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По то Славна Порта није одговорила на онај исти 
допис, који су владе Бугарске, р ке и Србије достави-
ле . септембра 191 .  влада . в. кра а Србије 
увиђа, са великим жа ењем, неизбежност преласка на 
оружану снагу, приписујући Отоманској влади одго-
ворност за прекид дипломатски  односа

Ограни авајући се на европско подру је и само на 
на е столеће, видимо да постоји итава колек ија 
овакве, у тиве прозе  тим пре би требало о енити има 
ли неке повезаности између квалитета углађености и 
коли ине е екта: између деликатности израза и крва-
ви  призора. иако није литераран, и колико год био 
инструментализован, ипак је и овај израз један од на-

ина употребе писаног језика. егова ватрена проза-
и ност својом бу ном, заносном и урнебесном о три-
ном, не изазива ни најмању збуњеност они  који желе 
да тај језик користе само у свр у незаинтересоване из-
ражајности.

водна беле ка коју је писао министар за спо не 
послове Србије Ненадовић, датирана је 19. октобра 
191 . Ре и су, дакле, ,,на оружје . и уз ре и ,,на ору-
жје , прелазимо на другу категорију стварања, поти-
снуту ини ним дипломатским пара разама и ипер-
болама  на ионал-тријум алисти ки  ус ићења рат-
ни  дописника.

Тако је, узимајући у обзир велики број придо ли а 
на рати та и њи ову пре изност у описивању, као и 
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објав ивање ланака на првим страни ама дневне 
тампе, могуће поверовати, да је у извесним трену и-

ма историје, управо ова проза најтраженија и најра-
иренија.

Слу ао сам о ратним догодов тинама као да се 
радило о неком про ујалом рату из про ујали  време-
на, о којем бе е забавно говорити, али би било глупо 
због њега бити забринут. Ето, тако се нађо  усред њега, 
запањен то нисам раније приметио да ћу и ја, пре 
или касније, бити неминовно уме ан у њега.

Ово су последње страни е из e   e  Зе-
нова аве т . ега су изи ки блокирале аустријске 
главне базе по повратку из јутарње етње, док је ми-
слио на свакида њу белу ка у и на своју супругу.

изгледа да се не то сли но догодило овеку ,,од 
крви и меса  ли ност ће постати тек касније : Бруну 
Барилију, тридесетдвогоди њем ви ем дипломира-
ном музи ару. одина је 191 , итираног октобра 1 , 
по етак српско-турског рата.

идући у Пожарева , у посету жени, аутор, Барили, 
добио је задатак од Малагодија да по а е по који до-
пис за Трибјун  тако је било и 191 . када га је амен-
дола замолио да буде дописник за Кориере дела сера , 
бар онако, пробно.

pere di в. Barilli, ol.  ire ce 196 .  беле ка 
Енрико алки

долазимо до неминовни  запажања: ауторова су-
пруга живи прили но далеко, тако да је њему немо-
гуће и неизвод иво да сигне до ње на јутарњу ка у  
она живи у пострадалој Србији у коју је веома те ко 
доћи некоме у посету, а да се не спотакне о ле еве 
ратника. Напомињемо, наведена жена, дани а Павло-
вић, заиста је прин еза  она не живи у Србији слу ај-
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но, као нећакиња кра а Петра. Можда је зароб ени а 
кра евске куће која је прикривена пред легитимним 
Барилијем  При а пуна Славни  Порта и и ови  ве-
ли анстава доводи нас у сумњу те се на крају питамо 
какву су улогу у њој имали амендола и Малагоди  Ба-
ука, или можда улогу скрива а, стра ног кра а који 
најав ује ратове само да би забранио на ем јунаку да 
се домогне уб ене жене

Ослободимо се сумње и бајке. Барили је, иако му 
није било увек признато, мар иво обав ао своју дуж-
ност за наведене дневне асописе: био је постојан. то 
се брака ти е, заједни ког или одвојеног живота, да ли 
су се волели. Пустимо. На а је дужност да набавимо 
папире, писане руком, а ако је могуће и тампане.

а документи постоје, конкретни и итекако потписа-
ни: најпре они пролазни, објав ени у новинама, затим 
сакуп ени у свеске, заједно са накнадним записима са 
путовања: прво издање из 19 6. Il ia iatore ola te  

ете и путник, за живота ауторовог, и једно после 
смрти, из 196 . cit. ol.  дело у обради Е. алкија  

ирен а .
због небројени  издања микро илмови су толико 

избледели да и  они кратковиди не могу де и ровати, 
али за ва ујући упорном раду, данас и  налазимо уве-
зане, у одли ном стању. имајући утисак о непосредној 
и веома високој стилисти кој зрелости , као то то 
потврђује Марио лавађето у свом предговору за  

 e   ацов у вио ини  Торино 198 .
Не желимо ни да тврдимо супротно, већ само да 

успоставимо везу са оригиналним лан има, оним пи-
саним и објав еним 191 . и од 191 . до 1915, како бис-
мо могли установити на који на ин се изненада рађа 
писа , засија и гаси се по не ијој наредби.



10

иск у ујући нес ват иво нестајање једног по ет-
ног ретка из 196 , две збирке су потпуно једнаке.

Понеки проблем појавио се при разгледању ориги-
нални  издања.

 већ итираној опаски 196  Енрико алки напо-
миње: по то неки пасуси изгледају суви е везани уз 
неизбежну ин ормативну брзину репортаже ратног 
времена, на а редак ија је на тај на ин при ватила, 
не разликујући се од пређа ње  по неколико резања 
и спајања, сугестиван став уско литерарног разма-
трања.

з ауторову дозволу уверени смо да може имати 
само ово зна ење, да је Барили при ватио поступак 
резања  и спајања  које су у инили други у тексто-

вима изворне редак ије .
одине 19 6. аутору је 66 година и не може се рећи 

да му је ба  сјајно. Како би увидели један део истине 
тамо где истине можда и нема, доносимо један одломак 
из рукописни  acc i a, беле ки из оног периода:

анонимна сиротиња ти одузима име, аст, твој вла-
стити идентитет, твоја крв није ви е рвена, безболан 
је твој поглед, безимен си и ван себе као неки окрпак. 

уби  свако по товање.
Barilli, ppricci di e liardo e tacc i i i editi, ori o 

1889  ирови удног стар а и необјав ене беле ке
да ли уоп те постоји неки однос између достојан-

ства и итиране дозволе, не зна се  подударање је ве-
роватно орсирано  зато преузимамо и одговорност.

Прелазимо на ,,по које резање  показујући кванти-
тет супериорнији од једини е, док се ово понеко или 
по које  односи на мањи број. ини нам се да није ре  
о некој ,,декурта ији  као то је ова, која се односи 
на, отприлике, 50 одсто оригинални  текстова.
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Јо  важнији је квалитет резања и то они  делова 
који су ,,суви е везани уз обаве тајну брзоплетост 
ратне репортаже . Крајем етрдесети  година и по ет-
ком ездесети  нажалост супротно дана њи и  мо-
гуће је да су балкански ратови пали у такав заборав да 
нису побуђивали никакав интерес, незнатни догађаји, 
њи ове ронике. Било је немогуће не знати, били су то 
први кора и аутора Барилија, његови први литерарни 
поку аји. Која су то строго литерарна стрем ења  
могла сугерисати скрнав ење делова и осакаћење пре-
остали  Све је у ињено у име лепе прозе или 
објав ивања  замислимо само та се све не би уради-
ло имајући пред собом једног уметника  прозаисту.  
оним двема збиркама не води се ра уна о ронологији, 
ме ају се делови из 191 . са деловима из 191 -15. 
премда ова два дописни тва ине два одвојена по-
глав а. Осим наведеног резања ре  је и о скрнав ењу 
текстова, конкретно, да би се потпуно про истили од 
свега онога то се односи на крв, као и на остале, ви-

е-мање страви не е екте које је Барили мар иво за-
писао.

 Било је мртви  са лобањама размрсканим рап-
нелима, њи ова ли а била су набрекла и помодрeла 
услед крварења, имали су затворене о и  esto del 

arli o, 1 . . 1915
 било је рањеника отекли  или помодрели  ли а, 

затворени  о ију  издања из 19 6. и 196
 али склони та није било, а ки а је немилосрдно 

падала по непрегледним по има кр атим невиним и 
едним створењима  ту су гинула де а, а у њи  су сви 

бор и, рањени и и они који су умирали полагали сву 
наду за будућност српског народа. esto del arli o, 
1 . . 1915
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 ви е није било склони та, а ки а је непрестано 
падала по по у препуном едни  створења и стотине 
умируће де е  издања из 19 6. и 196

 Понеке су ранари подигли на леђа, а они су им се 
гр евито држали рукама око врата, стискајући зубе од 
бола, а голе ноге су им висиле и из њи  је урила крв 
по трави. Неки су ак поку авали да пређу сами, 
ослањајући се о зидове кућа и остав ајући трагове 
крви по њима. esto del arli o, 1 . . 1915

 услед бола  док су други поку авали да пређу 
сами подупирући се о зидове и остав ајући трагове 
руку по белини зидова. издања из 19 6. и 196

Могли би се послужити падобран има из  e 
e  19 6. година и же а да се не говори о ратним 

стра отама . драже нам је законито име ензуре: та 
опера ија, уоп тено, ли ена је интелиген ије, а па-
метно ју је оставити. Тако је Барили, због у естали  
резања, прекинуо сарадњу са Кориере дела сера  и 
при ватио понуду за дописни тво од Ресто дел Кар-
лина . алки је ту у инио испад  уместо да се ослони 
на интелиген ију он је, из Корпу а балкански  допи-
сни тава, изабрао само Роман е уни тив и тако све 
Речитативе.

замолимо за помоћ ова два песника:
 Предност Барилија је у таласастој разноликости, 

у одјеку таласа, у оном навејавању и одзвањању као код 
будили е на carillo  Еуђенио Монтале, март 19 1

Барилијев на ин изражавања одвија се у пустој син-
такси  ту и тамо он открива извор на којем инсистира 
док га не ис рпе  док екстремном употребом придева 
постиже е екaт параболе уместо експлозије, то по-
тврђује узви еност и неугасивост његовог стила. 

l o so atto, etterat ra, III ol. 19 7
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дакле, два песника ослу кују интимно ку ање ре-
ени е, оркестра ију такта. Не мислимо да ћемо и  

о тетити разгранавајући њи ов на ин израза на ар и-
тектуру. Такође и свеске Барилијеве прозе настају на 
тај на ин, параболама и експлозијама, испуњавањем и 
пражњењем, непрестано горе-доле то се одражава у 
дета у као и у секвен и.

дакле, кад не би билa ре  о овим разлозима преби-
рања, само, нагла авамо, само романса  све има 
одраз е екта увели аног уоквирења ризикујући да 
буде пренатрпан  одузимајући му грађу и одвла ећи 
тако аутора према оној пироте ни кој изве та ено-
сти због које је изразито сумњи ен. Приписујући му, 
доду е, рондисман a te litteram група Bacchelli, 
Baldi i, Barilli, ardarelli, ecchi, o ta o, Sa  ће про-
радити 1919 .

вратимо се на питање како настаје, или како ,,се 
рађа  Барили прозни писа  Питање је, само по себи, 
можда суви е досадно, упркос томе да се досадом 
мало позабавимо.

 Народној библиоте и Рима, за удо, постоји 67 
рукописни  беле ки, преуређени , лепо повезани  и 
одли но са увани . ипак, описати Барилија само по 
једном erle is-у није ба  за вално.

Прве беле ке су му на нема ком, зато то и  је 
млади Барили писао у Мин ену, где је студирао музи-
ку. То нам говори да је био принуђен да економи е и 
у у ењу нема ког језика, на ра ун ега би се у дру тву 
Јонеска могли на алити. друго  Понека рта егоизма, 
само уб а, неколико нота које се односе на курсеве 

армоније, контрапункта, уге, компози ије и дириго-
вање.
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Консултујући да е Беле ке налазимо оне о ком-
плетном курсу српско- рватског језика, извесног у-
зепа Кобел а, као и адресу дани ину, то нам, бо е 
од било какве сентименталне изјаве, отворено казује о 
догађајима које је Барили изоставио будућа супруга 
дани а у Мин ену студира клавир .

На литерарном подру ју ни та посебно, изузев Бе-
ле ки , неколико бележака и нема ки  сти ова који 
наизглед изневеравају у есталост романти ни  аутора, 
али имају импресионисти ке предзнаке.

Следећи есеј, вероватно одраз за уб ености, пун је 
грамати ки  гре ака, али је отменији од оби ни  је-
зи ки  вежбања. Наводимо верно неколико израза из 
рукописа, дакле са гре кама.

 ie Stadt wo ich e ore  i  i  Ne el d asser 
heili e olde e a o e e er ei e dicke d rote So e 
si kt erade jet t i s asser oh e terhose  acc i o 

лит. превод: рад у којем сам се родио, у магли и 
води, свети ано позлаћен пред великим и рвеним 
сун ем, управо тоне у води без гаћа

Након усклика и тужа ки у преводу: Живим сам, 
етам сам, говорим само са неким кога ви е нема, го-

ворим дуго и мило ми је тако да говорим о мојој срећи 
и о мојој тузи, али одговора нема , након то је изра-
зио незадово ство због јада морски  јежева који га 
боду, прекида се кратки текст.

 I  der Nacht ko te mei  rper mt elle  im 
o d icht ach almatie  reise

Следи дословни превод: Ноћу, по месе ини, моје 
би тело могло ,пловити  на таласима према далма ији .

Они исти таласи који са друге стране долазе према 
нама из далма ије, пену ави и бу ни . заиста није 
много да бисмо ра истили: злоупотреб ене замисли, 
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преурањене ипотезе о којима ће говорити акомо 
дебенедети 19 1. толико нас мање смирује једна за-
гонетна беле ка из Бележака : Свеска леопардијеве 
поезије.

између осталог, те Беле ке  препуне су ратни  бе-
лежака, највероватније писани  крајем 191 .

Поуздамо се, како и доликује, у ове балканске коре-
спонден ије, у оне истинске, прве ауторове поку аје 
које ће стварати по властитом ће у, прикривајући не 
само erle is, него и разне прелазне азе, замрсив и 
и  до преображења. змимо овај аутар и ни мате-
ријал припрем ен крајем 191 . и по етком 1915. при-

ватив и све као рад својствен нау нику, уз упозо-
рење да је већи део њега дугоро ан, трајан у Барилије-
вој поезији, и да је ово на а једноставна претпоставка, 
ако не оби на симула ија.

Барили, а то се зна, ради на једној акробатској жи и, 
сме теној веома високо, а испод њега је бездан де-
тињарија и светковања. ипак, он се одржава комотно 
на жи и, иако привремено. Можда својим ненамер-
ним скретањем према бездану тражи опро тај због 
евентуалног претеривања и због гре ака које онај који 

врсто стоји на зем и не би у инио.
Тако и код итао а долази до напетости. ини му 

се да сваки његов лик понав а ризик: оће ли издржа-
ти у настојању да нас изненађује и да нас привла и, 
или ће се, као неки атлета од гипса, након властитог 
распадања, показати у свом страви ном скелету, а он 
му је, како-тако, био ослона

ипак, ретко се де ава да долази до тог распадања 
јер је удесно диван прелазни пут који води од инспи-
ра ије до писане страни е. Погледајмо на тренутак, 
без освртања на прелазни пут, један одломак дебене-
детијеви  страни а, који припада најлеп им критика-
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ма на ег столећа, а посвећен је поразној крити и ау-
тора као то је то Барили, такође диван крити ар: 
текст је из 19 1.

 Рекло би се да је овај песник успео, својим сјај-
ним и удесним изумима, да открије закон, одреди 
стање времена и ду а, познаје све пово не могућности 
и разлоге постојањa где његова ма та даје максимал-
ни израз  ак и копирајући, за властиту употребу, му-
зи ки оквир, зву не про иле, вокалитет и динамику, 
дисонан е и одговарајућа вербална подударања, ме-
трику, број израза у којима експлодирају на најистин-
скији на ин његови одб ес и, светла.

 Барили је произвео једну врсту ономатопеје, 
примен иве у заповестима, барилијевска надувеност, 
тако лепе кад је лепа, и он се њоме послужио како би 
нас обмануо и да би себе обмануо како његова инспи-
ра ија удара крилима ак и тамо куда и није летела. 

e e edetti, I terme o, ila o 196
Оваква поразна критика, таква je да би се требало 

такми ити да се заслужи, покреће страни е и разлоге 
аутора, на таласу његови  генијални  удара а као му-
зи ког крити ара јо  је обавијен у онај златни рак 
који није ба  сродан дебенедетију .

вратимо се најзад рату.
Стижемо до Барилија уплетеног у дописни ку мре-

жу коју су му исплели Малагоди или амендола, био ко 
био, у оној Србији, у зем и идиле у којој ће сусрести 

уб ену, премда растав ену, прин езу-супругу. То је 
саставни део његовог стила: бити други из оног моти-
ва због којег ради. То је једна ствар.

На е интересовање, ипак, превладава за ону другу 
ствар, за кореспонден ију из које је могуће ис рпсти 
покоји тра ак из Барилијеви  поступака, који би нам 
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указао на пут опсежности и аутенти не снаге аутар-
и ног материјала.

О игледно, овај про ес је имао подр ку у пси оло-
гији: могло би се говорити о опијености српством, или 
о Барилијевој ватрености сједињеној са заносима овог 
народа.

 Српска ду а и аде година далеко од нас, по 
култури и уманости  враћа нам е икасност израза, 
магнети ан патос  Беле ка 

Ре ени а се настав а, пер ек ионирана у тампа-
ном тексту:

Монументална једноставност српске ду е саткане 
од изи ког мира, магнети не спиритуалности и од 
симптомати не пла ости, приказује нам се у прими-
тивном и патети ном аспекту, подгревајући у нама 
дно сензуалности и удновати древни атавизам који 
вене у на ој крви  буди у на ем ду у гроб е рабри  
прикривени  меморија. a ri a, 6. 11. 191

Србија: побудни а оног сањала ког повратка у 
стање примитивне еројске истоће, али и побудни а 
е икасности израза. То би изгледало као неки лапсус, 
толики да би ова де инитивна верзија била неиз-
вод ива.

изгледа да је Барилију потребан заносан порив ау-
тенти ног тренутка, без изве та ености и без сла-
дуњавости, како би прорадио онај изражајни ме ани-
зам, другим ре има, како би се достигао стадијум 
обилности. из ampolle, ан оре  вазе која наравно 
садржи састојке сензуалног и набујалог облика, сировe 
ду e једног народа, у а примитивне литургије.

Ре ено без сенке инизма: која пово нија прилика 
од ратне де орма ије побуђује сугестију о зем и која 
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обилује наивним гор та има и патети ним орјента-
лизмима

та би се пово није могло предо ити једнoj лите-
рарнoj младости пред којом се на ао музи ар Барили 
и која је, упркос свему, прожета вердијевим ути ајем  
Прожета је оним то га страствено узбуђује, оном по-
мамном срџбом која му је потребна да би утонуо у 
стварала тво. Оно то јесте и то остаје, за време 
ратног изве тавања, усмерено је према опери. Једну је 
свирао 1910, Недуза, док је друга у припреми.

Осим то је остао у свом мистериозном свету кул-
туре, око њега, не без осећајности, креће се онај други, 
оперисти ки романти изам.

Приближавамо се крајњој та ки, де инитивном по-
нору једне епо е, 191 , која представ а развође и у 
коју је заронио Барили, изи ки, и не знајући.

к у ен је у догађаје тако да не види перспективу 
те тражи заклон, најпре у стереотипном журнализму 

роника верна ратним догађајима , али га одма  при-
вла и страствена с ера, изненадне анати не ипер-
боле.

 Српске су снаге већ два дана обузете о трим су-
кобима  a ri a, 1 . 10. 191

Појединости које сам вам доставио, дао ми је један 
рабри рањеник  сада се вратио са грани е  a 
ri a, . 10. 191

 удисати слободу коју су убрали крв у њи ови  
рођака  a ri a, 6. 11. 191

 бескона ан талас уди прискакао је непрестано у 
помоћ вапијућој браћи  распр еност гласова о те-
рору и о слави, који нам одузе е да , а ми смо све то 
гледали запањени, задив ени и престра ени  a 

ri a, 16. 11. 191
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Међу ове две, једнако конвен ионалне екстремно-
сти, Барили припрема инструменте, ини се као да ис-
пробава минимум и максимум зву ни  ис ода и се-
мантику  избегавајући стереотипност, упада у њу због 
претеривања. изузетак представ а онај ар узви еног 
преврата који представ а смрт на боји ту.

веома слабо, иденти икује се са бандом колега но-
винара који су дојурили радознало да осмотре ру е-
вине: пре него то је успоставио равнотежу, закора-

ио је пут славе.
О аран је далматинским вајаром иваном Ме тро-

вићем, једним од нај увенији  представника пласти -
ног монументализма на по етку столећа.

Ова о араност свакако је слабија од оне која је при-
вукла Рилкеа у Роденов ате е. Роден је ути ао на мно-
ге савремене вајаре, ук у ујући и Ме тровића.

Ме тровић је 1911. у ествовао на интерна ионал-
ној изложби уметности у Риму у Риму је и живео из-
међу 1911. и 191  касније ће постати аутор рабри  
епопеја о српском народу са својим

... статуама снажним као ипноти ки снови, непо-
кретним, сли ним апсурдности, поклеклим под небом 
посутим звездама, узви еним удови тима и ти им 
услед бруталног, летарги ног да тања  бескрајно вар-
варско одисање које најав ује најезду на другу обалу, 
на на  Јадран. a ri a, 6. 11. 191

Ето: настојећи да да пласти ну снагу својој прози и 
да преброди несвојственост по етни  излагања, Бари-
ли се предаје eloc tio који је препун суви ни  игура 
и које ионако припадају арсеналу патриотске ретори-
ке.

али, ба  у том сукобу између ублажујуће ронике 
и бу не егзалта ије, по иње ормирање будућег ауто-



20

ра Il paese del melodramma, и delirama... са ар итекту-
рама за које Савиниjо каже:

... конструк ија ре и за див ење  иако оне саме по 
себи нису ни ретке ни неуоби ајене, али оне постају 
такве не знам ни ја сам, неким, удним е ектом ма-
гије. orriere italia o, 9. 11. 19

Оно то Савинију изгледа као магија није можда 
ни та друго него Барилијево настојање да претвори и 
уоби ајено и неуоби ајено у једну врсту свесне з оупо-
требе: одакле, полазећи од ове свести  неоп одност 
успостав ања равнотеже засноване на пер ептивној 
синтези, обузетост снажном осимором понекад симу-
лираном , као и ситни и константни трзаји у дослед-
ности смисла.

Ови поступ и су већ веома изражени у ратним тек-
стовима из 191 15. Поступак који полази од ула 
према изразу или обратно, увек прекинут ситним с е-
матским потресима: нижу се антитезе и парадокси из 
који  се ис илтрира ирони на или умористи на 
вена, како би то рекао Савинијо.

пркос свему, њен епи ентар налази се у неком ме-
тежу, у не ем заносном и грани ном то привла и 
аутора аталној вези.

 једном од своји  текстова о Рембоу Ми ел леи-
рис касније сарадник асописа Би ур , као и Бари-
ли  пи е:

 Не могу да с ватим та би друго могла бити по-
езија него огледање оног основног револта поједин а 
против апсурдни  закона усред који  се он налази, не 
својом криви ом  ба ен. lart  . 19 6

вероватно Барили, уба ен нагло у рат, дожив ава 
овај индивидуални рево т веома сму ено, док сматра 
битнијим културно-поетску обнову, преуређујући из-




