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КАПОРОВА ГЕОГРАФИЈА ЉУБАВИ 
 
 
За прво издање књиге Скитам и причам (1979), Капор је 1987. добио књижевну награду 
„Бранко Ћопић” (оснивач „Новости 8”, касније „Осмица”), и тада је та књига 
(природом саме награде) жанровски одређена као фељтон. Међутим, иако се фељтон 
сврстава у пригодне, „ниске жанрове”, фељтонисти одавно пишу и поуздано, ерудитно, 
расправљајући елоквентно и уверљиво, стилом који је код добрих фељтониста по много 
чему узоран и висок. Капор, у ствари, спада у ред наших најбољих фељтониста. Већ 
1982. године, иста књига доживела је друго, знатно проширено издање у једној од 
библиотека загребачког „Знања” које је уређивао Златко Црнковић, исти онај који ће се, 
2006. године, огласити и у НИН-у (17. август) текстом „Момо, зашто плачеш” и у 
загребачком „Националу” („Лабуђи пјев Моме Капора”, бр. 572), замерајући којешта 
једном од најчитанијих и најтиражнијих писаца из мале групе оних – наших и страних 
– аутора који ће прославити и Црнковића и његове библиотеке. Црнковићев текст 
одликоваше се тиме што је, бар када је о Капору реч, остао незапажен, непримећен. И 
што није удостојен одговора. И тај Капоров текст („Путопис по забрањеним 
градовима”, настао на трагу Камијевог приповедног есеја „Путопис по градовима без 
прошлости”1), са ненадокнадивим и по много чему јединственим илустрацијама аутора, 
објављен је у пишчевој књизи једноставног наслова Путопис кроз биографију (Књига-
комерц, Београд 20062) у скромном тиражу од 5.000 примерака. Сâм Капор склон је да 
ту књигу види као „збирку чудних антипутописа, прича о томе шта ми се дешавало док 
сам обилазио свет”. 

У књигу Путопис кроз биографију Капор је уврстио седамнаест текстова: „Како 
се пише путопис”, „Воз носталгија”, „Аутостоп”, „Путопис по забрањеним градовима”, 
„Пут којим се иде само једном”, „ Ратна путовања са Драгошем”, „ Записи о отетој 
земљи”, „О сиру и војној музуци”, „Путовање кроз ноћ и маглу”, „On The Road”, 
„Освета”, „Уметност с ногу”, „Салон д Пари”, „Путовање кроз једно сликарство”, 
„Географија љубави” „ Србија – последња љубав Вронског” и „Задња пошта – Србија”. 

 
Само временско-просторни план ових антипутописа или, још чешће, само 

неизмењени наслови (и делови) неких раније објављених путописа, који се читају као 
да су управо написани, сада садржајно иновирани, темељито преобликовани и 
обогаћени перспективом животног и културноисторијског тренутка у којем се књига 
објављује и ауторовим покадшто друкчијим ставом, повремено и донекле, подсећају на 
ту давну Капорову књигу, а у њој је, у ствари, штошта ново и друкчије. Кад бисмо 
терали мак на конац, ову књигу бисмо, уз нужна апстраховања од жанровских 
условности и цепидлачења, могли разврстати и у путописни роман, где је и наратор и 
јунак сâм аутор. Типолошки, јунак је (речено језиком Ролана Барта) час актант, час 
персонаж, будући да је Капор један од оних писаца који све оно што је исприповедао 

                                                 
1 У својој, према сведочењу самог писца, првој објављеној причи „Чудо се догађа Бел Амију”, 

спомиње се Камијево „Лето”. („Никада у животу неће дознати [Бел Ами – БС] да је био тако близу 
решењу свих својих загонетки. Да сам био близу, довикнуо бих му да окрене страницу са ’Путописом по 
градовима без прошлости’, тамо би нашао све. Али нисам био тамо. Седео сам са Пуфком кога је хватало 
очајање.”) 

2 Непосредно после Капорове смрти (3. март 2010), исти издавач (Књига-комерц) објавио је 
друго издање ове књиге. 



заодева у аутокоментаре. Капорова поетичка самосвест понекад је примарнија од 
нарације. Све је сада зрелије и несумњиво дубље. („Седамдесета ми је”, записује Капор 
у тексту „Како се пише путопис”, којим се и отвара ова књига.) И све је писано без 
илузија о крајњој сврси било којег (па и литерарног) нашег путовања. Путописне 
забелешке старог покварењака сада су обележене цинизмом и надмоћним осмехом 
онога који би, као Црњански у песми „Пролог” могао рећи: „Ја видех Троју / И видех 
све.” И додати: Ништа нарочито. („Нека буде забележено да за мене свет више не 
постоји. Једва ме је и Србија допала!” – записао је Капор и у књизи Од истог писца.) А 
каква је та Србија и о којој је врсти љубави3 реч, види се из Капоровог текста „Задња 
пошта – Србија”: „После много времена спавали сте поново као када сте били дете. 
Каква разлика од кошмарних ноћи у грмљавини саобраћаја и урлицима сирена по 
Шератонима и Хилтонима чији је мирис постељине увек исти: безличан и 
’дезинфикован – само за вашу употребу’. Плахте и јастуци у скромној соби у којој сте 
провели ову ноћ у Србији били су уштиркани, шушкетави и невини: мирисали су на 
дуње са ормана, босиљак, детињство и младост, на нешто присно ушушкано и свеже.” 
Као и Хари Лајм из Гриновог (екранизованог) романа Трећи човек, и Капор се руга 
Швајцарацима

4 који су, све живећи у миру и чувајући и плодећи туђе паре (за разлику 
од Италијана, који су, истина, имали и Борџије, али и велике сликаре и уметнике, 
ренесансу, итд.) дали огроман, такорећи незаменљив допринос свету изумевши – сат са 
кукавицом! Изум је, нема шта, душу дао да му ’хер’ Жика Павловић (игра га Драгомир 
Бојанић Гидра) из другог дела Лудих година Зорана Чалића (филм „Дошло доба да се 
љубав проба”), водоинсталатерским папагајкама, стручно и суптилно, заврне шију, а то 
исто учиниће и балкански шпијун Илија Чворовић, додуше, голим рукама уместо 
обичним, зарђалим клештима. 

Али, где год путовао, Капор се увек умножава у неколико стваралачких ликова, 
од којих се за превласт бори више њих: у сликара, који би да у великим светским 
галеријама и музејима прстима додирне храпаве површине слике, да осети ону 
центрифугу времена, да удахне мирис извитрелог терпентина и да бар понешто од 
онога што је видео наслика или нацрта, и да тиме илуструје било своје, било туђе 
књиге; у новинара репортера – који би да путује и путује, да упозна(је) земље, људе и 
њихове навике и, на крају, у писца – који би да у пролазном открије вечно и 
непролазно, да од свега сачини занимљиву, лепршаву и питку причу.5 

Емотивни и ментални пртљаг путописца, каже се, никада није исти при уласку у 
једну земљу и при изласку из ње, мада путовати одавно значи – губити илузије. Своје 
записе, импресије и путописе са путовања по свету, од којих понеки, посигурно, могу 
ући у врх неке имагинарне антологије српских путописа(ца), Капор је објавио у књизи 
Скитам и причам (Знање, Загреб, 21982), у поглављима Сентиментално путовање и 
Маркиз де С. А. Д. Речју, имамо ли на уму тематско-мотивско богатство његове прозе и 
топонимију коју она ’покрива’, Капор није само српски него и – светски писац. Светски 

                                                 
3 „Чудна је наша љубав према Србији. Има у њој хировитости и жестине, има и жучних свађа 

које се завршавају паковањем ствари и обећањима да се више никада нећемо вратити. Има у тој љубави и 
одбојности и кобне привлачности, има непрестаног враћања у тој љубави што подсећа на младалачке 
јаде, пуне нежности и суза”, пише Капор. 

4 У првој реченици  „Другог писма из Швајцарске”, Дучић је написао да Женева нема душу. На 
ту реченицу скреће пажњу Владимир Гвозден у студији Јован Дучић путописац: Оглед из имагологије 
(Светови, Нови Сад, 2003, стр. 65–66). „Душа града ” су, према Дучићу, „’ приче које га окружују, митови 
који га подупиру’, оно што је ’изграђено у машти и души’. Градови су плод ’унутрашње истине’, 
производ ’стваралачке душе’.” 

5 Оно што је у роману Конте (Београд 62003) формулисао историчар уметности Нико 
Кажанегра: „Читав мој живот био је, у ствари, дуго путовање ка љепоти” као да је стало и Капорово 
наративно и естетско „вјерују”.  



човек, свакако. Разумљиво, овакав став не изводи се само из хронотопа Капорове прозе, 
који стално флуктуира, већ је он књижевно-аксиолошки став, иманентно, унутарње 
својство Капорове уметности приповедања. 
Мењајући се из књиге у књигу да би углавном остао исти, свој и препознатљив – 
доследно пишући једну врсту жанровски тешко одредиве, хибридне (Драшко Ређеп би 
рекао – неупоредиве) прозе, трагајући за жанровским интегралом, Капор је у своје 
целокупно књижевно и публицистичко дело уградио и састојке аутентичног путописа 
јер путописних реминисценција има у многих његовим књигама – у романима Зое6 
(1978), Књига жалби (1984), Конте (2003), Зелена чоја Монтенегра (1992, 21999, 
32006), у Елдораду (2005), у књигама прича, фељтона (малих7 огледа, како их аутор 
зове). А као путописац, Капор се не да завести зовом лажљивих сирена и плаћених 
глобтротера чије (путописне) књиге врве географским (пејзажним) пикантеријама, 
посним, бедекерски напабирченим чињеницама, сувом дреновином хронолошких и 
историјских буквара за наивне и будале. Од таквих путописа, све и кад се из њих 
понешто и може научити, јуче су корисније и поузданије биле фотографије, а данас  –
камере, јер такви путописци на путовању једино ангажују чуло вида и, евентуално, 
слуха, а мозак и интелект као да забораве код куће. Ту понекад има и драгоцених 
чињеница, али се из свега види да је путописац човек мале културе и да не зна, да нема 
дара да то фактографско филтрира оним незамењивим, личним печатом. Супротно од 
тога, Капор је фасциниран људским пејзажима, више ентеријерима него екстеријерима, 
причом о менталитету, навикама, културним и цивилизацијским сликама, које сведоче 
о повести људске душе у времену. Стазе, лица и предели у Капоровим путописима 
премеравају се његовом личном биографијом и колико широким (унеколико и општим) 
толико и ексклузивистичким пробраним местима из пишчеве лектире, цитатима, 
преудешеним цитатима и аутоцитатношћу, репликама из „семтименталног васпитања”. 
И када читаочевој знатижељи нуди репортажне слике с многобројних путовања, а нуди 
их јер овде је ипак реч о путописима, Капор то увек чини у брзим, летимичним, 
панорамским снимцима, фокусирајући се редовно на лични доживљај каквога града,8 
на људске судбине и на језик. Капоров уметнички поступак (карактеристичан не само 
за ову књигу него и за његову целокупну прозу) можда бисмо (ризикујући) најлакше 
описали његовим речима из цртице „Манекени” (књига Скитам и причам, циклус 
„Београд је ипак Београд”): „ Седео сам случајно на једној модној ревији, окружен 
пословним људима и оцвалим љубитељкама лепог одевања. Они су гледали моделе, ја – 
манекене. Они ноге – ја главе. Они главе – ја очи. Они очи – ја иза очију!” 
Уз то што је путопис кроз биографију, књига је и (неупотребљиво, разуме се) упутство 
како се пише путопис. У уводном поглављу истог наслова („Како се пише путопис”), 
Капор на свој елоквентан и непоновљиво обешењачки начин каже да је зачетак сваког 
(мини) путописа у разгледницама које из света шаљемо ближњима, а оне које тај 
одговор не задовољава аутор упућује на књигу „Како се прави роман” знаменитог 
шпанског мислиоца, песника (трагичног осећања света и живота) и изгнаника Мигела 
де Унамуна („А сад мислим да је најбољи начин да се направи тај роман ако испричам 
како га треба направити… Требало би измислити, најпре, средишњи лик који би, 

                                                 
6 „Пешачећи и даље по Њујорку без икаквог другог циља осим да утажи радозналост, Арсен 

(Леро – Б. С.) је непрестано мислио на то како је један људски живот недовољан да подмири глад коју 
осећа свим нервима узнемиреним нестрпљивошћу да све додирне, омирише, види, чује, окуси и 
запамти…”, записао је Капор. 

7 Мали су само јер су кратки, а најбољи међу њима су велики и значајни. 
8 Или, како би рекао Милисав Савић у предговору књизи Најлепше приче Мома Капора 

(Просвета, Београд 2001, стр. 7): „Лепа прича је, по Капору, прича о градовима, лицима и стварима којих 
више нема или који то нису више као што су били. Лепа прича је сентиментално путовање у прошлост. О 
ономе ’некад’ које је увек лепше кад се упореди са ’сад’.” 



наравно, био ја сам… У свој бих роман ставио успомене са својих путовања, говорио 
бих о Генту и о Женеви и о Венецији и о Фиренци…”) Капор сматра да су Казановини 
Мемоари „идеалан путопис од једне до друге љубави”. А док нас води кроз пределе, 
градове (Париз, Лондон, Рим, Москва, Казабланка, Сиднеј, Дубаи, најпознатије светске 
галерије, ресторане, кафее, атељее најбољих сликара („Пипнуо сам прстом прашњаву 
Рубенсову палету у његовом атељеу у Антверпену”), есејизирајући о ономе што је 
видео, чуо и доживео у својим младим и зрелим годинама, он, већ у седамдесетој, док 
седи у малом бифеу, у „Коноби”, каже: „Мука ми је од путовања. Нарочито од оних 
која ме очекују. Сем ове ’Конобе’, овог стола, погледа на комадић травњака и на чашу 
црвеног вина, свет ми је више него досадан”, настављајући: „Могу мирно да кажем, 
нагледао сам се и њега и његових чудеса. Како од свега тога направити низ поглавља 
неког путописа кад ти догађаји немају никакве везе један с другим, мада су, можда, део 
узбудљиве авантуре путовања ка тачки на којој престаје памћење.” Из истих, поетичких 
разлога, Капор се радо опомиње Путoвања по мојој соби (1749), чији је аутор Гзавије 
де Местр (Xavier de Maistre)9 своје дело писао под утицајем Сентименталног путовања 
Лоренса Стерна. Као и за Гзавијеа, и за Капора, који се већ гади далеких путовања и 
општих места, описивање предмета и ствари које нас окружују – прави је изазов, и он 
се одмах баца на писање саге о „старој, тучаној, китњастој ’краљици пећи’ коју сам 
купио код једног старог старетинара оне зиме када је у Београду често нестајало 
струје…” У епилошком тексту „О Београду” из чудесне књиге Магија Београда (2008), 
Капор пише: „С друге стране, у Београду ако зими нећеш да се смрзаваш, мораш да 
имаш најмање пет-шест врста грејања. Какво богатство имагинације! Кад нестане 
струје, Београђани укључују нафта-пећи. Нема ли нафте, упалиће плинске грејалице! 
Нестане ли плина на тржишту, ту су нам термоакумулационе пећи. Срећом, нисмо 
порушили ни каљеве, а у подруму остало нешто угља и дрва из бољих времена… У 
кухињи нам шпорет звани ’фијакер’ (кева ни за живу главу није хтела да се одвоји од 
њега), а на тавану, за сваки случај, злу не требало, чувамо и стару бубњару, из 
окупације, која се ложи пиљевином и разним отпацима, а може и новинама! 
Сакупљаћемо гајбице по пијацама, али се нећемо смрзавати нити се на милост и 
немилост препустити само једној врсти грејања.”10 
Али, било како било, не завaравајте се. Капору није до тога да вас води по свету, узгред 
га пластично описујући, није му до путописа него до (ауто)биографије путописца и 
наратора, до пријатељâ (Боро Драшковић, Радош Калајић, Јован Рашковић, Паја 
Барбуловић, Радован Караџић, Марио Фанели…), до онога што он зове „географија 
љубави”,  до приче, до нарације, дакле. („Само да прегурам ове луде седамдесете, па да 
се смирим. Поново да не путујем нигде, седим у кухињи са боцом вина, сјеничким 
сиром и као крв црвеним парадајзом на коме се топе крупна зрна соли и чекам да ми 
неко поново пошаље разгледницу помоћу које ће ми се креденац у кујни претворити у 
Нотр-Дам”, пише он у причи „Уметност с ногу”.) Да је то тако, лако ћемо се уверити из 
можда и „најпутописнијег” поглавља („Пут којим се иде само једном”) ове, по много 
чему изузетне Капорове књиге. И тако, не знајући шта ће тамо открити, Капор најзад 
долази до крајњег циља својих многобројних потуцања по свету, до „бескрајне пучине 
трга Џема ел Фна из четрнаестог века, у граду Маракешу”. То је, у ствари, трг 

                                                 
9 „Подузео сам и извршио путовање од четрдесет два дана око моје собе. Због занимљивих 

опажања, која сам учинио, и непрекидног ужитка, што сам га осећао путујући, због извесности да ће бити 
корисно, одлучио сам се да то објавим. Срце ми осећа неизрециво задовољство, кад мислим на безброј 
несретника, којима дајем зајамчено средство против досаде, средство за ублажење болова, од којих трпе. 
Ужитак, који налазимо путујући по својој соби, заштићен од брижне зависти људи; он је независан од 
новца”, пише Гзавије. 

10 Момо Капор, Магија Београда, Књига-комерц, Београд 2008, стр. 379–380. 



погубљења „на којем су многи несрећници имали рандеву са смрћу пред радозналом 
светином која је уживала у јавним смакнућима”. Иза уводне реченице – „Читавог 
живота бавио сам се књижевношћу и веровао да знам доста о томе али најзад, на тргу 
Џема ел Фна, у Маракешу, добио сам најважнију лекцију о уметности приповедања” – 
Капор приповеда како, тачно у пет по подне, на тај трг долази мршави старац у дугој, 
помало похабаној галабији боје пустињског песка: „Он је приповедач. Никога не позива 
да му приђе и да га слуша. Он једноставно постоји као жива књига.11 Ускоро му 
прилази један, па други, па трећи човек. Тада почиње да приповеда дубоким 
баритоном, блиским басу. Слушалаца је све више и више; за мање од петнаестак 
минута Приповедач је окружен са три жива прстена. Не разумем ни речи од онога што 
говори на арапском, али пратим садржај приповедања по очима и лицима оних који га 
слушају. Она су понекад тужна, понекад усхићена, а с времена на време, преко њих 
прелети и осмех. Махом, то је очигледно сиротиња, али жељна уметности приповедања 
која је вечна. И данас, ево баш овог мароканског сумрака, усред свемоћне владавине 
електронике и компјутера који контролишу све живо и мртво, на тргу Џема ел Фна, 
један људски глас побеђује читаву модерну цивилизацију и њена технолошка чуда, 
причајући своју причу као пре хиљаду година – живи потомак књижевности пре оне 
писане. Тај човек улива наду да посао приповедача није узалудан, нити да може икада 
бити побеђен било којим изумом.” 
Написана и објављена 2005. године, ова путописна цртица, која је у ствари Капорова 
филозофија уметности приповедања, далеко превазилазећи „годину, место, предео и 
време” настанка, створена је у одбрану и славу усмене књижевности, а у маниру 
мудрих, древних прича из Хиљаду и једне ноћи, можда и као скривени омаж данас 
помало неправедно заборављеним мајсторима живог (усменог) приповедања какви су 
били Ћамил Сијарић и Зуко Џумхур, који су списатељски занат учили у сенци 
Шехерезадиних прича, којима се одлаже наш „опозив из живота”. И, опет, нимало 
случајно, већ законито, такву причу данас је могао да напише само Момо Капор, чији 
„слух за тајне ствари” одјекује и древношћу упркос много хваљеној урбаној митологији 
овога писца. 
 

 

                                                 
11 Асоцијација: Реј Бредбери: Фаренхајт 451. 


