач ко-фор мал ног вир ту о зи те та, отво ре но и ко му ни ка тив но,
шти во ко је по зи ва на поновна иш чи та ва ња. Без опор ту не по тре бе да се
удо во љи стил ској и по е тич кој нор ми књи жев не сре ди не у ко јој на ста је,
ова про за из но си на ли те рар ну тр пе зу за ло гај жи во та бо га то про жи вље -
ног, са про ду же ним деј ством ко је по зи ва на ре флек си ју и ево ци ра ме та -
фи зич ку ра ван као по ет ску по тку ствар но сти.

При по ве дач ки стил По по ви ћев је ја сан и пре гле дан, али у то ме ни је
ње го ва глав на по ен та; мо гло би се ре ћи да је она у ње го вој ево ка тив но -
сти, ла тент ној и ви ше знач ној ре флек сив но сти, кон тра пунк ту сло је ва
зна че ња пи са ном по узо ру на кон тра пункт са мо га жи во та, са рит мом
при по ве да ња ко ји не упа да ни ти у мо но то ни ју ни ти у њој су прот ну
крај ност, а ко ји је ипак ван ред но ги бак и при ла го дљив ре ал но сти ко -
ју сли ка. У при чу су ве што утка ни сви нео п ход ни еле мен ти ам би јен та
(пеј заж, кли ма, ар хи тек ту ра), исто риј ског кон тек ста, дру штве не (чак и
по ли тич ке) зби ље – оби ча ји, му зи ка, сва ко днев ни са вре ме ни жи вот,
што све до дат но би ва осве тље но уво ђе њем не слу чај но иза бра них ли -
ко ва ко је аутор упо зна је, су сре ће, а на ко је се углав ном из ли ва ауто ро -
ва на кло ност, сим па ти ја и ем па ти ја. Уз то, има мо и сег мен те чи сте
на ра ци је са ја сном дис тан цом хро ни ча ра и пу то пи сца у њи ма. На де -
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лу је да кле, јед на си не сте зиј ска ли те ра ту ра, ко ја се до дат но осла ња на
раз гра на ту ин тер тек сту ал ну ко му ни ка ци ју са тек сто ви ма  у бли жој или
да љој ор би ти пи сца, или пак про сто ра и те ма ње го вих пу то пи са. 

По се бан слој пред ста вља отво ре на или ла тент на ве за ност ових пу -
то пи са за ви зу ру чо ве ка ко ји по ти че са бал кан ских про сто ра, па мо -
же мо го во ри ти о то ме да По по вић иш чи та ва зби љу љу ди и пре де ла у
ко ји ма бо ра ви из угла свог соп стве ног, бал кан ског (уже ре че но: срп -
ског и бо сан ског) ко да, по гле да на свет, а ко ји опет га ји не скри ве ну
кул ту ро ло шку по ве за ност са Ле ван том, Бли ским ис то ком, те кул ту ром
Ме ди те ра на у ши рем сми слу. 

По ме ну та ин тер тек сту ал на ко му ни ка ци ја се при мар но иш чи та ва
из ци та та ко ји се на ла зе у функ ци ји мо та ис пред сва ког пу то пи са – ци -
та ти из ли те ра ту ре, ко ја је обра зов ни и ли те рар ни ба гаж По по ви ћев
као ита ли ја ни сте и (пу то)пи сца от кри ва ју књи жев ну по ру ку и ли те -
рар но и жи вот но „вје ру ју” са мог ауто ра. Освр ти на на род на ве ро ва -
ња, „веч не ми сли” да ти су не штед ми це, бо га то ис при ча ни и по твр ђе ни,
па та ко утка ни у фак ту ру при че, као део жи во та и про жи вље ног, као
основ ног де ла пу то пи сног на дах ну ћа. 

Ци та ти из ита ли јан ске (Бу ца ти, Мар ко По ло, Ун га ре ти) и дру гих
књи жев но сти, као што је су фиј ска по е ма о се о би пти ца Му ха ме да Ата -
ра, ко ја се та ко ђе не сум њи во на ла зи у ду хов ној ор би ти ауто ра, је су и зна -
чај ни пу то ка зи за чи та ње пу то пи сне при че ко ја сле ди. Они нам ука зу ју
или на ши ри, ме та фи зич ко-сим бо лич ки кон текст при по ве да ња или
пред ста вља ју кључ раз у ме ва ња ауто ро ве по зи ци је и ње го вих су бјек тив -
них ре флек си ја ко је се не ка да нај бо ље и нај у бе дљи ви је да ју су бли ми ра -
ти кроз ци тат, на во ђе ње ту ђих ми сли, што је ујед но и мај стор ско
сред ство ауто кон тек сту а ли за ци је соп стве не књи жев но сти у је дан ши ри
и књи жев ни и кул ту ро ло шки ми ље. Се кун дар но, ова ин тер тек сту ал на
ко му ни ка ци ја се дис крет но зби ва у то ку са мог при по ве да ња ко је ра до
по се же за ре флек сив ним ди гре си ја ма ка ве ли ким на сло ви ма и те ма ма,
ка ко кла сич не та ко и мо дер не ли те ра ту ре, фил ма, му зи ке. 

Ипак, на кра ју ове увод не ана ли зе – да не упла ши мо чи та о ца –
„Ски це за пло вид бу” упра во ни су ви со ко пар но ме та фи зич ко шти во.
Оне су пре све га усред сре ђе не на сли ка ње и гра ђе ње жи вих, не по сред -
них и ко му ни ка тив них сце на, мо но ло га и ди ја ло га, ам би је на та, при -
ча, се ћа ња, ко ја се пле ту око по ве сти и зби ље ме ста у ко је аутор до ла зи,
али и око уни вер зал ног људ ског усу да из ра же ног у скри ве ном мо ту и
кре ду По по ви ће ве по е ти ке: Na vi ga re ne ces se est, vi ve re non est ne ces se. У
том сми слу, кроз текст ове про зе про вла чи се јед на дис крет на сет на,
еле гич на но та по е зи је о чо ве ко вој про ла зно сти, но та ко ја чи ни да при -
по ве да ње по не кад из гу би за мах, да би се хи тро окре ну ло ка ела бо ри -
ра њу фак то гра фи је – о му зи ци, је ли ма, по ли ти ци, по пу лар ној кул ту ри,
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оби ча ји ма и углав ном за По по ви ћа ка рак те ри стич ну, чул ну, ем пи риј -
ску ди мен зи ју до жи вље ног. Ис каз ипак на мо мен те по ста је ап страк -
тан, те се сти че ути сак да нас пи сац во ди кроз сво је пу то ва ње и без
фа бу ле, то ли ко су ја сни и опи пљи ви опи си љу ди, пре де ла, до га ђа ја ко -
је нам ну ди, до спе ва ју ћи на ру бо ве по ет ског, бре ме нит сим бо ли ком,
де скрип ци ја ма, ди гре си ја ма, при по ве да њем на ви ше ни воа, ити не ре -
ром пу та пре пле те ним са уну тар њим то ком ми сли. 

На чин на ко ји се аутор стал но вра ћа на сво је оми ље не мо ти ве нео до -
љи во под се ћа на ве шти ну ко јом ком по зи тор об ли ку је сво ју пар ти ту ру,
про вла че ћи те ме из прет ход них де ла, из ра ни јих ста во ва, из де ла дру -
гих ства ра ла ца и ево ци ра ју ћи их на нов и не по но вљив на чин. Це ла ова
игра де ша ва се због фор ме, а тре ба да де лу је као да је због по е ти ке. И то
се баш код По по ви ћа и де ша ва: сви ње го ви мо ти ви но си о ци су по ет ског
за но са, ре кон тек сту а ли зу ју ћи се увек из но ва кроз но ву при чу, чи ме са -
мо про ши ру ју сво је зна чењ ско по ље. При по ве да ње је пу но ре ми ни сцен -
ци ја, ди гре си ја, ре флек си ја, са глав ним те ма ма ко је не при мет но кру же.
Ор ган ски из ра сла ком по зи ци ја, у ко јој се мо ти ви по ја вљу ју и не ста ју,
из ра ста ју и ура ста ју у тек сту ру при че оси гу ра не ви ше слој ном кон тек -
сту а ли за ци јом је сте ре зул тат овог по ступ ка. Ра ди се да кле о ве о ма бо га -
том фор мал ном об ли ко ва њу ва ри ја ци о не струк ту ре, ко ја је слич на
пе ва њу Ле ван та и Ори јен та, Ок то и ху, арап ском ма ка му и ин диј ским ра -
га ма, и бли ска ди на мич кој ор на мен ти ци ша ра ис точ њач ке умет но сти,
ко ја ни ка да не ис кр са ва у но вом тре нут ку у ста ром ру ху.

Ме ђу глав ним мо ти ви ма „Ски ца за пло вид бу” из два ја се мо тив пло -
вид бе, ко ји има об је ди њу ју ћу функ ци ју, као и мо тив пти це, па ра диг ме
се о бе. Ту је за тим мо тив ги та ре ко ја се по ја вљу је у мно штву об ли ка као
и дру гих му зич ких ин стру ме на та (бен џо, ла у та, африч ки бу бањ), му зи -
ке уоп ште. За тим има мо ево ка ци ју мо ти ва ре не сан сних пу ту ју ћих пе ва -
ча и сви ра ча или сред ње ве ков них тру ба ду ра, ко ји се пу но пу та по ја вљу ју
у књи зи, као и по ми ња ње са вре ме них пе ва ча и њи хо ве му зи ке. Ту су и
ис точ њач ки мо ти ви, мо ти ви ве за ни за ку ли нар ство – је ла, биљ ке и пло -
до ве. Не за о би ла зни Оди сеј је ско ро по сло вич но ту, и пи сац се не ли би да
га ожи ви на свој на чин, увек ма што вит, али тре зве но ве зан за са да шње
при ли ке, за хва та ју ћи по кул ту ро ло шко-исто риј ској ду би ни сло је ве ка ко
Ори јен та, Ме ди те ра на, та ко и Но во га све та. Од мит ског ко је до ла зи из
при че (а че му би се ди вио при по ве дач ако не при чи ко ја се увек на но ви
на чин пре но си и при ла го ђа ва ду ху пре но си о ца, опет не гу бе ћи сво је ја -
сне цр те) до сва ко днев ног у ко ме пул си ра би ло са вре ме но сти.

Пи сац са ла ко ћом ма ни пу ли ше ка те го ри ја ма вре ме на и веч но сти
увек спре ман да у при чу ста ру ви ше хи ља да го ди на до да за чин соп -
стве ног, са вре ме ног ис ку ства и са зна ња. Он то чи ни са свим спон та но,
ле жер но и са сти лом ко ји при до би ја од мах сим па ти ју чи та о ца. Из ње -
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го вог ка зи ва ња из би ја лич на бли скост и при сност ко ја је под јед на ка и
са оним мит ским, дав ним, као са оним бли ским, сва ко днев ним. У све -
тлу та кве ди оп три је до би ја мо јед ну по за дин ску лајт-те му и при по вест
– то је на мно го ме ста при сут на већ по зна та при по вест о про ла зно сти
и смр ти, о вре ме ну и веч но сти. И о то ме шта чо век је сте и шта све мо -
же би ти. Сва ка ко ни шта ван при че. Јер не ис при ча на при ча не по сто -
ји, иако љу ди у њој сва ка ко по сто је, а писац их на ла зи у оби ча ји ма, у
хра ни, ми ри си ма, и ка ко он ка же у про ми ну ћи ма.

По по вић је  мај стор бр зог ли те рар ног цр те жа. Сво је ли ко ве опи су -
је у не ко ли ко крат ких по те за на кон ко јих сле де дра пе ри је и ор на мен -
ти ње го вих ди гре си ја, би ло хе до ни стич ких, би ло кул ту ро ло шких или
фи ло зоф ских, или оних на лик кро ки-анег до та ма. Ње го ви су ли ко ви
жи ви, као на тра ци све тло пи сца, он их су о ча ва са соп стве ном не по -
сред но шћу, чи ја је тен ден ци ја до не кле сво ђе ње дру гих на соп стве ни
мо дел, на оно што и сам нај ви ше во ли (а то су ви но, же на и пло вид ба,
и на рав но Ли бан и ги та ра, ла у та). Ипак, то је то ли ко људ ски и опа сно
би би ло то си стем ски за ме ри ти Поповићевој про зи, јер са мо кроз се -
бе мо же мо раз у ме ти и ви де ти дру гог, јер у осно ви и не по сто ји дру ги
а да ни је у ве зи са јед ним и са соп ством. У тој осо би ни ле жи ху ма ност,
али и пут из ла ска из са мо га се бе – у но вог се бе. Аутор по ка зу је ве ли ку
сна гу, ту – да раз у ме, во ли и пра ти обич ног чо ве ка и ње го ве па си је, јер
у њи ма је онај та јан стве ни са др жај све та, ко ји че сто име ну је као му зи -
ку, стра сти, при ро ду, оби ча је, Ли бан, Бо сну, али са мо име но ва ње не
озна ча ва су шти ну. Сми сао је ов де иза све га то га, дат је у фраг мен ти ма,
пи сац га от кри ва или још бо ље на го ве шта ва пи шу ћи о сво јим оми ље -
ним те ма ма. Иако тај оби чан чо век сви ма из гле да као ро ђе ни гу бит -
ник, као од су ство ве ли чи не ду ха и ко ри феј ског па то са, те шко је не
би ти на ње го вој стра ни, по себ но с об зи ром на тре нут но окре та ње точ -
ка исто ри је, ко јој он са да ни је ми ље ник.  

Пло вид ба је, на рав но, ви ше од мо ти ва, ви ше од па ра бо ле, але го ри је,
пло вид ба је сам жи вот, та ко да се она мо же чи та ти на свим зна чењ ским
ни во и ма. Чи ни нам се нај бли же спи ри ту ал но ту ма че ње ове па ра бо ле,
ко је ско ро да мо же мо по ве за ти са оном за љу бље но шћу ко ју је по се до вао
Бог ка да је сво га си на по слао да са бе ре сво је ста до или са оном за љу бље -
но шћу са ко јом се чо век при љу бљу је сво јој же ни у мит ској ви зи ји ра ђа -
ња но вог пле ме на. Пло вид ба је ду хов но пу то ва ње, а та ла си и мо ре је су
па ра бо ла Бо жан ске во ље, про ви ђе ња. И пло вид ба је у том сми слу пре -
пу шта ње ис тој, за иси ха сте, нај ду бљи об лик по бо жно сти, исто оно што
је за аутора до бро ви но и жи ва тра ди ци ја ко ја га да је.

Пи сац је успе шан у ства ра њу го то во сли кар ских мо ти ва, ко је де фи -
ни ше ја сним кон тек стом и крат ким, али жи вим опи сом. И ту је већ сва
ме та фи зи ка јед не сли ке. Сто га ово де ло мо же да ро ви том сли ка ру по -
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слу жи ти као ин спи ра ци ја за ци клу се сли ка, о пре де ли ма ко је је аутор
про шао, а сли кар чи та ју ћи до жи вео. Слич но би се, мо жда у не ком по -
лу сцен ском жан ру или у ра ди о фон ској фор ми, у по во ду Поповићеве
про зе мо гао огла си ти и ком по зи тор. Ње го ве при че су на мо мен те звуч -
не, јер је та кав њи хов лек сич ки ма те ри јал. И оне кроз сво је де скрип -
тив не сло је ве ви ше не го кроз спре го ве ре чи ево ци ра ју не ки ла тент ни
звук, не ку по за дин ску му зи ку. 

Спо соб ност пре во ђе ња зна че ња код Поповића је вир ту о зни при по -
ве дач ки ма нир, где ви ди мо вр сног пре во ди о ца. Ње го во из вор но за ни -
ма ње пре во ди о ца до жи вља ва сво ју ре не сан су на ни воу пре пли та ња
сло је ва сим бо лич ких рав ни и њи хо во ле жер но по ве зи ва ње са крај ње
јед но став ним сва ко днев ним си ту а ци ја ма. Он са да овај свој та ле нат ко -
ри сти у јед ној мо жда и лак шој књи жев ној фор ми, али по сто ји мо гућ -
ност да се да ље раз ви је и оства ри као сред ство из во ђе ња сло же ни је
фор ме и дру гог жан ра. Мо жда се у њему кри је ро ма но пи сац или ле жи
да ро вит ли бре ти ста. Ми то са да не мо же мо са си гур но шћу зна ти, јер је
пред њим и да ље пло вид ба, чи је је ски це па жљи во раз ра дио. 

Нај по сле: да ли се увек мо ра све ре ћи, или ће не ке ства ри би ти оста -
вље не за сле де ћу пло вид бу? Опи си људ ских од но са оних ко ји за јед но
пло ве и њи хо ве при сно сти но се мо жда и нај ду бље де ло ве тек ста ове
књи ге, чи ја ду би на и му дрост до се жу из над прет по ста вље не ам би ци је
ко ју има са ма фор ма. Еле мен те ли те рар ног обра зо ва ња аутор до зи ра -
но ево ци ра, да ју ћи нам до зна ња да је сва ње го ва еру ди ци ја у слу жби
жи во та и раз у ме ва ња са да шњо сти и љу ди на по слет ку. Вра ћа се сво јим
су сре ти ма и сво јим ли ко ви ма као нај ва жни јој упо ри шној тач ки сво је
про зе. А ли ко ви мо гу да бу ду и про за ич ни и ду бо ки, он при хва та и јед -
не и дру ге, јер их и јед не и дру ге де ле ги ра жи вот сам – у ње го ву про зу. 
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