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ЗОНА ЕРОТИчНОГ ПАМћЕњА

Ни ко као Мо мо Ка пор про ла зно сти на шег ве ка 
и без на де жном си ви лу на ших из гу жва них би о гра
фи ја ко је су про ти ца ле у зна ку осред њо сти, ни је 
та ко про ниц љи во и при вид но ле жер но су ге ри сао 
атри бу те ин тим не чо ве ко ве сре ће. Све упр кос си
ро ма штву, оскуд ним и за мра че ним ви ди ци ма, огра
ни че њи ма сва ке вр сте.

Ка по ро во књи жев но шти во на лик је на му ра ле 
без бри жне, га мен ске мла да лач ке игри во сти, али и 
на гра фи те упо зо ре ња и бес крај не же ђи за пу то ва
њем, за ра зно ли ко сти ма бо гом да ним.

Свет фар мер ки и пут нич ког син дро ма у Ка по
ро вим жи во пи сним при ча ма, под ли сци ма и ро ма
ни ма уоста лом, не по но вљи во је осво јен за све нас, 
сва ко ја ке, али и за оне ко ји до ла зе. Го вор љи вост 
ње го вих књи га не по сред на је, сва ка ко и срећ на 
окол ност: ин спи ра ци ја је ов де увек на стра ни оно
га шта и ка ко љу ди го во ре. Јед на ко на Мен хет ну 
као и на Ка ле ни ће вој пи ја ци, на не при ко сно ве ној 
Ади и у за гре бач кој ка за ли шној ка ва ни, пред рим
ским фон та на ма као и пред ни ским жит ним по љи
ма Бач ке.

Ви ше и те ме љи ти је се о на шим љу ди ма и кра
је ви ма до зна је из Ка по ро вих књи га не го из лек ти ре 
чи та ве би бли о те ке сту ди ја из со ци о ло ги је и ге о по
ли ти ке. ње го ве из ре ке и опа ске одав но су по ста ле 
кри ла ти це на шег ур ба ног, но вог усме ња штва. 
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Бал кан ском ули цом ће се, у овим го ди на ма ко
је нам пред сто је, ус пи ња ти наш Жи ли јен Со рел, 
све јед но да ли са мо ари ви ста или већ фо ли рант, 
на и шао пра во са стра ни ца нај о за ре ни јег и нај по пу
лар ни јег срп ског мо дер ног пи сца.

Не ким без ма ло бо ле сним уна пред одва ја њем 
тзв. чи сте књи жев но сти од тзв. по пу лар ног шти
ва, Мо мо Ка пор је, ни крив ни ду жан, пре пу штен 
оној оба ли лек ти ре ко ју на зи ва ју ла ком, ла га ном, 
про зрач ном. На о па ка, над ни чар ска на ви ка по кон
ди ре них књи жев них кри ти ча ра ко ја је твр ди ла ка ко 
је услов успе шне за ми сли не ја сно ћа, мут ни на пе
ви, га ли ма ти јас ко ме увек по не ста је по не ки гла гол. 
Баш обр ну то, Ка пор је не за пам ће ним успе хом чи
та лач ког фрон та осва јао слух и не го вао па жњу за 
чи тав кор пус оне пла не тар не књи жев но сти до ко је 
су др жа ли и Ге те и Хер дер. Из мно штва нео ства
ре но сти и не чи тљи во сти, Ка пор је, ка ко су го ди
не про ти ца ле, све ви ше био на лик на рас па ме ће ну, 
рас ко шну, на да све за ни мљи ву ла ђу ко ја – у оп штој 
при зем но сти и сле пи лу уку са – пут пу ту је и ве се ло 
се до ми шља на шим и пла не тар ним зби ти ји ма.

Без Ка по ра не ће мо ћи да се за ми сли ни је дан 
иоле ам би ци о зан ан то ло гиј ски из бор на ше про зе 
два де се тог ве ка. Уне ко ли ко, он је и сам, као аутор, 
чи та ва ан то ло ги ја на шег ра ста, на шег иди о ма, на
ше са ве сти.

Ако ико у нас, Ка пор се под сме шљи во и из
ри чи то не зло би во на ру гао на шој осред њо сти, том 
из ви ка ном про се ку син ди кал ног си ви ла, али и по
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кон ди ре но сти на ших ле по ти ца ко је је, у оним дав
ним го ди на ма, ове ко ве чи ла Де са Гли шић у ли ку 
Да ре Ни ја га ре, ви со ке ле по ти це, ка ко се тад го во
ри ло: мон ден ке пр ве кла се. Ве ли ки, још не по сто
је ћи ре ги стар име на и ка рак те ра Ка по ро вих лич но
сти над ма шу је обим јед ног те ле фон ског име ни ка, 
а љу ди из при крај ка, ори ђи на ли на ших ма ле них 
гра до ва, кра ље ви по ке ра и ноћ них те ре вен ки ов де 
су пре све га да би се из ну тра, још јед ном, ве ри фи
ко ва ла та на ша пре ла зна и та ко успе шно про ла зна 
епо ха на ших скром них го ди на ипак отва ра ња пре
ма све ту.

чи ње ни ца да је Ка пор оди ста био, де це ни ја ма 
уоста лом, апа трид уну тра шњег на шег атла са си ви
ла и ри гид но сти, са свим је из ве сна. ње гов у би ти 
со ли стич ки син дром ре зо нер ства и опо зи ци о не ло
ги ке, у оним јед но ум ним и јед но стра нач ким вре ме
ни ма, сва ка ко су и од ње га ство ри ли сум њи во ли це. 
Оче вид но, ни је имао сми сла за тзв. пре жи вља ва ње 
ко је је код Алек сан дра Ти шме сте кло оп шти је зна
че ње. На и ме, уги ба ју ћи се не пре кид но, оп сед нут 
ипак на ста вља њем сво је скри бо ман ске и еро то ман
ске би о гра фи је, Ти шма је све сно, опо зи ци о нар ти
ши не, из бе га вао не по сред не су ко бе, а чу ве ни већ 
по ли тич ки скан дал по во дом пу то пи са Дру где ипак 
по сма трао као афе ру на мет ну ту, а не про грам ски 
иза зва ну. Ка пор је, игра ју ћи се без пре ки да, то ће 
ре ћи игра ју ћи се и ва тром, у су ко бе ула зио без 
пред у ми шља ја, све јед но да ли је би ла реч о оно ме 
што се зби ва ло у на шем ра се ја њу, пре ко ба ре, или 
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усред ње го вих гра до ва. Не са мо да ни је крио сво је 
сна жно на ци о нал но осе ћа ње, не го је, ту ма че ћи га 
и код дру гих, код Де ја на Ме да ко ви ћа на при мер, 
сво ју оба ве ште ност и сво ја сва ко ја ка пу то ва ња по 
све ту пред ста вљао и као ар гу мен те да срп ски на ци
о на ли зам ни је са мо ствар по лу пи сме них бр кај ли ја 
из да ле ке, ма хом пла нин ске за би ти, не го по ми сао 
на за вет ну ми си ју и ко сов ско опре де ље ње.

И као што ње го ве пу то пи сне есе је и фељ то
не же сто ке ак ту ел но сти иро ниј ски по глед моћ но 
одва ја од па те тич не, пра зно ре чи ве, не ар ти ку ли са не 
фр ке по тро ше ног ро до љу бља. Уоста лом, за ње га је 
свет увек био ви ђен у ко сом пре се ку, ка ле и до скоп 
боја и ле та је нео пи си во при вла чан, а ерот ски под
сти цај оста вљен као ну кле ус јед ног ве дри јег, у сва
ком слу ча ју оства ре ног жи во та, и ше тач и ла ђар, 
цр тач нео пи си ве ла ко ће по те за и сли кар ма гич них 
ве ду та Бе о гра да и ње го вих по зна тих и не по зна тих 
фа ца, пут ник и вој ник ка жње нич ке че те, ра до знао 
сват и ле по ре ки наш све зна дар тај них по ве сти и 
све тих ми сте ри ја, Ка пор је – мо же би ти – био наш 
по след њи аутор ко ји се још чи та, на нај ра зно вр
сни јим адре са ма и де сти на ци ја ма. Као да је до кра
ја био све стан и те од го вор но сти.

Ка пор је уса гла сио свој го вор и сво је пи смо. 
Но, ипак, чак и ка да су ње го ви мо но ло зи или ди ја
ло зи тек са мо прет ход на ме ра, нео ба зри ва про ве
ра, они су оста вља ли траг не пре во дљи во сти, шарм 
чо ве ка ко ји је и на ше грд не му ке и то ли ке не при
јат не ства ри ка зи вао без за зо ра и без по след њих 
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при ми сли. За раз ли ку од со фи сти ци ра ног Дра го ша 
Ка ла ји ћа и го вор ни ка ве ли ке ур ба не про ниц љи во
сти, као и Бог да на Тир на ни ћа, чи ја се жи во пи сна, 
бо га та и не у ро тич на ре че ни ца је два мо гла да слу ти 
из бр зо мет ног оног шу шље та ња, Ка по ро во пи смо 
је јед но став но ове ра ва ло оно што је би ло ра ни је, 
ви ше ни ма ло не по до зре ва ју ћи, већ се пре да но пре
пу шта ју ћи сво јим на да све хи ро ви тим и ду хо ви тим 
кар не ри ма.

Мо жда је нај ве ћи пост ва ре ни под виг Мо ме Ка
по ра са здан у то ме што је на шу на ру ше ну, углав
ном не ве се лу оп ти ку учи нио не са мо зна чај ном, 
не го и ода бра ном. Та ко се за ње га бар, њу јорк или 
Па риз све јед но, ја вља ју ба ра бар, не при ко сно ве ни 
гра до ви, по у зда ни као ме ри ла, јед но став ни а та ко 
ви ше слој ни у исти мах. Наш Ти фа ни Ка пор је про
на ла зио на Ка ле ни ће вој пи ја ци мо жда, исто вре ме
но раз дра га но ди жу ћи адре на лин на шем си ро ма
штву, на шим те гоб ним вре ме ни ма под санк ци ја ма, 
на мет ну том ва зду шном ра ту. Он је, у би ти, оза ре но, 
сва ком гра ђа ни ну го во рио ви, на лик на Мајк Бон
ђор на, ле ген ду РАИ ка да се обра ћа сви ма, ур би ет 
ор би, па сва ка ко и го спо ди про сја ци ма у оној слав
ној ан ке ти.

Кри ву да вост на ших за љу бље них со ка ка, чу
бур ска све тла, дор ћол ска кал др ма и Ан ти ће ве и 
Про ти ће ве му зеј ске со је ни це на Ушћу, све је то чи
сто и опле ме ње но сиг ни ра но у из о би љу бе о град
ског ле та на Ади. Та ко се за и ста ства ра тај ве ли
ки, ал тер на тив ни атлас бе о град ске осе ћај но сти. Са 
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оле ји са ним ка фан ским по до ви ма, као у Та ко ву, са 
шти мун гом пе те уго сти тељ ске зве зди це у Клу бу 
књи жев ни ка, код Иве и Бу де. Та ко се, у би ти, јед на 
адре са за мно ге та ко ано ним на и по тро ше на, об на
вља баш у сво јим не сра зме ра ма, ше та чи ма у Кнез 
Ми ха и ло вој, про вин ци јал ци ма ко ји се сва ко днев но 
пе њу Бал кан ском ули цом до те ра зиј ске те ра се.

Ка да се по сма тра чак и са да на шње раз да љи не, 
све у ве зи са по след њим на шим ави он ским ле то
ви ма у мно го број не, па сва ка ко и Мо ми не гра до ве 
пре сах ну ле ко смо по лит ске рас ко ши, чи ни се да је, 
без ма ло, ка ко иду го ди не, сва ка од тих на ших и Мо
ми них вароши онај предео у ко ји мо же би ти још 
са мо сад, по след њи пут ле ти мо у до ма ју, Евро пу, 
за ви чај но то пло окри ље.

Ка по ро ва не жна, са у че снич ка пред у сре тљи вост 
пре ма оста ре лим ле по ти ца ма не ка да шњих жур ки и 
ђач ког кор за, за пра во је ме мен то на шем крат ком жи
во ту: не ко ли ко ра до сти, не ко ли ко при ви да смер но
сти, не ко ли ко зра ка сун ца на чам цу ко ји нас од во
ди да ле ко и бли ско, али ипак у при ви ду кре та ња ка 
оном друк чи је, бо љем све ту. Ме мен то про ла зно сти 
ко ја нас, по пут ра ног мра за јед ног ју тра из не на ди 
јед на ко сви ре по и не у мит но на бач ким ора ни ца ма и 
на гу сто на се ље ном бе о град ском тро то а ру.

 Па ра док сал ној али за во дљи вој опо зи ци ји пре
ма на шим та ко зва ним ствар но сним про за ма, ко је 
се до сад но пре га ња ју по вр ле ти ма и ма глу шти на ма 
не де фи ни са ног про ми шља ња, Мо мо Ка пор де це
ни ја ма већ су ге ри ше по сто ја ње осо бе не зо не уз бур
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ка ног, али и уз бу дљи вог спо ра зу ме ва ња са дру гим. 
Та ве ли ка, у нас че сто не до вољ но уоче на са рад ња 
са чи та о ци ма ње го вог све мно го број ни јег пле ме на 
фа но ва, за ве ре ни ка омо гу ћи ла је ауто ру не ких од 
нај чи та ни јих кан ти ле на о про ла зно сти да у на ше 
ми шље ње уне се прам ма гич не, ре ци мо, клим тов
ске све тло сти са зна ња да је крај ве ка увек на по мо
лу, а о сма ку све та и да не го во ри мо.

Не до зна јем да нас ни о јед ном ауто ру мо дер не 
срп ске књи жев но сти да је сво је ба ја ги ус пут но а 
ма гич ним ре пе ри ма обе ле же но ћа ска ње о ма ле ним 
и ве ли ким ства ри ма жи во та и смр ти ка зи вао та ко 
јед но став но, ни ма ло по јед но ста вље но, та ко при
ме ре но, и та ко не кон вен ци о нал но у исти мах, као 
Ка пор.

ње го ви гра до ви, а с об зи ром на из ри чи то ур
ба ну свест на шег ве ли ког, ве чи тог ше та ча мо же се 
ре ћи и све то ви, не тра гом су не ста ли. Но мно го
број не ње го ве књи ге опле ме њу ју ис тан чан укус и 
не у хва тљи ву осмо зу не по зна тих хе миј ских је ди ње
ња, све до че да је тај Мо мо оди ста пло вио, пли вао, 
ски тао, глу ва рио, ди сао и уз ди сао у ла ви рин ту на
шег не вре ме на не у ро тич но и у исти мах еро тич но, 
у од но су на пре део, же ну, ан тич ке еле мен те, пла ву 
бо ју сна, исти ну о Ар го на у ти ма.

Ка по ро ва пу то ва ња ра ди пу то ва ња, та ве ли ка 
и че сто не пре вре ла фла ни ра ња, на на чин ко ји би 
ве о ма во лео Ан тун Гу став Ма тош, ве ли ки ме штар 
књи жев ног под ли сја, под ли сја уоп ште. За бо ра вља 
се по не где да је упра во Ка пор про стор сло бо де, то 
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јест, есе ја из ме стио из ба нал них окви ра школ нич
ких, мо но то них пред го во ра, и да се на мах при дру
жио Сер ги ју Лу ка чу, с оним не над ма шним ва ри ја
ци ја ма о те ле сној ин те ли ген ци ји и спор ту, и Бо ри
сла ву Ми хај ло ви ћу, с огле дом о ку ку ру зу. чу де са су 
са мо по но вље на, ре кло би се, на пра гу Иси до ри них 
ва ри ја ци ја о цве ћу Лук сем бур шке ба ште и ђач ких 
са мо у би ста ва у Ба на ту, али је у Ка по ро вом слу ча ју 
та об но ва би ла и ути цај на и пре вас ход но је зич ки, 
то јест ко ло кви јал но оства ре на.

Као што је Алек сан дар Пе тро вић, Бе о град, све 
са Ја та ган ма лом, про на ла зио пре ко ба ре („Све мо
је љу ба ви, сле пи пе ри ско пи“), и то пре све га у њу
јор ку, у Бронк су, та ко и Мо мо Ка пор фе но мен пре
по зна ва ња гра да ко ји му је иза бран за ви чај, не гу је 
сву куд као пут нич ки до зив, као стег. И као што је 
Дра го слав Ан дрић бе о град ском слен гу, не тек је
ди но као аде кват ном жар го ну пре во ди о це Ог де на 
Не ша, по да рио функ ци ју урот нич ког, је дин стве ног 
спо ра зу ме ва ња, та ко је и Ка пор ме ри ло бе о град ске 
ру же ве тро ва ус по ста вио као мах ни ти, тем пе ра
мент ни, не из ре ци ви ти пик не ко ли ко ге не ра ци ја.

Имао је ту сре ћу у не сре ћи да бу де све док и 
хро ни чар гра до ва ко ји су, у она вре ме на, би ли мул
ти на ци о нал ни, ко смо по лит ски, али то ни ка ко ни су 
да нас. То је нај пре ње го во мла да лач ко Са ра је во за 
ко је је, пу ним би са га ма успо ме на, до ка зао да ни је 
био у пра ву Ло ренс Да рел ка да је пред ње го вом па
но ра мом утвр дио ка ко не ма мно го исто ри је. А он да 
сва ка ко За греб, оних го ди на, ка да је ван спо ра био 
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нај чи та ни ји ње гов, то ће ре ћи и хр ват ски пи сац. 
Ка по ро ви гра до ви, уоста лом, на лик су на Ан дри ће
ве: све при та је но, све сто ји, све у исти мах опа сно и 
опа ко тут њи у са мом је згру зла.

Ка по ро ва по пу лар ност ни је мер љи ва па ра диг
ма ла жних и по лу и сти ни тих де ци бе ла о ло мо ви ма 
епо хе, али је за то, се и змо граф ски та на но, у ње го вој 
ко ла жној увр ну то сти, оства рио ону ле жер ност ко ју 
су на ши књи жев ни пре ци, у јед ном још увек не до
вољ но ела стич ном го во ру и збо ру, мо гли је ди но да 
са ња ју. Са бор ност је ње го ва коб, а ма ли огла сник 
јед на од моћ них ин спи ра ци ја. Ди ти рамб жи во ту, 
ње го ве ис по ве сти бо га ти је и исти ни ти је ка зу ју о 
не си гур ним нам раз до бљи ма ко ја су увек оме ђе на 
ра то ви ма, не го мно го број не со ци о ло шке рас пра ве 
и ком пен ди ји иза ко јих сто је гру пе ауто ра. Ка пор 
не ма ри дис тан цу, из то га су ње го ви књи жев ни ју
на ци и те ка ко још увек у те ле фон ским име ни ци
ма, за тво ри ма, и дво ро ви ма, за ту ре ним крч ма ма, на 
ули ца ма али и на сла ва ма, на по се ли ма, али и на 
не пре бол ним раз ред ним све ча но сти ма.

ње го ве ре пли ке су че сто већ одав но по ста ле 
кри ла ти це аутен тич ног бе о град ског иди о ма. Ка да 
се по ми ње фа бу ло зни успон Бал кан ском ули цом, 
он да ни ка да не мој те за бо ра ви ти да се њо ме по ви
со кој ве тро ме ти ни пре сто ни це при бли жа ва убр за
ним ко ра ком још је дан аривиста ње го вих књи га. 
Ка да по кла ња те жу те ру же, ви се за ум но при се ћа те 
да их је сво је вре ме но овај фа мо зни аутор слао Бе ли 
Кр ле жи, али јас Ле по са ви Кан гр га. Ка да се игра те 
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с Ајак сом, он да је у пи та њу за и ста онај ње гов фа
бу ло зни (п)се тер. Ка да по ме не те Фран цу ску 7 или 
Ма же стик, сва ка ко ра чу нај те с тим да је те адре се 
во лео и ове рио баш Ка пор. Ка да не ко у дру штву 
по ме не фа ра он ски син дром, не мој те за бо ра ви ти да 
је он, на јед ној од сво јих би ци кли стич ких тур не ја, 
схва тио да је умет ник, у овој слу ча ју Ми лан Ко њо
вић цен тар не тек Сом бо ра, не го и ко смо са, не при
ко сно вен. Итд.

Сва ка ко, Ка по ров ути цај, ко ји би се за и ста мо
гао пи са ти и ве ли ким по чет ним сло вом, у ци но бе
ру на мно го број не са вре ме ни ке и по след ни ке ни је 
пре по зна тљив у опо на ша њу, не го у су ге стив ном 
и рас ка ла шно опу ште ном по на ша њу, без стро гих 
фор ми и уни фор ми. Као што ни у овом ча су не тре
ба пре не бре га ва ти ње гов ути цај на цр та че, у кон
крет ном но во сад ском ми љеу Ми ћу Узел ца и До ру 
Бо си о ка. Ути цај сва ка ко осло ба ђа ју ћи, ла го дан.

На су прот ак ту ел ним по ку ша ји ма но во ком по
но ва не про пе дев ти ке ко јом тра ги ко мич ни Са ли је
ри на ше кри ти ке, то ће ре ћи П. Па ла ве стра, ну ди 
на шим Мо цар ти ма, као да вре ме агит про па ни је 
про те кло, ево јед не на о ко нео ба ве зне хро ни ке чи
та ве по ло ви не про шлог ве ка, ко ја је у исти мах и 
ан то ло гиј ски тре ну так на ше ме мо а ри сти ке. Ка по
ро во ду го пам ће ње оди ста је ком па ти бил но се ћа
њи  ма Де ја на Ме да ко ви ћа, по след њег ба рок ног Ср
би на за ко га се, у па ра фра зи од ред ни це о Јо ва ну 
Ра ји ћу, го во ри ло и пи са ло: Учен као Ме да ко вић. 
То ли ко ат мос фе ре дав них го ди на, то ли ко та ко зва
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них исто риј ских да та и лич них суд би на, то ли ко 
не чег ап со лут но при ват ног, а за пра во се пред на ма 
рас пре да бо га та при ча о узроч но сти и по ве за но сти 
озбиљ них до га ђа ја.

Дра шко Ре ђеп



Момо Капор, Аутопортрет







19

КА ПИ ЈА ПЕ ГИ ГУ ГЕН ХАЈМ

Кад год до ђем у Ве не ци ју, увек по ку шам да 
по се тим га ле ри ју Пе ги Гу ген хајм. И не знам ка ко, 
али ни ка да ми не по ђе за ру ком. Је дан пут су ми за
тво ри ли ка пи ју ис пред но са, дру ги пут је био по
не де љак, тре ћи пут сам уза луд зво нио и слу шао 
од јек зво на ду бо ко у ку ћи, а је дан пут, опет, ни сам 
уоп ште ус пео да про на ђем за пле те ну ули чи цу ко ја 
во ди до тог вр та из над Ка на ла. Он да јед не го ди не 
нај зад чвр сто од лу чих да ви дим за ча ра ну га ле ри ју, 
али ме уз пут не ко по зи ва на „фре ска ти“ па за бо ра
вих на сли ке.

И та ко, јед не са њи ве је се ње ве че ри 1974, по сле 
ду гог лу та ња и гу бље ња по ули чи ца ма ве не ци јан
ског ла ви рин та по ко ји ма су се ву кле мач ке, ста јао 
сам насп мрт умо ран, у ци пе ла ма ко је су ми ужа
ри ле сто па ла, пред ка пи јом Пе ги Гу ген хајм. Из над 
зво на, ма ла та бла: за тво ре но до апри ла. Ста ри ца 
је, зна чи, опет не куд от пу то ва ла или мо жда умр ла, 
ко зна? До ди ру јем по но во ка пи ју од цр ног ко ва ног 
гво жђа, у ко ју су се, као у скулп тор ску па у чи ну, за
пле ли ко ма ди кри ста ла. Иза ње је ста рин ски там ни 
врт, ре не сан сни бу нар за тр пан но вем бар ским ли
шћем и та јан стве на ку ћа у ду би ни су мра ка. Ду хо ви 
слав них при ја те ља Пе ги Гу ген хајм сме шка ју ми се 
из мрач них угло ва вра та.

Увек та за тво ре на вра та! Сви су већ би ли у 
овој га ле ри ји, сви сем ме не! Та па ла та је, из гле да




