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Лрвих година после рата 1914—1918. у исткм ча- 
сописима, готово истовремено са првим својим књи- 
гама, појавило се, одједком, неколико не само нових, 
већ одмах одиотинских писаца. Сви са ратним и зато 
комплетним искуствима, ширових зна?ва, озбиљне 
књижевне културе и, пре свега, лисци далекосеасних 
талената. Всћ прве књиге су им биле дела, а изнели 
су себе као ввлике писце н у својим лоследњик књи- 
гама. Били су то, измебу осталог, н писхш једне, тих 
година, значајне ксодређености чијој од литература 
истог језиха уже гтрипадају. Подједнако су, тада при- 
падали обема, у ствари једној, кво никад дотле, а ни 
отад, па Ке као драгоцена књижевно-историјска збр- 
ка остати и то да је  писац ових двеју од „Сто књига 
српске књижевности** своЈу прву књигу објавио, 1918. 
године, у библиотеци „Савремени хрватски писии ".

МеНу онмма који су двадесетих година названи 
„одлучно послератним писцима”, Милош Црњански 
је  био не само најодлучнији поборник литературе 
ноаих облико, коее осетлиеости веК и најефикаснији 
стваралац такве литературе. Са три књиге, које скоро 
јодну за другом објављује (Лврико Итоке. Приче 
о д ј|ш км ,  Дневник о Чорко;евиНр), са новим, сума- 
траистичким песмама, са поемом Строжилоао у три 
наставха, у три разна часописа, са поетским прогла- 
сима, есејима, путописима, Црњански постаје водеКе 
име тадаигњг и поезије и прозе истовремено.
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Када се, године 1919, у издању С. Б. Цвијанови- 
Ка. појавила Лирика Лгаке, онако уско броширана, 
танка, лака — и онако дрска — деловала је  та збкр- 
ка песама као летак Побуњена, саиовољка, страсно 
анархична у свом реско родољубнвом дефетизму, та 
Лирика Је била изазовни демарш песника који је 
видео Троју овога века, оку прау, к  „видео све" — 
по Галицији, Сегедину, Сан Виту.

Таква, са претежко политнчким, патриотским, ру- 
шилачким делом себе, одважна и олака, Итака Цр- 
њанскога одвајала се. у онои тадаш»еи певању после 
рата, једнии темпераментон који је  одмах постао 
самогласак у нашој поезији; једном иронијок која 
је  крик лишавала патетике, али ке и снаге да буде 
фанатичан у својој залудности, бесомучак, продоран. 
Са слободом коју је  узела да јо ј ништа не буде свето, 
у име нових. профаних вредкости — једино преоста- 
лих доживљају пораза — лирика Црњанскога унела 
је  и аутентичан антк-гон у нашу поезију. Њени ети- 
хови зкали су да буду кеартикулисани, лекларативни, 
опори; песма као ла намерно није хтела да буде 
лепа, да би бнла веродостојна сеом драстичном тре- 
нугку: језик је  помало напуштен, небрижљив, иако 
диспиллиновано уритмован, али често и са зналач- 
ком аригмијом у стиху. Сем ових, по Принцнпу — 
не по Косову — названих ..Видовдакских иесама“ 
има Лирика Итоке и Једну врсту контрастке, рекло 
би се. официрско-еротске поезије оног времена и оне 
војсхе. Једне, у основи. банатски распусне поезије 
са лакованом грацилношћу удварачког дехадентства. 
Отуа у већини тих песама више опседнутости но еро- 
тике. и више стила но праве лоезије. Па илак, у це- 
лини, и ти Стњхови улнца, циклуса Ноае свнке при- 
стају Лириуи Итаке као њена сектименталка страка. 
као предах у тројакском паклу што опседа растрза- 
ног песника. Једна револтирана пометеност постала 
је  продорно поетско одређење у том догађају наше 
међуратне поезије, који је  зкачила Лирика Итаке.

Песме Црњанскога тада, прве годике иза рата, 
одјекнуле су јаче него усред тог рата. када су објав-
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пустошна. (Један други песник сличне судбине, Ма- 
рина Цветајева, у таквој прилнхм цитирала је  саму 
себе: „Из света где су моје песме биле неком по- 
требне као хлеб, запала сам у свет где те песме ни- 
коке нису потребне “). Ниједну своју „политичку“ 
песму из Лирике Итаке песник кије унео у парисву 
збирку. И објаснио: „То није зато што их се одре- 
као, него само зато пгго су, у туђини, изгубиле сва- 
ки смисао. Њихово је  место у Београду. Песник је 
тамо испунио своју судбину."

Тридесет година касније, 1959. ову Лириху Цр- 
њанскн објављује у Београду („Итака к холентари") 
са скоро свим „Видовданским песмама". И са Ко- 
лечтарида који много шта причају. И много ћуте. 
Има у тим Коментарила кешто од Рапсодија из про- 
шлог српског живота Јаш е Игњатовнћа, коме су те 
рапсодије биле можда дутовечније од свега што је 
писао. Има Колентарилс Црњанскога и од усит- 
њеног, одвеК прнземног тона, нешто попут Лазе 
КостиКа из несреКне књиге о Змају. Има и удвара- 
ља нитаоцу оне расне, козерске врсте, као код Ду- 
чића, на пример — и неочекиване небрите за тог 
истог читаоца, Имв, нзнад свега шарма који је  по- 
мало горак и пријатан. разбољено мек и понекад 
охоло оштар, али, пре свега, има заљубљености у 
парадокс И има жељс да се веКма буде заникљив 
но узорит у времену своје младости, па зато посник 
1> тој прошлости више прича но што је  истиче.

Писани неких четрдееет грдика касније, аутобио- 
графски текстови Црњанскога у књизи Итака и к о- 
.■ечгори кису објашњења песама, веК лричања о вре- 
чоку у комс су те песме, а и друга песникова дела, 
настајали. У ствари, ови Кодекгари представљају 
донекле и документарну варијанту Дневнихс о Чар- 
но)евиНу који се надовезује на Итаху, само што. као 
поетско дело — иако писано у прози као роман — 
пзкачава један виши литерарни курс у пееничком 
путу Милоша Црњанског.

Пре. дакле, поема него роман. Днеекик о Чарно- 
јелићу  појавно се, и остао, као Једна од најтрајнијих 
новина у модерно) српској дитератури. Аутектичка,

љиване. У  првом коментару за  данашњег читаоца 
Итаке, песник сведочи да је  због своје лирике био 
„оглашен одмах за лепру“ и да је  „пролазио уди- 
цама Београда омрзкут'*. Међутим, што је  са првом 
појавом те књиге настао један од оних неспоразума 
који остављају трага, и можда неке хасније последи- 
це, мора се у једноме схватити, макар н ке више од 
тога: као Крлежа, Васиљев, и Црњански је  у самој 
чињеници оног рата видео само апсурд који обесми- 
шљује читаво тадашње исхушење историје; за њега 
је  дефетизам морао бити једини став, а демаскирање 
историје бар некакав излаз. И значила је. зато, Лм- 
рика Итаке једну и с т и н у  о  сулбинм генерације и вре- 
мена којима је  припадала — узбуаљиву, нову, кри- 
ком речену. Али су та генерација и то време имали 
и једну другу истину. Суочене, оне — иако подјед- 
нако хрваве — нису биле једнаке пред судбинок и 
лкцем ове постојбине. Истина, гледана из Галиције 
била је  лични алсурд, личнч лораз н без обзира ка 
исход првог светског рата: истина ношена од Мачко- 
вог Камена, преко Вучитркског моста и Крфа до 
Кајмакчалана, била је  ипак оно „страшно сунце му- 
ченика" — без обзира ка све оно што је  касније 
обезвређивало велчки тренутак победничке истине. 
на коју је  историја нашег тла чекала чктаву милени- 
ју. Оставило је  трага. трауму можда. овакво суоча- 
вање Лирикс са завичајеи коие је  лрипала, и ко зна 
кије ли и то могло имати свога уткцаја ка каснију. 
другачију одисеју песника. Тек, он кије заборавио 
како је  било дочекано његово виђе»вс ..Видовданских 
песама“. „Судбина ми Је стара, а стихови мало нови“ 
— стоји у Прологр Итаке.

Године 1954, када се појавила у Паризу књи- 
жица Одабрсниг песама Милоша Црњанског, била 
је  то Једна збирка бирана тако да у њоЈ не буде ни- 
шта што не спада месту к прнликама свога излаже- 
ња. И било је  то једно мало, приватно, ваљда би- 
блиофилско издање са поговором врло, врло кратким, 
и са два-три цитата у њему, дискретно јетка — и
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понета, из једмог даха сачињена, ова раздешена, ско- 
ро развратно осећајна књнга, истрзана, наорегнута, 
сва је  без мере и опет сва од складних, понекад за- 
чУђуЈуАе ошетричних лукова саграђена. И сама ње- 
на анархичност у ствари је  смишљено разведена, та- 
ко да се токови непосредве дескрипције и поетских 
сеНања, асоцијациЈа, преплићу, осмишљују, издижу 
на виши план и књизеевне и животне истинитости. 
У галицијском блату, пол>ским болницама, у марше- 
вима и рововима, гго улицама испражњених градова, 
разореним селима, у  „јесени и животу без смисла“ 
хроз све четири ратве годике, вуче се једна мдадост 
чулна, лренаглашекхх осећајности, оплемењечо али 
и отулело кеурастенична, заглибл>ена у „велику лу- 
дорију рата“. Непрестано је  у отимањима да своју 
трагичност кадвлада дрзнутом отвореношћу, сен- 
тименталним присећањек или визионарким увиђа- 
њима своје судбине, и солуције, као живог дела суд- 
бине, и стицаја свих оних који су са Чарнојевићем 
дошли, или се тамо затекли, да ратовањсм од Штук- 
шгата до ТокаЈа, од Темишвара до Пијаве плаћају 
своје опстајање на досељеној равници или враћањс 
изгубљеној земљи.

Песникова казивања у Дхеениху о ЧорноЈевмНр 
разволе се, с једне стране, у пренаглашенс чулности, 
понекад у ефектне опороетн ратне реалностн, а с 
друге, у сублимну трагкчност једне поетске замишл>е- 
ности. Ломна разбољеност човека у рату исказивана 
је  меком, разнеженом, скоро пренемажућом фразом 
лирске опојности. Понекад је  све то одвећ свилено, 
фино, превише литерарко написано, и зато са пре- 
више артизма за једну уметничку аутентичност. Али 
у томе као да )е и сва иронија ове горке, поразне али 
никад тешке и преуозбиљене књиге, У време кала 
се она појавила, у тим годинама гађења, револта, 
суровости доживљеног рата тако су много исказива- 
не бивале пресним рвзочарањима, намрштеним гор- 
чинама, очајнма који су били проклињања — да је 
Днеаник о Чарнојеаикр изазов носно једном умил- 
ношћу очајавања, отвореношћу без згражања, али
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и без сентименталности. једном болиом насл&дом у 
о&есвећнвању свега Није дефетизам основна порука 
Дчеаника о ЧарчојееиКу еећ супериорност ироније 
ко^е тако изворно има у оном ирном, беснои, а ла- 
ганом хумору банатском, том тако зналачкон осиеху 
свеку доживл>еном н сагледаном у великој и толико 
скупо бесмислекој трагедији лудској као што је  рат, 
то масовно надметање у самоубијању људске врсте.

Данашњем читаоцу, са укусом за нешто опорију, 
муишију основу израза, за поезију без поетизаиија, 
за поетско које долази из саме унутраддњости или 
односа, а не из штимунга ствари — Дкеаник о Чар> 
нојевићр биКе у понечему. и покало, књига наших 
очева. Али, и као таква, лело једне свежине која 
још траје, једног сеизибилитета који је  непрестано 
модеран. иако је  био нов пре скоро пола века. Јер 
Днеечик о ЧарнсјезиНу поред све своје литерарно- 
сти јегге нњчга сва од живог треперења, комплетна. 
разуђеннх осећајности, нервна, истиннта. Донео је 
Дневкик неред у чулима, пустош у уверењима. ужас 
у очима. али кроз један глас крх и занесен, који се и 
овде, у овој прози, диже до прозрачности, и од пора- 
за прави поезију једне оплемењене немоћи. очишће- 
не, људскн смириване увиђањем себе и одмахнвањем 
руке на све.

„Понеговаиа резигнациЈа је  унетничко стање; 
она не зна за страх, она брише контуре свима ства- 
рима и болестима, па и смрти** — записао је  један 
старији војвођански писац, хроничар паланачких 
гробаља, и многих догађаја у завичајној литератури. 
Дмевкик о Чарнојевићр Је °Д мпонеговане 
резигнације" и сав од „уметничког стања". Једак 
фикији цинизам ове књиге као да брани топлину 
за трагично од сентименталности у песниковој ис- 
повести. Са таквим цинизмом који прелази у ирони- 
ју. у хумор који није ругање ни исмевање. већ ос- 
мехнутост свему. и са лириком која би да сву неве- 
селоет ове књиге обвије благошКу, Дчевкмк о Чарно* 
јевиКу остао је  на самим врховима наше прозе и до 
дакас.
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предавање слатној немоћи, Црњански је  не само нај- 
изразитије формулисао већ лросто занесено и опсед- 
нуто исповедао хао песник. У готово свим песмама, 
иако све ређим, отада, ритмови исказују препушта- 
ња омамљивој меланхолији која нествје у скоро бла- 
жекој некој безнадежности. док се у најбољим тре- 
нуцима ове сублимније лирике Црњавскога стих све 
више просветљава, ослобађа својих речи, и своја ова- 
плоћења узноси у дах, звук, ,,зрак самои.

Због свега тога чини се небитник ислеђивати ову 
поезиЈу у појединостима, већ је  гледати у читавом 
њеном лирском простору и сву од туга, опомева, оба- 
сјавања. Читалав који то хоће да види, то да чује, 
не задржава пажњу све и кад примети у  Стражилову 
местимична излквања песникове аутопсије, извесву 
раздешеност тематску и упуштеност смисаопу, зарад 
искрсле и причуте речи. за којом су побегла песни- 
кова подсећања. Кпи кад, због тога, згуснута емоција 
утекне у евокацију и разлабави интекзитет песме, а 
заборављање у игри звука и ритма постане испразно
у, иначе, подигнутом смеру песме, па се песнмс испо-
маже виртуозношћу и широко оркестрирану тему 
затрпава варијацијама које развлаче и монотонишу 
песиу. Али „каква вајда ако се не види да песму 
ослушкујете. него је  само коментаришете?" — пи- 
тао је, и упозоравао, један наш велики и ваљани 
зналац лоезије. И стварно мора се добро ослушвути 
ова лирика. најпотпуније остварена у Сгрсжнлоеу 
да би сс чуло не оно што певуши, отеже, аећ око у 
њој што одиста звоки и рони у ..небеса чиста".

Јер. поема Стзхцтилопо делује као један застакак 
који се продужује, траје, док све око пролазника про- 
мнче ведро, бесмислено. а заволљиво мекотама да- 
љина, чистотом бестидности. ђСроз строфе Стражи- 
лова  отиче умор загађених и изгажених младооти, 
и ритмови поеме вуху сс лако али споро, као после 
дуге прележане болести која је  измучила али про- 
светила животе. испразнила их али ослободкла пат- 
њи, и одвела им погледе, с ровова љуаских одкоса. 
на снежне врхове платтина. острва топлих мора. 
сремска брда или тосканска небеса

Поема Строжидово написана је  на једном од 
песниковкх путовања, при повратку у завичај, док 
се Дчевник о Чаркојевићу још штампао, али као 
лоезија иде још даље у лреображавању и сопственог 
и читавог тадашњег нашег „певања после рата".

Место, означено испод стихова Сгрожилова и са- 
мо већ сведочи да је  ова лирика пре свега једна 
истина. У питомини која нема ничег сладуњавог, јер 
је  Тоскана више осветљена него пејзаж, Црњански 
је  написао поему која скоро изразитиЈе него ритам. 
мелодију, има освегл>ење своје. Песник као да је  по- 
ему могао написати баш тамо, и баш после онога ра- 
та, када је  пооле „крви до колеван исткну о прео- 
сталом свету налазио не у  мисли која ће изрећи ту 
истину, већ у расположењу, у лиризму који раства- 
ра очај у сетности некоЈ бракковској, опоЈној, одма- 
рајућој. Одвећ Је и немира и неспокоја било за ми- 
сао у том времену, и избављење као да Је могло би- 
ти у том мутнок. али зрачном праху лирике, у даљи- 
нама хоЈе песник види сједињене, са сивилом и руме- 

^нилом свуда истим, по свим водама и просторима тог 
раздељеног, захрвљеног, суновратног света За ле- 
сннка „Стражнлова" само поезија мири све, па кри- 
ке и суморе претвара у лагодну продазкост која 
чили и, ето, чини да умине рањавост једног од првих 
и тоталких људских попииггавања. У тој првој ол- 
штесвегскоЈ трагедији лесник оглашава једну лир- 
ску интеркаиионалу која би да буде уЈедињујућа 
за све људе, гтосле свих ратова.

Лоема Сгражилоео садржи све особине оног ре- 
конвалесцентног стања песника иза рата, и све што 
тада, од 1922. године до 1927. године Црњански об- 
јављује, то је  преобраћање лирике одважког очај- 
ништва и дешператног сладострашћа у прозрачну по- 
езиЈУ приеи^ења.

НиЈе, дакле, Црњакски своЈу највишу песничку 
меру дао у крику и дефетизму, Јер Је код њега, у 
доживљаЈу пораза, више револтираности но револу- 
ционарства, више негирања но налажења нових 
вредности другде до у поезији. Стање малаксалости,
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Јесте Сгрсжчлово и предуга песма, развучена, 
преизварирава, али песнику као да су требала сва 
осветљења кроз читаа један песнички дан, од оног 
истрзаног осећања изгубљености до поступлог стиша- 
вања н нестаЈања у завршпим строфама. Песма као 
да се протеже кроз тај дан, као да је  сва полуса- 
њква, па пулсира опуштепим ритмовкма, да би се 
покаткад трзала, прогледавала у плаветнила и скоро 
химнично се препушт&ла њимаТСтражилоео Је песме 
једке мелемне резигнације, сва Је од фнних, танких 
дукова, пренежна, одвећ виртуозна. *Али је  Стражи- 
лово пре свега једна чиста истина и зато права пое- 
зкја. Осећа се у њоЈ кешто носталгично, али не жал- 
но, узбудљиво и не увек сентиментално, понекед 
удварачки разбољеко, са сетним цинизмом, ади зато 
са истикским учествовањем поезије у збиљи људској.

Црњански Је одмах блиставо не само обЈавио већ 
и остварио себе: писао лако, скоро лакомо, као да не- 
ће стићи да кскаже себе. Један роман написао из
Једног даха, други из другог, у међувремену писао 
есеје, сећања, поеме — и, онда, сасвим ушао у но- 
викарство, у коме су многи видели краЈ песника 
Итаке и ЧариоЈевића. Заћутао Је Црњански одједнон, 
затим, и хао новинар. И ћутао је  више од двадесет 
голина. То је ке само ретко већ и скоро рекорд у 
нашој књижевности, сем кад се сасвим престане пи- 
сати, и сасвим уНути. То ћутање Је нарочито поразно 
изгледало када се појавила књижица Одабраких сти- 
хова у Паризу, 1954. године. Они коЈи су говорили о 
његовом крају, имали су и потврду. Све старе песме 
биле су у тој књшккци: последња Је била написака 
равчо двадесет пет година пре париског издања! До- 
живео је  тим поводом Црњански оно што је  опет 
рекорд своје врсте у нашој књижевности: назван Је, 
и доказиван, још жив, мртвим песником — у дру- 
штву са још двојицом других стаарко преминулих 
песника. Платио Је своју судбину овај писац чиЈи 
читаоци. карочито оии који наЈближе осећају значе-
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к>е његовог дела, нихдко ке ногу да схвате оне по- 
разне године новинарства. свеједно што их је  било 
пет-шест у равно педесет година списатељског рада 
песниковог. Али се, зато, похазало да је  управо у 
време када се највише говорило о његовој књижевној 
скртн, Црњански писао к из света послао у завичаЈ 
једно од најзначајнијих дела, не сако своЈих.

Годнна 1029. која се тако упорко узика као за- 
кључна у књижевном делу Милоша Црњанског, у 
ствари је  само прекретна. Може се претпоставити да 
ће дотадашњи период његовог стварања прискије 
осећати они ближи савременкци тог времена, коЈима 
је  побуњена лирика крика у Итацк, и утешна пое- 
зија „суматраизнаи била мекота и одолевање трау- 
хама преживљеног рата. Међутик, главко дело Ми- 
лоша Црњанског гек наилази, а наставља се читавих 
тридесет година хасниЈе, романон који, сен свега 
другог, значи извршавање великог поетског завета, 
конзеквекцу свега онога што је  песник видео и иска- 
зао о свету и завичаЈу, кроз доживл^н рат. Може 
се наћи нного трагова почецика Сеоба: од оних двев- 
ничких записа под нвсловом Трн крста, од прелгово- 
ра за Флоберов Ноаежбар, — до поеме Сербиа, коЈа 
би, у ствари. могла бити уводка песма у Сеобе, Једке 
и друге.

Једна реч боља од сећања — Бранкова је , уоста- 
лок — опожена, чини се да Још дубље означава исти- 
ну не само поезије Црњанскога, већ и главнину ње- 
говог књижевног дела. Скоро би ее ногло рећи да су 
те опонене наЈвиша икспирациЈа овог песника, да му 
се хроз њих отвараЈу главка сазнања о људском ло- 
стојању и опстајвњу, нв Једном тлу, више него ма- 
лок, у нору света чији је  део. Оне су извор песни- 
коае благе, надахнуте занишљеностн над судбинок 
једног колективног људског бића, као игго је  народ- 
ност песникове постојбине. Пескиху се та судбина 
привиђа од детињства, тамо на северу, на граниии 
којој се ке зна међа. еве до оног јонског острва чкје
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Сеобе јесу историЈски ронан, јесу евокација 
прошлоети, али јесу, пре свега, једно виђење из да- 
љине искушења и искуствва овог, па и савременог 
света. Чарнојевић из 1914— 18. хоји се стално налази 
између рова и болничког вревета, морао је  своју суд- 
бину наћи повезану, и разјашњену, у оном бескра]- 
нок кругу сталних ратишта, и блатишта — од Рај- 
не до ШаЈкашке. Исто тако, као да је  морало доћи 
до наставка Сеоба у времену које је  у ствари про- 
дужетах, рецидив Галиције, Марне, ЗеЈтинликв, Са- 
мо што је  ово време себе вишеструко поиножило 
смртима коЈих ипак има, и сеобама којшс је  било 
искорењенијих, погубкијих но ивад: од варшавсхог 
гета, глинске цркве, Козаре, чеченсве републике, 
до Још увех постојећег поЈна, и стања, многоиацио- 
налног, под инеком „расељена лкца“ . . .  Има све то 
нехе далеке, далехосежне везе, па и друга хњита 
Сеоба са другкм светским ратом, иако су оба дела 
Сеоба, као прозни подухват, таквог унетничког ра- 
спона да подтекст прошдости прелази од асоциЈације 
у симболику.

Сеобе, једне и друге, у ствари су један модерни 
еп. Црњански је  кроз одређени историјско-миграцио- 
ни мотив, кроз лутања и залудност подунавских Рас- 
циана, дао одисеју једног народа. Једну своју ле- 
генду о племену воЈе тражи обећану земљу; обећану 
судбину своЈу.

Она шака Једна залуталог живља која је  у Сео- 
бала  дата са „свести голубиром" врај „гујског срца“ 
- попут Лазе Костића у Лерк Сегединцу, али доста 
пута и као „стока једка грдна” попут и песничког и 
владарског искуства Његошевог — то је  једна тра- 
гична солуцијв малог народа у великом свету. Главо- 
бољвн је  другима, тежак и самом себи, разапет, ра- 
стрзан, бесловесан је  и беспомоћан, а срдит и слут- 
љив; не признаје другог, не увиђв себе, не зна ки сам 
шта заправо хоће. а носи једну заветну мисао о свом 
постојању, имену, опстанку, ваљда и царству небе- 
ском -  бога питај како схваћеном. Као уклети крст 
свој коси ту своју дозлогрделу али дирљиву мисво

је  море гробница десетиие хкљада завичаЈних војни- 
ка, где му се први пут и обзнањуЈе име „Сербш". 
Ова поема Црњанскога хренула Је из дубоких корена, 
поетских и садржајних. „Ко зна колико плаиика и 
манастира струје кроз нашу крв у ово столеће", за- 
писао је  песник Црњаиски уз своје песме пре него 
што ће написати Сербиу Вуче та песма, зато, јаке 
корене од Шакабенте, Орфелнна, Лукијана, Лазе Ко- 
стића, а уз њих и од обојице Светозара, Марковића 
и Милетића; од Брамика, Застаее, порти сентандреј- 
ских цркава; од завичаја „где воћка цвета, где је  сто- 
ка бела, где бунаре поштују" — све до плаве гроб- 
нице између Вида и Крфа.

Сербио је  песма Једког новог патриотизма у на- 
шој поезији, без епске опојности, без родне патетике, 
али некако озбиљне заљубљености у ту Сербиу која 
се песнику појављуЈе као визија свега трагичног и 
великог у његовом сазнању. Само, то нхје поезија 
бола и поноса, већ бода и стида, заблуда и преваре- 
ности наших. Песник Днеемико о ЧарнојееиНу као да 
је  на Крфу до дна видео трагичносг оног дела за- 
вичаја који је  по мочварама пољским, Ломбароији, 
Мачви, гинуо на страни што Је Сербну хтела да уки- 
не и умири завазда. Опомиње поезија Црњанскога: на 
Ангори, при освајању Цариграда, с Наполеоновим 
трупана у Москви, било је  и завичајних копљакика 
илк полкова, а од Ватерлоа до Цера било их Је, у 
истим биткама. на обема зараћеник странама! Та 
трагичност наших „узалудиих живота", коЈв Је у 
Итоки Црњанскога крик, у Строзпмоец резигкација, 
— у Сербии }е пресудна медитација и једно веливо 
завештање свом матерњем Језику, које ће наш песпик 
испунити у Сеобожа. Ову поему данашњи читалац 
све више осећа као врсту пролога у обе књиге Сеоба, 
и оне четири некаписане о коЈима Је пескик говорио 
још пре тридесет седам година; а да ниЈе само го- 
ворио видели смо на преко осам стотина страница 
друге књиге овог делв коме одиста кема креја, али 
ни у мери поезкје, и истине, у њему остварене.
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овај мали и помало апсурдни пановски нациов. И 
некако усправљено се лони, нестаје га, алн со не 
сиирује у тралгењу изгубљеног и времена и простора 
своје судбине.

Шира је  и многоструха тема Сеоба. Многострука 
су тема и оке саме као књижевно дело. Ово неколи- 
ко уводних речи за две књиге изабраних текстова 
Мклоша Црњанског — у које је  могло да стане само 
првих двеста од преко хиљаду стрвница Сеобв — 
пре могу да се заврше код спомињања овог дела у 
песничком путу Милоша Црњанског, него да започи- 
њу макар иједну од главних темв тих романа. Оста- 
је, звто. да се само бар епомене она велика песнико- 
ва особинв, и једна од наЈзначајнијих, можда, коЈа 
се односи на решавање времена и у прво) и у дру- 
гој књизи Сеобо. Поред све прецизности, свих пипа- 
вих и просто пасионираних дочаравања оног барок- 
ног, али опорог осамнаеетог века, песник Сеоба спа- 
да у ретке писце који роман даје кроз ереле, а ке 
У ерелечу. Суочи ли се ово дело са Застаеажо, на 
пример, — вероватно нвјбољом Крленсином прозом 
— вкдеће се два спрата литературе. Писац Застаеа 
ствари гледа у  врелену, приземно, ангажовано, у 
доста чему снажно. Пескик Сеоба једну завичајку и 
људску судбину даје ироз вреле, кроз историјску 
ситуацију која Је медијум а не предмет ове литера- 
туре. Као и Андрић, Црњански у наслагама историЈ- 
ске материЈе, доиста еиормно савладане, у одређеноЈ 
прошлости тражи једну од „легекди човечанства", а 
не слику и сукобе времена. Тако се одкосећи према 
времену, Сеобе су себи одредиле и време свога тра- 
јања у литератури којој припадају.

Говорећи о поеож човеку ноеог облика рожаиа, 
Црњански је  1920. године, у предговору за Ујевићев 
превод Флоберовог Ноеежбра писао; „Прошлост и да- 
љина нестају у њему. И оно што Је пре много столе- 
ћа било -— његово је . Бол његов везан Је за све пат- 
ње у свету; он завичаја нема више, и сви га предели 
растужују својим суморним видицима." То је  могао 
бити и предговор за Днееиик о Чарнојевићу, који )е 
мемоарска књига („мемоари су увек били иајбољи
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део кљижевкости, особито кад нису дословце верни 
.  рекао је  Црњанскк исгом приликом). Дкееиик је  у 
поезију дигао живо незаборавља№е свог детиљсгва и 
доживљеног рата, али и отворио пут и ка Једној вр- 
сти „иеиорија за вековна искуства". од којих су са- 
чињене Сеобе. Кео поезнја таквог искуства Сеобе су 
схоро пустошна и ретко топла нстина о нама. Напи- 
сао је  ту књигу песник малог народа који је  и к»и- 
жевно и животно исвусио велики свет, па му је  зато 
ово дело тако крупно увиђање разних времена и пра- 
вих размера завичајне судбине. Сеобе доносе једно 
у нашој књижевности сасвкм ново ооећање свог тдв 
и народа, као бића: помно, свесрдно а без нациоиа- 
лизма у родољубљу, трагично али без лелека, и зато 
поетски пренето у један шири вид људске закоки- 
тости, у осећање своје посгојбине као дела трагич- 
ности свеколихог света, са вечитим односима и ие- 
миновностима у н>ему. Много )е видела и умела дв 
каже ова кљига — сума и поезије и философнје 
књкжевког дела Милоша Црњаиског.

Поновно читање до сада објављених књнга Ми- 
лоша Црњанског, и иногих текстова расутих по ча- 
сописима, оставља утисак као да је  песник Итаке 
свих педесет годинв свог књижевног рада у ствари 
писао и припремао саоје главно дело: једну своју 
Одисеју, објављсну у десетак разних књига стихова. 
прозе, путописа, мемоара. есеја. Јединствено је  то 
дело, суштински ако не садржајно, и један је  то пес- 
нички пут под бескрајним плавим кругом и оком зве- 
здом у  срединн, која  стоји изнад читааог света раз- 
них, а сједињених времена и судбика у књижевном 
делу Милоша Црњанског. То) звезди окревута је  ње- 
гова поетска мисао: по тој звезди кретали су се, и 
уздизали. путеви ове поезије од крика до ламента, 
од привиђења до видовитости.

Ж. С т о ј к о а ч к

Велика песникова туга. и опомека, али и велико 
очишћење )есте, нвјзвд, Ло-еект наб Београбол, )е- 
даи суверени закључак песничхе и животне судбине 
Црњанскога. Ова поема у ствари )е синтеза свега 
оног чега се лирика Црњансхога дотицала, чиме се 
распињала или заносила. И У Лаленту су сједињени 
кисмополитизам и завичајност, пустош песникове ту- 
ђине и прнвиђања једног града као оличења свега 
оног што је  још остало вредно и узаишено у песни- 
ковом иекуству. Први повратак у Итаку. онвј пре 
педесет година, био је  пркосан; ова) садашњи у зка- 
ку ]е  јел н е горке али смирене и топле мудроети. За- 
вичаЈ је  не толико идеал колико једна идеја о негде, 
негде бар. сачуваном добру овога света, и делуЈе као 
хаква добровољна, свесна утеха. као замишљеио уто- 
чиште. И једина светдост на поднебљу песниковог 
света.

*о

ЛИРИКА
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ПИСМО ИЗ 1918.

М. Ц .* је  млад Војвођанин. Ж ивео је  по се- 
лима, градовима, по мору и шумама као сви други.

Преартао је  сраш не књиге, љубио жене, 
ишао по гробљима.

Ако му споменете Гогена или покојног Ласта- 
вицу, он ће о обојици говорити тужно. О сваком. 
У  детин,ству је  носио дрвен мач и већ у  дванае- 
стој години спевао један плагијат, по оној песми: 
Ој девојко, О), овако: ој на Босфор напред о ј! Та- 
да је  био националиста. После је  читао прашке 
„Страже" и сузно гледао лепо лице Светозара 
Марковића. Тада је  био имтернационалиста. По- 
сле је  упознао рат и ж ељ у умрети.

Данас је  срећан. Све му је  једно, хоће ли га 
славити или ругати му се. Он не верује у  Бога, 
али у  будућност. Све јаде наше, сав понос, сву 
срамоту нашу, све зна. И пктали га о смрти или 
љубави, о Загребу или народном јединству. о 
песимизму или оптимизму, о литератури или фу- 
туризму, он ће на све то одмахнути презриво, 
очајно, али пријатељски рухом.

К о га је  родио? Мати једна од камена као 
Мештровићева, ко му је  био отац? —  Ох, он је  
син Дон Кихотов.

Комораа, Т  јула 1918.

*  Ауторов поговор за „поетичну комедију" Масчл, 
иапнсад као „Пмсмо* ЗулиЈу Венешићу, уредннку еди- 
ЦиЈе у коЈоЈ }<? оОЈааљена ова прва кљига Милоша Цр- 
љансхог. — Прил. ред.
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СУДБА

Н а с и њ е л  л о р у  
Л ађа једм а  броди ;
Д о м огу с а л о  тлати: 
К у да  ј е  су д б а  водиУ

Ветар таласа л о р е ,
Ва.10ви личе гори. 
Немоћмо, геш код л у к о л  с е  
Са њ и л а  л а ђ а  бори.

17реш.1а ј е  бура ; 
М оре п ок о ја  нађе.
А пена таласа грли  
П осл едњ и  д е о  лађе.

Голуб, 1906.

ЛИ РИ КА И ТАКЕ



ПРОЛОГ

Ј а  видех Троју, и видех све.
Море, и обале где лотос зре, 
и вратих се, блед, и сак.
На Итаки и ја  бих да убијам, 
ал кад ое не сме, 
бар да запевак 
мало нове песме.

V  кући ми је  пијанха, и блуд, 
а тужан је  живот на свету, свуд —  
изузев оптимисте!
Ј а  нисам певач проданих права, 
ни ласкало отмених крава.
Ј а  певам тужнима:
да туга од свега ослобођава.

Нисам патриотска трибина.
Нит марим за славу Поетнка.
Нећу да прескочим Крлежу, ни Ћурчина 
нити да будем народка дика.
Судбина ми је  стара, 
а стихови мало нови.

Али: или нам живот нешто ново носи, 
а душа кам значи један степен више, 
небу, што високо, звездано, мирише, 
ил нек и нас, и песме, и Итаху, и све, 
ђаво носи.
У Збирци Лнрики Итакг. 1*1».

9 Ммлош Цр&аискм. 1 3 3

ЗДРАБИЦА ГРОТЕСКА

Здраво, свете бледи ко зински дан 
у страху.

Зидајте Храм
бео ко манастир.

Нек шеће у  њему Месец сам 
и плаче ноћ и мир.

Још  је  весео народ један 
у  крви, пепелу и праху.

А на храм дижите црну 
сфингу народа мог.

В и ја ј облаке пролетне, румене, 
питај их за  рај.
Не треба нам жена кад цвета, ни кад вене. 
Не бацамо децу у  звездан бескрај.

Нек се све звезде што језд е  осврну 
за  осмех чудовишта тог.

Зидајте Храм
бео ко манастир.

За  наша срца ништа није доста. 
За наша срца ништа ке оста. 
Док једаи од нас на земљи дише: 
да ниједан врт не замирише.

Нек шеће у  њему Месен сам 
и плаче ноћ и мир.

Да живи гробље!
Једино лепо, чнсто и верно. 
Да живи камен и рушевине! 
Проклето што цвета у висине.

У храму над Милошем и Марком
уоквирте златом на олтару жарком

печате плаве и румене, 
ж уте и црне и шарене. 
Печате плаве и румене, 
ж уте и црне и шарене, 
љубичасте и зелене.

Ми смо за  смрт!
Печате устава и права, 

закона и штатута, 
привилегија хиљаду пута,
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обећања и фериана, 
похвала са саих страна, 

народа мог: 
да види Бог.

Зидајте Хрвм
бео ко манастир.

Нек шеће у  њему Месец сам 
и плаче коћ и мир.

НАША ЕЛЕГИ ЈА

Не боли нас.
Грачанице више нека, 
шта би нам таковска гробља? 
Марко се гади буђења и зоре, 
гробови ћуте, не зборе.
У небо диже наш 
презрив осмех робља.

Нећемо ни победу ни сја ј.
Да нам понуде рај, 
све звезде са неба скину.
Да нас загрле који нас море, 
и н>ина земља сва изгоре, 
и клекну пред нас у  прашину. 
Да нам сви руке љубе, 
и кличу и круне мећу, 
и опет затрубе трубе 
цвеће и част и срећу.

Ми више томе не верујемо, 
нит ишта на свету поштујемо. 
Ничега жељно не очекујемо, 
ми ништа не оплакујемо.

Нама је  добро.
Проклета победа и одушевљење. 
Да живи мржња смрт презрење.

Па што би дошле тако тајно 
и погнуле своју главу?
Хоћемо да вас дочекамо сјајно 
са песмом у  вашу славу.

ОДА ВЕШАЛИМА
Лепше се на вама по небу цгета, 
по земљи има блата.
Чвршће грлите но невеста заклета 
око млада врата.

Што сте црна као крст 
И масна ко месарска врата?
Т а сенка вам личи на мач чврст, 
а  скупља сте од злата.

Па кад је  срце лудо тако 
да више воли поштење 
и све за  чим је  свет толико плако 
но помије и корење.

Ш то се кријете у  робијашки врт, 
и цветате иза зида?
Још  нас има што еолимо смрт, 
и на вама висити од стида.

Што би се криле у  робијашки врт 
и цветале иза зида?
Још  нас има што волимо смрт 
и на вама висити од стида.

Што не би пошле на врхунце, 
ко краљеви и вође?
Силније сте но јарко сунце, 
нек вам се клања ко прође.

Што сте црна као крст?
И масна ко месарска врата?
Та сенка вам личи на мач чврст, 
а скупља сте од злата.

Та грлили смо горе од вас 
и носили на олтаре.
Па кад Исус не спасе нас, 
ваше ће руке старе.

Т а  ви сте још  сваком народу донели 
понос и спас и радост. _
Та к  вама су ишли који су хтели 
част на свету и младост.



Мој н&род није стег царски што се вије, 
Него мајка обешчашћена.
Зној и сиротиња и мржн>а што тин>а 
у стиду згаришта и стена.

СПОМЕН ПРИНЦИПУ

О Балш и и Душану Силном да умукне крик. 
Властела, Војводе, Деспоте беку срам. 
Хајдучко) крви нек се ори цик.

1 Убици диж те видовдански храм.

Слави и Оклопницима нек умукне пој. 
Деспотица свети нек нестане драж. 

ГГладан и крвав је  народ мој.
А с ја јн а  прошлост је  лаж.

А ко нас воли, нек воли камен голи. 
Нек пољуби мржњу и мртве. 
Ископане очи. вино што ее точи,
И славу Убиства и жртве.

О правди и победи светој нек умукне крик. 
Оцевк и браћа и сестре беху срам.
Освети мајци нашој нек се ори цик.
Раји , рити диж’те косовски храм.

А сунцу и ианастирима угушите пој. 
Кадифе и свиле нек нестане драж. 
Ја у к  и гробље је  народ мој.
Радосна прошлост је  лаж.
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Нисам ја  за  сребро ни за  злато плако, 
нити за  Душанов сја ј.

Не бих ја  руком за  царске дворе мако, 
за  онај блудница рај.

ВОЈНИЧКА ПЕСМА

Нисам ја  за  сребро ни за  злато плако, 
нити за Душанов с ја ј.

Не бих ја  руком за царске дворе мако, 
за  онај блудница рај.

А шта је  мени до тих мраморних двора 
тучног поноћног сата. 

што очима с.пепим одбијати мора, 
сестри срамној од брата?

А шта је  мени до велможа у свили, 
са соколом на руци?

Отац ми је  себар што на точку цвили. 
а кћер ми глођу вуци

Баш  ништа ме за  цркве душа не боли, 
за  силнога цара дом.

За  грчке иконе полегуша голих 
у робовском храму мом.

Дао је  љиној души опропггај 
гуслара сељачки пој.

У  н>ивама ми је  сахрањен лелек та ј, 
у  проклети вечан зиој.

42 43



ВЕЧНИ СЛУГА ЈУГО СЛА ВИ ЈИ

Оплакали сте рат
и мислили: сад је  крај.

О мученици,
вешала расту више 
него син, лсена и брат 
и верка су, у  бескрај!

ОкитиНе мрамором сале
и спустити завесе жуте, 
да лешине зидове не проаале 
и да Нуте!

ОбеспНе одоре шарене 
н ноге и руке аојника, 
а рушевине и обешчашНене жене, 
г.чедаНе само са слика.

Ах. све је  то лепрш шарених тица, 
победе горка слает.

Отацбина је  пијака улица. 
а очинство прл,ава страст.

Смех се заори да све доврши, 
срам се крије иза гробног плота. 
А посао слуге даље да врши. 
за свачију блудницу, и скота, 
бог оставља, у  ритама, част.

Ниједна чаша што се пије,
ниједна тробојка што се вије, 

наша није.

Здраво да си ми Загорче црни, 
лукави, злослутни, тврдоглави, 

ја  те волим.

Здраво ви тамо где ;е  месечина мека, 
сваког ћу брата, што засео чека, 

да преболим.

Здраво, сви, редом, густих обрва, 
мутна ока, тужних песама,

страшна браћа

Иста је  наша псовка прва. 
нож и девојка насред села

и стид домаћа.

Здраво, наше обесне жене!
Истом су сузом болом и страшћу
кошуље и свадбе нам извезене.

А светковина што вико пије,
славе и црквс шта нас се тичу?
Суза са ока још  канула није,
још  телали место мртвих вичу.

Здраво на доку мрки погледи, 
мржња и свађа.

Здраво, у  сраму, покору, беди, 
браћа смо, браћа!

Загреб. 1»1в.

ЗАМ ОРЕНОЈ ОМЛАДИНИ

Да ли знаш још  наше ноћи будне 
кад су  у  јоргована румене сенке 
кад је  таван као жудне 

небу упереке очи?

Да ли си осетила да свуд то боли 
не само код нас: бити млад.
И носити у  души неку мутну сегу 
што све, а да помоћи може, воли?

И да ли си се већ једном чтешила 
да је  то младост:

та болна мутна судба?
Карловци, 1»18



ПОЗДРАВ ГАРДИСТА И ТРИ ПИТАН.А

Теби, што си ме срела на мору 
и збрисала ми са чепа жиг 
мајке блудниие и роба оца, 
скинула ми са врата змије, 
жудне, жалосне, женске руке,

слава, Слободо!

Теби, што си ме срела овенчаног трњем 
сумња, закона, суза и вера 
и здрла ми са чела тај венац.

Теби, што си ми наруменила уста 
плодом добра и зла, да све знам, 

слава, Слободо!

Теби, игго си ми у тело
засадила ветровито биље шума, 
ишчупала стид и страх.

Теби, што си ми очи помрачила 
тугом звери, а кожу осветлила

веселошћу облака, 
слава, Слободо!
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Ј а  бик се диго, в , кад би ко лепрш голуба, 
викнула и заплакала, ко кад би лептир шушко: 

Реци, збогом, зори.
Ј а  бик почаст шинуо и тихо реко:

Тужно је  бити мушко.

Воло бих стајати у  једној црној гарди, 
а  перјаница бела да ми лепрша високо.

Да имам брчиће смеђе и врло мале, 
па кад би зором све завесе попадале 
и поклонили се равно златни елебарди, 
кад прође, да на мени стане краљичино око.

Да ме загшта меко, ко кад би лептир шушко: 
Ш то еи  увек тужан?
Смешећи се почаст бих шинуо 
и тихо реко? Је р  сам мушко.

После да је  годинама туда нема.
Једно вече да, изненада, опет, туда лови, 
и звездана, мајска, ноћ да ми је  на груди, 
рујну од жуди, баци. сву бледу од жуди.
Да засузи, загрли, рукама обема, 
гола као поток, са бедрима као лабудови. 
Да ме запита меко, ко кад би лептир шушко: 

Што си увек тужан?
Ј а  бих мачем почаст шинуо 
и тихо реко: Је р  сам мушко.

Једне лепе јесењ е зоре рујне, 
да ме на изданку нађе, под кикотом труба. 
Нежна ко бела ружа, чиста као роса, 
да дотрчи задихана, врела, боса, 
сузна због зоре јесење, благе, нечујне.

4 Милош Оо4*вкски, I  4 9

СЕРЕНАТА

Ч уј, плаче Месец млвд и ж ут. 
Слушај ме, драга, последњи пут.

Умрећу, па кад се зажелиш  меке, 
ке вичи име моје у  смирај дана. 
Слушај ветар са лишћа свелог жутог.

Певаће Ти: да сам ја  љубио јесен, 
а  не твоје страсти, ни чланке твоје голе, 
но стисак грања руменог увенутог.

А кад те  за мном срце заболи: 
загрли и љуби грану што вене. 
Ах, нико нема части ни страсти 
ни пламена доста да мене воли:

Но само јабланови вити 
и борови пусти поносити. 
Но само јабланови вити 
и борови пусти поносити.

Подкамиен. у ГолициЈи, 1815.
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ПУТНИК УСПАВАНКА

Идем слободно, 
ниео ми није однео 
д» љубим туж ну м Л -
Раширим руке, али не у  зоре 
него у  море и ноћ.

Осмехом улазим, стиго ма куд, 
у тужне и болне јаве,
Кад волим мени и греси свуд 
небеса плету,
око радосно погнуте главе.

Оставл,ам болним осмехом сан, 
да прође н оде и мре.
Љ убав је  пуг беекрајаи 
на ком је  дозвољено све.

Не жалим ни Тебе ни себе ја, 
и смешим се на даљкне.
Умор ми само у  очима сја, 
и све што иштем од Тебе 
то је : часак два 
тишине, тишине.
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Кад шуна свене 
остаће над н>ом звезде румене. 
Понећеш свуд, пошла ма куд, 
само срце своје горко.

Ветар студени душе, не стиди се мене,
нема душе,
ни закона ни части,
над болом има власти
још  само тело голо.

Све што сам волео 
умрло је  вичући име моје, 
а  ја  му не могах помоћи.

Збаци оаело своје.
У целој звезданој ноћи 
једина радост над болом 
у  телу твом је  голом. 
Све нам допушта туга.
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]

СЛАВА

Кад се облаии р о је . . .  
и лишће пада, са грања свела, 
и сви боли, у  јесени, за ћ у те . . .  
К уд  облак не нађе више 
путвве засуте,

лете очи које.

МРАМОР У  ВРТУ

Кад ћутке седаш
до ногу мојгос и  гледаш, 
јесењ е путеве суморне, 
а уста Ти побледе иало крива 
од бола,
ја  о с етим да си жина.

Мртва си ми гола.

К ож а ме тво ја  пуна таккик жила 
сети како сред развалина 
попрсканих мушком крвл>у 
већ хиљаде година
зм ије пузе на жене мраморне.

Дојке са пупом као кап вина 
на белој ружи пуној мессчина, 
сете ме смрти.

Тада, залуд ширим гране 
на Тебе голу.
Све ми се чини због Тебе је  јесен 
и Чим заспим 
у  лудој ће страсти и болу 
из Твоји х цеетова н л еч н к х  
једна квл у јесен да кане.

54 55



Нада мном ће у лишНу свелом 
уди Твоји засијаги, 
мртви, мраморни, вечни.

БЕЛ Е РУ Ж Е

О некој доћи к&Д те зовем . 
Ноћ ми последња остаде 
дивна, лековита и бескрајна.

О, немој доћи, 
остави ми страсне јаде, 
сласт још  једина ми ]'е тајна.

0 ,  гле руже што се сагле беле 
од невиности,
испод оне плаве јоргованске магле.

Дрхте оа радости, 
а  кад их додирнем тако брзо 
лотамне, као д а се прозор смрзо 
и раскидо цветове невеселе 
ледене тајне.

ПРИЧА

Сећам се само да је  била 
невина и танка 
и  да јо ј  је  коса била 
топла, као  црна свила 
У недрима голим,

И да је  у нама пре уранка 
замирисо багрем бео.

Случајно се сетих невесео, 
јер  волим:
да склопим очи и ћутим.

Кад багрем доголине замирише, 
ко зна где Ку бити.
У тицтини слутим
да јо ј се имена не могу сетити
никал више.

5ап УКо, а| Та811«т«пи>. 1916.

ПРВА ЈЕ З А

Деси се: да се зачудим, 
кад ме изненада растуже: 
кишица гшаха, 
ил једна смеђа дечија глава 
у  к о ју  с« заглердм дуже.

Деси се да се пробудим, 
од ноћна близа неба плава, 
к  ставим руку н а срце 
што куца јако.

И да се тад у  мислима занесем, 
и  осетим полако, лолако: 
да је  младост прошла, 
па се стресем.
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РАСТАНАК КОД КАЛЕМЕГДАНА

Растали смо се
и сишли из града.

Као две сузе, кад напоредо кану, 
са набораног лица.

На води су нас чекале лађе.
Т во ја  оде прва.

М оја је  обилазила острва.

Седео сам погурен и црн, 
пуст,
као Месечева сенка

НОВЕ СЕНКЕ

М оје су  руке нове сенке, 
побледеле су мирне, 
ко уморна свирала после теревенке 
кад их месечина дирне.

Оне све сенче драго и нежно, 
и љубе све што се губи, 
у небо мугно, бескрајно снежно, 
у снег што сахрањива, кад љуби.

Сенка је  њина као паучина танка, 
што дрхти немоћно меко.
Ј а  сам на свету свему успаванка, 
а мир је  мој далеко.

Моје су раме болне и нове, 
а мисли сузне неопрезне. 
Блажени који по мору плове, 
и остају  да чезне.

Мисли се моје ничег н е  клоне. 
Б е з  суморне наде и спаса 
пусте радосно у  видик тону 
у  зрак што их таласа.
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У  бол и грех и хрвопролића.
Са тугом новом и безданом
у  сласт витлају жељом необузданом,
ко свело лишће, сва бића. ј

ВЕТРИ

Не грли цветне пољане мој глас.
Никад ме ниси чула још  да јечим, 
никад ме ниси видела да клечим, 
никад у мојим очима пљуснуо није

бегунац талас.

Далеко је  оно, далеко, 
што моје здравље пије.

Често зазвони у  иоћи, мириено и  »еко. 
Често је  као сунчана морска стена, 
на хо јо ј с ја  једини камен који цвета: мир.

Смрт моја зависи од мевања тица, 
а  немам ја  дома. ни имена.

Далеко негде стоје вите јеле, снежна лица,
ради њих ми је  мајко драго да си поштена.

М оје вруће усне не ж уде више 
ж ива девојачка пребела тела. 
Ноћу кад лутам у  сенци града, 
крај распећа, баштина и гробља, 

не жудим за сином, 
не планем за  робља.
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Ветри ће место мене кличући да језде. 
у  вртлогу камења и неба пашће, криком, 
у завејаие, младе јеле, и посуће им крила, 
дахом нашим, што ће се следити у  звезде, 
негде . . .  где нисам био. . .  и  где ниси била.

Под небом, у  леду руменом, где зора спи 
дисаће јеле што дисасмо ми 
и стишаће звезде осмехом и снагом, 

што и х је  ветрова талас,
одцео са нас, однео са нас.

Развратан колут под очима мојим 
печат је  шума, 
са болом својим.

Дрвеће пуно пупова и звезда 
место мене живи.
Све што сам ја  реко 
шапутаће вам меко 
даље ноћи.

Оне вас воде у  моЈе 
осмехе и грехе, 
за мном далеко.

БОЛЕСНИ ПЕСНИК

Ннсам човек, крв ми је  млака 
само роса
далеких румених облака.
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О да л  се сећаш како смо ишли, 
све улице коћу обишли,

по киши?
Сећаш ли се, ноћне су нам тице

и лопови, и блуднице, 
били невини.

МИЗЕРА

Као око мртваца једног
с ја је  око нашег врта бедног, 

фењери.
Да л ноћ на Тебе свиле проспе? 
Јеси  ли се дигла међу госпе?

Где си сад Ти?

Стид нас беше домова цветни', 
зарекли смо се остат’ несрегни, 

бар ја  и Ти.
У  срцу чујем грижу миша, 
а  пада хладна, ситна китпа.

Где си сад Ти?

Беч. У реаолуциЈи. 1916.
За студектесу, ИДу Логрннгер

Волиш ли још  ноћу улице, 
кад блуднице и фењери стоје

покисли?
А раге мокре парове вуку, 
у колима, ко у мртвачком сандуку,

шго шкрипи.

Да ниси сад негде насмејана,
богата и расејана, 

где смех ври?
О немој да си топла, цеетна,
О не буди, ке буди сретна.

бар Ти ми, Ти.

О не воли, не воли ништа,
ни књиге, ни позоришта, 

ко учени.
К аж еш  ли некад. изненада, 
у добром друштву, још  и сада,

на чијој страни си?
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ДОСАДА НА УЛИЦИ

О како ти је  име гадно, 
ал дивна судба драго иоје јадно. 
Плачи само од туте и миља 
и оетани увек драга неродкља.

Нек пљушти киша беса и срама, 
н н к о  н е ћ е  остат за  нама.
Нек се они врте као шарен врт, 
ко ће нам забранит да волимо смрт.

Улице су нам деца и друзи, 
неће наш стид у  чеду да пузи. 
Н ије за живот твој поглед охол, 
него за  сласт и сак и бол.

Не дај да наше душе падну 
и наставе љубав нашу јадну, 
наш горак несрећан загрљај, 
н ек  б у д е  свем у у  теби и мени 
гроб и храј.

Кад светиљке сину 
и улице пођу у  висину, 

у  тами стојим ја .
На свему што прође 

мој осмек засија.

Нестану боли, окови и лаж, 
од мог погледа завиеи сва  драж, 

свега што прође.
Ж ене пролазе и облик губе, 
смеше се, па ми приђу да ме љубе, 
а ја  им нову сенку дам.

И док тихо замагли ноћ, 
улице пуне сени,
Ја имам неба безгракичну моћ, 
сви боли света скупе се у мени.

Ко цветићи бели са Месеца 
рађају се по улици деца.

Од осмеха мог умире дан, 
а сваког кога погледам, 

стиже моја судба, срећа и сан.

Кад махнем руком, нехотице, 
нове звезде сину.

Тад сја јан , тужан, цео град, 
личи на моје лице.

А да ме виде сви у  небо иду, 
по улици звезда и сребра.

Ј а  стојим распет сам на зиду, 
а Месец ми благо пробада ребра.

ТРАГ

Ж елик:
да после снова
не остане траг мој на твом телу.

Да понесеш од меке само 
тугу и свилу белу 
и мирис б л а г . . .

путева засутих лишћем свелим
са јабланова.



СМИРАЈ М ОЈА ПБСМА

Сетим се, како су, у љубави, 
др&ги, први дани.

Кад су  руке топле,
кад се очи следе, 

прелетајуКи оне кутове бледе, 
око усана. . . .

што дрхте, проткани, 
мутном тишином

у  којо ј су осмех и туга помешани 
несигурно и тамно.

Клетно звона тешко и тмурно, 
у  груди удари ме.

Тад се дижем, 
и, у  мутна окна прозора, 
пуна ситних гласова вечери, 

шап уКем, несигурко, 
и моје име

Гондола једна ћутке је  екрије 
у  бездане еоде Венеиије, 
сану, уморну, разочарану, 
на карневалу.

И кад т у  н>ен гитар зазвони, 
од песке што плаче и воли, 
сву воду, звона, и маске, тамо, 
ноћ толико заболи: 
да ућуте и питају тихо,
„Какав је  то Славен био. 
на Риви деи Скиавони?"

Душа је  моја богат сељак, 
пијан весељак, 
у  завичају.
М илује голу ж ен у што спава. 
тврдо, ко плећа гојвих крава, 
у житу, вуд ноћи пуне црних врана, 
падају.

Свет је  прошла самохрана, 
у крвавом плашту шережана. 
ко убииа.
Стајаше тужна, завејана, 
на стражн, у  капијама, 
брката, благо насмејана.

Крај цркве туђе и непознате, 
запаљене,
у  дуге, јасне, топле ноћи, 
кад брекећу жабе барске, 
грлила је  разне жене.
А даљу је  чувала дворе царске 
и кораком бројала сате.

На јави је  душа моја богат сељак, 
весељак.
Само у  сну, ко Месец бледа 
и тако ко Он невесела, 
по свету блуди.

СРП НА НЕБУ

Ти, незаборављена моја, 
на родком пољу изненада женка, 
остај ми сенка, сенка.

Ко редови зарђалих коса 
кукуруз је  на сунцу зрео.
Теш ка си била, врела и боса. 
као сноп жита кад се разгрне 
Очи ти беху мале, ал црне, 
као рупице на фрули.
Кад ми не Теби сваки зглавак врео 
од сласти почне да трне 
раширила си се, и уздрхтала, 
ко земља испод грана трулих.

У црном дугом свиленом плашту 
по свету блудим.
И свуд куд стигнем шапатом будим 
болан осмех, сузе и маиггу.

Свирам смрт,
ал ми гудало расипа кехотичне звуке. 
А зидове мртве и облаке што плове 
благо ми милују руке.
Једнако ћарлија, као далек врт, 
трагом мојим, сенка моја, 
пуна жита и неба ведра, 
врела као једра недра твоја.



И док ни се ноћу преплићу на руци 
голе жене, и звуци 
крвавих накита,
теш ке свиле и листови прашни,
чим пред зору сване,
небо ми је  росно ко равне пољане,
а Месец се над њима сја
као срп. ЉУБАВНИЦИ

Нико нас неће поделити више, 
на добре и грешне.

Тајни смо као гране снежне, 
а  све што је  старо у  љубави, 

плаче све тише.

Још  мало само. па ћемо суморки, 
са осмехом тужним, 
у  страстима ружним, 

стати,
болни, бледи, уморни.

У биљу, или иечем другом, моћном, 
над пропланком једне шуме младе, 

наћи ћемо опет своје наде.
У мирисном небу ноћном.
Наде свих који се болно смеше.

И, кад, опет, као вечан цвет, 
над телима уморним, 

небеса заплаве.
И загрљај опет буде свет, 

као злато око свете главе, 
са тамјана мирисом сумориим,

нећемо знати који грех то беше, 
међу гресима што ко облаци плове, 

што нам та тела и душе даде, 
дивне и нове.

ДЕВО ЈКА

Рађања су, звезде у  језерима, 
немоћан с ја ј у  животу.
А сузан поглед младе мајке, 
слаб, као ружа у  ћупу железном.

Са жена плодних, пијаних винограда, 
из којих јастребови излећу у  јесен, 
наша би тела, голубови бели, 
у  бескрај, без жалости, ишчезла.

Тек Ти кад идеш, пође бол, 
у ходу твоме, пробуђеном камену, 
тајанствени шум песка што тоне, 
нечујан, на дну вода дрхћућих.

Тек тад сине ваздух у расути прах, 
кроз решетке сребрие твојих ребара, 
да нам осветли поворку воћака, 
што иду и зру, да могу свенути.

ЈА , ТИ, И СВИ САВРЕМЕНИ ПАРОВИ

Цео нам је  дан дуг, и досадан.
До вечери, кад се, кришом, састајемо. 
Пољубац један, брз, и негледан, 
доста нам је . Да се свету насмејемо. 
Да одемо у  ноћ, као да смо криви. 
Лако, као гица, која кратко живи.

Наш вити корак не везу је  брак, 
ни невини занос загрљаја првих. 
Него осмех лак, што цвета у  мрак, 
на усницама са две три капи крви. 
Руке иам не дрхте, од стара прстења, 
него од жуди, страха и сажаљења!

Ах, није тај страх само наш уздах, 
кад вкдимо шуму, како лако цвета. 
Него је  то плах, испрекидак дах, 
к о ји м  би некуд даље, са овога света. 
У  Слободу, куд, над нама, гране језде. 
У прах мирисан. куд липе распу звезде!

Узеше нам част, али светли сласт, 
небесна, као понос, на нашем лицу! 
Наша је  страст гурнула у пропаст: 
лажи, законе, новац, и породицу.
Од понижења нам је  клонула глава, 
ал нам се, у  телу, пролеће спасава!
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Наш тужан оснех благосиља грех; 
жиг оних који љубе, на свету целом. 
Цео нам је  дан дуг, и досадан, 
и пролази у ћутању невеселон.
Тек увече, слободан ко у  трави цвет, 
ја  те  чекам. На једној клупи. Разапет.

Веоградски увкаерзитст, 191В. ЕПИЛОГ

Да ли да певам професорима 
што су  критици вични, 
што ишту, ишту оптимизам, 
под папучом, ревматични?

Или нашим госпођама,
што воле бонсићне приче, 
што се плаше рода над нама, 
и не трпе да просјак виче.

Или ћу великим патриотама, 
што говоре само о сељаку, 
што не сме мирисат на балегу, 
него на месечину млаку?

Или ћу тамо, >де грде 
самоубице, и тврде: 
да је  то париски утицај?

Не, том је  крај!
На Итаки ће да се удари 
у  сасвим друге жице 
Свеједно да ли ја  
или ко други.

1920.

• НкДОШ ЦрМНСКН. I

П РИ ВИ БЕЊ А



СТЕЊ Е

Данас сам био тако аесео!
А сад? Гле, једва дишем, 
са осмехом мутним, уморно.

Далеко, негде, иза Шкотских обала, 
пиже се, из иора, модро стење, 
тако грдно, тако пусто, сунорно.

Ј а  га се сетих! Ј а  га видим! 
Његова модрина мрси ми душу, 
и мене обузима грозна језа, 
и нека, бескрајна, жалост.

Предосећано, у Београду. 1К0.

СУМАТРА ПОСЛАНИЦА ИЗ ПАРИЗА

Сад смо безбрижни, лаки и нежни. 
Помислимо: како су тихи, снежни 
врхови Урала.

Растулси ли нас какав бледи лик, 
што га изгубисмо једно вече, 
знамо да, негде, неки поток, 
место њега, румено тече!

По једна љубав, јутро, у  туђини, 
душу нам увија, све тешње, 
бескрајним миром плавих мора, 
из којих ирвене зрна корала, 
као, из завичаја, трешње.

Пробудимо се ноћу и смешимо, драго, 
на Месец са запетим луком.
И милујемо далека брда 
и ледене горе, благо, руком.

Београд. Враће Недиће 28. 1820.

Ж ивот ваш и  телеса још  су тврда, 
а  зидања кривудава, неопрезна, 
но ја  вас мирно гледам са брда 
и зкам што још  нико не зна.

Тела ће вам се изгубити 
и крв бити све тања и тања; 
занемели ћете љубити 
врхове цветних трешања.

Долазим скоро а доћи ће и дан 
кад ће досадање бити свеједно, 
кад ће и ваш дах бити искидан 
и стрешћете се већ једном чедно..

Са осмехом јутарњим једном и ви 
заиграти, са сребрним луком, 
у  бездан небеса бисерно сиви 
са Шара, 
са Велебита, 
оа Фрушке горе.

Звтрешћу вишње изнемоглом руком, 
на градове ваше беле, 
да ућутвам једном дречеће гајде 
и пијанве невеселе.



Осетићете да и ваиа иде сан 
и стојати под небои сузно голи; 
и лећи ћете и ви у траву звездаиу, 
где ништа више не боли. . .

Испуниће се песничке лудости, 
и, кад прва пролетња ноћ заплави, 
видећу ја  још  вас и жиеот како играте, 
на небесима, а  не на јави.

Ж ИВОТ

Све то не зависи од мене.

Сетим се како беше леп, 
над водама дубоким неким, 

као месец бео, 
са лухом танким и меким, 

један мост.

И, видиш, то, утеши ме.

Не зависи од мене.

Доста је  да т01а дана, 
земља око мене замирише преорана, 
или да облаци пролете, 

мало ниже, 
па да ме то потресе.

Не, не од мене.

Доста ће бити ако, једне зиме, 
из врта једног завејаног, 
истрчи неко озебло, туђе, дете 

и загрли ме.
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БЕСПУЂБ СТРАЖИЛОВО

Вас зовем само, са ужасом 
у  погледу развратном, невеселом. 
В ас зовем само, што дрхтите 
са витким, осетљивим телом.

Лутам, још , витак, са срсбрним луком, 
расцветане трешње, из заседа, мамим, 
али, иза гора, завичај већ слутим, 
где ћу  смех, под јаблановима самим, 
да сахраним.

Вас на чијим је  коленима живот 
издахно збуњен, уморан; 
за  вас ја  имам румено море 
и један осмех суморан.

Не. неће љубав, ни младост, више 
помиловати нам груди;
Име ће, дах ће, суза ће наша 
другом да замирише.

Далеко, негде, око света,
где снег и лед и небо цвета
све ће се слити,
и од света битит
Мир,
мир,
мир . . .

1920.

И овде, пролетње вече
за  мене је  хладно,
као да, долином, тајно, Дунав тече.
А, где облаци силазе Арну на дно
и трепте, увис, зеленила тврда,
видим мост што води, над видиком,
у  теш ку таму Фрушког брда.

И, место да се клањам Месецу, тосканском, 
што у реци, расцветан као крин, блиста, 
знам да ћу, овог пролећа, закашл>ати ружно 
и видим витак стас, преда мном, што се рони. 
верно и тужно,
сенком и кораком, кроз воду што звонн, 
у небеса чиста.

И, тако, већ слутим
да ћу, скоро, душу сасвим да помутим.
И, тако, већ живим,
збуњен, над рекама овим, голубијски сивим.
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Повео сам давно ту погнуту сенлу, 
а да сам то хтео, у  оној гори, 
познао грожђе, ноћ, и теревенку, 
и поток, што сад, место нас, жубори.

И, тако, без туге,
оч «  су  ми мугне од неке боље, дуге.
И, тако, без блуди,
на уснама ми горка трулост руди.

Лутам, још , витак, са сребрним луком, 
расиветане трешње, из заседа, мамим, 
али, иза гора, завичај већ слутим, 
где ћу смех, под јаблановима самим, 
да сахраним.

И, тако, без веза,
стиже ме, ипак, родна, болна, језв .
И, тако, без дома,
ипак ће ми судба постати питома.

Не, нисам, пре рођења, знао ниједну тугу, 
туђом је  руком, све то, по мени разасуто. 
Знам, полако идем у  једну патњу, дугу, 
и, знам, погнућу главу кад лишће буде жуто.

И, тако, без бола,
вратићу се, болан, воћкама наших пол>а. 
И. тако, без мира,
патиће горко, много шта, од мог лодира.

Већ давно приметих да се, све, разлива, 
што ка брда зидам, из вода и облака, 
и, кроз неку жалост, тек младошћу дошлом, 
да ме љубав слаби, до слабости зрака, 
провидна и лака.

Знам да ми у  косу,
по зори руиенотамној,
туђа, уморна, рука. бледи сумрак просу.
А да веселости мојој, чилој и помамној, 
две заспале, болне, дојке не дају 
да се гласним криком баци по трешњама. 
што ми остадоше, у завичају.

И, место. да водим, погледом зеленим,
као пре, реку што се слива,
да скачем, као Месеи, по горана пустим.
и зажарене шуме да потпирим,
сад, плавим и густим,
снегом, и ледом, смешећи се, мирим
све што се збива.

»2

А, место свог живота, давно живим, 
буре и сенке грозник винограда. 
Настављам судбу, већ и код нас прошлу, 
болесну неку младост, без престанка; 
тек рођењем дошлу,
са расутим лишћем, што, са гроба Бранка, 
на мој жиаот пада.

Већ давно приметих да се, све, разлива, 
што на брда зидам, из вода и облака, 
и, кроз неку жалост, тек младошћу дошлом, 
да ме љубав слаби, до слабости зраха, 
провидна и лака.

Лутам, још , витак, по мостовима туђим, 
на мирисне реке прилежем, па ћутим, 
али, под водама, завичај већ видим, 
откуд пођох, посут лишћем жутим 
и расутим.

И овде, румен крина,
са девојачког ребра,
ја, зором. унорно бришем, без милина.
А кад утопим чун Месечев, од сребра. 
у ново море јутра и у  траве, 
седнем на облак, па гледам светлости, 
што се по небу, из моје страсти, јаве.
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За један благи стас,
игго, први пут, заљ уља
вишње и трешње, пољупцем, код нас
И поскочи, видиком, са ритова и муља.
З а  друштво му, цгго по винском меху
свело лишће расу, са осмехом мутним,
прескачући, први пут, потоке, у  смеху.

И, тако, без гроба,
веселост је  нека, у  мени, ругоба.
И, тако, без тела,
душа ми је  невидљива, и невесела.

Једног пролећа, и ја  сам горко знао 
да, кроз свирале девојачког ребра, здравље дајем. 
И груди своје, у  грожђу, крикон, раскидао, 
наг, на дну неба, опивши се завичајем.

И, тако. без лииа,
ка лику ми је  сенка јарца, трешње, тица.
И, тако. без станка,
тетурам се видиком, без престанка.

Лутам, још , витак, по мостовима туђим, 
на мирисне реке прилежем, па ћутим, 
али, под водама. завичај већ видим, 
откуд пођох, посут лишћем жутим 
и расутин.

Дрхтим, још , витак, од река и небеса. 
Милујем ваздух, последњом снагом и надом, 
али, свиснућу, то и овде слутим, 
за  гомилом оном, једном, давно, младом, 
под сремским виноградом.

А, место свог живота, знам да, по видику, 
тај смех расух, над сваким телом, голим, 
и, над зем ллм  овом, кроз коју Арно руди, 
пун звезда и зрака, мој се шалат слива, 
у  измождене груди, 
јер  се, у  пролећу, све то опет збива, 
свуда, где ја  волим.

И, таво, без речи,
Дух ће мој све туђе смрти да залечи.
И, тако, без трага,
расуће ми рука ж ива тела мојих драга.

Је р  љубев ће моја помешати, тајно, 
по свету, све потоке, и зоре, 
и, спустити на живот, ведро, и бескраЈНО, 
и код нас, небо, и сенку Фрушке горе.

И, тако, без звука,
смех ће мој падати, са небесног лука.
И, тако, без врења,
за  мном ће живот у трешње да се мења.

Дрхтим, још , витак, од река, и небеса. 
Милујем ваздух, последњом снагом и надом, 
али, свиснућу, то и овде слутим, 
за гомилом оном, једном, давно, младом, 
под сренским виноградом.
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Лутам, још , витах, са осмехом мутннм, 
прекрстим руке, над облацима белим, 
али, полаио, сад еећ јасно слутим 
да умирем и ја , са духом потамнелим, 
тешким, невеселим.

И овде, реку једну
видим, под својим телом,
да хлади лаку, сребрну, земљу, непрегледну.
А, кад ми проспе трешње по духу оболелом,
и, крај Месеца, и овде, звезда заблиста,
видим да је , у  раном умирању,
моја, и туђа, младост, горка и једна иста.

И, место своје судбе, са ужасима новим, 
сусрећем давни звивот, болвн, и прозрачан. 
А, кроз ову земљу, свилену и прозирну, 
чим, уплашено, спустим девојачко тело, 
кроз маслину мирну, 
видим, далеко, опет, лишћс свело 
и завичај облачан.

И, тако, без крепве,
туђину, пољупцем, дижем, у  ветрове пролетње. 
И, тако, без зкака,
дозивам голу драгу, из меког, тосканског, мрака.

А прах, све је  прах. кад дигнем увис руку 
и превучем, над провилним брдима, и реком.
И, неизмерно слабе, све те трешње, што се вуку 
са мном, по свету. за  земљаним лелеком.

И, тако, без таме,
дух мој са мрачним воћкама покрива ме, 
И. теко. б ез  имена,
истом жалош ћу милујем брда невиђена. 
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И, тако, без мора,
прелићу живот наш, зорама Фрушких гора,
И, тако, без пића,
играћу, до смрти, скоком, сретних, пијаних, бића.

Лутам, још , витак, са шапатон страским 
и отресам чланке, смехом преливене, 
али, полако, трагом својим, слутим, 
тишина ће стићи, кад све ово свене, 
и мене, и мене.

Фиезоле, 1921.

Лутам, још , аитак, са осмехом мутним, 
прекрстим руке, над облацима белим, 
али, полако, сад већ јасно слутим 
да умирем, и ја , са духом потамнелим, 
тешким, невеселим.

Лутам, још , витак, са шапатом страсним 
и отресам чланке, смехом преливене, 
али, полако, трагом својим, слутим: 
тишина ће стићи, кад све ово свене, 
и мене, и мене.

И овде, без боје тајне,
ниједне воћке нема,
небесне оне боје, горке и бескрајке.
А кад разгрнем долине, рукама обема, 
и, откријем дна бездана, сребрна и бела, 
на дну је , опет, жалост, нејасна и лака, 
ваздухом купаних воћака и тела.

И, место сребрних пруга, забрежја и река, 
сусрећем, као у сну, уморне мисли, своје.
А, над трешњама и младим вишљама, 
тамну и дугу маглу, н1то се, свуда, шири, 
у  живот пред нама,
где ее етрает, полако, у  у м к р зњ у  смнри, 
и чула упокоје.

И, тако, без реда,
младост увијам миром, снегова и леда.
И, тако, без пута,
моје миловање, по умирању лута.

А мир, свуд је  мир, кад распем пгго је  било 
и приклоним главу на оно што ме чека; 
на цео један крај са ког се внно слило 
и смех, и дивна бестидност, далека.

? Милаш Цргкакскм. I 97

БЛАГОВЕСТИ

Љ убав што беше није више.
Судба ми блуди по небу ових дана, 

блага и мирна, кишом опрана, 
као рука некад по телу драгана.

Над земљом више не мирише крин, 
у  пролећу, оштар, блудан, женски.

Расцветане воћке стискам на ребра, 
кроз ваздух благовештенски.

Н естаје ноћ,
пуна жалости и болног разврата, 
а ја  остајем у  ведром видику, 
модрим водама, и рујним шумама, 
као сен трске, лишћа, росног влата.

1924.
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ПОВОРКА

При кр ају  кладости тек
тешко, чудно, обузе ме љубав.

Прво ми се у блуди нешто јави, 
бело и мирно, као далеко стадо. 

После се сусретох са трешнлм,
и, као у  фрулу, свирах, 

у  један поток плави.

Д ух ми је  изгубио, тако, скагу, 
а  тело се испунило 

неком ломношћу.
Заж елео сам да милујем руком 

пругу видика, бистру и благу.

Мисли ми јасне ишчезнуше,
у непрекидном смешељу тамном. 

А полако се скупише, са свих страна, 
поворке процвалих трешања. 
да пођу, пођу. са мном.

Пред њима, насмешен, 
са брда на брдо, 
са реке на реку, 

ето ја,
збуњен и безбрижан, 

играјући, 
поскакујући.

1924.

100

ПРИВИЂЕЊА

Заиста, зрак сам еамо? И то је  с ја ј у  мени, 
што се сад, нестајући, расипа, у  празнину, 
осветливши ми пут, и бездан, у  исти мах?
Све су то биле, дакле, пролазае само сени, 
на ко је  сам, кроз благост, и жалост, и тишину, 
стресао, устрептао, свој звездан, зрачни, чисти, 

прах?

Тла давно нестаје. И већ трне, 
у телу мом, безбрижност младости, пре ванредна. 
Разум ми још  само трепери, од звезда овог лета. 
А клоне ли, клонуће ми на снег тек, дрхћућа и 

ледна,
љубав, као сен уморне срне.

ЛЕТО У ДУБРОВНИКУ ГОДИНЕ 1927.

Срем то више није. Што сад засја, 
преда мном, избледелом, од сласти, пре телесних. 
Не видим више ни знак, жутог, на брегу, дрвета. 
Јесењим зрацима Сунца, са Бачке, у  прах 

небесних,
лебде сад бат мој и шеве, са класја.

Од земље одлазим. И већ слутим, 
у  себи, сва мучења прошлости, пре милине. 
Скоро Ке разнети дим и ово што овде збивах.
Но да л ’ ће и тад свитати зора из зимске тишине. 
животу мом, да га злим не мутим?

Тла давно нестаје. И већ трне,
V  телу мом, безбрижност младости, пре ванредна. 
Разум ми још  само трепери, од звезда овог лета. 
А клоне ли. клонуће ми на снег тек, дрхћућа и 

ледна,
љубав, као сен уморне срне.

ДубЈОДлнх. 192?.
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Д Н Е В Н И К  О Ч АРН О ЈЕВИ Н У

Одлазим, дакле са тела топлих, и младих, срна, 
леду, на врху неком, у болном свом хитању?
А плач ми само враћа се, порфиру једног зрна, 
што виси, о дрхћућем, жарком, концу, у  свитању?

Ту, ту бих, у  овом животу. да ме облкје слап 
свих дивота чулних. као пад мирисног млека.
А, чини ми се, једна једина, таква, блиста кап, 
над песком пустиња, и тла, над земљом, далека.

Заиста, зрак сам само? И то је  с ја ј у  мени, 
што се сад, нестајући, расипа, у  празнину, 
осветливши ми пут. и бездан, у  исти мах?
Све су то биле, дакле, пролазне само сени, 
на ко је  сам, кроз благост, и жалост, и тишину, 
стресао, устрептао, свој звездан, зрачни. чисти, 

прах?

У  ДансхоЈ, 1929.



Јесен, и живот без смисла. Провео сам ноћ у 
затвору са неким Циганима. Вучем се по кавана- 
ма. Седнем до гтрозора и загледам се у  маглу, и 
у румена, мокра, ж ута дрвета. Где је  живот?

Оне крваве, црвене. топле шуме, непрегледне 
пољске шуме, како ме уморише. Војник сам; о, 
нико не зна цгга то значи. Али у  овој бури што 
је  завртела мозак свету, мало је  људи који тако 
слатко и мирно ж иве као ја . Вучем се од града 
до града, под овим јесењим дрвећем. руменим и 
жутим, ко је  има на мене исто толико утицаја 
као на Хафиса вино.

А затвор и вежбе и касарна смрадна, вашљи- 
еа и дерна, тако ме мало дира. Ј а  сам заљубљен 
у воде ове и дрвеНе, иза бедема, које се губи 
међу барама жутим и зеленим, крај којих је  тра- 
ва тако мека, опржена и топла. И волим свој жи- 
вот чарју коју сам осетио лане, кад сам се враћао 
из оних блатних, младих, пољачких шума, где су 
онолнки остали, подерани и крвави, са разлупа- 
ним челом. У  мрачним ноћима, по малим кућицама 
и колибама, где се нађох на стражи са неколико 
момака, ја  пишем много шта чега се нерадо се- 
ћам.

Било је  јуна. Весео дан, Видовдан. Беч се 
расељавао у  купатила. Сишао сам у  нашу малу 
цркву, где се госпође окрећу чик ко уђе. Пол је 
пртио евангелије, окретао га, уносио га, износио 
га; госпође су  тихо разговарале, а господа звеке- 
тала са новцима за  тас.
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После смо ишли у  „Курсалон". Ту, где је  
некад мили Бранко кашљуцајући шетао, и сањао 
винограде, по клупама, скупљаху се даме, обу- 
чене свечано, са  великим, жутим ципелама. Го- 
ворило се и говорило. а над нама. високо на сли- 
ци, грлила су се три гола младића, клечећи, и 
љубећи тробојку. Био је  весео дан, Видовдан. 
Увече су  се изопијали, но то је  код нас „од пра- 
дедова“. А топла ноћ, звездана ноћ, распаљена од 
једног лепог убиства, орила се од граје и жагора 
веселе светине. Пред зору сам дошао кући; легао 
сам да спааам. Видовдан је  био прошао.

Сутрадан су лепе Босаике, испраћене од крш- 
них далматинских ђака, путовале срећно својим 
маторим мужевима. Одох и ја. У возу су сви 
грдили убицу. Једна госпа причала је :  да је  тај 
смешни, видовдански јунак био „покварен11 и да 
су сви гимназисти и све гимназисткиве у  Сарајеву 
„покварени“. Мени су очи биле пуне суза. Ак. 
био сам тада још  млад, тако млаа.

После сам видео двориште пуно попова, љу- 
ди, и жена. О, како је  то било смешно. Морали 
емо сви да забодемо нос у  зид и да ћутимо. Тако 
сам стајао до увече. Тада сам пао у  несвест. Био 
сам врло нежан, млади господин.

После су  ме тукли. О, ни то није болело. Био 
сам навикао да читам романе, па сам често мислио 
на Достојевекову каторгу. После су  ме опет уда- 
рали по лицу. Видели су по исправи да сам пошао 
у  Рим, и викали су ми у  лице: шпијун, шпијун. 
Један  пол ј е  лежао крај мене; уста му беху крва- 
ва, а  сви зуби поломллни. После су увели једну 
младу госпођу и две девојчице. И било је  бљута- 
во како су  је  облетали. И на њу су викали: шпи- 
јун , шпијун, мада је  она, сва бледа, грлила мале, 
смеђе главе своје дечице. После су ме опет уда- 
рали, а ја  сам тужно гледао унаоколо; препадох 
се, скидох беле рукавице и седох међу неке сен- 
ке у  мрачном ходнику, што су страшно зауда- 
рале, гурале ме и једнако шапутале: „јел\ е ј, дај 
мало дувана".

Варадинске су се ћуприје тресле од марша 
батаљока. а сва јулска ноћ беше светла од пи- 
јане песме закићених војника. Чули смо да су 
иза градских бедема стрељани неки учитељи. У 
цркви је  владика славио верност ћесару, а по 
кућама се сакриваху иконе и слике цара Душана. 
Само су ћурчије и опанчари ишли мирно, са ру- 
кама у  цеповима. по улици. пљуцкали, дозивали 
се „Ацо", слежући раменима: ,.ех киленц. с  нама 
је  Енглеска".

К ад сам се попео у воз, ја  сам у  себи тихо по- 
нављао хладне, раскошне, латинске речи: „да 
Сунце не сагледа никад већега града од Рима“, 
и облачио еам, и свлачио сам, своје беле рукави- 
це ко је  сам толико волео.

Топови грувају. Неко слави рођендан. А ка- 
ко сам се родио ја? Отац ми беше певао песме и 
лепио банке тамбурашу на чело. По целу ноћ је  
по цичи зими. насред завејаног трга. етајала го- 
мила народа око ватре и чекала да сване, да бира 
посланика. К аж у, сутрадан је  морао оставити сво- 
ју  сребром оковану пушку и пса, своје дебеле на- 
тароше, и отићи некуд далеко, на Тису. Кажу, 
тамо је  пискарао цео дан, а  ноћу банчио; пијаног 
су га на саоницамз довозили кући. Тек после пет 
година родио сам се ја . И, тада ме повише у јед- 
ној корпи за рубље, а мати ми певаше по целу 
ноћ успаванке, најрадије ону из „Низа Бисера". 
Једнако су ми причали о неким селима што су 
горела, и о неким људима са црвеним фесовима 
што су једнако клали и убијали. Једно вече су 
ми причали: како се набада на колац. Кажу, 
много сам тада плакао.
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После смо ишли у  „Курсалон1*, Ту, где је  
некад мили Бракко кашљуцајуНи шетао, и сањао 
винограде, по клупама, скупљаху се даме, обу- 
чене свечано. са великим, жутим ципелама. Го- 
ворило се и говорило, а над нама. високо на сли- 
ци, грлила су  ее три гола младиНа, клечећи, и 
љубећи тробојку. Био је  весео дач, Видовдан. 
Увече су ее изопијали, но то је  код нас „од пра- 
дедова". А топла ноћ. звездана ноћ, распаљена од 
једног лепог убиства, орила се од граје и жагора 
веселе светине. Пред зору сам дошао еући; легао 
сам да спавам. Видовдан је  био гтрошао.

Сутрадан су лепе Босанке, испраћене од крш- 
них далматинских ђака, путовале среНно својим 
маторим мужевима. Одох и ја . У  возу су сви 
грдили убицу. Једна госпа причала је :  да је  тај 
смешни, виловдански јунак био „подварен" и да 
су сви гимназисти и све гимназисткин>е у  Сарајеву 
„покварени". Мени су очи биле пуче суза. Ах, 
био сам тада још  млад, тако млад.

Варадинске су се ћуприје тресле од марша 
батаљона. а сва јулска ноћ беше светла од пи- 
ја н е  песме захићених војника. Чулц смо да су 
иза градских бедема стрељани неки учитељи. У 
цркви је  владика славио верност Несару, а по 
кућама се сакривахч иконе и елике цара Душана. 
Само су  Нурчије и опанчари ишли нирно. са ру- 
кама у  џеповима. по улици, пљуцкали. дозивали 
се „Ацо", ележући раменима: „ех киленц, с нама 
је  Енглеска".

Кал сам се попео у  воз, ја  сам у  себи тихо по- 
нављао хладне, раскошне. латинске речи: „да 
Сунце не сагледа никад већега града од Рима“, 
и облачио сам, и свлачио сам, своје беле рухави- 
це које сам толико волео.
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Кал беше пети дан, требало је  дете крстити 
у  име Оца и Сина и Светога духа. Пођоше, дакле, 
по снегу и вихору, у  саоницама. К аж у, ни сузу 
пустио нисам. На Тиси су нас вијали вуци, а лед 
је  почео под нама да пршти. Крстили су ме негде 
далеко, у  некој старој, грчкој, цинцарској цркви. 
Мати ми плакаше. Отмена једна племенита дама, 
што је  требала да ме држи у води, није дошла. 
Можда је  уплашише вуци. И тако, јер  чекати се 
није могло, узеш е јадиног православног човека, 
црквењака, по имену Божура. И он, сузан због 
почасти што га изненада стиже, држаше ме, под 
воду свету, и плакаше, јер  није имао ни преби- 
јене паре да дете дарива. Богати Цинцари и лепе 
Гркиње, ко је  су се радо сећале српских ђака, се- 
тише се и мога оца и позваше нас у  куће своје. 
А свуд у  снегу белиле се празне, нвше, сгвре, 
остављене цркве. Моја мати, поносита и горда, 
одбила је  презриво позиве и ми смо опет јурили 
по завејаноЈ реци, измичући од урлика вукова.

И отада је  мени једино добро у  животу био 
снег: а кад почех да видим око себе куће и ули- 
це, кад почех да разумем речи, били смо опет 
отишлн даље. О, селили смо се често

Зором. у хладној септембарској магли, ншао 
сам преко моста. Сунце је  било велико, у букта- 
њу над бедемима. Поздравио сам га и веровао 
да ће ми и ту добро бити. Нађох пријатеље. Из 
тешких, старих казамата излазили су; о овом 
чух да је  плгинуо, о оном да је  рањен. Прво сам 
отишао опет у затвор, но брзо су  ме пустили. 
Мислили су да Ну скоро умрети. Кашљуцао сам, 
и ишао сам за  колима натовареним врелим, све- 
жим хлебовима.

Болести су биле моји најлепши аоживљаји. 
Облачили су ме у  бело и метали ме у  прозор, а 
људи су застајали и гледали ме. О, шта све нису
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После сам видео двориште пуно попова, љ у- 
ди, и  жена. О, како је  то било смешно. Морали 
смо сви да забодемо нос у  зид и да ћутимо. Тако 
сам стајао до увече. Тада сам пао у  несвест. Био 
сам врло нежан, млади господин.

После су  ме тукли. О, ни то није болело. Био 
сам кавикао да читам родгане, па сам често м ислио  
на Достојевскову каторгу. После су ме опет уда- 
рали по лицу. Видели су по исправи да сам пошао 
у  Рим, и викали су ми у  лице: шпијун, шпијун. 
Један поп је  лежао крај мене; уста му беху крва- 
ва, а  сви зуби поломљени. После су увели једну 
младу госпођу и лве девојчиие. И било је  бљута- 
во како су је  облетали. И на њу су викали: шпи- 
јун, шпијун, мада је  Она, сва бледа, грлила мале, 
смеђе главе сео је  дечице. После су ме опет уда- 
рали, а ја  сам тужно гледао унаоколо: препадох 
ее, скидох беле рукавице и седох међу неке сен- 
ке у  мрачном ходнику, што су страшно зауда- 
рале, гурале ме и јелнако шапутале: „ јел1, е ј, дај 
мало дуеана".

Топови грувају. Неко слави рођендан. А ка- 
ко сам се родио ја? Отаи ми беше певао песме и 
лепио банке тамбурашу на чело. По целу ноћ је  
п о  цн ч н  зими, н аср ел  за в е ја н о г  трга, етајала го- 
мила народа око ватре и чекала да сване, да бира 
посланика. К аж у, сутрадан је  морао оетавити сво- 
ју  сребром оковану пушку и пса. своје дебеле на- 
тароше, и отићи некуд далеко, на Тису Кажу, 
тамо је  пискарао цео дан, а ноћу банчио; пијаног 
су га на саонипама довозили кући. Тек после пет 
година родио сам се ја . И, тада ме повише у  јед- 
ној корпи за  рубље. а мати ми певаше по целу 
ноћ успаванке, најрадије ону из „Низа Бисера". 
Једнако су ми причали о неким селима што су 
горела, и о неким људима са црвеним фесовима 
што су једнако клали и убијали. Једно вече су 
ми причали: како се набада на колац. Кажу, 
много сам тада плакао.
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чинили са мном. А и мајке се сећам само као 
кроз сан. Она је  бкла млада и лепа удовица. Ме- 
ни је  много чега жао. Сећам се, седела ми је  на 
п ост елн н  в е в а л а  м н п есм е у  хојим а  се једнзко 
клало и убијало, а  села су  горела. Колико сам 
због тога врискао. Сутрадан бих бежао од куће. 
Скривао сам се испод бедема, тамо међу зеленим 
барама, крај хо ји к је  трава била ж ута и густа. 
Лежао сам дуго врај њих и вадио ж абе зелене. 
шарене, оа руменим очима. Сећам се тих очију 
румених, ж ути х, тајанствених и како сам их ду- 
го гледао. Дрхтале су ми на длану, а ја  сам им. 
лежећи у  трави, дуго, дуго гледао у  очи рунене 
и жуте.

Сећам се звоника. Црхве су наше у  мок за- 
вичају празне и гтрашне. Велико, старо звоко 
црквено брујало је  нада мном. а ја  саи као мали 
миш чучао на гредама и гледао унезверено око 
себе. Туга ме је  рано нашла. Нико ме није питао 
куд идем и нико ме није дочекивао кад сам се 
враћао кући. Мати ми је  била весела и лепушка- 
ста удовице. Зцми сам скупљао смрзнуте тичице 
и сакривао их, а  лети сам тајно обилазио старе, 
накривљеке плогове и хранко кучиће о којим а  
се нико брикуо није. А суботом, кад би звона за- 
брујала, сакрио бих се некуд на звокику, пуном 
слепих мишева, и дуго се молио Богу. Све то ни- 
је  важно, јер  је  прошло.

Болести ми беху најлепши доживљаји. Ле- 
жао сам, сав у  чипкама, лаким као перје, а  кроз 
прозоре сам видео голубове моје ко је  сам толико 
волео, премештао и купао. Мати ми је  морала 
вадити старе адиђаре, све бисере њене и свилене 
везове, а  ја  бих све купио и гомилао на грудима 
и леж ао под њима сав блажен, па бих, смешећи 
се, просипао из једне шаке у  другу златне змије, 
гривне пуне рум ена  хамења драга. И х ад  с е  се-  
тим да је  то било давно, мени се чини то тако 
ужасно.
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Путовали сио. Сећам се само кола која су 
јурила међу жито и своје мале, смеђе главе, у 
ко јо ј се врзле толике мисли. Моја је  мајка често 
и радо путовала. Гада је  била увек бледа. Обла- 
чила ме је  у  свилу и навикла ме на беле рука- 
вице, које су ми ноћу силом скидали са руку. А 
и она би спавала у  рукавицама; намазала би руке 
нечим што је  мирисало као љубичице и спавала 
У рукавицама. Ј а  сам све видео. Једнако смо пу- 
товали. Она се облачила у  црно. А њене су слу- 
шкиње биле тако раскалашне; сећам се, једном 
сам од стида и страха плакао. Блед и неиспаван, 
ја  сам уплашено гледао људе око себе, станице и 
возове, чађаве и задимљене. Она се облачила 
једнако у  своје мирисне свиле црне и носила ме 
по бањама, где се шетала по месечини и играла 
по поду који се с јао  и светлуцао. Око нас су 
била ноћу црна и велика брда. Она је  надрадије 
играла са влашким официрима, који су  ми доно- 
сили слаткише. Водили су  ме на јахањ е и, ја  се 
сећам како бих се уплашио кад бисмо негде за- 
стали у  шуми и сусрели мајку, која је  ишла пе- 
шице и гласно ое смејала. Приметио сам да се 
тад кикот, који сам мрзео, понављао увек, кад би 
ое обукла у  ту црну, свилену хаљину, што је  би- 
ла јако тесна. Тада су ми очи по цео дан биле 
пуне прикривених суза. Све ми то сад изгледа 
тако чудно и невероватно. И увек сам се увече 
сећао на стару цркву, крај које смо становали. и, 
лежећи кра) мајке (јер ја  сам још  увек спавао 
с  њом, мада се она томе јетко опирала), често 
сам тихо сузио у мраку. Она је  рано у зору од- 
лазила некуд, на купање. Више пута, још  полу- 
нага, седећи пред огледалом, она би ме карала 
што не спавам. Али ја , већ у  детињству, нисам 
могао да спавам.

Зором су  шедрвани били врло хладни, а  ја  
сам седео крај њ их и чекао мајку. И сад, после 
толиких година, нема више ничега на свету што 
би ме зачудило. У једном зеленом павиљону сви- 
рала је  војна музика, а  она ме је  водила по гун-
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одлазили кроз дворишта где су  набијали бурад. 
Све је  то давно прошло и све ми се чини тако 
смешно.

Звона над нашом кућом зазвонила би тамно 
и у њиној јеци пловила би и црква, и улице, и 
сва околина, некуд, у  висину. Цео је  свет тада 
био тако лак. Сећам се: моје безбројне тетке до- 
лазиле су и плакале; видевши ме често бодног, 
причале су ми о оцу и говориле да ме пошаљу 
у  Беч да учим, па да будем министар у  Србији. 
А ја  сам се скривао у  пољу, иза града, најрадије 
на гробљу, где су крај густих кукуруза пасла 
стада и стајале грдне барутане. Ту бих лежао, у 
трави, крај какве дерне клупе. Иза мене су шу- 
мели врбаци. Пред вече, они би поруменели и ја  
бих устао и зачудио се.

Једног дана завише не у бунде, ко је  су за- 
ударале на оборе, напунише ми пртљаг грдним, 
белим хлебовима, а  цепове мустрама мојих тета- 
ка, којима сам требао да купим разне „крепове" 
и „делене" и ципеле неке са дугиадима, и сме- 
стише ме у  мали воз, заплакаше и излубише ме. 
Причали су ми да су ми и стричеви и отац тако 
одлазили. Воз је  стењао и пео се на брежуљке 
крај Дунава.

Батаљон се вукао целу ноћ кроз нека мокра 
поља и стрњике. ЈБул>але су се мале ватре од ци- 
гарета. Застајало се лагано. Десно и лево осећали 
смо да се вуку, кроз ноћ и поља, масе. Артиље- 
рија је  лупетала, звецкала и псовала. Пролазило 
се кроз неке беле, празне куће, изгажене баште, 
и налазили смо свуд само краставаца, много кра- 
ставаца у  води. По неким брежуљцима лежали 
смо у гомилама; знали смо да се скупљамо са 
свих страна. Падале су прве магле зорњаче; у 
праскозорје хладно довукли смо се под неки 
брежуљак и почели се укопавати. Ј а  нисам. Био 
сам неиспаван, уморан од свега тога.

Укопавали смо се у  неком мокром кромпиру 
—  и дошла је  најзад лепа, августовсва зора. Иза 
нас, из неке шумице, певаше неко целе ноћи. уз

гули жена и намирисаних официра, кроз коју сам 
ја  вештачки терао обруч. И сад, кад је  младост 
прошла и кад све разумем, мене често подилази 
је за  од ужаса. Чим бисмо дошли кући из туђине, 
зазвонила би звона. Чинило ми се да баш меки 
звоне.

Недељом је  било лепо. Са зидова су се тада 
смешила лица уоквирена белим, високим јакама, 
а под њима су се окретали у  веселом жагору грд- 
ни женски шешири, што су ме сећали на точко- 
ве окнћене цвећем, са покрканих, сватовских ко- 
ла. Моја је  м ајка радо ишла у  сватове.

Прво је  устајао и говорио један господин 
у  црном, све нешто нејасно и  дуго о  Косову. По- 
сле је  млад један свештеник читао Ветар. Певач- 
ко друштво, стиснуто крај зида, кикотало се и 
гњечило заљубљено. Позканице моје мајке су ме 
вребале; једино ме је  протиница звала отворено 
и јасно, са осмехом. После је  певачко друцггво пе- 
вало све нешто о Кара-Мустафи, а  ја  сам стајао 
блед и сав у грозници од тих песама. Н увек ми 
је  на души остајао од све те  граје замор, после 
тих песама. Стојао сам и слушао сам како ми 
мати пева први глас. Протиница би ме питала, 
смешећи се, што јо ј не долазим и што тако рет- 
ко излазим из куће и додавала, климајући главом 
према мојој мајци, распеваној: „Е, лако је  Вама 
у сопран, удовица сте!"

Ј а  сам све чуо. Песме те  притисле су ме 
уза зид, узимале ми дах. А да сам знао шта чи- 
нимо, гледао сам, пренеражено, старе икоке око 
себе, неке људе лопадале са ножем у  руци пред 
шанчевима, са црвеним фесом на глави; и те  ста- 
ре иконе и слике пекле су ми очи, као да су ме 
зраци што су се одбијали са њиног тамног зла- 
та, пробадали. Тек кад би неко скочио на столи- 
цу и, вичући, предлагао да се поздрави патри- 
јарх, а други почели бесно псовати, тек бих се 
тада тргао. Мати би ми прилазила и ми бисмо

Ш

харнонику, нешто тужно, чешни. Било је  тихо к  
немо у  магли. Ч ак горе се рунени облаци играли 
жмуре над нама. Полако је  и земља почела да 
бива све руменија. Тада сину, севну, као дивл>е 
лајањ е, иза нас. Пуцали су нехолико хватн над 
главама нашим. Неко опсова и паде у јарак. ,*Де- 
кен“, почеше довикивати и све се сахрањивало 
У РОВ'

В укла се слама, ко ју  бог зна где нађоше; 
после се чуло жвакањ е и церекање из јаркова, а 
топови су  над нама пресецали грозно. Поче ду- 
боко и потмуло. Крај мене лежаш е неки трговач- 
ки помоћнив из Веле Цркве, добро дете Раду- 
ловић. Хоће „Дурхбрух", каж е он. Ј а  ћутим и са- 
гињеи главу. Ч ујем  иза себе оног што већ месе- 
цима, свако јутро, чита Сан Мајке божје, па опет 
сагињем главу и једем хлеб и посипам га шеће- 
ром. Чујем како иза нас вичу код топова запо- 
вести и бројеве, и тихо и тешко кашљем, кашљем. 
Лево од нас, видим како у  неком убогом сеоцету 
излазе људи на крај села.

В и . . .  у . . .  х у б . . .  Прва од Руса. „Иза нас“ 
—  чујем како неко шапуће. Онда тресну земља 
високо горе, а  неки коњи почеше д а трче са бре- 
га. Горе су  облацк и даље играли жмурке и само 
се чуло: као да тешки, натоварени возови пузе 
по зраку. Руси засуше кромпир шрапнелом, и 
опет ницгга. Далеко, иза брега, грозно шију ма- 
шинке.

Око десет сати долази војник. Чита нам се 
заловест. В езујем о торбе. „Немојте заборавити 
шећер", чујем како ми друг шапуће. Сагињеио се 
и вучемо кроз ровове према селу. Топови су полу- 
дели. Горе на брежуљку трче неки са иоткама 
на руци. Засуш е их. Један  се изврте. Трчимо 
лагано кроз село.

Пред кућама ста јаху  прљаве ж ене и  много, 
нного одрпане, прљаве деце. Једно дуго трчаше 
крај нас и  мол>аше ме, али ш та —  не знам. Је в -  
рејче лепо, црнпурасто. Код последњих кућа, у
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једном тљ и вак у , треперило је  лишће на киши 
танади. Улазили смо све дубље у  ровове.

Седе ра».еници, крвави, ггрљави, дрхте, хлад- 
но им је , Један иртвац дотрбушке у  локвама кр- 
ви. Свукли су га свега голог. У  гудурама ееде, 
леж е, пуцају. На другом брежуљку, преко, у 
магли дима и земље, која се прашила и  ковитла- 
ла, виде се руске жице, И з једне рупе иронично 
ми виче неко мађарски и псује страшно гадно. 
Десно од нас излазе, као нрави, из ровова, ројеви 
33-ег пука и јуре у  грозној дреци, викан.у и јау - 
кању. Провлачимо се међу трновитим жицама. 
Неко нам немачки п су је м ајку и назива нас пси- 
ма. Искочих.

Сав зр ав око мепе дрхташе као да је  био 
пун танади. Падох у  неку раж. Земљ а се ко- 
витлала и прскала преда мном увис. Трчим као 
луд. Сјурисмо се у  неке баре. Неко паде крај 
мене у  глиб.

У  трави преда ином л еж е неке цокуле; десно 
од мене видим мртваце искежене, са ногама смеш- 
ко згрченим и тврдим, чудно тврдим коленима. 
Горе, пред нама, скачу Руси у  жутим мантијама; 
смешни су  и гојни. Трче у  шуму.

Опет легосмо. Лево од нас горело Је  село 
страшним димом, који  није могао да се дигне са 
зекљ е. У  агум ч  се  гр озн о  х л а л о . Дотрч&вали еу  
људи задихани, страшни —  хоће да беже. Ми се 
укопавасмо баш пред шумом. Лежим и дишем, 
дишем брзо; из носа ми лагано кури крв. П и . . .  
у . . .  ф ћ . . .  заста је метак крај моје главе, у  зем- 
љи. Све је  тако замршено. Пуцају са десна и са 
лева. Стискам образ на земљу и дишем, дишем. 
Тресем се од тог дисања.

После се опет дизало и надирало у  те густе 
ту м е . Ј а  сам свуд спавао, али зоре су  ме буди- 
ле. Зоре, зоре су дивне. Шуме златне, младе, 
добре моје галицијске шуме. Лагано смо, кроз 
шуме, прилазили Поткамиену. У  рововима ру- 
ским беше пуно обојака и кош уља крвавих, искр-

114

путу смо добили три тешке гранате. Било је  већ 
доста мртвих. Навцкли смо се.

Шуме су биле све лепше; златне, црвене, 
иладе шуме. Нека туга ми је  била пала на груди. 
Ноћу су ме ломиле тихе неке грознице, кашљу- 
цао сам и ишао погурен даље. Нису ме више тух- 
ли. А шуме, црвене, младе и увеле, са топлом, 
слатком маглом чуваху нас, сахрањиваху нас и 
сипаху ту своју маглу у  душу нашу, за  навек 
—  за  цео живот.

„Па, пак“ —  ч у ју  се танад по дрвећу. На- 
такли смо ножеве. Било је  пред подне. Нико није 
имао појма: где су Руси и куда идено. Густшц и 
шипраг нас је  изгребао. Изишли смо из шуме; 
пођосмо кроз неке стрњике на брежуљак. Неко- 
лицина нас ишла је  пред осталима. Кад изиђосмо, 
пуче долина пред нама. Одједном тресну и десно 
и лево око нас. Засу не земља и ја  се извртох 
у  неке л е је  кромпира. Зарио сам лице у  земљу 
и дисао, дисао. Страшно је  иза нас крештала шу- 
н а и тресла се под цљуском шрапнела. Крај мене 
је  јаукао један и запевао. Подигох главу. Иза уве- 
та му је  била глава сва у  крви, жвакао је  крв и 
гушио се. Исправио се и седео је , запевао је  и 
спомињао је  жену и децу, звао ме је  по имену 
и гледао је  у  мене, само је  у  мене гледао. Зарио 
сам главу у  земљу и  ћутао. Сунце је  пекло. Око 
мене су трчали и викали. Заспао сам.

Нападао ме је  та ј сан увек, чим бих легао.
Кад сам се пробудио, магла, вечерња магла 

падала је  опет на нас. Иза шуме пројурише два 
аутомобила. Тихо смо се дизали. Силазили смо, 
један по један, натраг, у  шуму. А кад паде мрак, 
почесмо ићи опет кроз поља. Пушило се и сме- 
јало. Мој рој је  тихо певушио. Био сам и на то 
навикао. Опет смо ишли, ишли. Крај батерија, 
које се намештаху крај нокрих, страшних, мрач- 
них шума.

Трећи дан је  падала киша. Руски ров на бре- 
гу, сав закисао, био је  изумро. Мора да су ишли

ханих пушака, мртваца —  грозан дармар. МоЈи 
људи, који су још  пре два-три дана певали, ле- 
жали су пред тим рововима са разлупаним челом. 
Љ уди вашљиви, неумивени, слабушни, жути, 
смрадни; неки још  живи, са блесавим погледом, 
издишући. Један  међу нама спазио је  брата где 
лежи међу њима, треснуо се и дрекао гадно. Ба- 
таљон је  газио и трапао све даље кроз ш уме. . .

У  то доба ее играо танго, а  ми Банаћани но- 
сили смо свилене чарапе. Д4, није више ђачки 
живот као некада у  Хајделбергу; не, било нас је  
сввкојаких. Д ани  с у  п ролази ли . У чн о  сам. Седео 
сам највише тамо, где се говорило о покретима 
читавих слојева бедних и одушевљених. То сам 
волео. Т у  румену крв просуту до улицама. Седе- 
ли смо ја  и  неколико Пољака и Јевр е ја  и слуша- 
ли смо историју руске душе; она је  долазила као 
грдна магла са Истока. И зкао сам да мора доћи 
нека грдна олуја во ја  ће разнети та ј учмао жи- 
вот без сржи и без бола. Књиге, читава брда од 
књига лежала су којекуда по соби; напољу је  
било кобно пролеће, о којем још  нико слутио 
није шта доноси. А ми смо носили свилеке чара- 
пе и целе дане проводили по улици и кафанама. 
Хтели смо да спасемо свет —  ми, словенски ђаци.

Ко зна? М ожда ће једном све нестати у  умет- 
пости која  неће рећи ни ш та хоће, ни шта значи 
оно што каж е. Можда ће нестати говор, и писање, 
и одређивање: да је  ово смрт, а ово љубав, а оно 
пролеће, а ово музика. Ко зна? Сећам се: тада сам 
се у  писмима потписивао „сиромах Јорик“, а 
м ајка ми је  по цео дан ишла по комшилуцима и 
питала шта је  то Јорик. Тако се живело пре рата. 
Био сам млад и имао сам тако лепа, витка, бела 
крила и плећа.

Радуловић ми је  донео двопека. Дирали смо 
неке прљаве ж ене и куповали смо свуд чоколаде. 
Из Злочова смо доиели пуне торбе јела. На тргу 
је  било неколико обешених Русина. На главном
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негде назад, у  подземне ровове. Шуме еу се пу- 
шиле пуне облаха. Ми смо, већ трећи дан, леж а- 
ли у  ја р к у , тесно, један преко друтога. У  најгорој 
ватри ту смо се укопали.

Грознице су  ме тресле. Тога дана Је неки 
сомборсви уча пребегао, па су ме гурали песни- 
цом у  груди и ћушали ме. Мутним сам очима 
гледао око себе и певушио и  звиждукао. И опет 
се чуло како причају о свечарима и печењу, о 
тучама и  бирту, о женама, и како читају Сан 
М ајке бож је. Три Словака су се, по цео дан, ну- 
чила да на свећи скувају  нешто. Покрили смо 
се горе шаторским крилима, али је  прокишњава- 
ло, цурило. Седело се, леж ало се у  блату. Тешко 
је  било и оно вијањ е по Срему и попаљеној По- 
савиии. Гадно ј е  би л о  и  тамо лрај Раче у  води; 
увек ћушке, псовке; али је  ово било лудило, у 
мору блата. Све мокро, све киша, куће неке раз- 
рушене. Вода ш то смо је  пили била је  блатна, 
хлеб је  био пун блата.

У  блату пред нама лежао је  целу ноћ, тек 
сад смо га приметили. Увукоше га у  ров. Лежао 
је  тврд, прљав, заударао је  сав. У  десном џепу 
имао је  хлеба, а у  левом; трикаест форинти и 
двадесет и шест крајцара. Требало је  писати кар- 
ту. Знало се откуда је . Звао се Лалић. Већина је  
предлагала да се новац не предаје официру, него 
да се задржи и попије. К аж у: да може, он би 
сам то тако наредио — волео је  да части.

После подне почеше опет топови. У  облаци- 
ма ж уте земл>е и блата што је  прскало увис, не- 
стао је  руски ров. Изиђосмо полако из јарка и 
почесмо трчати. Већина је  ишла мирно, лагано, 
нико није имао снаге више да трчи. Мирно се 
ишло. Чуо се јаук, около трешти земља, прска, 
по који се изврне, дречи. Ишао. сам тетурајући 
се под теретом; грозница ме је  тресла. Осећам 
да крај мене иде неко. Обоје смо били изнемогли. 
Земљ а је  прскала, трескала увис. Видео сам жуте
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мантије Руса воји су искакали из ровова. Жице и 
земља пред њиховим ровом ковитлаху се у до- 
давању топова.

Стигох до жица. Један  се преврте преда 
мном, превијаше се и скакуташе. Метак га је  цро- 
зу ја о  од г л з в е  д о  аете. „Хајдете", к а ж е  Радуло- 
вић и диже се. Крај иас трче неки. Ј а  видим да 
ми из носа цури крв на груди. К рај нас трче не- 
ки држећк ашове пред челом, Свачу у  ров, вичу 
гадко, иду, урлајући грозно, на нож.

Нисам легао, ишао сам лагано. Сад ћ е да ме 
убију; сигурно ће ме један од тих великих, лсу- 
тих, дебелих Руса што као луди скачу преда 
кном, убити.

Легох. Резерва се ваљала преко мене у  
ров. Свуд су леж али искежени људи у  блату. 
Не знам што је  сваки рањеник пола свучен, и 
тако вичу, ох , тако издржљиво вичу. Лежао сам 
тако без снаге.

Лежао сам на колима и видео сам само по- 
гурена леђа оног што је  терао и једнаво бодрио 
кљусаа са „пр . . .  пр . . . " .  Кола су се једва вукла 
у  блату. Он се често окретао и жмиркао испод 
шубаре. Јо ш  је  неко лежао крај нене. Пролазили 
смо крај пустих села. Неколико јадних, грозно 
сиротих, одрпаних Јевр еја . Лепе руске цркве, мо- 
кре шуме игго  се п уш е. Блато, грдно море блата. 
Пси трчкарају по селима. Пси и јадне, прљаве, 
изгажене Јевр е јк е . Девојчице од дванаест година, 
од десет година, нуде се. Свуда кола, јадни кон>и 
и бескрајни, блатни путеви. По улицама лезке ра- 
њеници. После подне су дошли по нас аутомо- 
били. А сунце млако, добро сунце лило је  по ку- 
ћама и пугевима. Легао сам на н е к о  к ебе , дашаљ 
ме је  тресао, а на прл>авој марамици мојој оста- 
јал е  су, после кашља, румене капи моје крви, 
Па и ту сам заспао.

Стали смо у  неком дворишту. Неки ф%њери 
су  се љуљали око нас, и једчог по једног дизали
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таху  се, а  ]а сам се смешио. Изабрах једну. Т у  
Ку. Ко ми се смеје? Она се звала Луш ја. Смејала 
се  много, свачену, имала је  мало издераке рука- 
вице. И ја  почех да је  молим смешно и доброћуд- 
но. Заборавих пожуду и гледах само та топла, 
унапред сам осећао, топла уета. Друтарице н>ене 
пуне смеха оставише нас саме. Ишли смо крај 
воден н ц а . Б о ја л а  с е  д а  ј е  н е х о  не види. „Да ни- 
сам видела Ваш  знак да сте ђак, не бих Вам до- 
пустила да ме пратите. Ви мислите да сам ја  по- 
кварена?“ О, шта сам ја  мислио? Био сам пун 
смеха. Једила се  само цгго сам болестан; нислила 
је  да сам ран>ен. Н ије јо ј се свиђало што сам та- 
ко диваљ. Рекла је  да се код и>е, финоћом, може 
више постићи.

Увече, сећам се, беше чудно небо. Јесењ е не- 
бо, увек чудно. Нашао сам је  пред болницом, че- 
кала је . Дрхћућим је  рукама вадила кључ и по- 
казивала га, а  могла је  до поноћи да изостане. 
Пошли смо улицама, где је  вејало румено лншће. 
Питала ме је  какве Срби имају цркве н  штнпала 
ме је  од страсти. Ж елела је  да ее вози; стари је - 
дан фијакер примио нас је . Она ми леж е на гру- 
ди и расплеге косу. Тако плава коса, умиљата, 
без оног тешког, опојног мириса црних коса у 
мраку. Око нас су  вијугали фењери. Под жутим, 
златним шумама, по брегу, љ уљ ала се и батргала 
кола, а  небо је  било пуно звезда.

Негде далеко тада, на југу, молиле су се ста- 
р е  ж е н е  з а  н ен е . А н е г д е  д а л е х о  на северу леж а- 
ли су моји људи прљави, вашљиви и гладни, у 
блату, дрхтећи од зиме и потмуло чекаху где ће 
граната да се сруши. „Дас Хунтсрегимент", како 
су  нас звали.

Ми смо стигли под шуме и пођосмо пешице. 
Она се уплашено стискала уз мене. Т у  су, недав- 
но, неки војници заклали неку девојку. Зашли 
смо у  шуму, црку, са руненим врховима. Лишће 
је  пааало на иас, а месечина румена лила међу 
дрвећем и доводила до суза, до нежности болне. 
Љубио сам је , као да никог немам свога на свету

нас, и уносили. А у јутру нас, ж уте и полумртве, 
уведоше у  купатило; на друга врата изиђосмо 
пуни смеха. Приђох прозору и видех испод себе 
белу варошицу пуну потока и млинова.

У  зеленој кабаиици, са капом без бране, ја  
сам се, к а о  чуднв сенка, смешећи, вукао крај по- 
тока у  којима су певале воденице. Певале су, пе- 
вале су  мени; знале су  откуда долазкм, а имао сам 
осмех на лицу. К ако су били узани сокаци. Старе 
ж ене гледаху нас тужно и жалосно. А сунце? То 
млако сунце; ја  га никада заборавити нећу. На 
мојим рукама дрхтало је  непгго топло и страсно. 
Ж ивот, м.ттад ж ивот играо је  тако вешто били- 
јара у  непознатој кафани тога града, а  не ја .

К о си ти? Ко си ти, са топлим, жутим очима 
у  вечерњој магли? Зар нисам још  толико боле- 
стан и нежан, да те  додирнем? Како је  твој пољ- 
ски говор нутан и нежан. Што сц тако добра 
према меки, та то није твој занат? Зашто не гле- 
даш тако ммло? Т во ја  блуза пада ми на главу, 
што гори и мучи, грознице ме тресу, Ко си ти, 
дивна, лепа, страсна, међу огледалима и чаши- 
цама у  сумраку кафане? Ј а  нећу тебе; тамо на- 
поље хоћу, да изиђеш. Гледај, јеси  ли видела 
оне бунаре; да чујеш  како љулко роморе, како 
нежно пљ ускају. Мени ј е  чисто ж ао што нисам 
умро, али то чини јесен. То млако сунце пгго те- 
че по кућама, белим и чистим. 111та хоће оне шу- 
ме од мене; ено, тамо иза брда оне ме зову, оне 
се весело смеју са  мном. Зашто ја  тако нежно 
дирам зидове? Куда идем; ја  никог немам у  овом 
граду, ја  ке знам пута. Зашто ме гледају тако ови 
стари људи?

Гле, слаткиши. ХаЈде ту. Девојчице седе еа 
маловарошком елеганцијом намештене; моји се 
прсти спотичу. Ножићи, мали, сребрни, зар се 
стидите мојих руку? Зарасле су  у  блато које не 
силази, а  нокти криви, испрепуцани вас плаше. 
Цуре, мало олаке, нало покварене цуре, кико-
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целом, осим ње. Она је , сва луда, измучена, ди- 
шући тешко, шапутала горко како је  све гадно, 
како је  сви маме, а  како су сви хул>е. Мати је  по 
цед дан мучи, а  она хоће ипак да остане поштена. 
Варошица је  горела доле у  руменој месечини, а 
пруска траница, са  својим белим камењем, кру- 
жила је  око нас. Њено бело рубље било је  нами- 
рисако. Та наивна пажња, то спремање укалред 
дирну ме и ја  јо ј  то рекох. Она се увредила. У 
мраху оам мало само видео њену главу, али су 
њене руке биле неизмерно миле. Само се бојала; 
мислићу о њој зло. Далеко око нас белила ое ва- 
рошица, са кућицама малим као играчке за  децу. 
Одједном она тихо цикну. Једна тииа прну и лу- 
п и  с е  о  стабло. Она је к н у  болно и  логледа за  њом 
у  шуму. У  месечини је  била грозно бледа и лепа. 
Доле у  градићу свирала ]е војна музика.

Коме ја  ово пишем? Младићима; можда мом 
сину, бледом и напаћеном. А око мене куља ве- 
лика лудорија рата, све се ломи пода мном и ја  
смешећи се гледам те руље и идем од града до 
града. Руљ е пустих зкена, руље хуљ а трговаца, 
руље радника, руље болесних и руље мртвих. 
Грдне градове, шуме и поља; тамне, хладне ста- 
нице. Децу и жене. Пијану хрпу оних који се 
сад богате. Све ја  то видим и гледам са осмехом. 
Нити сам ч и ји , нити имам кога, н и  брата, ни 
слуге, ни господара. Гледам тихе, плаве, ш к р е ,  
пролетње улице. Витке, румене мостове, у  зала- 
ску суица, кад их највише волим. Они ме виде 
увек ведрог, некад, ретко, уморног, скоро увек 
насмешеног, ничијег. Ј а  причам то тихим и мок- 
рим пролетњим улицама, по водама и градовима 
жутим од јесењ ег с ја ја , о њој, виткој, бледој, 
чистоЈ и  магловитој, о  њ о ј, о  младости. Ко зна, 
куд и зашто ме води, ја  идем за  њом. Њ ој кр- 
ваве шумарке, њ ој мртваце, њој мо]е здравље, 
њ ој се клањам, пред њом клечим, једино добром 
и вечном. И моја љубав, промишљена и иронич-
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на, већ давно није бучна. Ах, све је  то тако сме- 
шно. Немоћан сам, тужан и замишљен. Не да]е 
ми се да живим. И ја  сам се борио на Пон-Нефу. 
У  визијама белим, и ја  сам ишао погурен са 
Царем преко березинских санти. У  визијама лу- 
дим лежао сам и ја  до ногу Неронових, кад је  
Рим горео у  мору жара, а Попеа, са витким стру- 
ком, пролазила и кикотала се пријатељу, који  је  
са запенушеним устима викао име Омира и певао 
море у  заласку сунчевом. Седео сам и ја  са ри- 
барима и вукао се по пристаништима, где се де- 
војке нуде тако јевтино, и, заостао, и ја  сам до 
колена гацао по блату и снегу крај железничких 
колосека, кроз мрке шуме, без цвркута једне 
тице. На шареним лађама, са рибарима са Хиоса, 
ја  сам тихо купао се у зори, која је  сузно дола- 
зила и имала уста мирисна и јасна. У тамним ме- 
ћавама сам седео над Камчатком и гледао како 
се тромо крше брегови и грме и тресу у  леду, 
као хиљаде костура и гомиле ћелавих лубаља. 
Душом ми је  прошао лакомислени Балзак, са  раз- 
бзрушеном восом, ипрохујаогенерал Боливар, кр-
вав и млад; а ноћу сам се враћао кући и видео де- 
цу по шесторо на једном кревету, у  ритама, по по- 
довима влажним. Лежао сам, у  вечеру маглови- 
том од јоргована, у  загрљ ају једне жене, са очи- 
ма замагљеним, гледајући мора иза сплићанског 
гробља. И тако сам се ослободио и одродио од 
свсга. И ништа ме више не везу је, ни за  добро, 
ни за  зло. Држим свој мали живот сав потресен и 
уплашен у  рукама, чудећи му се, као што држи 
црни евнух преген султаније у  рухама, док ое 
она купа. Он је  у  мојим рукама, а  није мој. Умо- 
ран сам, задовољан, замишљен и смешим се. Шта 
је  нама убити три милиона људи? Ми смо сло- 
бодни и знамо; да је  небо свуд на свету исто и 
плаво. Дошла је  смрт још  једном, као некад дав- 
но, али ће иза » е  доћи слобода. Знаћемо да је  
небо свуд лепо, и да нипгга не може и не зна да 
нас задржи. Све је  пропало, али ће ее то урли- 
ком раширити од једног океана до другог. ла-

122

тетке изићи да их дочекају. Они никад не од- 
ступају, Они ће доћи. Н>ини су  официри млади 
и лепи. Сви су н>ини официри млади и лепи. Све 
је  већ спремно. Певачко друштво и литија ће 
изићи пред н>их. Доћи ће у  м оју кућу; старо, 
сребрно посуђе је  спремно. Они ће доћи. Кроа 
кухурузе, ноћу, сти ж е јесен. Нико је  не види 
још , сано у  зори остаје од ње роса. А, далеко 
иза багреља, кегде далеко, чак где су  поља мрка 
и сја јн а као бакар, стоји једно усамљено дрво на 
вкоику, стоји већ годинама, гледа мене и димња- 
ке моје куће.

Тетке ми причају. Ј а  видим завејане мађар- 
ске и немачке градове. Осветљене прозоре цин- 
царских кућа, где су  их радо примали. Ж ивело 
се увек у  тућини. Селили смо се, селили смо се. 
А  грудоболни смо умирали код куће у  завичају. 
Снег веје . Пусти сокаци, црни, подерани капути, 
Тамбуре светлуцају под пазухом, а  песма тек 
јекне под којим накривљеним, пијаним фењером. 
Затресе ее коло. Напољу лада снег, а унутра цр- 
не очи горе као жар. Т ај ж ар је  непролазан, не- 
пролазан као мирис ових равница, што већ виде 
јесен, како се, ноћу, довлачи кроз кукурузе, а 
јутром одлази по роси.

Болннм, горким осмехом ја  и х гледам све. 
Себе, погуреног и измученог, како кашљуцам; и 
оног што је  негде у  Одеси, и можда је  већ међу 
њима; па и оног што полулијан полази на један 
од најстрашнијих положаја на Капорету; па и 
оног што је  пун колајни седео пред шумом »г 
мислио можда на мене и погинуо у  једном једи- 
ном вихору граната.

Свуд се руље јуре. тумарају. Ено као стока на- 
диру према Хороденки, гину, гину као стока. Ено 
и х где се међу собом кољу, кољу у урнебесу шума 
и  блата, у  агонији крвавих руку и мисли. Милионн 
се спремају под својим варошима, где је  море 
високих, вавилонских кула, где је  бура од челика 
и грмљавине гвожђа, крај бескрајних лука, пуних 
бродова. А грдна Слобода стоји и гледа у  океан.

мишљена и бледа лица, сва та лица, све те горке, 
мушке, уморне главе, кад се буду вратиле са 
крвавих непрегледних граница, биће ж ељ не оног 
што је  досад смело само биље и шуме и  облаци. 
Научили смо да пијемо живот дубље, но икад 
откада свет постоји. Страховито, уплашено, паж- 
љиво, ја  гледам живот и  држим га рукама које 
дрхте, и гледам око себе шуме и путеве и небо.

У  зору сам стизао кући. Стоји брег зелен, а 
сунце ту мирише на шуму, где сам и ја  играо 
једне топле ноћи, на месечини. Где сам слушао 
здравице кројачке омладине и госпођица тихо, 
усамљено шапутање. Смешни ровови, што су 
требали аа бране од Беле Цркве, од Србијанаца, 
који нису дошли, зеаа ју  и спааају и  сунчају се. 
Тада, у  магли, већ излази пред мене моја стара 
кућа да ме дочека. Ућутим, мој глас се једва 
чује, излазим из воза погрбљен и уморан, Звони, 
увек кад се враћам Кући звони,

Дочехују ме и  плачу. Мати ми умире. Одводе 
ме у  кућу непознату, Тетке ме грле и плачу.

Сунце је , пред ноћ, засуло жито и ја  сам се 
умирио. Ничега ме није тако жао као себе самог. 
Кад прне по која препелица, ја  се сетим земље, 
полегнем у  спржену траву и ћутим. Чекам вече, 
Да ме воде мајци.

Месечине мокре, светла чела, долазе и леж у 
по бунарима. Срце прне, уседне какву звезду, што 
пада и стрмоглааи се доле. Падне пред нас, диже- 
мо га и гледамо га, а о н о  се  смеши. О ко нас, у  
близини, тече вода; запевамо гласно, приметимо 
изненада какво мрачцо дрво и опет се ућути. ЈГе- 
Жемо и узимамо ноћ пуну звезда на груди; срце 
не куца више. Благе, уморне руке мрсе се са 
травом и међу гтрстима навире земља, што има 
дах пуст и бескрајно пун таме. Негде иза кућа 
звекне срп и навру сузе. Са јабланова пада лиш- 
ће, а  још  није јесен . Па ипак, она је  већ стигла 
у  кукурузе. У кукурузе иза кућа, где ће моје
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Само тамо, где с ја је  прозори на македонском сун- 
Цу, где свуд вири сиротиња, тамо се ори песма.

В е је  снег. И з шуме са Черне долази Божић, 
тихо надгробно појањ е и црвено вино по кућама. 
Под гранама, пуним снега, тишине и Божића, они, 
беа дома, без деце, крвави, поносити, последњи.

Требали су  доћи. М оје их тетке чекају. А 
тамо, где и х видим, кад се  тргнем, ја  видим само 
мрка поља као бакар, засуте ровове, празне и 
обрасле травом као гробови; у  кухурузе кроз које 
долази јесен, мада је  нико у  граду још  не види.

Пустили су  ме н>ој кад је  издисала. Беше 
изгубила више зуба, ц та уста ме испукише не- 
ком страшном, притајеном грозом. Око нас беше 
пуно баба и тетака мојих, ко је  су једнако гово- 
риле о болестима и мртвацима. По соби су раза- 
стрли чаршаве, натопљене водом и сирћетом. Њ е- 
ке ноге су вириле испод свиленог јоргана. Више 
пута се осмехнула и рекла тихо моје име, молила 
ме је  да легн ем  и  да ее одиорим од пута. Прича- 
ла ми је  како је  била много оама у  последње до- 
ба и како су је  страшно возили и гурали на ж е- 
лезници последњи пут, кад је  путовала. Како су 
је  крали за  време болести и како је  у  последње 
време ж елела да умре. И, као да је  то нешто 
обично, говорила је  шта имам да чиним после ње- 
не смрти. Морао сам потражити њену слику на 
ко јо ј беше насликана од осамнаест година. О тој 
је  слици, мучећи се, дуго причала и молила ме је  
да је  држим увек на мом столу.

И тек што сам пред зору легао, пробуди ме 
вриеак и запевање жена,

Умрла је  и није дала да ме буде.
Старе ж ене су задизале сукњ е и трчале по 

дворишту, плакале и скакале; једна је  пала крај 
постеље и нарицала. И то нарицање је  продирало, 
као и завијањ е уплашених пас& са дворишта, 
кроз сва врата и све зидове. И тек пгго свану, ви- 
дех како журно трче неке жене по кући, точе
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вино и  пију ракију- Непозкати неки старци а р ч -  
лазили су ми и тражили од мене кључеве. И док 
оам сав теж ак и подбуо лутао по куки, осетио 
сам, као на заповест из мртвачке собе, да је  све 
било спремно. То ме је  испунило лудим ужасом. 
Стојао сан крај прозора загледан у  кровове, у  зид 
цркве, велике и празне, и  стресао сам се. И док 
сам, држећи се за  главу, гледао кроз завесу ка- 
ко је  голу диж у и купају, сву ж уту, поцрнелу и 
сасушену, а  при том точе и пију ракију, почео 
ме је  хватати неки сулуди страк.

Дошао је  прота. Читао је  молитве, једнако 
гладио брке, одлазио у  кут и тражио суд за  пљу- 
ван>е.

М оје очи малаксаше сасвим. Сакрио сам се 
у  једну собу, где беше пуно малених, свилених 
јастучића, уплетених у  старе везове и шаре. Дош- 
ли су  да ме зову, јер  ме је  прота тражио. Говорио 
ми је  о мајци, после је  ненадно почео да говори 
латински, насмејао се и спомињао слепачку ириш- 
ку академију, седео је  и једнако подизао прст и 
понављао: <3оо изцие 1апс1ет аћи1еге игд.

А нарицаље се једнако орило из свих соба, 
из свих зидова: „О, ја о . . .  о, да устанеш . . .  да 
видиш твог лепог јединца. . .  јао .“ А мене су пре- 
ладале муке. То нарицаље ме је  терало из куће. 
Тад, изненада, начух, на степеницама, да неко 
хоће мргво тело да прободе иглом, кроз срце. У 
мени нешто звизну као бич, окретох се и јурнух 
у  собу. Гледао сам само неке бабе, на столицама, 
како еу се крстиле, седеле, седеле са свећом у 
руци и понављале: „Ију, слатка —  као требало 
би питати стрину.“ Кад сам јурнуо в а  врата, оне 
се уплашено подигоше.

Тад моја рука нештедице паде, са бесним 
урликом, на прву главу на домаку; соба се испу- 
ни страшним цивтаљем, столине попадаше а  бабе 
јуриуше, запевајући страшно, ма врата.

Погреб је  био сутрадан.
Киша је  била пала, па смо ишли по глибу. 

Деца са чирацима вичући, а  попови по нечистој
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у  један леп, старински ћилим и не скидох очију 
са њега. Прота ме је , преко стола, једнако тешио, 
а  крај себе опазих једну лепу жену, к о ју  нисам 
могао да познам. Она ми је  додавала чашице са 
вином и  питала ме да јш  сам уморан и да ли бих 
прилегао. И ие могавши сетити је  се, питао сам 
тетку во је , а  она се насмеја: „Заборавио си Ма- 
цу; најлепш а девојка, нема баш богзна шта, али 
кад ти ја  проводацирам, нећеш се кајати." „Душо 
м о ја“ —  уздахну ока и погледа у  девојку, воја 
сва порумени. Попови су дуго седели и говорили 
о  покојници. На столу су гореле тешке, мирисне, 
мртвачке свеће. Маца је  писала посмртнице. Она 
је  била врло лепа, „здрава", како рекоше тетке. 
Уосталом ја , и  ако га има, ретко приметим, на 
женама, што ружно. Њене очи и силна, црна ко- 
са, рамена и врат, у  ком су  се криле плаве, модре 
вене, сетише ме неког харема у  роману једном 
—  а  ја  често читам романе. Уосталом, сви смо ми 
говорили о романима. Па и она ме је  баш мало 
лре питала о неком роману и рекла; „Ах, молим 
Вае, све то не вреди ништа; три године је  вуче 
за  нос а  после је  пуигга да се дави, а овамо је  на- 
зива канаринком.“ У  њеној лепоти беше нечег 
тешког. Цркина на њој није могла меко да јо ј 
обгрли стас, него лежаш е на коленима њеним 
као ћилим тешки по постељама. Осетио сам мирис 
мртвачких свећа и одједном ми се згади јело м 
ја  одгурнух тањир.

„Треба да се ожечите —  рече ми прота — 
без ж ене и деце нисте прави човек.“ Тетке ми 
ударише у  смех и плач и дигоше грају вичући 
углас: „Мацу, М ацу", сриђоше ми, љубљаху ме 
и миловаху по коси.

А тањири су  звонцали и  сваки час се тек 
чуло: „Е ј, где је  да устане, ево дошао је . Све јо ј 
је  ж ељ а била да га вкди и, гле, она оде.“ „Оде“, 
додаде прота, зверајући у  свеће, ко је  су  биле све 
жуће и  нирисније. Мнрис мртваца био је  остао 
на столу, у  јелу , само га у  вину не беше.
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калдрми. Ишао бих био радо тако без престанка, 
по глибу, погнуте главе. Осетио сам како је  све 
страшно. Гробље је  било далеко иза трада, тамо 
где беху барутане, грдне рупе ђубрењака и црепа- 
на. Високо на хумци, под јаблановима, беше наша 
гробница. Водили су  ме десно и лево по гробљу. 
Сандук се тешко носио, два-три пута се чинило 
да ће да га испусте; тада су сви викали. Гробље 
беше луво света, ш то се расу свахо своме гробу, 
па плакаше и нарицаше. Сећам се, заустављали 
су  ме крај раке. Са једне гране цурила је  кишни- 
ца, кап по кап, на моје руке. Помислио сам да се 
одмакнем, али сам остао тако и загледао се у  те 
капље. Певачко друштво се заори и мирис там- 
њана ме обасу. Видех проту, где очима окрете и 
поче говорити о покојници.

Дуго је  говорио. Неко ме је  турао са лева, и 
сад су вапљице једна за  другом тешко, лагано 
падале у  м оју косу. Прота је  подизао руке, а тет- 
ке су ми гласно јаукале. Тада се диже крај мене 
један господин у  црном и поче говорити. Тетка 
ми се наж е на уво и шапну ми: „Видиш, чедо, 
то је  госио'н председник." Он је  спомињао добро- 
творку еаборне цркве, неку двокатницу у  Араду, 
коју  је  оставила несној црквеној општини. Кидао 
је  реченице, дисао тешхо и муцао. Д вз мала ђака 
стајаху пред њим; они су се тајно иггипали и 
гурали чирацима. Одједном господин подиже глас; 
„Можемо рећи, да је  наша црква, и кећу само да 
кажем црква, кего и каше школе њ ен а. . . “, ње- 
гове се очи уплашено раширише, он запе у  го- 
вору, трж е се и поче гуркати једног до себе, 
шапућући: „Јоцо, Јоцо, ви х а јст  ман д а с . . . ,  ум 
Готес Вилен —  задужбина, да задужбина можемо 
рећи. Лака јо ј црна, лака јо ј црна зем љ а", додаде 
хитро, одахну теш ко и изгуби се у  гомили. По- 
чеше падати груде по сандуку који су спуштали. 
Једна од мојих тетака паде преко сандука, ври- 
штећи очајно.

А после смо се вратили. Столови су били 
пуни накита од шареног папира. Загледао сам се
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Кад ме бледог и погуреног одведоше у  собу 
да спавам, дуго су  ме љубиле и смејале се, да би 
ме развеселиле; али све то није ишло од срца.

Мој хладан поглед и туђински осмех, мутан 
и заједљ ив, плашили су  те  старе жене. Крај по- 
стељ е сам нашао неке старе, избледеле спомекице 
и карте из вупатила, на којнма се она, некад, 
потписивала: „твоја Дунда“; неке слике Карлсба- 
да, официра, дилетантских забава и једну врло 
етару ружу. Иза заложене пећи сакрио се мирис 
мргваца и неки теж ак мирис цвећа и вребали су 
да ме загрле.

А иза врата стајаш е моја стара тетка, па се 
мучила да ме сагледа кроз завесе; чинило јо ј се 
да не дишем. Ј а  знам, она мишљаше у  себи: „Као 
и  да није наше дете; игга се тај морао напагити; 
где је  та ј све морао спавати, па да се овако сата- 
ри. Блед ј е  и каш ље. Св« каж у; гоји се, ма ка- 
ж ем  ја : све је  то труло. Б ож е ме прости, као да 
је  од воска, као оне лутке у  панорами. Право ка- 
к е  Јеца."

А после? После су опет пролазили дани. 
Устајао сам у  подне, Јесен  отопли још  једном и 
сунце грану. Сваки дан сам излазио иа гробље, 
тамо сам се у  детињству најрадије играо. Понегде 
је  пао по један цреп, понегде је  пао плот. А било 
Је јо ш  доств голубова. Отварао сам врата што су 
водила кроз порту, у  ко јо ј је  висока, ж ута тра- 
вуљина била пуна кокошака и паса који су се 
ту  купили. Пролазио сам крај мале школе, где 
су се чула весела деца, и  крај дрвара што се ни- 
заху све до гробља. Све су те  дрваре биле у  ру- 
кама мојих тетака. Ж ута вода, а  у  њ ој стајаху 
мирно црни шлепови на ветру што је  по обалама 
вијао леоак м перје. Дрва су пуцкарала на ветру; 
а  ја  бих дуго седео пред вратима наше гробнице. 
Кроз позлаћене решетке видео сам ките босиљка 
на зиду, дрвеке крстове и слике мојих многих 
помрлих баба. Дебеле и слабе ж ене гледале су ме 
и попоаи са лукавим лицем, каква имају слике 
покојника кад је  сунчани дан. Пуно граничарсккх
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официра. О свему томе нисам мислио. Долазио 
сам и седео ту по сате. Пошто не нико иекао није, 
седео сан тако кзгубљен, дуто.

Али кад се враћах по мрачним улицама, 
вребали су  ме и водили у  своје куће. Тетке беху 
одлучиле да не ож ене, и оженише ме. Сви су зна- 
ли да ме треба оженити, и оженише ме. О нени 
се исто тако нного решавало као и о свему дру- 
гом, и о рату. Било и х је , који  се подсмеваху 
моме ж утон лицу, али су девојке говориле да 
сам леп.

Прво су ме вребали попови. Они су ме одво- 
дили својим кућама, у  којима су постеље биле 
широке, а  у  прозорима се црвенели ћупови пуни 
вишања и трешања. Они су ми говорили тихо, 
са осмехом, о новом мађарском катихизису, који 
хоће да им натуре, и спуштали се угојени и теш- 
ки у  меке столице. Све су њине ж ене носиле 
нало раскопчане груди и косу пуну увосница, не- 
уређену, спалу за  врат.

Код н,их не беше много смеха, већ много 
осмејака. ЈБине ж ене су  ме гледале врло уми- 
љато, благо; кадикад би нехотице прекрстиле но- 
ге и уплашено поруменеле, кад би приметиле да 
им се лепе, пуначке ноге с ја је , у  белим чарапама, 
до колена. Оне су их брзо покривале, окретале се 
хитро мужевима својим и насмејале се: „111то не 
питаш господина, па да га женимо?“

Мене би зачас помиловао њихов срдачан 
осмех и стисак руке, но после би ме опет обузи- 
н а л а  грдна досада, загледао бих се у  »и хове 
руке са нечистим ноктима. Више пута попадије 
су ме опколиле самог у  неком смешном салону, 
пуном стакла и чаша, на којима беху насликани 
шарени косовски јунаци. И док 6и каква лепа, 
бела мачка савила се у  моме крилу, оне су ме 
нападале што се не женим, хвалиле и браниле 
све мушке У граду, а  највише баш свога мужа. 
Мене је  зачуђеног развеселио њихов здрав и ра-
скалашан смех, који  ми је  шапутао о непролазној 
чари малих и шаљивих грехова. Оне су биле нај-
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према свему, осим земље, ко ју  би те  очи гледале, 
пуне лудог, радоског светлуцата. Али би се те  
слике најгоре мешале тек кад би почели причати 
о њиховој љубави. Тада би се у  мраку вртели и 
газили ти јадни сељаци, у  лудин гомилама, голи 
и пијани. Трчале испребијане жене са сухим 
опалим лојкама, крезубе и смрадне од зкоја. Оне 
се превртале и превијале у  мукама порођаја или 
леж аху крваве јаучући од мука, по земљи; ки- 
даху се од бола због разних лекова протав заче- 
ћа. Под прозорима би лежали крвави трупови за- 
кланих драгана у  сјајним чизмама. У мраку би 
се сјала њина сребрна пуцад на прслуцима; а 
иза пећи седеле би јадне, смежуране баке, са 
крвавим загнојеним очима, босе и сухе као грање 
и крпе. И све те  слике биле исполиване и посуте 
вином, крвљу, псовком и ритама. Узалуд бих ја  
покушао да их умирим, загушио би ме њин си- 
лан, поповски смех. Црквице би њине, шареке 
и  мале, биле пуие офарбаних светаца, кандила 
и гомила ко је  се крсте погрбљеио, и глупо гледа- 
ју . А ш ала би заогрнула владичанске дворове и 
све манастире, масним и пијаним велом слушки- 
ња и лопова. Ј а  бих после излазио уморан из по- 
повских кућа, док су  ми они сви нудили невесту. 
Прашина проткана сунцем падала је  преда мном 
и ја  сам пролазио. Понегде је  пао један цреп, по- 
кегде ј е  п ао  је д а и  плот.

Вребали су  ме трговци и водили силом к  се- 
би. У  кућама њиним не беше салона, него су ме 
водили у  грдне, светле собе. где стајаш е гласовир, 
а  иза њега палма и многи свети Јовани.

Њине су  ж ене биле сухе и мале, оне су ме 
дочекивале уздишући, опкољене децом, силном 
децом. Оне би уплашено брисале иза мојих леђа 
и најмаљ у трунку прашине, гледале сваки мој 
миг и спомињале прошла времена. Све су се се- 
ћале убиства књ аза Михаила; оне су тако беле- 
ж иле сво је  детињство, нису знале тачно кад су се 
родиле. Њине кошчаге, јадне, измождене руке 
грлиле су своју децу и криле сво је  слабе испуп-

боље мајке, али су  радо седеле тако румене до 
пуних груди, тихо се смејући примедбама кли- 
завим и  бестидним. Тек кад бих пренаглио и по- 
кушао у  мраку да загрлим ко ју , наишао бих на 
бесан и једак  отпор, на спомињање деце и мужа. 
Ј а  бих уплашен и застиђен стајао пред њима и 
осрамоћен одлазио. Оне су  ме назвале „фрајла* 
и цео ме град именовао отада тако.

Кад бих насмејан изашао од жена, дочека- 
ли би ме попови и тешили.

Црни и тешки, говорили еу о свему са хит- 
рим презирањем. Њине меке, јако меке руке, ми- 
ловале су уморно моју; причали су  ми о тим 
празним црквама, ко је  сам толико волео. Много 
су  се смејали. Најрадије су говорили о сељацима. 
У  мрачној соби, при столу пуном чацга вина, вм- 
на у  ко је  су спуштали уж ета да не киси, ницале 
су  сел>ачке главе из њихових речи, разбарушене 
и необријане, са  малим, лукавим очима и пониз- 
ним лицем. И све је  било угојено и весело. Тешки 
као волови били су ти сељаци у  причама њихо- 
вим. Глупи, кадикад духовити, у  заседи, и прева- 
ри, силни као ж иле борова у  грамжењу и отима- 
њу земље. Оцеви који  су гледали како им дете 
умире иза прашннх, малих прозорчића у  ниским 
собицама, где су чепркале кокоши; жене што су 
рађале и сутрадан већ устајале и чистиле шталу; 
и деца што су се, неодрасла, полугола, ваљала по 
слами, мала браћа и сестре што су се играли бед- 
них и блудних игара. „Па то је  свуд тако", сме- 
јали  се они. Запрепашћени свеци гледали су са 
зида окреченог, белог и чистог и глупа лица оби- 
лазила су око стада оваца и око чапурја. Не бе- 
ше ниједне драге слике у  речима њиним, пуним 
непрегледних поља кукуруза и стрњика; а у  ни- 
ским кућама виделе се само сенке, горе него сен- 
ке живогиња-

Т ек недељом би кицале смешне, накинђурене 
девојке, намазане и офарбане и гомиле црних, 
пијаних сељака. А под густим, сељачким обрвама 
старица, севала би горка ж уд  и бесно лукавство
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чене кукове иза глава, свеж их и румених, сво- 
ји х  девојака. Њ ине смешне сукњ е трчале су ша- 
реке око њих. А оне се уплашено освртале. Т уж - 
но су ме гледале, кад се забунише и  не умедоше 
да разликују балкански савез. Ј а  бих заборавио 
сав свој живот, који  ми се чинио и смешан и луд, 
па сам дуго седео код њих. А оке су  тужно и 
благо говориле, намучене и слабе, носиле за  собом 
црепове вруће пгго су и х стискале на прозебла 
ребра. М ужеви њини, који су мирисали на сирће, 
ушли би тихо и одлазили брзо. Девојке удаваче 
гледале су ме испод ока и свирале ми много. Оне 
с у  ме опет питале да ли  сам читао „Сањина а 
ја  сам се тргао кад су прошле поред мене. Оне 
су ме опет питале да ли сам читао „Сањина". У 
мирисним кутијама, под исписаним лепезама, оне 
су чувале распореде светосавских беседа и слике 
пештанских глумаца. А кад би се око мене иску- 
пиле старе пријатељкце из детињства, оне би ми 
милостиво и бестидно допустиле, пренемажући се, 
да чујем њине мале тајне и да уграбим њине 
књижице, на којима би споља стајала: „Ромео и 
Јул и ја , од Шекспира, издала Браћа Јовановићи у  
Новом Садуи, а  у  којкма бих налазио избор гром- 
ких шала и слика. И тако бих опет седео у  вен- 
цу девојака, што су  се весело кикотале око мене, 
гасиле свећу, па ме љубиле, а  нисам знао која. 
Ј а  бих уморно одлазио из тих кућа. „Их, како је  
туњ ав", викали су  за  мном. И сви су  ми нудили 
невесту, невесту,

Тетке су биле одлучиле да ме ожене, и ож е- 
нише ме. Оне су ни свако вече долазиле са Ма- 
цом, али оам се  ја  ругао и дочекивао их без ра- 
дости. Но вечери су  биле тако дуге; пљуштале су 
страшне кише, а  та девојка ме мамила тихо, али 
неуморно.

Она би одмах седала до мене и  причала ми. 
Сироче без оца и мајке, она ме је  давно волела и 
чекала и била ж ељ на. Мене је  зачудила њека ле-
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пота, а био сам уморан. С ве је  то  пролазило тако 
једнолико и  нирно. Тетке м оје су  ме дочекивале 
и викале јо ј:  „Ево ти иде младожеља", а  она је  
по наадан била у  њиној кући.

Напољу је  падала киша и  дуго смо седели 
после ручка. Мени је  било тешко, лице ми је  јед- 
нако било подбуло и бледо. Ко зна пгга се догађа- 
ло у  мојој души,

Она ме није остављала. Чекала ме и  долази- 
ла сваки дан. Саливена од свиле и лепог меса, она 
ми се нудила тихо и понизно. Слушала је  о мо- 
јо ј „блесавости" и мом тајном, раскалашном ж и- 
воту много и то је  будило *аену радозналост. Ста- 
јала је  дуго лреда мном и  гледала у  моје мутне 
и мирне очи. Тетке су нас остављале саме, а  де- 
војка уплашена мало од оног што је  чекала, бе- 
жала је  од мене у  мрак и мамила ме у  кутове 
собе, на меке диване. Она ме је  питала о детиљ- 
ству и  сећала ме како смо се заједно играли, мада 
се ја  тога никако нисам могао да сетим. Она ми 
је  говорила о самоћи, која ју  је  пратила толико 
година и како је  у  овакве тужне, хишовите дане 
моје тетке једнако испитивала о мени. Она се чу- 
дила мојој нехатности, миру и досади, и једнако 
ми давала савете како да чешљам косу, па ми 
је  и сама чешљала. А ја  сам међутим покушавао 
да је  обухватим и гурао сан се с  њоме, док би ме 
она одгурнула и  рекла: „Ах, ти си гори од Са- 
аи к а ."

Но све ми је  она брзо праштала и брзо ми 
се враћала. Стискала ми је  руке и говорила да се 
гади маловарошких сплетака и жена, и да је  ж ел,- 
на „да живи, ж и ви ". Кад бих је  ја  запитао, пгга 
хоће тиме да каж е „да живи, ж иви", она б и  п о-  
руменела, заћутала, па се насмејала. Она ми је  
причала, како бисмо зидали кућу, описивала је  
ствари, посуђе, намештај и најмање стварчице 
помињала нежно и жудно. Она је  са дирљивом 
радошћу описивала своје завесе, салон и постеље, 
па би застала и  гледала ие молећиво. А кад би
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кавану. Она ме је  исгграћала, па је  у  кујни, иза 
врата, у  коднику, брзо прилазила, пољубила ме, 
дисала задихано и оонављала: „Слатки, још, 
јо ш . . . "  Ј а  бих непријатно трзао главу, а  уста 
су ме болела од њених зуба. То ме је  једило; се- 
ћало ме на једну моју љубав, на једну собарицу, 
кад сам са мајком путовао у  купатила. Чак и 
мирис марамице њене сећао ме је  оне. И сваки 
дац сам све више био заљубљен. А она је  дола- 
зила све доцније. У  мраку, иза бачванскик ћили- 
мова, она ме је  љубила, несрећна због мога одуго- 
влачења. Ј а  сам са досадом почињао да је  грлим, 
али ме је  њена страст све више гушила. Она би 
расплела косу, мада сам ја , тајно, ту теш ку косу 
брисао еа лица, јер  нисам могао под њом да ди- 
шем. А имала јо ј је  коса неки теж ак мирис, од 
ког сам се гадио. Нисач могао дотле да замислим 
тако теш ке и дуге пољулце, док је  она једнако 
уздисала: „Слатки, још , јо ш " . . .

Пала би сва по мени; уста би љена постала 
лепљива и једнако ми говорила о браку: како ће 
наместити пбстелл, па салон, и да ће је  бирати у  
Ж енску задругу, Напољу се орио теж ак је к  звона, 
а  та је к а  мучила ме је  кроз толике године; мучи- 
ла ме ]е  и  сад. У век би од тог звоњења почела 
да ме боли глава и да ме препада мука. Отргао 
бих се од њ е и остављао је , са изгужваном сук- 
њом, лежећи. Она би се придизала и намецггала 
косу и шапутала ми: „Баш не знаш шта је  доб- 
ро.“ Њ ене груди би синуле из црних чипака, сил- 
не и с ја јн е ; она би скоро обезумљена превијала 
се у  мојим рукама. Каткад ме је  загризла за  ухо, 
и њен снех, тада ведар и бистар, дуго се витлао 
у  мраку. А ја  сав уморан, клечећи пред њоме, 
сагибао бих главу у  њека недра и осећао нд лицу 
капљице њеног зноја. Узалуд бих покушавао да 
уставем. Чим бих узео какву етвар у  руке, она 
би ми је  отимала, смејући се, и  љубила ме далл, 
бледог и поднадулог. Она се грчила у  мојим ру- 
кача и опет ми причала о  собама и камештају. 
Сломену неку епизоду из „Девајтиса" и  рече: „Та

нас сасвим закрилио мрак, она би ме загрлила и 
шапутала задихано: „Немој слатки, слатки."

И тако су  дани пролазили опет лепо. Будио 
сам с е  доцкан, а  тетка ми је  улазмла тижо. Ј а  
сам се дизао и хедао необучен, горе-доле, и кијао. 
Свако јутро сам дуго и много кијао. То је  била 
нека породична болест код нас.

Са зида су  ме мотриле иконе гтуне босиљка; 
в а р о д  који  се  с ел и о  и а ч е л у  са  латријархом и 
веаано робље са очима девојачким. А ја  сам при- 
лазио огледалу и дуго сипао хладне воде за  врат 
и гласно кијао. Старац један улазио је  и ложио 
пећ. Ј а  сам радо разговарао са слутама. Он се 
брзо расп ри ч ао  и при чао  у век  једио исто, како 
је  палио неку ватру, у  снегу, на улици, како беше 
цича зима. Народ је  играо коло око ватре, целу 
ноћ, под ведрим небом, а он је  бацао капу у  вис и 
викао: „Живио Полит-Десанчић."

Ето тако су пролазила јутра. ГГробудио сам 
се, али сам лежао и даље са загледаним очима 
у  таваницу. Ж вакао сам нехатно и  читао, зева- 
јући, иовине. Загледах се у  порту. Око усана сам 
имао неке ж уте пеге, јутром сам био јако подбуо 
и  ружан. Видео сам неке старе зкене пред пор- 
том. М оја глава клону после као од болести неке. 
Видео сам само споменик на тргу, пред црквом, 
пун крстова и светаца.

Сва мокра од кише, долазила је , пуна слат- 
киша и причала ми хитро. Она ј е  знала све ра- 
скалашности, све прељубе, имања и ове тајне. Се- 
дела је  крај мене и весело јела. Љубичаст вео, 
који јо ј је  сметао, падао је  као сенка у  њен осмех. 
Каткад се тек видео њен румен, влаж ан језик, 
који се снажно вртео у  шећеру. При ручху би 
увек било гостију, а она би весело служила, као 
да је  већ домаћица. После ручка еу пажљиво по- 
гледали да ли и х слуге ч у ју  и  наздрављали кра- 
љ у  Петру.

И, после тога су  сва лица засијала безбрижно. 
После су  певали и говорили о рату. Мене су већ 
називали младожењом. После су сви одлазили у
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пгга је  слађе од тога на свету," Ј а  видех да је  
поруменела, стискух је  и разгрнух јо ј недра. Њ е- 
не очи плануше; она ми је  једнако шапутала: 
„Слатки, слатки . . . "  Осећао сам на своме образу 
како њено било еилно куца. У  нереду одела, раз- 
дрешеног, разли се још  лепша и беља, но у  ру- 
кама мојим. Т еж ак неки нирис заносио ме је ; 
њене вреле руке се играле по мојим хладним 
плећима.

Тад моја рука, љ уто и незграпно, претрча по 
њеном телу и нека дугмад отпадоше. Она се пре- 
ну, цикку, одгурну ме и шапуташе уплашено: 
„Не, то  не", брзо купећи одело око себе, што се 
бело и црно витлало, око њених разголићених ко- 
лена. Она паде о прозор што звекну, мутан и 
мрачан, Њ ене руке су  уплашено стискале груди 
и чипке и  покидано бело рублл. Она се осмехну 
слабо и зашапута: „Кад ми будеш м уж ." Прсти 
су јо ј хитро стезали и везивали витцце и дрхта- 
лн под дугмадима. Осврте се и поче завијаги ко- 
су и  рече: „Више нећу доћи , . и мало стидно и 
јетко додаде: „Вараш се, ми нисно Јевр ејке."

А после је  дошао медени месец. Вио сам сме- 
шан у војничком оделу и блед.

Медани месец, медени месец.
Р уке су лепљиве од врелог тела, а лица испи- 

Јена, бледа и ж ута од уживања.
Она је  била свуд. Мкрис њеног тела, неки 

теж ак, опојан мирис, сусрео ме је  у  зидовима. у 
вратима, у  пећима, по столовима, у  јелу  и води, 
у  постељи и у  моме оделу, само га у  вину не 
беше.

Ј а  сам уморан устајао кад би звона зазвонила 
и одлазио у  цргау празну и  хладну. Чим би ме 
ои а  видела бледог или тужног, она би ме одмах 
загрлила и љубила и шапутала ми: „Слатки, 
слатки."

Избијаше поноћ. Ј а  је  чух како ми шапуће. 
Одбијаше зору. Ј а  осетих на себи топли покривач 
њен, који  је  мирисао на њене груди. Ма куд пру- 
ж а х  руке, прсти ми се губили у  њене дојке. Она
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ј е  клечала преда инон, на мени, иза мене. Њен 
глас се јављ ао свуд. Н>ене власи сам налазио свуд; 
у  кн.игама, у  јелу, к  око врата. Она ни је  све 
чинила по вољи. По цео дан она би гледала да 
ми све, што хоћу, дода. Молила ме да чувам 
здравље. Н>ен ход беше набујао и витак, њене 
лепе ноге савијале се оштро. Рано у  зору, кад 
сам отварао очи, видео је  како, скоро сасвим 
гола, легки на мојим грудима. У првим данима, 
она је  била сузна и  невина; но после је  брзо, са 
њеним безазленим кикотом, почела весело сипати 
шале и  досетке. Ј а  сам зачуђено слушао и,ене 
исповести. Особито у јутру, седела је  радо, скоро 
гола, у  постељи, и питала ме о  љубавним заблу- 
дама. Ј а  сам зачуђено слушао како ми описује 
жене, којих сам се једва сећао, тихих и пристој- 
них, пуна кикота. О протиници је  причала нешто 
тако грозно и гадно, да сам бесно викнуо: „Ћути, 
молим те.“ А она, уплашено и  увређено покри 
своја гола бедра, и рече: „Што се чудиш? А с ким 
ћу да говорим о том, ако нећу са својим мужем?" 
Тако су пролазила јутра.

Највише ме је  дражило, кад би она, држећи 
једном руком кошуљу, ишла по соби и јел а  зао- 
статке вечере и слаткише, па би брзо притрчала 
и бацила се на мене и опет ме љубила. Њен мали 
мозак тражио је  све тајне што се криле у  утроби 
њеној; оиа ме је  питала тако чудне ствари да бих 
се ретко, али грохотом, насмејао. Ј а  сам уморан, 
сав подбуо и слаб, одлазио и враћао се, а  она ме 
је  чекала и грлила још  са врата. Приметио сам 
да је  са кикотом покушавала све љубавне испите. 
Мамила ие да јо ј  откријен љубавне новости, о 
којима је  ко зна где читала. Она ми је , по цео дан, 
причала громке приче о женама из завичаја. Ж е- 
не ко је  су почеле да седе, имале по четворо деце, 
јавиле су  ое у  њеним причама чудне и луде, тако 
да сам се ја  и  нехотице заценуо од смеха, кад 
сам представио крај њих сенке њихових Нелавих 
мужева. погурених професора, чиновника и попо- 
ва. То вече смо мало више гоош за вечером и она
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Причала ми је  како су  је  удали, као што се 
хоњ теслими. М уж  јо ј је  био велики, дебео адво- 
кат. Био је  негде на бојишту, судија. Седели смо 
у  вргу болкице. Она ми је  шапутала, трудећи се 
да разумем њен меки, шушкајући пољски говсф. 
Над Краковом је  било тада благо небо; или се то 
мени само чинило, јер  сам опет био млад и жив, 
Налољу, негде, гинулк су тада људи; она је  до- 
восила новине и  читала ми очајне борбе, у  ш у- 
мама. откуда се ја  вратих.

Сместила ме је  у  засебну собу, чији су  про- 
зори гледали у  замрзле прозоре једне старе црк- 
ве. Било је  као у  детињству. Врхови арвећа ви- 
рили су кроз прозор, а  из постеље сам видео пар- 
че иеба. А кад паде први снег, упознасмо се боље. 
Ома је  чесго плакала. И љубав нам је  дошла као 
неигто сирото и  јадно, н  речи наше пост адош е 
тише. Њена црна глава, са  увек, и у  мраку, бе- 
лим затиљком, клонула је  често заморена.

Сећам се, био је  дан пун снега. У  прозорима 
је  грање све у  снегу. Звоник цркве нестајао је  и 
љуљао ее у  магли- Она улази и баца ми мокре 
рукавице у лице. И тако ледена пада на м оју бо- 
леснкчку постељу. Спавала је  добро; откад мене 
зна, спава добро. Топле, љубичасте жилице ви- 
југаху се на њеним рукана. Разгрнух јо ј груди и 
нађох на њима недаљон, у  којем је  била урезана 
једна од тужних мазурки. Никад јо ј не сагледах 
груди. „Биле су мале и нежне и имале су дубок, 
отрашно љубичаст цвет.“ Она рече такс. Њ ене су  
руке бледе и топле. Чиниле су чуда те  руке, које 
су грамзиле за слашћу, и ко је  су  имале смелости, 
лепе, слободне, чаробне смелости. Оне су опијале 
беле, бестидне, оне су чиниле лепим и оно што 
је  и на невести отужно, А љубав? V љубичастим 
жилама је . У белим као лабудови ребрнма, и на 
чланцима руменим од страсти. Ко је  та ј, ко још  
има снаге, младости и чари за  љубав? Ко је  та ј, 
ко ће и над топлим, узбурканим грудима жен- 
скин, орошеним са капљицама ледна, луда, бесо- 
мучна зноја, остаги ведар?

се весело насмеја: „Па ш та ћеш, око тога се окре- 
ће свет.“

Ућутах и погледах је  пренеражено. ЈТежала 
је  крај пећи сва гола. Њ ене лепе ноге, испруже- 
не, витлале су  се у  с ја ју  пећи, као да су играле. 
Ј а  јо ј  тихо приђох, и неким осмехом пуним стида, 
којег дотле нисам познавао, узех њену кошуљу 
са земље, покрих је , и  почех јо ј говорити о зем- 
ллрадничким задругама. Тако су опет пролазилк 
дани и месеци. Она је  почела да се гоји. И ми 
нисмо имали деце.

Прозор је  отворен. Ј а  видим у  њему, као у  
неком мутном огледалу, моју бледу главу и моје 
крваве усне, кад гутам лед. Далеко иза брда, пла- 
ве се Карпати. К аж у да ће ме однети тамо и да 
ће ме излечити. Али мени је  лепо овде. Кракоа 
је  леп. Стар је  и магловит.

Она је  заш ла у  болницу већ трећи дан. Да, 
љубав нас свуд нађе. Била је  мала, танка, као де- 
војче кад први пут иде на бал. Згрозила се. Ле- 
ж ало нас је  тридесет у  соби. Напољу је  сјало 
слатко, јесењ е сунце, а на мојим грудима беху 
кесе са ледом. И кад је  села на крајичак моје 
постеље, ја  сам се осмехнуо.

Седим на јастуцима и гледам у  мутне крово- 
ве. То ми је  занимање. К аж у, од тог зависи ж и- 
вот. Лечник има дугу седу браду, која ме јутром 
пробуди. Она је  имала сина, малог сина. Није она 
била лакомислена. не. Ништа она није знала: 
њено тело је  знало само цвокотати зубима од 
страсти. Чинила је  све да ми се прикаже као 
учена жена. Читала је  Ничеа, а кад сам је  први 
пут изненада и дивље загрлио, она ми рече: „Ви 
сте демон.“ Био је  новембар.

Били су то чудни дани. Небо је  било топло 
увече и  сви смо се окретали да видимо ласте. 
Сокацима је  врвео свет. Дрвеће је  клијало и сви 
смо се смејали јесени, што је  уобразила да је  
пролеће.
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Сећам се, био је  Божић. V  туђини, она, непо- 
зпата, дошла је  да ме утеши, јер  сам плакао над 
вешалима која су  ницала негде. И знала је  добро 
шта чини. Никад девојче не може дати та чари. 
Тек јад , очај и ж ељ а за  изгубљеним доводе до 
екстазе. За  румене часе и пригушене крике, ми 
смо дали ђаволу душу. Н ије љубав Бог, ни ж и - 
вотиња, ни лудило; она је  магла, магла крви. мла- 
дости и неба. Зави ја све, те  је  драго живети. Но 
магла остаје вечито ташка, пуна сласти и бола и 
везана са  небом. Она је  често плакала. Није то 
био плач, в о  грдне крупне сузе, грозно велике, 
навру на њ еке очи и  уздрхта на трепавицама, док 
се откину. И данас, кад зажмурии, облије ме не- 
ка изнемоглост мислећи на та ј дан. Осећам њене 
запупеле образе на моме челу, осећам грчење ла- 
ких, тако страшно као ласте лаких руку, око 
мога врата. Видим она чиста уста, тако чиста, без 
оног болног, напорног осмеха драган&, а  на трепа- 
вицама две грдне сузе, па ми је  по неколико дана 
тако грозно тешко. У  црном огртачу, са скромним 
оделом, јер  сам ја , видевши н>ену ђачку слику, 
заволео то одело, са  сукњицом увек мало угуж - 
ваном, очешљана, тиха и  уплашена, она ће увек 
преда мном стајати као болна јадна сенка, магло- 
вита, како гледа кроз прозор и тихо каж е: „осам 
сати . . .  треба да идем“.

Једанпут су  ме извели из болнице. Стајао 
сам и гледао у  тај пун снега град. И нисам имао 
никог свог, под ташким сенкама катедрала, где 
дуго мишљах на ђаке и војнике који су  се, овако, 
потуцали испод тих мрачних зграда и тукли у 
очајно лудим двобојима, по механама испод зем- 
ље, затим седели огрезли у  крви, код старих ал- 
химиста. У  болници су  тумарали по целу ноћ 
Босанци и пљуцкали крв. Недељом, при служби, 
певаху сулуде девојке, у  бело рубље и дебеле, 
вунене чарапе обучене. Оргуљаш је  био слеп, а 
први глас је  певала једна калуђерица са грозно
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уиакаженим лицем. Киша, она страшна, пољска, 
падала ј е  вечером , а  п о  х одн ш џ т а с у  лутале, лу - 
пајући штакама, оенке ко је  су пљувале крв. На 
зидовима су висили дрвени Христоси, са забезек- 
нутим главама и чворугавим коленима. Т у  сам, 
први пут, осетио страшан страх, ту сам, први пут, 
сажалио се, над свима нама.

Прозор ни још  увек гледа на снежне кровове. 
У  прозору су  три њена зумбула. Причао сам јо ј 
о селима нашим, о прозору у дому моме, и сутра- 
дан  к и  ј е  а о н ел а  три зумбула. Она има малог 
сина и мора да је  у  потаји много плакала. Један 
стоји лево. Он је  руасичаст и тих. Кад га јутром 
заливам, он је  тако мио, миран. Он ми вене. По 
среди је  један бео. Свако јутро ме сећа бледих 
лица к о ја  сам љубио и  к о ја  су  сад хо зна где. 
Он је  сузан и плах као јагње. Трећи стоји десно. 
Он је  румен. О њему не могу ништа да кажем.

У туђини сам, постељу сам покрио бачван- 
ским ћилимима. Сигурно и х  ј е  каква Буњевка 
ткала —  просто јо ј било. Он је  весео и богат, увек 
ме развесели у  туђини; кад га погледам, небо 
зарумени. Ј а  јо ј  не рекох ни речи. Ј а  је  не љ у- 
бим. Ј а  љубим небо, моја је  љубав блага. у  сну, 
и непролазна. Њ е нема у  животу моме. Њ ене су 
очи тамне и топле као урме. Коса јо ј  је  румена 
као трава у  јесен. Или се то само чини, тако чи- 
ни? Та коса ме дирну, те косе ми је  жао, те увеле 
траве. Ту косу пољубих прво. Њен глас је  дети- 
њаст, њена је  марамипа намирисана; и да није, 
мирисала би од чистоте. Њ ене су очи мрачне и 
румене као крв, оне су моја радост. Она ми много 
говори о своме синчићу. Ми много говоримо о 
њеном синчићу. Њено је  чело смешно, тако бол- 
но, наборано, уморено; можда што је  м ајка, можда 
што мене воли. Мени је  жао ње, особито њених 
р у к у , топлнх и  бледих. Она ј е  поштена, не реци- 
те  ми никад да она није поштена. Она има страс- 
не, бледе, искрхане руке, што се стиде и крију. 
Њена плећа дрхте као грање под снегом.
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Лежим, а  моји прозори су  ж уте боје. И, ху- 
хаван и  болестан, ја  видим како из мрачних по- 
друмских прозора вири зима. А ово ж уто лкшће, 
пуно снега, прати ме већ три године и пада ми на 
груди и убија ме. Лежим, и видим само дрвеће 
кроз прозор. Разговарамо се. Лишће ми њише 
збогом и пада. Зар није љубав само лишће? Ја  
тако мало волим људе, а  лишће ме тако добро 
умири. Мој живот зависи од њега. Уморан сам. 
Отишао бих некуд далеко и не бих се осврнуо. 
Отишао бих некуда у  ж уто лишће, ко зна куда; 
а кад би неко плакао за мном, ја  бих написао 
карту; „Збогом, идем да оздравим."

Тражим дах, изгубио сам га негде у  лишћу. 
Плачу око мене, али не за  мном, него за  руме- 
нилом којег нема више на мом лицу, за  светлош- 
ћу ко је  нема више у  мојим очима. И опет ме му- 
че. Ноћу ме затварају  у  затворе а  дању се поту- 
цам по болницама. Бедеми су завејани. Цео дан ке 
видим ничег, само бедеме у  снегу. Немамо све- 
тиљака, седимо у  мраку. А к  кад ме опет пусте, 
остаје све со  старом.

Врбаци пуни снега, питају ме: зар се још  
увек екиташ? Трамваји су луии сиротиње и бе- 
де. Ж ена пребледелих од мраза, што стоје, по 
цео дак, за  мало млека, за  мало масти, са малом 
децон, помодрелон од зиме. Како је  мени жао 
ових људи. Ми бар нмамо снаге да се мучимо, а 
ови су људи меки. Ј а  никога немам међу њима. 
V  туђини сам, и пролазе сенке око мене, црне, 
тамне; кису ми нико и ништа. Снежни врбаци 
чудили се мени. У  мојој души не беше никахвог 
бола, а л и  н и  ср ек е . Т рам ваји  ју р е . Д еца с е  насме- 
ше хаткад на мене, а гвоздени натписи дућана 
пролазе по зидовима. Воде се следиле, па не те- 
к у , . .  Дашчаре и дрваре, које ме сећају завичаја, 
завејане су, сухе и прозебле.

Отишао сам јо ј. Она се играла са дететом. 
Њ ен синчић, мали п леп, као да неће кикад да 
порасте. „ Је  ли то због мојих грехова?" пита она 
и смеши се горко. Она ме грли одмах. Она је  леп-

Ш та ћ е с  нама бити? Не знам, а  и нисам радо- 
знао. Да се вратим кући? Они не воле мене, а  ја  
мрзим њих. М ожда смо срећни, јер  је  жалим. 
Око нас пупе под снегом гранчице, а  облаци мла- 
ки и  уморни уче нас некој старој, болној иронији, 
којој је  корен превелика љубав. С ве сам чекао 
да ће још  нешто доћи у  животу, да ово досад 
беше само комедија. Сад видим да после сажаљ е- 
ња не долази ништа ново.

Волим је . Позно увече враћамо се у  Краков. 
Воз јури кроз шумице, кроз бедеме, а ми скриве- 
ни у  једном куту, сањиви и бледи, говоримо тихо 
о љубави и неправди. А после, у  магли, међу зи- 
довима старим, одлазим њ ој. Она ми меће синчића 
око врата и, клечећи преда мном, љуби ми руке, 
дрхћући од страсти, и гушећи се у  очају. Хоћу 
да се сећам на њену бледу главу. Поклоним јо ј 
ма пгга, она кликће, али та радост брзо прође. Ј а  
ево чекам да се  још  штогод догоди у  мом живо- 
ту, али видим већ да после сажаљ ењ а не долази 
ништа ново. Њен ход је  ситан и лак. Пролазимо 
ли крај смрзнутих, снежних грана, ја  никад још  
не видех да је  х о ју  одгурнула опоро. Нађе ли на 
путу увео лист, па и блатав, она га диже и закити 
се њиме. „О како те  данас волим", каж е она сва- 
ки дан.

Мој зкивот је  довршен овако, а да нисам при- 
метио где је  стао, а  оног, што називам живот, и 
пеиа, и кема. Небо воли људе, а  вода кам жубори 
под прозором целе ноћи. Ми смо загледаки једно 
у  друго. Она ми шапуће, моли ме да је  водим, да 
је  однесем одавде, а  ја  Јо ј се ругам да је  у ту- 
ђини боље. Напољу се деру деца са ванредним 
издањем новина. Све ће то проћи. Ко зна, можда 
ће се играти веселе олерете о  овоме што сад чи- 
не. Не знам више шта Је  добро, а шта зло, али 
ми се чини да то не знају ни други.
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ша сад. Она је  сад пуна таме. Она има нечег бол- 
ног сад, нечег што пре није имала, нечег пгго се 
добија од стида.

Ми завидимо свима што рано у  зору иду на 
рад. Ми немамо рада, нити нас чекају  где. Мене 
болница, а њу дете. Ми се кријемо. А поздрави 
ли ко весело добро вече, отпоздрављамо тужно 
добро вече. Стојим са њоме у  бедемима, над мо- 
рем чађавих, прљавих кућа и  болница. Сузе ми- 
ришу по брдима. Н ије ми ж ао хиљада и хиљада 
х у л л  и ниткова и  слугу што сад гину. Борови 
хучни глелају нас, бледе и  модре од ветра и  стра- 
сти. Никога ми није жао, најмање себе самог. 
Ж ао ми је  само синчића њеног малог.

Позоришта су  пуна. К ад какав без ноге уђе 
у  трамвај, дуго чека док му каква стара жена 
уетаке, Сећам се наше докторке, са црвеник кр- 
стом на грудима. Она ме је  увек звала; „Пубн“, 
и цео дан ми је  говорила о госпођи Елен К еј. Си- 
ноћ је  препадоше, на делу, са једним санитетским 
капларом, иза хармониЈума у  сали болнице. Цела 
се болница смеје. Преносе ме кроз који  дан у 
брда, у  Закопане. Она ће и тамо доћи, за  мном.

Теш ко н лагано су ме носили уз степенице. 
Велика и крута сестра пришла ми је  хитро и 
свлачила ме као дете. Она ми рече: „Што нхсте 
р ек л и  д а  сте Хрват, б о љ е  б и  Било?" С в у х да  и е  је ,  
обавила ме леденим облогом. Нисам рекао ни ре- 
чи. Склопио сам очи и дрхтао. А она ми седе на 
постељу; њена велика уста накривише се и на- 
смејаше. Убриса капљице зноја са мога чела и за- 
ви ме још  чвршће. А над мојом постељом стаја- 
ше таблица, под распећем са црном бројаницом, 
и  на њ ој беше, као од шале, од веселих друтова, 
написано, не^ачки:
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Ине: Петар Рајић;
Чин: храна за  топ;
Вероисповест: грчко ист.;
С талеж: нежењен;
Старост: 23;
Занат: краљеубица;
Дијагноза: туберкулоза.

Х оћу да вам причам.
О једном човеку кога не могу да заборавим, 

и који ми беше више него брат. Један једики чо- 
в ек .  Један  младић у  свету.

Беш е прва априлска ноћ, ја  је  никад забо- 
равити нећу: сећам се, сећам се, то је  несрећа и 
судбина моја. Сваки час сетити се нечег горког.

У време оно звали су  нас чудовишта, јер  им 
се нисмо допадали, Називали смо се „уморна ом- 
ладина", а  Беч нас није трпео.

Сећате ли се, мене су  сви мрзели, осим вас 
Далматинаца, а ја  сам вас све волео. Имали смо 
малу кавану кад сам вас упознао, и свако вече 
сио се састајали да пробанчимо ноћ. А х сећате ли 
се кахо смо били смешни?

Сви смо били врло учени. И сви смо били 
кеиспавани, бледи, разбарушени. Тихо 6и скида- 
ли шешир и улазили, а  сваки би поздрављао сво- 
јим  поздравом .

И док би под шеширом залепршале наше ду- 
ге црне косе, чуло би се: „народна песма, госпо- 
до“, „прерафаелизам, господо", „узајмите ми јед - 
ну круну, господо", „синдикализам, господо". Сва- 
ки је  имао свој поздрав. А волели смо се јако, и 
нисмо били горе луде него други. Увече смо ве- 
черавали црну каву са кифлом.

Свет је  равнодушно пролазио краЈ наше го- 
миле, што стајаш е свако вече пред опероч. И сва- 
ко смо вече говорили о Русији. Сви смо говорили 
много.

Сећам ое Једног што је  ћутао. Сећате л к  се, 
драги мој, његове сенке нагнуте над микроско-
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Ј а  сам Био давно навгагао нв све ђаке, тлу- 
мипе и Црногорце, који су  се дружили са нама. 
Беш е нас свакојаких, ипак, Ја  се зачуђено окре- 
тох. Помислио сам да је  какав песник, Јер ми 
сио често били песници.

Мене је  погледао, непознатот, само је  мене 
погледао; а те  очи беху светле, бистре, оне ме 
сетише неба.

Ј а  тихо запитах Једног правника крај мене, 
који је  једнако тражио незу међу Душановим 
захоником и неким едиктима, „какав је  та ј"

„Нека далматинска ждера, пробисвет, немоЈ 
да му узаЈмиш ." „

Ништа код нас не беше чудно. » е г о в о  оде- 
ло зачудило ме је . Беш е изнурен и блед. Црни 
капут, што Је висио са »егови х погрбљених гоге- 
ћа, толико је  био смешан над тим избелелим 
хлачама, као да је  неко, на весело, летње, мор- 
нарско одело, набацао црн, погребни, свеш тевич-
Ки ПјТ9Гтгг

у  ТО доба, ја  сам говорио само о коринтским 
ступовима и  о родољубљу. Зачудих се љеговом 
лепом лицу, благом и чистои; на » е м у  не беше 
ниједне боре, ниједне пијане сенке. Он ми је  пру- 
жио руку и рече: „ви личите на мене, да нисте и 
ви на п у ту ?. . .  позајмите ми, молим вас“ . . .  Њ е- 
гове рухе су дрхтале, и биде пуие белега и рана, 
нечиете; оне се грчиле У Мрежи замршених ж и- 
ла, пуних чворова. Али н»егова раздељена коса 
беше мила и блага, као старо злато.

Рекош е ми д а Је  бивши морнарски часник и 
да има везе  са московским студентима, да је  ноћу 
пијан, а да дању учи децу енглесвом и фран- 
цуском.

Пред зору, изађосмо на улицу, Одрпанци су 
прашили и чистили калдрму и заливали је . Ми 
смо волели те мрачне, мокре улице. Знали смо 
да нам је  будућност на улнци. Неиспавани и  глад- 
ни, застајали смо и говорили дуто о свету, о зем- 
ллрадничким задругама и Славенству. Ј а  сам г о  
ворио само о Рјепину. И ти бескрајни разговори

пом на белој завеси под таааном, коЈу смо гледали 
ДУГ0'аор ом  кад би се враћали кући.

Учро је . К аж у, био Је  често гладан.
У  завичају су нас мрзели, па ииак нисмо ми 

били најгори.
Били смо само смешни, и млади, ах  тако мла- 

ди. Х тели смо да спасемо свет, Сећате ли се о 
каквим смо све лудоријама говорили. А  све би се 
Свршило на Русији.

Сећате ли се оног пгго је  доказивао да смо 
наЈмузикалнији народ, сећате ли се оног што је  
викао: „отвори облок, ја  бум певал“, и оног што 
Је  по ваздан говорио Вука Мандушића? Сећате ли 
ее како су нам косе биле дуге?

Ади што нас је  највише спајало, то беше си- 
ротиња и сушица; оне су  нам биле верннје него 
наше драгане, ко је  су већином биле собарице. 
Сећате ли се, у  нашем су друштау и ветеринари 
говорили само о Русији и о уметности.

Лежим, и видим само мутне кровове. Данае 
су  ми двапут фотографисали плућа, па сам фи- 
лозофски расположен, драги моЈ. А они су већи- 
ном мртви. Леж е, лепо л еж е под земллн, неки 
на северу, неки на југу, неки на истоку, неки на 
западу. Зашто, драги мој? А х, хоћу да ти причам 
сан, Један мој сан, и да те  успавам, мада знам да 
и ти сад лежиш  негде и не можеш да спаваш. 
Данас су ми двапут фотографисали плућа, па 
сам сентименталан.

Тада, једно вече, дошао }е  он, ја  га никада 
више заборавити нећу, Брзо је  нестао после, па 
ипак, он ми Је  био више иего брат.

Чинило се да његове дуге и  ганке, као мотка, 
ноге не газе по земљи, као да је  лебдео над зем- 
љом. Не беше одрпан, па ипак, боју његових хла- 
ча не погодих никад. Над њима, црни морнарски 
капут, на њему једно једино златно дугме, „мо- 
Ја златна лрошлост", рече он. Глас му беше му- 
тан и благ. Ј а  сам од њега научио да говорим 
искрено. Пришао је  столу тихо и поздравио: „По- 
линезија, господо."
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што с у  по кафанама, у  тогтди д у гок оси х  ђака , 
доводили до обесних туча, ту, по улицама праз- 
вим, текли су благо, и нестајали по мокром дрве- 
ћу и црким крововима.

Називали смо „добро јутро“ сваком. Пред 
сунцем тек, залазили смо у  грдне мрачне куће, 
где смо становали високо, високо.

Те воћи смо се дуго свађали о  Хартвигу, о 
некој немачкој оклопњачи пред Агадиром, и о 
некој новој лепотици, једне јавне куће.

О, знали смо ми, добро знали, да смо несрет- 
ници, али смо говорили са очајном радошћу о 
Славенству, Највише су те  зоре нападали њега, 
јер  он се није мешао у  препирке наше, и стајао 
уплашен, наслоњен о стуб светиљке што се га- 
сила, ш апЛ ући: „Шта лоћете од мене још , био сам 
млад па је  и то прошло, шта хоћете још ?“

Сви су  викали, рутали му се и ударали га, 
питали су  га је  ли синдикалиста, )е ли платониста 
или анархиста, нихилиста, нешто је  морао бити. 
А он је  причао о снегу, о крстокљуну, коЈи зими 
држи сввдбу, о снежним облацима, а  највише о 
небу. Све је  мрмљао неигго неразговетно о небу. 
Ј а  сам мислио да је  и он пиЈан, Јер сви су остали 
били пијани. Тада га притаснуше о једно ставло 
и почеше га ударати, а  он рашири руке и рече: 
„ја сам суматраиста". Сећам се, била је  зора, не- 
бо Је  било тамкозелено, а  беше прва априлска 
ноћ. После се посвадише са неким жандармом; 
Ја га поведох, јер  беше кавгација љ ута у  пићу.

Становао ј е  у  близини и  ја  га отпратих. По- 
песмо се уз степенице и стресох се од зиме. Он 
ме је  једнако грлио и молио да га саслушам; го- 
ворио је  нешто о броду Каизерин Елизабет пред 
Солуном, о  неком шамару што га је  добио од ад- 
нирала, и о неком дворишту у  Которској тврђа- 
ви, где га обешчастише и где га хтедоше стре- 
љати.

Али Је мене болела глава, и све Је  то било 
тахо чудно и све сам се тресао од зиме. Ј а  сам 
га једва чуо.
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Па ипак, драги мој, како беше страшно оно 
што причаше о сво јо ј мајци. Она је  једнако прала 
и рибала под. Дед, отац, браћа, сви су били аи ја- 
ни; било је  страшно слушати како једино та ж е- 
н а  у  п ороди ц ц  ради, риба јтод и  спасава их, и 
буди и х мамурне пред зору. Она је  плаћала ду- 
гове, она га је  школовала, отац му беше писар. 
Кад причаше о гвеној коси седој, мени се учини 
да снивам, толико је  личила на моју м ајку. Ах, 
никад не могу да заборавим ту жену. Она није 
била н и к ад  за љ у б љ в н а , њ у  никад нико није ми- 
ловао, тукли су  је , мамили је , пијани и обесни, 
и она је  једнако рибала под. Његов отац беше 
весео човек, као и мој.

—  Драги мој, јесте ли слушали за мога 
оца? . . .  питајте за  његово име по нанастирима 
сремсхич, свуд га знају, литајте само за  дрвара 
Егона Чарнојевића. за  оног што је  и зими и лети 
носио бео шешир. Ок је  ретко долазио кући, про- 
давао је  коње у  Влаш кој, и говорио је  да тамо 
жене имају нарочити „вкус“. Он је  ретко био код 
куће, волео је  туђину као и ја .

Н>егова м ајка је  по цео дан рибала под, а 
н>ега је  школовала на Ријеци. Имао је  о  левом 
бедру леп нож, са балчаком од беле кости, а бе- 
ше најбдљи ђак. Педесет година је  она рибала 
лод па је  умрла. Он беше тад на броду, пред Мал- 
том. И ништа се није десило, брод није потонуо, 
чак га н е  лустиш е н и  кући. Он ми је  једнако 
шап^тао и причао, а ја  сам био зкељан да заспим,

'Прво је  причао о неком небу пред Царигра- 
дом, што је  било застрто неком жутом маглом. 
После смо лежали на некој једрењачи пред Хонг- 
конгом. На небу беше само један облак, он је  био 
љубичаст, а л н  лровидан, стајаш е некако баш над 
пристаништем, а  у  врху имађаше једну зелену, 
сја јн у  звезду зорњачу.

Све до његовог стана, он ми је  тако, испреки- 
дано, гоаорио о небу; једнако ми је  шапутао о не- 
бу, знао је  боју  неба сваког дана, оних година 
што х х  ј е  лровео на мору, по свету. Ј а  сам га
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је  то  било тахо чудно, али ]а  сам мислио да сам 
заспао, но се тргох, и видех га  кахо стоји преда 
мнон са  свећом у  руци н  шапуће ми, светлећи 
ии у  лицег „небо, небо“.

После ми је  опет причао о  мајци. Причао је  
како је , сећајући се њ е ,  у  далеким градовима, 
устајао и давао место сво је  старицама да седну, 
после смо опет били ча неком броду пред Каиром.

У  зору, он ј е  седео, јаш ући на једном топу, 
или је  ходао горе доле, у  служби, и једнако учио, 
учио. Учио је  из мојих књига, и ја  сам се мучио 
да се сетим откуд оне код њега.

Сећам се, стајали смо пред Каиром. Једна 
врло богата Американка и њено друштво посети- 
ше брод, а  он ј о ј  ј е  био додељен за каваљера, јер  
је  красно говорио са женама, а  још  красније пле- 
сао. После тога, једног дана, он је  весео и  млад, 
одевен у  бело, са златним мачем о левом бедру, 
ишао по граду, пуном лепих, накинђурених, белих 
жена и фелаха и магараца. Једно вече, изненада, 
састао се са њом и дуго су страсно плесали. Го- 
ворио јо ј је  веселе н смешне ствари.

С ве што су  чинили, тврдио је  да негде, да- 
леко, на једном острву, оставља трага. А кад би 
јо ј рекао да сад, од њеног страсног оснеха, до- 
бија једна црвена биљка, на острву Цејлону, сна- 
ге д а  се отвори, она би се загледала у  даљ и н у .

Она није веровала да сва наша дела утичу 
тако далеко, и да је  наша моћ тако бескрајна. А 
он је  веровао још  сачо то.

Под палмама, у  салону хотела, он јо ј је  го- 
ворио како он не верује да се може убити, или 
да се мож е училити леко »есрећним; н и је  в ер о -  
вао у  будућност; рекао је  да његове телесне сла- 
сти завиее од боје неба, да се  живи узалуд, ах  
не узалуд, него осмеха ради, са којим се он смеши 
на биљке и облаке. Рекао је  да његова дела за- 
висе од неког руменог дрвећа, што га је  видео 
в а  острву Хиос.

Она се  кикотала, он }е био смешан и  тако 
млад.

једнако ућуткивао, али је  он опет почињао, благо 
шацућући.

Целе те  ноћи сећам се само као кроз сан, 
мада ме то боли, а много ме више не боли, драги 
мој. Па ипах, та ј човек ми је  постао више него 
брат, ето тако, као у  сну,

У  његовој малој собици не беше ничег, осим 
старог намештаја и слика по зиду.

То беху сличице облака и неба.
Имао је  сличице неба целог света, а  ишао је  

за мном једнако шапућући: „ах, да сте их виделк 
у  бојама, ах, да сте их видели“. Сећам се, убри- 
сао је  са грдне, црне табле, к о ја  се као из земље 
изненада створила преда мном, док сам ја  брзо 
прочитао: „Пе1'з 1 е а т  еп§Цзћ“ и шапутао даље: 
„ово је  пред Цејлоном, ово је  пред Самосом. . . “ 
сећам се. Ј а  сам се бацио на постељу, али је  он 
сео до мене, држао ме за  руку, муцао и говорио 
даље. Бранио се  да није пијан и молио ме да му 
узајмим ноеаца. Па ме је  пољубио. Говорио ми 
је  да се не плашим његовог одела, погладио оно 
последње дугме и рекао: „моја златна прошлост“. 
Пољубио не је  опег и почео одушевллно да прича.

Ј а  сам покушао да заспим, али је  тешко 
ишло, он ии је  једнако шапутао, а сваки час сам 
као у  неком огледалу видео, над својон главом, 
сам своЈе лице. Била је  то чудна ноћ. Изненада, 
он ми се учини давно познат и ми смо дуго го- 
ворили о будућности Србије, о народној ношњи 
и о коринтским ступовима. Он је  једнако почи- 
њао о небу.

Молио ме је  и  преклињао да га слушам. Јед - 
нако је  причао о небу. Спокојно је  седео на па- 
луби, или ходао горе-доле, застајкивао и гледао 
у  море и небо. Мислио је  о младости, а причао ми 
је  замршено, као мој живот. Т у  је  море било не- 
ке зелене боје као трава у  пролеће; дуго је  шапу- 
тао о тој боји. После је  опет причао о неким ру- 
меним пругама на небу и доказивао ми да су му 
оне показивале пут, и да је  плакао од радости 
гледајући их, а  никад дотле заллакао није. Све
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И, после тих силних плесова и разговора, ка 
Једном камену, вод једном грдном сфикгом, при 
једаом излету, о в  ј е  љубио ту ж ен у , н о ју  лре не- 
деље дана није ни познавао, Он је  љубио дивље 
в  етрасно, то је  њу занело. У  топлом песку, црве- 
ном песку, она је  дуго гледала траг својих малих 
ногу и стидљиво га питала колико му је  година.

А он је  безбрижно грлио и стискао, тако чвр- 
сто, да би јаукмула од бола. Онк појахаше своје 
магарце; она још  једном погледа траг својих ма- 
лих ногу у  врелом песку, црвеном песку, поцрве- 
ле, и рече, нало афектовано, да он личи на Лорд 
Бајрона и аа је :  т а ф  ћаб апЦ (јапвегоиз (о кполг. 
То вече још , оч је  пренерази, препаде и загрли 
на силу, неуплашен од њеног пригушеног цика, 
при отвореком прозору, где је  под палмама седео 
њен тајник, и, љ уллјући  се, читао. Он беше не- 
вин, и њу то тако зачуди и развесели, да је  кле- 
чала пред њим и тепала му хиљаде милих речи, 
дрхћући безумно, бледа и  трома, силна, тешка, 
лепа.

Тада се опет јави неки чудан бол и туга у  
његовом причању, и једва чујно шапућући, осе- 
ћао сам да ии грли главу и хлади чело. А сва та 
младост, и све те  речи, доводише ме до суза, а  да 
сам знао заигго. И тад се опет појави неигго замр- 
шено у  његовом причању, он је  не виде више, ма- 
да су од њ е долазила безбројна писма, мирисна и 
уплакана.

Читао је  о  успесима мадам Кири, и он се по- 
че аатварати у  сво ју  кајиту, и превртати неке ж у - 
те ћупе и рачунати. Узалуд су га другови иолили 
да изађе на палубу, он ј е  седео погрбљен, као да 
беше брат, муж  или драган -гој непознатој жени 
и гледаше по целу ноћ пламенове и грејаше и 
паљаше плаве прашкове. Писао је  нека писма, 
на која није добијао одговора. Другови су мисли- 
ли да је  полудео, лечник га је  тајно посматрао, 
али се он благо смешио на све то и говорио да 
Је све то само зато тако чудно, јер  се Они никад 
нису загледали у  небеса јутарња. Конзул Амери-
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к е  д ош а о  ј е  ди ч н о , са једчим мирисшш, очајним 
писмои, на палубу. Али су његови одговори били 
иемили и смешни,

Он је  рекао: да нисмо господари својих мисли, 
ни својих дела, да је  он обвезан једној старој ж е- 
ни, која је  сахрањена негде, на једном далматин* 
ском острву, и да никог више не воли на свету. 
Његов смех је  био зао и промукао, а  очи к у  се 
с јах у  као жеравице. Ј а  оам чуо само каво се 
смеје, а  та ј см ех ми је  пробадао сан. Рекао је  
конзулу Америке да је  све што Америка чини 
узалудно, да будућност једног народа не зависи 
од грдних турбина, ни од рада, него од неке пла- 
в е  боје обала, неког далеког острва. Напао је  
бесно трустове и рекао нешто смеишо против чо- 
вечанства; рекао је  да његов осмех, овако преко 
мора, у  стању је  више помоћи сиротињи њујор- 
шкој него пет милијуна, и све болнице, ко је  та 
дама, која уосталом има дебеле чланке, а то се 
њему не свиђа, подиже, са својим накраденим 
иовцем.

Беш е грдан скандал. Сместили су  га у  бол- 
ницу. али га убрзо п усти те дал>е.

Његови благи одговори и  његове чудне очи 
уверише лечнике да није луд, али да је  болан. 
Чуо је  да је  његова крстарица у  Сингапуру и 
отпутова за  њом.

Посетио је  нева острва, и радовао се кад је  
могао тице шарене да дотакне руком. Око острва 
било је  свуд небо. А махараце са белим турбанима 
знале су више него све европске библиотеке. У 
Бомбају је  упознао Шеклтона, и бесно се растао 
од њега, јер  није хтео да му призна да је  славен- 
ска култура виша, него германска.

И ма вуда стигао, сви су силазили с ггута. 
Њ егове очи пуне неког очајног беса смејале су 
се војницима, странцима, женама, свима.

Говорио је  једнако да његове мисли зависе од 
једног гроба, на једном острву далеком, и  кад то 
никог дирнуло није, олиЈао се грозно.
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својим, над свим што му беше мило и драго. Та- 
ко, неломичан, са мутним и благим осмехом м 
мислима на острва далека.

Приметио је  да понеко дрво у  даљини зависи 
од његовог здрављ а; победе и битке, негде, дале- 
во, преко мора, од осмеха његовог.

И, као кроз сан, осећао сам опет каво ме др- 
ж и  за  Руку и зави ја  нечим.

Били смо пред неком белои кућом, неког бо- 
гаташа, трговца из Амстердама, на Суматри. Дру- 
гови његови су  га мрзели и свађаху се са њим 
због Ферхереновог есеја о Рембранту.

Он се весело пео по степеницама у  кућу бе- 
лу, хладовиту. На прагу је  стајало девојче, алц 
он се сети неког и хтеде да прође крај њега. Зва- 
ла се Х ела, била је  навршила тринаест година и 
литала га је  нешто о бечком универзитету и о Ме- 
штровићу. Мучио се да се сети где је  видео њене 
очи, и сетио се: она је  имала очи као његова мај- 
ка. У  глави је  осећао страшан бол, Сетио се да 
око Борнеа беше нека плава вода, зором, пре сун- 
ца, под стењем. Та боја му је  одузимала свест.

Оки су лошли у  лов, На срне. Била је  навр- 
шила тринаест година. Он је  свако вече тајно 
скакао са брода у  море и викао неке грчке крас- 
не, медене речи, и пливао до једне шуме, где је  
она чекала. Често, кад би га она у  месечини до- 
чекала загрљ ајем, он би приметио једно румено 
стабло и приљубио се у з  њега и грчевито га љ у- 
био и тепао му. А  она је  отишла у  страну, и пла- 
кала.

Чуо ј е  пуцањ топова. Беснела је  бура, а  он 
се, урлајући од очајања, са сузним очима од 
страха, хрвао валима, Чуо је  како она виче ње- 
гово име, и виде је , у  долини, како му иаше са 
буктињом, у  мраку. Беш е ноћ, упалио је  ватру, 
а  око ватре је  уплашено рикала и  урлала страпша 
зверад. Ока га љубљаше, сва дрхћући.

У  зору, сећао се и сад, беше на дну неба не- 
колико звезда, налих, сасвим бледих.

П о сате би, пред вече, стајао завнјен у  гуму, 
и  гледао у  море и небо. Стигао је  свој брод и ве- 
село га примише. Опет су пролазиле ноћи на 
мокрој, орибаној палуби; он је  ходао горе доле, 
чинило би му се да је  та ј под прала и рибала 
његова мајка.

Почео је  да силази у  загушљиве ходнике мор- 
нара, и, седећи целу ноћ са њима, певаше неке 
веселе, сремске песме. Његови другови почеше да 
га мрзе. При јел у  су  та питали: коме се то смеши 
у  даљину? То „у даљмну" рекли би грохотом. 
Назваше га „радиограм", Али је  он све то сносио 
и примао се радо место њих, службе. Седео је  
горе, на топу, загледан у  небо и воду. Далеко од 
оне жене, стизала су га једнако њена писма. а 
он јо ј је  у  даљини био веран, или је  тужно на- 
знвао именом њеним блуднице по пристаништи- 
ма, црке, ж уте и беле.

Тада би, са осмехом горким, признавао да је  
несрећан. Све што је  било око њега презирао је ; 
све то беше узалудно и смешно, а очајну би ра- 
дост будило у  њему оно што је  било далеко. И 
био је  миран и благ.

На свом топу, на палуби, у  ноћима звезданим, 
на сињем мору, кад не би видео нигде ничег до 
небо и воду, он би био господар света. О свему 
је  водио бриге. У  Мексику беше устанак; у  Р у- 
сији су открили атентат на цара; у  Чикагу су 
радници подизали барикаде. О свему том је  водио 
бриге, и кроз етар размишљао, загледан у  небо, 
свој осмех. И све би се испуњавало по жељи њ е- 
говог срца. Чинило се да све на свету зависи од 
осмеха његовог, као што је  он био везан, а  да је  
то пре знао, за  румене биљке прекоморске. У 
једном пристаништу видео је  кућу, какву је  већ 
давно желео.

Није више знао и т а  је  добро а  шта зло, и 
мерио је  све руменилом неба, утехом његовон. 
Тако, из даљине, имао је  страшну моћ над дога- 
ђајима у  свету, над драганом својом и завичајем
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Адмирал је  имао двобој са њеним оцем, а 
њега избацише слуге стрмоглав са терасе.

Пред вече је  брод отпловио даље.
Он је  опет живео на небу, живео у  води, на 

земљи није био, њ е се није сећао.
К уд све нису ишли. Он није хтео у  Полине- 

зи ју.
Не, није више знао шта је  добро, а  шта зло, 

нити је  знао заш то говоре толико о животу, није 
се мешао у  препирке, и није више веровао ни у  
пгта, до у  иеке плаве обале, на Суматри.

Осећао је :  да је  његов живот само румене 
једне биљке ради, на Суматри. И смешио се мир- 
но. Био је  заљубљен; па кад живот није могао 
да га спасе, ш та је  још  могло да га задржи? Он 
је , свако вече, седећи на топу, писао писма, на 
која није добијао одговора; писао је  руским ђа- 
Цћма, у  Москву, и чудио се зашто њима?

У  пристаништима долаж аху му мали мушкар- 
цк, ко зна чијн, и играху се радо са њим.

И он виде да су  деца свуд једнака.
Сећао се, у  Сидниу му је  долазио сваки дан 

Јвдан малишан, пгго је  јак о  личио на њега, а  он 
га је  учио да чита и  пише.

Почео је  тада да пије и  да чини лудорије у 
служби.

Само ноћу, на палуби, опраној и  орибаној, 
загледаном у  небо, смешећи се на дрвеће неко 
бело и далеко, беше му добро.

Како се он смејао друговима пгго су  почели 
носити фес, и бродовима што су промицали обо- 
јадисани жуто-црно. Како се он смејао државама 
и  сгеговима разним н  топ овт га у п ер ен и к  на  » и х , 
и свирци војној која се  однекуд чула. Како се 
он смејао свету што се вртео, шалио и играо, па 
и онима што их сахрањиваху завијене у  неке 6е- 
ле, крваве чаршаве.

Њ егове радости и жалости беху далеко. Пи- 
сао је  силна писма и чинило му се, да тим писми- 
ма и осмесима на дрвеће и  биље и облаке, чини 
више добра, в о  да је  постао отац и њен нуж. Али
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се још  увек надао. Тад, једног дана, дознао је  да 
има сина. К ако је  од тога дана све постало су- 
морно. Свака ознојена леђа, натоварена камењем, 
у  пристаништима, свака бледа жена која је  про- 
сила, доводила га је  до очајног беса и стида. До- 
знао је  да има сина, и  од тога дана беше све на 
свету тако суморно.

Покушао је  да га види, али не могаше да их 
нађе. Све више је  почео да воли воду, боје и др- 
веће, а  све мање љ уде и асива бића. И све чешће 
је  смешио се благо, на румено небо.

Сећао се, кад су  једне зоре отпловили од Т е- 
нерифе, цлакао је  за  једним руменим јабланом, 
на брегу. То дрво му се учинило више његово, 
него његов син.

Почео је  да чини лудости у  служби. Беху 
дознали за  балкански рат, и често га кападаху 
због шала, од којих није могао да се уздржи. 
Подсмевао се Аустрији. Тад, једног дана, нестао 
је  неки новац; адмирал је  јако личио на покојног 
стрица, и био је  мален, не виши од три стопе.

Сумњаху, али нису смели да га осумњиче. 
Стајали су  дред Солуном, и имали су тајне за- 
повести.

Тад, при Јелу, рекао је  нешто смешно о по- 
пггењу, кад се говорило о то ј крађи. Чини му се, 
рекао је  да, ако је  ко поштен, можда то има 
утицаја, кроз зрак, чак на Полинезију. Адмирал 
је  викао на њега. Он рече да династије и народи 
немају поштења. Тада га је  адмирал ударио и 
почео давити.

Осетио је  да је  од тог постао слаб, болешл>ив; 
почео је  нагло некуд да пада. После, изненада, 
седео је  и картао се у  једној собици, пуној огле- 
дала. јед н а  лепа ж ен а приступи му и питаше га 
да ли да игра. Он се поклони и рече јо ј :  »даћу 
Вам један добар савет. Лепе ж ене не треба да иг- 
р а ју ."  Један  црногорскн лринц бацао се око њега 
новцем и свирао је  у  гласовир. На вратима се ука- 
за  Шаљапин, на раги, сав крив у  седлу, са трд-

ном мотком у  руци и са једним разбијеним лон- 
цен на тлави, зидови се тресли од песме његове.

А он је  стајао крај прозора и загледао се у  
небо.

Око њега су  сви плакали и певали, али њега 
не беше ничега жао. Гледао је  и видео неки шу- 
марак мрачан, и  једнако се мучио да се сети где 
је . Осетио је  да ће унрети, и поче нагло стрмо- 
глав некуд да пада.

Тешио се да ће место љ ега да ж иве румене 
неке јеле , пуне какадуа лепих, на једном острву 
далеком, А кад се осмехнуо, еетио се да сад не- 
ко далеко, далеко, плаче за  њим. Окренуо се они- 
ма пгго су  седели око стола, на којем  се вртела 
чигра и  златници, и почео викати, уздижући ру- 
ке: „Господо, смешите се, можда ће то неко на 
Суматри осетити." После је  почео да говори о не- 
ким коринтским ступоеима и осетио да умире. 
Пао Је и сви се искупише око њега. Да; он је  
једнако бунцао о јаблановима, о руменим биљка- 
ма ко је  место њега живе; стари један свештеник 
у  црном морнарском капуту пришао му је  и пи- 
тао га: Је  ли католик, а  он му рече: „ја еам су- 
матраиста",

Онај га шчепа за врат, он ктеде да дрекне. . .
И видео сам еестру, како држи светиљку и 

како ме подиже. Дрхтао сам и цвокотао од вру- 
ћице. Осетио сам да сам еањао о шумама гали- 
цијским и чинило ми се да ми у  ушима још  зу ји  
гроктање митраљеза.

Пробудио оам се и  погледао око себе, драги 
мој, Беш е поноћ. На столу сто јаху беле руже, ко- 
је  ми Је донела Једна жена, туђа жена. Сестра 
ми даде брома, помилоад ме по образу и р еч е. . .  
„Ала Ви немирно спавате, плачете и вичете, мо- 
ра да сте  опет дуго читали те ваше луде књиге. 
Сутра ћу В ас издати доктору. Зар не видите како 
сте се већ осушили? Б ож е мој, како сам ја  пред- 
стављела себи Србе."

Ш та сам могао чинити, драги моЈ? Окретох 
се зиду, она ми иамести џакуљице леда на гру-
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ди. Хтео еам да спавам, али се мој проклети мозак 
једнако сећао. Х тео сам да заспим, али ми је  неко 
једнако шапутао у  ухо Микеланђелову ноћ! Коме- 
дија, драги моЈ. Ш тета само што се од тог умире. 
Тако ми, видиш, пролазе ноћи у  :розницама и 
сновима, драги м ој, у  сновима који  нису много 
луђи од Јаве.

Ноћи су  ледене и звездане. Остављају отво- 
рене прозоре. К аж у, лед и звезде ће ми излечити 
плућа. Ледене јел е  превијају ми груди, оне стоје 
под прозором мојим, оне ми рекоше да је  бол>е 
бити Јела него човек. Увече ја  читам Тибула и 
сећам се неке моје тетке, што је  сахрањена у 
веселом, мирисном сплићанском гробљу и једне 
зелене сфинге сплићанске ко ју  сам јахао. Био 
сам тада весео и илад и говорио са њ е весело, 
сам себи: „Играјте, ноћ Је већ стала на кола; м ај- 
чином спрегу весело јур е звезде, а за  њима ево 
долази сан, на мрким колима, и са њим тамни 
сн ови ". . .

Лежим и тледам ледене врхове како се цак- 
ле, у руменој чесечини, У даљини грме топови. 
Држим у  руци марамицу туђе жене, благо и за- 
мишљено, ја , који  никад нисам држао тако ма- 
рамицу сво је. И док ми лечник по сате прича о 
узроцима рата, ја  осећам да ћу умрети сентимен- 
тално, као глумац. Не знајући што не роди мај- 
к а  и не могавши учинити ником добра, најмање 
себи. Да могу да ое вратим тамо где топови грме, 
и  да кроз Русе одем далеко некуд на Новају Зем- 
љ у, тамо где је  лед зелен, а  вода плава, под ле- 
дом, снег румен. Тамо бих, од силних боја зане- 
сен, загледао се и заборавио сае.

Ж иви се нехатно и лежи по цео дан. Небо 
улази ноћу кроз отворене прозоре, и зима улази 
у  мене и заспи. Све су се снежне Јеле превиле 
на м оје груди, лечиле их и шапутале ми, и училе 
м е  да љубим на ш у  м ајку земљу. Зором бик се 
будио и, покривен, тако, преко ушију, гледао бих 
како се крв сунчева разлива по шумама. Орлови 
су  долетали изнад света, а  негде у  дубини су
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гроктале пушке кашинке, неких пољачких пуко- 
ва, који су  по селима вежбали у  резерви. Цео 
дан смо лежали по снегу. Само при је л у  смо се 
скупљали н цвокотали од зиме и гушили се са 
млеком и  сутлијашем. Лепа једна, врло лепа, 
калуђерица будила ме је , седела ми је  на по- 
стељи и брбљала много. Знам, једном се дрско 
нашалих с  њоме. Хтео сам да је  загрлим, она 
цикну и побеже. Но пркметио сам, после, да ми 
од тог дана чини све боље и лепше.

Лутао сам по шумама. Падале су шишарке 
за  мном, а  ја  сам сео негде на камен и слушао 
како снег пада на мене. И чуо сам како иду глад- 
ни, посрћући, по арбанашким горама и заседама; 
како се селе, опет селе. Чуо сам како падају и 
издишу међу лешинама коња и чуо, како око ме- 
в е  читају, да су  хрватске чете прве прешле гра- 
ницу. А један ми приЈатељ оснива Јадранске бан- 
ке и пише да ће се све ово заборавити. Да, забо- 
равиће се и играће пијани коло над згарипггима. 
Мој стари учитељ, у  Темишвару, скочио је  са 
трећег спрата и убио се, због свега овог. О, кад 
би сад сви ми, по туђинн, почели скакати са тре- 
ћег спрата, што би имао чему да се смеје свет!

Срне су уплашене, па бегаЈу кад виде наш 
траг. Она ме, разуме се, обожава. Како је  то смеш- 
но. Ј а  волим оне које су опаке, а  све коЈе су доб- 
ре, плачу за  мном. Мене ништа више не чуди. 
Будим се зорон и читам Дантеа.

Кад падне ноћ, она ми аође. Каткад, разуме 
се, чини ми се да сам луд, али Још чешће да су 
други луди. Чиним све што и други чине. Родио 
сам се од жене, кушао сам љубав, па и одушев- 
љење, Знам и органску хемију, чак знам да има 
и идеја које су беснртне. Брат сам свакои, а има 
нас нилионима, Досадиле ми се љубавне свиле н 
све о в е  д у ш ев н е  дубине. Посетићу рат, опет, и 
вихор и сграхоте и  кише, оне страшне кише. 
Међу мушке, хоћу бар међу мушке, гадим се овкх 
разјарених мадона.

11 Мчлош Ц рмнскм. 1 161



После, једно послеподие, поче чудо. Снег се 
поче топити и неке тичице мале почеше да до- 
лећу из шуме, и  да нам седају на руку, прнувши 
уплашено, кад 6и који почео да кашље. Грозне 
грмљавине лавина будиле нае ноћу. Тада почеше 
и дрва да шуме лагано, тихо; поток у  дубини 
негде доби нов глас, мио, болан, нов. Са дрвећа 
долеташе последње жуто лишће, увенуло давно, 
још  неразвејано. Орлови ишчезоше, а  небо доби 
веки туп и пун сја ј.

Како је  снег чудан. Он се не топи, ие умире 
као све друго, него се смеје. Он се игра, он певу- 
ши. Јави  се изненада, где га нико није више оче- 
кивао. Тичице воли, открије им поиегде иало 
вемље, те  оне кљ уцају ту, и са  неком драгом за- 
бринутошћу гледају земљу, у  ко јо ј зрнца нема; 
затим поскоче два три пута и одлете увређено.

Беш е једна клупа, једна добра клупа над 
урвином тамо, сва бачена напоље, у  зрак, у  небо. 
Т у  бих седео ја . Био сам изгубио везу  и смисао 
људских дела и успомена. Све се то измешало у  
мени. К о зна ш та је  живот?

И зима се лоцепа. У  крпама и  траљама ту ж - 
ним лежали су  слатки скути неба и снега, по сте- 
нама. А  звезде потамнеше и ноћи нису биле тако 
звонке, но тише и пуне неког плачног чара. Ј а  
више пута скрстих руке. У  мени беше кеки умор, 
умор који  нема ни узрока, ни господара. Више пу- 
та ми клону глава и навираху ми болне речи, ко]е 
шапутах, тако, у  ветар.

Љ уди су кашљали све торе и, Једног дана, 
паде један грдан Ч ех крај мене, на степеницама, 
са устима огрезлим у  крви. Ј а  га погледах запа- 
њено. Умро је  после три дана. А пролеће Је до- 
лазило. Веверице су забасале из шума чак у  на- 
ше собе.

По крову пада нехв ж ута тама, зором, сва- 
ког дана, откада сам се вратио. Тама, тама је  та 
топла светлост што ме рано буди. У  приморЈу,
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зовете Ви? —  питао сам једну. —  Марија, —  а  
Ви? —  Изабела. Певала је  цела барка, левао сам 
и ја . Уплашено и жељно гледао сам у  њих. Ма- 
рија беше лепша, црна и висока; она ме је  сетила 
мог нежног и погуреног стаса и ја  се застидех. 
Она ме је  питала о  проводу и гиздању жена по 
градовима. С иејале су се јер  нисам скидао беле 
рукавице. Свуд около снејало се стење, у  води 
прозирној, најеженој и тишоЈ него пусто камење. 
Ј а  сам им псвао севдалинке, а оне хтедоше да ии 
се захвале и отпеваше ми једну праву српску 
песму: „Чија је  оно звезда?" После смо се сва- 
ђали, расправљали о браку и о фракковцима; ну- 
ђаху ме сухом рибом и неким златним вином, 
као стење уоколо, тако жутим и врелим. Приста- 
досмо у  некои кршу и почесмо викати. Кеки су 
хтели да се вози даље, а  друти опет да се иде пе- 
шице. Ј а  сам се сакрио иза црне, високе Марије 
па пођосно по опекотини брега, све кроз неко 
шихарје, краЈ неких капелица и  обојених Мајки 
божијих крај пута.

Ишле су дуго и дуго. Изабела је  била удата 
у  Пунгу, али јо ј м уж  беше негде у  Аргентини. 
Она је  продавала дуван и говорила радо о ро- 
манима. Весело се смејала кад виде да сам се 
изгубио и  да ћу  тек идуће недеље моћи да се 
вратим. Нудила ме је  да преноћим у  њиној кући 
и снејала се гласно. Све то беше тако чудно, не- 
бо тако румено. Стигосмо у  неки шумарак и на- 
ђосмо један мирни ианастир. Наш смех постаде 
благ, оне не лочеше питати о  болесној мајци. 
Око нас беше тихо. Степенице звонке и усијане 
одбијаху подне под ногама кашим. Не беше нигде 
ннкога, иза ш икарја жуборио је  Јадран, који бе- 
ше плав и бистар као поток брдски. Црква сва 
отворена и хладна, оне клекнуше и мољаху се 
дуго. Неки фратри су пролазили крај нас, ми ба- 
цисно круну за  сиротињу на вратима и ооседасно 
саки и уморни од мора. Марија Је  била сва ума- 
зана од црног грожђа. Уморан, тако бих радо

негде далеко сад Је  пролеће. Грех? Ж ивот? Ко 
зна пгга је  то. У  приморју Је сад пролеће. У  оваке 
дане сам први пут научио да љубим. Био сам 
тада весео и млад. Сећам се, сећам се, тада ми је  
м ајка била први пут тешко болна. Беш е почела 
да седи. Али се грудила да буде весела и поносито 
је  гледала по кржљавим хотелским палмама. А 
кад је  заспала, гледао сам дуго румене врхове 
дрвећа, кад би пао суток у  далеке беле куће по 
острвима.

Ж ивот, грех, ред, закони, границе, све су  то 
тако мутни појмови за мене. Ј а  томе нисам крив. 
И, био какав био, ја  знам да ћу умрети са умор- 
ним, али светлим осмехом, мада ми је  нејасно 
све што сам учинио и преживео. Чим јо ј је  било 
боље, почео сам се губити у  ноћи сребрне по ла- 
ђама црним и лаганим, не питајући куда оне во- 
де. Тргао бих се тек  онда, кад би пристали у  как- 
вом песковитом ж ал у  и зачудио бих се откуда 
сам овде. Па ипак и ту беше добро. Искочио сам 
из лађе, мада нисам знао где сам. Пролазиле су 
сироте слабе жене и натоварени магарци. Купио 
сам неке опанке црвене и ручао сам негде висо- 
ко у  једној белој кући, што је  мирисала сва на 
зејтин и со. А кад би зазвонила далека звона из 
румене бистре воде, пошао бих даље. Седео сам 
са неким људима, што су носили велике црне ше- 
шире, а  кад сам се унорио, засео сам у  Једну малу 
каваницу и најео сам се сладоледа. Барке под 
белим једрима ви јаху се по мору, а  ја  сам гле- 
дао из прикрајка и ћутао. Пред вече Је прошла 
нека дерна моторна шалупа и жсне у  широким 
сукненим сукњама и пијани момци са  чабровима 
у  грдким шакама и  празне бачве почеше падати 
и скакати у  њу.

„Куда то“, питао сам ја.
„У Понте", одговорили су ми.
Нисам знао је  ли то село или град, хајде и 

ја. Са кућа се лепршало бело рубље и желело ми 
срећан пут, а  кад се навезосмо, девојке запеваше 
отегнуто. Певале су, певао сам и ја . —  Како се
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остао лежећи т у  иза клупа, цгго су  иирисале на 
тамњан и одбијале тупо код милих, старих сло- 
венских речи,

Н ајели смо се грожђа, после опет навезосмо 
се. Једн а М ајка божиЈа гледаше за  нама, а ја  се 
тргох и рекох гласно: „Марија". Али она се окре- 
те  и насмеја: „зћ јгш та". Преко, на води, чекао 
је  градић са кућама, које су  се попеле једна на 
другу као играчке. Ј а  сам једкако гледао у  Ма- 
рију док је  веслала. Био сам сео до ње и хтео да 
јо ј помогнем, али ме је  она одбила и презриво 
тихо назвала: „аШ тпиа". Изабела се весело сме- 
јала  и  тумачила ми да је  то опица, „Мајмун", 
рекох и ја  сам. Приметио сам да ме Изабела дра- 
го и жељно гледа, али се ја  окретох Марији и 
рекох два-три пута све тише њено име. Неко не 
Је поздравио са обале: „А<М1о И егге." А ја  весело 
викнух: „Добро еече.“ Па и зашто да не, био сам 
ја  пријатељ сваком на свету. Изабела је  лежала 
на неком мокром конопчету и једнако се смејала. 
Она ми се наслањала на раме и ја  сам кехотице 
осећао на лицу њен врео нос и притиснуте образе. 
Млађа сестра веслала је  лагано, видела све, уз- 
дисала у  мраку, а  ја  бих се тргао и погледао око 
себе по руменом мору и зачудио ее откуд сам 
овде и откуд те  сестре. Секке стења прелетале су 
нас, високо из мрака гледала нас је  једна љ у- 
бичаста светиљка са јарбола неког.

Пристадосмо и вода једва чујно пљусну о 
камен, као знак нечији обали непознатој. Око 
нас се чуо осмех и граја. Ми смо се пузали некуд, 
па застадосмо пред једном високом кућом пуном 
камења, рубља, весеља и мрежа. Изабела ме је, 
стискајући ми Једнако руку кришом, провела не- 
куд горе, по степеницама неким, што су цврчале 
Јако и остави ме у  мраку, Т а ј мрак је  био љуби- 
част и светао, као црна свила, нигде још  не видех 
тако мио, мек и таман мрак, Нисам знао где сам; 
видех неке грдно дебеле, високе, шарене постеље 
и Марију, ко ја  стајаш е неприметно крај стола.
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Она ме је  питала, да ли бих вошао сутра с њима 
на Крк, тамо ће бити плес. Изабела је  донела 
неко јело и ставила на сто. Обнлазила ме је  смеш- 
но и тужно и нудила ме благо да једен. Намешта- 
ла је  брзо постељу и шалутала, да ће ме рано у  
зору пробудити. Оставила ме је  самог и ја  не мо- 
гах речи да изустим. Кроз отворен прозор, смеја- 
ло се небо и море, једнако се чуло доле неко до- 
викивање. Чинило ми се да то неко виче под 
срозором. Тек кад сам пришао, наслутих, да то не- 
ко виче негде чак преко, на острау. Око мене су 
биле вреле сенке и ја  застадох крај прозора ћутке. 
Па ипак узани сокаци чинили ми се давно позна- 
ти. Зидови бели били су тако драгк као нигде 
досад, милији и блажи, тиши него у  завичају.

Чуо сам, или степенице цврче. У  вратима се 
указа Изабела са свећом у  руци. Гледала ме је  
немоћко и молећиво. Питала ме, да ли ми кије 
досадно и  непријат но што сам  с е  изгубио, п а  седе 
за сто према мени. И занет, ја  сам осећао беспуће 
и да сам се изгубио. Бојао сам се да ће приметити 
како не умем јо ш  о к о  жена. Она ми је  причала 
о удадби својо ј, о  музку са неком грозном доса- 
дом и горчином у  гласу. Главу је  уморно насло- 
нила на леву руку. Из њеног црног одела вирила 
је  н»ена бледа глава, која ми се на сунцу учини- 
ла проста и опаљена саливена од једне благе, 
танке црге, која ме је  лривукла љ о ј. Она ме је  
зачуђено посматрала и окретала главу. Није се 
отимала, ни бранила, али је  молила да се манен 
њ е и пребацивала ми оне богате даме по градо- 
вима. „Отишао је  лане“, рече тихо и говораше 
једнако о сиротињи. Уморна и врућа, као игго бе- 
ше камење у  води на дну, ко је  сам додирнуо ру- 
ком, предаде ми се сва без моћи да стоји на но- 
гама. Руке су јо ј  висиле и она ми паде у  р у м  
сва тешка. О дједн ом  он а  уздахну, исправм се и  
поче свлачити одело. За  час стајаш е у  кошуљи, 
у  мраку. „Лезите“, рече ми тихо. Хтео сам да јо ј 
приђем сав збуњен, кад се она поче молити Богу.
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в а  Јадраву иде сад  пролеће цсј води од отова до 
отока. По крововима пада нека ж ута тама зором, 
топла, блага, сјајна.

Сунце већ пржи. По води се ч у је  довикивање, 
гаре ва небу ломе камен. Изнесоше ме у  поље. 
Краков ми левси пред ногама. Иза мене са бре- 
ж уљ ка пљушти камен. Около се шећу витке вој- 
воде кавкаске, што тајко славе оргије, поливене 
шамдањем. Они ишту од мене романе Онеове. 
Само један, у  жутом, суром шињелу иде са својим 
псетом тачно у  ово доба, сваки дан, доле на Ви- 
слу. Ок је  увек намргођен и увек сам, са псетом. 
Ј а  чекам сваки дан да ће ми рећи да је  скочио у 
воду. Увек ј е  сам. Рано залази сунце, Сад има 
ја к  и болан с ја ј. Да се не стидчм, ја  бих му при- 
шао и ословио га: „Јћермонтове, откуд ти овде?“ 
Али он је  увек намргођен. По дворипггу гурају 
Руси бурад и лупају  поњаве. Свецем певају  лк- 
тургије, а  преко дана, кришом, сначу у  ђубрења- 
де, ваде огризине и грицкају гладни. Увече, они 
кувају  чај и смеше се тако, масни, прљааи, ко- 
вса се на њима сва сја ји .

Има и наших. Већином су Подринци. Они се 
не туже, брзд грабе за  нож, или за  камен. Сваког 
прати по пет стража, а  они певају. Гледао сам 
једног где лежи пред вратима. Певуцкао је , а из 
очију му је  вирила смрт. Пио је  сирће; каж е, то 
блажи грудобољу, и смешио се. Он ме је  сетио да 
су  сутра Благовести.

Али мени је  више жао Руса него ових које ће 
славити у  читанкама за  трећи разред. Наша су 
давно окорела срца. Нико не уме као они да лечи 
стоку, н и к о  н е  ум е к а о  он и  да се сп оразум е са  
женама. Па и кад их муче, да цуку утаљ, они пе- 
вају. Али Руси л еж е прљави, у  блату, и масни, 
разбарушени. Земља им је  задрла у  кож у. Из 
рупе ђубрењака дигне се тек пажљиво чупава 
глава и грицка, грицка нешто. Ј а  им дајем кру- 
ха, и питам их да ли познају господина Рјешша,

То ме испуни неком грозотом, тутом, н  бљутаво 
мн беше.

Она ми ј е  бшга пришла и  села на м оју по- 
стељу. ЈБена глава постаде сад у  месечини једна 
једина блага, танка црта пуна суза. Кошуља јо ј 
беше о т т р а  и  сура. Хтедох да је  загрлим, али ми 
она стиште обе руке на постељу, њене се очи за- 
рише у  моје, она ме тихо запита за  моје презиме 
и загледа се некуд у  мрачан зид. После опет окре- 
те  главу, једва чујно питаше: „Да ли ћемо се још 
кадгод видети. . .  или нихад више?“ Из њених 
очију, ко је  нисам могао да видим, падоше две су- 
з е  на н оје образе. Мени то беше мучно, хтедох да 
се дигнем, али ме она преломи својим телом твр- 
дим као камење, што је  леж ало у  води, којом 
смо дошли.

Пробудио сам се кад сунце грану. Видех је  
полуголу до себе и неки гадан осмех испуни ме 
свог. Беш е опет јутро и  као да сам осетио да то 
не беше сунце што ме је  пробудило, него један 
глас, устадох и приђох прозору. Под прозором 
стајаш е Марија и певаше. Прала је  рубље. Из 
њеног лика и  голих рамена бљешташе зора. Ја  
се гргох и поглелах ка постељу. Видех модре жи- 
ле на телу изгубљене ж ене и окретох главу. Да- 
леко на једном малом острву сину муња и одско- 
чи сунце. По грудима ми падоше влажни скути 
неба, ја  тихо шапнух: „Марија". Она се трже, 
покри рамена, подиже рубље и рече нешто тихо. 
Ј а  нисам разумео и погнуте главе гледао сам ка- 
ко одлази. Да, сећам се. У приморју је  сад про- 
леће. А ја  лежим и читам новине и гледам џа- 
куљице пуне снега на грудима. Читам новине и 
сећам се. Војник сам, нико и нкшта нисам и све 
што се  десило не разумем. По Петрограду лопи 
крв. Максим Горки зове све јаднике хући, а  у  Пе- 
шти, у  саборници, седи барон Рајачић блед и 
подрутљиво насмејан, А око њега скачу и вичу: 
„Издајице, издајице." Ј а  спуштам нозине и гле- 
дам у  мутне кровове. Видим снежне пољане. А
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алк га они не познају. Они врте тужно главом. 
Издалека зазвони, а  њине сени се брзо крсте и 
клањају, по ђубрењацима. Све ме то тако умори.

Један  ресторански номак бдије ноћу крај 
моје постеље. Ј а  ћутим, а  он прича, прича. Имао 
је  за  драгалу ж ену једног официра који  погибе 
под Шапцен. К аж е, прво је  ноћио код & ен е  слуш- 
киње, после га је  и она позвала. Прво због белог 
брашна, после због масти, а  доцније и због соли. 
Ох, све ће то проћи и све ће се то заборавити.

Ови Руси, што л еж е у  блату пред вратина, 
сећају не свега. А х хако мора да је  слатко ж ен - 
ско тело што се даје за  брашно и со.

Све ће «  проћи. Треба да се шетам по мо- 
стовима, болестан сам, и само се над пролетним 
водама смирим. Ако полудим, однеће ме у  луд- 
ницу.

И моја драга ми је  опет дошла. Она је  врло 
отмена жена и неће престати, никад, да ме воли. 
Она чита сонете госпође Браунинг, а ина један 
прстен, који је  носио краљ Поњатовски. Њена је  
хоса црвена свила. Уопште је  на њој све свилено.

Ј а  видим да ће доћи једно боље столеће. Оно 
увек долази.

Ноћу је  особито тешко у  овим дашчарама. 
Ноћас, ето, дотрчаше људи, звекћући пушкама, 
да одмах дођемо. Потрчасмо. У апсани су браве 
зарђале, прозори се ж уте од прашине, а неко иза 
к>их дречи и заломаже. Неко лупа, стаклад се 
звонко цепају. По ходницима се једва назиру ф е- 
н>ери; а  у  густој, мрачној ћелији четворица су 
кидали, ударали нецгго у  ж утој и црној руској 
одреми. Беше мој Љ ернонт оа,

Сто је  био крвав, хлеб и  чорба расути. В у к - 
Ли су га по поду, он је  тукао око себе и дрекао. 
То је  његово занимање већ три недеље. Крао је , 
па га осудкше на пет година. Обешчашћен, чека- 
јући да га одведу у  град, изиграва луду. Али ни 
лечници то баш не тврде, можда је  заиста полу-
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Део. Он је  екочио на мене, али га препадоше; но 
уместо да ме удари, он дрекну неку чудну реч и 
ааплака. Вукли су га по поду и одвукоше га у 
једну празну Келију. А  по свима осталим вратима 
куцало је  нешто, бесно гунђајући. У  решеткама 
се п ојави ш е тлаве »еобријаде и  брадате. Лод 
оста умазан крвљу. Звали су  лечника.

Но дуго сам се питао шта је  хтео од мене. Је  
ли са Волге, или са  Урала, или са далеке степе? 
Ј е  ли петроградски луди ђак, или маловарошка 
официрска куртизанка? За  чим плаче, да ли за 
чашКу изгубл>еном, или за  каквом напудрованом 
женом? Ш та мисли, гине ли сад за  матушку Мо* 
скву, вад су му Јапанци најбољи пријатељи, или 
пре десет година, кад су му били непријатељи? 
Има ли сина, или је  глумац? Ш та ми је  то дрек- 
нуо у  лице?

Данас је  недеља пре подне. Сутра путујем 
из Кракова. Узеш е ме за  гласника. Прво су ме 
затварали и тукли, сад ме узеш е за  писмоношу. 
Хајдмо у  цркву, с§м сам и уморан. Љубичасти, 
Златом извезени, плаштови свештеника и хлад- 
не, раскошне, латиисхе речи, умириће м оје се- 
Љачке, али растројене зкивце. Гледаћу лепу ко- 
медију вина што се претвара у  крв. То румено 
вино које не видим, но еамо слутим у  златном 
путиру, и ко је  ми говори тајне мутне. Ориће се 
над мојом главом виолине и бубљеви, оргуље у  
оргији божанског пијанства. Недеља је  пре подне. 
После ћемо сићи из те туђинске цркве доле на 
Вислу, где ме чека чун, обрастао зеленом, мокром 
маховином, и отпловићемо међу трске и биљке 
Што ничу из воде, а  умиру на сунцу.

Ласте ђе се играти око нас, а после ћемо 
заћи међ трске, и кад чун застане и сетимо се 
да сутра ваља опет поћи даље, слустићемо главу 
уморни од недеље ове. Сањаћемо над водом све 
ово биље око нас, цркве и м ајку  са младошћу 
страсном, помешано са небом пролетњим и  мирис-

ним и вечним. Не, никад не желим сина. Згрозио 
бих се кад бих га видео младог и  лепог у  првој 
нладости својој а  знао шта га чека. А да ме поста- 
ве тамо, на ону цркву, високо као нујезина, ја  
бих викао у  вече пуно поља и биља мирисна, саа 
очај и гађење м оје над животон. К аж у, како сам 
био некад плах, Како је  болна, како је  непролаз- 
на љубав! Ј а  сам с$м и никога иемам. Руље за- 
робљеника иду, иду не знајући откуд, ни куда. 
Седин на станици и гледам у  румено и замагљено 
дрвеће. Љ убав, како је  љубав непролазна. Чини 
ми се једино она и јесен постоје, све је  друго само 
варка. Нити имам чега што желиц, нити чега 
што асалим. Добро ми је . Проћи ћу границе и гра- 
дове и села и шуме и воде и неће остати на неки 
ништа до прашина ка ногама, у  срцу ћутање, а 
на лицу благ осмех, бесмислен и врео. Где све 
није остало и пало понешто са н оје душе разде- 
ране и мог асивота рнтавог.

Било је  лело. Седели смо и клдтили се у ди- 
н у  густом. Д војако путују  у  смрт.

једни су чисти, н.ина пуцад с ја је , они су  чи- 
сти и драго насмејани, они се дуто љубе на ста- 
ници. Љ убе зкену у  руку, плачу са мајком, загрле 
брата и  падижу сина. Они читају новине и гроз- 
ничаво расправљају о слободи народа. Они носе 
писма и медаљоне својих драгана. Све их занима, 
па и »и н е мајке и жене говоре дуго и не стиде ое 
да плачу, наређују, брину се, праштају се оп- 
ширно.

Али крзј њ их млада жена, која не плаче, иро- 
нично се смеши. Она је  бледа; не чека да воз од- 
јури, још  се пре опрости кратким пољупцем и 
каквим лаким осмехом; „Пази да не озебеш, да 
те не заболи зуб, то је  твој обичај.“ Радо би и она 
загрлила га и ллакала, али јо ј не да он, он који 
неће да га мати прати, који  се не љуби. Он је  
ш аља са станицв у  ггазоркште и  говори о  »еном 
шеширу, који оиа сирота, кад стигне дома, баца 
плачући од себе. Он, који не пита ни за  правду, 
ни за смер рата, но лако улази у  воз, налази бр-
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зо  места, и главна му ]е брига да има неколико 
стотина цигарета. Беш е илад лечник. „Пушити“, 
рече и седе до мене, „каже једна турска реч, зна- 
ки седети на облацима и смешити се на зеи љ у."

После, у  диму, слушао сам две врсте гласова. 
Један глас гласно брани част свога народа, верује 
у  војску, говори о сину своме; д р у ги  и у  се  руга, 
прича му крађе по штабовима, блато и кишу.

Тада сви уздишу. Чим ко спомене кишу, сви 
се слолсе и уздишу горко и чемерно. Одмах за - 
тим говори се о женама. Онај до мене смеје се; 
прича о неким бабама цгто га нападоше бомбама 
у  Шапцу и показује неку етатистину, којом хоће 
да докаже да су свуд женске склоне проституци- 
ји. Дим се вије, смех се ори. Све те  жене, мајке 
и сестре, по болницама и парковима, виде се у 
његовом говору и смеху. Врве и д ају  се по поду, 
у  каванама, по столицама, пијане, раздрагане а 
хиљаде крвавих мушкараца долазе једкако на 
његов крвави сто и  одлазе б е з  ноге, без главе, без 
уши)у, без очију, мирно и силно као етока. Воз 
јури, јури. Пренеражени оцеви вичу на њега, али 
он једнако говори у  смеху бројеве, статистике, 
бројеве грозне, страшне.

Један једини седи блед и изнурен, испијеи, 
и  не мешз се у  разговор. Он је  авијатичар мири- 
ш е на парфем, звиждука, вади мирно безбројна 
писма и чита, чита; на н>ему је  свилено рубље, 
око руке златна гривна, каа мора да се умеша 
у  препирку, он се смеши презриво и говори само 
0 смрти.

„Шта не се тиче свет, ја  вршим своју дуж - 
ност, никад неће моћи о мени друго рећи до: 
,џентлмен'.“ Прича како су бедне в>ине справе, ка- 
ко се Енглези титрају и подсмевају са н>има у  
зраку. Зна да ће скоро умрети, то они сви знају 
и говори презриво о свему. Прича о неком је зе -  
РУ, под шумом, где су им скривени хангари, у 
иирним данима, кад се тамо пецају рибе и игра 
бриџ; о једној принцези Метерних, која има ме- 
ђу њима брата, па их посећује. Она није богзна

како лепа, али има оне финоће у  телу што личи 
на блуд, али која је  отмена и  слађа од свега на 
свету. Оки се см еју  и куцају ; он пи је и  нуди 
шампањцсм, Био је  код оца да се опрости. Отац 
му је  учитељ међу брдима. Однео му је  хиљаду 
комада финих цигара. „Лакше ће преболети в,е- 
гову смрт.“ Глупо се насмеја; па ипак сви к у  
завиде, јер  је  миран и зн а ш та хоће. У диму се 
једнако клатимо,

В оз јури кроз шуме и  провалије, а  пред зору 
они се опет трезне, тегле се, ћутљиви и мрки, и 
гледају хроз замагљене прозоре. Напољу лете: 
крш, ж б у »е , жице, гомиле и  клулчад замршених 
трновитих жица, чауре граната и рупе пуне воде, 
у  долинама, где стрше згарипгга и развалине. У 
даљини, лево, чак доле, у  магли, види се нека 
крпа зелеча, —  то Је  мој Јадран.

Седим на једном гробу. Спавао сам добро. Кад 
се пробудих, видех да сам спавао на девојчиии. 
Она се звала Неве Бенуси. Да, лежала је  мирно, 
под земљом. Ж ивела је  тринаест година. Хр Јћ 
била м оја најчистија брачна ноћ. Око нас стајаху 
мрачни кипариси, а  ја  сам се смешио весео. И з- 
далека се беде ледени Алпи; чине се као срећа, 
бескрајна срећа земље.

Деца трче по гробљу одрпана и  б л е д а и  ви- 
чу: „ун солдо, ун солдо, сињор сототененте". Ж е- 
не, са чабровима и обрамицама, љ уљ ају  се на див- 
ним члзнцима, а мени дође да се грохотом насме- 
јем  једном попу, црног, мајмунског лика, ко]Н 
долази и гледа ме зачуђено, јер  сам спавао на 
гр обљ у , и  зевам  и  унивам се, на ко зна чијем 
гробу.

Опет ће ми се  јадати, колико смо исекли сли- 
ка у  цркви, покрали олтара, скинули прозора, 
најзад понудиће ми ризото. Мој смех се заори, 
вадим једиу крупгку из шпага, она је  румена, за- 
гризем је  и насмејем се. Али све је  то ради зоре. 
Зора ми је  увек  мутила мозак. Он ће ми показати 
свог магарца, једино што му оставише, и  говорити 
ни о реухи, па ћемо после у  његову малу цркви-

172 178



Цу. Љубичасте и златом извезеве његове одежде 
умириће и оје очи.

Данас нам сппке Он, комавдант. Он }е  наша 
крв, али Он има још  иан>е стида него ми, послед- 
ње слуге дивне Аустрије. Ђенерал ће стајати го- 
логлаа, бубњеви ће лупати, виолине и оргуље, 
мирисне од тамњана, певаће јединој невиној мај- 
ци, у  д а љ и н х  к е  грувати топови. Кад извђем о, 
обасјаће нас сунце. Ј а  ћу са једним Немцем го- 
ворити о Наполеону и Дебисију, после са једним 
Чехом о царици, о ко јо ј се проносе чудни гласи, 
затим ће ми приступити један Словенац. Он ће 
ми причати анегдоте, врво о Грохару, а  после о 
војводи Мишићу, тајно и тихо. Међутим ће хи- 
љаде дефиловати. Рачунамо на сто тисућа мртвих. 
И  сви ћемо биги задовољии. З а  ручком ћеио 
спомињати детињство, орфеуме, школе. Сваки ће 
прцчати о рату, славити, колико то ђенералов 
погдед допушта, свој народ. Препираћемо се ти- 
хо  о Немцима, који  су разбојници, и о Французи- 
ма, за ко је  каж е ђенерал да су педерасте. И тако 
ће нам проћи дан. Сутра ће почети напад,

Данас ћемо чекати да ђенерал удари мало 
звонце и да знак да сваки сме прилалити свој 
тутун. Гледаћемо сваки у  свој дим и опет ће би- 
ти завршен један дан. Али ће доћи лепше сто- 
леће, оно увек долази.

Било је  ноћу. Воз се брзи сјурио у  нас и 
прескочио нас. Било је  доста нртаих. Купили 
смо до зоре рањенике, а  горело је  све. Они су  се- 
дели по земљи и мирно јели свој крух. Многи су 
обилазили и тражили своје изгубљене листове 
за  одсуство. Питао сан их како им је  било. Ј а  
имам само модрице по челу, али ми они нису од- 
говарали и мирно су јели своју кору хлеба. Доле 
се видео Трст, сав у  сја ју .

Узалуд их питам кад еу били задњи пут на 
одсуству код своји х кућа; они ћуте и једу свој 
крух. Напш су на Томби, тамо се брже гине. Н ај-
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меке и почела очајку  борбу за  дете. Мене је  мало 
стид. Чини ии се  д а ћу побећи од њ е. Ј а  сам 
дошао на који дан у  мој смешни завичај. Све је  
весело. Тетке ме питају коме толико пишем, а  ја  
им каж ем: мртвацима. Оне се прекроте и  мисле да 
сам „штуклуо памећу“. По крововима лада жута 
тама. Рано се  будим. Видим да се голубови љубе. 
Крст на цркви има румену боју. То значи лето 
је  ту.

Ж ивот се не мења. Он пролази. Ј а  се вучем 
тго жбуњу и шипражју. Налазим своје фишеке 
по врбацима и  стидим се мог завичаја. А кад ми 
је  досадко, ловим срне, хо је је  и мој отац радо 
ловио. Уопште ми се убијање сад јако свиђа. Во- 
лим и мој завичај, а убиство све излечи, око је  
једина истина. Јастребови и вране круж е ми над 
главом, а издалека ме гледају шуме. Оне не је -  
дино љубе, осим жена, око којих се добро ра- 
зумем. Умиру од глади по шкољу. Код нас, жене 
плаћају жандаре житом, драгане своје машћу, а  
кад дође муж  кући, оне га закољу, Никад нисам 
мислио да ће Агамемвони шетати по мом зави- 
чају . Иначе је  све по старом. Учитељи певају ма- 
ђарске химне, деца им вуку воду и перу школе; 
попови се гоје, а  кад се опију, држе говор ђенера- 
л у  Ж ивковићу. Пролеће је  још  у  земљи, али ми- 
рише. Ораница мирише. Зечеви се вијају, а звона 
звоке у  даљини. Моју жену нисан аидео, али по- 
куш ава да се помирк са мном. А у  граду нико 
није хтео да ме позна, мрзе ме.

Она се вратила. Оставила је  мужа. Он јо ј је  
обећао д а ће мене убити. У  рукама ми је  донела 
синчића свог, а  очи јо ј беху пуне суза. Седела је  
у  куту и јецала. Молила ме да јо ј  опростим, да 
јо ј допустим сваки дан ма само прстом да ме 
додирне.
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после, мени никот није ж ао, најмање себе. Ми 
треба да нестанемо, ми нисмо за  живот, ми смо 
аа смрт. За  нама ће доћи боље столеће, оно увек 
долази.

Ж ао ми је  ових глупих, прљавих оцева, ових 
који не падају на трбух пред Саломом, ових који 
не читају романе, ових који не зн ају  пгга је  то 
Ђ илзон, о в и х  2цто говоре о кравама својим под- 
мукло. Ж ао ми је  ових оцева. По прљавим гуду- 
рама, па сирдљивим локвама мокрим, ја  их гле- 
дам како леж е ж ути и пустн хао земља. Да ме 
није стид, би’ и х тешио.

О како се они смеше, кад им говорим о по- 
родици. Некад сам хтео бити вајар, и  мислио сам, 
говорити грчки, то  је  р ај. Дакас сам жељан да 
убијам, убијам, О ни убиством о д го в а р а ју  на све. 
Убиство? Где су  сад богиње уметности, голишаве 
ж ене са  лабудовим кљуном међу стиснутим бед- 
рима, сонети златни и  хиљаду хиљада голих ж е- 
иа, кубета и богова, песника и мајмуна? Јесу  ли 
свуд тако ћутљиви оцеви? Ниједан се још  није 
вратио од куће ведар и ублажен. Сви долазе раз- 
јарени и говоре о убиству. Синоћ сам морао да 
ее изјавин о духу хоЈи влада код дивизије. Ј а ви о  
сам: не народност, већ катаетрофа породице; за  
годину дана револуција. Сви се препадоше и ре- 
коше да сам дуд. А ја  бих се радовао да кољу. 
Нека кољу.

Никога не жалим, најмање себе. Сви су  у  
ритама, л еж е по блату. Ш та да им кажем, шта да 
им тумачим? Они почињу да ме питају. Не знају 
да сам туђинац, па се лукаво и потмуло врзу око 
мене, око најмлађег, и питају ме, питају. Сви 
оцеви причају којеш та сентиментално, а ја  то не 
волим. До врага, ј а  сам учен човек и  знам с  ким 
имам посла.

Код куће сам. Дошао је  њен м уж  и  узео дете. 
Мене беше мало стид, она се замало није помири- 
ла с  њим. Рекао је  да ће ме убити. Ј а  сам се то- 
ме насмејао. 0  како би било лепо да ми још  зна- 
но пгга је  страх. Она се после, ипак, одлучила за
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Клечала је  преда ашом и шапутала да не 
може без мене да живи. Ј а  сан јо ј рекао да оде. 
Предосећам смрт и радо кашљем, па би било су- 
више сентиментално да умрем у  њеним рукама. 
О нз б и  суви ш б гл а сн о  плакала, а ј а  н о  волим  
плач, него туту, Нисам више ж ељ ан да ме љубе, 
нити да ми ико пружа руку. Доста је  било. Ако 
је  љубав, наљубио сам се. Уморак сам.

Под прозором ми је  никло жито и  стопут на 
дан хоћу да се заплачем. Ж ао ми је  себе самог. 
Али ми је  ж ао и жита. Ко зна, можда и неће мо- 
ћи без мене да живи, Зар је  ока крива ако љу- 
бав није вечна? Све то признајем. Ј з  ништа не 
желим, осим да брзо прође све што дође. Кад смо 
се нашли, и ја  и она имали смо хиљаду греха, 
навика и  сенки, у  себи. А да љубав почиње у 
шуми, како би све лакш е било.

Овде седим по целу ноћ будан, моји војници 
бележе возове, пуне топова. Она се још  бори, 
заклиње ми се да ки је ни видела мужа, али сам 
ја  дознао да је  варала њега са мном, а мене с њим. 
Она је  дирљива у  овојој лаж и и борби. Њен ме- 
ки, шушкајући пољски говор чујем увек иза себе, 
њене веселе ноге никада не мирују и њене мутне 
очи, што ми се увек нуде, добре су у  самоћи овој. 
Она није лепа, није лепа, али зато сам је  баш 
волео. Ј а  се горко сетим како ме је  тетка грубо 
дочехала, кад сам ј е  ловео кући: „И то ми је  не- 
ха, понесена, па упуштена.“ Спремам се да посе- 
тим градић светог Андреје, где су ми дедови 
живели.

Она се још  бори. Н>ен осмејак је  немоћан, а  
ллећа слаба, па и х још  аолим. К аж е да је  иного 
плакала и да сам ја  сам крив што никад сретан 
био нисам. Ко зна? Покушава да ме очара и мно- 
го говори о Славенству, али је  мени то досадно. 
Чим прође последњи воз, она ми дође. А ја  видим 
пољане и жито зелено, никло далеко, и чудим се 
откуда је  овде. Она ми каж е  да останем и да ће- 
мо опет бити сретни.
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Па ја  немам ничег против ње, ја  сам сано 
уморан. Клечи гтреда ином и љуби ме. Једао  вече 
ми рече да га убиЈем, ако не верујеи да не она 
воли. Али зашто не бих веровао? Верујем, само 
сам уморан. Насмејао сам се. Да ја  јогц имам 
снаге да некога убијем, како бих весело ааклик* 
тао. Овде је  лепо небо, нема смисла да пишем. 
Она се још  бори. Њ ене витке ноге задрхте, њене 
се очи зачас замагле. Смеши се и сећа ме на ђач- 
ке године, прича о попаљеним селима, о једном 
вагону у  коме су  лежала смрзнута децз, а  увече 
ии свира руске литургије, јер  зна да ја  то волим. 
Лукава је  и  дирљива. Стидим се себе, али се још 
више гадим свих ових око мене. Гадим се младо- 
сти н а т е , очева наших, па и будућности наше. 
Сваки дан, она слави сто новости, о нашима тано 
преко. Како ми је  жао оних који  се за  нас боре, 
за  нас, за гробље, гробље. Зар да почнем да кли- 
чем са хуљама и ннтковима, што ће све забора- 
вити и плесати на згариштима? Она ми доноси 
беле руж е и руга се мојој тузи. Оиа сваки дан 
чека да ме отпусте и хоће да ме води својој кући. 
Чини јо ј се да смо ми до смрти нечија деца, а 
једном ми рече да 6и радо исекла лево плуће да 
га преда мени. Ко зна, можда би и исекла? По 
цео дан ми прича о свом синчићу. Како ме гле- 
д а ју  та четири дубока тамна ока, уплашено, тако 
уплашено. Она плаче хад јо ј синчић неће да ме
назове татом, а  кад јо ј то пође за руком, она ме 
узме под руху и идемо тако вечерњом, мрачном 
границом. Она то каж е слађе и тужније: „вјечор- 
л а", смешком немоћним и мутним, који је  лагано 
лостао еасвим као мој, којем се толико ругам. Да- 
нас ми рече лекар да ћу још  тридесет година ж и - 
вети и да су сви моји боли уображење.

Издалека ме гледају старе цркве. Она већ 
види да је  све узалуд, али се још  нада. Још  ки је 
отишла, али је  дете већ послала оцу- Она свако 
јутро плаче. Ј а  идем жрај њ е без смеха, а  и без
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пут магла. М ожда је  то мени један анђео доне. 
мутан цвет, цвет благовештенски, са болним, ме- 
деним мирисом, јединог цвета што не вене, туге. 
Знам да сам смешан, па ипак, нас има милионнма 
што не волимо више ништа, до само лишће, лиш- 
ће. Мо]а душа нема више ону жарку наду, која 
ме је  витлала од града до града, од шуме до шуме.

По води је  небо друго, оно чисто дрхти ко- 
лико је  плаво. Вода ми шапуће. Она ми говори 
о сикчићу своме, и моли да је  водим собом. Ја  
ннсам  в и ш е ж е љ а н  д а  м е  ко  волн. Нећу да  бу- 
дсм ником захвалан, и побећи ћу од ње. Зажелео 
сам се завичаја мог, да га гледам, да ну се ругам, 
да лежим, под лишћем његовим.

Не, не знам шта је  добро, а  шта зло, ништа 
не знам шта се све са мном збило. По један жут 
лист, по један клепет голубијих крила или ласта 
на води, биће ми доста да не будем ни весео, ни 
тужан, и никад ми неће пасти на ум да верујем 
у  шта друго, до у  јабланове. Ако се вратим, вра- 
тићу се у  завичај, као што су ме отерали, смешан, 
а нало више логрбљен, Ми смо се вратили, али 
мм смо сенке.

Ј а  волим по једал  ж ут лист, румени шума- 
рак, и небо, вииге него људе. Назову л и  мн весе- 
ло добро јутро, отпоздравићу весело добро јутро. 
Она леж и крај мене, у  трави, и каж е да Све за- 
виси од нас, чак и смрт. А земља мирише око нас 
и прича о жилама што дрхте у  њ ој. И све што смо 
хтели и чега бесмо жељни, чини ми се да је  тамо 
по води. Румено и зелено класје расте, кроз на- 
ше руке и плећа, Ми треба да изумремо, учини- 
ћемо добра, много добра смрћу нашом. Обоје смо 
данас врло тужни. Њен синчић јо ј пише сваки 
дан и зове је  кући. Ј а  знам да ће она отићи. 
Изгубио сам дах. болан сам, изгубио сам здравље, 
изгубио сам љубав, изгубио сам душу, све сам 
изгубио негде у лишћу, у  лишћу. Оаа ће илакати 
и тражиће ме, али после. . .  7

туте. По цео дан лежим у  пољу, у  чуну, на води. 
Каткад ми се учини да ћу оздравити, ударим ве- 
село веслом, а вода се засмеје, ласте ме лупе по 
глави, па се преврћу по сунцу.

Око мене зјап е ровови зарасли травом. Иза 
гробља, видим једну хум ку; она се зел ен и . Под 
њом лежи једна млада словачка учитељица, она 
је , кажу, увек носила велике шешире, пуне јаго- 
да, и играла радо. Вешали су  је , јер  ]в била поче- 
ла да буни војнике. К аж у да је  имала у  руци 
Керјенсково писмо.

А нису је  требали вешати, не. У  Русији је  
већ друга мода. Треба мало почекати, све се ме- 
ња. Данас умиремо за  црни стег, сутра за бели, а 
прекосутра за  шарени. Око тог гроба је  тугж, ту- 
га. А около косе жито. Ј а  ћутим, мој се глас јед- 
ва чује, Ј а  идем у  лишће погрбљено и уморно. 
Звони, увек звони кад сам у  пољу. Кад прне по 
која препелица, ја  се сетим своје земље, у  ту- 
ђини, и полегнем уморно, по класју, или у  проју. 
Ж уто лишће ће нас спасти.

Падне ноћ, месечине меке, светла чела дола- 
зе и леж у по бунарима, простиру ноћ. Срце прне, 
уседне какву звезду што прелети и падајући стр- 
моглави се даље, а  срце падне ггред нас. Дижемо 
га и загледамо, а  оно се смеши. Блага, уморка 
рука мрси се са  травом и међ прстима навире 
земља, што има душу пусту и бескрајну. Сви смо 
једнаки. Свуд је  м оја отаџбина. Свуд има љубави, 
јер  свуд има траве и жила и лишћа увенула. 
Звекне коса, па навиру еузе. Са јабланова шу- 
игти ново лишће, а кад превучем руком преко 
чела хладна, мени је  горко жао, не људи, него 
лишћа. Она леж и крај мене, у  трави, пита да ли 
о завичају кислим. Отпуштен сам од војске и 
путоваћу у  мој завичај да умрем, мада ми лечник 
рече да ћу живети још  тридесет година. Лежимо 
У трави крај Висле.

Ми се не љубимо. Понегде међу дрвљем пад- 
не по који увео лист. Ј а  му климнем главом. Ни- 
ко и ништа нисам, идем дома. Данас беше први
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Вратио сам ее исто онахо смешан као пгго 
сам и отишао. Ј а  сам је  оставио и вратио саи се 
дома. Па ш та сад? Нипхта. Миран сам и зад ово  
љан. Понегде падне један ж ут, увео лист, ја  иу 
климнем главом, нико и ништа иисам. Задовољан 
к  спохојан.

Тетке ми плачу по кући; каж у да сан ж ут 
као смиље. Нуде ме млеком. Кад ме мајчино мле- 
ко није нахракило снагом, молсда ће ме спасти 
клеко белих, гојних крава, у  ком мирише трава. 
Нисам ни весео, ни тужан. Хоће ли  падаги киша, 
или ћ е сјати сунце, мени је  тако свеједно. Ј а  ћу 
ћутати, јер  нихог не волим. Тетке кажу, све ће 
проћи. Имамо пуне куће малих Босанаца, сиро- 
чади. Југословенство ]е  јако у  моди.

Опет се ваде и праше слике цара Душана. 
Причаће се још  да је  све било само ружан сан. 
Све је  по старом. Оно што је  бело, биће сутра 
црно, а  прекосутра жуто.

Она је  плакала, али она неће умрети од бо- 
ла; не умире се од бола, умире се од части. Вра- 
тио сам се. Хоће да ме бирају за  председннка ко- 
ла, не знам каквог кола. Побегао сам од ње пред 
зору, Она ће хрикнути, кад види да ме нема ви- 
ше хр а ј ње, и плакаће. Но после? Ж ао ми је  ње- 
ног синчића. Мушкарац је , није мој син, али он 
личи сасвим на мене. Она каж е, увек је  мислила 
на нене.

Побегао сам од њ е у  зору. Моји војници ме 
зачуђено гледаху, а  ја  одох лађи. Неиспаване и 
барусаве жене склањале су ми децу с  пута, као 
да бејах нечастиви. После су  пролазила крај нас 
брда, шуме и виногради. Ј а  волим да се селим,

Кад смо стигли, видео сам градић где ми се 
родила мајха. Он беше пун цркава, на којима 
ћуте звона. Т а ј градић је  гробнцца мојих дедова. 
Био сам сентименталан. Стадосмо пред неким 
баштама. Прошао сам крај малих кућица, опко- 
љених вртовима, у  стрме улице и завиривао сам. 
Понегде сам видео шарену Косовску вечеру, а 
понегде сам видео ћилимове, ко је  толико волим.
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Нитао сак  неког да ли познаје господина Јаш у 
Игњатовића, али ме сгарац ггогледа и  рече ткхо, 
кађарски, да га не познаје. Смрт се крије у  вр- 
тове. Свуд ие дочекаше вртови. Цркве су биле 
празне и хладне, Башљао сам у  њима. Цргве су 
биле празне и нрачне, а прозори прашни и мутни 
нао моје очи. Ј а  волим моје очи, свему су  криве 
моје очи. Ником нисам захвалан, до очима својим. 
Оне су ми биле више него м ајка. И тако, посетио 
сам гробницу мојих дедова. Било је  досадно. К а- 
жем, части пропадају. Владика је  уређивао тамо 
мађарски катихизис, а баште су биле пуне коро- 
ва. Код нас је  родољубље у  моди, кахо га се не 
бих сетио. Ј а  волим моје дедове, они су  знали да 
убијају. Уопште ми се убиство сад јако свиђа. 
Звона су звонила, јер  сам ја  удесио да стигнем 
к з д  зв о н а  зв он е. А ј а  сам учеи човек, знам да се 
све лепо мора наместити.

Посетио сам жену, ко ју  је  мој отац, пре моје 
мајке, љубио. Он је  имао силесију драгана, као 
и ]а. Прошао сам кроз стрме, малене, узаие со- 
качиће; они су били пуни деце. А свуд над њима 
гледале су ме цркве празне, напуштене, прашне 
цркве. У једној сам видео говорницу на левој 
страни, као у  туђинским црквама, у  хо је  волим 
да се кријем. Трудио сам се д а ми срце заплаче, 
па да се и засмеје. Сећам се, небо беше мутно, 
пуно неких плавих жила што су дрхтале. Оне су 
се зариле у  душу моју и ја  сам зкао да ће ме 
вратити дома. Дочекала ме ј е  једна старица, у 
ж утој свили, под једним грдним св. Јованом. Она 
је  лоруменела и  причала ми о оцу. У  к.ој беше 
више љубави него у  мени, а  ја  сам све нислио да 
нико на свету не може волети као ја . Она ми је  
дуго причала о оцу. К аж е да сасвим личим на и»е- 
га. Причала је  и питала о свету. И најпосле ми 
рече да се ништа није изменило. Била је  у  седам- 
десетим годинама и  поруменела је , кад јо ј споме- 
нух слику н>ену коју  су нашли у  оца мога. Она 
је  била стара и  добра; најпосле, ко није добар, 
сви су добри. Х тела је  да ме води на гробље и
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да ми покаже гробље старих романа, које је  м о  
ја  мајка радо читала, па и кућу мога деде. Али 
ја  бејах блед и ж ељ ан да путујем.

После, на грдној чађавој станици, опет еам, 
по стоти пут, чуо да у  Москвн тече крв, да су 
Босанци ножем продрли у  талијанеке јаркоае, да 
је  у  Србији умрло милион људи и да ће доћи 
једно боље столеће. Ж ене су  леж але по земљи, 
сестре што нису нашле брата и жене пгго нису 
нашле мужа, па су  се љубиле и пггипале са не- 
ким мушкарцима, под еенком мрачних ходника. 
Уплакане мајке, што су  тражиле своје чедо, кад 
га не нађоше, поделише беле хлебове неким одр- 
паним војницима, што су се врзли у  ираку и 
диму. Прошао сам крај возова и  питао сам за  брзи 
на југ. Х тео сам да се пењем, хад ми приђе неки 
човек са гајтанима и запита куда ћу, „На Ј'уг.“ 
Он ми рече да ће тај на север. Ј а  га погледах и 
запитах: „Зар то није свеједно?" Он ме је  зачу- 
ђено гледао; није знао да ја  већ давно терам шегу 
са самим собом. Дошао сам дома.

Попадије ме похађају; оне се нису промениле. 
Нико се није променио. А лк сви ме мрзе. Једи - 
но ме моја жена брани. Она је  председница неког 
женског кола. Говори да сам зло однегован и да 
сам уобразио неки велтшмерц, али откуд до вра- 
га велтшмерц у  Банату. Лежим, по цео дан, иза 
наших дрвара и гледам у  небо. Голубови падају 
са крова, пред вече звоне звона, а  госпође хоће 
опет да ме бирају за председника неког кола. Оне 
воле врло немачке тобџије, што долазе у  белим 
рухааицам а  са солунеког бојишта. И ја  волии бе- 
ле рукавице. Лежаћу по цео дан у  трави и гле- 
даћу у  небо. Сваки дан ће имати нову боју. И те 
боје умириће моје очи, а ја  сам сав миран, кад ми 
се смире очи. Назове ли ми ко тужно добро вече, 
отпоздравићу му тужно добро вече. Назове ли ми 
ко весело добро јутро, отпоздравићу му весело 
добро јутро. Ми ћемо изумрети и доћи ће боље 
столеће, оно увек долази. Ми ћемо се вући у  зе- 
леном одрпаном шин.елу, бледи и насмешени,
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свуд по улицама. Ми не иштеио кишта, ми не 
жалимо нипгга, је  ли, ми не жалимо ниигта? Тет- 
ке ће престати да плачу. Оне једнако ките слику 
дара Душана и  надају се да ћу  и  ја  насмејати се 
ведро. По цео дан, оне ме мире са женом, доносе 
ми млека као детету, воде ме у  кукурузе што зру, 
а  свет ме једнако бира за  председника. Кажу, 
две-три године, и  све ћемо заборавити.

Тетке плачу око мене и  обилазе ме, као да 
сам гроб. Нада мном је  небо, оно има румене, бла- 
ге пруге, те  пруге се сваке зоре враћају. Оне ми 
се  враћају, на облацима, пролазне и благе. Ј а  их 
свако јутро гледам и живим само за  н>их. Понег- 
де падне ж у т један лист. А пред вече звони. Ја  
кашљем, мада лекари каж у: живећу још  тридесет 
година. Понегде пада по један цреп, понегде је -  
даи плот. Пред вече је  хладно, тетке ме завијаЈу 
као дете, оне ми читају о петроградским крвавин 
улицама, ја  то волим. Недалеко станује ноја ж е- 
на. Станује преко пута, а  још  се нада. Али ако 
умрем, погледаћу последљи пут небо, утеху моју, 
и  смешићу се.

СВЕТА  ВО ЈВО Д И Н А



ТРИ  КРСТА

к з  могл д н е в к и к л  

(1918)

С ент А н д р е ја

Бео пут пролази виноград за  виноградом, спу- 
□гга се и дижв од иокота до чокота, од воћке до 
воћке. Шумарци багремова прате га да се не из- 
губи. Ои их води доле на реку, напаја их руме- 
ном водом, па излази пред њима горе иа врхове, 
где стоји по који усамљен јаблан, Знам да је  
негде иза црквених торњева равница, из ко је  се 
Д иху плави облаци, као дим тамјана.

Умирање и  смрт, због ко је  сам дошао, т т је  
јасна; она кривуда, кроз тихе, мале, зелене улице 
под воћкама, где а е  могу да нађем гвоздена врата 
порте.

Над водом се ттојављује, кад застакем, нешто 
огромно плаво: ваздух, благ, натопљен маглом, 
на којој левси сва ова теш ка пруга брда и вода 
са  којих сам сишао.

З а  м н о м  и д е  а п р и л , с а  Јг и п а  п г г о  с у  с е  р а з -  
и ш л е  п о  б у д и м с к о ј д и е ц е з и  д а в н о .

При пролазу сам приметио да гране листају. 
К о зна где сам био око поноКи. Лежао сам кра] 
воде, Нико неНе знати да сам дошао, ни трг пук 
јабука, ни тамница зелена, вокривена кривим 
мокрим кровом. Ни бела. каменита владкчанска 
врага. Јо ш  овај дан, н  никад више овуда проћи 
нећу.
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Над постељом ми је  тишина, а  иза н>е, пет 
великих дворана, у  којима има само завеса и ста- 
рих слика. Једн а дебела госпа, у  ж утој свкли, 
стоји код прозора и не зна да прочита оно што 
сам јо ј донео из једног села, са југа. Пред кућом 
широка сенка. У  лишћу, земљи и грању, са зари- 
веним кљуном, у  ветру који не мозке да их за- 
тресе, као старе богате житарице шајкашке, стоје 
цркве. Иза њих све до Дунава су огромне баппе. 
Дрвеће ми пада в а  прозоре. Сад је  крај, крај.

Још  овај дан, и никад више овуда проћи не- 
ћу. Остаће један румен брег на небу, мирне воде, 
празне цркве.

Дунав ће м ој, Дунав ће мој све обухватити 
сјајним појасом и однети, однети, однети.

Земљ у нек вода носи, носи. Мир је  под црк- 
вом, ни голубови не лете. Камен је  хладан под 
травом, камен је  хладан под травом. Остаће на 
небу румени брег и празне цркве над водом.

Камен је  хладан под травом, милим гласом 
зазвони под ногом, под штапом. Све што је  било 
збркало се у  мени, али сад, кад одем, све ће да се 
разјасни у  животу, у  моме, у  моме.

Звона звоне; иконе, иконе; недеља; јутро је  
пред црквом.

Крв је  та благост, овде под травом, крв )е та 
благост дивна и нежна, јединосушна, бистра и 
мила, помилована.

Ето је , ето је ;  одлази по водн.
Калљи, моја мила, капљи, драга, чун те  чека, 

обрастао мокром, зеленом трском, слабом и ста- 
ром, искрханом; нек те  носи, са старом црквеном 
оградом зарђалом; иди, моја мила, драга крви. 
Јеси  ли ти то са  жутом тамом, течеш ли ти то, 
дивна и нежна, јединосушна, бистра и мила, по- 
милована, обалом, водом, равницом, за  мојим хо- 
дом, по улицама обраслим травом?. . .

Још  овај дан, и нихад више.

Острогон

Гологлави, корак у  корак, сувшле рано сиш- 
ли смо у  мрак. То је  била огромна сенка базилике 
која је  падала у  Дунав. Каменитим, влажним сте- 
пеницама сишли смо да га видимо . . .

Златан и свилен ст е г . . .  слава трновита, на ме- 
кој сви ли . . .  свила мека, мекша него жена, мекша 
него златна к о с а . . .  слава, сл а ва . . .  слава трко- 
ви та . . ,  д у х . . .

Сунце се тамо рађа доцкан, међу трском, и 
мирише на воду. Горе на брегу трепере по ули- 
цама у  ж утој магли распукле земљ е светиљке. 
Ветар засипа јутро песком. Долећу тице из окол- 
них шума и винограда.

Румен с ја ј над варошицом шћућуреном под 
брегом, под огромном сенком базилике. Њ ек мрак 
пада у  Дунав, и над том хладном и мрачном вла- 
гом зјап е рупе у  зидинама, под решетком.

Знам; пред вече, тамо би ми било добро. По 
Једно псето придружило би ми се и ишло за  ином. 
Зазвонило би грдно туђинско звоно и залеђена 
обала ишла би пуна шљунка Дунавом, кроз врба- 
ке. Не би било гласа ни звука.

Било би нас свега троје у  том руменом брегу, 
пуном црних каноника,

Пред вече силазио бих оном белом уликом 
пгто се спушта, разривена од воде, кроз распуклу 
жуту земљу. Застајао бих на угловима, пред ле- 
деним, страшним, гвозденим мостовима, где стоје 
моје старе повезане пријатељице што виде еамо 
на једно око и продају кестење. Ох, како бих пог- 
нуо главу пред жаром!

Ж ар, жар, румени, увенчани жар, усијано 
гвожђе.

Проста и  драгв, озебла мирна тела. Ни туге, 
ни туге више. Ноге тешхе, прозебле, увијене кр- 
пом. О мудрости око гвозденог, усијаног жара, 
пред зимом, пред снегом! Каквим бих благим 
гласом говорио, каквин бих благкм оком гледао, 
каквим бих мирким ходом прошао . . .
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Реч, једна реч, тиха и јасна, и све 6и дрвеће 
било добро. Б ез туге, без туге. Осмехнуо бих се и 
видео лед и небо.

А кад бих ушао у  цркву, било би нае свега 
троје. Мрак, румена кадифа и чираци. Драги и 
мали сто, на њему сребрни мајушни манастири. 
И хлеб, мајушни хлеб, за  мене, за  тебе, за све, 
за  снег, за  тице, за земљу, за  све. Полако, дан 
по дан, и ми бисмо заборављали речи.

Црквењак се и тако се&а још  само имена 
свог, осим молитава.

Мрак добар и мио, мрак у  певкицама. Сребро 
и ватра. Ж ар, добри жар под сребрним малим 
црквицама на столу.

Опојали бисмо хлеб и миро. Нико нас не би 
питао ни гледао. И било би нас само троје.

А кад би изашли, грање би нас помиловало 
по плећима, а  црквена врата обавила својон сен- 
ком.

И тада, ма куд. Ж ивот са својим колима се- 
на, дућанима и  крчмама, остао би под брегом. 
Прошао бих улицама и застао само на углу да 
огрејеи рухе над румеким кестењем.

Полако, у з  брда, полако. Само мир, само мир. 
Звездано небо и лед. Х од тих и лаган, као ток 
залеђене обале, пуне шљунка под врбаком. И око, 
и дах, и мисли, по небу, небу. И нико да ослови, 
нико да пита: све тихо, све мирно, ништа моје.

Велико звездано небо, нечујно звоно. А нас 
само тројица. Поц и  црквењак и ја . Како би то 
било н ечујн о. . .

Свако вече бих еилазив и  враћао се, кроз те 
хамените и уске улице, пуне крних каноника, 
лутем белих кућица, што се спушта и пуза, раз- 
ривен од воде, кроз распуклу ж уту земљу.

Б ез иког, без ичег у  рухама, са неколико вру- 
ћих кестенова.

Како бих био н ечујан . .  ■
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Т ели ш вар

С ве је  то само у  сну. И  нигде томе неће оста- 
ти трага. Као међу играчкама —  кућицама, ди- 
жем ногу да не згазим куће, да се не саплетем 
у  дрвљу, да не прекорачим баровиту реку. Н ај- 
радије бих легао колико сам дуг, а  знам да бих 
Обухватио целу велику варош, и као у  детињству 
дувао весело у димњаке фабрика. Зар сам збиља 
био тако мали да ни то нисам могао?

Звоцкају траиваји,
У  забавишту сам био најбољи јахач  на љ у- 

љакању. И нигде томе неће остати трага. Путем 
х з  школе остајао бих по сокацима, по гробљу и 
шанчевима. Ш та раде и где су  оне дивне и миле 
руменооке жабе ко је  су  ми тако дрхћући дисале 
на руци? Колике сам јаркове прескакао, где сам 
све био, куд се ни оџачари нису усудили.

Ено их, ено их, ено их. Оно су те  клупе. 
Гле, не бих више могао да седнем: како су мале, 
како су мале! Колико је  висока Куаричка пла- 
нина? Колико становника има бслоцрквенски срез? 
Трсковцем по шаци: „Пружи руку да тн сабљу 
платим.“

Знам: после је  требало седети у  већим сками- 
јама, све су биле мале. Требало је  учити катихи- 
зис на мађарском. А он а, . .  Она је  седела увек 
здесна. Увече крадом долазио бих из предграђа у 
град да сагледам њ ек осветљен прозор, Био сам 
у  четвртом разреду кад Голуб наштампа моју 
прву песму, С удба, или не сећам се више како. 
Прва строфа: нека лађа, аруга строфа: бура, трећа 
строфа: само остаци пливају по води. О како је  
то смешно! Колико бесаних ноћи! Био сам среНан 
кад је  хтела да н к  пружи руку.

Како су  беле, и фарбане, сад ове клупе у 
порти пред црквом! Ено стоји још  и рачунаљка 
и штице. Колико их, боже н ој, има ове године. . .  
има ли и х још  бар д е с е т . . .  малених, малених 
глава?
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Али где су бедеми, шанчеви обрасли травом, 
пуни зелене жабље воде,

Кроз ова стаклена врата, ено их, ено их. 
Онај са белом огрлицом до уш ију, Сава Текелија. 
Увек су  ме пред њега водили. Како су му уши 
велике и црвене! ,  ,  _ _

Ходи и на гробље, ходи: љубичицом је  обрас- 
ло у  пролеће тамо и моје презиме. Ј е  ли, како ]е 
то смешно! Никада више нећемо туда проћи. ОнаЈ 
гроб, ено онај мали, то је  неког Руса малог из пе- 
вачког друштва. Онај тамо је  барона Јовановича. 
А овај, гле, где сам провео детињство, под овом 
липом која, да знаш, како
читај: отац п о д и ж е ... ] а . . .  Т о д о р ... Радичмич 
сину моме Стеф ану. . .  Видиш ли у  хамен уреза- 
н у р у ж у  и под њон глупо, шшвно, сентиментадно 
написано; Таки е  био. . .
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СВЕТА ВОЈВОДИНА

Господар Пантелија Попић, варошки калетан 
назван „Тутало“, спустио је  пет грумена шећера 
у  каву,

Он је  био еам у  соби намргођен, „царски“ 
чиновник. То царски се изговарало врло тихо, а 
чиновник гласно, врло гласно. Беш е то у  једном 
градићу, једног мокрог јутра, пред пролеће.

По ланцима пред магистратом скахутали су 
и љубили се врапци, а  он их је  нерадо слушао. 
Радо су их слушали само робијаши, што су  уз- 
дисали иза тамних решетака, по подрумима до- 
њим, Било је  рано, свуд тихо по собама, ипак, он 
је  знао да му је  жена устала. Господар Панта 
Попић, варошки капетан, назван „Тутало", осе- 
ћао је  жену и кроз зидове. И то би га одмах 
ражљутило. Устао је  и пошао горе-доле, у  сво- 
јим плавим, набораним панталонама. Гледао је  
у  земљу, имао је  мале, врло мале ноге и радо их 
је  загледао, како се играју у  малим, лакованим 
чизмицама. Припасао је  свој златни, танки „де- 
ген“, и стао у  прозор да се сунча. Чуо је  како 
слушкиња на тавану пева: „Што се боре мисли 
моје.“

Господар Пантелија имао Је грдне, жуте, мок- 
ре очи, празне као испијене чаше винеке. Погла- 
дио би се по намирисаној коси и махао клобуком, 
који је  увек губио, и најрадиЈе заборављао под 
столом. Ишао је  горе-доле, ситним корацима, ра- 
мена су му била страшно широка и висока. Застао 
је  пред огледалом, погледао се, и прошаптао: „е 
Панто, још  си леп“. Кроз отворен прозор се зачу
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кикот и трка; слуга и слушкиља су вијали коко- 
ши, штипали се, и гурали. Њ ега обли бес, он је  
мрзео слушккње пред пролеће.

Господар Панта је  волео л,убав, праштао је  
сваком, али ето, јуче, препадоше »его ву  слушки- 
» у  и слугу у  загрљ ају међу двојим вратима. Иза 
једног крила беше соба пуна пандура, иза другог 
његова писарна, а  то двоје несрећних љубавника 
наслађиваше се међу четири даске. Бог мило- 
стиви једини зк а  како им је  било.

Дошло је  било време љубичица.
Он се беско осврте и оде од прозора.
Пре је  и он имао разне драгане, веКином шва- 

љ е и глумице Народног позоришта, док је  био 
сасвим нлад к  циганке што свирају у  тамбуре. Па 
и сад беше Позориигге дошло; он се радовао, пе- 
вуцао, и  мирисао се, али није дизао главе, само 
се осмејкивао, гледао је  у  земљу.

Његови пандури прали су  „салу“ гостионе 
вод „Трубача", а  он је  пошао на трг. Вршио је  
свој свакидањи посао. Избирао је  најлепше сомо- 
ве и вечиге и послао их Јели . Ох Јела1 Оборио 
је  ногом неке ђупе, које му се не допадоше, и 
млеко се просу по земљи; прошао је  крај проте 
и  не поздрави га.

Прота га је  мрзео и називао тајно „шинтер , 
али протиница, мала, округла жена, склопила би 
на то очи и руке, прекрстила се и прошапутала: 
„И ју , Мито, тако леп човек.“

Да, господар Панта Попић, варошки капетан, 
назван „Тутало“, био је  леп човек. Глумице и 
шваље лудовале су за  њим, а он је  ашиковао са 
в>има по виноградима својим, по врбацима кра] 
Дунава, па богами и у већници грдној, где би би- 
ло меких, цшроких ћилимова на земљи, под сли- 
кон војводе Шупљикца, несретног, који се ипак 
увек смешио. А кад би га његови другови корили 
и подсмевали му се, он би се насмејао, подигао 
рамена и рекао: „Ех, тиква, граничар не бира.

То „тиква“, то је  био његов оживотворен уз- 
дах, његов одговор свему што би га заболело, ма-
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ди се, да му се  није јавио. Погледа га бесно из 
огледала, али је  онај безбрижно гунђао кроз нос, 
о  енглеској ескадри која је  стајала у  диму пред 
Цариградом, Други га је  умиривао и шапутао да 
је  свему томе крива мати бугарског књ аза, да је  
она та јко  дошла патријарху којег су  звали „ки- 
цош“, и подмитила га, оа ће сад сви морати у 
католике.

Шегрт преврте и разби један тањир; они се 
тргоше и одоше. Бријали су га лагано; он никад 
није говорио с  њима. Поче мислити о жени, и 
чисто је  виде како силази у  собу и прилази столу 
са врелик млеком. Заједно би вечерали, али у ју- 
тру је  он увек устајао рано и одлазно.

Госпо)>а Милева је  пришла столу и наточила 
млека. Крај шоље је  стајао за  њу грумен бела 
шећера што јо ј је  муж  оставио.

Господар Панта је  метао у  сво ју  каву пет, а 
њ ој остављао, већ годинама, један грумен. Он је  
држао шећер забравл>ен, а  све је  кључеве носио 
собон. Госпођа Милева би у  друштву рекла да 
не воли слатку ваву.

Она седе за  сто, притеже мараму око голих 
рамена, кроз прозор је  пиркао мохар ветар.

Она је  била висока и суха, » е н  црни, дуги 
скут мео је  под. Ох, била је  лепа, врло лепа.

Господар Панта познавао је  њу давно, још 
као дете; некад је  прескакао због њ е плотове по 
месечинк, али то беше давно. После је  упознао 
Јелу . То беше недавно.

Сама је  била крива, волела је  да иде у  по- 
зориште. И одједном никоше сплетке; причали 
су јо ј о циганкама, о шваљама, и још  много чега. 
А једно вече он је  ударио.

ЈБубав је  брзо прошла и оста само нешто 
уплашено и глуло у њеним очима. Тако рече го- 
сподар Панта пред свима у  друштву. То беше 
давно, једно вече, кад је  плакала, јер  нема деце. 
А  сад, сад би много ћутала, знала је  све тајне.

нило, обрадовало, дирнуло, ударило. То је  зна- 
чило, да је  на свету све ништавно, окрутло, крат- 
ко и  пролазко. Само кад би ко товорио о  смрти, 
он би махнуо руком и прошапутао: „Е, бундева"! 
И никад нико није дознао зашто тада мења реч.

Пролазио је  тргом, пандури су ишли за њим, 
а  ж ене су му прилазиле и пружале руке, да ии 
да његову, да је  пољубе.

Био је  мокар, мутан дан; по калдрми је  ле- 
жало лишће од купуса и то га је  дражило.

Преко пута су цврчали сјајни тањири бер- 
бернице и он се пожури. Кад је  ушао, почеше се 
вртети око њега. Сапунили су га лагано; знали 
су  да он то воли врло лагано. У кавезу над њим 
дерао се чворак; брзо га покрише неком крпом.

Гоеподар Панта се завалио уморан и неиспа- 
ван. Чворак га је  мучио, жена га је  мучила, Јел а  
га мучила, а у  магистрату кружили су неки чудни 
гласови. Беш е му наређено да учи мађарски, и 
он је , рано у  зору, кријући се од шегрта обешења- 
ка, који су о том знали, ходао горе-доле пред 
магистратом, намеиггао и прћио уста и мучио се 
да искаже оно проклето „о“. Сапунили су га вр- 
ло лагано како је  он волео. По вратима је  цурио 
снег. А он је  лежао заваљен, уморан, неиспаван, 
мисли му се врзле по глави. Нека жена је  стала 
и погледала унутра; њено лице га сети једне ма- 
ле, црне попадије, због ко је  га бацише једном у 
Месић. Брк му се искриви, ок се насмеши, а  брица 
га зачуђено погледа.

Виде мокро, црно дрвеће, што се напољу су- 
пшло на првом сунцу. Иза њега се свађала тро- 
јица занатлија, ко је  у  огледалу није могао да поз- 
на и чудио се томе. Један је  говорио да треба ићи 
ћесару у  Беч. Други је  предлагао да мађарске 
чиновкике претуку кад дођу, а  трећи опсова па- 
тријарха Чарнојевића. Примети да говоре о гла- 
совима пгго су се ширили по граду.

Сапунили су га врло лагано; знали су да та- 
ко воли, Он се опет загледао у  огледало; познаде 
по прстима једног крпу из горње вароши и зачу-
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Знала је  и еад да је  отишао да се обрије и нами- 
рише, па ће онда „оној“. Њена танка црвена уста, 
мало крива, презриво би задрхтала, кад би је  при- 
јатељице и комшинице мучиле, и училе, и дражи- 
ле. Она би их погледала и рехла тихо, презриво: 
„Па нека, мушко је ,“

О х није било лако. Дан би брзо прошао али 
су је  вечери мучиле. У зела би дивне романе Ми- 
лована Видаковића и села иза пећи. Није волела 
да јо ј  ко дође, а  није ишла никуд, до у  цркву на 
вечерње. Сад је  било дошло Позориште, томе се 
радовала. Волела је  да иде увече у  позорипгге, 
особито кад говоре „у стиховима". Није знала 
Питагорин закон, није знала да постоји Аустрали- 
]а, није знала како то лађа иде тако, а  да је  не 
вуку, до Београда. Она је  знала само сузити, кад 
би Руж ић пружао под балконом евоје руке цве- 
ћу, звездама, и Јулији, и тако лепо уздисао ах . . .  
а х . . . ,  а Ју л и ја  би пала на ограду задихана, лом- 
на од жуди, бела као ноћно цвеће. Она би будила 
У њој бескрајан бол, неизрецив женски бол. Она 
се гадила свега што су волели мушки.

Седела је  замишљена код егола, напољу су 
По ланцима играли врапци.

Сети се Њега, како је  некад улазио у  то до- 
ба и звецкао мамузама и грлио је . То је  занело, 
та финоћа у  њему, не његова лепота, не. Допа- 
ло јо ј се да јо ј  љуби руку и каж е увек „мо- 
лим“, а  имао је  тако мале ноге. Они други су сви 
били тако сурови. Неки Топаловић на пример сви- 
рао је  дивно у  „егеду“, али је  напао једном у 
мрачном ходнику и она је  бесно цикнула. Све је  
то било тако давно.

Узела је  Бракик са стола и читала нешто о 
народним фондовима, али га брзо остави, насу 
још  мало млека и погледа позоришне карте што 
су леж але на столу.

Црна и танка, одлазила је  у  цркву радо, на 
вечерња и парастосе, а увече у позориште и су- 
зила за  Дон Карлосом. Особито глас глумаца 
узимао јо ј је  дах и заносио је . То лепо одело до-

196
197



водило је  до лудила, Да се нашао мушки обучев 
у  свилу, са лепим, белим рукама, на којима би 
се сјало дивно прстење, са благим речима, „у 
сгиковима ", да јо ј  гтриђе, оиа би се убила за њим. 
Чинило јо ј се то тако дивно да је  више пута, 
увече, лежала у постељи и јецала тихо.

Она је  волела особито то, увече тако да лежи 
сама. Грозила се од помисли иа њега, кад би он 
дошао и шетао по соби у  широком изгужваном 
рубљу, полуго, миришући на вино; изгледао је  
као страшило. Не 6и знала реДи зашто, али се 
грозила свега мушког. Она је  живела бедно и 
плакала много. Није зиала где је  Венеција, ни 
Кипар, али у  њеким великим, плавим очима, 
овенчаним са дубоким модрим колутовима, остао 
је  био мрак, и страх, и пригушен крик, кад је  
гледала како Отело пали и гаси свећу, а  Дезде- 
мона лежи и смеши се бледа, у  сну. А кад би 
позориште отишло, легла би рако; крила се у 
своје собе. Тада би било све мртво у  граду, само 
с у  с е  плјани лратили и  тукли под њеним прозо- 
рима.

Леж ала би замишллна, увек замишљена. Ох, 
да је  неко видео како је  та ж ека лепа! Потези 
њеног тела беху тако меки и мили, да су  се про- 
зирали у  месечини, Можда су њене, јако танке 
и мало криве, уснице биле гадне, али да је  ко 
сагледао н-ене дојхе, што су  увек дрхтале, и ње- 
на колена, што су увек била врела. Т а  колена 
танка чинила су  је  дететом. Где би лежала, на 
постељи, в е  би било улежано, а кад би прошла 
једва би се чуо лак шум као од белих крила.

Да је  неко погладио 1ћено сја јно тело, сувише 
бело, нежно и вајеж ено. Али све то нико није 
знао. Она би леж ада крај п ек н  н  читала о Гено- 
веви. Никад се није молила Богу, али је  била 
на сваком парастосу и вечерњу. Увек би дошла, 
к а  како пљуштала киша. А кад би певали о Хри- 
сту и Серафимима, тихо би певуцала и она. Нека 
тамна радост ширила би се тад по њеном телу, 
века медена драж коју  нигде више није налази-
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био слаб, а  пролеће јако ; она и х отвори и  забо- 
рави и х отворене.

Сети се оне граје по кући, смека и тамбура- 
Ша, пијаних њених тетака, што су задизале сук- 
Ње и прескакале вагре, сети се раскиданих ја -  
стука, из к о ји х  се  перје расу во целој кући, в и -  
ном исполиваних постеља, по којима су  лежала 
деца. Сети се оног страшнот у  постељи, себе раз- 
баруш ене, крваве, и  његовог пијацог шапутања 
и љубљења, сети се како му никако није лежала 
добро, и како је  уплашено плакала, плакала.

Госцодар Пантелија Попић, назван „Тута- 
ло", изишао је  и з бербернице и замирисао на со- 
каеу .

Пошао је  у  гостиону. Срце му је  јако куцало; 
знао је  да ће морати да се реши. У  њему се будио 
неки страшан бес на обе те жене. Та отерао би он 
Н>у лако, да не беше света. Он, варошки капетан, 
да отера ж еку, не може, не може. Венчан је  у 
цркви, па још  и прота живи којн  га је  венчао.

Сви су  му скидали шубаре, али то није ви- 
део. Гледао је  у  земљу. У гостиони су његови 
пандури износили столице, прали их и рибали; 
дортине н  неки престо са хермелином пајао се 
и прашио.

Прође кроз двориште пуно кутија, сандука, 
и зађе у  један мрачан ходкик, па закуца.

П р е д  в р а т и м а  Ј'е, у  је д н о м  к а в е з у ,  ц и ч а л о  гге г  
М а л и х  к у ч и ћ а ,  б е л и х  и  ш а љ и в и х ,  с а  в е л и к и м ,  
К л о п а в и м  у ш и м а .

Уђе у  м рачн у  собу и целог га обгрли мирисна, 
загушљива, тешка тама. Сасвим у  мраку белио 
се кревет и оданде се зачу сан, уморан гл а с . . .  
„Цуио, донеси в о д е .,

Одједном се она трже, окрете и прошапта 
„Ах ти с и . • •“ па се уморно зави у  јастухе и по- 
гледа га.

Он јо ј  п р н ђе к  п о љ у б н  ј е  у  руку , а  ова га 
пригрли и стеж е, са рамена јо ј паде кошуља.

ла, до ту, у  мирисном мраку пуном тамјана. Осо- 
бито при парастосима дрхтала је  од неке сласти. 
А кад би после јел а  слатко мирисно кољиво, у 
њеним би се очима појавио неки дубок, болан 
сјаЈ, и дах би јо ј био убрзан и страстан, а хватала 
је  нека мила несвестица. Тада би се враћала у 
своје собе и  легала рано. У  раној јесени горела 
је  већ код њ е ватра. Волела је  пећ.

Лежала би дуго, тако полунага, а пламенови 
се играли жмуре иза њеног тела, по зиду, са сен- 
кама, и шибали је  сјајним прућем. Н>у би тада 
нападао кеки очајан, теж ак плач. И  кад би ујутру 
устала, мрзела би све.

О коло  свуд  вода, у в е к  вода . О пколнла бн  
градић, прелила обале, заш ла у улице пуне ж а- 
ба, које би цело пролеће и лето крекетале. Мрзе- 
ла је  пријатеље свог мужа, што стоје увек у  вра- 
тима својих дућана, пред којима су  наређани ка- 
тран, грдан комад соли, или чаброви пуни сира, 
илц колевке, или мртвачки сандуци, или бурад 
са вином, већ како где. А они би је  радосно до- 
викиеали: „Еј М елче. . .  М елче, . .  не видиш ку- 
ма." Ж ивот јо ј је  тако пролазио и прошао.

ГрадиК је  стоЈао увек исти, у  киши или на 
сунцу, а очи њене биле су пуне зависти и презре- 
ња. Од неког времена осетила је  нешто у  своме 
муису, нешто бесно, огорчено, непријатељско, горе 
него досад, Дошапнули еу јо ј  да је  он, при једној 
пијанци са „оном", обећао да Ке отерзти ж ену и 
оженита ее њоме. Ово с у  били послглњи дани 
Позоришта, ла је  уплашено чекала, кад ће и цгга 
ће бити, а  осећала је  његов потмули, крвнички 
поглед увече.

Седела је  при столу, точила млеко, Једнако 
точила, а  једва је  пила што. Она се горко сети 
дана њене свадбе. Баш  су као и сад чекали прве 
ласге. Врхови њених уш ију побледеше и засјаш е 
се као бисер. Обукла је  беле чарапице. Дрвеће Је 
озеленело и падало на лрозоре њене. Прозор је
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—■ „Пробудио сам т е . .
—  „Ниси. . .  Јо ц х о ш  ј е  с в и љ а . . .  б н о  ј е  већ 

два пута по р а к и ју . . .  молим те сави ми јед н у . . . “ 
и она му пружи кутију са духаном, па склопн 
очи уморна и сана.

По соби су  стојале кути је на вутијама. По сто- 
л у  су биле разбацане перике, лорњони, а на поду 
се сјала једна сребрна ћупица, румена од вина, 
тто ј е  тевло и  кап ало. Златан лан ч н ђ  л е ж а о  ј е  
на малим папучицама, похабаним, а  прозор је  био 
застрт доњом, свиленом сукњом, Соба Је била пу- 
на сукања. Н>их беше по поду, по кревету, по 
свима столицама, све Јако намирисане. На столу 
непрегледан броЈ флашица, један свети Ђурађ, 
за којег Је било ааденуто мало босиљка, тањири 
пуни костију, љ уске од јабука и  једна мала 
женска цилелица.

Ок је  погледа и  пружи јоЈ цигарету, но на 
њеном лицу беше толико умора да је  не хтеде 
будити. Она се трже, у зе  цигарету и припали.

Господар Панта седео је  на постељи гтред 
њом и дошло му је  да заплаче. Пушила је  тако 
страсно, а чим се завитлао дим око њене главе, 
У куту усана јавио се један благ, задовољан осмех. 
Она се ттодиже на лактове и загледа се у  њега. 
Знао Је да треба говорити о оном што ће се де- 
сити. Х тео је  да јо ј каж е, да он то не може. Не 
би знао рећи што не може, али је  осећао да она 
ишге нешто немогуће. Илах је  сагнуо главу и 
ћутао. Око њених усана јавила се нека грозна 
досада, чемер и ја д . . .  Гледала га је , и у  том 
погледу беше, кеке страшне ж ељ е за  одмором, 
сном, и миром.

Он промрмља. . .  „тешко ће ићи. . . “
А она се насмеши још  више и рече:
„Знам . . .  познајем ја  т е б е ..
Он стеж е руке и сав задрхта од неког лудог 

беса, очи му се разрогачише. . .  стидио се и гу- 
шио се, хтео је  да скочи и  хода п о  собм, н о  она 
Је  то мрзела и задржала га. Опет се приљубила
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у з  » е га , па се бацила на јастуке. Очи јо ј се на- 
луниле смеха и  она весело духну дим . . .

„Што си бесан, сваки је  какав ј е . . .  ш ерет. . .  
ја  већ десет година хоћу да се ооаметим, о а  не 
иде."

Он је  седео пред њом и  спуштао главу све 
т о к е , слепоочнице су му куцале. Заносио га је  
мирис њене силне косе, али још  никад он њу 
није први загрлио; то је  мрзела. Морао је  увек 
чекати, док му се  она прнљуби и понуди.

(„Јела није лепа, —  причао је  о њ ој прија- 
тељ Руж ић, —  али Јел а  уме. Ако ћеш да ти игра 
нађарски чардаш уме, ако ћеш да ти обуче шал- 
варе уме, ако ћеш да ти говори француски умс. 
Видео сам је  пијану, видео сам је  као Марију 
Стјуарт, видео сам је  кад се љубила с  Лазом, па 
нико се не срди на њу.

Седе једанпут у  Хопову, ту је  и  владика, 
знаш владику, а  Јел а  се претвара. Говори о Да- 
висону, па о неком, како се оно зваше, Нестро- 
ју . После ти узела да игра пред владиком,. . .  чу- 
до бож је. Наједанпут узе са стола визиткарту 
владичину, па ће тек, показујући на владичину 
титулу: ,А шта је  оно на крају: итд.?’ На то ће 
ти Лаза КостиК, та знаш га, луда брате: ,и тајки 
денунцијант’. Можеш мислити Јел а  да пухне од 
сн ех а . . ,  пала на столицу. Па мислиш да се раср- 
дио? Видео јо ј н оге,. . .  море ко види Јелине 
ноге . . . “)

Господар Панта од|елном ч зе обе њене руке 
и паде на колена ао постеље. Она га зачуђено по- 
гледа, и рече тихо и јетко:

„Устани, шта се шегачиш?“
Он јо ј је  љубио руке и она осети како јо) 

гтрсти дрхте од страсти. „Деген" му је  сметао, она 
та отпаса и баци на под, па га као дете пригрли 
у  крило.

„Н о. . .  пгго си ггув . . .  та н еђ у . . .  одуетаћу. 
Поекооутра идем у Сеитомаш. Та шта је  то? . . .  
ПантоП" н о н а  се  гласно насмеја. Он се подиже 
и  погледа је  љуто.

202

*О ве године нисам стигла ни да му одем на 
гроб. . .  а  и какав је  гроб. Лане нисам могла да 
га нађем. . .  а  ш та они маре."

Она поче преметати међу марамицама и ку- 
тијицама, на сточићу крај кревета, и извади не- 
ку бедну малу слику.

„------------- није он био р ђ ав . . .  ели  ш та ћеш
од глумца? Потуцао се по Србији. . .  Кад ме је  
узео, није хтео ни да се честито унива. Ј а  сам 
га навикла да пере зубе. Волео је  дете, али како 
ћеш . . .  в и ш е пути нисам имала пелена —  дај 
тако сервијете. . .  дете о з е б е .. .  он се о п и је . . .  а 
није он био рђав човек.

Знам, једном, преко, у  Београду, био је  неки 
богат Енглез. У вече он игра Х ам л ета . . .  ие, ла- 
жем —  игра Кина. Као сад да га гледам. . .  мали 
салон, било је  препуно. . .  угасише лампе. . .  а он 
и з н ђ е . . .  С вп  да полуде за  њ и м , добио је  пет ду- 
ката. У  зору ево н>ега. . .  оно је  било тек три 
недеље, ја  сам још  полежавала, а имала сам и 
грознице. Донео новац па ми га даје, каж е „откад 
сам те  узео, још  ниси правила себи хаљину, 
ево ти“.

Она заћута па се нагло окрете: „Немој мисли- 
ти да хоћу да играи госиођу, али ви ди ш  досадило 
ми је  ово. Прекосутра опет на к о л а . . .  блато, аала 
сам бунду Маци, она каш љ е. .  • н>ој још  горе. Ви- 
ше пута вечера ракије и бомбона, а  ти си тако 
сам, без деце. Волим што си тако бесан, умирићу 
ја  тебе. Видиш ове кревете. . .  гадно ми ј е . . .  а  
почињем и да старим. .

Он је  грлио, али се она отимала. . .  „пгго с е  
см ејеш . . .  немо) да уобразиш да си леп, али ме- 
ни си баш добар. . . “ Она га није љубила, само 
га је  стискала тако на себе.

Била је  кратковида, па су  јо) очи имале неки 
таман вео, што је  увек био пун суза и мутан. 
Уста јо ј нису била више свежа, но испрепуцана 
и бледа, али топла и тако нежна, мека, слаба, . .  
њен говор је  био тако брз, а једнако је  пружала 
руке и стискала га на себе. Он је  дохвати и поче
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I „Знаш пгга ће бити? Цела варош ђе да ми се
ј  смеје. А она? Мислиш да ће она отићи? Неће та

да плаче. Али, видећеш, сваки дан ће ти проћи 
под прозором. Иде на вечерње. Обуче се у  црно, 
па иде на вечерње. Не могу да )е  тледам кад иде 
на вечерње. Неће та да плаче, само ћути и гледа 
т е . . .  тако видиш ћути и гледа. Мислиш да ће ти 
рећи једну реч? Огићи ће, видећеш . . .  али ви- 
диш цела варош ће скочити. . .  сви су њени. . .  
све на мене. Ако вичем, нисам добар. . .  ако идем 
сокаком, нисам добар . . .  ако ћутим, нисам добар.“ 

Она га погледа и рече тихо:
„Сви сте ви једн аки . . . "  и одмакну рукок.

1 Кроз зидове се чуло да неко пева све редом
из „Низа Бисера". Негде су  лупала врата. Она 
Опет припали цигарету, и пружи му руку. Око 
њених усана опет се расцвета онај задовољни 
оснех.

„То је  дошло, тако, )едно вече кад си ме до- 
пратио, после Соћурице «  Ш убаре. Видела сам те 
тако без д еце. . .  а мени се досадиле већ и свађе 
и пијанке и та се л а . . .  нарочито ми досадила. 
Добри су људи —  ето у  Вршцу да ме разнесу 
ђаци. Није ми до четир коња, али видиш, трошим, 
па никад доста веша. Већ ми се згадило. А веша 
сам ж ељ н а. . .  лепог, чистог, много. Видиш овако 
још  и помозбог. . .  али сад, у  Сентомашу . . .  про- 
будим с е . . .  да ј ракије, па до поноћи, до зоре. 
Играј. После те  луде. Играм са партнером Јули- 
ју , гризе ме за  врат. Одседнем код попе, попадија 
да ми ископа очи. НоКу ми директор куца на 
врата. Нема ш минке. . .  погледај ми лице, сво 
сам га сатарила. Ето у  Тителу, она) ударио учите- 
љ а ножем због мене. ЈХежао је  цело преподне код 
мене. Сва еоба у  крви. Којешта. Видела сам те 
тако набуситог, без деи е. . .  за  мене си добар. Шта 
ће она? . . .  имала те је  доста, скинула је  скоруп, 
па сад и ја  да будем мало, „варошка капетани- 
ца“ . , .  и она се весело засмеја. Њене ноге испод 
јоргана долузише му на крило. Одједном кх  она 
повуче, наслони главу и засузи.
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јо ) љубити очи. Н ије се  отимала, цигарета јо ј 
испаде, кошул>а јо ј спаде са рамена, прсти јо ј 
задрхтапте, уздахну тешко, окрете се, сва му се 
предаде, а  око усана јо ј заигра уморан, неиспаван, 
али благ осмех. Склогти очи, и промрмл»а тихо, 
последњим дахом, у  љегову разбарушену косу, 
једва чујно: „сви сте ви )еднаки“.

. То вече је  господар Панта Попић страшно
; банчио.
ј Нашао је  у  једној кавани ђаке и донео им,
ј веђ доста пи)ан, глас да је  у  магистрату нађарски

комесар који  је  њега, њега Панту Попића, ва- 
рошког капетана „царског“ чиновника, хтео да 
баци напоље.

Треснуо је  чашу, и клобук, насред каване и 
залепио десетицу тамбурашу на чело. Сви су били 
запрепашћени, настаде ужасна граја. Неки отр- 
чаше пред магистрат да полупају прозоре, неки 
су предлагали да га запале, а веђика се растрча 
да сазове народни збор још  ноћас, и да се то реши.

I „Ех бундева. . око њега су скакали и ви-
! кали младићи обучеии сви у  црно, са дутон ко-
I сом, х о ја  им ј е  падала на чело, бледо, и изнурено.

Један међу њима скочи пред њим и расу 
\ неке папире и поче читати неке дописе и новине.

У глави господара Панте куцало је  и пуцало и 
вртело се нешто о  Љубљанн, Прагу и Женеви. 
Да су у  Љубљани одлучили да се промене одлу- 
ке берлинског конгреса и позивају све ђаке да то 
прихвате. И ови н е е у  до н о си л е  н ех а  х ал ш ењ а  у  
Крагујевцу, нека имена, која су њих доводила 
до очајног беса и урлика. Један се нудио и закли- 
њао да ђе сутра путовати да убије Књаза. Али 
највише су викали кад се читала нека лисма из 
Женеве.

Један  је  стојао на столу и читао, а  друти су 
; слушаЈти.

Њине болне, разрогачене очи, си јале су, црне 
И грдне, у  болу који  је  личио на лудило, На лицу
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им се појавио горак осмех. Писмо се тихо ругало 
свему оном, цгго је  њима било дивно, свето, аа- 
магл>ено. изгубљено, а  страсно и драго говорила 
су писма о социјализиу, о новој педагогији, о 
чистоти и блуду, о Русији и младости.

Они су  били побледели и  слушали су, једва 
дишући; тамбураши су ћутали.

После је  један грдан младић викао и прулгао, 
преко стола, неке књиге и псовао дрхћући од 
пвева. А други су се грлили у  мраку и викали. . .  
„Доле са  .Стражом’ “ . . .„ В а с а  Пелагић је  хуља, 
хуљ а.“

У гунгули је  седео сано један богослов, ћутке, 
у  мраку, блед и самцит. Ок већ два дана ш је  
имао ш та да једе; у  грудима је  осећао неки тезкак 
потмуо бол. Склопио је  уморно очи и осећао мирис 
белих мајчиних руку, сеоског драгог белог хлеба 
и јоргована под прозором. Он се спремао да, о 
Свегом Сави, п утује у  М оскву  и  држи говор за 
једну српску Академију наука. Био је  поповски 
син и говорио је  цео дан о Војводини.

Научко је . за три месеца, мађарски, па се 
потуцао по одрођенин селима, сазивао свуд зборо- 
ве и седнице, издавао новине и јео, сваки други 
дан тек, сухи хлеб и хладан пасуљ. Н& његовом 
лицу играо је  болан. светао осмех. Они су се сви 
смешили, кад весело, кад невесело, али увек 
смешили.

Зачу ее твегов глас, благ и тик, а  очи његове 
биле су толико пуне љубави према њима, да се 
они стресоше и ш апуташ е:. . .

„Чујмо Лазу, чујмо Лазу.“
Младић говораше тихо, и благо, о црквама 

пустим, и остављеним, празним, о неком барјаку 
војводе Јакш ића, о тузи која ће их спасти, о 
песмама старим и литургијама, а  они су га сду- 
шали дрхћ^-ћи од одушевљења.

Г овор и о  ј е  о  селима п о  к ојима  се  схитао, о 
Јк ен ам а старим, што љубе своје иконе које су 
непобедиве, о  мирису босиљка, и о обичајима ста- 
рим. Њ егов глас ]е летео све више и кружио над
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га, и љубио се с  невим, «ли то није била више 
његова жена.

Осећао је  да је  ју т р о . . .  нека сива пруга про- 
стирала му се под очним капцима, а  неко је  дисао 
у  соби. Н ије смео да отвори очи. Осећао је  да му 
је  десна рука везана и зааијена и да га боли, па 
и чело му беше увијено у  нешто меко, драго, пгго 
]е  мирисало на сирће. Тада лагано отвори очи.

Лежао је  на свом кревету, а  при прозору је  
стојала Јела , обучена и замишљена, гледала ]е 
векуд наслоњена на окно, У  соби ]е био грозан 
неред. Марама његове жене лежала је  на столу, 
и нека тамбура, ко ју  није познао. Под завојем ]е 
осећао да навире крв. Лев-ао ]е пола обучен, она 
стојаше крај прозора сва бледа и зам и ш љ ен а... 
Поче погађати ш та се све ноћас десило и загледа 
се зачуђено у  њу. Соба му се окрете и он изгуби 
свест.

То вече је  таст господара Панте, Макса Ше- 
пић, „Киршнер", како ее он називао, „Пешкирић" 
како га град зваш е, рано затворно свој дућан.

Сусрео ]е  три пута неког попа, којег иије 
познавао, и знао је  да ће нешто да му се деси.

Макса Шепић, Киршнер, хако би он сам ре- 
као, стајао би сваки дан пред дућаном и дочеки* 
вао Сунце. „ Ја  сам човек Јегер“ говорио би он 
„и волијем да видим Сунце да се рађа, него да 
вш дате Ротцгилдово благо.“

Он је  био висок, у  дугом црном капуту, на 
лево] страни вирила је  велика, шарена марама са 
којом је  сваки час брисао бркове, никад га нико 
ниЈе видео да брише нос. Мислио је  о својој кће- 
ри, чуо је  да нешто кије добр о  са Паитом, али  
се није у  то мешао, стајао је  по цео дан пред 
дућаном и нислио на кћер, Била му је  јединица 
и удао је  радо. Кад чу да ]е  испрошена, он про- 
трља руке и отаори ормане, где беше дупком цу- 
но бела рубља.
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Њиним главама. У  његовим речима, замагљеним 
и пророчакским, беше његов народ: народ над 
народима, младост: слава над славама, а будућ- 
ност божанска.

Силно су се подизали манастири и  цркве из 
његових речи, што су грмеле, спомињао је  чак 
ивањско цвеће и  зш та, дизао је  њина клонула 
крила.

Ш та маре с в е  гпколе, шта и а р е  с в е  несреће, 
шта је  Граница, министри пештански и бечки 
генерали? Славио је  црне, силне жене, говорио 
]е занесено о српским дојкама, а очи н у  сјале у  
тузи  некој што је  личила на лудило. Глас н у је  
летео све више и  кружио над њима. Чупао им 
]е  срца, ругао се  целом свету, свима народима, 
само ]е  његов био силан, страшан, диван. Његово 
лице облила је  румена грозница, а руке његове, 
дуге и сухе и бледе, лепршале се по зраку. Сла- 
вио ]е несрећно Косово, викао ]е: да ]е туга и 
Српство вечно, и  предложио да се пева велико 
Свјат.

Око њега се заори смех, грлили су  га и љ у- 
били; у  мраку се диже силан победоносан пој. 
Пробудише неког малог дебељушка; он ]е био 
њин хоровођа.

Господар Панта се није сећао тачно пгга је  
после било. Сећао се само да је  неко предложио 
да д а ју  серенаду највећој уметници у  Европи. 
Сећао се да је  капољу вејао снег; неких накрив- 
љених фењера, под којима су  говорили о Миле- 
Тићу, да су негде играли и подвикивали једнако: 
„Гибаница увек иста, Прока посто нихилиста", па 
се хтео са неким тући. Појили су неке коње ви- 
ч о м .. .  сећао се да су стајали под прозором ње- 
ним, певали „Достојно" и да се љубио с  њоме. 
Сећао се неког црног младића, који га је  једнако 
изазивао на двобој . . ,  и ви као. . .  „ Ја  нисам вама: 
т и . . .  говорите миг Ви.“ Сећао се да ј е  дошао ку- 
ћи, да је  тукао неког пандура, сећао се и жене, 
чинило му се да ју  је  носио некуда. или да је  и 
њу т у к а о . . .  после су неки ђаци спавали ход ње-
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„Б жено, од сад дај беле шнуфтисле да и 
Макси сване.“

Дотле, кад би ко ушао у  дућан, он би се не- 
Црестано клањао, а  сад се човек сав променуо. 
Кад би ко дуго окретао и загледао шубару, он би 
је  јетко зграбио и плануо;

„А хо ј е  д а  кулујеш , хуп у ј, н ем ој д а  с е  ма- 
зиш, нисам ја  чивут“ . . . и  додао т и ш е .. .  „доста 
је  било, удата је "  . . .

Сишао би и сад у  дућан, да прича. Све о 
Цшеповима ггуним жита, што су путовали за  Пе- 
Шту, о његовој баби што је  носила црвене чизме 
и златне мамузе при венчању; удала се за ћур- 
чију, А све је  то причао некако тужно. Чим би 
говорио о деци, растужио би се и уздисао, врло 
је  често уздисао.

У  граду су  га сви волелн јер  ]е био тутор. 
Гледати га како пали свећу, то је  већ била мо- 
литва за душу. Тако нежно дохвати, носи свећу, 
подиже је  тако лагано, са  тужнкм изразом лица 
забоде је  пред иконом и после гтрекрсти. . .  како 
су нежно, лепо се  крстили његови прсти. Глава 
увек накривљена налево. Стајао је  целе литурги- 
је  непомичан, оживео би тек кад је  венчање. Тада 
би му се лице засијало и тада би запојао. Да, 
Никад н ш о  н е  ч у  » е г а  да п оје , осим „Исаије ли- 
ку ј, д јево радујсја". Тада би његов глас залепршао 
У висину и људи би се згледали.

А после —  он би се тихо појавио при софри 
и чекао. Здравице би падале, но све ј% то било 
тек само тако, сви су знали да ће он да заврши 
и  крунише. На њега би долазио доцкак ред. Он 
би уздисао, онда се знало да ће сад он. И заиста, 
Он би се  дизао и узимао пехар. Сви би се прибили 
једво у з  друго, јер  њет ове с у  здравице биле слав- 
не, а  чим би завршио, побегао би својој кући.

Почињао је  и л и . . .  „Пошетала царица Мили- 
ца“ или „Санак снио српски Кнез Ј1азаре“ илк 
„Коњ до коња, јунак до јунака“ —  то би се де- 
шавало тек кад би, сиромах, пио мало више.

14 М и ло ш  ЦршанОКЈ«. 1  2 0 9



Тада би говорио бесно и ватрено. А свршетак? 
Ох, свршетак његових здравица био би увек исти. 
Њ егове туж н е очи плакуле би, он би уздисао, 
левом руком упро у  икону на зиду, није гледао 
никуд, склопио би очи и викао.

пПа да нас све затру и сахране, последњи 
још  питаће их: где је  српска Војводина?. . . “

Глас би му се дреломио. Он бн журио кући, 
зими и лети у  црном капуту, лупетајући штапом 
к о ји  се свршавао у  сребрном чвору, у  ком су би- 
ла, занавек, урезана четирн света слова ПС“. Та- 
ки је  био господар Макса Шепић, Киршнер, како 
је  он сам рекао.

Он је  тог дана рано затворио дућан, наместио 
је  мишоловку под креветон, јер  се бојао мишева; 
а  над главом му је  таван био пун жита благодат- 
на. Говорио је  кроз врата са женом, јер  он је  во- 
лео да спава сам, није трпео да ико спава с  њим 
у  соби, то га је  гушило. Загледао се у  грожђе 
што је  висило над креветом. Грдне евенке сећале 
га винограда ко је  је  волео више од свега на свету.

Био је  баш задремао, кад се зачу лупа на 
капији. Он се зачуђено прену, сети непознатог п<к 
па, и сав претрну од страха. Међутим је  чуо слу- 
гив глас и одједном цик и ллач његове жене.

Скочи и отвори врата. Тамо је  стојала његова 
кћи са расплетеном, разбарушеном косом, у  папу- 
чама, полугола, око голих груди неки пешкир, а 
плећа завијена у  неки вез са постел>е. Он раз- 
рогачи очи, разумеде, ухвати се за  главу и опсова 
проводаџију . . .  гушио се.

Иза ње, са фењером у  руци, стајаш е пандур 
тосподара Панте, без шешира. Крстио се и мумлао 
једнако . . .  „Е ј госпоја, госпоја!"

Гоеподар Макса уздахну бедно: „О Бож е!“ 
и заслака горко.

Господар Панта Попић, вароппги капетан, оте- 
рао је  своју венчану жену и узео неку комеди- 
јашицу. Брица му је  пустио крв, али још  неко-
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и зачуђено гледала како се променуо. И све чеш- 
ће му се нудила.

Мучила га је  да се венча с  њоме. А он поста- 
де отмен и тих, као некад давно у  младости. Ње- 
гова суха бледа рука чувала је , по цео дан, тако 
пажљиво, један ћуп цвећа, да га стари мачак не 
гурне са прозора. Седео је , по цео дан, ж ут и 
блед, а  она му је  весело певала своје улоге и 
играла их.

Госпођа Је л а  дотрча му једног дана, сва у 
смеху и песми, и шану му нешто на уво. Доби 
изглед младе мајке, обао струх и сузни поглед, 
велики нос и теж ак ход; нападаху је  снех и сузе 
уједно. Њено тело постаде лепо, отмено и благо 
у  последњој сво јо ј срећи и полету, а  душа јо ј 
падаше по целом свету, сад пуна суза, сад пуна 
смеха. Покушала је  да се поиири са „онои" ал н  
је  Макса Шепић „Киршнер" истерао метлом из
хуће.

Беш е то еиешна и болна љубав, горка, страш- 
на љубав, пуна сласти и  поруге, срама и стида. 
Једно јутро господар Панта осети да му Је  боље. 
Покушао је  да устане и лепо је  обишао сто. Обу- 
као је  плаве, наборане панталоне, и пошао доле 
на каву.

К роз зид је  осећао жену, њене меке, тепгке 
кораке. Она му пригрча, кад је  лагано, изнемогао 
силазио. Виде на столу беле, с ја јн е кључеве, неки 
кусур и њену налу, мирисну мараму сву од чипа- 
ка. Подиже је  и помириса, одгурну новце и узе 
кључеве. Она му тихо довикну одлазећи: „иди ти 
ево м ен е. . .  идем само да видин милхброт".

За  њега су били набацани пуни, угојени Ја- 
стуци у  велику, широку столицу. Насред стола, 
сред силесије белих тањирића пуних схорупа и 
воћа и ш ољ а. . .  виде сребрну, велику цукербик- 
слу и уморно седе.

Господар Панта Попић, варошки капетан, наз- 
ван „Тутало“, спустио је  пет грумена шећера у  
каву. Он је  био сам у  соби и намргођен, царски 
чиновник, То царскн се изговарало врло тихо, а

лико дана лежаш е изнемогао, блед и  позеленео 
на јастуцима. Носали су га два грдна пандура. 
Глумци су очајно молили и скакутали пред ње- 
говим вратима, али узалуд.

Господар Панта је  дао тајно излемати комеса- 
ра. Цео град је  говорио о том, па и то је  прошло, 
као све на свегу. Слушкиње су волеле нову го- 
спођу, ону отераку су називале „буљина".

Господар Панта лежао је  тако по иео дан на 
јаетуцнма, а нова госпођа га је  обилазила, љуби- 
л а  тихо и стајала прн прозору замишљена. Каж у 
да га је  болело срце. Она је  често стајала при 
прозору. Мутна нека румен и бура дизала се са 
поља, а  он, сав ж у т и блед, гледаше, сав занесен, 
у  дим свог духана. Није ништа искао, али кад би 
му она пришла, о а  би бацио цкгарету и кекако 
је  лудо, страсно грлио.

Чинило се да је  велика разлика међу овом 
и бившом госпођом. Ноћу, кад би лежао будан и 
мучен од потајне грознице која му је  дошла оне 
страшне и замршене ноћи, она би му пришла, се- 
ла на његову постељу, и они би се грлили и љ у- 
били, гушећи се. Чинило се да је  велика разлика 
међу овом и бившом госпођом. Али се она уплаши 
од досаде која је  мучила. Поче му говорити о њи- 
ној љубави и њином банчењу и све му се чешће 
нудила. Преко дана је  једнако улепшавала своје 
собе. Накуповала је  силесију рубља и чипака, 
једнако је  ж елела госте и њега није више назива- 
ла, као пре, „мој пантофел", ни „ти Панто“, него 
увек „мој м уж ". И свако јутро уморно, пролећно 
и врело, он оеване држећи страсно свој тутун, 
а  она причајући о Ш вајцарској, о својим улогама, 
о својој малој ћерци што је  брзо умрла, и о јед - 
ном добру што ж ели да купи.

Госполар Панта никако да оздрави сасвим. 
ЈГежаше тако заваљен, ћутљив, није му долазио 
нико и он се уплаши да ће умрети. Почео је  учи- 
ти мађарски, мислио је  често на гробље, у биљу, 
гробље мирно, без комесара, пијанке и жена. Она 
је  увече све д уж е седела крај њега, љубила га
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чиновник гласно, врло гласно. Његов поглед ж ут 
и мутан, прелете преко собе и кровова осунчаних, 
са ко ји х је  цурио снег. Привуче лагано кутију са 
духаном и прогунђа ти х о . . .  „ех бундева. . . “ Узе 
цукербикслу, устаде и забрави је  у  орман, а  кљ у- 
чеве, беле кључеве спусти у  свој цеп.

Госпођа Јела , обучена у  беле чипке, са најела- 
ђим осмехом око усана улазила је , са белим хле- 
бон и чедом под срцем и смешила се, сва срећна.

—  „Секаш ли се оног дана кад сам зажелела 
да ти будем ж ена?“

Господар Панта спустио је  пет грумена шеће- 
ра у  каву. А крај њене шоље лежао је  Један гру- 
мен за њу, што јо ј беше оставио муж.
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ВЕЛИКИ ДАН

Насред пута стајао је  крст.
Поворка је  ту застала, око &>е се дигла пра- 

пшиа пуна суха лишћа.
У  лепршу марама и сукаља, цике и дреке жен- 

ске, стајао је  један, ударао у  бубањ и викао. Уста 
су  му била разјапљена као раздерана. За  н>им је  
јахао, на дебелом начелнику, Тома Сапун, бербе- 
рин и викао: „чуј народе, ч у ј, ч у ј“.

Око врата му беху обесили воловски јарам, 
у  уста су му везали дизгине, а  викали су : пђи 
нађшагош, ђи“.

Кровови су  били мрачни, а  прозори свуд 
осветљени, народ је  трчао са свих страна, понегде 
се чули и пуцн>и. Бубањ је  лупао, жена једна 
га је  лупала, све по глави, а  смех се орио. Н>его- 
ве очи гледале су блесаво у  гомилу што се вртела 
око њега, каткад је  чуо ф ијук бича над својом 
главом, али га нису често чипптули. В ч ц ео  ј е  бе- 
ле и зелене куће, и шарене. Сетио се првог дана, 
кад беше дошао за  начелника у  градиН, вако је  
мали бирташ, Је вр е ј, предсказао шта Не битц и 
опет је  гледао у  шарене куће. Јасно се сећао јед - 
ног давнашњег дана, када је  прошао туда и видео 
како се то чини: дебела једна елушкиња беше 
изашла, боса до колена, стала пред куНом прска- 
ти са метлом, гњурајуНи је  у  три ведра, пуна 
разних боја. Видео је  како некн зби јају  гадне ша- 
ле са сукњом његове жене коју  су носили на 
једној лопати и осети да Не пасти,

Око њега се орио смех. Опет га је  неко ударио 
по глави, он уплашено помисли да мора даље и
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Пред вече поче киша. Упалили су једну куНу. 
По дућанима су, бесплатно, делили вино и шећер. 
Начелникд су одлучили да обесе. Он је  страхо- 
вито дрекао и бранио се и плакао, једнако је  спо- 
мињао своју и њину децу, Шећер су расули по 
земљи, па су чучали и сакупљали га, а  смех се 
орио од Цуће до куће и мешао се са лавежом 
□аса. То вече страшно су завијали пси.

Пред начелством л ек а л е  су књиге поцепане, 
један ноћни суд заклопљен Франц Јозефовом 
сликом, подеране женске кош уљ е. . .  V ираку се 
разлегали пуцњи. Највеселије беше у  јеврејској 
крчми, тамо су засели „бољшевици" или „руски 
радикали" како су се сами називали.

Крчмарица, Јевр ејка, точила је  све бесплатно 
и љубила се. Њене црне, уплашене очи вртеле се 
и  чим би јо ј који зашао иза леђа, она би адкнула 
страшно, уплашено. Али они нису никог дирали, 
смејали се, цео дан се смејали,

Увече су јо ј заповедили да се разголити и она 
је  гола трчала и точила пиво, и чувала малу избу 
где су јо ј била сакривена деца. Међутим, досадило 
им се и то и она је ,  комад по комад, опет обукла 
одело.

У диму и буци скупили су се око стола где 
се делила зекгља. Крпа, замочена у  ћуп наеги, 
горела је  насред стола, а  они су бележили и де- 
лили тачно сваком земљу. Тачно су одређивали 
где лежи земља, али то није било нужно, сви су 
је  знали. По један брест, по једна падина брежу- 
љ ака беше доста да се споразунеју,

Н>ин вођа берберин Тома Полић седео је , са 
табаком папира у  руци, и викао једнако „нир". 
Ок је  сваки час насипао мало вина или воде у 
шаке, и квасио и мазао косу. Није волео да му 
се коса диже, разбаруши. У  диму густом није мо- 
гао да их позна, коме је  ко ју  земљу уделио није 
знао тачно. Писао је  и гледао у  табак, али и х ]е 
илак све познавао по гласу.

Они су сви, мирно и озбиљко, говорили своје 
име, „Прока Путник шест ланаца, Љ уба Сгојиа

Погрча. Поигравао ]е  и њискао. Жандарми су ска- 
*али  за  њим. Кикот и дрека жена и  деце, завит- 
лане крпе, слама пгго су је  бацали на кола, коко- 
чги и ћурке в о је  су  делили, све је  то, чинило му 
ее, полетело из његове главе. Он се затетура и 
етаде на углу.

Бубањ му ]е лупао по глави, неко га 1'урну 
ж викаше му непгго у  лице, он се дооети да је  
Опет дошао његов ред, исколачи очи под теретом 
и поче туђинским нагласком гласно и јасно: „сва- 
ком газди д а је  се на знање да сам ја , шогор ви- 
Цишпана, купио ланац земљ е од Томе Полића, 
који ме јаши, за  једну круну, тачно по закону. 
Сваки ко хоће може доћи у  моју канцеларију и 
може да м е . . долазило је  нешто страшно гадно.

Смех се орио. Видео је  како црквењах носи 
И цепа једну грдну хњижурину, хтеде да виче да 
еу у  л о Ј  п о р ез е  и  рачуни, а л и  п и је  вигпе им ао  
снаге. Зелене, шарене боје, димњаци, дрвеће све 
Се то вртело уоколо, Осетио је  одједном како му 
јахач страшно заудара, а  смех се тада још  више 
заори. Опет посрну, неко та удари ногом и он 
опет поскочи и потрча. Наједанпут јурну на њих 
нова гомила у  колима, пијана и  весела, под бар- 
јацима шареним. Поп Је седео, са крстом у  руци, 
у  првим колима; познао је  и кћер бившег начел- 
ника, са свиленим барЈаком у  руци, познао је , на 
Њеном грдном шеширу, два грдна нојева пера 
која је  купио жени пре неки дан. Сетио се да је  
и њу видео у  собама разривеним и резбијеним 
кад га нападоше. Неко га је  лупао по глави, он 
опет потрча, Један  са ножем скакао је  око њега. 
Он јурну очајном снагом, мозак му се мрсио да 
се сети нечег, да се понизи, умили, само да га не 
убију, он зањиска и поче рикати као магарац. 
Гоиила је  урликала од смека,

Виде да су пред црквом и да нема аише сна- 
№. Посртао је . Онај одјака и поче га тући бичем. 
Он изненада осети неку грозну жалост и заплака 
с%. Посртао је  и молио да му се сете деце, и 
срушио се на зем љ у . . .
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три ланца, Рада Прваков шест ланаца, Ранко Пе- 
цин десет ланаца. . .  а  он је  слушао тање и теж е 
гласове, писао и само ретко подизао главу и питао 
и  не гледајући му у  лице: „горње" или „доње“?

То је  било важно, земља под брегом била је  
боља од земл>е доле у  риту. Они су одговарали. 
Или отегнуто: „па пгга ја  зн ам . . .  Мита је  казао 
доње, не знам, Пери дали горе,. . .  а  ј а . . . “ или су 
брзо и весело одговарали: „горње, горње куме, 
горње. . .  дођи су тр а . . .  Т а  сад ти већ зн аш . . . “

Они су  пружали вратове и загледали у замр- 
шене решетке, међу сојима нису могли да распо- 
знају своје име, све се бојали да их какогод не 
измеша. То га је  љутило. Неко му просу вино на 
папир и он бесно поче псовати. Био је  раздражен.

Он и х  баш  и  п р е  н и је  волео. У  дилгу и  мете- 
ж у  писао је  и писао, досипао вина у  шаке и маззо 
хосу. Неки су  дотрчавали и  јављали му да су 
Србијанци у  виноградима. „Кад Ке ти Србијанци 
већ да се з а ја з е . . продера се он и одгурну неку 
чашу. Видео је  оне који су га мрзели и називали 
„Тона Сапун", како се см еју  и шапућу и он се 
уморан подиже. Били су му досадни.

Он већ јуче не беше задовољан, није волео 
што се називају „бољшевици11, мрзео је  те, јер  
су  убили руског цара. А  руског цара, никог више, 
волео је  Тоиа Сапун.

Све што се у  његовом животу доброг десило 
сећало га је  руског цара. Као шегрт никад није 
снео да ои има право. Газда Шваба није га тукао, 
али је  по цео дан викао на њега. Тада би Тома, 
само да једи газду, почео да га пита о Јапакцима 
и руском цару. Па после кад је  почео да игра. 
Нико није умео тако да игра као он. Умео је  да 
мслружи ногу, па од чланка доле све д а се тресе, 
то није умео нико у  певачком друштву, где се 
много спомињао руски цар. И његова жена је  ра- 
до говорила о руском цару. А нису требали да га 
убију ни зато, јер  је  био православни.

Ок се јетко подиже и пође из крчме. Киша 
]е пљуштала, локве сја јне воде шарениле се пред
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врчмон. Тома Сапун погледа по крововима и  пло- 
товима и  кад, у  слабој и подеракој месечини, 
опет помисли на руског цара, он застаде. „Не, 
нису га требали убити кад је  православан", по- 
мислио је  опет.

Пошао је  по блату и био је  толико замишљен 
да је  прескакао сенке дрвећа храј пута, пгго су 
се  црниле као јаркови, псујући у  себи, а  није 
приметио ш та прескаче, мислећи једнако на ру- 
ског цара и на црвеног качелника, којег је  цело 
послеподне јашио. И он се у  себи радовао да овај 
не беше православни. Гун)>ао је  у  мраку и газио 
по блату, лупајући штапом по дрвећу. Кад је  за- 
куцао, чуо је , у  мраку, хако му ж ека отвара вра- 
та и шалуће: „идеш робијо, идеш . . . “

Киша, магловита киша, задимила је  и спусти- 
ла се у облацима чак доле међу куће. Све је  било 
мокро. Цурила је  кроз прозоре, капала са тава- 
ница, браве су биле мокре, сви кл>учеви су  били 
мокри, све је  било мокро.

Господар Пера Грк стајао је  по собама, сад 
у  једној сад у  другој, подизао главу и гледао горе 
у  таваницу и гунђао. Он је  по цео дан гледао. 
Или је  гледао у  кров и пењао се и намештао цре- 
пове. или је  завиривао у  браве и мазао кључеве, 
или је  куцао у  небројене клинове што су ницали, 
незнани и заборављени, из зидова. Загледао би се 
у  зид по сат два, па би изненада приметио што, 
пришао зиду и убрисао мрљу или лрашику, Го- 
сподар Пера беше већ давно удовац и всћ давно 
не беше начелник. На плећима је  имао пребачен 
заогрнут капут, ж у т калут, по воме су  га изда- 
лека већ познавали.

Његове очи гледале су увек у  зидове. Он је  
доцкан устајао. Т ек  пред подне излазио би из сво- 
је  собе, а  за  њим јато мачака и грдни снопови 
дима што су се на сунцу распадали иза његових 
леђа. У седој, замршеној бради имао је  избријано 
румено место, никад нису умели да га лепо зао-

218

круже, и зато је  он, четвртком, кад се  бријао, 
излазио увек намрштен.

Данас је  изашао доцкан и знао је  да су већ 
дошли, Чуо је  да су их сусрели у  виноградима и 
да су  и х довели његовој кући. Чуо је  да су тро- 
јица. Чуо је  како се његова кћи, госпођица Нада, 
љубила са њима, како су  играли коло пред црк- 
вом, и како су их опили и пијане носили од куће 
до куће. Знао је  да ће данас стићи још  многи. 
Поп из оближњег града, био је  већ дутогодишњи 
проводација његов и његове кћери, поручио му 
је  да им шаље једног мајора, који хоће да се ж е- 
ни. Господар Пера је  гунђао. Знао је  да они спа- 
в а ју  у  кујни и обилазио је  кујну. Десет година 
нико није чуо господара Перу да виче, тог дана 
он је  викао. Викао је  да закољу ћурана, хтео је  
да се наједу, хтео је  да им покаже како се у  ње- 
га једе, помислио је  и на то да су можда оки већ 
јели негде ћурана, али то га је  љутило, он је  
хтео да се први пут код њега наједу, да виде.

Господар Пера је  обилазио кујну и загледао 
браве, вадио је  и мазао кључеве, а једнако је  
мислио да им не попушта, знао је  да ће оки да се 
туж е и јадикују, али ће им он већ запушити уста 
са краљем Миланом. Господар Пера знао је  да 
све то не би било да је  краља Милана.

А нека почну и да се хвале, нек само почну, 
он ће им већ показати, он ће им већ показати. Ту 
је  оточанска регимента, ту је , ту  је . Господар 
Пера није волео никог ка свету тако кзо огочан- 
Ску региненту. Он је  није никад видео, али су о 
њој њему причали отац, стричеви, а  особито ку- 
мови. Па шта хоће сад они? Причаће му о Бу- 
гарима? Море шта је  то, крај личке регименте. 
Он је  знао како ће да их ухвати, охо. Онај ће да 
накриви фес, па да жмирка, сигурно ће да жмир- 
ка, сви гејаци жмиркају. Али ухватиће га он, 
пецнуће га он, да ће све да се окреће.

Господар Петар је  љутито обилазио тгујну. 
Радовао се што ће им имати шта пребацити. Х о-
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ћ е да их пита, охо, неће он то да оћути, хоће да 
их пита. Баш  под прозором стајали су  им коњи 
и  господар Пера се презриво смешио загледајући 
им копите. Како је  то бедно потковано, ни да пот- 
ку ју  коње не умеју, он ће им већ показати. Сетио 
се да у  једној бачви има потковица, а  има је  и на 
вратима, одлучио је  да скине и ту и да им покаже 
I • ттковицу. Почео је  да тумара по 
соби и  да тражи чекић. Приметио је  неку мрљу, 
почео је  брисати и виде да то вода пробија. Опет 
је  подигао главу и  гледао у  таваницу,

Заболео га је  врат и сео је . Прозор је  био сав 
мокар, он се загледа и опет се сети њих. Прошла 
су иека покисла кола, у њима сеђаше мушкарац 
и нека жена. Он се љутито окрете. То га је  стра- 
шно љутило. Пре рата није било ни помисли да 
жена седи упоредо са мужем у  колима, него с 
леђа му, а гле сад. Господар Пера љутито погле- 
да у  таваницу.

А премишљао ]е  кога све да позове. Треба 
добро покупити. Он се смешио; море закиселиће
им вино, сећаће се они кад су вечерали код „шој- 
ке“. Одлучио је  да ипак позове берберина Тому. 
Истина он је  ту харао и разбијао прозоре, али 
имао је  право. Код господара Пере било је  то 
главно: је  ли имао право или није.

Мислио је  да га позове, нека виде, нека чују 
Тому Сапуна да гтрича оно са сеном. Господар 
Пера смешио се при помисли како ће Тома Са- 
пун стајати пред иајором, мало надеран, и како 
ће мазати косу вином. Чисто га је  чуо како по- 
чиње представу, како скакуће и прича како су 
послали десет вагона стоке на бојиште и за њима 
вагон сена, и на сену њега. Чисто се видело како 
бајонет светлуца кад би скакутао по соби. И како, 
при првом раскршћу, Тома Сапун губи стоку. 
Однесоше га на другу страну. А он је  ћутао. Чим 
би воз стао, он би сишао и стражарио крај вагона 
горе-доле. Три месеца се возио по Аустрији. Али 
био је  тако глуп. Нити је  знао немачки, нити ма-

ђарски, нк тотски, ик влашки, само цигански. 
Господар Пера стајао је  насред своје собе и сме- 
јао  се.

Видео ]е како ћ е Тома скакутати пред ма- 
јором и жмиркати, он ће ситурно, обоје ће жмир- 
кати. Како ће Тома скакутати и причати. „Знате, 
госпон мајор, мој, нисам знао, каж у да сам 
глуп, да простите, бацали су ме напоље и слали 
из канцеларије у  канцеларију, од станице на ста- 
ницу. Три месеца су ме возили амо тамо, био сам 
свуд. Двапут сам се састајао са женом. А свуд 
су ме, да простите, бацали напоље. А ја  по- 
стб Циган. Не зкам  ништа. Они питају откуда 
сам, ш та сам, а ја  само „ ја  сам Циган", а они, да 
опростите, п сују  и баце ме напоље. Сено је  по- 
кисло, почело да трули, а  ја  одох у  Цигане, чим 
ближе фронту, а  ја  се одмах сетим нумере, а они 
мене назад. Ал' сам се навозб. Зарадио сам три 
хиљаде, продавб сам дуван.“

Господар Пера се смејао. Мислио је  да си- 
гурно позове Тому Сагтуна. И шогора. Шогор ће 
му причати о свечару. И господар Пера се опет 
насмеши. Видео је  како му шогор грицка кокте 
и бркове, како прича о затвору. Прво о вашима, 
па о свечару. Видео га је  како етоји пред најо- 
ром и прича о судији, о адвокатима, о стража- 
рима, беху све Ш вабе и Чеси. Он је  мрзео Чехе. 
Причао је  евоје муке и како је  једног дана пла- 
тио буре пива. Они су сви лили, али су морали 
да каж у: „живео свечар; их, да су знали да пију 
рацком краљу. Мој је  свечар света Параскева", 
додаће он, и господар Пера опет се поче смеш- 
кати. Пецнуће он њих, пецнуће он њих. Чекај 
док бато запита: „Што бре беше у  Добруци, и 
зашто су добровољци тако задовољки, а  госпон 
мајор?" Пецнуће он њих, лецнуће он њих. 
Господар Пера примети нешто на зиду, хтеде да 
убрише, али беше ексер и он трж е руку.

Господар Пера већ давно није волео живот, 
али је  живео мирно и свахом је  радо делио са-
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вета. У  целон граду се знало да нико не уне та- 
ко да саветује као ок. Тек ретко би дошло до 
борбе. Дуго су га мучили нпр. дудови. Главни 
сокак био је  засађен дудом, а  он је  предлагао да 
се засади дивл>им кестеном. Година дана је  прош- 
да док је  успео, и  назваше га „Кестен'*. Али је  
успео. Мучила га је  и кћи. Док беше мала, он 
је  по цео дан седео, играо се н>ом и л>убио је . 
Сад она није хтела дуго ни да говори с  њим. Он 
је  знао да она, тајно, казке да је  глуп. И он јо ј 
је  силазио с  пута; беше дана кад је  није ни 
виђао. Овако, у јутру, док је  она још  спавала, 
ишао је  по комшилуку, доцније је  одлазио у  ка- 
фану, бојао се да ће срести » у .  Она га је  сваки 
дан мучила. Данас је  све то заборавио и ишао 
по кући и наређивао. Сви су  тог дана били умор^ 
ни. Оно што се ноћас догодило беше прошло, ал' 
је  уморило све и они су еви о томе говорили.

Поп који је  подизао крст, па кола пуна вике 
и  застава, па оне три мокре сени што су дошле 
са пушкон у  руци кроз винограде, па пол>упци, 
ла опет поп пред црквом у  сред кола, каво плаче, 
све то беше као сан.

Па силна ракија ко ју  су  пили делу ноћ и 
тај плач који  их је  све нападао, тај грозни плач 
мутио им је  мозак. Тешко су се будил .. И опет 
коло, коло што се играло пред црквом по свим 
улицама и домовима, раздрагано, пијано коло и 
опет плач. А напољу је  пљуштала киша.

Пред подне је  прошао погреб. Поп је  ишао 
погурен, по блату, сред деце мокре, са шареннм 
чирацима и рипидама. Капије су се отварале на 
свим кућама, једна по једна, као да је  неко зе- 
вак>е прелазило са куће на кућу и појављивале 
се зкене са ћуповима и просипале воду из свих 
ћупова, јер  је  у  тој води „мртвац опрао ноге .

На утлу, под дивљим кестеном, отвори се ши- 
ром један прозор, зачас се залепрша нешто ша- 
рено, свилено, црвено и жуто, неки женски ру- 
вав, и врчаг воде се просу под прозор.
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То беше њена рука. Она се звала Надежда 
Петровнаја Попоф. Она је  често мењала име, али 
се сад већ годинама чврсто држала овог и твр- 
дила д а је  њено порекло, а  и порекло њеног оца, 
руско. Уопште је  она обожавала све руско. Она је  
знала руски и често говорила са заробљеницима 
руским, мада је  они нису разумевали. Њен отац 
би увек излазио кад би она почела да говори 
руски. Попадија је  тврдила да она иного лаже. 
А  беше позната у  целој Војводини.

Она беше необична женска. Познавала је  Су- 
пила, а често је  спомињала Ж ивојина Дачића. 
Лечила је  зубе, лечила је  ране. Ако је  кога уда- 
рио коњ, ако је  ко хтео у  какву бању, прво се 
питала она. Њ ој се ногло ићи ујутру и увече. На 
њеким вратима била је  мала бела, златом оггго- 
чена посетнииа и на њ ој: Надија Петровнаја 
Попоф-Вера, сарадница Браника, Митарбајтерин 
дес Донаутемесботе, чланица Српске Матице у  
Новом Саду итд. Све то беше кћи господара Пере.

Њ у је  сваки познавао, Крстила је  бар сто 
педесет девојчица именом Вера, то име и сунцо- 
крет, биле су најмилије речи за  њу. Кад би је  
ко назвао Вера или Госпођа са  Сунцокретом, ње- 
не би се очи налуниле сузама.

Беш е ружна, али то она није знала. Сузса, са 
ногама танким као штапови, ишла је  врло смеш- 
но, њеном се ходу смејали сви, али то она није 
знала. Она је  седела пред зидон, пуним слика и 
фотографија песничких глава, сред гомиле ма- 
јуш них бића од хамена и дрвета. Мали мачићи, 
безбројне врећице пуне цвећа од шареног папира, 
безбројне свилене китице по засторима, књиге и 
ћупови пунили су  њену собу. Није волела да јо ј 
погледају зсревет. Она би поруменела кад би ко 
погледао у  њен кревет и рекла тихо, дубоко: „но, 
иемојте". И мада су  је  сви познавали, ништа се 
тачно о њ ој знало није, сем да је  прешла триде- 
сет година а да признаје двадесет.

Особито су ]ој често долазили младићи; она 
их је  саветовала, давала им књига и слала их да
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уче лекарије. Особито ]е радо тумачила слике у  
грдним лекарским књигама ко је  им је  давала- 
Б еху  то страшне књиге, У  њима су  леж ала ново- 
рођенчад и нерођенчад, преврнута у  утроби, к  ви- 
деле се слике разних болести, о којима је  она 
тако радо говорила. Но кад би они побледели и 
кап би дошле мкоге њене пријатељице, особито 
радо младе сељ авке, она би величала сеоску пес- 
му. О те  румене сел>анке, румене као јабуке још 
непале са гране. Певале 6и сватовце које је  она 
бележила, за  једно дело што је  писала.

Брзо би споменула Супила и једну клупу у  
Абацији и сви би, нетремице, дивећи се, гледали 
у  њу. Тада би делила шећерлеме и предлагала 
да се играју „фоте“, па би се друштво губило у 
њеним мрачним малим собицама. Једино пгго је  
мрзела беху удаваче. Не беше ниједне коЈа беое 
ггред венчањем, а да она није знала да прича о 
њ ој страшне, гадне тајне. Њено лице је  тада било 
жуто, као ж ута крпа. Чак горе, риђа коса, под њо- 
ме чело пуно бора, у  борама пудер, под борама 
невидљиве веђе, под веђама зелене очи, десно и 
лево од очију плаве слепоочнице пуне бора, у  
борама пудер, под очима испупчене јагоде и не- 
што жуто, нешто прљаво као закрпа, ж ута закр- 
па, десно, лево румене брадавице, нос, 8 уста мо- 
дра, пуна жутих, црних, златних зуба, модре усне, 
над уснама риђе науснице. Суха и слаба, са иепуп- 
ченим коленима, ишла је  скакућући, обучена 
увек у  свилу, већином у  ж уту свилу и сретала 
сваког или са „вечерас, госпођо, у  кнеза на балу“ 
или „добила сам писмо од Дачића“, или „замисли, 
Ускоковић се убио. .

Тако је  то ишло већ давно. У  њеним очина 
крило се нешто, прикривено, али увек јасно, не- 
ш то о  чему се није смело њој говорити, нешто 
шго се крило иза сваке њене речи, а  кад би то 
нешто по неко погодио и почео тихо спомињати, 
она би поруменила и  рекла би тихо: „но, не- 
мојте".

Говорило се сила гадног о њ ој. Већииом је  
попадија оговарала да лаж е, да чини страхоте, 
предвече, са тим гимназистима што јо ј долазе 
да говоре о српској књижевности. Да се никад 
неће удати. На све то би она слегла раменима и 
одговарала: „Нисам још  четрдесет, удаћу се, не- 
вина сан, па ћу  се удати, не пита се колико ми 
]е  година."

Али ]е  бивало све горе. Сви су  је  мрзели. 
Причали су да није истина да познаје Супила, 
да све то лаже, причали су како је  грлила немачке 
официре, други опет да често плаче, да је  врло 
фина женска и заљубљена у  једног младог ги- 
мназисту. А она, гоњена и мучена, није излазила 
из куће и мучила је  оца. Она му је  јасно говори- 
ла да ]е глуп. А чим би он почео да грди по кући, 
она би позвала неког страног у  кућу и гласно 
дочекала са „вечерас, госпођо, у  к н еза . . или 
„добила сам писмо од Дачића" или, „ замисли, 
У скокови ћ.,

Тада би се њен отац освртао по соби и од- 
мах излазио.

У  задње доба мрзели су је  сви, особито због 
немачких официра, мада је  говорила да ће да се 
уда само за  комиту. Али од синоћ нико није смео 
да што проговори. Она је  са заставом у  руци тр- 
чала по винограду и плакала н љубила оне три 
мокре, тешке сенке што еу дошле. А сутрадан ее 
чуло да ће јо ј доћи младожења мајор и сви су 
ћутали. Градић се беше смирио.

Увече је  заиста стигао мајор; то се брзо раш- 
чуло. Дан још  не беше прошао, а догоди се мно- 
го неочекиванога. Прво су батинали берберина То- 
му Сапуна. Он се томе јако зачудио. Цео градић 
пуцао је  од смеха. То беше сасвим необично, али 
кад повратише начелника Мађара којег је  Тома 
Сапун јашио, градић се напуни огорченим, весе- 
лим грохотон.
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Иа вечери код господара Пере, искупише се 
тоспође. Братови флаша и Купа, завесе и чаше, 
цео сто и све столице, икоке и светиљке, све бе- 
ше окићено тробојкама. Само је  господар Пера 
знао колико је  препатио са тим тробојкама.

Било је  свега три боје: бела, плава и црвена, 
али их је  ваљало саставити. Тако да не буде ни 
црвено-бело-плава, ни плаво-бело-црвена, ни цр- 
вено-плаво-бела. Он их је  саетављао у  облику 
трокута, китица, звезда, преплитао и прешивао, 
али никако није могао да их саетави. Лако би 
ок с  њима, али иза леђа му стајаш е кћи и она 
га је  јетко опомињала.

Прасе се беше надимило и  заларило и  госпо- 
дар Пера беше љутит.

Дошло је  сувише госпођа в а  вечеру, Мајор 
је  изашао из собе и клањао се, био је  просед и 
весео човек. Госпође га нападоше због батина и 
рекоше му да је  батинао најбољег Србина у  оп- 
штини. Али он остаде миран и смешио се као и 
пре. Кад би га сувише нападале, он бн тихо по- 
пуштао и говорио: „Тачно, сасвим тачно."

Кад је  причао како је  одгртао снег и јео 
траве, госпође почеше редом да плачу, а он се 
опет смешио: „батинали, батинали, па боже мој, 
мора и тог бити, батинао сам ја  већ и поштеније 
љ у д е . . .  тачно, сасвим тачно. .

Лева рука му беше узета. Госпође су  сузно 
гледале како се мучи да сече печење. Само је  
господар Пера, немилосрдно и подмукло једнако 
нудио госта и спомињао краља Милана. Кад виде 
да то не буни, он поче да прича како су се разо- 
чарали добровољци, а кад ни то не поможе, он 
поче да спомиње Личане. Међутим све то није 
узбудило госта.

Гост је  силно к  мирно жвакао, његова коса, 
тврда као четка, мицала се са целом кожом на 
челу, око носа му је  играо једнако осмех. Каш љу- 
цао је . Попадија га }е уплашено гледала и шапу- 
тала: „мора да је  било страшно у  снегу, по мору, 
ух, озебли сте . . . “
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Особито су у  песми често квариле госпође. Поп 
би и х ућуткивао, али би се гост смешио и бранио 
их. Почеше опет да играју коло, али нека досада 
што се враћала лоче се све више шириги. Гост 
је  причао о некој сељачкој колиби у  Босни и то 
увреди госпођицу Надију. Она устаде и остави 
га. Поп беше напит и придржаваше се за  сто, 
плакао је  од радости и муцао.

Господар Пера беше изашао. Обилазио је  око 
мокрог бунара и плотова, све што је  додирнуо 
беше нокро и прокисло, он је  брисао руне и  гун- 
ђао бесно.

Мутна месечина поче да пробија, чуло се ка- 
ко блато цврчи као да попци дубоко из мокрих 
рупа цврче. Блато се сијало. Стајаш е насред ав- 
лије гологлав и погурен. Нека нејасна туга поче 
да га мучи. Осећао је  да ће остати сам. Кћи ће 
се удати и отићи, па и ови многи људи пгго сад 
у  кући играју и тутње отићи ће и он ће остати 
сам. А све то, гле, како је  прошло.

Мислио је , како су сви окретали главу кад 
је  почео да говори о оточанској регименти. Госпо- 
дар Пера стајаш е насред авлије погурен под 
заогрнутим старим капутом. Врат га је  болео. 
Беш е се  загледао у  небо и мислио на све —  како 
је  он викао некад по изворима, како је  он некад. . .  
„Кога врага сам се ја  ноћас повампирио. . . “ гун- 
ђао је  беено, али му није било до спавања, Пси 
побегоше уплашено од његових ногу, а  блато се 
лепило у  кораке његове; обилазио }е бунар и 
ллотове. Одједном јетко застаде, тражио је  ма- 
рамицу за  нос, патио је  често од кијавице.

Није је  нашао. Помисли да уђе и да је  по- 
тражи, али одмах се сети кћери како ће му тихо, 
то тихо га је  мучило, говорити и пролазити крај
њега. То тихо га је  мучило......... Ваш }е  обичај да
је  бацате под х р е в е т .. .  Зашто мене питате, си- 
ноћ сге је  бацили на орман, не знам куд сте је  
бацили данас, још  је  нисам видела данас. Узмите 
чисту, док ову изгубите можда ће се она наћи.

Његови масни, кратки брци заиграше.
„Зашто?" питао }е  он.
„Па каш љ ете. . . “
„ А . . .  то }а  само т а к о . . .  афектирам. .
Међутим госпођица Надија Петровнаја По- 

поф говораше о споменику што ће се дићи на 
Косову.

Трупови без руку, јунаци без ногу ницали су 
из њених речи. У диму што се вио око стола по- 
чели су сви да сузе, само }е  ма}ор мирно, погнуте 
главе, пио чашу за  чашом и смешио се.

Одједном госпођица Надија скочи и истрча 
са сузама у  очима; па се зачас опет појави. Иза 
ње, у  вратима, стајаш е посилни мајоров, румен 
од стида, јер  га она беше загрлила и викаше: 
„овог сте заборавили, овог не спомињете, овог сте 
заборавили, а  ово је  истина, ово је  мученик, ово 
наш свети, добри б р а т .. .  ох, б р а т е ..."  заллаха 
се она.

Госпође су  поустајале, а  свештекик стајаше 
насред собе и викаше: „зашто не умрем, кад сам 
ово дочекао, зашто не умрем, Мацо. . . “

„Тачно, сасвим тачно" чуо се мајор, он се 
смешио весео и напит. Само је  господар Пера 
мумлао, заједљиво, иза његових леђа и додавао 
му чашу за  чаш ом . . .  Али је  онај мирно жвакао 
и понављао: „бре, ћете да играте. . .  бре, ћете да 
играте, док вас стегнем под ш ајк ачу . . .  де, не 
срди се л у до . . .  тачно, сасвим тачно,.

Он се особито допао попадији, јер  је  био тако 
тих и лаган, увек насмешен, она је  пазила сваки 
његов миг и пунила му чашу или додавала што, 
Госпођица Надија Петровнаја још  се не беше 
одлучила. Допао јо ј се, јер  је  познавао Париз, 
али је  мучило што изговара „котел" место „хо- 
тел“ и љутило је  пгго је  хвата за  руку и говори: 
„тога треба да се одучите“.

Поп је  једнако почињао говор о  арбанашком 
пределу и о повлачењу, али би се сваки час, на- 
пит и неиспаван, заплео, а попадија би црвенела 
од стида. У  диму и певању поче бивати досадно.
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Он бесно поче да обилази бунар. Све му је  
било мрско, и песма што се чула из куће, и те 
многе ж ене и та ј гост и кћи и њена удадба и рат 
и све пгго се  догодило. Обилазио је  и обилазио 
букар, газећи блато што је  жвавало гласно њего- 
в е  бесне и ситне кораке. Чисто виде да ће сутра 
устати као и досад, заогрнути свој капут, кћи ће 
га наљутити и он ће отићи некуд.

С ве му се то учини тако досадно и мрско. 
Дошао је  пред цггалу. Под светиљком, на слами 
што се пушила, седео је  војник и миловао нај- 
мање теле. Господар Пера }е  гунђао, али се ра- 
довао да }е  нашао неког кога може да ружи, грди 
и  да му се подсмева. Сео је  до њега у  јасла и 
почео зкмиркајући да га пита; спомињао је  кралл 
Милаиа и личку регименту. А онај је  једнако 
гладио и миловао краву и геле и снуждено седео 
и ћутао. Топот копите, маукање мачака све то 
није сметало господару Пери, он је  жмиркао и 
спомињао краља Милана. А онај је  седео погурек 
у јаслима, ла се одједном прену и запита: пошто 
би му продао теле?

Господар Пера исколачи зачуђено очи, али 
онај поче тихо да набраја, како нема куће, како 
су му силовали жену, како су помрла деца, како 
ће мајор да га пусти кући и како је  обећао да 
ће му купити једно теле при растанку.

Господар Пера није никад био тужан, ок није 
волео тужне разговоре. Он једнако гледаше у 
снуждено, бедно лице, мрачно, и геле, што је  мир- 
но стојало пред њима. Он се }етко подиже и оде.

Отишао је  у  своју собу и бесно легао. Био је  
измучен. Преселили су га у  туђу собу, његова 
беше спремљена за  госта. Погурен и просед ста- 
јаш е пред огледалом и гледаше себе. Заогрнут 
капут спао му }е  са левога рамена и висио на 
десном. Он виде сво је  брадато лице и своје очи. 
Чуо је  како у  другој соби опег скачу и како неко 
цичи и подвикује. Одједном он јасно чу како се 
неко краде вратима његовим, чуо је  тих и гтри- 
гушен шапат, смех и пољупце. Он познаде тихи,
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благи глас мајоров и кикот његове кћери. Засга- 
де пред вратииа и јетко чеваше. Одједном иеко 
закуца тихо. Он је  Кутао.

„Еј ви црнорукче, граничаре, дефетиста“ . . .  
чуо је , како се онај смеје и к у ц а . . .  „Тата, тата, 
отвори“ . . .  зачу се и  она, „имамо нешто да ти 
каж ем о. . .  в а ж н о . . .  одм ах. . . "

Он стајаш е иза врата и мишљаше да ће се 
они за који  дан венчати, али шта хоће од њега, 
ваљда да игра коло, да виче, да се опије? Он на- 
једном осети како би га сад, да иза!>е, сви весело 
дочекали, како би сви слушали како он прича о 
Милетићу, о граничарима, о оточанској реги- 
менти, . .

„Тата, тата, отвори“ . . .  чуло се опет.
Али је  господар Пера био тврдоглав. Није се 

мицао и ћутао је , Знао је  он да Ке они већ доћи. 
Ч екајге ви само, питаће он њих, охо, пецнуће он 
н>их. . .

„Зар се тако свршава велики д а н . . .  е ј . . .  
чика П еро. . .  о т во р и т е ... верили смо с е . . .  та 
није он т у . . . "  чуло се тише и онда опет пригуше- 
ни смех, пољупци и кораци.

Господар Пера стајаш е, у  кошуљи, насред со- 
бе, крај постеље. У  десној руци држао је  ја -  
с т у к . . .  и одлучио да не отвара. Био је  увређен. 
Све му се то чинило тако досадно и мрско, сви 
су били против н>ега. Чуо је  како се љубе, смеју 
и  одлазе, како гурају  у  мраку столице. Он баци 
јастук на постељу, погледа око себе и прогунђа 
тихо; „Ђаво да вас носи . .

Р А Ј

К ад је  дошло пролеће, цео градић беше освет- 
љен неком суморном маглом. Запуштене улице, 
са изривеном калдрмом зјапиле су, и чиниле се 
необично дуге и необично блатњаве. Куће, са по- 
разбијаним прозорима, из којих су вириле крпе 
и слама, остале су празне и бедне, како и х је  
војска оставила. Испод кровова лепршале се, иеки- 
дане од дугих киша и ветрова, тробојке; крпе су 
љине, закачене о црепове, ноћу, лепршале без- 
бојне, црне и чудне. Блато се није дало очистити. 
По цео дан се чистило, лопатама, и вукло, и опет 
је  избијало, и освануло, ујутру, као да су хиљаде 
леш ака, одрпаних и бледих, који су ту прошли, 
сваке ноћи опет пролазили и газили га. тако )в 
било и са сламом. Прокисла, трула слама изби- 
јала  је  свуд по улици, из кровова, из прозора, из 
вапија. Меке, прокисле труле крпе лежале су по 
улици, вириле су из прозора, са кровова; лепрша- 
ле се, ви јале се по ветру, а ноћу су падале и 
летеле око кућа, као неке незкане птице.

Страшно је  било око станице. Велике баре 
сјале се око станице, и кад је  било киша, и кад 
је  било сухо. Пуне крпа, коре лубеничиие, новика, 
и  неких празних кутија, већ месецима, а  да )е 
хтело већ једном да иструли. Понегде је  вирила 
из баре и блата војничка цокула. Сва чађава и 
црна, станица је , особито ноћу, била сасвим из- 
губљена међу тим барама, и црне сенке, можда 
путници, хоји  су се по целу ноћ туда врзли, запа- 
дали су, и губили се, и довикивали газећи по тим 
барама проклињућм гласно. Пред станицом, на
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земљи, лежали су, у  дугим жутим гомилама, во ј- 
ницн, и међу њима жене, а  испод једног фењера, 
што је  сјао са висине, гурали се они пгго су чу- 
чали, и по целу ноћ читали новине. Иза љих су, 
као да су  се играле, трчале тамо-амо грдне црне 
сенке, и лиштале једнако у  мраку, грмећи по ж е- 
лезним пругама, што су се преплитале у  мраку. 
Д уж  бара се пружао дут низак плот. К уће и 
улице нестајале су  у  мраку, цео је  градић лежао 
по целу ноћ у  мраку, понегде се светлели само 
прозори и од њ их допирала пијана вика.

Увече је  било све пусто у  градићу. Од јесени 
до зиме се пијанчило и певало по улицама. Тек 
пред пролеће почело је  да се стишава. Полако је  
све више нестајало осветљење града. Почеле су 
дуге кише и улице су постајале све тише и тише. 
Са кровова су лепршале тробојке, подеране и 
прокисле. А блато је  све дубље и дубље залазило 
у  улице из околних бара. Па и веселе гомиле су 
се проредиле. У  мраку, ноћу, нису више прола- 
зили пијани, у  гомилама, смејући се и певајући, 
него су Опет, као давно, почеле да се тетурају 
сенке, двоје по двоје, или саме, сасвим усамљене.

Само је  иза станице, на једном углу, било по 
целу ноћ светлости. Велики црвен фењер светлео 
се  надалеко у  ноћи, као будан и бесани знак. То 
је  била јавна кућа. „Р а ј", како су је  назвали, не- 
кад давно, сремски богослови. Звали су је  и „кота 
350“, тако су  је  назвали официри, по броју куће. 
Целе зиме било је  ту  весело и бучно; и са њ е се  
лепршала подерана, прокисла тробојка. Тек пред 
пролеће убише на прагу једног младог официра, 
и тада је  неколико дана била пуста и мрачна. На 
кр ају  плота, што се пружао од станице до ње, 
ж ута, и ниска, она се чинила као каква споредна 
зграда станице, и на њеним, увек затвореним, 
вратима, лупали су дању често сељаци вичући: 
„ Је  л ’ е ј  имате ли дувана?“ Али су врата цео 
дан била затворена. Д уж  плота су, кад би сијало 
сунце, седеле читаве гомиле сељака, војника, и 
ж ен а , а  радо и пред њеним вратима, грејући се

и шуњајући ее крај њеног ж утог зида. Т у  је  по 
иео дан стајао један алвар, и било пуно паса, и 
репатих и  кусих, који су пред ноћ почели да ур- 
л а ју  и зави јају , Земља се често, пред вече, за -  
тресла кад су стизали црни и тешки, дуги возови. 
Тек у  мраку запалио се првени фењер и  кроз 
беле шалоне просијала светлост.

Закречен, непровидан прозор на вратима отво- 
рио се, и, иза решетака, појавила се једна, седа, 
разбарушена глава, Припила се у з  решетке, пи- 
снула на псе, што се шуњали и  гурали око дрве- 
ћа, пред кућом, а кад то не би помогло, зачуло се 
звонце и отворила врата и од њих полетела ба- 
тина међу псе, што се урлајући разбегли.

Јо за  је  заузео своје место. Теж ак и хром, са 
штапом у  руци, он је  свако вече, у  то време, по- 
гледао прво кроз решетке, па огворио врата и 
раетерао псе. Погледао по улици десно и лево. и 
опет затворио врата. Тако, свако вече, већ два- 
наест година. Б ож е мој, и он је  био човек. Коса 
му је  била разбарушена, већ дванаест година га 
нико није видео са шеширом. Чинило се као да 
му је  и одело све једно те  исто. Само му се обућа 
често мењала; он је  носио ж уту, белу, па и црну, 
врло раскошну обућу. Сваки час је  имао другу, 
увек слободну, никад завезану. Често је  носио и 
женске ципеле, са белим дугмадима. Свако је  вече 
у  исто време изнео сво ју  клупицу у  мали загуш- 
љив ходник, сео иза врата, сместио сво ју  чашу 
пива, и подупро леђа. Дремао је , и мирно устајао, 
кад би звонце запиштало над његовом главом. 
Отварао је  врата и знао већ унапред ко долази. 
Знао је  тачно кад ко долази, Мало је  жмиркао 
очима и рекао свако вече исто.

Прво су долазили ђаци. Они су долазили н ај- 
раније. Тројица, четворица, како кад, никад сами. 
Уосталом, он је  тачно знао све госте. Са непозна- 
тима уоппгге није говорио. Осим тога су била дво- 
јица, један писмоноша и један берберин, који су 
већ месецима долазили, рано, и увек истој де- 
војци. Н ије ни речи говорио са њима и они су бр-
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зо  нестајали у  нрачном, топлом, загушљивом ход- 
нику, После » и х  су долазили ђаци. Он им је  сва- 
ко вече отварао и гунђао исте речи: „Господо, 
још  је  рано. . .  још  је  рано. . .  девојке ј о ш  вече- 
р а ју ", он је  прилазио вратима и отворио и х за  час.

Иза њега се тад видео сто пун чаша, тањира, 
хлеба и девојака. Зачас се виделе полуголе, шаре- 
ие прилике. Једка, одевена као мушкарац, са 
ошишаном косом, коврчастом, рашчешљаном на 
леву страну, стајала је  крај стола, у  руци са 
залогајем. Он је  опет брзо затварао врата и, гу- 
рајући их у  ходник, гунђао мешајући своје швап- 
ске речи у  н.егове: „Ето кад сте виделе, девојке 
још  вечер ају . . . “

Међутим су девојке, вичући гласно »и н о име, 
излазиле на друга врата, појавиле ее  у  дну х о д -  
ника, грлиле се и љубиле с  н>има, држећи у  руци, 
или гутајући, брзо, залогаје. Је р  њих су највише 
волеле. Они су долазили рано и кришом, са из- 
весним страхом. Крили су се сваки са својом де- 
војком, тако да нису имале времена да доврше 
вечеру. Међутим, они нису били непријатни го- 
сти. Они су девојкама чинили све што желе. Не- 
дељом после подне водили су и х у  шетњу иза 
града. Дочекивали су их у  чуновима сеојим, под 
бедемима, и возили се са н>има дуго иза врбака. 
Били су нежни и мили. Лежали су на трави, до 
н о гу  д ев о ја к а , н  причали много о себи, о школи 
и о свему што се у  граду догађало. Доносили су 
увек читаве хрпе слаткиша. духана и књига. 
Особито су  девојхе радо добијале шареке лепе 
хартије за  писање и лепе печате. А девојке су их 
чувале да не пију сувише, облачиле им сво ја оде- 
ла, чешљале их по својој вољи, и причале им 
много о том како су несрећне.

Била је  једна, пуначка, мала, међу твима, 
„ггуковникова кћи“. Она је  често плакала и ггри- 
чала како је  пала, и како је  младожења преварио. 
Имала је  велкке, тужне, сиве очи. Они су јо ј, 
кад би је  ретко срели, на улици, скидали драго 
шешир. И, мада им се често причало да та девојка
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цале се, псовале, и  певајући раскалашно враћале 
се  у  салон.

Салон је  био освегљен, пун огледала, и црвен, 
сав црвен. Клавир је  брујао у  пуном јеку . У ди- 
му и врућини пушио се, као запаљен, и једнако 
се окретао око играча. Девојке су цикале и трча- 
ле у  плес. Само је  једна, обучена као напуљски 
лађари, са пуначким ногама, утегнутим у  беле 
чарапе, пробијала се кроз гомилу звечећи кључе- 
внма, и наплаћивала, и мењала новац.

А девојке би нестајале, на неколико часака, 
и  враћале се, зајапурене.

Кључеви су виснли над клавиром; оне су их 
скидале, једна по једна одлазиле некуд, и враћа- 
л е  с е  о д н ек у д а , п а  н х  опет о б есиле.

У диму, и запари, гости су се сакривали у  
утлове салона. Дим и плес је  мучио све, и засипао 
маглом. Неке девојке ееделе су на столовима, 
скоро сасвим голе; у  диму су почеле, све више, 
да се смеју. У  једнок углу вртео се у  плесу, ско- 
ро свако вече, већ више од месец дана, један исти 
пар. Он је  имао дуг, црни капут, и играо је  као 
залепљен за  играчицу сагнувши главу у  косу 
њену, вртећи се све налево, никад надесно. Кад- 
икад би тек ослободио десну руку, и вртећи се 
даље, брисао чело, лице и врат, турајући руку 
дубоко у  ја к у , и превијајући се, и довијајући се. 
А. кад је  влавир умукао, он је  пао у  црвену фо- 
тељу, узео своју играчицу у крило, и неуморно, 
брисао даље, чело, лице и врат, гурајући руку ду- 
боко у  јаку . Играчица му је  седела у  крилу, хла- 
дила се левом руком, и штипала га, све у  смеху. 
А он се отимао, смејући се, и једнако брисао зној, 
во грудима, по лицу, по врату.

Око поноћи тек почели су  да стиж у први 
гости. Нека господа што су се окретала по сало- 
ну, са шољицом црне каве у  руци, и понашали се 
срдачно, али и уљудно. Седали су у  углове, и го- 
ворили. тихо смејући се, о новостима у  граду, и о 
миру. Често су  се  препирали о званичгосм ства- 
рима.

никад није била ггуковникова кћи, него слушки- 
ња, и да је  крила, они то нису веровали, и оста- 
јали су  мили, и нежни. Дошли су  рано, и нису 
палили светлост у  салону, у  којем  су  се, кроз 
мрак, назирали само столови, клавир, и  слике по 
зиду. ЈГежали су  тако у  крилу девојака, и прегле- 
дали сво је  мале дарове; девојке су им враћале 
књчге које им се нису допале, и тужиле како не 
добијају давно писма од својих пријатељица, које 
су биле отишле у  друге градове. Много су говори- 
ле о браку, Тако су лежали, гихо, у  нраку, а  де- 
војке су им мрсиле косу. Али је  звонце вриснуло 
све чешће. Почели су да долазе гости. И тада би 
дошао час растанка. Пар по пар растајао се у 
мрачном дворицггу, дуго се грлећи. Стискали су 
се, к  љубили, и  шапутали. Т нхо  се чуло како се 
питају: „Да л ’ мислиш кадгод на м ен е. . . ? “ и како 
одговарају: „О будите уверени да ми нисмо горе 
него оне ваше, но идите, идите; синоћ сам Вас 
сањала, но пољубите ме и ндите.“ Тада су увек 
били нежни, и љубили девојке у  руку, а оне им 
не би отимале руку. Дуго су  се љубили сишући 
језиком уста.

У  том мрачном дворипггу, растајали су се 
скоро свако вече. И кад би у  којем пару дошло до 
свађе, сви остали би се сложили да их измире. 
Никад није долазило до обесних речи. Сенке се 
њине страсно, као у  мукама, превијале, а  често 
су доводили девојке до суза.

Али су се често и весело растајали. По Један 
Цвет, превез са чарала, нарамице, или што друго, 
остајало }е, измењало се, до еутрадан за  успоме- 
ну. Они су девојкама говорили ти, а  девојке н>и- 
ма Ви. У  мраку, наслоњене на бурад, оне би на- 
мештале косу, и питале лукаво своје драгане о 
верности драгана својих другарица, и тако су све 
биле у  савезу. А често би се чуло како говоре 
лротив које кад би се оне посвађале: „Мислите да 
је  још  воли, већ је  изгустирао. . .  није ни ч у до. . .  
не уме да се понаша, ки је Она за њега.“ Са ки- 
котом веселим трчале су, после, унутра, споти-
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После су стизали официри.
У  једном углу стајале еу, спремне, боце вина 

и  пнва, а, док с у  улазили, девојке с у  клицале, и  
преметале се, од радости, оо фотељама. Грлиле 
су им црвен сомот око врата, и отпасивале им 
мачеве. А после је  бивало као свако вече.

Прво су се грдили обесним речима: девоЈке 
су  се љубонорно мериле, и псовале, а они су брзо 
пили. Кадикад је  тек међу њима кастала препир- 
ка. Спомињали су гребене, јурише и мртве. По- 
сле су се грлили. Весело, у  шали, гурали су ци- 
гарете девојкама у  уста, окренуте са зажареним 
врхом, но чим је  клавир почео, настављао се плес. 
Пар за  паром се дизао, и вртео: црне шаре играча 
се замрсиле, као мреже паучине грдне, по зиду 
црвеном; а они се, међу тим сенкама, вртсли. Сва- 
ко вече иста лица, већ месецима.

Капетан је  био румен, и штуцао Је; он је  био 
наЈмирнији. К ад је  седео и ћутао, биле су му очи 
поднадуле, од банчења, неизмерно тужне. Говорио 
Је. Кад је  говорио, већином о погинулим другови- 
ма, одмахнуо је  руком после прве чаше, и штуцао. 
Чим Је почео да пије, штуцао је . НиЈе скидао беле 
рукавице, ни кратак бич, који му је  увек висио о 
малом прсту, на левоЈ руци, никад на десној. Пле- 
сао је  погурен, и ћутао; није могао да игра и да 
говори. Чим је  хтео шта да рекне, морао је  да 
застане у  плесу, мада се, већ давно, мучио, није 
умео да научи да говори у  плесу. Говорио је  оз- 
биљно са друговима, и било му је  и овле досадно. 
Али се није имало куд. К ад затворе кафаке, и кад 
настане мрак у  градићу, ки је волео да се разилазе; 
сви су дошли овамо. Био је  учтив према девојкама. 
После сваког штуцања, дизао је  руку на уста, и за- 
чуђено питао; „Но шта је  ово са мном, но шта је  
ово?“ А кад се занео, у плесу, застајао је  и сакрио 
се иза завесе. Имао је , увек, исту девојку, свако 
вече. Она му је  лежала на крилу, а он је  говорио 
озбиљно, прекидао се, и штуцао. Она је  лежала, 
црна, тешка, угојена, са венцем у  коси . Р а д о  ј е  
дизала ноге увис и викала при томе; „ђи, ђи“.
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Он је  био додељен зкандармској стражи, и она га 
је  питала о свакој крађи и убиству. Мада није, 
никуд, излазила, знала је  све што се у  граду де- 
шавало. И он би јо ј причао све новости, а после 
би јо ј се тужио; причао би јо ј о колима у  којима 
обилази оела, по киши; она је  знала тачно све 
љегове дужности, плату, и непријатности. Погу- 
рен, често штуцајући, он је  дизао руке на уста 
и одмахивао. Али се нарочито љутио кад би му 
дошао дежурни каплар да што јави, или да му 
тражи потпис. Н ије волео да се служба узима 
олако. Тада би бесно псовао.

Њсгова три друга, три поручника, смејали су 
се и довикивали. Они су били увек весели. Један 
је  био висок, и није никад скидао капу. Он шце 
никад заплесао. Цело вече, док су се други шти- 
пали, и вијали, по столицама и црвеним дивани- 
ма, он се шетао по салону, водећи испод руке две- 
-три девојке. Јуначина, и људина, био је  смешан 
кад се мучио да се омили; особито у  кишне дане, 
био је  као дете. Мрзео је  кишу и бојао се кише. 
Кад би чуо како напољу пљушти, стресао би се, 
и шапутао: „Ако бога знате, зар опет киша?“ Узи- 
мао је  девојке испод руке, увек две-три одједном, 
делио им шећерлеме, и шетао се, као на каквом 
балу, по салону. Оне су весело ћеретале, причале 
су му која ће отићи, показивале му писма оних 
које су отиидле. А у тим писмина било јс . тачно, 
описано, какав је  тамо салон, какви су гости, ка- 
вав је  свирач, како се плеше, који је  пук, и какви 
су официри; како се плаћа, каква је  храна, и  ко- 
лико пута има лекарског прегледа.

Он их је  слушао, и водио све около, около, а 
једнако додавао, док би оне весело ћеретале, „Аха, 
то је  она мала, са плавим чарапама", или „Аха, то 
је  бумбар", или „Гле, зар је  Марушка тамо; рекла 
ми је  да ће у  Влаш ку", или „Аха, то је  она што 
цичи." „Изволите" —  додавао би хитро, и нудио 
руку оној цгго им је  пришла, и водио и х даље, 
около по салону.
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Она друта двојица играла се свако вече шаха, 
у  једном куту. Девојке њине нагињале им се пре- 
ко рамена, и ћутке посматрале. А они су гурали 
капе на чела, дизали прст, пружали руку, па је  
опет спуштали, а  тихо се чуло: „Макни, 'ајде 
махни само, ако смеш, гле оног пиона, биће ш ех."

Нагнути, над луткицама, они су, редом, пе- 
вуцкали познате песме, за  клавиром, и тек кади- 
кад осмехнули се, у  страну, и потапшали девојке 
по бутинама, па тихо додавали: „Молим те, му- 
цуш, мало воде."

Над њима се ковитлао дим, у  огледала, што 
су блештала око њиних глава, а  они су, погурени, 
седели дуго, тако ћутке, при игри. Свако вече се 
то свршило овако: онај што је  седео на столици, 
угојен, са разгрнутим вратом, изненада би се 
осмехнуо и стао лагано да вади остраг марамицу. 
Очи његове ж уте, једва видне, под белим дугим 
трепавицама, остадоше нетремице упрте у лутки- 
це. Он је  лагано брисао нос, врло лагано, и јед - 
нако држао очи упрте у  лутке. Тад изненада, 
хитро као кобац појурио би, викнуо, високим гла- 
сом: „Ш ах", раширио руке, и поклонио се до- 
давши тише, и  дубоким гласом, „и мат", „и мат".

Али тек што би он јурнуо у  лутке, онај што 
је  седео према њему, и који се једнако љуљао на 
столици, и гладио обема рукама, своја колена, не 
дочекавши ни његово високо „шах", подигао би 
далеко од стола главу, и скочио: „Допусти, ово 
не вреди . . .  стој . . .  охо . . .  ово не вреди."

А две девојке, око њих, пале би на њихове 
вратове, вукле их за  уши, и викале раздрагано: 
„Опет Јоца плаћа, опет Јоца плаћа." А онај би 
ретко додавао: „Ех штрањку плаћа, ех штрањку."

У  салону је , међутим, бивало све тише и ти- 
ше. Огледала се огледала, једна у  другима, и бле- 
пггала; а кроз зелене шалоне допирали су звиж - 
дуци влакова и грмљавина вагона.

Свирач је  стајао у з  гласовир, окренут леђи- 
ма, сецкао духан, на неким новинама, и разасти- 
рао га по гласовиру.
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Црвени дивани, покрај зида, били су  пунх 
шешира, и кала, марама, и новина, хартија, ко- 
мадића кифли и  шоља; пивске и винске флаше, 
поређане, разне величине, стајале су  со  столови- 
ма, као неке смешне дипле, Салон је  био скоро 
празан, али се, по ходницима, иза углова, чуо 
кикот и трка, и лупарање врата. Врућина мирисна 
падала је  са таванице, у  дим што је  лебдео над 
патосом. Црвене столице, око столова, леж але су 
лоизвртане, а столови црни, пуни ж утих тањира, 
стајали су твраи, и шарени, као корњаче. У  ход- 
кицима мрачним није било никога, али је , у  мра- 
ку, било све пуно хикота.

Па ипак су ти часи пред зору били страшни. 
Побледела лица, у  диму, добила су израз неке 
неизмерне жалости. А и говорили су тада све о 
неким жалосним стварима, о погинулим, о бол- 
ницама, о преварама, прељубама, умирању и бо- 
лестима. И много о рату. Како је  све гадно и како 
је  све жалосно. Често се, тада, чуло, како капе- 
тан разбија огледало, боцом пива.

Јо за  )е, тада, трчкао око њих, и  сакривао 
флаше, и чувао огледала. Изашао је  у  ходник, 
кад би га они истерали, и вирио кроз решетке. 
Није се видела варош, ни река, од кровова који 
су бранили изглед, али је  он ипак назирао, иза 
дрвећа, станицу, и сенке, испод фењера. Чудио 
се да још  нема „Госпон шефа“; он је  био, суботом, 
сталан гост, а  један сат, његово време, беше већ 
лрошло.

Чуо је  да неко, ужасно гадно, псује, десно, у  
ходнику, и да лупа флаше о зид; баш кад је  хтео 
да пође тамо. и  види шта је , излете, из мрака, 
напуљски лађар, са пуначким когама, утегнутим 
у беле чарапе, вичући: „Јозеф, звадесет флаша у 
број пет, за  госпон-капетака." Он се трже, и за- 
безекну. Хтео је  да пита јесу  ли пијани, и јесу  
ли сакривене сабље, али запита: „А куд врага 
полегаше сви заједно?" Лађар затресе кључеви- 
ма, и одгурну га, смејући се: „Д абогм е... ђуту-

р е . . .  на зем љ у, слађе ј е . . .  дај двадесет ■ • ■ пгга 
мислиш, капетан ћушио Мицу."

Иза њега цикну звонце. Јо за  скочм, то Је био 
„Госпон шеф“, познао му је  звоњење. „Госпон 
шеф" је  звонио трипут, звонио је  телеграфски 
слово „к“. Јо з а  то није знао, али је  познавао 
његов знак. „Госпон шеф“ је  звонио почетно 
слово једне страшне, гадне речи, к о ју  је  радо 
улотребљавао, и свако вече тумачио, смејући се. 
Чим су га пропустили на врата, почео је  да виче. 
Капа, са  златним обронхом, полетела је  увис, он 
је  узео широк став, и јављ ао: „Јозо, јављ ам по- 
корно да сам, као првонадлежни шеф, примио пет 
возова, и  експрес, а  сад хоћу да ср и м и м ..."  и 
опет је  долазило нешто гнусно. Они су се давко 
знали. Сваке суботе, после пола ноћи, већ скоро 
годину дана, долазио је  он, весело, и тачно, а  они 
су га поштовали, јер  је  био главна личност у  
граду, а није им бранио чах ни да му саветују, 
и да га литају много пггошта. Био је  удовац, а 
био је  красан човек. Њ егове ноге су  газиле тако 
срчано и тврдо. Пете његових ципела биле су 
увек криве, од његовог јуначког хода, а волео је  
утегнуте чакшире, и волео је  ред, више од свега 
ред. Кад су возови стизали у  стакицу, стајао је , 
непомичан, на лрузк, али чим би ко прошао ко- 
лосеком, дрекнуо је , и губио стрпљење, па се ба- 
цао, пустимице, чимгод за  в>им. У  ходнику би му 
одмах дошла девојка. Она, суботои, и није изла- 
зила за  другог, нити се мешала у  плес. Била је  
висока, а носила је  зелену хаљину, са жутим ши- 
роким појасом, који јо ј је  падао низ јаке кукове, 
до чланака. Њ ене груди су  биле чудно у  страни, 
чак некако скоро под пазухом, а имала је  велика 
уста. По ипак, у  њеном ходу, у  говору, у  њеним 
великим очима, беше нечег драгог, за  њега, на- 
викнутог, и ониљеног. Они се  нису грлили, ни 
љубили. Она га  је  узимала под руку, седала до 
њега, намештала јастухе за њега, да угодно седи; 
а  он би зарезао дрвце, и ловио зрно по зрно, мр- 
вицу по мрвицу, у  пенушавој кави.
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Јо за  хо ји  н у  је  доносио каву, одстаЈао је  ма- 
ло, иза његових леђа, и рекао неколико пута: „Е 
па ко ће, ако неће госпон шеф", па би лагано 
изашао, наместио сво ју  клупицу, загледао се 
кроз решетке, подупро леђа о  зид, и почео опет 
да дрена. У  себи је  бројао, брзо, заузете собе, и 
бесно гунђао кад не би знао да се сети која је  
девојка с  кин. Особито му је  један од господе, 
чиновника, задавао бриге. Скоро је  свако веке 
долазио, и свако вече нен>ао. Данас му је  у  рачу- 
ку кедостајала сано једна: није знао која је  са 
калетаном, и колико их је  тамо заједно. Прво је  
била Мина, али ту је  ћушио. Његов се мозак му- 
чио, али није могао да се сети. Напољу се дизао 
ветар, Било је  праскозорје, сасвим мрачно, Кро- 
вови мрачни дизали се, хао степенице, некуд, у 
мрак. Јед ва  је  шта видео кроз решетке, Почело 
је  да бива хладно. Одједнон се трже. Лађар је  
био. Она је  са калетаном. Сад је  био број попуњен. 
Знао је  ко је  где. Мало је  био једит што нису 
обрачунали, пре тога; до у јутру је  ногао забора- 
вити колико је  флаша издао. Одмах, бесно, по- 
мисли, на целу ту собу, пуну, како леж е, сви за- 
једно, на земљи. Ти часи, пред зору, били су нај- 
тежи. У  ходницима је  била мртва тишина, нигде 
ни вике, ни свађе, ни песме. Он је  штедње ради, 
погасио светиљке, и сад је  био свуд мрак.

Помислио је  да оде мало у  собу код шефа; 
они свакако још  нису легли, они увек дуго разго- 
варају; али се бојао да то не дозна газда, и да га 
не истера. Отворио је , за  час, салон и погледао 
да неиа тамо кога, али је  био празан. Црвени зи- 
дови и огледала опколише га. и обиђоше. Један 
велики, црни шешир уладе му у  очи, а лод кла- 
вирон је  приметио сакривене мачеве. Тада се за- 
чу звонце, и он брзо истрча. Али није нико до- 
лазио; онај чиновник што је  свако вече нењао, 
одлазио је , Он му набусито отвори врата, прими 
напојницу, и јетк о  залупи врата.

Чуо је  како девојка, зевајући и  певушећи, 
иде по воду, и  шушка, по мрачној авлији. Одјед-
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ном се улицом зачуш е гласови, он се трж е; на то 
1е био вечерас заборавио.

То су  били трговци. Било је  то врло смешно, 
а  почело је  недавно.

У  гостионама није било никад празних одаЈа, 
а  путници су лутали око станице. Но откад су 
тражили шефа, због неке пшенице, шеф ик је  
истерао и оданде. Тад једно вече, заклаш е једног, 
иза станице, на улици, и опљачкаше га. Од тога 
дана су долазили. Прво су  се крили у  каване, по- 
сле по кућама. Али је  било све горе. У граду уче- 
сташе крађе и убиства, и они су  се све грозније 
мучили. Почели су  да долазе ујутру на сајам, али 
им то није било боље; ваљало је  проћи кроз шу- 
му, густу шуму. Једне ноћи један весељ ак наиђе 
У »Рај“.

Он им је  причао о томе, и  они весело лочеше 
да долазе. А после су се навикли. Чим су на ста- 
ници разделили своје бачве, они су, сви заједно, 
долазили у  „Р а ј“. Плаћали су жандарму да их 
допрати до врата, весело су улазили у  салон, и 
намепггали се по диванима.

Девојке су  ретко звали; долазиле су оне са- 
ме; а  они су весело плаћали каве, и шећерлеме, 
и молили да и х оставе на миру. Били су прокис- 
ли, до коже, и изнурени, као залутали пси. Њина 
изнурена лица била су бледа, и неизреииво умор- 
на. Ничег нису били жељни, само да их оставе, 
ма где, под кровом, да тако, погурени, продремају 
ноћ. И мада су ретко што пили, плаћали су добро.

Те зоре су стигли узбуђени, и плахи. Једноме 
од њих украдоше новац, са груди, или га је  он 
сам изгубио. Н ије ни сам знао да каж е како се 
збило. Оставили су га на станици. Они су улази- 
ли, један по један, погурени и уморни. Лагано су 
се намештали по диванима. Девојке, две, што су 
остале саме, без госта, дошле су и почеле да се 
шале са њима. Двојица се дигоше и одоше са де- 
војкама. Али су они други уморно одбијали. „Ах 
манте ме на миру“ . . .  рече, набусито, један про- 
сед и  висок ч овек . . .  „хоћу да спавам, доста ми
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је  да норам да живим, још  ми и то треба." Око 
њега настаде кикот и граја. А  кад се уморише, 
сместише се неки по диванима, неки под гласо- 
виром. И њин шаљиви разговор прелазио је , све 
више, у  тужно разговарање, све тише и тише.

Ничег нису били жељки, само мало мира, да 
тако, оедећи, проспавају ноћ. Њин тихи шапат 
ишао је  од једног до друтог. Мирно су говорили о 
несрећи. Погурени, са погнутом главом, причали 
су о убиствима, о преварама, о  вашарима, о  не- 
срећама. Познавали су све градове, и аржаве, и 
новце, и све ношње, обичаје и људе и путеве. 
Кадикад је  тек по који комадић евиле, или вуне, 
прошао од руке до руке, и они су одмах знали 
цену и место где се може купити, и ко то има, 
и којтико се зарађује са њин. Почели су говорити 
о својој породици, о деци, особито радо о деци. 
А девојке су  често радо седале, поспане и бару- 
саве, око њих. Често су они вадили слике из ве- 
ликих књига, пуних свакојаких новаца, и те  би 
слике опет ишле од руке до руке, и они су брзо 
вртели за  њима главом. Д еаојке су  радо говориле 
о породицама њиховим, и често се чуо и смех. 
Они су се удобно смештали да спавају; а  кад би 
један већ почео да хрче, они би сви чучали око 
њега, тихо му звиждали, и турали му свећу у  
уста. Сваки је  имао по комад свеће у  џепу, Осо- 
бито су радо легали под гласовир, где им није 
сметала светлост. Сместили су своје капуте, и 
силне кутије, по столовима, међу чаше и боце, а 
девојке су  весело чучале крај оних који су већ 
заспали, и дугме по дугме, отпасивали их; а  оста- 
ли су, задржавајући смех, додавали левкове од 
новина, кроз ко је  су  им точили хладку воду у  
чакшире. Но кад би и то престало, они су лежали 
бледи, и уморни, и неиспавани, по дивану, и го- 
ворили, са гнушањем, о свему.

Јо за  је  био заспао иза врата, К роз решетке 
су  се видели само кровови, којм су почели да се 
светле. Напољу је  сипила киша. Беш е већ пред 
оору. К уће су почеле да се назиру, и, чинило

се, као да све, и  дрвеће, и  улице, долази све бли- 
ж е; долазе, хао да хоће д а се скрију, да уђу у  ову 
кућу.

„Госпон ш еф " је  одлазио. Отворио Је  тихо 
врата, да не пробуди слугу. Ж енска сенка, са бе- 
лим ногама, у  папучама, огрнута, и сва озебла, 
љубила се с  њиме и  праштала. Он је  увек био 
жалостан при растанку. Чим је  отворио врата, 
прешао га леден мрак, пун кише, и  бара; он је  по- 
гледао уоколо, стресао се, још  једном се руковао 
са њоме, и  подитао јаку.

„Хајд, улази, озепћеш."
„Збогом, пошљи ми новине; увек и х донесу 

тек после подне."
„Пошљи Јо зу  у  канцеларију.
„Збогом, хоћеш доћи довече. . .  да дам зало- 

жити?“
„Доћи ћ у . . .  х а јд  иди . . .  озепћеш . . .
Он полако полази, види како она затвара вра- 

та и гледа за  њим, сва погурена, од зиме, а  он 
сагиње главу и  одлази гацајући по блату.

1921.
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АПОТЕОЗА

Господо, једну пијану чашу Балату!
Пуна жучи, отроване крви и смеха, румек 

в>ена руменија ни је  од причешћа, а  рука ми 
дрхти више него да дижем путир. Поноћ је , пу- 
стите ме да наздравим, и ја.

Проспем ли вино до белом в а т е м  чаршаву, 
оогаће на њему румен винограда. Проспем ли ви- 
но, замирисаће бео чаршав као снег по ж иту не- 
видљивом, али никлом, и озеленелом. Господо, 
наздравили сте сваком. Још  једну пијану чашу 
мом Банату. Пијем у  славу друга свог. Шустера 
Проке Натуралова, генералштабног каплара слав- 
не армаде бечког ћесара, кога су  стрељали 918, 
новембра првог.

Зид је  био тек окречен, бео као овај чаршав, 
по коме су  прснуле румене мрље његовог мозга и 
крви, румене као ове мрље пијаног вина мог.

Господо, прву чашу у  славу друга мог. Ш у- 
стера Проке Натуралова, генералштабног капла- 
ра славне армаде бечког ћесара, кога су стреља- 
ли 918, новембра гтрвог,

Господо, ову чашу оном босиљку пгго смо га 
нашли у  свиленој врпци око његова врата. Ову 
чашу у  славу светог Јована, славе његове, иконе 
старе, ко ју  је  пољубио пре смрти. Ову чашу ве- 
ликој селендри Кекенди, о ко јо ј нам је  причао 
да је  најленша варош на свету.

Чашу у  славу банаћанског рата, чаш у гене- 
ралпггабном каплару, кога су стрељали у  штабу 
банаћанске дивизије, у  једној венеричној болницн 
славне хабзбуршке династије.
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Ову чашу банаћанској дивизији, која ћ е изи- 
ћи сва погрбљена од најгадкијих болести, пред 
Обилића, са веселим смеком и безбрижним урли- 
ком, гтуним смеха. Чашу банаћанској дивизији.

Господо, у  славу друга мог, кога су  стрељали 
у  Једно] веверично] болници.

Господо, ову чашу, у  славу оног дана кад му 
свезаше руке. Бепте јесењ и дан, весео дан. Под 
небом су кружиле крилатице, а  по улицама су се 
лепршале новине, победоносно, над дипЉем ж у- 
тин, полетелим, па клонулим.

У  славу измученик ш ајкача заробљеникб што 
су  лежали око плотова набијених жицама, трно- 
витим и оштрим. У  славу плотова високих, који 
су  крили сраман и стидан штаб банаћанске диви- 
зи је, од света и  града. У  славу плотова набијених 
жицама, под којима су стојале страж е почасне, 
са батином, све у  славу светле банаћанске диви- 
зи је. У  славу њеног генералпггабног каплара, Про- 
ке Натуралова, племенитог фон Кекенда, који је  
био прошао болницу за  очи, за  трахом, за  болесна 
уста, за болесни стонак, за  болесна плућа, за  бо- 
десне ноге, за  глуве уши, и Лудницу.

Пијем у  славу котлова чађавих у  којима су 
вриле помије ко је  су јели кад звона зазвоне под- 
не. Пијем у  славу једног јесењ ег дана и једне 
венеричне болнице. Стидео бих се да је  моја здра- 
вица прва, соносим се да сам последњи.

Пијем у  славу дашчара пуних стеница, вад 
главама њиним; на зкалост, не знам да вам их 
опишем, господо. Оне нису зидане у  хладнон мер- 
меру, као цркве, нису барок, ни рококо, ни рене- 
санс, ни готика, ни ампир. Оне су дуге и пуне 
постеља, лепо поређаник, као гробови војнички, 
које су наше даме окитиле хризантемама, господо.

Пијем у  славу њихових малих прозорчића и 
у  славу лекара, белих, и  угојених, ноји су им 
долазили, одевени у  бело, као жене. Господо, у 
славу »и хови х постеља, срамних, пуних црвених, 
крвавих, мрља, ко је  не могу да опишем, јер  нису 
личиле на руж е авињонске.
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Господо, ову чашу онима што су лежали на 
тим постељама, пгго нису биле чисте као постеље 
наше, брачне. Ову чашу онима што су се преви- 
јали на тим постељама, од нука. Младићима крш- 
ним и лепим, који  су мирисали на јодоформ, на 
мирис што личи на маскот, који радо употребља- 
ва ју  наше даме. О ву чашу младићима што су ле- 
жали на тим постељама и  писали писма у  Банат 
и питали: да ли је  жито никло?

Пијем још  једном шупама дерним и  смрад- 
ним и мрачним, опкољеним високим плотовима, 
набијеким жицама трновитим, у  којима су, ноћу, 
блуделе страшне, погурене сенке. Пијем у  славу 
пука Банаћана, који беку верне слуге бечког ће- 
сара. У  славу кола Банаћана, што се ту играло 
око столова на ко је  су и х бацали и секли. Секли 
немилице, ножевима страшним, пгго су задирали 
дубоко, и бесно, али нису могли да исеку ниједан 
јаук, из тела њиховог, пуног рана, окуженог, ж у- 
тог, гробног, јадног. Пијем у  славу кола Банаћана.

Нек се  у  мом вину, што га ево просипам пи- 
јан, иа ваш  бео чаршав, затресе сила очајне ра- 
дости, и стида, затресе коло у з  бесне поскочице. 
Господо, једну чаш у поскочици друга мог. „Држ' 
се, секо, за  кајиш , ево тоциљајка!” Једн у чашу 
поскочицама пре смрти. Нек се у  мом вину згрче 
болна лица, страшне главе лудих мученика, м 
заори коло Банаћана, што ће погурени, пунн сме- 
ха, изићи пред Милоша.

Пијем у  славу ритавих пешака, најбољих пе- 
шака дичне хабзбурцже династије, пгго нису ко- 
рачали по бојишту, него играли коло у  једној ве- 
керичној болници.

Пијем у  славу генералштабног капларе, ко]и 
је  командовао, славно, војску болести, свакојаких, 
по Банату. Једн у чашу у  славу румених ружа, 
што су  почеле да цветају на уснама славних пе- 
шака славке во јске Хабзбурга.

Пијем у  славу смеха Банаћана који ]е  лаган 
као и коло њино, али оштрији од јатагана. Бата-

љона Банаћана, што су  пуни смеха, са  веселом 
песмом, опкољени стражон, марширали у  болни- 
це. У  славу смеха Банаћана, који ]е лаган као и 
коло њино, али оштрији од јатагана.

Д ајте ми чашу да налијем празницима. Да 
налијем недељи, кад се звона огласе и кад Сунце 
гране. Да напијем женама што стајаху, недељом, 
пред капијама. Белом круху и  врућо] погачи, зве- 
кету дуката и  свиленој, девојачкој марами. Де- 
војци која се није ттлашила и ни]е се гадила рана, 
него је  загрлила брата. О ву чашу женама које 
нису презирале гнојне каранфиле на уснама Ба- 
наћана, занемелим од стида и  беса. Чашу капи- 
јама, у  недељу, кад звона звоне и долазе жене, 
сељанке. Мирису рубља женског и белог круха, 
из ко]ег ћарлија богатство банатског жита и  сме- 
ха  Банаћана, који је  тврђи од камена.

Ову чашу оној жени пгго ]е допратила мужа 
и насмешила се једким осмехом који не могу да 
вам опишен, господо, јер  в е  личи на осмех "Бо- 
конде. Ову чаш у женама шта миришу на жито.

Нек ово вино, што ево просипам, зарумени 
леггше него оне ране на браћи њиховој, пгго су 
били виши него косе, тврђи него мотика и весели- 
ји  него рало, кад уђоше. А  погурени и бледи, и 
сухи као ђерам кад изиђоше пред жене, сестре, 
и мајке. Чашу у  славу оне недеље кад су питали: 
да ли жито ниче?

Чашу ову оној иајци ш то ]е, смежурана и 
седа, погурена и хрона, дошла и рекла скку: „Че- 
до моје, како би те  нана о Св. Аранђелу оставила 
без колача?" Господо, не могу да је  опишем, за  
националисте, јер  није личила на царицу Мили- 
цу. А ни интернационалистима, ]ер није личила 
на Рембрантову матер.

Ј а  пијем у  славу њиховог кола вечерњет, 
недељом. Светиљке су биле прашњаве и мале. 
У  малим прозорима не беше свиле небесне, пла- 
ве, она ]е  била подерана. Чашу ову у славу рите!
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По кредетима, У ираку, леж але су еенхе. Му- 
жеви, оцеви, браћа, деиа у  стиду и  сраму. Ј а  пи- 
је к  у  слаау ск ех а  Банаћана, који  је  оштар као 
волац.

Пијен у  славу песме Банаћана, широке као 
равница, лагане као угојена стока, што хранк 
као жито. У славу оне песне која се орила целе 
јесени, 1915, из једне хабзбуршке венеричне бол- 
нице. Ч а т у  за  ону мрачну гомилу око поетеље 
најкужнијег друга мог. Он ми је  био песмовођа, 
банаћанскч, бећарски. Ј а  пијем у  славу смеха Б а- 
наћана, што је  поноснији од челика. Пијем Једној 
венеричној болници, из во је се целе Јесени ори- 
ла бећарска песма.

Нек моје вино, које просипам ево бесно по 
овом белом, свечаном, чаршаву, зарумени у  сла- 
ву друга мог, каллара Проке Натуралова, кога су 
стрељзли, 916, новембра првог.

Пијем у  славу онога дана кад Је доведен. Пи- 
јем у  славу папира руменог пгго су  га читали 
војсци, победоносној, насред болнице. Речима ко- 
јима се претило смрћу батаљонима Банаћана. Пи- 
Јем у  славу смека Банаћана, који  нису хтели да 
иду у  смрт, Још  једну чашу дивизији Банаћана.

Нек здравица моја заборави вашар царева и 
народа, нек адравица моја хликне Ванаћанима. 
Још  једну чашу за друга мог, за  дан кад су га 
довели. Беш е весео дан, јесењи дак.

Још  Једку чашу сватовцу, оном коЈи се те 
вечери певао у  н,егову част, славног генералштаб- 
ног команданта банаћанских болница. Сватовцу 
пуном материиих суза, девојачке косе, рузмари- 
на и росе. Једн у чашу младости његовој.

Зид је  био бео као овај чаршав, попрскан крв- 
л,у, као овај винон. Пијем у  славу оног аустриј- 
ског воЈника који му Је  пришао да му завеж е очи. 
У  славу банаћанског смеха којим је  то одбио. 
Његовој последњој жељи да му даду славску 
к ко н н и у  да је  целива, последњи лут. У  славу 
оног дана кад су  га одвели.
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Пијем за проститутку коЈој је  платио стоти- 
нарку да га зарази. Оног истог дана кад се, спре- 
ман у  бој, заклињао да ће: и по дану, и по ноћи, 
у  свакој борби, на зем љ ц  и на води, и у  зраку, 
остати веран застави Хабзбурга, што се, победо- 
носно, вила некада по Европи, у  рукама Бана- 
ћана. Пијем у  славу те банаћанске стотинарке ко- 
ја  је  плаћена за најгаднију болест, а  све у  славу 
бечког ћесара.

У  здравље те  проститутке која га је  издала.
Нек моје вино полије овај чаршав бео, да не 

видим на њему њено бледо лице, кад се покајала 
пред Судом и пада пред н>им на колена.

А он јо ј се смејао бесно, лагано, банаћански.
Пијем у  славу Војног суда и барјака црно- 

жутих, којима се насмејао кад га осудише на 
смрт. Пијем у  славу јесени к о ја  је  гледала, кроз 
прозоре, погуреног друга мог, генералпггабног кап- 
лара, шустера Проку Натуралова, кога су стреља- 
ли, 916, новембра првог, у  једној векеричној бол- 
ници, дичне хабзбуршке династије.

У  славу кола Банаћана ко је  је  тако радо 
играо.

У славу лоруке н.егове!
Поручио нан је  да се, на повратку са етре- 

љања, стпева банаН днски беН арац ч  оди гр а  коло . 
У славу погурених и хужних који су играли, и 
стражара који су их тукли батинама. Ову чашу 
поруци његовој. Босиљку који му Је нађен око 
врата. Плачу горком и Јецању које се чуло целе 
ноћи, за  њим.

Банаћаиском бећарцу којим га испратише до 
хапије, кад је  одведен пред Суд. Чашу за  свежањ 
сиромашни, са белим крухом, који му остаде под 
креветом. У славу високих плотова, набијених 
жицом трновитом, Нек моЈа здравица проспе ово 
вино што не може да утоли ж еђ. Нек моје вино 
зарумени у  славу кола Банаћана, пуног бећараца, 
што с е  и гр ал о  бесно, без јау х а , у  једној венерич- 

' ној болници дичне хабзбуршке династије.
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Ову чаш у пијем погуреном и  срамном другу 
мом, генералштабном каплару дивизије Банаћа- 
на, кога су  стрел»али, 916, новембра првог. 

Господо, Једну пијаиу чашу Банату!
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ПИСМА ИЗ ПАРИЗА

III. ПАРИЗ (1)

Од свакога града у  коме ми је  пролазио жи- 
вот остали су, у  мени, само његови рубови како 
се оцртаваху ноћу на небу. И  тако, ја  имам у  се- 
би те различите ноћи, увек исто небо, и различите 
пруге градских рубова. У  мени је , зато, вечност, 
и потпун мир, и све ии је  свеједно. Приповедам 
да живот није видљив, него да је  ван наше ноћи, 
„на небесима“. Неко ће ни рећи, да сам сенти- 
иенталан; а  други; „Та то је  већ било, Његов 
.суматраиаам' ј е  само подгрејан романтизам.“

Но, пошто се  код нас и најчеститијима каткад 
каж е да су хуљ е, и пошто су хонорари и те како 
незнатки, биће и х који ће ми веровати. А  постиг- 
нен ли, икад, да ма једног само младића огорчим, 
или једну лепу ж ену изменим, да једну само по- 
повску придику исмејем, бићу задовољан. Ваисти- 
ну, ми смо анархисте.

Париз треба д а не залали. Тако су ми бар 
сви рекли.

Али се мени чини да ћ у  ]а  од н.ега однетк 
само љегове плаве рубове, како се оцртавају на 
небесима, ноћу. И као што на души носим руб 
старик бедеиа у  којнм а  сам б и о  затваран, хлм ла- 
ке врхове кампанила венетских варошица, или 
хамених далматинских села, и стен>а бретонских 
обала, остаће и одавде само модрине његових ру- 
бова, како се они, у  кишовитој ноћи, кад је  пра- 
зан, кад га уходим, оцртавају на небесима. Остаће
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на мени, и  овде, само онај мир што оставља на 
души камење, вода, и небо.

По улицама су забодене светиљке; оправљају 
калдрму ноћу, и пруге трамваја. Ударци будака и 
чекића сећају  ме на куле цркава, игру звона, крај 
којих сам становао.

Тихо, у  подножју каквог моста, спушта се у  
воду, а виеоко, са  црких кровова  ка ц р к е кро-  
вове, диже се у  небеса. Сав шуми. Киша, бескрај- 
на киша дрхти над њиме, као да је  сав увезан у  
танане, мокре нити воде што обавија цео свет. 
Дрхти, љ уљ а се, одблескује. Губи своју тврдоћу 
и саа се претвара у  сенке, пгго се љ уљ ају  у  киши. 
Тако је  бескрајан, а тако је  лак, као да је  сази- 
дан од карата. Излазим на свој најмилији мост; 
сн је  сав мокар. Давно некад, био је  често крвав. 
Отуда га уходим, гледам, већ месецима, у  кишо- 
вите, празве ноћи.

Небо је  исцргано правим, ампирским, подгре- 
јано грчким, рубовима. Ширина и мир ових поља 
и правих, богатих кровова доводи до смеха. Кад 
бих са овог моста почео читати новине гласно, 
свакако да би се  заорио урлик гомила, и да би 
јурнуле на зидове да све попале. Јер  све се, ето, 
мења. Оно што су, пре годину дана, писале, сад 
оповргавају; оно што су, пре годицу дана, реша- 
вали парламенти, сад одбацују. Кад бих са овог 
моста читао и читао, не додајући, нити одузима- 
јући речи, како бисмо се насмејали, и почели да 
в а л и и о  све . Уосгалом, о в о  н и је  и ск р ен о ; ј а  сам 
прилично бојажљ ив, и не верујем у  будућност. 
Пишем овако само зато што се поводим за модом, 
а  сад ]е  опет мода веровати у  будућност. . .

Насред трга, око Пирамиде Наполеонове, врте 
се сјајни аутомобили. Не зато што техника напре- 
дује, него је  то успомена на каруселе. Та сјајна 
звезда вртлога довољна је  да пео град заволи 
вртлог звезаа. Ш аре на стубу, који као камени 
мач стрши из земље, са готском оштрином, нико 
не може да врочита. Камене жене, ко је  цредстав- 
љ а ју  сложне ф равцусхе 1радове, узалуд читају.

На љиховим очима, са којих капље киша, зјапи 
само иронија камена у  ноћи. Дани пролазе, и сва- 
ки врши свој посао. Бан Јелачић, на коњу, сред 
Загреба, показује мачем на Мађарску, и заборав- 
љ а да спусти руку. Доситеј елегантно скида ше- 
шир, и улази са Каленегдана у  котел „Круну", 
а  никако да уђе. Да, да, ја  „футуриста“ имам 
осећај да се уопште, негде у  свемиру, нешто ска- 
менило, и да никако неће ући у  хотел. Хијеро- 
глифи мирно стоје, аутомобили се врте и ]уре 
око њих, а  никако да и х прочитају. Киша сипи, 
ситна, бескрајна, —  но то не треба никог да уз- 
немирује. Ено Мадлен, посута хеленском лимуна- 
дом стоји, сва црна, у  ноћи, —  сећа ое изгинулих 
војника Велике армије за  које је  зидана, и мисли 
ва  отмене свадбе које су, у њ ој, чешће него отме- 
на крштења. Два велика, зажагрена ока Орлеан- 
ске станице гледају мирно у  Сену. Да, само ја  сам 
п&тетич&н; ноћи је  свеједно.

Побеснели коњи споменика на Гран Палеу 
хоће да скоче доле. Пода нном, дубоко, у  земљи, 
испод Сене, јур е возови, а  крај мене пролазе за- 
грљени парови, и протрчавају мачке. У  Царигра- 
ду воле псе, овде мачке. Љ убав је  вечна, беосрај- 
на, и општа. Сви су парови једнаки, и све мачке 
црне. Нека вас не вређа све ово. У Чинагу има 
]едан песник, оптимиста, он пева и  слави велике 
градове, огромак живот, и вечно, заљубл>ено чо- 
вечанство. Ја , мада сам и ја  цивилизован, као и 
остали наш н к њ к ж евн и и л , н  н е  би х  п реврн уо  
чашу на дворском ручку, ипак, гледам ове мок- 
ре, огромне контуре са много мање дивљења.

Потомак пастира, са мало разумљиве афекта- 
ције, знам да су плави зидови небеса огромнији; 
видим звездане површине река, шума и гора, и 
осећам да ћу једном, тешким кораком, ходати по 
њима, давно заборавивши све ово. Оцростите што 
тешко прелазим на ствар. Све те  замршене м и с ј г и  

јур е по глави, из кинеских песама, из књига о 
готици. Т а  ви знате да нема Србина који може 
замислити д а  нехо и  код нас мож е ипо замислнти.

255 17 М и л о ш  Ц р ^ а н с к м , X 257



У  детиљству сно одрасли са контурама Боцари- 
ћева „Шарца", и са дивном контуром Саборне 
цркве, а  сад смо кљасичари, косиикари, кубисте, 
радикали, већ како ко, —  па је  мало теш ка 
Зар не?

Ипак, ја  сам овде, уноран и  прокисао, само 
зато да вам јавим да се, већ једном, опет сетите 
вечности.

У  огромним овин вртовима и  ширинама, под 
граљем мокрим, које знам да је  почело да пупи, 
овде где је  Париз најлепши, застајеи  да вам ја -  
вим, —  пре него што вам почнем писати о парла- 
ментима, Европи, изложбама, Србима на Сен-Ми- 
шелу, —  аа заборавите већ једном све, да се опет 
једном, безбрижни, сетите вечности. Стојим ви- 
соко, Дубина моста д ’Јена, која се бели и сја ји  
од више, и пролази испод чудовишта Ајфелова, 
одводи у  бескрај. Нигде на свету није овако ду- 
бока вода и овако широко небо. Велики вртовн 
у  којима цветају светиљке, зелене, ж уте и црве- 
не; н»ино светлуцање у  водама, полако диже цео 
Париз у  провидан, јутарњи зр зк . Киша се једва 
осећа. Први трамваји полазе. Далеко, у  стајаћој, 
широкој води, суро, као нека галија чуварица у  
луци, са својим црвеним светиљкама, љ уљ а се 
острво Париза, са старим зидовима и готским ку- 
лама. Над Нотрдамом се ведри, трепере побле- 
деле звезде, као искре бежичног брзојава. Оне 
јављ а ју  да долази пролеће.

Месецима сам ишао по позориштима, шко- 
ламе, изложбама, скупигтинама, и једнако раз- 
мишљао шта да вам све јавим. Сад, кад треба да 
почнем, да се прегтирем, да нападам, да браним, 
све ми се то чини смешно и досадно. Волео бих 
месец дана, месец дана, сваки дан, сто пута, да 
вам јавим: не бојте се, сетите се вечности, све је  
добро, нема греха, нема закона, нема јаве, гледај- 
те у  небеса, удкшите зрак безбрижно, долази 
пролеће, ослободите се свега.

Но ја  врло добро знам да је  то песничка лу- 
дорија, и  да је  сувиш е већ к  то пгто, место описа,
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лази н а  ви ди к . Мале, ц а ју ш в е  м у ш т к  р о ј е  с е  
иед небесима. Голе Венере клече пред грањем 
што пупи. Ви знате да ја  имам луду теорију „су- 
матраизма”: да живот није видљив, и да зависи 
од облака, румених Шхољака, и  зелених трава 
чак на друтоме кр ају  света . . .

И зато пре вего што почнем писати о  излож - 
бама, о парламентима, и о курсу франка, пустите 
ме да, још  једном, станем у з  једно дрво што пупи 
и  вгтзпикем и зу дар а м  п о  њему б р зо ја в : д а  трава 
зелени, и да се сетите вечности.

IV. ПАРИЗ (2)

Мора се писати сатира.
Горко у  нашој судбики Је  највише, то, сад, 

оеде, ви ди м : д а  н ев н д љ к в , и  дн ва н , утицај в ес е -  
ле младости (тврдим да од њега зависи чар сваког 
столећа), код нас, увек, код сваког поколења изо- 
стаје. Нема, ниједне, акционе пруге, код нас, на 
којој би динамична снага веселости младости би- 
ла  докраја видљива. За  кратко време, увек, све 
постају кривудаве, угушене, прекрхане. Ове мис- 
ли ми долазе усред студија, у вези еа похретом 
наше романтике. Запрепашћује ме нискост са ко- 
јом се борило против Јакшића, око Зм аја и Лазе 
Костића.

Ви мислите да то нема везе са оним што ћу 
вам писати? Видећете да има.

Хтео сам да почнем о сликарству и  позори- 
ш ту овде. Обратно ћу. Нека бар ово, битно, сти- 
ж е  до свакога непомућено злим, подсмехом, ше- 
гачењем. Јер , после, кад будем, врло лепо, писао 
о  Пикасу, назваће ме футуристом. А кад Будем 
писао против француских позоркшта и  фран- 
цуске драматургије, написаће д а сам, пореклом, 
Мађар. Ви знате, код нас, кад се оцеви мрзе, свете 
се на деци. Кед се води девојка, па она неће, оду-

јављ ам  само да у  Версаљу ниче трава. Ви, свака- 
ко, познајете барок и рококо, —  нашто бих дакле 
писао афоризме о том како је  дошло до јапанског 
утицаја на рококо, до оних тако широких посте- 
љ а; зашто је  Марија Антоанета постала лезбијан- 
к а  и  колико ј е  утицала на РеволуциЈу енглеска 
мушка мода, к о ја  је  натерапа Монсењера, брата 
краљева, да га два снажна лакеја, свако јутро, 
уздиж у и спуш тају у  изглачане панталоне, да их 
не би изгужвао. Могу вам само рећи да Карлајл 
није сад у  моди, и да ни Мињеово мишљење о 
узроцима Револуције више не стоји. Трећа репуб- 
лика говори само о себи, и сећа се само „револу- 
ције“ железничара, која је  осигурала каријеру 
сјаЈноме Бријану. Новине су, уосталом, јако уз- 
буђене; говори се  да ће у  дворцу поставити ка- 
фане и „<)апст§ гоот"-ове,

Чим сам ушао и видео голуждраве анђеле, 
голе лепогице в а  рељефима у  цркви, разумео 
сам све. Ох, кад бих још  једном могао да распнем 
тог бледог, сухог Јеврејина, којег су Јевреји , пре 
хиљаду и  девет стотина година, распели! Кад бих 
могао целој словенској души, свој нашоЈ такозва- 
ној „рођености за  патњу“, да дам једну једину 
инјекцију латинизма, —  али да не добијем Арци- 
башевљево прасе. У  ту сврху треба основати 
Гр уп у . . .

Стари, седи вртлари саде траву. Велике, мра- 
морне вазе, на којима се витлају богови и ба- 
ханткиње, и цветају тирзоси, ређају се у  даљини 
као гранитно камење којим се означава међа на 
земљи, Трава Је  мека, као она што код нас ниче 
из жита око кандила, о Бадњем дану; она дрхти 
кад је  узмем у  руку.

Иза венсенеких шума преврћу се авијони. То 
је  у  част Пилзудском, који  је  дошао у  посету. 
Трава је  почела да расте.

Огромне терасе спуштаЈу се све дубље, међу 
Јабланове у  даљини, пред небом. У  водама су ко- 
мади неба, Један  лабуд, којег сам, на жалост, већ 
упознао из песама Манојловићевкх, изненада из-
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зима ее, вло се  м ож е, п еи вн ја  њ еи о ј м ајон . К о  
пише у  слободном стиху, глуп је  или лопов.

У  мирису Париза најлепш е што сам осетио 
Јесте: безгранична љубав и безбрижност. Како су 
овде веселе борбе! Ове вечери, пуне широких во- 
да, мостова, који  се превијају преко вечности и 
пролећа, лосле киша, доносе мир, Бабе ко је  про- 
д а ју  чешљеве, нарание, новине, и  гледају, ако 
могу, да вам задрже кусур, пеауцаЈу цело вече. 
Љ уди, п огр б љ ен и  о д  гр ех о в а  и  разврат а, девуца- 
ју . Све је  ради живота.

Видећете, све ће то бнти у  вези са оним што 
ћу писати,

Ланас само о штампи.
Она Је, још  увек, европска сила, и, мало ре- 

зигнирана. Она, још  и данас, има сав чар латин- 
ског смеха. Мислите да то долази од традиција? 
Не сасвим. Та ваш а војвођансха штампа има от- 
мене и  лепе т радиџнје, п а  има ли  глулљ е од ње? 
Код нас може само Једно помоћи: све што је  нај- 
боље у  новинаре!

Иако велика штампа има, и овде, животињске 
нагоне, имала је  неколико великих тренутака ове  
године. Она је  спасла Пољску. Не влада. НемоЈ- 
те  мислитц да се затрчавам, Она је  решила си- 
ријско питање, и води сад велику туркофилску 
камлању. {Бен рад против Немачке је  сјајан. Не- 
вероват но тачно в и д е  у  чему ј е  н ем ач во  питање. 
Њина борба, са пргавим Лојд  Цорџом, имала Је 
и  величине и топлог хумора. Ј а  их гледам већ 
месецима. Од крајњ е леве „С1аг1б“, до крајње 
десне „АсЦоп 1гагн;а1зе", ниједан дан, нису били 
потпуио у  опреци са гомилама.

Оставите се наше наЈновије глупости: герма- 
нофилства. Позарављам сваког англомана, а под- 
смехнућу се и  сам много чему француском. 
Али Је  Ф ран и уска д а в е к о , и, јо ш  у в ек , лепа. 
Немачка, и најидеалнија, —  а  њ е сад, сто го- 
дина, не може бити, —  за  вратом нам је , и  зга- 
зиће нас. То је  детињасто јасно. Не слуш ајте ни- 
ког, и оставите се, већ једном, оног иашег, паор-
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ског, лаковерја. Ја , немачки ђак, врло добро знам 
ш та пшием. Увидите, већ једвом, да све не зави- 
си од поштених. Пустите д а у  то верују кому- 
нисте.

Немојте мислити да сад долази хикна Фран- 
цуској. Нашто то вечито п ада»е из љубавн у  
љубав? Љубите себе. Нека нестане она животињ- 
ска „словенска" ж еђ за абожаваљем. Ја , пре- 
чанин, изучен, врло добро знам са ким имамо 
посла. Добили смо олупане чамце, место флоте. 
Покушавају да направе дунавску федерацију. По- 
неки виши официр, који ее парфимише, прича 
и овде да спавамо са свињама. Шта то мари? Да- 
јем  вам реч да је  Панчево чистије него Брест, 
Кампер, Морле.

Они нас не зн ају , —  томе смо ми криви. Та- 
лијани су нпр. запрепашћени како о н>има ми- 
слимо. Један мој млади гтријатељ показивао је, 
овде, малог анђела, дрворез, из једног од наших 
најстаријих манастира. Сликари, и најбољи, и 
најиодернији, стрчали  се  да виде, и  сад све реви- 
је  ишту чланке о том, и о нашем старон живо- 
пису. Ми, тамо код нас, мнслимо да је  то свр- 
шена ствар. Обуците неке даме у  црно, и поша- 
љите и х на гроб војводе Путника. па ћете видети. 
Требало је  београдским општинарима купити бо- 
л>е цилиндре, и рећи им какаа се жакет облачи 
пре а какав после подне. Једни ће рећи да понав- 
љам старе ствари, а други да сам социјалпатрио- 
та. Али ]е овде живот саграђен, и то прилично 
чврсто, на основи учтивости и пријатности. Од 
Америке до шведског краља, еви су  се поклони- 
ли гробу Незнаног војника; ми смо то учинили 
горе него регтублика Либерија. Мислите да је  на 
Кајмакчалану све решено? Ч екају вас горка из- 
ненаћења.

Овдашља штампа, врло тачно, зка нагпа пи- 
тања до уједињењ а: одонда има о нама збркане 
и смешне лојмове. Мислите ли да је  црногорска 
пропаганда, попустила зато што нас поштују; на- 
ш е мртве, наше ж ртве? Пала је  зато што је  да-
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Мозкда ћете рећи: све то није важно. Да, хад 
бих у  нашем парламенту имао пет стотина тврдск 
главих, мишарских, јаворских сељака, па да не 
мрда ни тамо ни амо. Не бих точио лимонаде мз 
Маки]авели]а. Али мртви брзо ућуте, а  видовдан- 
сда етика не пали свуда.

Прошла ведељ а била ]е  мађарсха.
Све с у  новине ћутале и  чекале. Нека кгпсог, 

код нас, в е  превари њина коректност. Сад, дабог- 
ме, к а г у  да их ]е  било страх од заплета, који је  
могао настати да је  војска Мале антанте ушла. У 
ствари сви проблеми у  Францусхо), данас, своде 
се на франак. Имају две грознице; одцггегу, и 
страх од бољшевизма. Ј а  сам пратио све новине 
т е  мађарсхе недеље. Како су глупе биле наше, 
у  исто време. Изгледа да се код нас и не сања 
шта се, лрошле недеље, догађало. Све су новине 
јављ але да Француска, уосталом, и није заинте- 
ресована у  мађарском питању, Неке су сентимен- 
тално спомињале како ]е  Карло увек показивао 
извесне симлатије за Француску. Неке су  чак 
спомињале интерес Европе, да осаинаест мшшона 
Мађара и Аустријанаца, позитивније вредности 
него ми, буду спасени. „Оршјоа" је  наиисала да 
смо ми узрок многом злу.

Заигго се чудите? Франку ни]е нимало све- 
једно како стоји круна. Већ и тали]ански бољше- 
вици зн ају  да је  економија важ нија него Љубав 
према ближњииа. О вај народ је  напаћек као н 
наш. Он мисли да је  више. Њега в а р а ју  други. 
Ми смо китили домове хад они нису били још 
ни у вардарско] долини. Они су бацали у  ватру 
у  Шампањи и сво је  кајмлађе, чехајући Амери- 
канце. А, овде, не само пиљарице, гледају да за- 
држе кусур. Њ ега не разуме долар, нас не ра- 
зуме франак. Цео та ј проблем они гледају са 
две тачхе: валута хруне, и  присаједињење Ау- 
стрије Немачкој. Штамла им је , можда, непопгге- 
ка према друпш а, но бескрајно поиггена према 
својима. Ј а  сам одрастао међу Мађарима, и често 
се смејем ономе што се код нас о њима мисли.

вас, на веру, немогуће наћи пара. Да ]е  нашла, 
видели бисте. Друге су нашле.

Бугари помало успевају. Нико не зна више 
за  бугарска зверства, и сваки зна, од њих, да је  
код нас све ровито. Пре неки дан давао се комад 
Бернарда Шоа: Него* е1 *о1с1аЈ. У  њему се споми- 
њ е С-пивница; тапети су стилизовани патлкџани, 
Бугари су  кавалири, Срби хукавице, српска ар- 
тиљерија не туче гранатама, јер  има само чокола- 
де. Све је  то, наравно, шала. Ви знате Шоа, а 
знате и енглески хумор. Горки су. Т еза ]е да је  
прави војник, професионални војник, кукавица, 
а сваки херој оперски певач. Тако хоће Шо, пра- 
већи циничне афоризме на рачун погинулих, иож - 
да баш зато што и х жали. Кико се није смејао. 
Смејале су се само високе и витке Енглескиње. 
Французи, који знају пгга је  комедија, али не 
знају шта ]е енглески хумор, играли су  комад 
по молијерски. А лк та иста штампа, која има бе- 
скрајно широку скалу да, ма како, ма коме, ка- 
ж е  истииу у  лице, збун и ла  се , и  мешала је  наЈцу 
весрећу са бугарском, невешто и цинично. А да 
видите да је  ко писао на француски рачун, или 
да је  исмевао Пољаке!

Иначе, они на све лазе. Пре неки дан, игра- 
ла ]е трупа Комедије француске у  Норвешкој. 
Новине су јавиле да су Норвешкиње дотрчале, са 
свих п р а н а , д а  виде у  Комедији француској тоа- 
лете. Фран11ускиње су биле просто обучене, Нор- 
вешкиње разочаране; сад све новине налада]у 
управу.

Ј а  разумем да наше дипломате, скромне, итд., 
не могу да замисле да издају журналима више, 
много више, него што су њихове сопствене пла- 
те; а л и  зашто и х бар не лрате, и  не ласЈсају им, 
то не разумем. Ј а  разумем чак и то да смо ми 
навикли да се буде, бесплатно, одушевљен. То су 
и ФрашЈузи. И боље него ми. Али, само за  себе. 
Било је  одиста крајњ е време да учтиви, иначе 
можда осредњи, г. Веснић олет дође.
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Неки мисле да су утерани у  рат, други да су  се 
смирили, а  ва јвови је, многа господа што су седе- 
л а  по клупама булевара Сен Мишел мисле за њих 
да су  стога. Међутим, они ће, као и Немци, још 
сто година, чекати у  заседи. Има ствари које не 
могу бити друкчије него што су. Они имају своју 
лепу иреденту код нас у  Војводини. Над њиним 
старим, лепим варошима, ко]е су се завукле у  
словачка, влашка, русинска срца Карпата, као 
сан, једнако виси круна светог Стефана. Ми през- 
риво говоримо о њиним орфеумима, али су и ти 
бољи него наши, и нису тако пуни кесароша и 
гимназијалаца. Виче се против мађарске тргови- 
не; солиднија је  од загребачке. Фракцуска штам- 
тга то зна, и, што ј е  торе, каж е. Ч увајге се, чекају 
вас на Дунаву немила изненађења. Досадно је  и 
одвратно наше праскање. Не презирите их, али 
се угледајте на Чеке.

Особито једно не заборавите, на ко је  данас 
нико код нас не обраћа ггажње. На Бзрањ у, са 
угљем. Могли смо ]е добити, прошле недеље, а 
што је  боље ломоћу самих Мађара, комуниста, 
раденика, угљара. Могли смо је , кроз годину-две, 
великодушно испразнити и вратити. Рећи ће неко: 
како може соцхјалист бити тако ЈЈИничан, и да 
ли ће, на та) начин, икад бити мира? Ј а  зкам 
само да, ако баш треба неког волети, онда ћу во- 
лети оне који су  највнше патили. А то смо, засад, 
изгледв, ми,

Имамо триста хиљада Ш ваба. Ј а  обожавам 
њихове социјалисте. Само им не верујем, и мало 
их се гадим. Милујемо и х јер  су безазлени, неви- 
ни, итд. Безопасни су, јер  немају веза са Немач- 
ком. Али нико неће да види да је  то гори еле- 
менат од Мађара, крај свега купуса који тако 
дивно саде. Нико не зна мађарску пропаганду код 
њих. Погледајте и х у  Чеш кој. Није проблем у 
хрватском питању. ОвдапЈња штампа, из разних 
узрока, мисли да та питања нећемо моћи реши- 
ти. То мисли од најновијег доба. Треба им дока-
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зати противно. Како, то је  свеједно, јер  оки су 
потпуно разочарани, и све им је  свеједно.

Како сам се весело насмејао онима који, код 
нас, мрзе Италију, и  деру се против ње! Зна ли 
се где је  било тежиште мађарског питања пре 
недељу дана? У Риму. Париска пггампа је  то ма- 
лиииозно признала. Код нас, ниједан лист није 
имао појма о улози Италије, прошле недеље. Све 
што се коментарисало, беше Бријанова изјава.

Иначе, ни овдашња штампа не трпи да јо ј 
се  каж е истина у  лице. Али поштује оног ко им 
каж е иза леђа. Каткад су љупки, и смешни. О 
стогодишњици Бетовена, пронашли су да је  овај 
мрзео Французе а, после, докааали су да ик је  
волео. О Кнуту Хамсуну су написали да је  био 
германофил, за  време рата, и да каже да су  де- 
генерисани. Сад га читају. Тагора је  био у  Пари- 
зу. Једва је  могао да одржи предавање, Био је  
сувише искрен и није им ласкао. Нагтали су га и 
назвали баналним и афектованим. Сад држи дру- 
ги предавања о њему.

Они су детињастим одушевљењем дочекали 
Русе. Све. М а какве. Ако царски балет, или Ма- 
син, скаче и лебди, они га упоређују са птицама. 
Ако Труханова трома, и под утицајем Денканове, 
иистифицира, нађе се грофииа од Ноаја да на- 
пише о њ ој: „Плес јо ј је  теж ак као у  свећеника, 
в  игра топло к а о  ж нвот кње."

Али отменост и чистота ове штампе је  у  уну- 
трашњој политици. Ако се шегаче, са собом то- 
га не чине никад. Нису Атињани. Не продају се 
сасвим. Наша је  баш у  томе најпрљавија.

Не, неће пропасти. Они врло тачно знају да 
се од суме франака, кад се прерачунају у  марке, 
диже коса на главама немачким. Ипах ће они до- 
бити све што се може.

Ми бисмо могли бар једно: да наши мини- 
стри на раслоложењу, сваке недеље једанпут, ша- 
љ у  своје извеш таје овамо; даље, да им дамо још 
неколико ордена; а, ако треба, могао би се и

председник њиног новинарског удружењ а изабра- 
ти у  једну од наших научних академија.

Од примирја, ми, овде, сваки дан, губиио. Че- 
к а ју  вас немила изненађења. Још .

Остааите се германофилства, које, у  задње 
доба, све чешће, из наших новина, избија.

Кад сам, први пут, ушао у  парламенат, ггала 
је  Легова влада. Председник, врло елегантан, 
в л а њ а о  о е  на с в е  стране. С иронах, м нслно  ј е  да 
је  све њега ради. Није ни сањао да је  то унапред 
удешено, и да се Бријан, јер  то овде чине и со- 
цијалисге, парфивоише за  дочек.

Чар, иронију, смех тих дана никад нећу за- 
боравити. Идући пут о томе.

V. ПАРИЗ <3)

Младићи су у  ХТЛП веку  испитивали живот, 
у  X IX  су га критиковали, а  у  X X  су  га презрели, 
и траже, место њега, нове и дубље просторе.

Због тог културно-историјског расположења, 
ко је  ме, све више, обузима, мени је  досадно пи- 
сати о ономе што би већина да чита.

Хтео сам да пишем о политици Треће репуб- 
лике. Одустајем, јер  не знамо да се смејемо. Она 
је  после Лкпна трагична. Пре неки дан, вндевш н , 
пун смеха, како нам Италија, наш противник, 
чини највеће услуге, а  после „плебисцита" у  Ти- 
ролу чиннће и х још  више, хтео сам да напишем 
бескрајку захвалност Данунцију. А ви знате како 
се код нас дречи против њега. А да не беше њега, 
крај свих енглеских блокада, данас бисмо имали, 
за вратом, једну одморну Италију, богату, и ј о ш  
више уображену. Како да пишен о политици Тре- 
ћ е  републкке, и о  барометру франка, кад бих 
иорао писати, при томе, о  иашоЈ репарационој ко- 
мисији овде? Одустајем.

Писаћу, врло кратко, о позориштима. У  њима 
врви свет, и гледа тоалете. На галеријама се љ у-
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би. Уосталом, у  томе има традиција. Бисоко горе, 
сад скешне, још  постоје оне доже, са  решеткама, 
иза којих се, некад, Чинило све, и вечерало, гле- 
дајући коиедије, ко је  нису биле блудније од ж и- 
вота. Сад се то ретко дешава. Иначе, све ово љ у- 
б а х а њ е  п о  трамвајииа, п од  з е м л о н , н  н а  улидх , 
доста је  љупко. Н кје то необузданост. То је  про- 
сто овдашњи, развијен осећај за  репрезентацијом.

Ни уметност није више опасна. Ко има тален- >
та, пише лепо и паметно љубавне драме. Она, он, 
и  муж. Понегде умешано једно ловачко одело, или 
ма шта што публика воли; иза завесе свира вио- 
лица, а при крају, под старост, све се жене сми- 
ре. Ниједан песник не јауче. То чине ј о т  само 
С ловени . О в д е  љ у д и  д а в н о  з н а ју  д а  то нема 
смисла.

Између чинова, на завеси, јављ а ју  резултат 
трка, и, ако се негде сударио воз, колико је  мрт- 
вих. После, рекламу лепог боксера Карпантијеа, 
који  је  фабрикант посуђа. После се комад настав- 
љ а. А после, сви вечерају јавно и поштују себе.

Уосталом, овај патос, то је  зао утицај Тол- 
стоја на мене, који  је  мрзео културу, аолео се* 
љаке, ишао бос, и Јахао скупе коње.

Глумци су, разуме се, сјајни. Укус, сцена, 
брзина радње, савршени су. Али, то знате.

Некад је  сметала свежина, иреалност, весе- 
лоет, дубока истина, која се крије у  свакој не- 
природности, кад су тлумци били ж иве марионе- 
те ; данас, дакле, имате на позорници коње, ла- 
вове, кулу оклопњаче, која бомбардује, траву која 
раоте, и ђубрењак по коме ш етају кокоши. Ди- 
јалог нам је  био неприродан. Сад имате, дакле, 
дијалог париског позоришта, после којег може 
дођи само још  дадаизам, или лудило.

Ј а  не каж ем  да он не треба да се одомаћи н 
код цас. Напротив. То је  прогрес.

Уосталом, они се, на све то, смеше и показују 
статистике цозоришних пореза.

У  државним позориштима, треба признатц, 
није као на булеварима. Тамо се ч у је  аксан Ака- 
демије, Корнеј, Расин, Молијер.

Шекспира нема. Ок је  још  увек „ааича^е 1чте**, 
као у  време Волтера. Ако му овогодишња цросла- 
в а  н е  помогне!

Грке играју не може бити горе. Истина, не 
мисле, хао Рајнхартови Немци, да је  за  грчкост 
доста урликање, циркус, и велика осветљења, али 
немају ни стил једног Моисија, Басермана, Веге- 
нера, Играју и х као, некад, Талма и Муне Сили. 
На вотурнима.

То је , најзад, мање важно.
Али је  просто смешно како не зн ају  за  суд- 

бине и бракове Атрида, ни да ј е  трагедији корен 
трагос. Јопк увек грчка јасност, чисгота, мирноћа. 
Као да не читају Аристофана, Као да нема иско- 
павања, и најновијих доказа. Идеал, који су ство- 
рили њини дидактичари и  швапски професори, 
необорив је .

Лувр има лепу збирку грчвих ћупа. На тим 
кратерима, као траг вина, јОш се румени све пи- 
јанство богова, жена, и голих младића. Нжн ба- 
рок, Версаљ ; њин рококо, Тријанон, —  знао је  
шта је  грчкост. Т ек  надувено сликарство револу- 
ције заборавља. Сад имају врло добре преводе 
Хераклита, зн ају  Платона боље него иво, читају, 
у  тим одломцима, сву таму, бол, и узнемиреност 
човечанства на јонским обалама; па ипак играју 
Грке, гимназијски.

Уосталом, има нечег дирљивог и смешног у 
томе како безбрижно меш ају све што је  туђе, али 
лепо, у  своје. Слушао сам, на Велики петак, старе 
дат икске хорале. П евал и  с у  и х  са  разочаран оп& у  
која не само зна, него и воли, пролазност и прош- 
лост; латинске речи, стара имена светаца и свети- 
тељки изговарана су весело француски.

И код нас, наши учени људи, давно су исме- 
јали лаж ан идеал Маратона и Термопила. Овде, 
сва Сорбона, најфиније грекисте, још  увек бране 
грчку чистоту.
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Ш то 1ке је  запрепастило, то беше, вако дају 
Корнеја, Расина, Молијера. Ствари које су прошле 
тако је  лако видети, не слагати, а  улешпати.

Кад бн код нас, иесто псоаке на тзв. „младе“, 
пустили ик да, понешто, учине, уверен да бк 
се  касгао драматург и режксер који би да о  Сге- 
рију тако да би се појавио поново, као стара, 
заборављека, а  наша веселост. Костић, о коме 
сваки, безбрижно, каж е да је  луд и пуст, мало 
стилизован, дао би нам једну лепу, романтичну 
тугу и понос једног родољубља које је , у  сну, а  
све се прво у  сну остварује, све остварило. Да и 
не говорим шта бк се дало учинити са дубровач- 
ким драмама и Г о р ск и л  еи јек ц ел .

И овде, нигде појма о оној ужасној усамљено- 
сти Корнеја, нигде његов крик: „ т о 1, т о 1“, него 
је  све злато, оклоп и  декламација, на во јо ј се уче 
адвокати.

Кад ми нису дали грчкост, мислио сам да ћу 
добити бар ону лепу псеудогрчкост Расина. Грчкост 
Версаља, баханалију, која је  постала светковина, 
разврат, који је  постао мудрост, урлик очаја и 
страсти, к о ји  је  постао мутан, болан осмех. Ре- 
зсисер зна сваки кајиш  федриних сандала, али 
кикад није читао успомене Сек-Симона. Глумци 
су дизали десну руку увис, а левом стискали тр- 
бух, и мислили, то је  грчки поздрав. Хиполит је  
нервозно гладио чело, сасвим модерно, и мислио 
да је  потпуно у  Хеласу, ако загризе, кокетно, у 
прстен на руци, као у салону, дигне очи и  про- 
шалуће: ћ&аз!

Молијер се овде даје, још  увек, за  гимназисте. 
В е с е л о  и  љ у п к о . К ао ревије оперет схе: Тои1 /еи, 
1ои1е Јетш е. Теш ко да је  тај путујући глумац, 
после онолико неуспеха, чак и код жена, био ова- 
ко ведар. Дон Ж уан је  једна велика, црна, ужасна 
сенка.

Ипак, дубоко и француско, и лепо је , извесне 
ствари никад не хтети видети. Али је  зло да га 
д ају  увек цстог. Нико, нико не може овде да обно- 
ви сцену. Нико неће да увиди да је  требало ти
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подсмеси човечанству, та залеђена горчина, те 
искривљене маске, кроз столећа, да се скамене. 
Не виде да ту више ниЈе важно како столице 
сто је на позорници, из којих врата излази ново 
лице, ни брз дијалог. Не виде да би после неких 
реченица требало дуго, дуго ћутагк. Да га н огу  
играти и  пред једним белим платном, на позор- 
ници од самих огледала. Да су то вечностк. Да те 
речи, те  маске, могу да дигну до монструма, до 
колоса.

Већином га д а ју  заједно са Лабишем.
Трећа, узнемирена, врста позоришта су т38- 

„уметничка“. Т у  се све скупило. Утицаји сер 
Гордона Крега, Антоана, Рајнхарта. „Позориште 
за  народ“, у  огромном Трокадеру, врло јевтино, 
даје безброј драма и опера. Добијате најбоље кон- 
церте Бетовена, Вагнера, Б аха, Цезара Франка, 
Дебисија, Равела, и најгоре оперске предстаае. 
Ох, Французи се, ако им пребаците што, врло 
брзо пожуре да вас задиве.

Руси су  на све стране. Њине балете обожава- 
ју , У  најлепшем позоришту Париза, у  „Театру 
Јели сејских поља“, нижу се „светски догађаји", 
са ценама на стотине франака и најновијим тоале- 
тама. Декор и костиме, који стају  хиљаде, црта 
Ћ нхасо. Руеи се баш не труде да очувају симпа- 
тије, него често, дрско, д а ју  обичне ствари. Само, 
каткад, Масин задиви својом корсографијом нај- 
новијих: Стравинског, де Ф але, Сатија. Тада, на 
пример, код Стравинскова Пролећа, долази до 
буке; фракови се узбуне, деколтована грла вичу, 
чу ју  се и звиждуци; најзад, младићи, грлатији и 
шакатији, иобеђују, и све се слива у  огроман 
швесак и клицање; гомила играча љ уљ а се, пи- 
јана од пролећног заноса, пред декором, који је  
„космички", и све се смири у  теш кој, огромној 
теми бола, која надлеће какофонију. Одмах за- 
тим, Тристан и И золда. Прво краљевска опера из 
Турина, за  н>ом краљевска оп ер а  из Хага. Тзли ја- 
ни су певали талијански, и тенор је  сладио, Х о-
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ланђани су  певали вагнеријански и лармали. Ваг- 
нер је  сад овде јак о  у  моди.

Што ме је  засмејало, и сетило борбе око В у- 
ка, кад се за  једну јоту, као данас за  „космизам", 
називало противника лупежом, издајицом, богато 
ожек>енин, и слично, то је  да Французи кирно 
певају већ сто година оио мукло е, које не изго- 
варају. Најтрезвенији народ Европе, париска Опе- 
ра, финн музичари, свако вече, као неки гроте- 
скни контралункт, хиљалу пута, слушају, на кра- 
ју  речи, то, као из лонца, дебело бед.

Већ и рецитативи, јасни и сузни, у  литурги- 
јама Палестрине, и одговори Томаса де Виторије, 
били су смешни изговарани рогобатно латински, 
али слушајући Рамоа, Лилија, или Орфеја Мон- 
тевердијева, са оном, звонком, меланхолијом ко- 
јом  с е  за в р ш ав а  Р енесаиса, мене ј е  то глупо и 
тупо, као из бурета бе, доводило до очајања. Ох, 
на крају је  све навика, а  дно је  сваке навихе јед - 
но ужасно лудило.

Мања позоришта „без Аг1а“, чудна су и  смеш- 
на. Много је  воде протекло Сеном н Парижанк су 
много штоцгга видели, па им је  тешко дати сен- 
зације. К рај малих комедија, ко је  играју сјајно, 
имате вађење очију; наркиз де Сад сече перверз- 
но жену на позорници, (види се крв), а  абнормал- 
не даме држе у  орману леш  мртве девојчице. 
После тога, сентименталне сцене. Све то није без 
једне бескрајне „испечености" у  занату. Руси има- 
ју  своје позорицгге, где д ају  стилизоване бајке, 
прозне песме Тургењева, украјинске корове, ма- 
ле сцене и гротеске. Али, на крају крајева, све је  
сод диктатуром масе, која хоће, засад, само да 
се смеје, смеје, смеје. У  документима са »иних 
бојишта, у  политици, налазите сву лепоту побед- 
ничког, ироничног латинизма. У  лабораторијама 
има једна врста нових Француза, коју, отмену и 
трагичну, не зн а ју  у  Европи.

На улици, у  јавносги, у  позориштима, засад, 
влада оно простачко, што они немоћно називају 
„голоа“.

V I ПАРИЗ (4)

Почело ј е  доба великих трка па се изложбе 
затварају. Могу, дакле, да завршим писмом о 
шима.

Данас је  отворена и задња дворана Лувра. 
Објавили су да је  купљек један Дирер. Гола 
Олимпија и одалиске Енгрове тајанствено сјаје. 
Сунчаље на Југу , где су и х крили, натопило их 
ј е  н еки м  новим , ч у дн и и  блеском. Сад су дворане 
пуне Енглескиња, ко је  јака, крвава, храна чини 
страсним, а, кад то прође, естетама. Ускоро ће у  
Лувр завести улазнице. Година је  завршена.

Било је  четири великих, сезонских, изложби. 
Салони: Јесењи, Независних, Насионал, и Фран- 
цуских уметника. Почећу одостраг, јер  таво је  
најлакш е дрећи п р ек о  л и х .

Те изложбе значе неколико хиљада ового- 
дишњих, нових слика; од којих ће најгоре и нај- 
баналније купити држава. Значи, неколико сто- 
тина кипова голих жена, ко је  ће после, када их 
назову: Правда, Европа, Клио, итд. опет кулити 
држава. Невидљиво покровитељство јесу  „над- 
лежни“ као и свуд. Они, кад заврше наријеру к 
оћелаве, реше се да чувају традиције француског 
сликарства. Т ј. оне рђаве. Оне добре чувају  мла- 
ди и често гладни сликари на Монпарнасу. Разу- 
ме се, све су те  изложбе препуне и дивне. Даме, 
које су обучене као полусвет, али су хокетне, и 
гослода, ко ја  п а з е  д а  је д а н  друтоме не ствну на 
когу.

Међу излагачима, и то међу добрима, много 
Је странаца. Новине су то  објавиле, и сад почиње 
одбрана против њих.

Много шта, о задњим двема изложбама, нема 
да се јави . Можда само то, да је  одбор последње 
понудио да у  Београду изложи француске граву- 
ре од почетка до данас. Дошао би да говори Мо- 
рис Барес, и други. То би доказало, у Европи, да 
смо и ми културни.
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У „Наеионалу", морам споменути једку ствар, 
а  то ]'е Бурделова Д јевица. Она је  од бојадисана 
камена, има лепу, готску виткост, а  у  моделацији 
укусно обнавља свежину и чаробну наивност 
франкуског средњег века, У  решењу држагна де- 
тета има новог. Могу баш споменути и портрет 
Анатола Франса, од Холанђанина Фан-Донгена, 
о  којен је  Лариз недељама говорио. Они, уошпте, 
кад се деси каква шала, дуго, дуго, испредају из 
ње. Господин Фан-Донген научио је  од Париза 
нного штошта. Не да слика. Али да се налрави 
интересантан и шарен, као немачке импресиони- 
сте. Наеликао је  етарог скепгнка д р еч ек п и  б о ја -  
ма, и са главом једног старог зеца. Свет се смејао, 
а  један Американац хупио је  слику за  скупе па- 
ре. Ипак се стари филозоф извукао из свега тога 
љупко и весело. Кад су га питали, после неколико 
дана, зашто се дао накарадити од тог сликара, 
зачудио се, и рекао да се не сећа да га је  неко, 
у  задње доба сликао.

Мало више о „Јесењем салону“, Јер ту  је  би- 
ло скулптура од Заткина, слика од Фријеса, Анд- 
ре Лота, итд. Али о њима при крају. Код „Јесе- 
њег салона “ могу споменути и  нашег скулптора 
Дешковића, који је , ових дана, однет у  лудницу. 
Излагао је  свога Краљевића Марка, и он му је  
дошао главе, Он је  лош ђак Мештровићев. Огром- 
на његова скулптура толико је  напета од снаге и 
„етичке" експресије, да Шарац, са испалим гру- 
дима, изгледа као гусак. Француз« су стајали и 
шапутали уплашено: „чие с’ев1 (1гб1е". С таја у  ко- 
јо ј га је  држао била је  много скупа, а никако ни- 
је  долазио до „славе". Лист за  женску моду, 
У одие, донео је  слику скулптуре, о ко јо ј каж е да 
лредставља Краљевића Марка, „чехословачког" 
народког јунака, од „руског“ скулптора Дешкови- 
ћа. Изволите погледати јануарски врој. Дешковић 
је , ускоро затим, дошао у  кафану и објавио да 
ће га поклонити Бугарима, јер  је  он био „хрват- 
ски, антидржавни елеменат“. А после је  причао 
да се Мархо жени, и полудео је . То свакако не
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шкоди много хаш ој скулптури, —  јадник, —  али 
видовданској етици . . .

Да пређем на овогодишње репрезентативне 
изложбе појединих народа. Било их је  четири: 
пољска, ђурђијанска, белгијска, и холандска.

Пољска је  имала све симпатије Париза. Ипак, 
није значила ништа. Најбоље је  још  било, да су 
донели старог М атејка, и срећно га, поново, пока- 
зали Европи. И није им шкодило. Ђурђијанска 
изложба била је  смешна, Отпаци минхенског 
експресионизна, рђави ђаци Ходлера, и још  томе 
додата нека византијска кајгана. У најбољем слу- 
чају , литература. Белги јска изложба доказала је  
само културу. Имају свега: чипака, „уметничког 
обрта", кипова, слика, графике, гоблена, стакла- 
рије. Цртежи су  им као Кризманови. Уосталом, 
као и свуд по државнин изложбама, и они су, 
можда, донелн, само своје помпијере. Холандска 
изложба, ако се мери по савременицима, иста је  
таква. Минхен. Али су донели неколико Ван- 
-Гог4, иако из млађег доба, који су сЈајни. А има- 
ли су велику салу овде још  непознатих Рембран- 
та. Т а ј тунши сањало, који је ,  после смрти љуб- 
љене жене, пзтубио св у  в е з у  са  јавои , залнвао је  
својом златном маглом месец дана живот Париза. 
Туга и сан свих тих слика можда ће мало развед- 
рити париско сликарство, које има у  себи само јед - 
ну опасност, а то је  да постане играчком, од чега се 
највише и боји. Цртежи његови утицали су, опет, 
као чудо. Виртуозни и сентиментални Фабрици- 
ју с , изглсдао јо  сад бедно, крај њега, и само један 
де-Вит (трговима риба), са својом тврдом компо- 
зицијом, и хладним тоном пејзаж а, далеким од 
сваког инпресионизма, сав интелектуалан, био 
је  доетојан те сале.

Француских изложби било ]е небројеко. Го- 
дина је  била у  знаку обнове. Ви знате како жила- 
во и издржљиво они чувају  и обнављају своје. 
Док је  сва сја јн а Ренесанса сахрањена у  музеје, 
и нико је  не обнавља, мада сви о њ ој говоре, 
Французи сваке године обнове по једног свога.
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Има у  томе једна очајна мудрост старог народа. 
И да не говорим о вечном приказквању Сесана и 
Реноара, који су и ове године имали неколико 
колективних изложби. На томе данас стоји све 
сликарство. Али док, на пример, од Немаца „от- 
кривени" и обновљени Греко опет опада, они су 
ове године обновили, Пусена и Енгра. И можете 
бити уверени да ће ва  годику, иако кнко и е  го- 
вори овде о Ђорђону, Тинторету, а  камоли Содо- 
ии, рећи да је  Давид. па и Ж ерар, па и Жерико 
геније. Све је  лепо, редом. Ј а  не кажем да то ни- 
је  право. Треба бити начисто са тиме да, данас, 
само Париз зна да слика. И да су од Ренесансе 
амо, једино Француска и њени ђаци знали да 
сликају.

Оживели су  француски петнаести век, и не 
само авињонску школу. Ж ан Ф уке је  проглашен 
великаком а  „Човек са чашом“ проблемом. Има- 
ју  право.

Изишао сам у  Шантији, и цео дан ходао, као 
опијен. Иза рибњака су цветали вртови пуни пау- 
нова. Мали дворац, на коме је  урезан љубавни 
сонет, био је  белоружичаст, вао женсна тела 
фонтенблоске школе. Огромни пропланци, и по- 
ља што се заврш авају пред небом, причали су ми 
горку истину, да је  оно што је  за  једне сан било 
за  друге јава. Са столова и столица су се руме- 
нили вртови и пастирке Бушеове, ко је  ја , као 
присталица кубиста, не смем да обожавам. После 
сам гледао „Ђоковду", за  ко ју  каж у да ј е  сликао 
да Винчи, у што не верујем, и „Три грације", ко- 
је  је  заиста цртао Рафаило, и које ћу, знам, ви- 
дети у  Сијени. У  једној малој дворани видео сам 
40 минијатура Фукеових. Не, нису претерали. 
Колорит је  можда научен од Талијана, има и 
шпанског у  њему, али су конструкције чврсто 
француске. Пуно је  премишљања, хладног разу- 
ма, и већ се ту види линија на којој после стоје 
Пусен, Енгр, Делакроа, и Сезан, иако он изгледа 
без традиција. Све је  то данас, код кубиста, опет 
дотерано до анализе, до растварања. Дуго сам

гледао Пусена, који  је  у  Ш антијиу јачи  него у  
Лувру. Ипак, мало су  претерали. Зн ају  све то већ 
у  Ренесанси где је  м он учио. Зашто га правити 
генијем? Једино се  може рећи да је  он све то 
преместио из Италије у  Француску, али то није 
тако важно. Чар, к о ју  он толико има за  наше 
доба, зато је  толика игго има толхко интелекта. 
Иако то, каткад, значи конструкцију. Бо]а, ра- 
дост, па и композиција, ренесансна је .

Оскудне изложбе, међутим, биле су Сезанова 
и Реноарова, а сад, маја, Енгрова.

Т а  три синтетичара, —  каж у да је  и Реноар 
то, —  диж у се још  увек, као резултати између 
романтика, имиресиониста итд. Све баш није ]ас- 
но. Делакроа, који је  бар скоро све зиао што при- 
писују Енгру, данас етоји иза њега. А Мане је  
постао другоразредан. Ј а  бих ту, међу узроцнма 
за  то, пакосно, узео и ова ј; да данас Америка мо- 
ж е  н з д о ж јтти  б о љ у  х о ле к ц и ју  њихових модерник, 
него они сами.

Сезанове изложбе, ]ош немају непролазну 
моћ оних лепих ствари о којима се више не го- 
вори. Још  увек се о  њему пишу лудости. Један од 
оних који  су т у  нного скривили, „песник" Јоахим 
Гаске, хвала богу, не може више много да му 
шкоди, јер  је  баш данас сахрањен. Он је  налисао 
читаве књиге о Сезану и о Реноару. Све о њихо- 
вим теоријама. Кад пише о Сезану, одушевљава 
се за  Сезана, кад пише о Реноару, одушевљава се 
за  Реноара. И ш та све не лрича, с в е  п од  насловом : 
„се ди'11 т ’а сЈц". Т у  вам лете закони, програми, 
као киша, и Реноар, код кога на први поглед из- 
бија „стари сатир", безбрижан и ведар, испада 
на]дубљи „Сгић1ег“. И то не само над техничким 
питањима. Тако је  его дошао до тога да све оне 
лепе, измучене, очајне истине, она празно остав- 
љена неста на платну, јер  „немам, не знам боју 
за  то место“, постају мало већ и смецша. И да за 
најлитерарније глупости служ и увек она дедук- 
Ција: да је  све у  природи „шар. квадрат, и цев“. 
Успели су да га популаришу. Све је  овде њего-
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в о  н  н и к о  јо ш  није уелео да 0Де  даље од њега. 
Можда, мало, Пикасо. На задњој изложби била је  
љегова „Леда са  лабудом*', Она нема с ја ј н>егове 
водене, такке технике из задљег доба, али бле- 
шти од разума. Једна неп охи ч на  снала од н ај- 
хладнијих сивих до најтоплијих жутих тонова. 
Покушајте само да један прст бојадисаног папи- 
рића метнете на слику ма где, ма које боје, не 
иде. Моделација форме без иједне линије, а  ком- 
позиција толико затворена у  себе, да не одаје 
никакве иипресије. Једна индиферентност ства- 
раоца. Прекопута од те хладне слике руиенио се 
Реноар, са његовим безбројним голим женама.

Т а ј паралел, н>их двоје, аполинско и бахичко 
ако хоћете, још  увек дели Париз у  два дела, 
Реноар ј е  имао више од пет изложби, уљаница, 
акварела, цртежа, и пастела. Њ ега искрено воле. 
Сеаан је  њима друга природа, ре!>а, Толико гово- 
ре о њему, толиво га воле и цене, да бих, —  зато 
што б к х , крај његових велихих „ВаЈвпеиаеб", 
крај свега новог у  форми и моделацији, сувише 
често спомињао „Ва1§пеизег", Фрагонара, а осо- 
бито непријатно говорио о пејзаж у код њега, крај 
свега колорита, —  испао сасвим усакљен, и  рекли 
би ми опет да нисам добар Србин.

Највећи утицај, који се још  шири, то је  Енг- 
ров. Кубисте, ко је  су, досад, потпуно налазиле 
своје основе у  Сезану, пронашли су их сад у  
Енгру. Многи од њих, умории од вечних анализа, 
а  очарани његовом моделацијом, прилазе опет 
линији и мекоћи форме, облости у  зидању тела, 
и спомињу неоакадемизам.

Ј а  не могу писати о њима, јер је  ово писмо, 
а  не есе ј. Уосталом, нашто писати о стварима код 
нас још  непознвгим? С ам о то.чико, д а  се цео ло- 
крет фовизма смирио, и иде према синтези. Још  
је  само покретач, Матис, каткад, темпераменат, 
сви су остали интелекти. Сва та деформација коју 
је  донео кубизам, полако се слива у  једну хармо- 
нију, Треба видети једно тело од Дерена. обло, 
моделирако, опет светлом и тамом, без конструк-
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тивних оштрила, или је д а у  од најновијих ком- 
позиција, највећег међу њима, Пикаса, и осећа се 
одмах да је  кубизам прешао доба анализе, и да 
је  дошло доба једне лепе синтезе, која ће, разуме 
се, би ги  опет илузконист кчке. Т ех н к ч к а  шоћ ов н х  
вових неограничена је.

Могу још , к о ју  реч, о скулптури. Опет да по- 
делим. О онима који праве: Правду, генерале, 
Клио итд., да не пишем.

Засад воде два Руса, русха Јевр е ја : Заткин 
и Липшиц. Они су  једини који избијају из банал- 
ности Париза. Заткин има сво ју  теорију. Много 
се сад око тога ради, Свакако, кад хоће да се до- 
ђе до новог закона, тражи се формула. Пре су 
биле разне „Ва1впеизез“. После Сезана, карташи. 
Бисијер и х још  и сад расправља. Цео кубизам је  
опасно сишао са пејзаж а, тел ес!, на мртве приро- 
де са виолином. Најновији, Жанере и Озенфакт, 
дошли су  до односа моделације, конструисања, и 
скале боја н а  даа полића. Литературе, хвала богу, 
више нема, али, замало, па ће бити формуле. Ј а  
мало карикирам, разуме се, али не много.

Почем је  све постало досадно у  скулптури 
дошло је  до утицаја анамског, камбоцског итд. 
То је  било лепо. Нестао је  онај отужни барок, 
који још  и данас траје. Они који познају камење 
халдејско, или музеј Гиме, радо ће поверовати 
да има „дивљих" народа, али прастарих, који нису 
гори од Грка у  скулптури. Они који уопште више 
воле реллфе са  Делоса, него хеленистичке Венере, 
обрадоваће се овом утицају. Бескрајна тишина у  
моделацији и огроман формалан мир тих кипова, 
који тек ретко бива прекидан каквом веселон 
безбркжном деформацијом, чиниће се као добра 
реах ц и ја  н а  о в о  и аш е х ан о ван сх о  доба. Али, ра- 
зуме се, све је  још  у  почетку. Није давно да су 
и овде тек запажене прве маске црначких чароб- 
њака и врачева, н  кипови идола са  тих далеких 
острва.

Свакако обојица, као сви Јевреји  уметници, 
вкше су људи разума и укуса него бахичког за-
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носа, хоји  ствара. Заткинова теорија је , ако хоће- 
те, манир, да сваки пањ, комаа мрамора, оотавља 
онако како га је  природа дала и према томе из- 
рађу је . Они  ко ји  с в е  б о љ е  зн а ју  него ј а  рећи ће да 
је  читао Микеланђела. Не. Ученик је  Монгола. 
И већ је  успео да стресе све што сећа на европску 
литерарну скулптуру и да све сведе на чисте, 
основне облвке. Место нечитог проблема равко- 
теж е и односа у  компоновању са  људским тели- 
ма, он осећа основне форме стена, отабала. Преста- 
ју  оне слатке, виртуозне форме што стоје на врх 
прста; у  природи ништа не стоји на врх прста, а 
у  сну још  мање. Осин тога има једну моћ моде- 
лирања без анализе, хо ја  је  врло лепа. Његове 
главе имају мир, вечност и тврдоћу камених, на- 
смешеких глава из брдских манастира са Хима- 
лаја.

Лигппиц, његов антипод, као да претерује не- 
што грчко. Али н е  омахо д и в љ е  као  Бонар. Пре- 
мостивања и прелучивања тачака теж е највише 
га занима. Наставља оно што су  пре, у  почетку 
футуризма, Трубецкој и други вочели.

Али већ они к о јк  иду за » и м  дошлн су  д о  
орнамента. Је р  „скулптура" задњ е изложбе ку- 
биста личи сасвим на камене и  коцгчате штапове 
мандарина и кинеских бонза. А то је  орнаменаг 
који ]е зависан и припада не простору него једној 
димензији. Нема више тела, масе, самосталних 
форми у  томе, него су то лукови, вијуге, шаре. 
М ожаа мало претерујем, јер  ј е  сладуњаво.

Есеј би требало писати о Пикасу.
Читао сам, недавно, у  једном загребачком 

листу о Микн Петровићу како је  „дошао у  Париз, 
п обеди о га , сгворио амбијент, проблем", итд. То 
је  ужасна неукусност једног пријатеља.

Читао сам, недавно, у  једном загребачком 
листу, како у  Паризу н ати , особито скулптор 
Стојановић. на „Јесењем салону" нису примећени. 
То је  неукусност једног непријатеља.

Требало би сад борити се, али то код нас зна- 
чи дреку. Треба писати о двојици сликара наших

у  Паризу: о Милуновићу и Шумановићу. Али то 
кад се сви вратимо.

Највише и најрадије ктео сам да пишем о 
књижевности. Одустајем. Код нас сад о њ ој пишу 
којешта. Треба пустити, особито ми млади, про- 
тивни табор да се изгрди и испуца. А ми ћемо 
лосле. Време је  са нама.

V I I .  Г Ш 1 8 Т Е И Е

Стигао сам о Бадњем дану. Био је  пун сун- 
чаних вода, и бедеми, са којих гледају старе то- 
повске цеви н а  к о р е , д у г е  као дурби нк , били су 
заотрти зеленим ловором. И то вече, које сам био 
навикао да буде завејано и мрачно, пуно кандила, 
расипало се овде, сјајно и румено, из пристани- 
игта, пуног непоиичиих, олуттанггх, поц рнели х  
оклопњача, над којима се превијао, преко огром- 
них зиднна старе тврђаве, урнебесно висок гвоз- 
дени мост.

Ј а  сам прешао преко њега, високо, између 
дубоке воде, далеких брда, и бескрајног неба, лак 
и прозрачан и миран, први пут у  животу.

Изашао сам на бедеме: наслоних се, поле- 
ђушке, у  трави, о једно мокро стабло, и слушах 
грдне дизалице испод себе како грме. Кроз неко 
грање видео сам морску пучину, а кроз нске ж е- 
лезне решегке сав Брест. Нисам могао да се ис- 
правим; као над провалијом кад се клекне од вр- 
тоглавице, погнуо сам главу од овог силног гвож- 
ђа испод себе, горостасног и огромног као брла, 
пред оном далеком, тешком, модром пругом што 
је  текла око Видика, и где је  свему било крај.

Целу ноћ, док смо јурили кроз Бретању, 
ттљушгала је  киша. Блато, и ек о  уж асно , ц рн о  бла- 
то измазало је  све куће, уливд и све пристаниште; 
само су по крововима, над градон, стресали се 
осунчани, црвени и лгути, опрани црепови. Први
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пут сам осетио да земл>а, ва  сунцу, после кшпе, 
дрхти.

Цео дан никог ословио нисан.
Уосталом, овде је  све ћутл,иво. Причао бих 

вам да је  све тужно, али то више, у  путописима, 
није обичај. Узнемирило ме то чудно осветљегае 
сред зиме, и зато сам, усиљено, премештао Оди- 
сеју, коју , из кабогекства, на путу, у в е к  косим 
уза се, из левог у  десни иеп. Али тихи, мокри 
зидови, једна модра долина, која се спуштала у 
море, покрише ме сенкама и тишином, тако да 
сам заборавио све познато и горко, и лагано ис- 
правио се, да видим море. Видео сам бретонске 
стене, облаке који доносе магле са јузкиог, леде- 
ног мора, и покоје стабло, чију ћу непознату бо- 
ју  однети у  дужицама својих очију, да је  распем 
по нашим пропланцима. Ко зна, нису ли, невид- 
љиво, већ давно у  вези, и није ли и то љубав?

Велике жене уседеличког стаса, са огромним, 
белим платнима око главе, као једра кад се, у 
даљини, смање и надују, пролазе доле, по каме- 
нитим, звонким улицама; обуће им, дрвене, ду- 
гуљасте, неотесане, сећају мализс, циганских ко- 
рита у  моме завичају. Тако се ја , мало сентимен- 
тално, развесељавам.

Крш, који сасвим личи на истарски крш, ло- 
чео ј е  да  тамни и да се лење лрема небу. То сам 
дошао да видим. Дрвеће је  овде све ређе а, у  да- 
љини, има још  само љубичастих, обрстених од 
ветра, жбунова. Земља се овде разголитила мору.

Мир над кршем магловит је  и пуст. Ј а  пру- 
ж ам руке и милујем сву обалу. Сад се више ни- 
чега не бојим. Откад сам наишао свуд на ову 
маглу, модру, добру маглу, мени је  све свеједно.

По рукама ми пада вечерња влага, овде на 
„крају света". Од које, немоћан, склалам очи. Не, 
нсппта ме не боли. Ништа се не логађа. Гледам ове 
модре земљ е иза кућа, и сећам се пољске орани- 
це, кроз к о ју  сам се враћао зором, из једног шле- 
еког градића. И та су  поља била исто онако модра, 
увече, као ова земља. Све је  у  вези и све се сли-
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страшна, као креч. Ниједан миран пут, ниЈедна 
долина, све саме провалије и ртови. Мрак свуд, 
неки провцдан, ж у т мрак, који гуши.

Иза једне ужасне стене, танховрхи као ко- 
нопља, љ уљ ају  се јарболи. Страшне, огромне хрпе 
и  мреже лепрш ају по кућама, Кровови, хоји  су 
ме, руменилом својим. или бледилом својим, и у 
најзабаченијкм селима Подолије, у  мору блата, 
развесељавали, овде су  црни, црни.

Уплашено и дуго гледам старе камените ку- 
ће, заостале иза пожара, пре четири стотине го- 
дина, кад су Енглези све попалили и опљачкали. 
Оне су зелене, зарасле маховином; прозори су им 
без етакла, и љубичасти од влаге. Оне су једине 
блеђе и светлије шаре у  мраку. Иза љих, као ог- 
ром ан гроб, диж е се  земља, и  нитде стабла, нигде 
ни жбуна. Сва се савила на исток, преломљена 
од бура. Нигде један миран пут, —  сви се преви- 
ја ју , крхају, бегају, Стене су разбијене и набаца- 
не, као степенице, све дубље и дубље. Осећам да 
се оне спуш тају огромне, горостасне, чах на дно 
мора. Стојим прав, и осећам мир, тамо далеко, на 
прузи видика, која, модра и широка, обавија 
небеса.

Испод овог ужасног врења и кључања, испод 
ових пена, знам да је  све румено, као зора, и све 
зелено, као трава. Знам да непомично лежи један 
теж ак, љубичаст камен. Подижем руку, и спу- 
штам је  на воду, са осмехом.

Море и небо. одмах чим прође подне, елију 
се у  мрачан, нодар бескрај. Огромни вали падају 
на стене и увале, ко је  грме,

Некад, једног ведрог руменог дана, пре хиља- 
да година, можда су одавде пошле дуге, јонске 
лађе, са  првеним једрима, са велихим, светим зна- 
ком на своме белом кљуну, пуне тешких, винских 
ћупа. и нису се вратиле, кикад више.

Прелазим руком по челу, и лежем на стену, 
из које тече нешто румено, као крв. Из дубине 
допире до мене мирис тих лепих, помазаних вит- 
хи х тела, голих као богови, неша се у  маглу, која

ва, Све се слива у  бескрајни видик и мир, Преда 
мном тече и стоји залив, теж ак и мутан, сасвкм 
као наш Дунав, мокри и модри, троми пуж мога 
завичаја, што пузи, са старим градом на себи, у 
небеса. Све су љубави у  вези.

Стојим прав, и видим море и ону далеку пру- 
гу што тече око видика и  где је  свему крај.

Доле, испод бедема, чека ме ј е д а н  смеш ни, 
Жути, зарђали трамвај. Око њега се окупила го- 
мила црних људи, у  дрвеној, црној обући, са со- 
мотским превезима, који висе са њиних широких, 
црних шешира, у  нереду, као да су нечије крпе.

Т ај трамвај треба до вечери да се одбатрга у  
Пе Совдиес, на један рт, који  је  забраздио у  Оке- 
ан. Тамо идем.

Сви ти људи, који  ће поћи са мном, не знају 
ме. Очи њиних старих жена зуре, као да су сле- 
пе. Звонце трамваја звоки кроз овај крш тако 
лудо. Поћи ћемо кроз неку неизмерну пустош. 
Сва је  земља као преорана. Тек понегде понека 
кућа. Понегде је  још  засађен купус. У  даљини 
с јм  крш, ниско жбуње и  модро небо. Како се брзо 
мрачи овде!

Ш ест дана живим и ћутим у  овом мраку. Око 
мене огромне секке, ко је  немају краја, и прова- 
лије, ко је  немају дна. Све је  од камена. Облаци 
микад да одмекшају, а из мора се диже огромно 
стење. Небројене куле светиље, ближе и даље, 
трепере целу ноћ и, екоро, цео дан. А звезда ни- 
кад нема. И з стења тече нешто, црвено као крв, 
а стене су посуте неком жутом маглом, која гуши, 
страшна као сумпор.

Ш ест дана ћутим и живим у  мраку. Погнуте 
главе идем од камена до камена, а, кад се успнем 
на врхове стена, милујем руком сеу  обалу. Немам 
коме да кажем добре речи. Рибари се осврћу за 
мном и гледаЈу ме мрско. Не видим место, сакри- 
вено у  пристаништу; црно је  као ужасна земља, 
и све, већ шест дана, мокро. Чега год се такнем, 
све је  ледено и влажно. Нигде један румен камен, 
нигде један бистар вал, а  и бела пена ужасна и
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нас обавија. Замара ме полако, тако да ми се руке 
опупгтају са стене, глава клоне, и високо, на врху 
земље, огткољен сурим небом, осетим мутан осмех 
и  страст.

Шести је  дан како сам овде, и мали хотел, 
на врху једног рта, још  ј е  в есеа  Свако лодне ру- 
чам мале, модре ггужиће, крај једног прозора, са 
којег видим све море и острво ОеиааапГ, плитко, 
једва видљиво, песковито, кроз валове и пене.

Ти пужићи се набадају на игле, па личе на 
црве, а заливају неким дивним, жутим вином, 
које цвета насред стола, и мирише. Пијем га, из- 
говарајући често најлепши Миличићев стих: „а 
Земља, нека је  срећна, сирота наша сестра, 
Земља“.

Сам сам, далеко од својих, ц  о д  обепгењака. 
Нисам песник, нисам учитељ, ничији слуга. Ову 
чашу Јакшићу, који је  писао песме и гладовао у 
Сумраковцу. Ј а  сам далеко од завичаја и обе- 
шењака.

Сву ту  радоет која ће вас, можда, сетити Т а- 
горе, када меие сећа више Хамсуна, пробудило је  
у  мени ово вино, ж уто као цвеће, и мој домаћин, 
који  ми кува, и  корача као балеткиња, а на врху 
морнарске капице има црвени, црвени помпон.

Он је , за  време рата, био под Котором и ра- 
њен је  на Јадрану. Хлеб му је  бео и врућ. По- 
маже ми да јелем пужиће, пева ми старе бретон- 
ске песме, и сн еје ки се, јер  дрхтим од влаге и 
зиме.

Испрва, кад сам га питао о  бури, тешио ме је  
да их овде и нема; а  сад, кад сам му признао да 
сам ради тога дошао, обећава ми буру која ће 
трести стене и засипати кров котела. К аж е да у 
стењу- има пећинв и ругта, и  да ће, у  њима, пу- 
цати вода, као топови. После ручка, он пере по- 
суђе, а ја  седим за једним гславиром, који само 
лети зна да свира, и певамо.

Никога нема, осим нас, у  овој куђи, где ]е 
увек мрак, и где се  и дању хода са свећом. Ретко 
тек  залута по који заљубљени пар из Бреста,
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погледа иа>* весело у  очи, али одлази брзо. Хлад* 
но је , и, кад ми поиазује, кроз прозор, острва, 
поскакујемо. Он пружа руку према једном острву, 
и декламује: „Ош уо1( ВеПе-Пе, уоН аоп 11е; ци! 
уоП Сго1х , уоП аа јоге; уоП ОеивзаШ, чоП аоп 
аап§.“ Но ја  зкам да се морнари не даве више, 
одвише често, у  мору. Питам га, да ли је  још  
обичај да мртваце сахрањ ују у  барке, ко је  пу- 
ш тају, кад је  бура, на море. Место мртваца, сад 
мећу дрвену лутку и две-три свеће. Чекам да се 
смркне, па да одем у  малу, ледену Црквицу; но- 
ћас ће бити службе.

Последњи је  дан у  овој години.
Пред вече је  стигла нала, црна лађа, која 

обилази острва. Рекоше ми да ће заноћити вод 
нас, јер  ће, ноћас, бити чуда.

Мене је  једном, давно, претухла бура пред 
Првићем, и горчина солц, која ме је  давила, јав- 
љ а ми с е  у  устима чим се сетим мора. Сишао сам 
у  залив, најмио рибара и изједрио на море. Игра- 
ли смо по води, са небом и стељем, н љуљали 
се са острвима. Осетих како је  стење лако, и ви- 
дех како се обала преврће.

Над сђаким валом који би нас засуо лебдели 
су  и лепршали црни корморани.

У даљини, о к еа н  ј е  би о  сив, миран, и  неиз- 
мерно пуст; само су пене, које су падале на нас, 
биле ужаене, страшно беле и густе, као креч. 
Често, кад смо падали дубоко у  воде, застајао ми 
је  дах, од неке магле, коју нисам, досад, нигде 
видео; ж уте и теш ке као сумпор. Лежећи, покри- 
вен мокрим једрима, под крмон, на дну, тражио 
сам, унезверенин погледом, обалу, вли н е  у  мо- 
ру, него на небу.

Све се љуљало над нама, острва, брда, небеса.
Нема ничег што је  драго, што ми остаје, све 

се губи. М оје усне, што су дрхтале, и моје мокре, 
помодреле руке, зарониле су у  зрак и воде, и за- 
боравиле све. Уж асне ове ж уте воде, и модро 
стење нос« ме мирна, испружена, без страсти и 
страха, некуд. Љ уљамо се, између стења, са остр-
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у  мојој соби, на левом зиду, првени се вели- 
ки плакат, —  зове на збор са игранком, католичке 
оиладине, у  зн аху и ача, који  видим и  на чипнама 
завеса.

Али је  свуд тишина.
Знам само да, насред града, има катедрала 

лепе, бретонске готике. Све друго је  било, као ти 
начеви, весело, безбрижно, и витко, у  том граду. 
Свако дрво, девојка и младић, сваки лук над ка- 
пијама и  прозорима, обас јаи и и  сунцем.

Пред вече, кад је  катедрала, сва у  шиљатим 
сенкама, огромно израсла, придигао сам се. Сви 
ти људи који ручају са мном толико брбљају и 
развесељ авају ме. Упознао сам два налуђера, који 
носе широке, црне шешире, као моји сељаци; они 
ме одведоше да гледамо, старе и љубичасте, дал- 
матике. Показаше ми римеке грани ч ш гве  из доба 
Клаудијева, и тако смо, заједно, пошли даље. 
Пред уласком смо дуго гледали једног препуклог 
Христа, чије је , готички сухо, тело, делећи две 
лепе архитектонсхе пруге, и кишта више, сметало 
дебелим владикама, па су га улешпали. Нађосмо 
једну свету Катарину, са јако стиснутим колени- 
ма; и она је  држала мач у руми. Ја , да похажем 
колико сам образован, сетио сам их једне лепе 
Богородице, мало веселије, ко ју  је  Рескин назвао: 
аоићгеИе р1сап!е. Они се намрштише, и одведоше 
ме пред једну Марију, над једним вратима, чији 
се камен раецветао, као стоструко аодено биље, 
ко ју  су  два аи ђела  страсно гледала и жадила 
тамјаном.

Над речицом је  падало жуто лишће, и стара 
црквена окна пожутеше, на тихом сунчању, као 
ћилибар. Вилех да сам у  туђини, и сетих се љу- 
бави. То ме обрадова, и ја  им рекох да су визан- 
тинске благовести, са једним анђелом, страсније 
и тајанственије; да су ови анђели, са танким це- 
ваницама, недостојни младости Богородичине; да 
је  мистична страст само онда лепа кад су тела 
снажна. Говорио им о нашим анђелима, на пре-

I вима, у  море, што се спушта све ниже, на ртове,
к о ји  се диж у све више. Једи а модра широка пру- 
га, испод обале, све је  дублл. Небо нас оловно 
покрива, као грдно, нечујно звоно, што, ипах, као 
д а ужасно звони.

I Вратио сам се, кад се омркло. Јурили смо у
залив и гледали како, аугим конопима, извлаче 
лађе, кроз воде, плитке као баре, дубоко на копно.

I Будим се, и прво што видим то је  витак, на
чипкама извезек, мач на завесама хотелског про- 
зора.

у Разболео сам ее у  ноћи кад је  бура стигла, и
лежао, два дана, у  грозници, између чегири зида, 
који су  ф ијували. Прозори су целу ноћ били ж у- 
ти и тресли се, звонко, као нечији луди талам- 
баси, а  прасак и  грмљавина воде, над кућом, пре- 
вијала ме је  у  мукама и пробнјала знојем. До- 
маћин ми је  довео лекара, али сам, од свеће коју 
су дизали над мојом главом, и од прашака које 
су  ми сипали у  уста, губио свест. Т ек  трећи дан, 
дигао сам главу и гледао кроз прозор.

Ж уте, нодре, зелене, и црне воде, јл>иле су 
према обали. Острва су била нестала, а  море се 
преливало преко брда, и засипало кров.

Грмљавииа нас је  тресла, помодреле и  бледе,
цео дан.

Некад сам, уморно, лежао у  земљи, која се 
расипала под топовском гтаљбом, и никад нећу 
заборавити лишће расцветаног кромпира, које се 
тресло, као од града, од танади, око моје главе. 
Али ова ж ута светлост доводила ме је  до несве- 
стица, крај мога прозора, који би, сваки час, по- 
модрео м  тамнео, севво, блештао, пуцао.

Четврти дан, пред вече, дошла су кола по 
мене и однела ме у  Брест, а  ноћу сам дошао у  
Кампер, и не знам где сам.

Кроз завесе видим речину брзицу, која тече 
| кроз град. Над њом пада увело лишће, које, овде,
! још  свуда асути, а  преко г&е прелазе вебројени,

гвоздени мостићи.
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пуклим зидовима манастира, који и н ају  дубоке, 
велике, црке очи, што пламте.

Мало сам и х увредио и, зато, пустио да проспу 
на мене најновије теорије, кахо су  конвексе, у 
готици, прешле у  коккаве, и  претвориле се у  
огромне, дивне сенке.

Пошли сио степеницама, које су  цврчале, 
увис, на звоник, са којег су  падали слепи мишеви.

Изишли смо, високо, са звоника, до једног 
каменог коњаника. То је  краљ Гралон. Он гледа 
са триста стопа висине речицу, како тече, на ко- 
њу коме дрхте сапи, над провалијом, али који се 
никад више пропкњати неће. Изађосмо, кад су 
звона ућутала, на кров, и они ме запиташе где 
сам провео младост. Видех, над нашом главом, 
једну прву малу звезду, и развеселих се. Причах 
им о католичким калуђерима, у  Темишаару, код 
којих сам учио грчки, а  који су  не мрзели и му- 
чили, јер  моје име нису могли да помађаре. Али 
сам брзо додао да сам ђах Кинеза, хоји  су први 
видели да је  све љ убав; и да ћу  сад ја  ту љубав, 
ко ја  је  била само фиЗичхД и етичка моћ, претво- 
рити у  метафизичку снагу. И док су, досад, љ у- 
б а в н  коор дш ш р ан е, к  љ у б а в н о  б к л е  в е за н е  сан о  
ствари напоредо, ја  ћу  везати љубављу и оно што 
Је далеко једно од другога, и наћи везу  између 
бића неједнаких; оснех који утиче на траву, без- 
брижност коју  д ају  воде, и мир који нам дају 
беле завејане јеле. Све сам им то говорио само 
зато јер  су радо говорили такве ствари, и јер  су 
ме питали о нашоЈ књижевности, али ме нису 
разумели, и мислили су да, и даље, говоримо о 
шпанским мистицима.

После смо говорили о мртвима. Тихи и благи, 
Они су  погнули главе над градом, и све се сми- 
рило. Да, ово је  једина земља где се зна да мрт- 
ваци кису ђубре д а нагноје земљу, и где туга 
дуго остаје туга, камење поцрни, и  људи носе 
свој горак осмех до смрти.

Седећи на камену, као два грдна гаврана, иад 
крововима, они су  ми, полако, признавали да и
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они мисле о  љубави као ја, и да и они мисле аи 
живот, око што смо мислили да је , није више.

Али су, затим, брзо хтели д а сиђемо. Ј а  сам 
остао, још  мало, над градом, гледајући реку, која 
је  била потамнела.

Небеса разних предела, воде и траве, стресла 
су са мене све што беше страсно, болно, и  мутно; 
волим н>ид, и  знам да је  све остало само приви- 
ђење. Прелазим ггреко мостова, чија ме је  вода 
довела до ове безбривности, глас ми је  јасан, а 
дан ведар.

Цео мој живот био је  кезан за  лииЉе, за 
траке, к о је  су ми давале мисли, и модре воде, од 
којих је  зависило колико где остајем, и све што 
се око мене збило. Сад, знам да је  све у  вези, и, 
да покрет милоште моје руке напуни водом гор- 
ске потоке. Као што, кад рубови долина, увече, 
задрхте од додира небеса, која се спуштају над 
њих, то проспе по мени самртно бледило, ко је  ме 
ослобађа од веза са женом. Ј а  више нисам ничији. 
Иепуњавам оно што јутарња небеса, кад су  воде 
тако хладне, хоће да се збуде. Не сећан се живих 
бића, ништа ми не могу, остављам их, и пролазкм 
кроз ове мрачне градиће тако да ми ни њина име- 
на не остају  на души, Свуд стојим загледан у 
небо, и провлачим руком по ваздуху и нилујем га, 
милујем га. 3 а  н е и е  ј е  све што ћ е ми се догодити 
свеједно, јер  сам давно увидео да је  сваки живот 
ту само да се стресе од јутра, да прође кроз вече, 
да у  поноћи сагледа звезде. Да кроз њега теку 
потоци, и зраци месеца, што као плаве жиле пузе, 
кроз румен лед, на врховима земље.

И, као махнит, на врху ове цркве, чије је  зе- 
лено камење некад било биље, негде, ко зна где, 
па се стабљике, чашице, лишће, сва виткост, још 
виде; пред којом би ме пре шест стотина година, 
јер  хулим Бога и јер  ходим као вештац, спалили, 
—  ја  пружам руке, и видим и х рујне, просијане, 
тако да крв у  њима, ружичаста као разблажено 
вино, сећа исто на биље, како дрхти без ж ељ а и 
бола.
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Далеко од свега мога, млад сам и  миран. На 
дну морских обала видим боју мојих очију. Коли- 
ко сам белог камења, опрана морем, нашао, које 
је  било глатко и  тврдо, као слепоочница моје де- 
војке. А кад се загледам, над свим овим кућама у 
зрак, видим будућност моју и вечити мир.

Нико овде не зна м оје име; а  да се срушим 
из ове висиве, сви би ми лостали у  овом гралу 
браћа и сестре, мада би мој осмех, занавек, пао, 
са голубовима који  лепршају са цркве, тамо на 
речицу сребрну.

И као нгго сам некад, одлазећи безбрижно 
из градова где ме не задржаше, ни знанци, ни 
туче, ни сахране, ни драгане, са кљунова лађа, 
без туте растанка, веза, савести, гледао у  зору 
широм отворених очију, тако одлазим од свега 
овога; стојим на животу и гледам, са овог звони- 
ка, пружајући руке у  зрак, милујући небеса.

Чуо сам да је  на сеаерној обали синуло сун- 
це, и пођох тамо.

Две недеље лутам тако, седим по станицама, 
са старцима у  одрпану оделу, и женама, у црним 
сукњама, и тешим их. У  неком лудом заносу, чим 
одем у  туђину, једнако наилазим на бића која 
милујем, и једнако говорим да је  све у  вези. А 
чим се, у  зору, пробудим, и отворим прозор, над 
овим нелознатим градићима, ја , олет, све више, 
осећам да све ове куће лебде у  зраку, и певам.

Нико ме не гура по станицама, сви ми казују 
пут и смеше се, а  један угљар, са којим сам про- 
вео вече, потапшао ме је  по плећима и двапут 
запитао за  име. И, кад се сетим Париза, ја  се 
смејем. И, кад возови звижде и пођу, ја  видим 
д а нема смрти ни у  чему, испружим се и спавам.

Дошао сам на северну обалу, у Роскоф.
Б и ла ј е  н е д е љ а , н  с в е  с у  р и б а р ск е  б а р к е  бн -  

л е  извучене на коггно, Деца, што смрде на лој, 
трчала су за мном и водила ме по обали. Пустио 
сам и х да редом гледају кроз мој доглед, и учио 
их кришом, да пуше.
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Она су  ме водила и показивала ми рушевине 
старих кућа на обали, где се искрцала Марија 
Стјуарт, пре чег-ири стотине година, кад беше 
невеста. Т у  је  море било плитко и дубоко плаво. 
У  вртовима је  цветало цвеће и лежали су гру- 
доболни морнари. Оног ко је  рођен да љуби, раз- 
веселиће море, ако га је  прешао, бићем својим 
страсшгм, и после стотине година.

Болесници су дизали главе јер, у  туђини, по 
улицама, увек гласно звиждућем.

Деца су весело трчала за мном, и одвела не 
на обалу, блатну као наше баре, са које се, по 
блату и песку, ногло пешке ггрећи на острва.

Она су ми се грохотом смејала, кад сам ски- 
дао обућу и ггошао. Љубкчаста, сгострука бића, 
што личе на цвет, цветала су у  води, и модра као 
летње руже, прилепљена за  камење, осула су ми 
ноге бојом која је  као крв. Кад сам бчо одмакао, 
деца су ми викала да су ме преварила и да се не- 
ћу моћи вратити, али их ја  кисам ни разумео, ни 
слушао.

Дошао сам на острво, и ишао све даље од ри- 
барских кућа. Врхови брежуљака позеленеше кад 
в и д еш е  д а  к м  идем, и ја  се успех на њих. Дошао 
сам да легнем и ту, да се загледам у  море и про- 
шапућем страсно имена родних поља, азијских 
острва, и далеких река, да помислим на боју леда 
и снега, око земље, и месечине на небесима.

Океан је  ту био румен и зелен, пун стена, 
на које су падали вали и пене, као бели венци.

Цео та ј дан био је  тако весео.
Лежао сам дуго, и гледао ту пустињу, која 

к н је  имала к р а ја  с в е  д о к  није потаннела. Учини- 
ла ми се, тада, плава као Јадран, и то ме је  сне- 
веселило: еетило, да ћу моратк да се вратим.

Дигао сам се и, погнуте главе, пошао натраг. 
Кула светионика, насред острва, засијала је , и 
све је  постало сиво и неизречно бедно. Прошао 
сам крај тих малих кућица, у  к о јк к а  је  био мрак, 
и огњишта, која се густо диме. Бабе, страшно

сасушене, излазиле су, и, са  очима пгто цуре, зу - 
риле су у  мене, зачуђено.

Кад саи пошао доле на обалу, викале су за  
мном,

Тек кад сам сишао, видео сам шта је . Деца 
су  се нашалила са  мном. Прешао сам за време 
осеке сухии, а  сад је  била плима, и све је  било 
поолављено. Вали су ударали о балване, и оне 
барке, које су  пре подне биле извучене на копно, 
љуљале су се сад, у  даљини, на води.

После сам се дуго ценкао са рибарима, и тек 
увече, кад је  пао мрак, превезоше ме натраг.

Спавао сам у  једној пустој кући, и целе ме је  
ноћи будио теж ак, тучан, црквени сат. Од детињ- 
ства тако, ма где био, станујем крај звоника.

У јутру сам видео, пред својим прозором, от- 
ворене, ренесанске куле, и звона.

Кад сам сишао у  црквицу, да видим један 
путир и емал>е, наишао сам на један барељ«р од 
слонове кости какав још нигде видео нисам. Уо- 
сталом, не волин уметност, више волим шуме. 
Ипак ме је  зачудила ова грчкост у  петнаестом 
столећу, чак код Фламанаца; али су  главе Хри- 
стове биле бледе, и лепе, па ме сетише отрикол- 
ског Зевса. Старе ж ене су  клечале и молиле пред 
зидом, погглочаним белим гглочама, као што су сад 
стубови у  свим француским црквама, на којина 
плше: вУмро за француску."

Над зидом су се шарениле заставе, и приме- 
тих и нашу, ону стару, црвено-плаво-белу. Мало 
не је  зачудила овде, јер  је  давно видео нисам. 
Сео сам на клуггу и гледао евештеника, који је , 
вртећи се пред олтарон, ширећи и крстећи руке, 
био мало смешак. Све, полако, постаје смешно. 
Није ме дирнула та тробојка. То је  социјалистима 
забрањеко, и искључиво задржано за  оне који су 
изгубили рукописе у  Албанији.

Пре седам година, једно летње вече, понео 
сам, из стана мог брата, који се  бојао детектива, 
соколске медаље, карту којом ми је  позориште из
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Београда одбило драну Проклети к н ез , и једну 
тробојну нарану, у  белом пољу са сликом Скоп- 
ља, какве су онда биле јаво  у  ноди. Све је  данас 
смешно.

Сећан се  к а к а  е у  к и  п о  ч е л у  избијали траш- 
ци хладног зноја, кад су не, после неколико да- 
на, у  Сегедину, на станици, ухапсили, са једнон 
старон, београдскон госпођом, и лепом женом и 
лепон дечицом најора Ш .-Ј, Имао сам, дакле, ову 
тробојку у  цепу. К ад сам, у  полицији, зачас, мо- 
гао да изађем, бацио сам је  у  известан амбис, 
заједно са  револзером и  свин стварима и з џепа. 
Био сам и ја  родољубив песник!

Сад сам уноран. Пут ме }е уморио, и ова јела, 
из којих цури уљ е. А ова звона, во ја  зазвоне чин 
падне вече, лупају ме у  груди.

И тако рано, тако брзо, овде, пада мрадс.

Висока кола, на два точка, дошла су по нене. 
Пошао сам у  81. Раи1 с!е Иеоп да видин цркве. 
У  51. Јеап  Јц  Оо1§1-у гледао сам једну из четр- 
наестог века, и прст светог Јована у злату, па 
сам се заж елео готкке.

Те цркве, тамне, зелене, са звоницима шиља- 
тим, као врх огромни* копаља, поеипају по свима 
пољима неку маглу, која је  тешка, прекодан ж у- 
та, а  предвече тамна и зелена. Мрак пада са  тих 
цркава, па тек после са стења и дрвећа.

Сав је  крај засађен купусом. По блату, дрве- 
не, грдне обуће људи остављају траг, који је  као 
мала лађа од блата. А над зеленим пољима, бео 
повез жена, ко је  се враћају у  села, лебди по и ра- 
ку, као далека, мала једра. Лица су сва у  кона- 
дима. Носеви, вилице, чела су четвороугласта, и 
црна. А очи мокре на дану, и увек мутне. Кад 
звона зазвоне, све те  грдне, тешке сенке крсте се, 
крсте.
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них, ја , опет, једнако, као у  сну, провлачим г  
ширим руке, кроз та ј мрак који  гуши.

Уморне очи доводе до визија. Сав горки не- 
мир и охолост, који бију из ових цркава, које као 
да су махнити зидали, пада на душу, и гласове 
са улице, који  једва допиру кроз тешка, црквенв 
врата, чујем  као пригушене урлике.

Гладан и жедан, са дршћућим коленима, идем 
од зида до зида. Лукови, који се превијају тако 
далеко и високо, као ниједан мост над водама; 
стубови, који, на танким лршкама, подупиру ве- 
лике круне кровова, и личе на огромне, мрачне 
расцветане лале; зидови, што цветају високо у  
камену, танком као биље; прозори тамни у  недо- 
гледним висинама, који се црвене као крв —  све 
ме то превија, крха.

Један свештеник прилази ни, говори ки, хва- 
ли се.

Али љегово утојено лице буди у  нени бес, и 
ја  му ређам Молијера, Расина, Монтескија, Ру- 
соа, који су  ове цркве називали; „таича15 доп!", 
„ћагћаге", „сарг1се“, „ббаогбге", „цие 1а гаљоп пе 
реи1 јиа1Шег“.

Ти зидови, те  таме, ти врхови, ти оштрч, ви- 
соки вијузи пробудили су у  мени очај и мржњу. 
Ја , изненада, пребацујем сво; оцеве, игго траже 
паре, девојке што траже паре, мајке којнма смета 
кћи, и сва та угојена лица, брбљава уста, и то 
церекање њино, што се сеуд разлеж е. Тврдим 
да је  у  нама мржња за све всиво, против рађања, 
меса, трбуха, жене, масти.

Он ме зачуђено гледа, и оставља ме мрмља- 
јући.

У  тишини се опет мирим, и уморно падам у 
јеану клупу. Високо горе, видин како се камење 
љуљ а, а  кроз отвор и лукове зидова, тамно небо. 
Јављ а се ж уд  за мраком. Охолост и самоћа, мрнс- 
ња и ж уд за убиством, и оддаском све даље, јав- 
љ а се у  души.

Кола, натоварена артишоком, на којем седи- 
мо, зашкрипаше, чим стигосно на градску кал- 
дрму.

Провео сам вече под најмрачнијцм зидовима, 
пгго сам их, у  животу, видео. Сваки ко је  прошао 
крај мене био је  таман, и  нечујан као сен. Тај 
ирак, који  се упио у  све, и покривао све, није био 
тврд, као онај што пригуши кућице у  селима крај 
Висле, ни плав ни лак ни свилен, што шушти као 
рубље прострто, по зидовима, као онај што га 
Алпи разастиру малим, каменитим градићима на 
ушћу П и јаве , п а  о д  си ега  б р да , што и з  да љ и и е  
бели, пред зору затрепери. О вај мрак је  био сав 
ваздух, падао је ,  као прах, на зидове, дизао се, 
као прах, са земље, и гушио.

Куће су  кзгубиле облик и љ уљ але се, улице 
су  биле дубоке и пругасте као ораница. А цркве, 
са узаним, шиљатим кулама и звоницима, избу- 
шеним и  пробијеним, као кавези, у  којина се љ у- 
љ ала звона; опкољене зидовима, који су танки и 
високи, као да сто је  после једног пожара; са про- 
зорима, у  изрезаном камену, толико да личе на 
широке и  дуге завесе од чипаха, растварале су 
се и стапале једнако, у  мраку, као огромне сенке. 
Најлепша, међу њима, 1-е Сгејзкег, пгго јо ј је  кула 
виша за  једанаест метара од кула париског Нотр- 
дама, а  стара шест стотина година, љ уљ ала се јед- 
нако нада мном, десно-лево, када сам обилазио 
уличне фењере да је  гледам. Очи ое уморе од 
мрака, висина и врхова, и трепере.

Около, свуд, тесне, мрачне улице, пуне ђака, 
школа, манастира и калуђера. Они су сви високи 
и тихи, и поносито говоре о  норманској готици 
катедрале; о  прозорима из шеснаестог столећа, 
које ће ми, сутрадан, показати, и спомињу Во- 
бана, који  је  рекао да је  та кула најчудније де- 
ло људске руке.

Али кад останем сам, иза тих огаклади, на 
којима црвени Христоси деле праведие од греш-
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Црква мрачна и зидови, које као да су мах- 
нити зидалн, солако зазвуче, Ч ује се иебо, чује 
се камење, чује се земља. Са таванице се цере 
задригла сељачка лица, у  дрворезу, а  из угла 
вире црна мртвачка носила, ишарана бабама и 
животињама, као у  Средњем веку. Сва црква хуји. 
Зар збиља плаветнило и зеленило снегова и леда 
око земље, љубичасте магле небеса, ко је  су ван 
живота, не опијају слађе него вино? Зар збиља 
охолост и снага, самоћа звери, слобода и мржња, 
не опијају слађе него млеко? Вечни мрак и вечно 
небо, што над црквом пада, модра пустиња мора, 
што се иза ње шири, руменило тела, што ничије 
није, зар узалуд хуји? Звона, што брује у  зво- 
ницима, смирују се, на црним балванима, као ве- 
лике тичурине у  каеезу.

Блед и уморан излазим из цркве, осећам како 
дрхтим, и смешим се. Проводим три вечери, ж и - 
већи у  мрачним улицама, крај тих црвава. Гле- 
дам децу што плачу, људе како лаж у, и жене 
што се смеју. Мирно, као туђин, дижем руку са 
сваке ствари.

Мрак, као прах, падао је  по крововима. Ме- 
сечина, која није могла да пробије Мрачна небе- 
са, испунила их је  неким вампирским бледилом, 
во је се ширило над зидовима, дрвећем, широко, 
бескрајно. ј '  њему су пловиле цркве, са огром- 
ним сенкама, и врховима покривеним оловом, 
као копља. Нека зелена боЈа, од сгароеги, од вл а -  
ге, од аетрова са мора, или нека чудна светлост 
поднебља, или самог камена, облила је  куле и зи- 
дове цркааа. Ослобођен сам веза, закона, љубави.

Не волим никога живог, и ширим руке у  ту 
зелену светлост ваздуха. Ништа ми се не може 
догодити. Живим са страстима ко је  еу сваку ноћ 
везане за  лед, за снегове, и  з а  мнр сев ер и и х  и о -  
ра; знам да ће ускоро процветати вишње, па ће 
ие испунити смехом, и знам да ћу до смрти гле- 
датк зачуђен, опијен, само небеса, небеса.
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А сутра, кад одем одавде, бићу опет обичан, 
Са осмехои, који ћути, вара, и крије, —  као заве- 
ренички, који  вас воли. Као у  просјака, који  вас 
презиру, као у  болеснихв, који вас се гаде, као 
осмех убица, који вам  се см еју  што и х в е  зн&те а  
вићате сваки даи.

Био сан иа крају света; место свог живота, 
видех једну благу, бескрајну, зелену светлост.

1921.

Л .У БА В У  ТОСКАНИ

ПИЗА

Полазио сам из Париза у  небеса Италије, 
која стиш ају и у љ у л л ју  варваре. Страст која 
подједнако потреса колена девојачка, ребра крто- 
ва и крила буба, измождила је  била и моје тело. 
Хтео сам да га стрмоглавим у  ваздух, где ништа 
више не боли. Полазио сам у  Тоскану да се уто- 
пим у  тишине белих саркофага, из којих је  вас- 
хрснула стара, нолићанска мудрост, у  којима бе- 
ше сахрањена блуд и слатки разврат. Хтео сам 
да заспем теме, пред хапијама Тоскане, бледим, 
пизанским прахом раие Ренесансе, још  оуним 
прашкне просјачке и монашке,

Последњих париских дана сећам се нејасно, 
по бојама које ми остадоше под очним калцкма: 
неке магле и у  њ ој, као неког свиленог, зеленог 
дима, Сене; под мостовима тамне, а  зрачне у  дањ- 
њем току, где има неба у  води; светлости, око 
светиљака, што је  трептала као рој снежних му- 
шица.

Пео сам се на тешки, као стеиа, јарам Нотр- 
даме, на који је  скакало звер је  од камена. Из- 
над кровова, са врхом који стрчи из облака ру- 
мене прашине, огромна Ајфелова кула љуљала 
се, као јарбол, испреплетен челичним конопцима, 
са љубичастом светиљком одласка из луке. Као 
далеки знак обале, палио се и  тасио, високо на 
небу, Месец.

Дан сам био провео иза плавих и мокрих не- 
беса и зелених поља, утопљених у  воде, иза Вер- 
саља; у  неком чуку, из којег се видео лелујаво 
скривени, мали Трианон, у  руменом и белом
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жбуњу, пред оградом, позлаНеном још  за првог 
царства; а вече са пауновима што креште, по 
мрачном зеленилу путања, у  Шантиљиу.

Цео дан се љ уљ ах са дворцима, чије су  тра- 
ве и вртови, мирисни од вода, треперили од вет- 
ра, на небу, као на некој вечној љуљајци. Земља 
не беше више мирна: хучала је  тихо, као огром- 
но, нечујно звоно, у  пролећу.

Пред ноћ сам изишао на Лионску станицу, 
стаклену, пуну црвених пламенова, задимљених 
и чађавих окана и грдких осветљених сатова.

Брзо сам заспао у  возу. Збуних се само од 
растанка са телом, осетих како је  земља мека, 
како ме прима ваздух и како нема више ничег 
тврдог и непомичног, на што сам дотле безбриж- 
но спуштао главу,

Кад сам се тргао од еунца и отворио очи, 
белели су  се, под небом, завејани путеви Хани- 
бала, и шумели су, под влаком, хучни, горски 
потоци.

Прошли смо би.ти кроз планиие и стене и ми- 
ловали смо се са брдима и видицима, јурећи к  
обилазећи их. Сишао сам у  Италију лак и прови- 
дан, са једним шљунком у  руци што је , скакућу- 
ћи с  брда, лао у  кола, пред једним тунелом.

Предвече, кад уђосмо у  малу, врућу пизан- 
ску  станнцу сви се кочијаши обрадоваше.

Пред сумраком тек, у  хладовиии завеса, 
утишах дисање. Над градом се разлио јек  звона, 
пуи ласта. Са модрих и зелених пизанских брда 
спуштао се на кровове мир.

Видех, кроз прозоре, како се шире и смирују 
град и Арно, ж ути и врели, лагани, као да су пе- 
сак. Приметих, на крововима, огромне мраморе и 
над њима зарђала кубета, подигнута небу, плава 
и  тврда, као стари, пизански оклопи.

Прешао сам преко мостова, и осетих да хо- 
дим у  неком животу у  коме сенке нема. Мра- 
мор и зидине, кровови и поља, благо позеленела,

претварају се, ето, у  лаке магле и  паре, кроз 
које тече, ж у т и врео, као песак, мутни Арко, 
Тамне, грдне барке, са сивим и  нејасним прили- 
кама у  кљуну и огромним, широким веслима о 
боку, путују по с ја ју , са ушћа. Радосни узвици 
допиру, кроз ж егу, као јауци. Под жутом, неиз- 
мерном голотинлм и сиротињом зидова, идем 
мирно, непознат, онамо, где знам да је , у  да- 
љини, море.

Прво тосканско вече, далеко од града, са 
утопљеном равницом пред собом, у  трави и песку. 
На дну обзорја, пиније. Иза леђа зелехе, светле 
планине, у  огромном сја ју .

Придружих се возарима низ Арно. Хтели су 
да ме одведу до неке мрачне шуме, на дно ви- 
дика. Тамо је  неки дворац и морска обала, где 
је  лежало удављено тело Ш елеа на ломачи. Освр- 
нух се, при имеку његовом, и осетих да се Месец 
блед, као болесна жена. појављ ује над нама.

Натраг, у  град, ишао сам обалом, лреливеном 
тешком, вечерњом прашином покошене траве.

Нека ж ута јара, што ее диже из земље, пала 
је  на плава кубета, која ми се, при поласку, при- 
чинише, сунчана и зарђала, као стари, тшзански 
оклопи, Сад се љ уљ аху над градом, као звона. 
Ж уте магле, помешане са њиним брујањем, ју -  
риле су над реком, напоље, до мора. Све је  потре- 
сено и трепери. Биљ е и мостови, у  даљини, пови- 
ја ју  се благо, испод ноћи, а  далеко, иза њих, на 
подножју кебееа, брда пуна ваздуха играју, иг- 
рају.

Прескачући баре, погнуте главе, журим уз 
воду, кроз тај дан што одлази у  море, а толико 
лак да путем пада пред ноге, у  прашину. Воде 
затрепере под кораком и ш еве непрестано излећу 
из њих, па се тресу над сеном. Нешто мутно обу- 
зима свест и једнако мами да поиграм по води, 
врелој и  ж утој, као песак.

Све је  потресено, и нипгга више није непо- 
мично и тврдо под небом. К ад се уморан дохватим 
зида, који сад ттрати обалу, осећам као махнит,
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да м 1т могу све да затресем руком благом: поља 
и зидине града, руб брда на небу, и пиније у  
д&љини.

Изненада, лато, пред зн ди н аи а, потамнеше 
горе и ж ута јара, што се непрекидно диже са 
воде, полако се Пуни нечим зеленим и  нодрим, 
помешаким са бледом, раном месечином. Пру- 
ж ам  руке пред прса и осећам на њима прве сени 
и тамни дах ноћи.

Провлачим се уморан, кроз загушљиве и вру- 
ће сенке у  покошеној трави, па излазим на поља- 
н у иза града, где недирнут стоји део десетсто- 
летне Пизе. Корак се одбија и звони ка мра- 
мору, сенка ми се необично мрачи и дужи. Ста- 
јем  под кулу, што се нагла да се сруши у  про- 
леће, и смешим се. Осећам како, бела и горо- 
стасна, тешка, мраморна, пада на мене, а  около 
тако мирно зричу зрикавци. На оној страни, где 
је  земља утонула. устајала бара, блатне воде.

Кад сам лош зо да вцдим море, по широким,
косим степеницама, хучало је  пода мном, као у  
некоЈ страшној шкољци, ледено дно. Ноге једна- 
ко клецају, а  нешто вуче доле у  јаз, где је  равко- 
тежа.

Горе ме опет дочекаше звона, око к о ји х  су 
трепериле звезде, Небо беше близу, а под н>им 
жути, загушљиви град, река, пољане, у  даљини 
бели, завејани Аленини и месечина. Две Амери- 
канке су вадиле (самичке из џепова чувара, којк 
су им причали о Галилеју, и бацаху их доле, у  
дубину, кикоћући се од радости да стоје четири 
и  по метра ван осовине.

Звездано небо над запаром остаје још  дуго 
модро од дана. Месец и звезде тако близу. Арно 
протиче као ж ута, мрачна провалија, кроз усеве. 
Та и о  г д е  ј е  н е к а д  била Порта Ауреа, где су са 
ушћа улазиле шарене и мирисне аралске и сириЈ- 
ске, галије, шире се по води обдаци прашине. 
Тамно зеленило ноћи спуигга се са пизанских 
гора, помешано руменилом неких, још  обасјаних, 
аебеса, утонулкх у  море.

Мириаде месечином посребљених рибица пра- 
ћакају  се на дну видика. То су лигурски вали, 
на обали, далеко, у  ноћи, преливени звезданим 
вечером што се полако гаси и спушта у  море. 
Негде, у  ружичастом мраку, тамо, мора да еу  
модри корзикански ртови; још  даље у  мору, пе- 
сковите и страшне, пусте обале, ноћ и Африка.

Рано, у зори, по неки жбун расцветан на зи - 
ду, опалом од киша. Питома и блага вода уоколо, 
Бедеми и зидине око града не виде се. Фиоренца 
је  давно победила; у  забаченим улицама, у  негда 
тврде куле, уселише се занатлије пгго куцкају и 
довикују се. Свака Је чаша вина тиха и весела, а 
клеб на улици врућ и лак. Смех се пшри по зељу, 
овновима и бачвама. Арно утиче из усева у  град 
и отиче у  жита, У  дворишту манастира, где је  
сад музеј, трава и нигде никога. Ваздух пун шева.

Орао, знак старе Пизе, остаје непомичан, у  
полутами. И гробље, прослављено на свим јези- 
цима, чини се, мало и запуштено, са својим јев - 
тиним улазницама, као скроман дућан Ренесансе.

Ваздух се удише и дух се смири, веселост 
обузима. Небеса и стара, огромна осветљења оста- 
ла су иста: безмерни видици над морем; иначе 
је  Пиза обична талијанска паланка, што суши 
рубље по прозорима. Старог, страховитог града, 
уж аса средоземних обала, давно нема. Железни- 
ца звижди, све се модри од селлчких опекотина 
жеге, кола натоварена сеном залазе у  град, ггред 
њима корачају, тешко као селлци, са искривлл- 
ним коленима, волови.

Ни трага од кула, крвавих једара, огронних 
пожара. Тесне улице, зелене од влаге, понегде 
покоји стари пожутео мрамор, зараетао у  зи- 
дове шарене, као захрпе. По неко прочеље храма 
чини се као зазидани, бивши римскн славолух. 
Кроз отворена црквена врата, у  светлуцању и 
тами свећа. окићених пољским венцима, на врху 
стубова, забеле се јонски рогови. Све се то утледа
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збуњеним, мутнии погледом. Скоро из сваког зи- 
да киче трава- У  једној узаној улици, пуној пи- 
лића, петлова и кукурекања, кућа Галилеја.

Предвече, све постаје раскошно, прашина и 
светлост пада на реку и обасјава оав град и ба- 
р о н н у  обалу. Пуне кафане. Браћа милоср!>а, као 
авети, или глумци, у  црним кукуљачама, са за- 
паљеним буктињама, пролазе да неког сахране, 
крај зидова, излепљених рекламама шареним 
фабрика гума Пирели.

Арно односи сав град у  жуте, велике, светле 
облаке. Ту, на видном широком лунгарну, ред 
и  удобност, као да Медичи још  владају. Дут зид 
двораца у з  реку, са капијама тешким као град- 
ске, и великим грбовима. Пред н>има се једе из- 
врстан сладолед.

Спомињу се охола имена, во ја  звуче као име- 
на заборавл>ених, средњовековних повеља и зако- 
ника. Пита се да ли у  њима још  има прашних, 
арапских цртежа средоземних обала, још  који 
препис пандеката, каква папинска була, или који 
разбијени, нормански оклоп и искошена, визан- 
тинска свила. Спомиње се енглески песнгас који 
је , иза ових прозора, високих и  светлих, лежао 
без сна, у  јахаћем оделу, шапућући горким и 
блудним уснама име Алегре. И Леопарди, који 
је  погурен стајао овде и гледао сатима у  ве- 
лике, провидне облаке, над реком.

Свет се шеће и трамваји звецкају. Пролазе 
младе девојке племенита рода, у  колима, са сво- 
јкм  хртовима. К ад Сунце зађе, излазе на улицу и 
шарени, јуначни полицајци. Ту је  и  кућа где ]е 
Гарибалди лежао рањен.

Светлост је  огромна над градом. На главама 
светаца од камена, угнездише се ласте. На левој 
обали, бели се црквица Света Марија са Трном. 
Зидана је  да прими у  себе трн из голготског вен- 
ца, што га ј е  неки пизански трговац донео из Ј е -  
русалима. Од белог и црног мрамора, оштра као 
јеж , мала, сва шиљата, пуна готских кулица, на- 
кинђурека је  као ковчежић пун злата, или светих
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свира у  фрулу. Месечина пада на Аленине, што 
се љ уљ ају  у  ваздуху, као у  колевци.

Храм, теж ак вао гробница, на њему колокаде 
као венци, перистили бели и провидни, као да 
су римски водоводи од слоноваче. Огронак Нојев 
ковчег средоземног потопа, у  коме се спасло по 
двоје од свега што је  некад пасло на пољима си- 
цилијским, сиријским, лацијским. Тријумфални 
лукови, зазидани оводови, танки и лаки, као сен- 
ке кампаниЈСких воаовода, акантово лишће, јон- 
ски рогови, порфир и нумидски мрамор, румене 
и пожутеле форумске плоче, павликијански про- 
зор и . . .  Међу зидовима, можда, заиста још  има 
Јупитерових глава. По неки сухоњави хришћан- 
ски светац уплашено се попео на кров и стрехе. 
Све је  наслагано тешко, као стење. Најлакше 
лебди, над свим, кубе, тамни, чудни, источњачки 
мрак, свод над празнином, окићено доцније чип- 
ком готском од каиена: права папска тиара.

Месечина се спушта у  траву, пред градом. 
Пут се бели, мирише и збуњ ује мисли. Дух, по- 
мућен од грозничавих, византинских, дворских 
хрониха иште чистоте, Горхо желим да изгубим 
чулност младости и шапућем имена драгана оних 
који су прешли Алпе са јауком, драгана које 
можда и нису од крви и меса: Вана, Лаџа, Манде- 
та, Селваџа. Али се у  мраку једнако бели про- 
чељ е храма и његови стубови, са сенкама теш- 
ким као лукови римских водовода у пустој рав- 
ници.

Видик се гаси, тамо негде, где је  некад пи- 
занска флота палила острва. У трави лежи мир- 
на и дуга, гломазна топовска цев, набијена зем- 
љом.

Први дани пролазе. Прошлост и садашњи 
живот додирнули су се каткад. Гледао сам све- 
тину како крвожедно урла; пизанска номчад бо- 
рила се против Ђеновљана о фудбал. Пред По- 
штом се просула крв, пуцњава је  трајала целу

мошти, а кров јо ј је , сав трнов венац. Она је  по- 
нос Пизанаца. Слатка им је , као да је  открхана са 
огромног грумена белог шећера миланског дома. 
Око ње, висока трава сва се повија, кад се низ 
реку, на плавом небу, појааи оштри, сребрни Ме- 
сечев срп.

Ж ута и светла паланка мирно се гаси. Хотел- 
ски прозори трепере у  води. Под кулом, једином 
што још  стоји већ је  ноћ.

Храм и балтистериј пизански, на зелекој лч- 
вади, —  нешто бело и мирно, италичко, иза гра- 
да, као говеда на паиш. Мрамор се бели, огроман, 
као последња, царска суоветаурилија, далеко на 
северу. Ноћ се спушта на широки, римски пут, 
којим је  ренесанса дошла на север.

Све је  то плен, што се бели и приближује 
колима. Амалфи, Триполи, Дамиата, Орландо, 
вад се изговарају, тешка су  као да се дува у  мра- 
чан, огроман мех. Сва пизанска раван и околина, 
брда са реком, плове, као неко средоземно острво.

Мрамор није бео и витак, него смишљено, 
раскошно, антонински, зидан. Ж ељан сам тамне 
лразнине византикске, а  приближују се тешке 
зидине базилике и сиријске сенке. Тражим оштру 
и хладну празнину духа, после блуди, византин- 
ске сводове, а  приближује ми се огромно, римско 
говече.

Окрећем главу према мору. Негде, у  зеле- 
нилу, тамо је  несто где су пристајале галије. 
Дошла су нова столећа. Ено, нагнута, мраморна 
кула личи на велики дурбин од слоноваче неког 
дивовског лађара, спуштен на земљу иза града.

Пољана, зидине, облаци и река протичу, и 
над њима гледам живот свој, пеливана јадног и 
витког, на уж ету разапетом и заљуљаном са об- 
лака на облак, еа столећа на столеће, са предела 
на предео, како игра и дрхти. Старост Пизе, од 
десет столећа, лежи негде поа њим, у  пролећу, 
на трави. Земље лежи полеђушке, као пастир, и
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ноћ; сутрадан су дојахали фашисти, поздрав- 
љајући ринским поздравом, испруженом руком. 
Али градић остаде и даље удобна и светла па- 
ланка што  су ш н  рубље у  лрозорима.

У хотел, Енглескињама и Американкама, до- 
лазили су професори универзитета, Они су из- 
мишљали излете. Били су присталице ломбардске 
и итвлске теорије о пизанској ренесанси, против- 
ници византинске. И ја  сам ишао за  онима што 
дођоше из Јитланда, Кента и Калифорније, да, 
за  свој новац, виде ренесансу. Ишли смо по бед- 
ним авлијама, ко је  су некад биле вртови, тако 
лепи, да је  у  њима радо одседао, неколико пута, 
Карло IV, пријатељ цвећа, још  године 1354. Ра- 
стерали смо петлове и стајали гологлави, пред 
кућом Галилеја. Ишли смо цео дан, по улииама 
пустим и испрепуцаним од жеге, међу Амери- 
канкама, очешљаним као жене на фрескама гро- 
бља, што су ноћу оргијале, а  преко дан купиле 
брижно, у  своје мале, црне апарате, негативе: 
апостоле, светитеље, скамењене Благовести, кр- 
стове и пизанске орлове. Сат читав су сликале 
неку зграду, под којои нам ]е  одржано мало пре- 
давање о Дантеу и ужасним стиховима: „Треба 
да знаш да сач ја  био кнез Уголино“, и оним 
другим, славним: „Ах Пизо, срамото рода, у  лепој 
земљи тамо, где звучи.1' Увече је  за све те 
људе, ц р в ен е  и  ри ђе, к а о  н еп еч ен о  м есо, би о при- 
ређен излет, аутомобилом, до места где је  Шели 
спаљен.

Мој мир и благост били су само тешка, при- 
кривена забуна. Ишао сам за њима, одвојен и туђ, 
као да сам предводио све беднике Гогољеве и све 
Словене. Пред очима су ми играли и севали жути 
колутови, као сумпор, и све ми се чинило да ме- 
не непрекидно прате два тужна, дубока, исплака- 
на ока, мада је  ваздух био сасвик обичан, а  небо 
оно исто што је  над Дунавом. Тек када се, изне- 
нада, нађосмо под апсидама храма, запиташе не- 
што и нене. Био сам једини Словен тамо.
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Над нама се опет ааљуљаше, као облаци, пла- 
ва кубета, и отпсод се опет заврши ту, на пољани, 
иза града. Опет отпоче декламован>е Дантеових 
стихова, а  вође, у  шареним одорама, почеше про- 
давати минијатуре накривљене, пизанске куле. 
Одушевљене речи најлепшег језика, и узвици 
славних имена, расипали су се над нама док су 
око нас, у  покошеној трави, мирно пасли сапети 
коњи.

Пиза је  дакле најлепши крсташки мач. Ра- 
стерала је  Мавре са Балеара, Сардиније, ослобо- 
дила тридесет хиљада хришћанских робова, побе- 
дила све обале својии запенушеним галијама. На 
утокама Нила, на нолићанским обалама, на Кип- 
ру, слушала се њена реч. Конзул Пизе сеђаше 
у з  колено Патријарха у  храму Св. Софије; њене 
су лађе, над белим пенама, пристајале пред руме- 
ним Триполисом, њени су мачеви савијали се над 
Јерусалимом. . .  V њ ој је  живео Никола Пизанац, 
који је  први обновио вајарство, она је  мајка Фи- 
бонача, математичара, и Боргундија, првог илу- 
стратора пандеката,

Затим, при помену Хадриановог двора, који 
стајаш е ту негде, у  мислима се јављ а ју  опет мра- 
морни, лепи, високи Антонини. Храм је  огроман 
и бео, на зеленој пољани, његови укрштени бро- 
дови су као две триреме што се проболе, па за- 
једно и нераздвојно плове, под облацима. Ла- 
тински и грчки крст скамењени уједно, до олтара 
мраморни, прав логор легиона; иза олтара, грчки 
храмови, мраморни брег. Зидине глатке, зеленка- 
его жуте, као млад лимун, румене лонегде од пор- 
фира. V зидовима је  зазидано све што је  нађено 
у  околини: камење паганских храмова, мозаик 
римских купатила. Све је  то скупљено у  славу 
пљачке Палерма, и бели се, плави, румени, под 
зкацима Пизе, каменим орловима.

Уосталом, ова збркана ренесанса Х П  столе- 
ћа, коју француске естете називају 1а тетии*8апсе
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ма хришћакство са својон гробницом, мрачном и 
дугом, као когггијска мастаба. У  прочељу зазидан 
тријумфалан римски лук, а над њим болесна, 
охола гиздавост равенска, очај и мир после раз- 
врата. Стубови коринтски, који држе све векове 
радосно, бели и глатки, као тела хетера. Све је  
непрекидно и несвесно, ако је  намера раскош, и 
ништа се не буни против оног што долази и пот- 
чини у  ине богатства, злата и свиле светковина. 
Римске тврде зидине, под руменим и златним, 
скамењеним тканикама Нарзесовог плашта.

Ништа се неће маћи против нас, све ће про- 
ћи и превити се немоћно, ако превучемо разблуд- 
ном руком по свој збрци у  свету ко ју  смо затекли. 
Пење се мрамор и запљ ускује, а над валима игра 
оно што све покрива меко и благо: источно кубе 
што се нуди небу, као плава дојка,

На зидине, тешке и праве, као логор легија, 
попели се меки сводови, над њима читави венци 
перистила, белих и витких, замало их преплавише 
сиријски кровови и стрехе коврџаве, као морска 
пена; по њима иду готски светитељи, витки и 
млади као трубадури, са оснехом пробуђеног жи- 
вота и свесне страсти, по хришћаиству, као некад 
мисирски младићи по гробовима. А иза њих сво- 
дови, што скупљају све у  празнину своју, снаж- 
ну и силну, која је  ницала увек из блуди, од ва- 
вилонских до равенских обала. Бол и грознице 
византинске натопиле су све то, и дубока очајна 
сиријска жалост, над немоћним, нагим телом. Ма- 
настирски зидови и звонаре попеле се над зидине 
циркова; колонаде купатила, као витки агонисти, 
притиснуше врата гробница; над њима примају 
у себе дубоке секке осунчане метопе, над којима 
стоји право Д јева невино зачета, насмешена муг- 
но и болно у  васиону.

Али ја  нисам, хао други путници, весело и 
безбрижно, дошао да то видим. И з мојик крајева 
ни десеторо овде били нису. и ја  сам дошао да 
дрхћућом руком успоставим везе, невидљиве и

аооП 4 е, треба да се  врати римском царству; мада 
је  ово, зидано године 1118, збрка крсташких мис- 
ли. Сувише се изоставља то царство, лепо, космо- 
политско, из теорија. Дао бих му лепше место у 
путописима. Неко је  пронашао римску анималност 
и  ми је  понављамо без престанка. Међутим је  
Е н еји д а  свилена и мирисна, бледа и танка, крај 
књига Завета. Само море, румено као вино, лепше 
је  у  Омира.

Храм, са своји х педесет и пет метара висике, 
стоји огроман и плав, као брдо нехо, пренесено 
са Сицилије, пуно мраморних стубова. Увече су 
његови, румени и зеленкасти, каменови били на- 
рочито лепи: дигнути небу у  славу Зачете Дјеве, 
заштитнице Пизе.

У  храну давно нема лепоте; испод мрачних 
сводова, са позлаћеним, медичијским таваницама, 
доминиканско шаренило црвених и црних олта- 
ра и белих, језуитских распетих Христова. Град 
што се борио и крвио, као у  лудилу, са свим сво- 
јим  суседима, пун је  свиле и дарова њиних. Два- 
десет и четири силна стуба, шаренкло мрамора 
и мрак. Хладно као у  гробници; у  висини опрани 
мозаик Чимабуа, за  Американце, са једним лепим, 
младим помпејанцем, Јоваком, оним што ћути под 
крстом. Пред нама се тихо и неприметно љуљају, 
на теижом бронзаном канделабру, четири голи- 
шава римска детета што држе безброј кандила, 
сасвим као теразије. Послужитељ, у  лепој ливре- 
ји, све то гласно описује. Свештеник пред олта- 
ром равнодушно запева.

Напољу се све меша и држи витко, под сил- 
ним кубетом. И з јурњ аве народа, бродова и тала- 
са родио се овај пизански мир што се превија 
над порфиром, можда из доба Св. Августина, до- 
вученим тешким веслањем, са нумидских обала. 
Све је  у  вези, самоћа и нагост пустињака и румен 
и блудна збрка мозаика. Све тежи да се потро- 
ши, распе у  раскош; што сабира, умире и нестаје. 
На дну храма су тешки и тврди водоводи, на њи-
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невероватне, милујући ову цркву. Ншпта мене 
не занима пгго уоколо говоре; камен нитам у  ко- 
ји  су  узидали киркнејско хришћанство, под при- 
гушену светлост сиријских и  јудејски х отвора, 
у  похотљиву и крволочну сицилијску веселост. 
Питам, о судбини нашој, крв и лешине што су 
окусиле со мора средоземног. Путујем, безначајан 
и прашњав, али за  душу двеста милиона нагих и 
дивљих, који иду из даљине за  мном, несвесним, 
тешким и зверским кораком.

Као што се нада мном рађа снага, из свих ових 
запљуснулих валова, па се љ уљ а и смирује, тако 
ћемо се и ми таласати над свим игго је  досад би- 
ло, и смирити се у  идућем столећу. Бог, који је  
играч, скаче витак и жудан, ено онамо, иза ол- 
тара, у  ваздух, кроз апсиде, ко је  личе на зидове 
цркава кијевских и рашких.

За  живот питам јонске јарце и  дуговрате, 
ггеркате, египатске мртваце. Још  се осећају жи- 
ви, под овим каменои; милујем их и шапућем им 
о магли безбројних нових живота, ггред којима 
лете моји снови: са једне ужасне хекатомбе мрт- 
вих, скоком телеса још  зверских и младих, ж ељ - 
них нечујног, стишаног става ових стубова, после 
коринћанскик разблуаа; љубави, љубави, која је  
непролазна и непомична.

Помиловах једна врата, у  зеленом и руненом 
камену, јер  су личила на старе, руске двери.

Оно што ме је  вијало цео дан, око ових пла- 
вих, горостасних мрамора, беше живот, обесан и 
бујан као неки гарави и црнооки православни 
анђео, снажних стопала и чланака. До неба су 
трчала, сву ноћ, гола телеса о којимв сам мислио. 
Њ их ћу да затресем над васионом: љубавнике, 
блудкике, грешнике, монахе, Словене. Ренесанса 
ће ми бити само изговор.

Рогати бог иде преда мном, а  ја  погнуте гла- 
ве, а  за  мном сви бедници Гогољеви. Само случај- 
но путујемо Тосканом. Овај л е јзаж  могао би бити 
и на Висли. Шљиваци, засути плавим прахом, м
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винограци тто ни чу  к а о  б езб р о јн и  рогови, иду 
лред нана и воде нас. Рогати бог игра пред нама, 
и  ми сељаци, напојени биљем и крвљу животињ- 
ском, играмо, скачено, урламо имена река. О Сло- 
венство, обухвати обема рукама зенљу, притисни 
је : сок сазрелог ф ож ђа поцуриће под такам а 
твојим, сви ће јарци поскочити по трави.

Иако је  на свом путу пизанска ренесакса 
сишла, ркђокоса и крвава, из бургундских краје- 
ва у  хришћанство старих, романских цркава, па 
чекала да се танане готске светиљке насмеше од 
пролећа и страсти, изнад колона и врата цркве- 
них и пођу и подаду се младићима у  Прованси; 
па зачете и  дивне п р еђ у  зав е ја н е  Алпе и  легну, са 
осмехои, у  старе и празне, римске саркофаге, ми 
ћемо њен зачетак преместити у  крило Теодоре, 
дрхћуће и красно, у  тело њено, силно и бестидно, 
у  болну и свесну радост, ко ју  многи називаху 
блуд и разврат; на златну одежду, ко ју  називаху 
грех, а на ко јо ј беше извезена запупела грака, 
знак света и васионе.

у  теорије, нарочито, уттисаћемо и ове старе, 
беле путеве што ее ено пењу преко брда, тврди 
и вечни, непоправљани још  од времена констан- 
тинеких. Али и ове стубове из неког општинског 
римског купатила, који су, пре него што су амо 
дошли, цветали негде под византинским небом, 
узроком свега страшног и нежног у  средњем ве- 
ку, па се зацрвенели и превили као комненске 
минијатуре.

З а  љубав сам пошао, да у  н>у утопим нове на- 
роде. Ако сам грозничав шапутао имена посав- 
ских винограда, метохијских падина, виславских 
поречја и уралских подножја, нисам био луд. Ди- 
сао сам само, и духнуо у  време. За  љубав сам 
путовао, што је  чекала играче да поиграју за 
Богом.

О, Словенство, љубав нас чека, њоме ћемо 
запљуснути, као ова равенска разблуда на крово- 
вима, све пгго је  досад било.

Путен куд будеш пролазио, шапутаће име 
твоје, страшно и жарко, као што се, некад, овде, 
шапутало име бескрајне грознице и бескрајне ти- 
шине: Африке и Азије.

П ејзаж и нежни, зелени, са ваздухом тирен- 
ским, крију своје лепе обронке и често замарају 
и муче. Личе понекад на давно познате околине, 
сасвнм других, обичних крајева; тако да се, у 
подне, обала Арна, ж ута и зарасла, претвара у 
савску. Једног дана наиђох чак и на дудове.

Лепоте природе нежније су и  неприметније 
од асенеких, само и х  путописци ш м и н кају  и ма- 
ж у. Чудеса, кипова Приапа, смртоноских страсти 
и жена као ириси, има још  само код Бареса, или 
у  описима Симондса. Једини који беше достојан 
да пише о Италији, и хо ји  је  још  видео ону ба- 
рокну, позоришну, љубавну Итзлију , био је  Стен- 
дал; сви остали пишу рекламе музеја. Оно што је  
преостало, то су огромна осветљења небеса, игре 
облака. Т а  лепота чудна је  и тајанствена, разно- 
лика, мада се чини иста, над вкдицима мазовским, 
и карпатским, и рајнским, и лоарским, и дунав- 
ским. Љ убав према земљи која  ми се открила, 
измучила ме је  више од свих страсти, а  чежња 
за љубав љ у  к о ју  ј о ш  н е  отхрнх, чини  ме лаким, 
провидним, сулудим, болним блудником, који мла- 
тара рухама по ваздуху, све брка и све грли што 
се љ уљ а у  Богу и диже и слушта у  ваздуху.

За време мога бављења, Пиза је  победила 
фудбалом Ђенову и увече, пред Гарибалдијевим 
спомеником, на мостовима, дочекивала, љубила и, 
доброћудно плачући, превијала рањене фашисте. 
Једино што је  било шарено, беше дочек непрекид- 
них трка што су велосипедом јуриле кроз Ита- 
лију, од Милана до Болоње, до Рима, Напуља, па 
натраг, чак до Долоиита. Град је  урлајући доче- 
као тркача, бледог и прашњавог, на точку, мокре 
косе «  измучена лика, што ј е  улет ео у  п љ усак , 
цвеће и пољупце гомила. Побеђивао је  већ осму
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годину, свако пролеће, и његово име орило се 
кроз расцветану Тоскану победоносно: „Џирар- 
денго, Џирарденго.“

Дошао сам, јер  осетих једнога дана јасно 
своју судбину и благост Славенства, безмерну бу- 
дућност што ме је  слала у  Тоскану, у  име Руса 
и Пољака, Бугара и Словака. Јо ш  се горко јео 
хлеб у  нашим равницама и умирало, између го- 
веда, крстећи се сасушеном руком. Обузела ме 
беше, као несвест, нека извесност да је  време 
поћи онамо где ми се мисли морају јавити јасније 
и блаже, без оних завејаких висоравни галициј- 
ских, са грмљавином топова, ко је  још  увек, ноћу, 
сањаи. После страховите чулности и зверања, 
угашеним оком, у  Паризу, са висине прозора ман- 
сардских, запевах изненада и спустих руке, опет, 
на драгу Русинску и Новгород, на хрпе руских 
новина и испупчену планину Балкана и, једно 
вече, над бедницима Гогољсвим, горким оснехом 
заж елих нове љубави.

Треба поћи, треба поћи, —  скахутао сам по 
тремовима станица. Научити, изучити љубав и 
благост, јер , ето, живот нам се упутио, наг и умо- 
ран, сав измучен и страшан, као губави са којим 
леже, из милосрђа, све младо, шпанско племство, 
у  име Христа. Требаће га помиловати и покрити 
му нага ребра. Питаће нас о  благости и рађању, 
м ирноћи  свемоНној н  св езн а ју к о}, к о ја  храни. Де- 
во јка опет чека, на крају столећа, као и тада кад 
се  појавише мадоне, породиље, место јалових про- 
вансалских драгана, —  што се назива ренесансом.

Зато сиђох возом кроз Алпе, са бедким и 
страшним, бнвшим временом у наручју, тако кр- 
вавим и кужним да се и сам згрозих и уплашено 
шалутах путем на све стране: Гробови, путеви, 
градови, путујем за  добро света овог, у коне тице 
поје и гуштерови севају, звезде капљу, а војске 
пролазе, као увело лишће. Понегде већ засвирах, 
као у фрулу, у  потоке плаве. Народ хоћу да са- 
градим.

Дошао сам да се поучим занатом пизанским 
и да видим прве покрете и смисле, на капији То- 
скане. Тајно се ладам да ћу овде наћи други део 
развратне жалости и  чистоте византинске, у  коју 
се сггуштасмо вековима, Дунавом, и Дњепром. Да 
заборавим две жалости, расцепљену свилу Кипра, 
што се вуче по обалама латинским и визактин- 
схим, као подељено јато голубова. Све то лети око 
слатког рађања, девојачке породиље. Налазим 
сиенске мадоке и анђеле из Тревиза, али се усне 
њине смеше жалосним и опггрим осмехом, после 
блуди, оним истим који се с ја ји  под очима кијев- 
ских богородица и метохијских владика.

Негде, под завејаним и слеђеним Кавказом, 
разделише се светлост и мрац, брзо као што се 
разилазе два коњаника на Памиру; добро и зло 
се поделише, и обасјаше дрвеће и камење и зем- 
љ у. Али слатки облик, што се загим јави, облик 
тела голог, сахранише у  Славенски дубок сан. 
Непомично, златом оковано, лежаше, док смо над 
њим мрмљали и појали мрачне, грчке речи.

Нежност слоновача Рима и Антиохије. Вар- 
вари се држе, као иодре и љубичасте средозенне 
биљке. Задовољих се ситном, драматичнон скулп- 
туром, пренесеном са диптихона; пауновима и ћу- 
повима из којих расте лоза; симетријом чак са 
кеког персијског орнамента; свилом јустинијан- 
ског века. животињама и голим играчицама чак са 
индијских долина; Исусима у  оделу базилеја; јед- 
ном, јединосушном земљом; легшм средњим веком 
Грка.

Посетих крстионицу, као и други. Чин се 
Американке наместише око говорнице Николе Пи- 
занца да се сликају, чувари отпочеше исгорију, 
као чегртаљке. Затим заискаше тишину и проде- 
раше се колико их грло доносц. Значи, крстиони- 
ца има дивну акустику! Американци су задовољ- 
ни, сваки даје лиру, и прелази у  славно пнзанско 
гробље, „колевку тосканског сликарства".
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Крстионица раскошна, величанствена и збр- 
кана, као сва та крсташка архитектура, далеко 
од примитивне, племените простоте равенске. Пред 
зидинама града, на зеленој пољани, као да је  
скичуто огромно кубе са храма, окиНено готиком. 
Скупоцена тиара лапа, на зидинама неког а н к к  
нинског маузолеја.

Спратови се пен>у, као векови. Дон>и, округли 
зидови у  мраморним стубовима римских купатила 
и византинских хиподрома. Тешки, позелене.ти 
сводови, као водоводи царства. Над н>има беле 
зркаде танких перистила, варварске главе жен- 
турина и стараца. Над н>има мрачна и груба попр- 
с ја  апостола и пророка, под готиком сребрних 
ћивота, шиљатих прозора донжона и храмова, пу- 
них ситних кулица што су их наслагала столећа 
француских краљева и монаха са белим мантија- 
ма. Све то заклопљено кровом, као силним шти- 
том, зарђалим и плавим. Звоно векова, гломазних, 
ла ипак љупких, као све при крају средњег века, 
што се увече, кад се враћају говеда у  град, огиша, 
тешко и широко као италичка клепетуша, а  у 
зору љ уљ а румено, као сводови млетачких кубе- 
та, допловелих са либанских обала.

Главна врата висока и лепа. Узалуд су ита- 
лијанске естете византинском брисале трагове и 
уносиле ломбардске црте. Ево стубова Егзархата, 
обвијених лишНем, којег овде и нема. У мраку 
ено лове каледонског вепра; ено горка, скамењена 
гриуаса грчке маске. Ето на стубу, између лишћа, 
полугола иуза са лирок, са  к о је  спада  одело, као 
са богиње, пре купан>а; дуга и лепа платна игго 
теку, као вода, са тела, меки пеплос. Лишће и 
слоноваче претворене у  камен.

Равена то ш аље ми у  сусрет разблудне своје 
облике, у  вратима хришћанског храма; лепа, ру- 
мена лађа, што је  на путу из Грчке зарила кљу- 
ном у  јадрански песак. Радови под лозом внно- 
вом, осунчани покрети хитона и химатијона, игра 
безбрижна. Хришћанство са готиком слоновача, 
виткошћу константинеком, грчко хришћанство.
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У Фрулу. Лепи и  чудни збир бројева, што повезан 
трепери. Давно сам знао да испруженон руком, 
ако је  блага, могу да помилујем Урал.

Ноћу су пизанске зидике огромне, али једно- 
ставне сенве. Све је  природно и просто. Све је  то 
романско царство, што лежи на Средоземном мо- 
ру; у њему су персијски утицаји, у  н>ему пећине 
индијске, ирански маздаизам, когггијске тканине, 
финоћа ликова грчких сребрника. у  њему је  ра- 
спадање, у  болким и перверзким телилга царским, 
византинска жалост и блуд, са дубљим очима од 
свега што је  икад гледало и видело. Све се то 
свршава у  почетку Тречента.

Доба је  то крсташких ратова, градова са 
страшним кулама и галијама што се враћају пу- 
не голготске земље из Палестине; општина што 
бирају Исуса за  војводу, а  М ајку божију за госпо- 
ђу и  зидају храмове, довлачећи камен из руше- 
вина римских купатила и позоришта, по нацртима 
александријским, са иненом Дедала на уснама; 
непрекидна љубав, не сллегена као пруће, него 
наслагана у  време, земљако, слој по слој, равен- 
ски, пизански, тоскански. На обалама мора, по- 
кољи грађанских ратова, жарке Љубави и ледени 
мачеви, буре и једра. Привремена лука, овде, свих 
жалости и осмеха равенских, антцохијских, пер- 
сијских, индијских живота, а, иза ње, морска пу- 
чина, осветљена игра облака, нсбо, . .  Пиза.

Узалуд назив 1а гепајазапсе ауогТбе; прекида 
није било. Овде је  само један почетак, у  овим 
жутин долинама. испод белих и модрих Алпа, 
Ренесанса је  љубав према породнљи, што значи 
к еш а њ е  пл а х о с  са  б д а г т ,  свемоћним. Р авена  
и Млеци, грозничави, разблудни анђели, прима- 
мише у ове римске рушевине витке, северне кра- 
љице, са малим, запупелим дојкама, јагодаста 
врха, опасане гвозденим појасом, а осмеха несвес- 
ног. У таласастим, светлим обалама Пизе и Са- 
лерна, све је  то било рађање; осим њега ничега и

Витки Исус, равенско јагњ е, пгго играше у  почет- 
ку по трави и скакуташе уз грчку фрулу, дале- 
ко од јеврејског пастира. Онај што је  донесен 
к  нама, са нееестом Гркињом, бледом од страети, 
на златној плацгганици, млад и глатвих удова, 
завијених у  свилу и одежду царева. Задгго нас 
остави? На игру смо пошли; нек заигра пред нама 
у  свили комненској. Анђели његови, пред њим, 
вао копљаници, страшног и тешког погледа, као 
дворкшве што су дошле. Девојка, игра, тајанстве- 
на свила што тече са тела благо као вода. Гроз- 
ничаве мисли у  вратима хришћанског храма, куда 
уносе децу да се крсте,

Ш ест лепих, вијугавих стубова, ситних као 
алехсандријска бела хост, завршени са главом 
старих, јонских рогова. Над њима, као чудан лик, 
нос и два ока, никејски прозорчићи. Под сводо- 
вима грчки покрети, иако нису више чисти и 
атички, задржаше у  себи грацију пергамских рит- 
нова и белих диптихона IV  столећа. Два арханге- 
ла, у  одори царске страже, још  увек беспрекорна 
тела, грчких, голих колена, дивно намештених, 
сн аж н и х  руку, са мачем и  корицама. Т ако  ста- 
јаш е можда, слободно и ведро, без напора и после 
битке, Аисхилос, на обали засутој лешинама мед- 
ским. Апостол стоји, са списом ретора, у  платну 
лепог Софокла, и чува давни став, да озбиљкошћу 
својом допре до Донатела.

Предренесанса, пизанска ренесанса, безбројне 
хипотезе, огромна збрка есејиста. Равенски пеј- 
за ж  са цртежом индијских пећина, Готика, пуна 
персијских утицаја, преко Сиера Неваде и Про- 
вансе, на љубавним сликама крсташког хришћан- 
ства. Никола Пизанац као Етрурац, Латин, Сици- 
лијан, геније, имитатор, хистерик. Треченто под 
утицајем јапанских лакова, Леонардови пејзажи 
под школом иранских примитива —  уморни моз- 
гови историчара уметности. А све те  везе, у 
ствари, једно једноставно и вечно јединство зе- 
маља, брда, уметности. Земља је  један пастир, 
а  не два, који лежи полеђушке у трави и свира
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нема. Врели, плави и  зелени мозаици, глатки и 
мирисни, обавише, дрхћући, просто камење. Нема 
прекида између X I I  и X IV  века: њега виде само 
старе, универзчтетсхе наочари. Грчким је  коравом 
стајао Никола Пизанац између ових оаркофага и 
гледао Гркињу, заљубљену дивље у  свог младог 
пасторка, кад је  хтео да и зваја  лик Матере бо- 
ж и је. Свеједно, да ли је  видео салернске амвоне 
и тријумфалне лукове нолићанеког Аитихриста; 
свеједно, да ли је  научио реаати само код рим- 
ских Козмата. Породиљу је  волео; крај њега је  
тек  Петрарка хрш п кани н , са сулуднм ст рахш  
н  стакленим очајем.

На камену л еж е давно ми познате секке за- 
дарског и сплитског храма; исти пизански орао, 
исти занат. Већ у  X I I  веку, везе су просте и тр- 
говачке у  свету, али се иза њих крију румене сви- 
ле, ко је  живот не зна, а  које га држе. Пре пет- 
наест година, на другој обали, нисам му ни имена 
знао; међу нама су текла мора и песак је  ронио, 
пун морских звезда. Али сам и тада гледао сен 
овог града, обраслог травуљином и муљем, где 
су  некад стајале галице, под огромним смрадом 
кула, у  којима су  и архиепископи спавали у пан- 
циру.

Кроз капију Тоскане треба да буде пуштек 
гамо онај који се налио црне, крваве бафе, и Ђо- 
то само ради својих лепих, помпејанских женских 
глава. Везујм о свет и не распарчавајмо га. Тре- 
ба га грлити као једно, драго, недељиво брдо; 
смрти су пролазне, а битке шарени лептирови; 
али ведрине су  вечне, ваздух и схок играча. Љубе 
ли се редом средоземне обале, укус је  један исти, 
плав и морски. Везујм о мисли и ке расплићимо 
их; мешајмо питагорејске са готским; угушимо у 
себи хришћанске, провансалске и семитске.

Ш та може туђа јалова жена? —  ево нам иде 
девојка, широким кораком насмејаних хетера, 
али са чистим коленима породиља; за  њоме плове 
острва, као дојке.
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Зем љ а је  огромна, али трепери лако, као 
збир бројева, или рој мушица, кратка века, Х Ш  
столеће: ази јска блуд и мудрост и мир, опасана 
појасима виткик риђокоса норманских. Камеве 
краљиде распасују крила за  тице и жита и лиш* 
ће, осм ејку ју  се пред жалошћу што се, отромна 
као модра галија, зарила у  јадрански песак. Мио* 
ли се везу ју , реке и потоии теку, као грчка плат- 
на, са живота. П и за. . .  На крају блуди и умора, 
над дверима хришћанског храма, стоји, чиста и 
витка, од камена, мирна Д евојка породиља.
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СИЕНА

Свануло ж уто, тиренско јутро, дуж  Арна, под 
зеленим пизанским брдима. По реци ]ош плове 
беле магле, као утогивена стада; звонцад се чуЈу 
однекуд, дуж  обала.

Путујем даље из Пизе, пут неоеса, пгго се 
спуппају у  вртове, ниске и густе. На пољани, иза 
мутних окана вагона, остаће стари, мраморни Све- 
ти Павле на обали Арна, крај пута, који као зми- 
ја  пузи од Јон и је и Сицилије, кроз Рим, до Про- 
вансе и Шампање. Пут је  бео и тече као пена дуж 
стрмих обала, а храм је  пун устајале кшпнице 
н  гуиггерова као стари, ломбардски саркофаг.

Сећам се још  једком дивљих, беотских веп- 
рова и плеса пијаних баханта, што пирују и тре- 
су тирзосе над голим Гркиљама, ко је  су постале 
лизанске богородице. Над воћњацима и модрим 
кроаовима љ уљ а се, у јутарњем руменилу, ј о ш  
пуном месечине, кубе крстионице, па виси жуто, 
као зрела крушка у  врту, у  ваздуху над Тосканом.

Пре но што воз пође, идем још  једном сун- 
чању у  старо пизанско гробље, —  колевци тоскан- 
ских сликара. Тихо је  и лепо као дворишта мана- 
стирска у  овој земљи, са усахлим кладенцина и 
ситним цвећем. По земљи, донесеној из ГалилеЈв, 
анемоне и руже, као локве крви. Сунце још  јед- 
ном налива, пре мог одласка, грчки суд за меша- 
њ е вика, над хришћаиским гробовима. Са њега Је 
Пизанац изрезао пластичке ставове грчких поле- 
гуша, за  кипове Мадона, девојачких породиља.

По зидовима остају  да се зелене библиЈСке 
бербе Веноцо Гоцолија, сликара Медичија, насли-

323

хане тако бестидно и фиоренткнски. Огроман, зе - 
лен облак надвео се са мора над гробљем, у  њему 
трепери мало гробљанско кубе, плаво као ласта.

Остаће зидови ишарани фрескама сад већ из- 
бледелим и  премазаним, са бедним хришћанством, 
удешеним за пизанске занатлије, Мудровања и 
претње губавих пророка, одрпаних, јерусалим- 
ских Јевр еја , претворене у  приче за кожаре и 
фарбаре, који су становали у  овим влажним, 
смрдљивим кућама, тамо под мостом.

Краљеви и краљице враћају се на зиду, из 
лова. Коњи им уплашено зарзаше, кад сандуцима 
мртвачким, што им прече пут. У брдима ено мо- 
наси, безбрижни и задовољни, како музу кошуте, 
у  тишини зеленила планинског.

Огроман рогати и  зубати ђаво чека насред 
пакла, насликан страшан, да заплаши грешне се- 
л»аке и властелине. Око ватре његови момци, пра- 
ви пекари дониникански, набадају голишаве бабе 
на виле, над жеравицом. Поред њих побожне сли- 
ке шаљивчине Буфалмака, који је  врло добро 
знао да је  тело људско мирисно као цвет, али да 
човек умире као и прасац. Ту су и соколари, и 
свирачи, под маслинама, певају о љубави, обу- 
чени у  одеће провансалске и еицилске, шапућући 
арапске усклике помешане уздасима, о  жени, гос- 
пођи замка, недостигнутој, отменој и јаловој. Та- 
ласи родског и кипарског мора, помешани обла- 
цима маварских и астурских планина, запљуску- 
ју  цветну Тоскану и у  њођ витку и благу, де- 
војку породиљу,

Љ уљам се ето у  пролећу изнад овог града 
са широком, жутом реком и чекам полазак изме- 
ђу горостасних, завејаних Алпа и руменог Тирен- 
ског мора. Пролазим и ја  пролетну и цветну маг- 
л у  тосканску, са страшиом, византинском разо- 
чараношћу, после блуди, чије ме иконе чекају  на 
крају пута у  Равени, пре него што се навезем на 
дебело море. према далматинским, кршним оба- 
лама. Са извесном, траженом меланколијом по- 
сматрам, шта ће се у  души збити, дуж  ових ла-

тинских прошлости. Хоћу ли ноћи да смирим 
негде ребра, у  тврдим висоравнима изнад Студе- 
нице и  Љубостиње?

Пут из Пизе води дуж  Тиренског мора, гго 
голим кршевима и етрурским гробовима, кроз 
песковите и грозничаве луке, до Рима. Пошао сам 
и  лутао према брдима, која крију старе, средњо- 
вековне, тосканске градове, дивље и охоле у  пат- 
њи и  несрећи, а  развратне и веселе при светко- 
винама. Успут сам се надао: падаће ми душа од 
умора у  нонаштво, крволочна предања и умбриј- 
ску невиност, као путник што пада уноран крај 
пута у  траву, јаруге и цвеће. Љ убав сам тражио, 
само сам за  њу питао, због њ е сам путовао.

Пошао сам у  Сиену, општику што се заве- 
товала Дјеви, к о ју  је  звала, ридајући, заштитни- 
цом својом, при свакој опсади и паљевини, у  ме- 
тежима грађанских ратова и куга. Пошао сам у 
Сиену, трад по облику своме и бићу и  нежан и 
опор, који је  видео више покоља и сузног рађа- 
ња, од свих других у  Тоскани, чувених по ле- 
поти и прошлоети.

Та околина се нарочито чини згодна, за  сло- 
венске хангаре, у  Тоскани. Марин Држић, кажу, 
учио је  туда негде „свирати" и међу ректорима 
сиенског Студија треба да је  записано и његово 
име. Знам само да је  туаа прошла фина и пер- 
верзна сенка Марије Катарџи, мајке краља Ми- 
лана, која се мучила са својим телом, носећи га 
да оболи у  Фиоренцу и Венецију. По тврђавама 
налазим покаткад траг, венецијанских, скјавон- 
ских војника.

В оз бежи, кроз биље, у  валовиту земљу, крај 
пизанског неимарства, љубичастих и огромних 
морских шпиља, на путу у Фиоренцу. Свет се 
чини тешко, тамно кубе, али оно што га држи 
неки лаки, плави, пролетни прах.

Све до Емполија трчимо кроз воћњаке и ду- 
даре, међу лејама поврћа, чопорима стоке, под 
брежуљцима, иза жита. Емполи је  негдашњи рим- 
ски Емпориум, а  околна ораница земл>а бивших,
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римских робова. Сал је  то мада станица, где ее 
брзо прелази у  провинцијскц воз. Тога дана, иза 
кућа, праштали су пуцњи, ковитлали се облаци 
дима и вејао је  гар. Дом радничког синдиката 
је  био запаљен.

Затим опет јуримо кроз тихе вртове и  тврде, 
пепељасте брсжуљке, осунчане и  спарушене. Кроз 
дворишта пуна жетелаца и раздражених паса, 
кроз високу худељу и густу винову лозу. Распла- 
шена перната живина и голубови пролећу крај 
воза. Затим се опет губимо у  зелена брдашца и 
обилазимо их, не пробијамо ниједно.

Земља почиње да се брди, долине се црвене 
са препуклим путевима, што теку са падина, као 
вулканска лава. Почиње брдски крај, појављ ују 
се рушевине и куле гибелинских замака, а  беле 
куће си рои аш н их с ел а  ср о з а в а ју  с е  н и з  брдо  у  
вињаге и жбуње ловора. Спуштамо се у  исушена 
корита старих река, куда су некад отицали на- 
роди.

У околини Черталда, постојбине лаковерних 
и дебелих сељака, роднога краја Бокача, природа 
постаје тврда, као да је  кована. Што се више при- 
ближујемо Сиени, узбуркани таласи земље све су 
тежи. Понегде има већ и сребрнастих стена, што 
у  овом храју  славних кујунција личе на старе 
оклопе, или на посуђе неке гозбе остало у  травн.

Над земљом пречисти, тоскански ваздух.
Вртови се спуш тају у  равни, а  гола земља, 

немирна и загорела, све се више засипа неким 
крупним прахом, сивим као пепео. Суха лоза пу- 
зи за  нама, кроз шипраг ловора и шумарке чем- 
преса. На пропланцима, заливене сунчаницом, 
превијају се вреле маслине.

Забачен крај далеко од света.
Ниједно биће на земљи није тако нежно и 

дивно, као залистала маслина. Има их бледих и 
сребрних, зелених и помодрелих, голубијски пла- 
вих и румених као вино. Разастрле су свој сви- 
лени ваздух над Сиеном.
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ори се по цео дан, у  страховитоЈ жеги к  праши- 
ни, а буди рано у  зори, и у  варошима лава, и у 
варошима орла, и у  варошима љиљана.

Сваки ћошак, па био у  нњму урезан лав, гри- 
фон, орао, црвени крик, или знак Сената и наро- 
д а римског, заудара од нечег.

Свуд Јуре велосипеди, безброј велосипеда. У 
славким црквама, за  време литургија, разгледамо 
чувене иконе и просте, сироте Богородице. Т у  нам 
одмах нуде и билете спаваћих кола. Свуд нас 
чекају  накирисани љубавннци, који вребају стран- 
киње.

З а  сва то време разгледају се слатке и слав- 
не фасаде, познате из историје уметности, а од 
станице дд станице котрљају се вагони пуни ау- 
стралских уседелииа и  задриглих Холанђаш  на 
свадбеном путовању.

Италија, она права, плаха и  мирмска, лежи 
негде на дну небеса, а  странце дочехују њене 
сдушкиње.

Тек ноћу, звчује се мелодичан жубор тоскан- 
ског смеха, под прозорима, и народ постаје лепши. 
Захлади, и тада пролазе доброћудни дебељци, 
мудри и срчани као добри кувари, и витки, чвр- 
сти млалићи, који чешће него другде личе на Св. 
Ђорђа. Пррлазе жене, дебеле као дојкиње, ванред- 
не роткиње и дивне. црне девојке. Звона им зво- 
не и брда маслина спуштају се у  све вароши.

Путовао сам у  доба прослава и светковина, 
поводом навршетка шестог столећа од смрти Дан- 
теове. Сва је  Италија мирисала на уље за  моторе, 
у  његоеу славу. Све су вароши биле излепљене 
шареним рекламама гума Пирели. Брзоплето и 
хучно, славили су  божанског песника фудбалом 
у  Пизи- И зложбу н трку аутомобила к о ји  су лудо 
јурили, превртали се и горели, затекох у  Фиорен- 
ци. Велике маневре и лепе официре око Перуђе, 
трке бицихлиста, кроз сву Италију, утахмицу хи- 
дроплана у  Равени.

Једино сам у  Фиезоли наишао на дивну и си- 
ромашну светковину. Један старац. страховито

Ж ивот је  благост и оно, што се иза њега кри- 
је , невидљиво, а  вечно, маслииа је .

Сиена, као и  други стари и чувеки тоскански 
градови, дочекује малом станицом талијанске па- 
ланке, а  над њом се у  прозорима лепрша рубље, 
што се суши.

Сва је  брдовита, стрма, узана и  загушљива и 
лепи сан путника о њ ој, расплине се одмах при 
улазу у  варопг, у  закрченим улицама, пуним 
одрпанаца, гтред дућанима и подрумима, из којих 
се ори страшна дрека. Обични живот и простак- 
лук у з  брдо и низ брдо. Влаж н е куће, крчме, свет 
као и другде.

Т ек  када се кола успну на брдо, стиже се у  
чистији краЈ, у  коме се стари град чини мирна 
и пријатна варош савојске династије, пуна војни- 
ка, са шпанском тврђавом, коју  је  доба талијан- 
ског романтизма претворило у  лепо шегалиште, 
што отвара безмеран и дубок видик, у  тосканске 
брежуљке. И најстарији путописи спомињу из- 
ванредан, здрав ваздух града, љубазност и лако- 
мисленост, лак морал страсних и разблудних Сие- 
њанки и лепо сиенско наречје. Варош се ни после 
толиких столећа није сасвим изменила и кад се 
лроведе неколико вечери под градом, крај старих, 
Чувених студенаца, сагледа се јасно, у  висини, 
њен оштри, средњовековни лик.

Италије, оне из путописа, и нема. И у  најза- 
баченијем селу има електричио осветљење, ало- 
тека и локални журнал. Хотели са широким по- 
стељама за  двоје и чувени талијански кувари 
давно су  прошлост, место њ их су сад чувени дво- 
рови претворени у  хотеле, у  којима се целу ноћ 
и гра  фокстрот. Лепа путовања испод лимунова, 
весели попови, адвокати и жене са дугим мин- 
ђушама прођоше; аутомобили и просјаци чекају 
странца, али све вароши миришу на бензин и 
Фабрике. Још  је  свака улица; улица Кавура, а 
Сваки трг: пиаца Гарибалдијева. Рик магараца
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лажљив, цртао је  кредом пред олштином, по кал- 
дрми, левкове Пакла, викао и декламовао ужасне 
стихове, неш ајући и х гронким причама о жена- 
ма. У  његов шешир на земљи бацали смо паре 
(по неко и дутме).

Али и најстарије средњовековне и  рекесалсне 
вароши, ма колико их чували, постале су давно 
досадне, а  живот у  њима исти као и другде. Чак 
и биље ко је  се најдуж е бранило, повлачи се дуб- 
љ е у  иоље. Уметност, мадоне и знаменитости још  
стоје у  реду, свако на своме месту, нумерисано, 
са одређенон улазкицом. Где има мозаика, хиљаду 
година старих, опрани су и очеткани, све се пак- 
ле. Чим устреба, славни академици оперу и олепе 
Јустинијана и Теодору. Читаве нркве премеиггају 
камен по камен. М оже да ваи се деси да Св. Аг- 
несу или Катерину затекнете нашминкану, са 
Црвеним носем, у  мртвачкон покрову. М узеји су 
често затворени, цркве поа оправком, вртови за- 
кључани, да дуж е останемо! Мадоне, Ниобе, В е- 
нере побољевају и онда не примају посете.

Треба дубоко заћи у  брда, или се крити, аа 
би се уходила прошлост и лепота оних старих, 
чудних и крволочних градова. Међу занатлијама 
и  жетеоцимз, у  к али м  тосканским  варошицама 
читати старе хронике и новеле; дочекати зору над 
Дантеом, Бокачом, Лоренцо Медичием, Матара- 
ком, Макиавелијем н Ђордано Бруном. По нека 
девојка, или младић, у  Фиорекци или Болоњи, 
упознати на концертима старе музике и ловачких 
песама X IV  века, изненадиће вас лепотом свога 
духа и тела. У високој, зеленој ражи и виногра- 
дима иза малог Сан Ђемињана наићи ћете код 
кладенца иа дево јке, ко је  ће поруменети од стида 
ако заиштете воде. Свет тамо не само да није 
лажљив, просјачки и глуп, као крај путева стра- 
наца, него је  чист и леп, а живот. туда, фина сли- 
карска композиција од ликова људских, стоке на 
паши, маслина и  благих брежуљака. Свака је  кн- 
Ша мирнсна, а  ноћи вртови пуни звезда.
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У хотелима модерна раскош, разблуда и  фок- 
строт, са рекламом музеја, Читају се безбројни, 
чувени путописи од најстаријих све до Монтења, 
председника Де Броса и Лаланда, што су сад 
смешни. Његова екселенција Гете застаје и у  се- 
лима, ако му само јаве да има неки класичан 
споменик; проводи дане у  молитви пред слатким 
фасадама Виченце, а крај Асизе, крзј Истока, 
колевке љубави, пролази без иједног погледа за 
Перуђина, фрањевачку готику, Ђога и дивну Св. 
Клару. Господин Тен, после усклика о лепоти Св. 
Петра, пише да налази у  сиенској готици: „више 
здравља, религиозности и чудну искреност инвен- 
ције, тако да се према француским катедралама 
чини, као поезија Дантеа и Петрарке, крај поезије 
трубадура."! ! Бурж е путује као добар католик, 
а  Барес описује са ванреднин, перверзним баро- 
ком. Тамо, где Симондс налази пустињу и на смрт 
осуђене калуђере, видео сам својим оком парне 
плугове, а  од маларије ни трага. Италије, оне из 
путописа, и нема.

Уосталом, све су  те кн>иге, и најелегантније, 
прилично сличне. У француским, на свакој дру- 
гој страни, за  сваког сликара, за  сваку варош, за 
сваку знаменитост пише: 1гез рЈПоге^ие, или 
р1ејп бе вгасе е( Де уо1ир1б. Содома се упоређује 
са Мисеом. Немачки есеји, изврсно каталогисани, 
са ванредним фотографијама, много су опширни. 
У  н,има се упоређује Лионардо са Достојевским, 
Буонароти са Гетеом итд. На свакој другој стра- 
ни пише: еа 181 вег Ое181 СпесКеп1ап(18, бег едај® 
ћеИеге. Отворите ли енглеске, у  њима ћете на 
свакој страни наћи једну нову хипотезу о Зоту, 
а  као свршетак сваке реченице: о{ тузИ сЈат.

Највише се читала, по хотелима, сја јно напн- 
сана књига Андре Сиареза Уетз УепЈгг и само по 
која матора Африканка пртила је  са собом огледе 
Петера о ренесанси.

Анатол Франс, јединн, пратио нас је  верно, 
кроз Тоскану и показивао исто тако тачно села и 
бирташе Монтепулчана, као и фиорентинске црк-

ве и  душ у дељи Убертија. Спинели, Масачо и 
млади, охоли авероиста Кавалканти, били су под 
»еговим лером кво утваре у  месечини. У  свим 
сиенским хотелима читала се његова књига о бу- 
нару св. Кларе, а особито новела о усековању 
уходе, перуђанског грађанина, Николе Тулда, чи- 
ја  је  крв залила светитељку, мирисно као врело 
млеко. Св. Катерину, која је  ноћу, дрхћући страс- 
но, спавала са Христом, вереником својим, у  об- 
лику Јагњета.

Но у  тој Италији бензина и  трка, у  ко јо ј нема 
више ренесансних, а  камоли сколастичних и кр- 
сташких прошлости, предвече, још  има жубора 
барокних фонтана, вртова X V III века, патетичних 
и тратчни х бића, сличних миланским и млетач- 
ким глумцима и глумицама, свиленим и мирис- 
ним. Неочекивана победа Стендаловог путописа, 
његове ампирске романтике, недавно прошле, у 
овим забаченим варошима, што се роне под ру- 
менилом ружа, плаветнилом глицинија и црни- 
ном чемлреса. У  овим варошима, што сад личе 
на ж уте и шарене лонце са цвећем, цинични и 
дивни записи Казанове чине се најсјајнији, нај- 
вернији и најмање прошли, у  томе се сви сло- 
жисмо, и Енглези и Французи и Канађанке. Ис- 
под модерне Италије фабрика и челика, један љу- 
бичасти и раскошни слој нлетачке чулности и 
виткости.

И по хотелима, у  Сиени, см ејаху се по иео 
дан, гласно, Американке. Биле су у  Риму, при 
избору Лале, па се разиђоше по свој Италији. 
У Сиену су дошле да фотографишу Св. Катери- 
ну и Св. Бернардина, грлатог проповедника про- 
тив шминке и нарочито да виде Палио, староарев- 
ну трку коју свако лето приређују на поплочаној 
пиаци, пред Општинском кулом. Н>их свуд доче- 
кују, њима се отварају све зарђале браве.

Енглескиње су биле запрепашћене. Досађи- 
ваху им младићи који се нуде. Били су  лепи —  
и нису били ни скупи.
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Свуд су  стајали аутомобили. В озе гробу св. 
Кларе, гробљу Тарквинија, испосничхим пећина- 
ма Поверела, под брдима асгапким, ха изворима 
Тибра; до грозничаве, баровите морске обале, где 
су сулуди Сиењани, у  доба славе своје крволочне 
републике, хтели силом да саграде луку, док им 
се сва Италија смејала. Засебна кола возе тужном, 
модрозеленом Тразименском језеру.

Сиену сагледах са врха куле, како тече у 
неком бистром, зеленом ваздуху, који је  земљу 
чинио провидном и лаком. У каза ии се тврда и 
зазидана, као гнездо од камена, изнад таласа гу- 
стог шипрага ловора, маслина и  борја. Дубоке 
њене улице чињаху се као опкопи, а зупчасте 
зидине двораца, као црвене кресте, заспалих пет- 
лова, на три врха брда, између храмова и тврђа- 
ва. Била је  тако лепа као нека огромна румена и 
плава звезда.

У Пизи има још  само једна пољана и  на њој 
крстионица и кула, храм и гробље крсташких 
столећа, иза обичне талијанске вароши. Сиена је  
сва како је  сазидаше у  грозним метежима гвелфа 
и гибелина. Била је  толико црвена и модра, да 
ми се учини као изгорела у  врућој, испрепуцаној 
глини. Раштркани засеоци њени уоколо, беле се 
као лалека говеда.

На први поглед види се на њ ој непгго црвено, 
етрурско, хао на свим тим градовима, сазиданим 
на врховима брда, од камена и опеке, дуж  свих 
долина, до Рима.

Ваздух и брда нежно се таласају око ње, али 
тмуро и дивље и чулно је  било све, што је  прош- 
ло и нестало временом у  овом, црном, мирисном 
шипрагу. Мада нигде нема оних малих, здепа- 
стих, трбушатих ратника и гладница, чије су гла- 
ве сачуване у  камену, па се и данас мутно смеше, 
тосканску блуд ц жалост нађосмо у свему сиен- 
ском. Нисмо наишли румене, налакћене мртваце 
од печене глине, који  код својих ногу виде кује

и јакрепове гробова, али смо наишли на њин раз- 
врат и верски занос, у  овој споља тако благој 
земљи, пуној ваздуха.

Римско пгго беше највиш е се сачувало. И сад 
има паганског лишћа око мраморних крстионица 
у  цркви и лепих, лацијских волова у  пољу, под 
градом. Вучице, од камена, урлају по старој ре- 
публиканској општини, изгладнеле, са испалим 
ребрима и опуштеним вименом, ко је  сисају бли- 
занци. Њено име изговарали су и издишући.

Најлепши су грбови Сиене. Тврди су и ош- 
три, са обликом срца и штита, пола бели, пола 
црни, у  бојама сиенским. То је  поносит спомен 
на Вучицу и Сениа, сина Ремовог, који је  са бра- 
том морао да бежи из Рима, од стрица Ромула. 
Дојахаше, један на вранцу, други на белцу, у овај 
диваљ, суморан крај.

Доцније се види у  грбу вароши лав. А после, 
у  доба републике кожара, бачвара и фарбара, ка- 
да су племићи били растерани и изгнани, у  доба 
крвавих метежа и црних куга, у грбу вароши не- 
ма ничега само реч Слобода.

И лонгобардски споменици давно су  праши- 
на, ко ју  су ветрови разнели; остадоше само иконе 
и оруж је Тречента и Кватрочента.

Капије градске личе на огромне оклопе, стоје 
и чекају, пред градом, тешке као слонови. Никак- 
ва трага од дивље и страшне борбе, у  којој је  још 
једном прскала северна и риђа лонгобардска и 
франачка крв, у страшном мешању са латинском. 
Никаква трага на бедемима од ужаених таласа 
монархиста и републиканаца, феудала и робова. 
Остадоше само описи, грозни и лепи, као прича 
сицилског гушања Сиракужана и Атињана; туж - 
не и ванредне епизоае, из старих хроника, љу- 
бичасте и сребрне, светле и горке, као најлепша 
места у  Тукидиду.

Сад на сиенским капијама нема никакве ле- 
поте, стоЈе патегично под галијанским грбом, 
изнад царинарница. Сваки град и сад још  сабира 
царину за  себе. Зидине су  дозидане неким савој-
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с е и н  касарнским бароком, а  и за љих се губе у  
н ед о гл ед  тзласасте, т осканссе пољане и  вртови.

Најславнија је  стара кагшја Камолија. Над 
» о м  и сад стоје урезане чувене речи: сог таб Јз 
11Ш Зепа рапсШ. Срце ги шире отвара Сиена.

Доле се ж уте богате ж етве, и волови као да 
миле. Одмах пред капијом крвавог и развратног 
града, земља се вртовита шири и таласа до пла- 
вих и румених гора у  даљини, иза гајева, борова, 
ловора и мирте. Над неизмерним и зрачним мо- 
рем тоскжнских брежуљака и сад је  диван, не- 
променљиви врх монте Амиата, високо у  небу, 
румен од сунца и бео од снега.

Изнад вароши Сиене облаци ласта.
Зидине се роне и  пењу са тврдим тлом. Кро- 

вови као перје плавих крила, једне огромне тичу- 
рине. Варош је  као непрекидан испрепуцан зид 
на три врха, зарасла у  траве. Путеви што се из 
н>е спуш тају у  равни, отичу као хучни потомци, 
међу вртовите брежуљке.

У  околини необична блага тишина, далека од 
света. По који јаблан на дну обзорја, иза маслина 
и  земље, над њима топал ветар и звук звона.

Предвече варош зацрвени као ломача на бре- 
гу, над мрачним зеленим морем долина, и кад се 
светлост смири, Сиена се диже модра и ж ута, као 
морско стење, обрасло травуљином. Ноћу је  црна, 
шиљата тврђава; улази у  њу су као заседе, у 
страшним гудурама.

Пред подне као да зри и сва мирише од ло- 
вора и ружа. Прозори јо ј блеште са висине, као 
шкољке, заостале у  хридинама зеленог, таласаетог 
мора. Над одроњеним опкопима, на ивици покора, 
стоји гола и суха црква доминиканаца, ужасна 
и дивља, са звоником што личи на кулу гусара. 
Један стари путопиоац спомиње, на лицу сиенских 
грађана и лепих грађанки, бледило и траг шпан- 
ских болести. Црква стојк пред градом, као неки 
сулуди, сасушени, шпански калуђер.
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Ту, испод зидииа, су мрачни студенци, огром-
ни као рушевине манастирске. Столећима их је  
мучила ж еђ, нного су копали тражећи воду. Под 
својим тешким сводовима сачували су, у  препе- 
ченој земљи, прастари и благи пљусак својих из- 
вора. Над њима су читава брда земље, са вино- 
вом лозом и маслинама.

Фонте Овиле је  црна, горостасна пећина кла- 
денца, под брегом маслина, са великим рупама као 
јазбинама знајева. По цео дак је  пуна врабаца и 
завађених праља. Фонте Нуова, што личи на на- 
настир, има дубок мрак и хлад бунара, ту се си- 
ротиња сваки дан састаје на степеницама и изјада. 
Сасвнм доле, испод брега, стоји фонте Бранда 
где се толики одморише и опраше, цареви и па- 
пе, ратници, монаси и трговци. Данте, у  тридесе- 
тој песни Пакла, спомиње ту велику, тврду кор- 
њачу, која је  застала на путу и ке миче се. Тим 
путем је  Сиена трговала, и слала злато и сребро 
до сирских тргова, фламанских и шпанских, про- 
вансалских и египатских сајмова. Сиенске жене, 
некад чувене блуднице, силазе сад сиромашне и 
мирне по воду, поклекну пред њом, напуне крча- 
ге, па се враћају у з  брдо заљуљаним крилом, ко- 
раком бременитих жена.

Чим се уђе у  прве улице, залази се у  влагу 
и  мрак. Високо по крововима само тече светлост 
и  п ал и  к а о  вр и ло  у љ е .  Нигде земљ е п од  ногом, 
сав град је  као подрум у  некој тврђави, из којег 
се једва види крајичак плавог неба. Читаве ули- 
це занатлија, смрадне, пуне дреке и деце; ту су 
становали и умирали сиенски светитељи.

Путници се изводе пред храмове где се из- 
ненада излази високо, над зелене падине, са ко- 
јих се види далеко, као са високих палуба. Под 
небом бистрим као вода, град се диже и спушта у  
брежуљке. Сиена плови у  сусрет месецу, по без- 
мерном таласастом зеленилу, што је  у  даљини 
румено и све бистрије. То Сиека изгледа, далеко 
од морске обале, као приморски град, сазидан на 
стенама, са жутим зидовима и кулама опал>еним
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од еунца. Тамо у  даљини је  негде песковита и не- 
здрава обала, где је  и она хтела да има луку, у 
оном столећу кад се Пиза и  Лука, Ф иоренца  и 
Сиена мрзеле, „као што човек мрзи зки ју , псето, 
вука“. К аж у да се, кад су вечери тихе, у  ветру, 
осећа и сад слани мирис Тиренскога мора.

Са тих обронака града, видик се шири плав 
и зелен, бескрајан, кроз ловоре и маслине, у  див- 
на тосканска и  умбријска небеса. Расути, окрече- 
ни нанастирк, што леж е као мртваци, завијени у 
беле плаштанице, на врху сваког брежуљка, засу- 
ти су вранама и гаврановима.

Понели смо слике старих резбара, чији се 
цртежи чувају у  Фиоренци, у галеријама Уфици- 
ја , да видимо, из висине, са бедема, некадашњу, 
стару Сиену.

Страшна прошлост није на њој оставила ни- 
каква видна трага. Вече кад се спушта, ћакнута и 
развратна Сиена и сад је  ведра, шуми и мирише, 
у  дивном свом ваздуху.

На првом цртежу изгледа као разривен ло- 
гор, са кривудавим улицама, што личе на огко- 
пе. Пре шест столећа изгледала је  као шкољка, у  
којој је  хучало таласање, ове зелене, валовите 
тосканске земље. Чинила се као ухо, које слуша 
ова небеса, над нама, цгго се спуш тају у маслине,

На другом цртежу је  опседнута царским ок- 
лолницима. Шумице копљаника крећу се у  чвр- 
стом четворокуту, заставице лепршају, чадори су 
разапети, а  стари топови диме, као сулундари. 
Двадесет и четири градских кула се бије, а било 
их је  свакако више. Један стари хроничар каже: 
беше толико кула у  Сиени да је  град био сличан 
тршчаку. Ипак је  трећи цртеж најлепши.

На њему се Сиена види сазидана танко, на 
врх брда, са расцветаним падинама. Обронци ва- 
роши оцртани су меко, у  ваздуху. А напреа, са 
десна, већа од вароши и брда. која се нису про- 
менила и  леж е и сад под нама, наднела се над 
Сиену једна стара, дивна маслина.

Сиена, љупки и опори град Д јеве, далека од 
света, често је ,  на дану, отужно слатка. Увече, 
као и Пиза, под магијом осветљења, са личности- 
ма доба Алфиериевог, витким кћерина околног 
племства, постаје отмена и охола, као некад дав- 
ио. Пред зору тек пробледи, и сва је  као црна 
сенка усред небеса, варош мистикб, камена двора- 
на мучениха, са својим линеарним, средњовеков- 
ним лрофилом.

Ипак се осећа да је  све то још  само слика, 
као и та земља, рекламирана на свим језицима. И 
тај град је  давно изгубио опорост и грозну пла- 
хост Тречента и сачувао само раскошну своју фи- 
ноћу икона. Кроз ко ју  годину биће сасвим неве- 
р оваган  и театралан.

По земљи сиенској, дивљој и измучено], вре- 
ме је  простирало неку сетну благост и малмезон- 
ску чистоту и ред. Иза шених старих, декоратив- 
них зидина, и земља, као нека древна свилена 
одежда, изгубила је  бивши значаЈ.

Зато сваки радије лута по околини Сиене, 
кеђу хумкама, где лисице лове, по љубичастим и 
зеленим долинама, кроз дивне ваздухе и бистре, 
тосканске видике, покривене небесима. Ослушку- 
је  се неизмерна дубина ништавила под земљом 
и добија се бескрајно оштар и светао појам те- 
лесне пожуде, овијен безмерном тугом.

Из плаветнила и  м одри х  вртлога тих небеса, 
улази се уморан и равнодушан у мемљиве зидине 
што још  постоје, са осмехом сумње према свему 
што се види. Мутним предвиђањем читају се сиек- 
ске хронике иза тих улица, уских колико дохва- 
та мач. Као давно познате прегледају се ложнице 
крволока сиенских, дворане општинских већа, на 
чијим зидинама су ишараие, ал фреско, алегориЈе 
Добре и  Зле владавине, и пеил у прозоре дворо- 
ва, из којих се сипало ђубре на пролазнике и 
врило уљ е на нападаче.

Двори обесних сиенских велможа, који су са 
својкм породицама столећима пљачкали град и 
околину, све до мора, грабећи чак и  злехуде крае
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баба, с т о Је  јо ш , али као гломазне, теш ке сенке 
Лретнорени су  у  банке, поште и заложнице. Личе 
на вуле у  брдима, својом пустом и високом готи- 
ком, ломбардских размера, пд су лепи и суморни. 
•сао древне гробнице.

Странце разводе, уа огад, буктинл, по сте- 
гтеницама и тремовима двора Гротанели, где оста- 
Де мало грозе оруж ја и је зе  лешева. Чине се као 
огромне, египатске заседе сунца, и сав та ј двор 
Мрачан као критска дворишта, поплављен је , још 
увек, тамним и заносним ммрисом убнства.

Портали нису мраморни, ни бели, него су 
степенице и капије праве касапнице уличних по- 
коља. Стотине година махните свађе, промена 
®ладе, издајства, заседа, блуди и монацггва, стоје 
п р ед  у л а зо и . Врата су велики железни оклопи; 
крај н>их се из зидова лепршају бронзана држа- 
л>а за  барјаке, у  облику челенки, ванредно кова- 
них, као и сва ова варош јахача и златара. Ви- 
соко од приземља тек, пробијени су прозори; ре- 
Шетке на н,има личе на панцирне кошуље старих 
Сиењана. То су домови франачких и ломбардски* 
гибелина, који су  од Сиене, фине, чулне, меке, 
латинске, начинили ћакнутог коњаника, који је  
тукао, и дао се тући, до лудила. Досељеници, 
риђокосе убице, што су хулиле на Бога, родо- 
скрвници дивних очију и незајаж љиве мржње 
Црема људима, упропастили су овај миран крај 
далек од света.

З асед е , убиство дец е , п алеж , кзгнакетва, као 
и фино тело Пие Толомеји, ко ју  Данте опева, не- 
стали су у  прах и ветар и сенке ових двора. Ме- 
ђу »и м а, Толомеји, издалека фин и лак, изблиза 
Јб висока и охола кула, а  обасјан месечином, ле- 
па и тврда римска баштена капија. Салимбени, 
блед и чудан, као неки ковчег сребром окован. 
Сладострасник и мртва, гола монахиња гледају 
се непомично, неизрецивом тугом. Дворови на тр- 
гу општине, зцдани ц0  наредби већа, да бн се 
пиаца улепшала, велики су и светли, као за  иг- 
ранке. У  прозорима Толомеја, облик камена гради
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цветове, срца и  звезде, а  беле колоне, које као 
кариатиде држе спратове, сећају незајажених 
кћери тих породица, обливених крвљу. Окна про- 
зорска, све два по два, изгледају вао византински 
свеци, под крстом. На огромном камену баштен- 
скога зида, једна светла дворана готских породи- 
ља, а над » о м  манастирски ходници. Лепи као 
старе сиенске ратне заставе, свилени облаци вију 
се над градом. К ад безбројна сиенска звона увече 
распу благост и невиност по видику, са кула се 
м ед а  јасно све што је  прошло. Врх куле поро- 
дице Сарацини познат је  по томе што је  са н>е- 
говог крова бубњар општине гледао најлепшу 
битку Сиене. Год. 1260. клечао је  народ, босоног, 
на калдрми, у  топлом, септембарском дану, и слу- 
шао је  узвике опаж ача. Л у д е  сн ен ск е  бабе и на- 
шминкане жене цикале су и јецале при свакој 
његовој речи. У  цркви је  варош предата Марији 
и сви су  чекали да се збуде чудо.

Са те  куле види се далеко. Сад је  тамо уз- 
буркано море од воћњака, винограда, заселака и 
шумица, а оно што се највише зелени, долина, 
чувена Киана, славна са свога вина, натопљена 
крвљу фиорентинском. Тамо тече усахла Арбиа, 
ц јт о  ј е  била рујна од крви. Док су тамо вриштали 
бојни коњи, и јечали прегажени и рашчеречени 
гвелфи, овде су  стари Сиењани и Сиењанке, са 
својим „бизарним мозговима", већ смишљали пак- 
лене освете. Кад би се ови мрачни двори пренели 
у  лагуке Млетака, «.ино би дно још  једном про- 
цвало у  води, и тајна њиног бића, невидљива и 
мутна, добила би смисла, у  ванредним, риђим и 
бакарним спрудовима.

У ниском шипражју, иза зелених таласа зем- 
ље, на бојишту, сад, интернационална друштва 
троше сво је  бензине. Као на седницама, говоре се 
Духовитости и глупости, читави есеји  о политич- 
ком стању првих тосканских општина и талијан- 
ског принципата. Енглези се препиру о вондотие- 
ру Акуту, Французи о господину де Терму. Вабе 
из Ш котске, необично енергичне, читају у  трави
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сненске хронике и љуте се на Макиавелиа, јер, 
као добар Фиорентин, ту битку једва спомиње. У 
њеном сиенском опису по неки Енглез, с  правом, 
налази лепоте Милтонових битака, иеђу анђели- 
ма и арханђелима и руљом сотона. Земљиште по- 
коља обасјано је  и сад још  надземаљским освет- 
љењем, пгго пада на црвени град у  позадини.

О Сненн су  говорнли , доцније, п о  Тоскали: 
-Затворите јо ј само капиЈв, луда кућа је  готова.“ 
Она је  у  ту битку пошла ван себе. Грљења, по- 
мнрења, плач, литије и страшан бес против Фио- 
релтинаца, хладних и доброћудних, дебелих и па- 
метних, вдирили су се градом. Звона су звонила, 
косе су чупали, икоке љубили. Кардивал ди Б е- 
ле писао је  о то ј вароши, поновивши Коминово 
мишљење: „Страшна је  то животиња, тај град, 
и то су чудни мозгови." Све становништво плака- 
ло је  и трчало босоного да клекне пред иконом 
Мадоне „великих очију" {као некад Хера боопис), 
да би се, сутрадан, опет гушало и тровало због 
недолико дебелих дилбера. Данте их је  почастио 
ови м  стихом: „Б еш е  ли икад света тако шупљег, 
као сиенски?"

Срце сиенске војсве беху тешки, немачки 
оклопници, мажени и ухрањени. Пред њима су 
ношене иконе. Водио их је  кнез лепог имена, Јор- 
дан д ' Англона, о коме апокрифна хроника Мали- 
спиниа пише да је  био Пиемонтез. На својим 
огромним коњима, под црним и црвеним плашто- 
вима, оаушевљени вином, опкољени масом народа, 
ггри светлостн буктиња, н  он и  с е  упутнше н а  бо -  
јиш те као литија. Издалека, чинили су се, глупи 
и махинални, јашући гломазно, као велике ратне 
дрвене сгтраве, вучене на точковима. Сиењани ме- 
ђу њима, особито младићи, лепи као св. 'Борђе, 
беху перверсни, бели лабудови, са својом тужном 
песмом; дечаци врели у  својој лудој жељи да што 
пре отворе своја грла ножу, за  Марију и Сиену. 
Сиена је  била дошла боса, локајничка, излудела 
од ол ач а , аут еи  једнако клечећк к  молећи се,

међу сиенским хумвама, мирисним, као и оне на 
телу Марије, на којима спава новорођенче.

Кад је  свануло, во јсва пође у  6ој'ни ред и ви- 
де још  једном црне и беле зидине родног града. 
Беле сво је  заставе прогласила је  одећом Марије, 
и гомила исплакана није знала да су то боје Ман- 
фредове. Само са небесима била је  увек у  вези 
та ћакнута варош и још  пре јутра угледала ]'е 
велики облак што пливаше над логорима. Фио- 
рентинци, практични, и прозебли, од стражаре- 
ња, мислили су да је  то дим ватара, али је  ћак- 
нуга С нена ви дела , у  облаку, Д јеву  како је  закла- 
ња својим плаштом.

Један од најотменијих младића крете пред 
војском, па појури да први попрска крвљу себе 
и тло сиенско. Х ат му беше застрт црвеним пла- 
штом, на ком Ј'е био извезен златан зм ај.

Било је  решено у  Сиени: да се све касапи, да 
се „прави месо".

Тако је  сутрадан, кроз луду Сиену, ггроЈахао, 
веза н  и а  магарцу, окренут лицем према репу, по- 
клисар Фиоренце, вароши љиљана, и још  лепших 
звона него што су сиенсва. Свилени стег његове 
војске вукао се по блату калдрме и смеНу улица, 
ко је  општински чистачи (у то доба једна крмача 
и  седам прасади) нису могли да очисте.

Заштитница Сиене је  победила и натпиеу сво- 
га печата варош је  додала назив „општина Дјеве , 
и забранила уличним девојчурама да у  Сиени но- 
се име Марије.

Сад, испод вароши, води тамо лут, крај Фон- 
т е  Бракде, о  чијој в о д н  п ри ч ају  да заврће мозак. 
У пољима пуним шева зна се  н  сада  где је  боји- 
ште, испод меких брдашца. Иначе ну нема ни- 
каква трага.

Залада се из винограда у  виноград и меша 
*в ђ у  с ељ а к е , ж оји  и  сад гину од н о ж а  полнтнчхих 
противниЈса. Туче и убиства трају већ годину да-
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на. Странци ч екају  нирисне воКке. Путем про- 
лазе, мирно, огроини, бели волови.

Из иаљих села излазе голишаза деца и до- 
чекују  радосно. Магарци ричу са свих брежуља- 
ка; босоноги монаси иду пол>ем, под великим сун- 
цобранима. Над земљом трепере фини цветови 
неба, чије лишКе опада, на једак  бели манастир 
и далека брда. Пада се уморан у  јарак и тражи 
хлада под легтршањем шева, и гледа у  мравињаке 
који су безбројни. Вода и воКе, лод селои једним, 
дак ваздуха и мирис маслина, меша се у  једну 
пролазност, лаку, и без трунка нечег мутног, или 
болног. Мисли су ту најлепши тоскански дожив- 
љаји, све док попци под вињагама не почну да 
зричу.

Лепша од славе Сиене је  н>ена пропаст. Ту- 
кидид са сицилским описима и хроника Социни- 
ева, хладна и горка, после подне на тераси оп- 
штинскога дома, откуда се види сва земља сиен- 
ска, смире душу и стиш ају мисли, тако да сва бу- 
дућност постане једна мутна, блага равнодушност.

Кад се доста клала, и десно и лево, и грчила 
међу папом и царен, примила је  посету Карла V, 
који је  осмехом поздрављао Сиењанке, нзишле 
да играју пред и>име. Лакомислени и брзоплети 
Сиењани нису ни слутили шта их чека, од тих 
Шпанаца који  „у глави имају крв, али у  срцу 
лед". У  то доба су  мељали своје владе, чешће од 
кошуља. На власти се ређаху златари и седлари, 
пекари и обућари.

Рат се зачео песмом, веселом, сиенском, под- 
смевачком песмом, а  кад Шпанци почеше зидати 
утврђења, на зидине истрчаше сиенски светитељи 
и просјаци, лелечући за  слободом, запенушени од 
беса и грчева падавице. Капетан вароши, неки 
Клаудио Цукантики, павши на колена, предаде 
опет град Богородиии и мољаше се тако дирљиво 
да је  гомила урлала од плача.

Место цара, пошла је  на Сиену Фиоренца, не 
више она чиста и  доброћудна, већ обесна и  крво- 
лочна варош лава. ___

Град блудника и  монаха, содомиЈе и пролећа, 
и мистичних падавица, завршио је  свој живот под 
опсадним сулундарима остарелог и  побеснелог 
Козне Медичиа, чије је  попрсје тако лепо салио

У  Сиени обесише оба посланика фиорентин- 
ска затим их посекоше, ишчеречише, и бацише 
на бедеме. Под градом, у  опустелом и  поплавље- 
ном пољу, све до морских обала, врућих и оку- 
жених, ратовали су Французи, савезници Сиења- 
на, под вођством Пиетра Строциа. У последњим 
борбама, око њ сга се узалуд вила застава смен- 
ских избеглица, благо зелене боје, по којој беше 
исписан стих: „Слободу лутам тражећи, што ]е
тако драга.“ _

Град сиенски браиио је  тада брбљиви жен- 
скарош, Гаскоњац Б лез де Монлик, приЈатељ 
Врантомов. Сиена беше на самрти, а  њен вожд 
писао је  похвалу сиенских госпођа, које су ради- 
ле на утврђењима. Обећао им је  у  својим немоа- 
рима „да ће увек спомињати њино бесмртно име, 
све док књига Монликова буде живела, Јер, ваи- 
стину, оне су достојне бесмртног спомена, ако су 
икад ж ене биле достојне тога“. Написао ]е  како 
су оне решиле да бране сиенску слободу, како су 
се поделиле у  три чете. Прву је  водила госпођа 
Фортегвера, која беше обучена у  боЈв љубичице, 
као и остале ко је  беху под њеном заповешћу, са 
сукњом кратком као у  нимфе, „тако да им се ии- 
пелице виделе“. Другу чету је  предводила госпођа 
Пиколомини, одевена у  црвени атлас, као и сва 
њена чета. Трећу чету је  водила госпођа ЛивиЈа 
Фауста, обучена сва у  бело, као и њена чета. На 
својим стеговима имале су . лепо извезене, своје 
девизе, и Монлик каж е „да би дао много, кад би 
могао да их се сети“. Тако Гаскоњац описује њи-

342 343

Шпанци су посекли винограде, хватали сиен- 
ске сељаке и секли им носеве и уши, палили села 
и  клали децу, Дошло је  време зимских благдана, 
а  за  ручак се имало мишева и мачака и паса, а 
жене су између бедема пасле траву. Куће се ру- 
шиле, мртваци лежали по улицама, топ је  целу 
ноћ грмео. М ржља против Фиорентинаца држала 
је  једино понос. Под прозорима гаскоњског вожда 
умирале су сироте жене, пале од глади. „Дешава- 
ло се да је  на сиси лешева лежало још  живо 
дсте.“

Сам комаидант једва је  стајао на когама, и 
легао је  најпосле у  постељу. Но када чу да на- 
род очајава и помишља на предају, крај болесног 
вође, он се последњи пут придиже и још  једном 
обуче своје одело од црвене свиле, извезено зла- 
том, д ј т о  га је  носио некад „кад беше заљубљен". 
Кад се обукао и ставио на себе боје своје даме, 
па обесио тешко оруж је око врата, препаде се од 
бледила свога лица. Бледом, као мртвацу, паде 
му на памет његово старо, грчко вино, и, од стида, 
да не помисле да је  кукавица, или слаботиња, — 
пише —  „опрао сам снажно њиме лице, док није 
добило мало ружичасте боје, и попио с  парченце- 
том хлеба три прста, затим сам се погледао у 
огледалу. Кунем вам се да нисам познавао сам 
себе, и чинило ми се да сам још  у  Пиемонту, за- 
љубљен као што сам б и о .. .“

Ускоро се дуг ред људи и жена крете из Сие- 
не, оних који су радије остаеили своје куће и 
гробове отаца, него да дочекају Фиорентинце. Пре- 
ко лешина, кроз попаљена жита и окужене зем- 
љ е, вукао се ред изнемоглих избеглица.

Командант опсадне војске, војвода Ђ ан Ђ а- 
вомо Медичи, разбојник и кнез, од кога је  про- 
цвилело било језеро Комо, био је  галантаи и лич- 
но је  испраћао Француза, јашући поред њега. О 
томе пише Гаскоњац у својим мемоарима: „То ни- 
је  ишло без шале и смеха.“

Најчувенији део града Сиене и сад је  општин- 
ски трг, опкољен старим дворцима од самог ка-

мења, модрог и  руменог, ш то је  у  пролетње ве- 
чери ружичасто. Народ га и  сад зове као и пре 
пет столећа „Кампо". Сав зазидан, тај трг се није 

‘ много изменио, У подне је  ж у т као пећ и зажарен,
а  ноћу, са својим обликом потковице, обасјан ме- 
сечином, чини се празно грчко позориште. Нагнут 
према општинсвој кули, он и сада види зборове, 
литије и стародревне сиенске трке коња. Звона, 
блага сиенска звона, ту цело вече брује. Из тог 
каменог дворишта, као копље срља у  небо кула 
општине, висока сто и два метра, румена, а при 
врху бела. Фина је  и танка као крин. Нацрт су 
за њу дали златари, а  врх њен је  сазидан по пла- 
ну сликара породиља, који се зваш е Липо Меми.

Чува она и сад још, права и непорочна, Сие- 
ну, у  ко јо ј се љубаа у  X IV  веку јављ ала у  недо- 
раслим телима, још  пола дечачким, и била увек 

| плаха и фанатична. Запупеле гране висе над свим
' тим ћакнутим варошима Тоскане, пуним Богоро-

дица, финога струка и светлих, зачешљаних за- 
тиљака. Девојка носи цео свет на дојци, не већи 
од сазрела воћа, и љ уљ а га ходом својим, по про- 
лећу. По свим сликама и грађевинама Сиене, виде 
се облици тврдих оклопа и слабих девојачких 
удова, а  из све сиенске земље шири се снага и 
благост младога тела што рађа.

Танки и дуги њени прсти држе дете, као јаг- 
њ е пролетно, а  очи су јо ј  мутне и пожудне. Очни 
су јо ј  капци бледи и спуштени, као у  сирских и 
персијских играчица. Уста и нос јо ј дрхте, лако 
и осетљиво, као морско биље. Коштуњааи састав 
њеног тела понавља се вековима, у  разним де- 

' војкама. Засуте адиђарима, те  Марије су и на ико-
нама младе Сиењанке, бледе и болешљиве, не- 
моћне у  својој телесној финоћи. Пуна их је  сва 
варош и све цркве, па и двор Општине. Под јед- 
ном иконом стоји написано, руком сликара који 
је  Богородицу насликао: „Доменико Те насликао, 
а сад Ти се моли.“

Пред општинском кулом Сиене, као у  некој 
затвореној дворани, служила се лре, за све жи-
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теље, јавно, служба бозкја. Монтењ је  у  свом пу- 
топису описао ту пијачну литургију. Кад свеште- 
ник уздигне путир, засвира трубат, и св ч  бакали, 
занатлије и дембели, у  својим крчмама уоколо, 
изиђу да се прекрсте.

Зграда оппггине тосванске увек је  охола и 
модра тирђава, тешка и висока као римски водо- 
води. У  њеним мрачним дворанама ломила се 
ш хнит а демократ ија тих градова, што су  биле 
праве луднице. Лепота сиенске општине у  вели- 
ким је  и тешким спратовима готике, тврдим као 
оруж ја и оклопи. Као и дивљи, огромни двор 
ошптински у  Перуђи, и сиенски је  модар и дре- 
ван, крволочан вао и  оне вучице што су биле 
знамење Сиене.

Руб зграде је  фини накит, али су зидови твр- 
ди и тешки, као некад у  Микени и на Криту. Пр- 
ви спрат је  низ кампанијеких акведукта, са про- 
зорима витким и лаким, као женске одежде ране 
ренесаное. Сва је  нрна од гордости. Капије су 
толико источњачке, као да их је  зидала иста ми- 
сао која је  замислила Вратнице Сунца у  Толеду. 
Капела за  литургију, испод н,их, ноћу, у  провид- 
ном мраку, има сенке као трем атинских кариа- 
тида. Везујм о свет и не распарчавајмо га: сви су 
облици у вези, као што је  исти ред корака у  игра- 
чица мегарских и сидонских и јааанских. На челу 
сиенске општине сија триграм Исуса Христа, знак 
св. Бернардина сиенског, у  сунчаном колуту, као 
неко халдејско знамење, али му на врху два 
звоника имају, нехотице, сасвим облик старих, 
јеврејских светњака.

Пиаца пред катедралом, нсто тако зазидана, 
још  је  тиша и раскошнија по материјалу.

Сиека се ту попела на врх брега, у  модро 
осветљење вечери што кроз плави, провидни прах 
небеса, прелива густо плоче и кровове и старе 
иконе, византинских боја.

Катедрала, једиа од најчувенијих у  свету, од 
црног и белог мрамора, са својом чудном, пате-
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на основу сталања и рађања. Пизанска, средозем- 
н а  раехош. Фасада сиенског храма, толихо лута 
описана у  путописима, изгледа, вечером, као 
сребриа огромна оргуља, са основним обликом си- 
ринкса.

Амвон Николе Пизанца, са којим почиње но* 
ви век уметности, чини се, ноћу, као положена, 
мраморна харфа.

Раскош материјала је  неописана, а  на фасади 
су  се безбројне фигуре скамениле, све у  пате- 
тичним, пизанским ставовима. Сва је  црква тако 
брижно клесана, као какав ковчег ол слоноваче, 
епитет који  иде у з  име Марије. У  готику норман- 
ску и монашку, узидаше и овде егејске капије и 
покрише их завесом од мрамора, као чипком фла- 
манском. Иза њих је  унутрашњост храма, барок- 
на као нека стара опера. Црква, огромна галија, 
украшена са сто шездесет попрсја папа и триде- 
сет и шест императора, по плану сулудих Сиења- 
на, била је  само јеана побочна страна храма који 
еу намеравали да сазидају после победе над Фио-
ренцом.

У цркви је  тишина, али ће ускоро хујати, кад 
се врате Американке, са јахањ а по Мареми, или 
са јурења тркачким аутом до Волтере. Вратиће 
се да фотографишу три голишаве Грације, позна- 
ту нраморну групу ж ен а , што још  у в ек  стоји, 
непокривена, у  сакристији цркве, чије је  зидове 
Пинтурикио украсио отменим фрескама папе Пи- 
коломиниа, на којима се понавља лепи лик Рафа- 
ела и дебељушни стасови младих пажева, које 
Барес назива: „правим пажевима за уживање".

О свет љ ењ е у  х р а ц у  ј е  млако, иао да није од 
овога света, и пада у  високе сводове, што се ша- 
рене као велике чаше цветова, плаве и засуте 
златним звездама. С ја ј је  у  цркви густ и зидови 
се светле, као огледала од глачаког камена. Из 
прикрајка, кад свештеници служ е, у  љубичастим 
и лорфирним зидовима, изглеаа као ванредна 
опера миланских пеаачица. Маска људска игра 
и ту, под ликом јарца, неђу стабљикама биља.

тичном готиком, изгледа као хришћански сарко- 
фаг, али да је  од арапске руке.

И за  Сиене, у расцеетаним воћкама, још  стоје 
рушевине монашке готике манастира, које ме се- 
тише цркава у  Бретањи, али кад би се ови зи- 
дови срушили, појавили би се, под готиком, ко- 
ринћански сгубови, грчке хетере.

Катедрала је  галску готику превукла свилом 
т осканског н еб а  н  арет ворила ј е  у  р а ск о ш  латнн- 
ску, енеидску.

Тако ја  у свету видех: да се све може пренети 
морем и у  туђини научих: да се на ничему може 
сазидати брдо, пролећно и мирисно. Бесвесна и 
бедна, урођена туга, под првом кишом, у  замагље- 
ној сиенској пољани, што личи на воћњак, не- 
стаде, и као и пред огромним, пизанским зграда- 
ма, у  провидну безбрижност се претвори. Тоскана 
и мени девојку породиљу показа. Тако се пробик 
кроз страшне, славенске жалости, и таа, кад за 
најближе своје да знам, нисам више желео, и 
селима нашим да се вратим, нисам више умео, 
спазих сличност, исти мирис и јединосушност мог 
Срема и Тоскане, и све се смири и на добро окре- 
те, јер  и Сиена значи љубав, а  љубав се, као ваз- 
дух, око света увија.

О сиенско] готици написане су узалуд многе 
књиге. У њој су слољни зидови Св. Витала равен- 
ског и римски акведукти, сводови византинских 
богомоља и шаренило каирских мошеја. Ноћу, у 
месечини, са раскошном фасадом, она личи на 
ивдијске пагоде.

Оно што је  најлепше у  то ј п и зан ској уметно- 
сти, пренесеној у  Сиену, то је  та раскошна збрка 
свих облика који постоје, нарочито астралних. 
Сунца се врте у  њ ој, месеци с ја је , звезде трепере, 
планине се дижу, реке теку, мостови граде, по- 
тоци жуборе, стење се ломи, бил« превија, у  том 
црном  н  белом мрамору, сазнданом ипах леденим 
разумом, у  реау свих геометријских могућности,
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Чини се багдадска мошеја, пренесена у  чиете и 
снезкне висоравни медске. Изгледа као огромна, 
помпејска бања. Пбд јо ј је  мозаик са урезаним 
сликама животиња, лавова и алегорија. У тами 
је  њеној источни мир, далек од стакленог, хладног 
и  јаловог хришћанства.

Света водица се ту шкропи из мрачних кр- 
стионица, на којима је  меки и интелектуални Ф е- 
дериги извајао делфине и херувиме, Амора и на- 
дуване тритоне. Амвон Пизанаца, увече мраморна 
харфа, претвара се у  топлоти дана у  авориште 
гранадско, са својим лавовима. Сунце источно 
једнако букти над крвљу попрсканим биковима, 
Самсоном и голим Давидом, који су урезани у 
поду црквеном. Кад се пређу Филистејци, модра 
тела срна и јелена, плаветнило делфина ч алего- 
рије дечаштва и старости, стигне се најпосле пред 
слику једног старца, са турбаном на глави, од 
чијег натписа остаде само пола речк, кратес. Тако 
је  урезан, у  под хришћанске цркве, радознали и 
несносни каменорезац из А-гине, онај Сократ који 
нас учи Лепоти; оној која се угледа тек кад се 
сви редови лепота прођу, на највишем стелену, у 
мистеријама љубави, чудесној лепоти, нестворе- 
ној и непролазној, која није лепа само сад, а у  
неком другом времену не, лепа само за  нас, а 
ружна за друге; Лепоти која  лица нема, нити има 
тела, која није знаност, нити говор, није на зем- 
љи, нити на небу, или у  нечем другом, него је  
вечна и ради себе саме и у  себи самој; Лепота 
која, док се друге рађају и губе, не расте, нити 
опада, него промена и нема.

Мисам могао да се отмем том једнаком ам- 
пиру, који ми се свуда указа и појави у  Тоскани, 
као нешто што умире на оном што је  давно умр- 
ло. Једино та ј ампир још , са нечим болесним у  
себи, живи на дну вртова, по црквама, и  одд фон- 
танама.
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Чистоте тречентиста и љупкости ране гатике \
мртве су, и на лицу места, и све пролеће које сам 
прошао уздуж  и попреко по Тоскани, било је , 
неочекивано, сасвим у  знаку амлира.

Рим, онакав вакав је  био много после Бер- ј
ниниа, голишавост Канове, финоћа и болна чул- I
ност Млетака, још  се јављ а ју  понегде, схватљиво .
и  блиско; све што ј е  п р е 6нло, прошло је  сасвим, 
и ни у тешким визијама не да се натерати да још 
једном отвори своје модре, мртве очи.

Могу се писати путописи о дивној Тоскани и 
Треченту колико хоће: нико више неће сусрести 
стари ток Арна, ни видети биће Фиоренце, какво 
је  остало у  оку Кавалкантиа; нико више неће 
тачно означити плебејску снагу Масача, ни проту- 
мачити слатку душу ко]у је  у  грлу носио Дучо.

Осећа се још  само романтично путем. Ампир 
Стендала, и једино доба које се, успут, још  може 
додиркути руком, време ј е  пармско.

По нека црква, по нека башта, или мост, у  
пролећу, имају још  очи миланских позоришта и 
душу бајронских јачача, али осталом ни трага, 
ни гласа. Под Алфиериевим само трагедијама 
још , куца срце ових старих, чувених, талијанских 
лаланки.

Тек к а д а  с е  лређе у  зелену Умбрију, наилази 
се на дах невиније зенље, затворене од света, и 
на сачувану близину старијих облика. По руме- 
ним улицама Асизе, сиротиља Ђота још  )е топла, 
а тамне иконе у  вечери П еруђе, јеш  миле и  веро- 
ватне.

У  зори, сиво и ружичасто Тразименско језеро 
и сад )е као пре две хиљаде година, а Проповед 
рибама и сад је  јасна и нежна, без досаде прош- 
лог, и отужности еремена.

Прошлости има, али и н>еног трајаља.

Лик најстарије Сиене, оне из доба великих 
победа и првог таласа богатства, још  сасвим сред- 
њовековни, јако офарбан, сачувао се, тужаи, у  со -
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„новог и слатког стила", када се певало иедир- 
иутим, надземаљским драганама.

Отац му је , у  доба сајмова сиенских по Шам- 
пан,и, био пун дуката и решио се да сина што лре 
скине с  врата. Оженио га )е лако, са неком мато- 
ром девојком. Кљедовски, историк Сиене, нисли 
да је  „морала бити богата, јер је  била ружна". 
Да за живота не да сину ни пребијене паре, на- 
лазио ј е  старац сто разлога, али да и х )е  и  дао, 
Чеку никад доста најамио не би.

О тој својо) милој жени, Чеко је  написао 
велелепан сонет, познат по Италији. У њему )е 
оп и сао с в о ју  ср ећ у , кад зором  из пост еље устзје, 
као неки матори зма), пре но што је  намазала ли- 
це разним сиенским мастиша, фарбама и сириџи- 
ком.

Зато је  Чеко проводио целе ноћи у  скитњи.
Стоји забележено, у  општинским књигама 

Сиене, да )е  год. 1291. нађен ка улици, после ве- 
черњег звона. Градско веће, ко је  је ,  у  то доба, 
званично забадало нос у  приватан живот својих 
житеља, казнило га је  са двадесет сребра. Увек 
без пара, чувен песник већ на далеко, отац то- 
лике деце, дочекао је  да казну плате место  њ ега  
другови, и то: неки Угацо, брица, и неки Пучо, 
амалин, два коцкара.

Ж ељаи да се и он покаже у  вртовима и ве- 
черњим састанцима отмених сиенских госпођа, 
где )е било дозвољено све, али за скупе паре; 
да на тркама, чувеним у  Сиени, трче и његови 
коњм, и  да м он гости своје госте, омрзнуо )е 
дивљачки оца, који није хтео да умре, и још  ви- 
ше своју мајку, која )е своје паре давала кућном 
пријатељу. Спевао и х је  у  псеће сонете, који 
циче и сад још, после толиких оголећа, од мрж- 
њ е и зла. Једне ноћи, кад )е  лежао оболео, уобра- 
зио је :  мати је  покушала да га отрује неким 
прашком.

Шегове сонете, талијански естети, који много 
лодносе, називају хумористичним. Мало је  слич- 
них стихова људска рука написала.

нетима њеног највећег лиричара, страшног пи- 
јанца и коцкара, чувеког Чеко Анђољериа. Ж и- 
вот сиенски тринаестога века, груб и диваљ, и 
сав тај град, већ у  то доба мрачна лудница, ви- 
ди се јаско у  канцонама те  бекри)е.

Као сви житељи Снене, и Чеко беше махнито 
дрзак, мало ћакнут, симпатичан уосталом, и лаж - 
љив, али тужнији од другнх, развраган и горах, 
и опор, као онај сиенски ловор што расте под гра- 
ДОм, слободно.

Отац му беше богати зеленаш, прави Кир 
Јањ а сиенски. Мати му беше из чувене породнце 
Салимбени, познатих, охолих вукова сиенских. 
Већ у  то доба, грађански рат, паљевине и убиства 
беху на дневном реду у  Сиени. Банкари и бакали 
беху преотели маха над властелом. Да ое и  Чеко 
родио, било )е без икаквог смисла.

Госпођа Лиза, мајка Чекова, свађала се сва- 
ки дан са мужем, и долазило )е и  до разбијања 
судова, ипак је  кућа била пуна деце. Имала је  
анђела хранитеља ко)и се зеао госпар Мино Дзе- 
па, што би значнло да је  био хром. Изгледа да 
)е та) рентиер, који  је  водио финансије госпође 
Лизе, имао удела у  свему, па и у  Бож јем  бла- 
гослову породице. Међу првим стиховима већ, 
Чеко ј е  напм сао: „Зачет бејах у  дубоком болу, 
и дадиља ми би меланхолија."

Из те  куће, пуне лажи и хришћанског при- 
твдрства, Чеко је  бежао у  клуб младих и бога- 
тич Сиењана, хоји  је  имао своје раскошно наме- 
штене дворане за  пијанке и оргије, у  којима се 
стварао прави пакао. Ноћи је  проводио под про- 
зорима сч ен ск и х  дама, непорочног, и мање непо- 
рочног гласа. Већ у  првим својим песмама спо- 
миње радо убиство и сматра га за најбољи одго- 
вор на све што вређа и зада)е бола. Знао је  да 
влада коњем, и аачем, и ножем, али )е бежао од 
војне.

Тахо му )е младост прошла у  пијанкама и ту- 
чама, и песмама, тако кеобичко грубим, у  то доба
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Али )е  и по овог ћахнутог и грозног Сиеша- 
нина дошла љубав, да га стиша и расплаче, у 
пречистом болу пролазности и  самоће, у  стра- 
сти, к о ју  су  тако отмено сносили Провансалци. 
„Она“ беше кћи једног сненског лрле, сццтра на 
језику, а  тако млада и бајна. Пет горких година 
—  каж е канцона —  витлала га је  бура, на мору 
љубави.

Умео је  Чеко, као и  еви Сиењаии, дрхтато и 
сузити од нежности, али и рикнути као људо- 
ждер,

Измучен мржњом, мада бевде рођени весе- 
љак, уморног тела од разврата, коцке и бдења, 
упаљене душе, клекао је , као пред Мадону, пред 
ту младу и бајну девојку напрћена носа. Са туж - 
ним и  вилонским беснилом обилазио )е  од тада 
град, тражећи свуд ту рунену цуру. Први је , у 
талијанском песништву употребљавао реч: мелав- 
холија.

Бекина, а бекино значк гробара, била је  ц у-  
ра ситнога хсда и брбљивих усана, али )е  и ђаво 
погледао за  њом кад је  изишла из пакла, и по- 
нела у  свет своје насмејане очи, лепе кукове, и 
остало. Бистра и проницава занатлијска хћи, није 
пала с  крушке, и видела је  одмах с  киме има 
посла. Научила је  Чека да гуди у  анђеоске жи- 
це, да јо ј  пева провансалске химне, сличне онима 
којима су тада певачн певали дражи М ајке 
бож)е.

Увидео ј е  најпосле да и за  љубав треба во- 
ваца, и завапио у  сонету. „Бекина хоће ствари 
тако скупе, да и х ни Муханед ке би могв купит,"

Паре није могао доста да набави, и псовке и 
псећи сонети, на рачун старих богомољаца и зе- 
ленаша, остадоше без последица. Видевши тад 
да ће изгубити једино што му се у  животу дивно 
и младо јави, „утањи толико да се скоро про- 
видио, не у  телу, него што се џепа тиче“.
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Свако вече, у  мирисној Сиеки, легао је  са 
страшнои псовком и ужасон, јер  ће му је , можда 
већ сутра, неко други отети; и док је  спавао у 
прл>авом дому, после страшних породичних сва- 
ђа, сањао је  кахо га то насмејано девојче лако 
осгавља к  вара. Видео је , резигкирано, и  њ у , у 
правој боји, али није имао снаге да прође крај 
мириса пролећа. Написао је  тада, презриво, сам 
себи: да га окупо стаје та меланхолија, ко ја  га 
тера у  загрља] зеленаша, а увидео је  и то: „да 
се заљубио у  неког ко исто толико разуме пгга 
је  љубав, колико се кућни пријатељ његове иа- 
не разуме у  звездама".

Па ипак, да ли свемоћна чистота пролећног 
неба Сиене, или веки дукати, добивени изнена- 
да, на коцки, тек нешто му најпосле поможе, и 
можда још  пре но што му власи почеше да седе, 
осетио је  да иде дан који: један вреди више од 
свих других. И кад најпосле зачу њен кикот под 
својим грудима, испевао је  сонет коме нема равна 
тада у Тоскани. Почео га је  чнстим срцем и неж- 
ним речима, какве већ годинама говорио није, 
Први стихови те песме гласе: „За сваку кап воде 
ко ју  има море, у  срцу мом је  сто хиљада радо- 
сти.“

Стишан и благ, за б о р а в љ а  породицу, кућу, 
страшне родитеље, и шапуће уморно: „да се ето 
попео на расцветану воћку љубави и узбрао цвет, 
што му се  даде да и он има нешто за  радова- 
» е “. Није ни слутио да га грозота будућности 
тек сад вреба, у  заседи. Изгледа да је  лочео да 
стари, а  отац, није више, уопште, хтео да плаћа. 
Чеко, као да је  шенуо памећу, лутао је  по граду, 
као вук, и  писао —  како сонет каж е —  песме 
против оних: који су  богатн, а  рођеки су да бу- 
ду дрипххи.

Пошто га је  једно време варала, Бекина ]е 
видела да је  лошло време да се и она уда поште- 
но, хао и друге честите госпођице сиенске. На
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чесма, провансалског назива, чувена сиенска Фон- 
те  Гаја.

И Сиена се, као и остале етрурске вароши, 
мучкла са водом. Често се грађанима Сиене, по- 
лулудим од грозница и запара, чинило да под 
земљом ч у ју  кикот водице. Тада би настала мах- 
нита бушења у  дубине, у з  подругљив смех све 
Тоскане. Већином су  налазили здравицу од кре- 
ча и глине, а  једном наиђоше на једну јаму, 
и  у  њ ој нађоше кип Дијане.

После победе на Арбии, кад ]е  Сиена спусти- 
ла сво] уплакани лик међу дојке Богородице, 
коју и формално изабраше за  поглавара општи- 
не, варош се још  више загкелела чисте воде и 
хладног кладенца, где би сваки сиенски житељ, 
кад буде долазио да утоли жеђ, видео киц Ма- 
тере Б ож је , место погане, полуголе ђаволице.

Јаков из породице Кеерча, син златара, као 
и остали којн  су зидали ове куле и замкове и 
капије, био је  у  то доба најсдавнији каменорезац 
у  свом завичају; Општина њега одабра да јо ј 
у р ади  радове око чесме, „као огго  б еш е  ред у  
добрих мајстора, добронамерно и  без подвале."

Осетљиви и јако фини, жељни удобности и 
чулни, као и њини древни претци, у  тој црвеној, 
зрелој земљи, и Сиењани су најпосле успели да 
доведу воду, са далеких брда, чак у  град, дугим 
акведуктом, баш на сам трг општински. Варод 
ј е  играо, п ев а о  и клицао дуго, под егрелама див- 
љ ег Сунца, а  ноћу, у  топлим таласима расцветане 
земље, у  част извора.

Год. 1408. почео је  Кверча рад, кад се вра- 
тио из вароши Луке, где је  био да изреже из 
мрамора мртво, али изљубљено тело, госпе Ила- 
рије дел Карето, младе и рано умрле жене та- 
мошгвег гираиина. { Ј е д н о г  богагог бакалина, који 
се четири пута женио чувеним миражџикама, 1Ш 
живео за  политику.)

Био је  изрезао, као неку клупу од мрамора, 
басен за воду, са Дјевом што држи дете. Н>у ]е,

ужасно запрепаиЉење Чеково, поче све чешће 
примати проводацике, и, најпосле, —  срећно се 
удала.

V  којин подрумима и крчмама живљаш е та- 
да Чеко, не знамо; његови сонети, бесни на све 
што је  женско, в ед и ч а ју  тада лелоту једног 
дечка.

Са ружном женом и  петоро одрасле деце, 
Чеко је , покуњен и погурен, ишао у сусрет смрти, 
иза ко је  кишта лепо више не чека. Његова ду- 
ша, хао отров, сачувала се у  једном сонету до- 
саде и гађења, који ]е редак у  свету по дивљем 
цинизму, скривеном јаду, и  немоћној, демонској 
жалости, ко ја  се горко церека, на пакленом дну. 
Т ај сонет почиње урликом, полулудим, од жуди 
убиства, Бити пожар, па свет спалити! Бити олу- 
]а, па Све раздробити! Бити вода и све потопити! 
Бити Еог, па све у  бездан стрмоглавити!

Терцине, тога сонета, при храју гласе горко 
и  сиенсхи.

Да сам екрт, тражио бих сооЈу најку, 
да с&м живот, хоа ње, остао не бих, 
а сдично бих чинио и саои бабајку.

А да сам Чско, што сам и што сам био, 
младе и фине госпе узео бих себм, 
а  сеаре к  гадне дџусом оста&нл

И сад Још необичне тишине владају, у  подне, 
на тргу опшпше, па се јасно чује, као у  камени- 
том дворишту неке ааијске или афричке тврђаве, 
пљусак општинске чесме.

Она ]е само копија некадашње, Чији су разби- 
јени мрамор и преостале осгагке сместиди, иа  
терасу другога спрата општине, са ко је  се виде 
све љубичасте сиенске долине. Изузев чесму Пи- 
занаца, во ја  ме чека у  Перуђи, овај ]е  студенац 
н а јл еп ш и  м еђу  а р ев ш ш , мраморним  студенцима 
општинским, по имену већ извор радости, весела
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као сликари сиенски, начшсио дирљиву и  младу, 
са два анђела, ко]и јо) сто је са  десна и са лева.

Затим је  поређао крај љ е богиње Правде, 
Мудрости, Храбрости, Материнства, па Умере- 
ности и Вере. На крају је  поставио рељефе Ства- 
рања Адамовог и Истеривања из Р аја , а  засебно, 
на врху стубова, етајала ]е  Реа Силвија, мајка 
Римљана, са два близанца (тако да су ]е, још 
недавно, и у  врло добрим студијама, држали за 
кип Мклосрђа) и Ака Лауренција, дојкиња Ро- 
мула и Рема, што се Сиењанима, охолим на ле- 
генду о постанку свога града, особито евидело.

Као нека мраморна клупа из старог грчког 
позоришта, сад је  та чесма однесена на терасу оп- 
штинске тврђаве. Пре је  за  њу била позорница 
модра, камена потковица унутрашњости Сиене, 
са дворовима и  кулама, а  сад, у  овој висини, из 
тог полупаног, разрушеног басена, из кога више 
не шикћу нлазеви воде, види се у  небеса бе- 
скрајна.

Хоризонт обутвата добар део Тоскане, зеле- 
ко и  п лав о  м ор е  брдашцЗ и  долина, а  тамо где 
се дизала високо кула, у  облацима се види врх 
Амиата и вечна игра биља и  даљина.

Испрепуцани и раздробљени мрамор смештек 
]е у з  аид, и отвара своја тела и месо жуднин 
очима. Фигуре кипова су разбијене, Једва их има 
мало целих, али овако, као недовршене, утичу 
јо ш  м ођн и је и  чуднмје,

Многи се и не лењу внше на терасу, мада је  
чувена са свог видика, и мада је  Вуонароти, у 
младости, много загледао рад овога мајстора у 
Болоњи. Ђакопо дела Фонте појавио се тако из- 
ненада и развио тако илахо, да се чини без везе 
са прошлошћу.

Н и хонстантинско, н и  равенско, не осећа се 
у  љеговом таласаотом мрамору, него нека болна 
сазрелост и етрурска пукоћа облика. Већ тако 
рано, последица смрти беше нека зрела чулност 
у  тоск&нском, провидха и лака и ничег ломбард-
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еког и  неуког у  овом сиенском мрамору нема, 
као у  почетку осталог талијанског кипарства.

М и ш љ е»е фиорентинско о пореклу Кверчи- 
ног талента, особито приче архилажова, критича- 
ра Вазарија, отужно је . Прошлост његове умет- 
ности је  нека туж на страсност, ко ју  је  Содома, 
цртач његових торза, начинио дивном, а која се 
крила и вукла, под том тогшом и мирисном зем- 
љом Тирсена, донесена од некуда са Егејског 
мора, —  ж удк,а јуж љ ачка, пошто је , пре, била 
благост источна.

Питомост руке и телесна пожуда, којом је  
начинио крило и пас својих Богородица, иста је  
као начин израде ћутљивих тосканских глава и 
самртника у  Етрурском музеју Фиоренце.

А за  те  кипове, осмехе, месо и тишину мра- 
мора, писао је  надрикласнк, барокни Вазари: „У 
њима не беше финоће."

ЈВуљ ају  се, међутим, и  сад још, од живота 
и тамне снаге зачећа, крила његових кипова. 
Имао је  у  себи љупкост, а научио је  виткост го- 
тике, у  ко јо ј не беше ничег телесно деформиса- 
ног. Занесено ч  чулно пришао је  телу девојке и 
смирио се над н>им, у  вери зачећа благих, и ду- 
бина пролећких и безданих. Волео је  своју Сиену, 
ради њене душе и тела, у којима се тајно обно- 
вила сласт нолићанска, грчка, морем довезена, 
кротонска, сачувана у  слаткости латинској и раз- 
врату тиренском.

Тераса његове чесме прво ]е одмориште где 
опет ухватих возу са нечим што ме беше већ у 
Пизи обузело, јасн о , али да.теко.

Ваздух ту, бистар и чист, сиенски, млак и 
љубичаст, увек дрхти по Општини, што цео дан 
мења боје и облике, као провидно море, над ру- 
менин стенама на дну. —  На дну смо нечег бес- 
крајног, и шум је  живота нечујан, и светом вла- 
да увек модра и мека тана.

Тоскана, са те  терасе, изгледа као огроман врт.
Оно што сатима задржава поглед на тим ки- 

повима, то је  та веза са тлом под њима, дивним
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тлом Тирсена. Под збрком т е о р и ја и  « т е « “ «  
реклама, огромно јединство уметности П0СВСТ^
И  мир, један исти мир, за  монаштвом и  за  раз-

ВРаТПонекој богињи остала је  само глава. Од ство- 
реиог Адама само лепо тело, у  истом п°ложаЈУ 
п  слично сикстинском. У  Перуђи наиђох у  т е ^  
Дучових анђела што свира3у, на баханткиње из 
Мизије, при плесу, копираном ко зна г№  св П®Р" 
гамских мрамора и атичких теракота, али ова 
свечана, дорска лепота Кверче, дубља ]е, и ова 
тиренска чулност дуж е је  и невидљивиЈе са гр 
ких обала путовала.

Дубоку добит што ми поклоетадге лутања по 
Тоскани, називам мутним именом Љ у б ави ,«  осе- 
ћам суморним спојем, игго га зовем благост, са 
свим видљивим и невидљивим.

Лепота „Мудросги“ је  без јасн е прогвлости, 
али њена глава има лик Ариадне, а тело јој сло- 
бодно игра од радости. И готика сгојећих фигура, 
љупка и  мање вајарска, има у  себи тог сиенског, 
мутног, оригиналног тако рано, али Је особито 
оно што је  преостало од кипа „Материнства , то- 
сканско чудо. Од оштећеног и разбијеног мрамо- 
ра остао је  само торзо, половина тела, застрто
одеждом. „ _  .

У жељи да се не задовољим баналним тума- 
чењем ломбардског и римског, готског и визан- 
тинског, у  талијанској уметности, тражио сам та- 
јанствено нешто, опште, урођено, што осетих од- 
мах чим зађох у  овај дивљи и суморни кра], и што 
мк се после јави  к а о  неигго болно, што каткад узе 
на себе лик источњачки, мртвила и раскоши.

Неизмерном финоћом био је  из мрамора из- 
вајан трбух девојке Матере, оида кад још  руке 
уметника ни глину нксу умеле тако меко да из- 
лепе. Иза пуноће и чулности Кверчине, и његове 
готике и латинства, крије се  нешто непротума-
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У подне, кад пиљарице спрене своје столове, 
силази ое у  подруме пред Ошптином, где се, око 
мирисних флаша жутог киантиа, купе писарк и 
бакали, да се, као некад давно, побију и  пободу 
око политике. Вођи црепоручују силазак у  једну 
од тих крчми, свакон ко после читања хоће да 
машта о старон лисцу, тиранину Сиене, чувеном 
Пандолфу Петручи.

Макиавели му се дивио, том човеку, а  он му 
признаваше да влада од данас до сутра, и да 
своје мишљење ствара на сат, „јер ово време у 
коме живимо, надмашава нан разум“.

Међу лудим партијама банкара, занатлија, 
мазгара и фукаре, он је  невидљиво смештао своје 
људе, и тако, као светац, владао. Можда је  у  как- 
вој фиорентинској хроници прочитао што о Ати- 
ни и Периклу, тек, почео је  да скупл»а око себе 
уметнике и да мисли о бесмртности духа. Не мо- 
ж е се порећи да је  умео красно да врда, неђу Фи- 
оренцом, жељном рата, краљем Француске, и сво- 
јом ћакнутом Сиеном. Мирно и често гледао је  
смрти у  очи, ц, не стиаећи се бившег сиромаштва, 
држао се жена из народа.

Кад му беше шездесет лета, год. 1512, одре- 
као се власти, у  корист  снога љубљенога сина, 
једног обичног клипана. Походио је  једко вре- 
ме лековите бање Св. Филипа, и сав је  свој ж и - 
вот посветио сво јо ј метреси, кћери једног ко- 
вача, жени једног седлара. Умро је  тихо.

Симондс, енглески путописац, уводи у  Сици- 
лију, са стиховима Овидија који се заврш ују овим 
узвиком: Р егреШ и т  иет езс, „непрекидно ]е  про- 
леће".

Заволех т а ј стих и једнако га понављам се- 
ћајући ое Сиене и њеких чудних житеља, мистич- 
ких љубавника и кад су сликари, монаси и мо- 
на.чиње. И  сваки пут хада ее будем сегио тослан- 
ског пролећа, ма где био, по туђини или у  зави- 
чају, при крају ћу увек осећати, у  полумртвилу

размишљања, под болом свести, та ј стих, везан 
у  мени за до!5а што га проведох у  том граду.

После густог заноса што обузима путкика од 
мирисног додира сиенских прошлости, и виткости 
састава сиенских творевина и ствари, чека оштра 
и јасна суморност сиенских личности, давко не- 
сталих и још  моћних и модрих, као и  биља и 
ваздушне појаве, на том древном тлу.

Крајем X IV  века сиенсхо је  сликарство ство- 
рило слику Д евојке породиље, у љубичастом оде- 
лу, на златној, византинској подлози, танкога 
паса и дивних руку, а  теш ких и чистих очних ка- 
пака. Та радост рађања, ко ја  се враћа хиљадама 
година, дуж  Нила и Тигра и Ганга и Јанцекијан- 
га, непрекидка је  као и пролеће. У њој сам нашао 
утеху за  себе и за Словене.

Пошто у  Сиени ничега пре њ е било није, и 
пошто је  сликарски занат био сасвим заборављен, 
и мени се, као и Сиењакима, та ј дубоки моменат 
у  прошлости Уметности италске учинио право 
чудо. Мада сам давно знао да ништа не бива без 
невидљивих и далеких веза, и мада сан, пре, 
налазио ту исту слику пролећа огго рађа, у мра- 
мору пизанском, у  ди влл ј лирици арапској, и 
митологиј*и норманској и чулности миснрској и у  
дубокој замишљености житајској. Непрекидно је  
пролеће.

Али тек ту , у  Сиени, очи у  очи сагледах оно 
пгго треба славити: рађање. У њему ми се причи- 
ни смисао живљењ а у  одређеном народу, једина 
небесна, сферска, иузикална утеха за  младост 
ко ја  је  пошла да оде, после прве половине жића. 
Оно је  очишћење од сељачких бесова, спасење 
од неизмерног умора словенског, који се јављ а 
чим се изиђе из анималког. Сиенске Богородице, 
својом тамом и златом својим, иагледају као ста- 
ре иконе кијевске, а на фрескама као наше, ма- 
настирске. И зато помислих: кије ли над нашим 
п огуреним  и  п он и ж еи и н  гомилвма за си јал о  те 
нам се народи толико изменише? Засијало над 
безбројним руским лешинама? У Пољској, тужној
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и нежној, пуној играча? По Словачкој? Ра1>а»в 
девојачко, чистота и праисконека иоћ, свемогућ- 
ност и слатка тишина и Слобода.

Нису ли сад, из таласа хаотичних, суморних 
и безумних, почела на нас да прскају безмерна 
времена и безбројни лтавоти што чекају  да их 
загрлимо и саставимо. Не чекају  ли сад нас, пре 
осталих, бескрајна видела пре умирања, ради н>е- 
га, ради ра!>аша? У општем, вечном треперењу 
пролазности и  празнине, мир и  бесмртност у  по- 
родиљи.

Тако тек ту, у  Сиени, помислих да, н>екон 
благошћу и  жалош ћу својом , бквшом, могу ство- 
рити један нов и свечан израз свога завичаја, 
каквог давно не беше, ш уш та»е и прах писаног, 
и поуздан>е у  мутне могућности са земљом на- 
шои и смрћу нам.

Сликарство хришћанства почело је  после не- 
колико векова прекида и нерада. Заборављена бе- 
ше лепота грчких боја и латинских фресака, а 
и к о н е с у  р у т и лн  и  разбијали, дубоком мржњом 
против свега што је  сећало паганских божанста- 
ва и голишавости. У  врућини и суши Африке и 
Азије, они који нису знали да читају н,ина зве- 
здана небеса и свештеничке списе, да се раз- 
голите љином свиленом мраку, да се умију, дрш- 
ћчћи од страсти у  н>иним млаким, и жутим као 
мед, водама, омрзнуше телесну лепоту и почеше 
се шибати, као суманути, и клечати у  грозоти 
молитве и покајања, све дотле, док из сасушених 
у дова  њихових не поче капати свето миро, зкиво- 
тињска крв и гној. Место лепоте играчица и сви- 
рачица малоазијских и лепих геометријских об- 
лика, насликаних по зидовима, сликаху Распе- 
тог, али тако ружног и кужног, да изгледаше 
прљавији од најпрљавијег јеврејског касапа и 
коринћанског просјака. Само је  Марија одмах од 
почетка личила на цариле византинске и глумице 
сирске, а  заменила гомилама Венеру.
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манска и снови о афричким палмама и шедрва- 
нима, о смрти се више не зна ништа.

О не, много пре се све то збивало. У  сазре- 
лом је  воћу разлог, ке у  дролећу; у  завичају се 
родила жудк>а, не у  туђини: у  Тоскани самој све 
се  десило. Све је  то  давно, а  не сад, довезено но- 
рима, боје као вино. Мишљах и  ја : да пут оваЈ 
мој талијански тече као слап за  мном, пун тре- 
пета звезда, у  завичај, али ни раскош равенска, 
ни чулност тосканска, ни мудрост јонска, сиенску 
ЈБубав, изненада, није створила; у  земљи ту је  
својој сазрела. У  родном моме кр ају  чека ме суд- 
бина, а ја  луд нишљах да је  из туђине доносим. 
Зашто и откуд не зна се, у  Срему милом трешља 
ме расцветана чека, исто тако фине и благе боје 
као ове што сам их овде видео; зашто и откуд 
не зна се, и овде, вековима је  нешто тихо клијало, 
тако мирно, тако благо, испод времена, дивљине 
и покоља.

Тако се исто у  Пољској нешто давно спрема 
и  догађа, и  свом безмерном Русијом лаганим хо* 
дом долази, што иишљах да сам ја  у  Тоскани 
нашао. Спрема се, клија тако благо, из мога изне- 
моглог Срема, и обучем ли га биђем својим, биће 
моја благост и словенска утеха, на дну једног ту- 
ђинског списа. Нема јо ј трага и  нема јо ј доба, 
као што не беше ни сиенској, назваће се и она 
Љубав, али зар ће ко знати да је  нас ради по 
Тоскани шапутана та љупка реч словенска? Не- 
прекидно је  пролеће.

К аа је  сликар Дучо ди Буонинсеља у  месе- 
пу јуну год. 1311, после три године рада, завр- 
шио иконостас за  цркву Сиене, о ренесанои, до- 
ласку Грка, проаасти Византије, читан>у Туки- 
дида и Еврипида, није у  Италији било ни говора. 
У  дивљој и тамној Тоскани ипак се појавила свест 
о финој и дрхћућој свемогуНности породиље, не 
жентурине, него девојке.

У  Сиени X IV  века, као и другде, сликари су 
Си ди  заборавили птице и  облахе, цветове и  по- 
љ а, светла плећа и витке ноге женске, лепи трбух 
Гркиња и Африканки, и знали су да фарбају још 
само повеље, штнтове и заставе. Бизантннски мо- 
наси беху далеко, а пизански мајстори су радили 
еамо у  камену, па ипак, баш ту, у  то ј дивљој, 
крволочној, средњовековној вароши, пре него ма 
где у  Тоскани, сгворише слику благости што је  
снажнија од бурне страсти, девојаштва што је  
слађе и моћније од зрелости женске, породиље 
нежне и јак о  младе.

Одевена љубичасто и модро, окована златом, 
она се јави у  том ратничком граау, као и љиљан 
у  врху општинске куле, изненадно и дирљиво, 
као што се у  Словенству нешто јављ а, силно и 
неочекивано. После толиких векова нерада, као 
да гтрекида није ни било, сиенски сликари сли- 
кају  хеленски, по злату и мрачним подлогама ви- 
зантинским, страсне и велике очи женске и ан- 
ђеле младиће, са дивним коленима, као у  дор- 
ских тркача. К ож а и страсни израз лица у  тих 
девојака и дечака сасвим је  помпејски, и жене 
Дуча што иду Христовом гробу имају телеса и 
покрете ванредних, александријских глумица пан- 
томима. Изненада, дубока, жудна, ведра мирноћа 
тела девојачког насред Тоскане.

Откуда тако брзо то знаље јонско и финоћа 
сицилска, у  мрамору Пизанаца и сликарству си- 
енском, у  песништву тосканском? Личност Бо- 
городице одједном тако девојачка и љубавна, 
дубоко жудна и пријатна, ваздушна и радосна, 
при порођају? Где и ш та се догодило у  евегу, и е-  
видљиво дотле и силовито одједном, што је  сву 
ову земљу здружило и све ове крајеве обузело?

Средњи век је  прошао, каж е се; изумрли су 
безумни и сулуди, престаје тама јаловог хриш- 
ћанетва, мрачнога јеврејства, сграха од пакла, са- 
моће, нема више верских ратова. Путници са Ис- 
тока и ази јских мора, боје као вино, долазе, каж е 
се, међу Провансалце, пробуђена је  чулност ро-
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Влада општине, господа Деветорица, нареди- 
ла  Је опход и литију свих житеља од дома умет- 
никовог до олтара где ће слика да се постави.

ЛитиЈа, са упаљеним воштаницама, Влада и 
сиротиња носили су слику Марије, поглавара си- 
енске општине, појући раадрагано. Вакали и за- 
натлије затворили су сво је  радње, и само сликар 

, ниЈе учествовао у  опходу, да не би срамотио свој
[ родни град својим одрпаним оделом, али је , ду-

боким уверењем у  непрекидну везу  свога бића и 
своје слике, исписао по икони ово: „М ајко света 
Бож Ја, буди Сиени узрок Мира, буди Дучу жиће 
јер  те  наслика овако.“ ’

Та икона још  постоји, и  в>ено модро, чудно 
оиће не може бити узалудно.

I ?  животу љеног сликара једва се што зна,
I али Је  та слика почетак свих расправа и књига
, °  талијанском сликарству. Над њом се води бор-
' 63 0  да ли  ј е  зачет ак  обнове у  слнкарству
I талијански, или византински? Сиенске Богородице

постале су узор на свем полуострву, а  после по 
целом свету, све до Русије, а  непротумачена је  
њена лепота и постанак њин недокучив.

Око тих Богородиод, породоља, а  још  дево- 
Јака, сто је занесено анђели, али су оне грдне и 
високе и надвисују све живо, својин накитом од 
злата, таме и светлости, Анђели ти и светитељке 
око њих, раскоцгни и страсни, имају исте очи 
одежде и  ставове, к а о  Г р к и њ е  и з п оследњ ес, кри -  
шћански платонског доба, александријског. Дах 
и жар ове мале галерије најстаријег сиенског 
сликара, у  м узеју  прашном и старом, таман и 
чулан, али сликареки мислен и чист, исти је  као 
у  грчких слика изнад муммје Тамде, у  париском 
азијатском музеју. Анђели имају олимпијске гла- 
ве, ооасјане помпејском светлошћу. Света Агнеса 
и света Агата су потпуно модерна бића, под је -  
врвјском одеждом, неизрециво фине боје лица 
и врелих женских удова, са очима тврдим и мир- 
ним као у  мачке Бодлерове, мешавином метала 
и ахата.
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Дучо је  носио слзтку  дувду ЛОД Јрлом и от- 
крио је  читав свет тоскански, створивши школу 
сликарску која је  величала неизвесност и запу- 
пелу таму рађања, место јаловости јеврејске и 
пров& нсалске. Њ егово  знаље беше и  античхо и  
готско, право сиенско знање; тако је  својој Сиени 
локазао стас женски и жар анђела, у  недостижним 
позама породиља и љубавника занесених про- 
лећем.

Под његовим иконама рекох себи; ето на ни- 
чему сазидаћу брдо. Испод мога града, ничег и 
нема до Слободе. Не везу ју  ме прастаре зграде, 
ни обзири, плаее пгуме србијанске једва се  внде. 
Прах и вода, ваздух и осветљења састављају краЈ 
у  коме живим, ПринеКу себе мирисном пролећу, 
ослонићу леђа о трешњави и вишњави Срем, и 
невидљиво, ни хваљек, ни исмејан, састављаћу 
телом својим изнемоглим блато и траве, брда и 
облаке, а  кад буде готово, духнућу, као што се 
дукне на лист Јесењи. Свет је  лак и народ ћу да 
створим. Ваздух Је око мене.

Све то ја  путуЈем, помислик, ради намучеие 
Русије, све то ја  путујем, помислих, ради мога 
Срема. Њ у сам срео у  расцветаној Тоскани, вра- 
тила се, у  кружењ у вечном, н>ена се снага дево- 
јачка може опет засејати у  мој завичај. Носи свет 
на дојци, витка, мирисна и зачета, лакога хода, 
пред мојом грозном и јадном земллм слатком. 
Насликана је  тамним боЈама у  Сиени. и огром- 
на, танко и оштро обуздана, свемогућа је .

У  нашоЈ земљи, помислих, мрачноЈ и тврдоЈ, 
писаћу о зачећу, као о звезди што сја , о могућно- 
сти спаса из горких и сланих таласа, бљутавих 
при утапању. Писоћу њих ради о зачећу, као о 
невидљивом Што гуче, ћарлија и хлади. Употре- 
бићу ради тих безбројних Гогољевих бедника 
Тоскану, а мислићу иа Словедство, пригушеним 
јецањем.

Завичај што ћути к  ништа о том не зна, ра- 
ди њега сам путовао, рдди тид земаља ш то лебде 
у  магли испаравања вода и диж у се у  шумовите
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торе, Још модре. Писаћу о  п ороди љ и , тамлој к  
слаткоЈ нади, посдедњој чистоти, ради оних цгго 
помреше По петроградским улицама, по нашим 
бедним паланкама, и у  туђини, надајући се свему 
о д  Словелства, Прихрлћу с е  у  п и сањ у  о  зачећу, 
своју дубоку вољ у поремећења и задржавања 
тока, наметнућу смех ходом његовим, тананим и 
финим, у  нашој земљи пре незнаним, у  нашој 
земљи простртој ло сирги, П о т к л и  ли се то, обу- 
зима мир, каква тишина! —  и писање, и пут, сли- 
ва се у  смисао дисања због других, за  многе, па 
се мутно, под очним капцима, са отасом девојке 
ја в љ а ју  и  бурни твласи брда и  дубова зави- 
чаЈних.

Тако патетично шапутах себи, пред хонструк- 
пиЈама сиенских резача и лирским композицијама 
сиенских сликара, који своју Породиљу намет- 
нуше свој Тосвани, и спасоше је  од горких и без- 
умних, семитских нагона А зи је и венеричке 
Африке.

Дучо је  познавао и лепоту старих, грчких по- 
зорница; откуд, бог ће знати. Ж ене под крстом, 
жене порациле ка Христовом гробу, и оне при 
скндању леша са  крста зн ају  покрете уздржљи- 
вог бола, насликане у  боЈама дубоко зеленим, и 
плааим, и  модрим, а засуте златом. Н аучио  их 
је  са миниЈатура старих псалтира, као и наиги 
средњовековни, манастирски сликари, до којих 
је  чак, као и до њега, ко зна откуд, јер  грчка ни- 
је , дотфла дивља радост сликања дојке, тамна, 
сирског порекла. Отуда су царице и светитељке 
исте, високе, смртно бледе, са  огромним црним 
очима као Александринке.

Нема чаЈстора који је  умео у  X IV  веку тако 
да мисли, као овај режисер и играч, незнани си- 
енски сликар, на својоЈ прецизној слици скидања 
Христа, у  ЈедноЈ нагнутој, нвкривој хомпозицији 
ставова, са тупим, дивним волоритон.
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Дучове су жене одевене као монахиње које 
с у  ггре биле голишаве играчице, преливеке ам- 
бром и окићене бисерним гривнама, и шафранове 
боје свилом. Занео је  Италију асеном на чијим се 
уснама отвара осмех, као шкољка, после толиких 
столећа опет, као на архаичним младићима грч- 
ким, мисирског, крутог држања; занео женом 
која Је још  девојка. Зауставио Је  плач семитсгси 
и хришћански, аадом у  зачеће што гуче и  ћар- 
лија.

Пре него одто се отпугује из Сиене, кад се 
већ упозна њена земља, њен говор, њено црвено, 
прегорело биће, старо и издржљиво као етрурски 
црепови, помеша се сасвим са животом сиенских 
мајстора и претвара у  једну мешавину мисли, у 
ко јо ј више није сасвгш Јасво ш та постоЈи, а  шта 
је  прошло.

На зидовима отпптинскога двора насликао је  
Амброђо Лоренцети, у  почетку X IV  века, сву Си- 
ену, алегорије добре и зле владавине. Те велике, 
искварене фреске, дуго тумаче свим путницима. 
Због њих су написане разне књиге, у  којима исто- 
ричари и хритичари мудрују, али се нико више, 
заправо, не распознаје у  гомили тих Влада, Храб- 
рости, Разума, Уметности, Великодушности и 
Правда, насликаних као огромне женетине, по 
рим схом е узор у . На фрески х о ја  преаставља Си- 
ену под добром Владом, —  то Јест оном која је  
слику наручила, —  опет је  ту та модра, цреена 
Сиена, са својим безброЈнин, тврдим кулама. На 
слици ј е  сасвим  и сп ром ењ ена. Ж ивот Је  у  њоЈ 
видан, као што беше једног дана год. 1338. када Је 
сликана.

Млале даме јашу, пол сводовима се випе 
ученици са учитељем и  занаглије. Пред д вор ов н -  
ма десет госпођииа, у  новим тоалетама, играЈу. 
По неко се и сад још  тим фрескама заноси. Аме- 
риканке и х фотографишу; прециозни Барес их и 
не помиње.

Под градом, међутим, кладовитом Сиеном, и 
у  највећој врућини леаеној, сликар је  за  мене 
насликао прави рај, независан од Владе м добре 
и зле, ни од кога непохваљен, непримећен, рас- 
цветане сиенске долике. На њима се виде зам- 
кови и  гтутеви и  ведре позе земљорадничке, али 
је  нарочито земља лако и мило насликана, тако 
јапански. За мене Је то једна од наЈмодерниЈих 
слика целе Тоскане; њена брда, воде и дрвеће, 
п ри т гт вн а п о  изгледу, рафинована су и  сигур- 
на, као најновија, париска.

Уосталом, оно што једнако понављам н  што 
сам давно знао, али што је  тек ту, у  Сиени, по- 
стало ван р едн о  в е д р о  и  р адосн о, најчудниЈе у 
свој прошлости, то су  те  везе, непротумачене и 
неизвесве. Т а  александријска окупаност анђела, 
те  помпејанске чулвости у  лицу првкх тоскан- 
ских с в егн гељ к и , тај етрурсни  мир смешења, у  
телу Богородица, драматичност са грчких ваза у 
сценама Дуча. Има нешто свемогуће и  свезнају- 
ће, у  даљини, ш то нас обасјава као Месец, мирно 
и  хладно, умрло и вечно, што нас смеша, доднру- 
је  планинама и биљем, које никад сагледати не- 
ћемо. У љубав нам африканске палме додаје, над 
смрћу нам снег Казбека навеје, у  пролазност љу- 
бичасто, морско биље наноси. Име му Је Неизре* 
циво.

После топлих вечери, замрачи се сва Сиена, 
са својим дворовима, црквама и кулама; долази 
и у  њу замор и изнемоглост, па се буди у  зору. 
сва бледа. У та ж ута и  сви лен а  јутра, нарочито 
препоручују разгледанл слика Симона Мартиниа, 
последњег великог маЈстора X IV  века, трубадура 
мадона, приЈатеља Петрарке. У јутарњем освет- 
љењу, после непроспаване ноћи, његова дела на- 
рочито утичу. То зкају , у  Сиени, и портири, коЈи 
нуде добре вође, за  мале напоЈнице. Американка- 
ма се  дакле, пре подне, Мартини сервира.
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Очи се, после неколико дана, лепих боја то- 
лико засите, да пред полазак примају још  само 
ванредне мисли сликарске. Мартини их је  збиља 
имао. Био је  сликар породиља, вао и остали си- 
енски сликари, али финији и  мекши од свих. 
Обожаван>е Марије, и заврнутост мозга, неопла- 
тонска, постала је  код Провансалаца једна љ у- 
баана ли ри ка, у  к о јо ј с у  с в е  го сп е  аи ђеоскс. Тос- 
канци од те јалове, отмене даме, удате за другог, 
начинише девојку породиљу, коју  су и сликари 
сликали. Мартиниеве слике су дубоко светле, као 
Дантеови сонети, а чисте и надземаљске и охоле, 
као неизвесне мисли и дела Кавалкантиа. Из ње- 
гових слика као да је  увек јутарња Сиена, висока 
на брду, светла, тврда и кладна, као звезда над 
зеленим и модрим таласима поља, У  н,има су б о је  
свцлене, и шуште, уздржане, а  нудне и страсне, 
као све у  овој земљи, ујутру. Био је  мајстор 
женског грла, руку и очију, а  модели му беху 
деђојке аристократије. Иису то обичне варошан- 
ке фиорентинских сликара, него чудна и ледено 
осетљива бића, на сваку зажарену кап страсти. 
Али се у  очима тих пизанских, сиенских и ан- 
ж ујски х, напуљских властелинки, сачувала бла- 
гост, у  ко јо ј је  сва Тоскана нашла спаса од уж а- 
са и жалости, девојачка болна, уплашена свест 
пролећа, у  телу породиље, као на Благовест ила  
Мартиниевим. Њин трбух је  тако фино сликан, 
као једна сиенска хумка, над којом дрвеће пупи. 
Барес, увек под магијом својих толедских сту- 
дија, налази да су главне црте у  карахтеру Сиене: 
озбиљност и чулност.

Мартини је  живео после Дуча, међу многим 
сиенским сликарима који су наследили сликарске 
идеје, лирику и дивну строгост првог мајстора и 
разнели је  по Италији. На зиду, у  општинској 
дворани, као и Дучо на сво јо ј икони за олтар, 
наеликао је  Д јеву  са дететом, на престолу, окру- 
ж е « у  анђелиме и  светнтељима. С ва ј е  слч ка  и з-  
везена и окована златом, и, мада је  јако оронула, 
још  светли рајском љупкошћу, ко ју  је  Петрарка
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Што је  најчудније, тај сиенски мајстор, већи 
од свих других, беше дошљак, из ветровитог, чи- 
стог и оштрог Пиемонта. Родно му место беше 
Верчели. Отац му је  био обуНар. Ипак је  данас, 
више од свих других, представник горкослатке 
Сиене, у  ко ју  је  дошао случајно. Као да је  зави- 
ча ј празна реч, и неизвесно нешто, и као да 
постоји само, непромењиво и вечно, Слобода.

Содома, ћакнути, луди, Содомж, будала, Ма- 
тачо, како га монаси зваху. Содома, сликар брач- 
не ноћи Александрове са Роксаном, тихом као ру- 
жичасти лед, на виеоравнима медским. Содома, 
обожавалац мистичне драгане Христове, падави- 
чаве свете Катерине сиенске, страсни цртач н>е- 
них ногу, бедара и груди. Содома сребрни, Содома 
аметиста, Содома тамни као ћилибар, Содома ж а- 
лосни, због лепоте тела која је  пролазна. Содо- 
ма бедни, Содома остављени, ничији. Содома гор- 
ки, деионски, Содома безимени, пожудни и сло- 
бодни.

Тако је  велики да га вековима нису епоми- 
њали. Тако је  таман да су га овенчали срамотон 
и завишћу, а  тако је  мутан да се у  мислима раз- 
лива и распада у  Сиени, али плах и урођен, више 
него онај љиљан камени што остаде у  врху ху- 
ле општинске, над Сиеном.

Име му је  Содома, а право иу име ни град у 
ком е  живљ аш е и е  рече: зв а к у  га, тако, срамник 
и бестидним именом, што им, у  оно доба, баш 
није сметало.

V тринаестој години дадоше га на занат, да 
учи сликање и фарбање, особито црквених про- 
зора. Тако је  у  своме завичаЈу научио шарати, 
нало млитаво, како то у  верчелских мајстора бе- 
ше обичај, али љупко и лако.

Вазари, који  га ј е  целога живота мрзео и као 
баба оговарао, записао је :  да га трговци и агенти 
банкарске куће Спаноки год. 1501, наговорише да 
дође у  Сиену. Паланчанин, и в е  баш пробирач 
у  својим манирима, Содома је  имао тада двадесет 
и четири године, био лепушкаст и лакомислен,

у  своме пријатељу толико ценио. Мартини беше 
насликао умишљену Лауру, и она се песнику 
толико свиђала да је . сликару у  част, испевао со- 
нет у  коне каж е: „Ма, дакле, мој Симон беше у 
рају?“ Толико му се допаде лик љубљене покој- 
нице. З а  само дело имао је  љубазни хуманист 
не мање слатке похвале. Описује га стихон који 
каж е; „Дело беше збиља од оних што на небу 
могу се замислити, не овде међу нама, где удови 
навуку на очи вео.“

Фреска, к о ју  сам дуто гледао, слатка је  и ви- 
зантинска још  више него Дучова, мада у  » о ј  има 
много провансалског, а светлија је  и мање дра- 
матична. Анђели су му лепи и млади као ави- 
њонски пажеви, а  десно, под престолом царице 
небесне, иза к о је  се већ диж е француска, фина, 
оштра готика, стоји анђео лепши од свих других 
што сам и х у  Тоскани видео. Знам, таква ме 
Света Клара чека у  Асизи, колевци љубави, од 
руке истог овог сликара.

Вогородица, каткад прецизна и перверзна, 
садржи сву прошлост малоазијску, виткост и бол- 
ну префињеност кћери Аменофиса, на фрескама, 
и тишину и мир асиреких тапета, н а  којима, већ 
видан, с ја ји  знак Сунца и Месеца и звезда, што 
су ту, и на овим тосканским сликама,

При крају тих умора, последњих дана, упозна 
се још  један мајстор сиенски, највећи, што пред 
полазак збуни и загорча биће, својом тамном ду- 
шом, мутне боје и незнане жалости.

Мајстор чији су цртежи таласастији и финији 
од рафаелових, чија је  површина често мирнија 
и светлија од површине умбријске, а чија је  туга 
и сликарска мисао помешана слутњама, тешким 
и дубоким, често оштријим од Леонардових.

Чуднији од свих Сиељана, прави медени про- 
извод етрурске чулности и земље гробница под- 
земних, румек је  и модар, лак је  и лепљив, му- 
тан и свилен, —  сликар Содома.
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али није био, као што би академски Вазари х е -  
лео, обични клипан.

Сиену је  затекао баш онако како је  долико- 
в а л о  њему. Р ум ена и  п ом одрела, м ириеала ј е  већ 
тешко, као нзтрула, лепа јабука. Двадесет рево- 
луција имала је , међу зидинама својим, за  по- 
следњих неколихо година.

Надувен и дедак, Вазари је  мрзео овог мла- 
дог лептира и весељака, ову ласту и голуба си- 
енског, што се китио и шепурио и пред женама, 
по улицама сиенским, као ћуран. К аж е да је  Со- 
дома успео у  Сиени више због сво јкх лудорија, 
него даром својим и радом. Содома је , међутим, 
лао као мува без главе. у  све то црквено млеко и 
мистични мед сиенског сликарства, отврдлог, од 
традиција, примера и закока. Ц он је  почео да 
слика Богородице. Вазари каж е да је  при томе 
цртао скулгггуре Кверчине, учећи на њима позе 
и дивну мекост тела породиља.

Прве године сво је  славе и заната провео је  
у  манастиру Монте Оливето Мађоре. Пут један 
мирисан, од винове лозе и маслина на брегу, води 
сад у манасткр, и диваљ и питом, у  том врућем 
храју , далеком од света. Нико, ко у  Сиену дође, 
не пропушта да оде и прегледа чувене фреске Со- 
доме, ко је  је  наеликао на зиду манастирске трпе- 
зарије. Аутомобили сваки дан односе ја т а  прија- 
тел>а уметности из хотела, али је  дивно путовати 
до манастира на воловским колима, ванредним 
у  околини сиенској. После неколико сати вож- 
ње, по сиенским вртовима и небесима, стиже се 
у  манастир, као у  неку огромну тврђаву, или гроб- 
ницу, под високим чемпресима.

Монаск су Се ратосиљали тог дошљака, који 
ј е  &ио }>акнутији о д  најћакнут нјих  Сиењаиа, али 
су га добро запамтили. Насликао их је , по зиду, 
у  фреске своје, свађалиие и пијанице, грошићаре 
и блуднике, како се нису надали. Умео је  да их 
развесели, кад је  хтео, шалом својом и срдач- 
ним лудоријама, а још  више својом малом мена- 
жеријом, бог те пита каквих птица и мајмуиа,
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коју  је  сељакао свуд за собом. Да је  сликао у  жен- 
ским манаетирима, као што се дешавало шаљив- 
чини Буфалмаку, код монахгава, којима се осо- 
бито допадаху мали анђели што личе иа малу 
децу, и он би им свакако, готов на све, понудио 
да у.у. личио иачуш - 1  сасвим сличне, зкиве.

У  том ћакнутом животу, међу монасима који 
су и сами били сликари, свирачи и вртлари, у  
тишини сунцем заливених маслина, која је  и сада 
млака, као цре пет стотина година, постао је  м ај- 
стор, обуздавши своју  душу.

Био је  демонски даровит, и сликао је  олако 
и  брзо, чеего аљкаво. Кн>ига манастирска у  ко~ 
јо ј се бележ аху издаци, сачувана је  и прича о 
његовој веселости и лакомислености. Плату за 
лет фресака дао је  неком племићу што је  дошао 
у  манастир да се покалуђери, за  његово богато 
одело, мач и остало. Обуђарски син обукао је  све 
то и дивио се себи. као јунак. Становао је  заједно 
са својим животињама, у  једноЈ ћелији, и наро- 
чито је  волео једног гаврана, кога је  сликао на 
фрескама и који је  умео да брбља.

Нз зид манастирске трпезарије требао је  да 
наслика живот светог Бенедикта, што је  С ињ о- 
рели био започео и прекинуо. И збил>а је  иасли- 
као фреске као наручене за монахе.

Садржај њин требао је  да обради по биогра- 
фији свечевој, ко ју  је  написао један други све- 
тац, и Содома изабра најбоље место, у  ком стоји: 
како је  неки завидљиви калуђер „Флоренције, 
не могав да му убије тело, покушао да му за- 
дави душу. Зато му посла седам младих жена, 
д а  толишаве и гр а ју  п р ед  монасима, како би у  
њиним душама пробудиле блудне мисли. Свети 
Бенедикт, угледавши их и страхујуНи за  своје 
младе ученике, одсели се из манастира."

Содома је  насликао, одмах на првој фресци, 
калуђере и блуднице, што улазе кораком пле- 
сачица. Вазари прича чак да је  Содома, „који 
је  био без чаети у  своме сликању, вао и у  другим 
стварима у  ж ивоту", приредио, тајно, неки бал
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голишавих жена у  манастиру, ко је  је  обукао тек 
када виде срџбу игумана. Новији, промућурнији 
археолози нисле да је  то било само на слици.

Фреска је  сад прилично бледа и опала, мада 
је  понајбоље сачувана, али две високе играчице, 
је д в а  одевене, снажне и  велике као кариатиде, 
нико ко и х виде, не заборавља. Обе се једва држе 
прстима, дивним и дугим, при игри, држећи у 
руци, једна биљку, друга воће. Косе су им као 
змије, савиле се око грла. Плавуша, која је  нај- 
близка зажареним калуђерским очима, у  провид- 
ном, бледоплавом грчком платну, меком као да 
је  са острва Коса, љ уљ а се  на ногам а тако лепим 
као у  најлепших античких Диана. Н>ена се одеж- 
да као од ветра завитлала; тако су одежде сли- 
кане свима анђелима и женама тосканским, као 
да су сликари хтели да сачувају лик грчких По- 
беда, што су слетале. Ванредна је , и сад још, та 
играчица; као да је  сестра оне Нике еа острва 
Самотраке. Ко ли је  била та висока, дивка де- 
војка? И на другим фрескама његовим, можете 
је  препознати.

На другој фресци сачувао се његов аутопор- 
тре. Насликао се пред кућом свечевом, како је  за- 
стао, у  огртачу црном, свиленом, везеним зла- 
том. Велике његове очи и сад гледају, а пуне 
и модре усне, као расечено, натруло воће, и сад 
још, чине се сочне. Ниједно лице тосканско не 
знам тако блиско свим гресима и страстима, али 
и ванредно, и само од описа Катилине, у  Салу- 
ста, може се више најежити.

Ж ивот тог дивљег и тужног генијв прошао 
је ,  тако с е  саврем енииим а  чинило, улудо. После 
неколико година у  манастиру проведених, живео 
је  у  с ја ју  и страшној раскоши Рима. Сликао је  
папи и баккару Чигиу. Вазари пише тада да; „та 
животиња траћи време у  Риму, са његовим бе- 
стијама и лудоријама. В аљ в се по земљи и не 
гледа посла."

Папа га ]'е отпустио, заједно са  старим Пе- 
руђином и заволео младог Рафаела, који је  био
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оличена учтивост. И у  Риму створио је  једно бе- 
смртно дело. На зиду римског дворца банкаревог, 
насликао је  брачну ноћ Александрову. После се 
вратно у  Сиену и остао до смрти њен житељ. 
Ожекио се богато и рађао децу.

Постао је  отмен и доплсивао се са Гонзагама 
и Алфонзом од Есте, и живео и путовао као неки 
велможа. И з тога доба су његова најлепша дела.

Постоји његова пријава имања, која је  била 
за  с в е  С и ењ ак е  обааезна оаконом, и, мада ј е  тада 
имао већ педесет и четири године, ево шта је  
пријавио: „Прво, имам један врт, код Фонте Ну- 
ове, где ја  плевим, а други беру. Једну кућу у 
Валероии, и са њоме парницу, против Николе 
де Либри. Имам једног мајмуна и једног гаврана 
који зна да говори: држим га да предаје речи- 
тост једном затвореном м агарцу, к о ји  ј е  теолог. 
Једну буљину, да плаши вештице; два пауна. два 
пса, два мачка, једног крагуја, и шест кокоши, 
са дванаест пилића, и две морке, и мкого других 
птица, ко је  би било дуго кабрајати. Мал не забо- 
равих најглавније: имам три одвратне, Зле бе- 
стије, три жене. Најзад, имам тридесеторо од- 
расле деие, и Ваш е Екселенције признаће тек да, 
у  том погледу, могу да се мерим са ма којим бо- 
гатим гаваном. Уосталом, онај који их има два- 
наест. ослобађа се, по статутима, од општинских 
дажбина. У  том Вам се смислу препоручујем и 
здравим В ас.“

Вио је  напунио куђу драгоценим оружјем и 
источњачким одеждама. Некромант и ааинтересо- 
ван свим тајним, источњачким врацбинама, наку- 
пио је  читаве хрпе рукописа о магији. Постао је  
пријатељ старих, владарских породица, али је  
под старост узалуд трчкао по Тоскани и сликао 
ка све стране: рука му је  отежала и почео је  
да сиром аш и. Вазари, који  га ј е  д о  гмрти пањ- 
као, каж е да је  умро сам самцит, у беди.

Нчсам знао да ће ми биће Содоме бити једно 
ол најслађих дож ивљ аја у Сиени, да ће ме ње- 
гова болна и тамна чулност вратити у збркану

и мутну тугу, из ко је  ее једва отех, на том тсн 
сханском путовању.

Зар сад. кад вцдим благу, изванредну наду, 
финоћу бивања свега што ће бити, сребрху мре- 
ж у  над светом, тако лаку, зар сад д а клонем, 
опет, у  тамну и  туж ну је зу  телесну? Провидан 
свет, тишину душе као снег, шум листића што 
се стресају, видех и чух, још  јуче, по глатким 
и хладним иконама Девојке. Зар се није чинило 
да прест аје жудња, да оштри облици заезда, в о -  
љ е и ума, светле и трепере као лед, у коме је  за- 
увек мир? Чш ило ми се да гд» у очима сјединио 
све дубоке и страсне биљке душе, да у једно бла- 
го зеленило зарасту, што ће се љуљати одсад, 
без шума, као испод вода, из којих не иогу 
изићи.

То вече се од Содоминих играчица вратик из- 
немогао. Тишииа и ведрина земаља и винограда 
учини ми се лажна, а  из влажних, грозничавих 
зидина древне Сиене, допирао је  пригушен плач. 
Ако ни зачеће није тако чисто, као што га упла- 
шено аамишљам, ш та онда, куд онда? Смрт ће 
се вратити у  осећаје телесне, и страст ће ми тре- 
сти опет колена, иста она страст ко ја  тресе ре- 
бра хртова и крила бубица,

Теж ак је  и раскошан утицај слика Содоме. 
Иа уљаним сликама никада мајстор није постао. 
То је  било за  вредног, питомог, добро васпитаног 
младића из Урбина. О вај сиромашак из Пиемон- 
та био ј е  луд и  даровит, око и руке његове во- 
леле су оно што је  бездано, као бурно небо, мрач- 
но под муњама. Фреске се раде хитро и непо- 
грешно: оно што се једном потегне више се ни- 
када брисати не може; зид све упија. И тај аљ- 
кави, млитави сликар, у  зиду је  одлично шарао.

Играчице пред светим Бенедиктом ванредно 
су дело. мада су  почегничко. Кад се од њих 
вратих, Тоскана ми, дотле пролећна, показа своје 
наличје, помешано са изнемоглошћу, вином и 
жалошћу. У  свету опет приметих љубичасто, про- 
лазио и бездано.
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У чи нн ле  с у  в з  и е и е  и  на евакога дубок ути- 
сак. На опалој фресци, она играчица што долази 
са десна, изгледа копија неке римске Венере Ге- 
нитрикс. Одежда те огромне девојке пада мрач- 
на као тама, лева јо ј  се рука, у  ко јо ј држи цвет, 
из њ е помаља бледа и светла, као танак, оштар, 
први део Месеца. НоН је  то. Тама и безумље и 
смрт, и ништа је  од монаха не одмами вгаце; сва- 
не, али се опет спушта.

Велиха и  тешка играчица. са десна, сасвим је  
скулгггура. Можда су то збиља ставови Кверче, 
стари ставови Етрураца, брутални и здрави. У 
њима нема ничега новог, али ни декадентног. 
Робустни је  то, велики, реализам, земљана снага, 
печена глина, што се понавља. За  данашње охо, 
ноге у  те куртизане на фресци тешке су, као у 
слона, Па ипак има заљуљано крило, па ипак 
игра, са цветом у  руци.

Она друга, плавуша, улази као алегорија Ре- 
несансе у  моју напаНену и замишљену, бледу и 
модру Тоскану, витких и никад разголићених де- 
војака. Љупком и грозном, тосканскон добу је  
крај; Дантеовом свету, што као Млеци на води, 
стоји на снази и пучини небеса и ума. Мишљах 
да будућност своју и цело једно брдо могу, на ни- 
чему, да сазидам, напором воље, сугестије и зе- 
ница упртих у  звезде; мишљах да Ну цветањем 
и  опадањем лишћа да владам у  тишини, болним 
и дугим уздржавањем даха.

У  ствари, то је  иека Флора, или Церера, коју 
је  Содома негде видео, као и ове римске колона- 
де, сводове и лође, иза манастира.

Плава и тешких зеница, некада је  извесно 
Гркиња била, не као оне сиенске породиље, тан- 
ких очију, азијски уских. Содома је  атичке игра- 
чице увео, са јонском чулношћу и тамким мисли- 
ма, у  сиенски манастир, а  та девојка, у  одежди 
боје аметиста, остаће занавек у  Тоскани, као нра- 
морни стуб, окићен љубичицом.
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Пред п о л а зек  из С н ен е, он а  н п  јо ш  једком 
отвори своје ружичасто, делирично месо, и своЈу 
падавичаву и горућу душу, огрнуту црно-белим 
платном, у  бићу своје чувене и познате светитељ- 
ке, свете Катерине сиенске, која још  за живота 
беше оденута крвљу, тим „пурпурним поклоном" 
Христовим који толико спомиње у  својим екста- 
зама.

Содома сликар и Катерина доминиканка, сла- 
дост расннн  и асхет ка, вер ен н ц а  Христова, стопи- 
ли су се у  ванредном браку, на фрескама сиен- 
ским, чији мутни мирис допире, и сад још, до 
одласка путника и прати једно време, док се Сие- 
на губи у  брдима и нестаје.

Она, у  писму једном, у  коме занесено раз- 
мишља о распећу, пише да је  „узрок свих ствари 
љубав", и на сваком свом написаном реду оставља 
густи, делирични дах свој, модар као неки пла- 
тонизам, мдда ј е  допрла у  својој лектири једва 
до светога Павла. Он, на свакој својој фресци, 
сладострасној и плавој, мутној као да је  покри- 
вена маглом, открива болно месо што жуди и 
слути.

Фарбар чоха, Јаков Бенинказа са својом ж е- 
ном Лапом беше изродио двадесеторо деце, кад 
му год. 1347. падоше са неба близнакиње, од ко- 
Јих једна одмах издахну, при рођењу. Друга, што 
оста жива, назва се Катерина.

Кад девојчици би шест година, нападе је  пр- 
ви пут душа, тако да се запали и паде од екста- 
зе  и виде прво своје привиђење. Учини јо ј се да 
сагледа Христа, окруженог свецима, и да чује 
како је  лозива да живи са Њим у  пустињи. Од 
тога дана, како сама написа, „није била више 
дете'1.

Кад је  навршила дванаесту годину, доба у  ко- 
је  Сиењанке сазревају  за  удају, мати је  поведе 
у  бању, не би ли како упецали каквог женика и 
нашли за  девојку срећу и згодку прилику. Но 
Катерина је  проводила и дане и ноћи у  посту и 
нолитви, шибајући се немилосрдно по голом те-
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лу; одшшала је  косу, и, кад јо ј богиње унакази- I
ш е л>пде, постаде права ругоба. Најпосле и мати 1
увиде да за  в>ену удавачу младогкење на овом 
свету нема. Тако је  Катерина примљена, после, у  1
самостан доминиканки, отмених и разочараних 
сиенских дама, ко је  се називаху, оо свом црном и 
белом плашту, „огрнуте".

Брзо се прочу ради својик чудеса, посета код ј
самртника и кужних, ноћних својих бдеша и 
општења са Христом, после којих су је  налазили 
онесвеслу и ван себе, на хладном тлу ћелије, об- 1
незнањену од милина. ,

Била је  зором крвава од шибе, изнемогла од |
сластц н а д зем а љ ск и х  н  тамних. Модерни њени «
биографи и критичари, Барес, Мишчатели, Дег- 1
лас, Јергенсен, покуш авају да је  прикажу као * к -  
стериду, аскету, абнормалну и ванредну, у  њеном 
сексуалном животу. Бида је  нетакнута и сва го- 
рућа, ћакнута и сва црвена, као и њена Сиена.
Рођеиа да буде блудницд као и  остале Сиењанке, 
хтела је  да буде мртвац још  за живота, и успела I
је .  Сматрала се озбиљно вереницом Христа. I

Јау к  њене похоте и стида често се чуо из 
ћелије, али га слава њена претворила у крик ус- I
хићења, дубоко поштован у  свим црквама сиек- ’
ским, ухрашеним њеним именом и сликама. Про- 1
вела је  младост и пролећа у  прљавим сиенским 
рупама занатлија, обилазећи болеснике и робија- 
ш е, и  међу политичарима, ш то с у  се, у  то доба, 
клали као бекрије по црчмама. Писала је  без- 
бр о јн а  п и сн а  владама и владарима, и јаучући 
призивала папу да се Врати своме стаау као па- 
стир, све „у  име љубави и слаткога Христа'1.

Пиза је  дочека као царицу, руље се тискаху 
њеним путем, љубећи јо ј скуте, око бледих ногу, 
и папа се, господар саета, под утицајем њених 
суза и говора, враћао путем патње и понижења. ј
У  смутњама и борбама тога века када се столица I
Петрова љ уљ ала лод папом као под гшјанцем, I

најмоћнија ј е њена женска, витка фигура, одеве- 
на црним и белим, сиенскин велом.

Умрла је  моћна и сјајна, као каква сиенска 
икона, изнад цркава, при крају априла 1380. год. 
имала ]е тада тридесет и три године, као и њен 
лристос на самрти, за  којии је  толико жудела 
својим „распетим жудима". Беш е баш шести час 
хад де умрла, као и при његовој смрти.

Постоји, изгледа веран, портре те падавича- 
ве калуђерице, на зиду сиенске доминиканске 
цркве. У еухости и  озбиљности те  фреске има 
нечег шпанског, што ће сваког сетити оне друге 
делиричне веренице Христове. цгго издише за- 
љуољена: „Муи амороза", што јауче у  својој књи- 
зи  о животу, д е  Су  В ида, у  екстази невидљивог 
загрљаЈа. „Пољуби ме његово тело, и ја  се об- 
незнаних." Ј

У ствари, та уседелица, игго дрхти ћакнута 
од пламена утробе своје, на то ј фресци плавога 
дна, врло финој, само слабо цртаној, висока је  и 
коштуњава, мирна. Сликар те фреске, политичар 
Општински, Андреа Вани, био је  пријатељ свети- 
це и она га у  писмима својкн  назива: „брате мој 
слатки . Једино су јој руке насликане дивно, бле- 
де и дуге, и бели монашки вео што јо ј обавија 
главу, врат и груди, Озбиљна је  и енергична, као 
и оне маторе Енглескиње што сада дан проводе 
под н>еном сликом.

Јв  морала имати здраву памет за- 
натли Јске кћери и пуну главу прочитаних Отаца 
и молитвеника. Н ије знала ни да чита, до шеснае- 
сте своЈе године, а, до тридесете, ни да пише. Та- 
да, н з н ек а м ,  Христос је  научи писати, како пи- 
ш е њен исповедник. Безбројна своја привиђења, 
муцања у  екстази и посланице своје, говорила је  
у  перо, ван себе, као у  грозници, Ипак се њеном 
познавању л,уДИ и савремених политичких ком-

ДИВИ0 ° гист Конт' 0 с т а вила је  за собом 
збркану и огромну збирку дијалога 0 Боасанској 
доктршш, коју  су недавно опет пггампали у  Ба- 
риу, али су вероватније збирке њеник Пксојш
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у  којима вема радости тица, поља и шума: само 
меса, крви и  људског живота. Пожар, крв, бол, |
мир, смрт, најчешће су речи у  то ј књизи, коју 
је  наш Томазео допунио мистично мирисним, ван- I
редним додацима, примедбама и тумачењима. Љ у- 
бав жар, муца у  сваком њеном писку, грозничава 
и онесвесла и пожудна. Барес )е назива принце- 
зом мистицизма. Она је  чак и проститутке ослов- 
љ авала речима: „Љубљена најслађа кћери.“ Занос 
и патетика Павлова и мед еоломунске љубавие 
лирике осећа се на сваком н»еном реду. Писма јо) 
увек почињу: „У име Исуса распетог и слатке 
Марије." Себе је  оденула крвљу Спаситељевом и 
ж елела сваком да се „окупа, утопи" у  крви и 
ватри. Читаве стране испунила је  фразака о  ваг- 
ри и крви „што опија, сназки, загрева и осветља- 
ва душу“. Душа јо ј се осећала „као опијен човек, 
јер  пијан човек губи осећај себе самог и не налази 
у  себи друго од осећај вина: у  н»ему су сви други 
осећаји утопљени". Тако и љена душа пијана )е 
од крви Христове, слаткога Исуса.

Најчудноватије њено писмо, тласи: о усеко- I
ван.у младога каваллра Николе Тулда, из Перуђе, 
који  беше ухалшен у  завери против Сиене. Кад 
га, као уходу, осудише на смрт, толики га оча] •
обузе да је  сву ноћ и дан урлао у  тамници, од бе- ,
са, и грувао чело о зид, обузет жалошћу за  сво- 
јим младим животом.

Сиеном тада владају обућари, ковачи и меса- 
ри Они се уплашише од тог човека, што тако ху- 
ли на Бога, и што се „никад дотле“ не беше при- 
честио. Било им је  непријатно да млади богаташ, 
виђен и леп младић, умре, у њином граду, без
попа. , '

Постоји писмо Катерине о томе, писмо фра- (
тру Рајмонду од Вчња, њеном исповеднигсу. По- 
што је  пожелела своме калуђеру _да се затвори I
у  отворена ребра Сина Б ож јег, ребра што су от- 
ворени дућан, пун мириса, толико, да у  њему чак 
и грех постаје мирисан, где се одмара слатка не- |
веста на постељи од ватре и крви", описала му
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је  своје виђеље са бунтовником у  тамници. При- 
ча му како је  млади каваљер пристао да се, први 
пут у  животу, исповеди и причести и како му је  
„морала обећати, у  име Б о ж је , да ће, хад дође 
час суда, бити у з  њега".

Одвела га је  у  цркву и он је  преклињао: 
„Оетани са мном и не остављај ме, тако ће ми би- 
ти добро и умрећу спохојан. Главу сво ју  положио 
ни је  на груди. Осетих тада дубогсу радост и као 
мирис крви »егове, у  који се мешао мирис моје, 
што ју  желим да распем за  слагкога мужа Исуса. 
А пошто ми је  жудњ а расла у  грудима и попгго 
сам разумела његову бојазан, ја  му рекох: Буди 
добар, слатки брате, јер  ћемо ускоро бити на вен- 
чању."

Обећала му је  да ће га чекати код џелата. А 
он се толико обрадовао „да је  место извршења 
пресуде назвао светим" и рекао још : „Ићи Ку ве- 
сео и јак  и пут донде чиниће ми се да траје хи- 
љаду година, при помисли да ме чекате тамо. —  
И рече ми још  тако ораге речи да се пренеразих, 
дред добротом Вож јом ."

Никола Тулдо је  поеечен као и друта који 
се усудише дићи руку, или мисао против Сиене, 
али је  Катерини било дозвољено да га придржава 
на губилишту и да му „разголити врат“. Она је  
клечала пред пањем целата, ..приклоиивши главу 
на пањ“ и шапућући молитве све док се млади 
каваљер није попео, између гомиле народа, „сла- 
дак као јагњ е".

Тада га ]'е прекрстила и узвикнула: „На ко- 
лена, на венчање, слетки мој брате, јер  ускоро 
ћеш бити у  вечноме животу", а његова уста ша- 
путаху само „Исусе" и „Катерино". Тако је  при- 
мила одрубљену главу, бледа као бели крин, за- 
ливена крвљу, онесвесла од сласти. Душа јо ј се 
смирила тада „у толиком мирису гсрви, да нисам 
могла да отрпим да збришу крв што беше потек- 
ла  по мени“.

После својих фресака у  манастиру Монте 
Оливето, Содома није више сликао тако лако, не-
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коректно, али ванредно. Остаде му финоћа поте- 
за  и елобода цртежа, али је  постао замишљешци.

Постоји поводом његове Л ед е  у  Риму, коју 
сам походио у  галерији Боргезе, изнад Кановине 
лежеће, победоносне, венеричне Паулине Буона- 
парте, тешко питање утицаја Леонардовог на ње- 
га Они који  немају у  себи модре и плаве, безда- 
не чулности, сухи и конструктивви есејисти, на- 
чинише од Содоме обично, виртуозно мазало, ко- 
ме треба претпоставити свакога Фламанца због 
т з в  интелектуалног компоновања. Содома пак, та- 
јанствено мутан и ванредан, остаће сликар више 
од свих других у  то доба, баш ради својих див-  
них, меких површина и цртежа, финијег и леп- 
шег и од Рафаеловог. Никада, нико, ко јв  Јвдном 
видео, у  галерији Уфиција, ч р те«  за  Несвест  
Свете Котеране, неће га заборавити. Та гслонула 
жена је  најлепше тело које је  икад пало, својин 
меким, дивним месом, под стрелама душе.

Два пута сам долазио у  Рим и лутао дуж 
Тибра, залазећи у  Фарнезину, поливену жутом, 
тешком врућином, да видим зид на гсоме је  Содо- 
ма насликао брачну ноћ Александра и Роксане.

Имао је  модре и оштре мисли о браку, гледао 
1е у  њему стапање чистих свести, широких као, 
снегом покривене, ружичасте висоравни медске 
и бактријске, и несвести делири]а. Он, који ]е и 
сам дошао и з  б р да , завр ш и о  ј е  Сиену, дивљу и 
егзалтирану, једном чулноаЉу и телесномпож у- 
дом, ипак ванреано спиритуалном и тУ * « ° “_Ј'ПО- 
јити душу и тело. Помешати незнане и бескрајне 
неизвесности са једном извесном, опггрон и про- 
лазном слашћу, не клонути, не попустити, очегси- 
вати будућност, у ко јо ј ће сјати, место жалости, 
једна зелена, свилена тама помешаности душе и 
тела Надати се оном што још  никада ни]в било, 
смрти. јединосушној са тишином, али, "Р е **•  
чећу нечег што ће потопити телеса, као што ће 
земљч потопити ватра, или вода, па гира, па ваз- 
дух па тишина. Шапутати пред том фреском Со- 
доме звучна имена несгалих градова медских,

лепих и вртовитих, над грозницама вавилоксгсим: 
Егбатане, Багистане, Артаване; помешати у  те 
звуке, који више ништа видно в е  значе, име жен- 
ско Роксане, девојке породиље, и претворити га 
у  појам непрекидне жудње Александрове.

Од сиенских слика Содоме никада нећу за- 
боравити његово Скидање с  крста, тако умбриј- 
ски чисто, са једном балском размештеношћу лич- 
ности, интелектуалнијом, ако се баш хоће, од свих 
других. Ии његову Е ву у  општинској галерији, 
која једка вреди више од свих жена ренесансног 
сликарства, са голишавошћу обливеном дугом ко- 
сом, уснама узвијеним и ногама киренејских Ве- 
нера анадиомена.

Сва је  Сиена, пред полазак, пуна бића и воље 
Содоме. Велике његове фреске у  црквама једва 
се виде, кроз полутаму, али његова душа разли- 
ва се по граду и он испраћа. Т ај буфон ломбард- 
ски, што је  трескао жене о земљу као мајмун, 
имао је  о њима, као уметник, једно мишљење 
бисерне боје.

При одласку из Сиене, у  стапању та два чуд- 
новата и грозкичава бића, Содоме и Светитељке, 
односи се прецизан појам љубави. Ж ивот је  збр- 
ван, еа безбројним хладноћама у  себи. Над по- 
губљеним телом, у  играчком ставу може бити вој- 
ник, монах и неки арабљански принц, као на сли- 
кама сиенским, али свакако је  тамо, онесвесло, 
и  женско зачеће. Свет се љ уљ а и разлива, уза- 
луд га оамртник милује: јеаина тачка што се не 
миче и с ја , остаје зачеће. Као међу чохама, плат- 
ном и сукнон, кад прсти напипају свилу, прелази 
]еза.

Сиена остаје у  брдима. угласта, црвена и мод- 
ра, као морска звезда, избачена на обалу; у  њој 
је  оно, што се у  Пизи јављ а, већ блиско. Само 
девојачка љубав породиља је  непомична, остало 
је  све мутна игра.

Љ убав је  испод свега тога што видех; расцве- 
таним месом она ми се у  пролећу јави, у  виду 
Сиене. Осветљена је  светлосткма пгго теку чак
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ИЗ других светова и  прескачу планине, као плаве 
ласте сиенске куле; у  ваздуху је  све лепо. Али 
на дну још  се модри тама. Знам да све смем и да 
све се иоже, и да мутним осмехом котрљам себе 
и  остало, као у  потоку камичке, али где је  дно, 
што се, пре, звало нилим именом: Вог?

Сиена остаје црвена и сја , на врху брда, жи- 
то зри под њом, а  пољанама миле огромни, бели 
волови. Дошао сам и одлазим; и  мој живот, као 
и сви остали, распада се у делиће, чији је  број 
неизмеран; али од куда та дубока, бездана свест 
сиенска: да је  Љ убаа једно једино, непомично и 
непрекидно?

386

САН ЂЕМИН.АНО

На путу од Фиорекце до Рима, два различита 
света, из најбржег талијанског експреса што )Ури 
долином Тибра, путници излазе само до црвене 
Сиене и ратничке Перуђе, где има ванредних 
хотела.

Ређе и и ого  с г н ж у  до тужиот је з е р а  Тразиме- 
на, још ређе до Волтере, тирсенског гроблл, а 
већ у  мала гнезда на брдима; Тоди, или Монте- 
пулчано, једва ко и свратн.

Те нале вароши, иеђутим, сасвим су  дивне 
и древне, пуне осветљења, изванредних сликара 
и хроника. Италија око тих малих места, етари- 
ја  је  бар педесет година и још  уж ива у  пуњенин 
голубовима, широким постељама, и вину жутом 
и млаком.

Једно од најтиших места, у  том забаченом 
крају, далеко од света, Сан Ђемињано, чувено је  
са својих „лепих торњева“, остатака грозног сред- 
њег века. Тамо сам ишао, да читам што је  каписао 
Данте, као што сам некад скрио се у  једну малу 
паланку Словачке, да читам Обломова и Руђина. 
И у  том малом месту, у  ком је  Данте био посла- 
ник вароши Крина, тако чудном и туђем, нисам 
се преварио. Нашао сам опет једно једино дно 
живота, под целим светом.

Из Сиене сам кренуо после Палиа, стародрев- 
не трке коља, пред двором општинским.

Сиену сам оставио луду од урликања и бук- 
тања ватре, око ко је  је  народ предграђа играо и 
скакао. Обучена у  стара одела, осветљена као 
пожаром, Сиена је  остала у  дубравама од камена,
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ви ч у ки  и к лн ч у ки  у  грозницн п ш ан ској. Т рка  је  
прошла крвава, као некад стародревне њене игре, 
ботаље сЗеи сасси, туче каменицама, у којима је  
бивало и мртвих. Над хиљадама и хиљадама љ у- 
ди скупљених са свих страна света, под безброј- 
ним стеговима, што су се лепршали пуни упла- 
шених јата  голубова и ласта, стајао сам над црве- 
ним тргом што има облик каменитог грчког по- 
зоришта. Сиена је  била пуна литија.

Двеста хиљада људи дошло је  ка трк« и  уза- 
не улице беху закрчене и све у магли од бензина. 
У  ложама, прозорима двораца, као драгоцене сли- 
ке у  оквиру, седеле су обнажене Американке, та- 
лијанске контесе и принцеза Мафалда.

Сву ноћ, ж ута и плава, у  месечини, Сиена је  
викала. Свет је  врвео у  њеној дубокој утроби од 
камена, оног истог камена који се модри још  из 
доба када је  Сиена са Немањићима склалала 
уговор,

Трка је  прошла као надодољена сахрана. у 
шаренилу старих одежда, са знамењима која су 
давно изгубила смисао. Као да је  вучен неки др- 
вени, трОЈански коњ, за рагом која је  победила, 
треснувши јахача о плочник, јурила је  гомила са 
стегом града, фанфарама, играчима са барјацима, 
пажевима и ратннцима. Поједина прсдграђа са 
својим стародревним знаковима, што личе на ази- 
јатска. Предграђе Орла, предграђе Гусенице, чије 
је  одело жуто, зелено и плаво, а по стегу свом 
носи извезену, крунисану гусеницу. Затим пред- 
грађе Змаја, Пужа, Буљине и предграђе што у 
свом стсгу има слику жирафе коју воци један 
Арабљанин. Затим предграђе Је ж а , па Вучице 
што је  победила једном пред лицем Гарибалдиа.

Аутом до Сан Ђемињана јури се брзо, у  обла- 
цима прашине. Сва је  Тоскана уоколо хао врт. 
Љ упка је  сва, мада је  валовита, зелена и љуби- 
часта као море. Брда уоколо су мека, што се ви- 
ш е иде на југ, све светлија, а  топе се у  осаетде*

њима вечерњим. Наступа час испаравања неког, 
врло провидног; измаглице цгго оставља земљу 
као душа. Земља тамно зелена, сребрна од без- 
бројних маслина, неизмерно ]е ведра, над њом 
се таласају брда ж ута, мало мутнија. Даљина је  
чиста и хао да трепери од звезда.

О Сан Ћемињану, чувеној тврђави Х1П века, 
знао сам само толико, да је  у  њему Данте, посла- 
ник Фиоренце, говорио и склапао мир.

На једној малој слици из год. 1802. видех га 
ведрог и мирног, на врху брда; са својим кућама 
и градским зидинама. На путу белом од прашине, 
јахаш е коњаник и шеташе једна дама, под сун- 
цобраном, у  кринолину.

Појави се, међутим. бедан и опао, са кулама 
што личе на шумарак петролејских димњака.

Кад га угледах, сиђох у  виногрзд, па пођох 
пешке у з  брдо, застајкујући крај њива. За ж ет- 
вом и житом натовареним таљигама, иза мирних 
и белих волова, ишао сам путем усијаним. После 
делиричних уображења и маштања сиенских, 
пријала је  ванредно ова сиротиња.

Деси ми се и срећа кишице на путу. Тоскан- 
ска киша, из тамних и румених облака права је  
благодат. После ње долази вече росно, што ћар- 
лија са шумица и брда, пуних гроздова што зру, 
м аслина топпкх н  небеса.

Кад стигосмо под тешке зидине града, угле- 
дасмо, као на мору, безмеран простор тосканског 
таласаи>а, вртова и брежуљака облих, плавих и 
сребрнастих, у  даљини голубИЈски сивих. Тонули 
смо у  дубоку таму ниског и густог борја и рашћа. 
Из ораница избијаше румен што предвече дише 
из земље, као модар и провидан, таскански мрак.

То још  не беше разумна и фина природа фио- 
рентинска, ни страсна и старинска љупкост сиен- 
ских предела, то је  била земља скромна и сељач- 
ка, чувена са свог доброг вина.

„Чистом амбром'1 називаше то вино Сан Ђ е- 
мињана, у  својим стиховима. Киабрера; оно ме је  
лечило, у з  сел>ачки хлеб, од спиритуалних ха-

388 388



луцик&иија, над девојачким породиљама Сиене. 
У  привременом, мутном мргвилу чула био сам 
подлегао умору и нежности сиевској и залудео 
од хладне разуздалости пизанске. Моје путоваље, 
чињаше се да ће да се претвори у  одлазак од све- 
га земаљског, и  у  ћутање по пустим пољима за- 
мишљености и невидљивог, мада ми беше доту- 
ж ала већ Та варош нежна и перверзна, са чијих 
лођа дечаци радознало посматрају покољ деце 
витлејемске.

И Сан Ђемиљан изгледаше као мрачан под- 
рум од камена, далеко од свих путева. Из жбу- 
ња ретких маслина јави се, са својим танким и 
високим кулама, од којих четрнаест и сад стоје. 
Изгледао је  као згариште, на плаветнилу кеба, 
суморно и дивље, као у  доба кад га Савонарола 
гледаше. К уће му беху опале од времена и ки- 
ша, тучене ветровтла, зв р ен у л е  у  брдо. Изгубиле 
су биле румен тосканских опека.

СтариЈи од хиљаду година био је  врућ као 
огромна пећ; у  хотелу код Белога лава, постеље и 
зидови мирисаху на воће и сено.

Мало место било је  пуно Енглескиња. Овамо 
су  дошле да сликају свету Фину. Фина Чарди, 
светитељка тог малог места, рођена је  у  виђеној 
породици, сасвим осиромашеној, у  једној мизер- 
ној, смрадној кући, као све те сиромашне куће, 
у  тим градовима.

Још  девојче, већ је  чинила чуда. На бунару, 
састављала је  разбијене крчаге, молитвом. Легла 
је  на једну даску и на њој прележала пет година, 
док се није залепила. Кад је  умрла, беше јо ј тек 
петнаест година, зазвонила су звона сама од се- 
бе. а  из дасака процвало је  цвеће. И данас то 
цвеће показују од марта до маја, љубичице свете 
Фине. Слепи су  прогледали Од додира са њом.

Сад је  још  само на фресин Гкрландаја видна. 
Под фантастичном сликом Сан Ђемињана, сред 
литије што поји, на раскошном одру, лежи свето 
девојче, склопљеним очима. —  Лепа је  као де- 
војке што рано умиру. Босе јо ј се ноге беле, а
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понела име заштитника свога, архиепископа мо- 
денског, звала се: варош Шуме.

Већ на први поглед та варошица изгледа као 
позорница за сцене из старих, тосканских хроника, 
али и после остаје чудновата. Као рушевине из 
мора стрчи и она, у  зеленом к  руменом таласању !
маслинара и шума ниских, Чини се, и на дану, !
као голубарник од камена, над згариштем, али се 
тад, под њим, у  њивама, разлива тосканско лето •
и чулност и телесна снага се враћа, а  болесна 
раздраженост разума губи се. Предвече, код ка- 
пије Св. Матије, изгледа као удешена башта, али 
кад Сунце припече, то место пгго је  много трго- 
вало са Арабљанима, отврдне и побели као нека 
сиријска или мароканска тврђава. Јутрон је  Сан 
Ђемињано гнездо ласта и питом. Куле га тада чи- 
не неким левантинским градом, над зеленим мо* 
рем.

Варош није од главних атракција Тоскане.
Н ије чак ни тзв. м о ј ш  еа р ош  Е ш лески њ а . Сиро- 
нашна њена црква не може се ни замислити уз 
огромну катедралу сиенску, али је  скоро хиљаду 
година стара.

Оно што је  најбоље на том градићу јесте ње- 
гов мир, житна п о љ а  и  виногради, њ его в а  сељ а ч -  
ка сиротиња и чистота, његова земЈћа. После раз- 
блудне, сулуде Сиене што свет претвара у  слике 
грозничавих, суманутих и видовитих, ово село .
смирује и стишава, својим путевима што воде 
кроз жито.

Истина и овде, на најбољим сликама, још  јед- 
ном се модре сиенски занос и воља. У полумраку 
храма сто је два дрвена кипа: анђео благовештен- 
ски и  Д јева, али ггомало већ у  донат еловској по- 
зи. Девојка породиља, у дугој к  дивној одежди 
директоара. Богата и ванредна, та девојка није 
више као сиенске, у  њој већ има друкчији жар 
зачете, не више грозничава љупкост болешљиве 
и уплашене. Из тужних очију тог дрвеног кипа 
још  ме једнон гледа сиенска делиричност и пада-

један слеп младић љуби их, да би му се повратио 
вид. Гкрландајо, мајстор портреа, насликао је  
уоколо гомилу тиквана, загледаних у  мртво де- 
војче. Она лежи као пролеће; горња јо ј се усна 
мало спупгга, на доњу.

Са прозора, из чисте собе, пгго личи сасвим 
на оне ко је  су тоскански сликари некад сликали, 
угледах сву малу варош вао камењар. Било је  не- 
чег дубоко пролетерског у  бићу те  вароши, сред 
богатих њива; куле њене, као четвороугаони дим- 

' њаци, стршили су  изнад бедних сокака. У  сиро-
тињи и грубости зидова, свега неколико лепих 
прозора, племенитог облика. Пред хотелом, на 
Пиаци бунара, једак  усахнуо студенац, запуцгген 
као гроб. Међу зидинама видех штале, сено и сто- 
ну; у  подрумима грабуље, виле и рала. Над тим 
сељачким рупама, електрично осветљење и огром- 
не сенке сводова и  кула, горостасног неимарства 
тринаестог столећа.

К улу је  смео зидати само племенит господар, 
или онај који је  имао бар један брод на мору, у  
луци пизанској. Као копље у з  чадор Арапина, или 
минарет у з  џамију, тако је  овде висока кула уз 
сваки двор.

Општинска, виша од педесет метара, од које 
вишу нико није смео зидати, назива се Роњоза, 
што ће рећи: шугава. Од године 1407. претворена 

■ је  у  сахат кулу. Сви путописци спомињу да је
пуна врава и гавранова, што сам и сам видео. 
Око њ е су тврде и сумануте куле крволочних, 
отмених породица прошлости. Напоредо две, у 
бесу да не емеју да аидају вишу од општинске. 
сазидаше Салвучи који су клали противнике, док 
и њих не истребише. Приетали су, при једном 
принирју, да десет година не брију браду и  да 
ноее само црнину.

По негде, у  гломааним сводовима и  луковима, 
наиђе се на траг арабљанске уметности, кроз пи- 
занске везе. У  сутону сва та нала паланка неиз- 
нерно је  груба. Пре много столећа, пре но што је
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вичавост, не од овога света, али више није слич- 
на неком лудилу мутном.

Још  једном, при уласку у  фиорентинску об- 
ласт, сиенско мишљење о животу пада ми око 

I врата и  вуче се жалосно за  мном, као плашт. До-
' гађајн живота чнњаху се просјачким и мисли и

маштања их надокнадише, али крај живог живо- 
та више нисам могао да прођем, ходећи једнако 
по љупкостима сна и мору замишљености.

Иза тих дрвених кипова, на зиду су  фреске 
сиенског сликара Барне који је  старинсхн, грчки 
и  сладак као Дучо, само еврипидски театралан.

У изгубљеном и забаченом селу овом тоскан- 
ском, колике неизмерне уметничке моћи! Б ез об- 
зира на простаклук места, у  ком је  живео, сликао 
је  тако пажљиво као да је  радио музику, или ма- 
тематику. За  ум и његове игре, напустио је  своје 
здравље, веселост пекара шаљивчина, намигуше 
хукате удовице, па се затворио у  овај ледени 
гроб, где је , непомичношћу мумије, као да је  цр- 
тао звездана небеса, повлачио четком боје својих 
фресака, зелеке, модре и плаве, као геометријске 
промене и драматику сфера. Несрећник, при ра- 
ду ка слици Распећа, пао је  овде са високе скеле 
и скрхао врат, пре шестсто годика.

У полумраку, тај сликар још  једном удаљава 
од света. Ванредна је  слика исплате тридесет 
сребрника и дивно, по ставу жена, васкрсење Ла- 
зара. Благовести опет тако љупке. А све то из- 
губило значај драме и телесног, па се претворило 
у  звуке и шаре мождане, у којима је  модро као на 
пучини. Бездан је  то сиенски, по ком се зачеће 
врти као точак окован и непролазан.

Под софоклејским таблоима, византински цр- 
таним, далек је  то, источни, збир могућности ста- 
пања.

У  готски бурној слици Распећа, разбојник ко- 
ји  неће да се покаје, предаје се небу у  делирич- 
ном гесту. На крсту, на коме је  распет, шетају 
два мала ђавола као зва  слепа миша. Бурно је  
и с ја јк о  та ј разбојник нацртан, у  покрету ван-
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редан као нека анамска играчица. Коњаних што 
му лребија колена, нацртан у  замаху ударца, леп* 
ши је  по свом гесту од свих коњаника после 
сликаних, вајаних и ливених, Један од највећих 
мајстора тако, ту, у  том забаченом еелу, нечујио 
почива.

Видех и остале чувене слике градића, орону- 
ле зидове са сликама властеле игто држи сокола 
на руци и  понос н узе ја : Благовести Липиа, на 
којима сам гледао само ток Арна и слику Фиорен- 
це којој сам ишао све ближе.

Она ми је  чак до Пизе била послала у  сусрет 
сли к ар а  дворског породице Медичи, по имену 
Беноцо Гоцолиа, који није био нимало делири- 
чан. Његова главна слика у  овом малом граду, 
коју  највише показују, Исус је  један дежмекаст, 
на пједесталу, у  улози св. Севастијана. На тој 
слици и мисли и боје нису више сиенске, већ 
разборите и фиорентинске.

За тог сликара цео свет просто је  неко весел>е 
ка двору Медичиа. Т оскана л е г о в в ,  и кад је  сти- 
лизована и хотимично старинска, само је  врт, 
миран и равнодушан према људској патњи. У 
вези тако са готиком, особито са азијском, здрав 
је  тај мајстор и каткад вулгаран, али прија. У 
његовом новом господству, остао ]е траг безбриж- 
них фиорентинских дрипаца који су из дна ду- 
ше мрзели идеалистичку и делиричну Сиену, не- 
разумљиву за  н>ине буцмасге образе. Тај св. Се- 
вастијан, у  кога момци стреле туку у  нишан, ни- 
је  нико други већ распети Галилејац. Слуге Ме- 
дичиа стрељ ају у  н>ега, са кораком и ставом бале- 
рина. Весели су и лепих удова као дорски трка- 
чи. М.тадићима је  у  Фиоренци било све дозво- 
л>ено.

На пједесталу, у  зеленом, тосканском врту, 
стоји мученик, љубимац тог времена. Руке су  му 
везане позади, а  наг је  и набијен стрелама, тако 
да му груди изгледају као јеж .
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Прелаз преко Алпа, иако мало усиљено, опи- 
су је  се још  увек као дубок доживљај целог бића 
и као ванредан час душевних дивљења. Одлазак 
у  Италију још  увек значи чекаље чуда и пут хо- 
дочашћа, а  значај који  се самоме себи при том си- 
ласку са Алпа придаје, изгледа, у  магловитим 
планннским веицима, над огромним светлим рав- 
ницача, као сен Ханибалова, чудна, тајанствена, 
афричка и величанствена. са својим мрачним 
слоновима, на снегу, у  висинама.

Не може се писати да тамо, при промени ваз- 
духа и земље, небеса и воде, нема веке је з е  заи- 
ста , цјто допире до дна живота.

После огромне и чађаве станице Париза, са 
црвеним светиљкама у  ноћи, Пиза од белог и ж у- 
тог мрамора, десет етолећа стара, изгледа збиља 
као Месец једног новог света, ујутру.

Пошао сам из Париза, свесном тугом, а  ие 
безбрижно и случајно, са јасним сазнанлм своЈв 
догадање немоћи, да шта у  свету изменим. Оро- 
руо и клонуо, у  овом лудом времену као и дру* 
ги, после толиких горких година сеоба и ратова, 
изгубио сам био сваки смисао онога чему ме ро- 
дише.

Од велике и дубоке оданости небесним тели- 
на, од дрхћуће припадности расцветаним брдима, 
од младости, шта је  и могло преостати?

Измучен, равнодушан за  све, кад је  гтролеће 
дошло, пођох у  Италију, да изменим и душу и 
тело. Тамо куд одоше сви народи, изузев сло- 
венских, одох и ја  збуњено, да нађем звезду 
зорњачу.

И заиста, при прелазу Алпа, учини ми се да 
друге то воде хуче и тице цвркућу. У брдима 
као да видех плава језера, досад невиђена, а сун- 
чања су падала у раван доле као плах пљусак. 
Ваздух је  био сасвим други то јутро.

Тамо, где је  Ханибал прешао планине као 
мрачан облак по небу италском, тако се ето по- 
јавих и ја , снужден и сиромашан, у  име свих 
читалаиа Гогоља.
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Помоћник Гибертија, ђак сузног Анђелика, 
ипак ]е  гледао пре свега да постане популаран. 
Био је  реакција на сиенску спиритуалност. Слу- 
ге, међу којима има и црнаца, убијају његовог 
Севастијана као вола. Анђели оа неба доносе му 
*фуну> али  се вкди да је  то само украс слике.

Латински натпис, под сликом, писан руком 
Сликара каж е: П охвала н ад  С лавнила сл а ен о л  
отлеги свет ол С евастијану, као да је  извештај са 
неког дворског хрвања. Нехај је  ту према души. 
Покушава се, још  ]едном, да се од дрвећа и поља 
начини невино и мило, средњовековно, али се не 
успева. Дошло је  доба Медичијевих ловова и гоз- 
би по шумама. —  Наивност при мислима о анђе- 
лима и небу. Рафинована и рајеки слатка ]е  сце- 
на, у  ко јо ј петорица убијају  једнога. Срозава се 
опет у  бруталну сензуалност дивљег раног сред- 
њег века. И з једне размажености телесне, ето 
опггар цртеж фигура, на сликама сликара поро- 
дице, што је  евлела да влада и да пародира сти- 
хове Дантеове.

Па ипак, у фиоректинској веселости, што се 
п рви  лут јављ а на путу, осетну да налазим лех 
против јарости сиенске, лудила и туге одрицања 
тела и видљивог света. У  општинском двору Сан 
Ђемињана, та сеоека тишина обузима сасвим. 
Стари двор из X I I  веха, чи]и улаз изгледа као 
капија сеоских гостиона, има у  својој сиротињи 
нечег друкчије шпанског, него сиенски. И у  но- 
вом двору општинском, из X I I I  века, осећа се 
мирис сена. У  авли]и његово] престају узалудне 
грознице душе и наста]е мир. Као нека штала 
шпанска на путу, та авли]а ме сеги дугајлије од 
Манче и љубави, што и у  штали буди племени- 
тост.

Французи у  евојим путописима називају Ита- 
ли ју  красном метресом, желећи да означе чудну 
моћ разблуде и  страстк, п а  оп о јн ог  заборава , ко- 
је  та земља, после толиких љубави, још  увек да- 
је  свакоме ко јо ј жудно прилази.
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Пиза, бела и  мраморна, сјал а  је  и мени, у 
зори.

За  неколико дана већ, њен с ја ј ми цео свет, 
потонуо, у  осветлења мора и небеса, уздиже. 
Прошлост видех да је  непгго друто но што миш- 
љ ах. И као наднесен кад површином дубоког је -  
зера, приметих да нам то што је  прошло опет 
иде, сазидано мраморно, огромно и плаво. Сва- 
ком стубу, своду, виткости и снази, у  прошлости, 
одговараше стуб, свод, једна виткост и снага у 
будућности. Узалудности н оје у  Пизи нестаде.

Вцдех да ј е  свет неизмеран збир дела која ће 
се учинити. Обааијен морем треперио ]е од чет- 
ворокута и трокута, кругова, звезда. Словенетво 
је , у  том свету напора, сводова, лукова и распона, 
дрхтало као звезда зорњача.

Опих се тим привиђењем, у  водама прошло- 
сти, и млатарах радоско рукама, као да сам кулу 
зидао у  ваздуху, над лигурском обалом.

Пиза ме полумртвог диже из ужаса умирања 
и откри ми мо]у неизмерну моћ. Показа ми да 
смо звезде које зраче. Из града неимара и зида- 
ра, пођох по Тоскани здрав и чио,

Сиена ми већ у зе  ту радост, телесну снагу 
и веру у  свет ко]и се може на ничену саздати, 
хао иа брегу. Тужним ме очима посматраше тај 
град и шапуташе ми да погледам у  себе. У  менн 
самом све се  то дотопнпо, кроз мене с у  гекли, до к  
сам загледан у  врх Амиате стајао, хучни, горски 
потоци. У  моме бићу било је , не у  свету, тамио и 
болно лудило.

Видех самоћу своју , а  показа ми девоЈку по- 
родиљу. Силнија од љубичастих распона ума, 
моћнија од дивљег превијања тела, беше благост 
рађања. Видех да је  стварање само бура, што 
оставља за собом стене као рушевине, ванредне, 
хладне и празне остатке пизанске. Унутра, у  на- 
ма, нека ж ар драси свет, непроменљиво и непре> 
кидно. Загледан у  себе, сред сиенског пролећа, 
увидех да је  све што се види пролазно, али да је  
у  мени могућност звезде, што вечно сја . Рађање
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ми се учини топла и  чиста брдска падина изнад 
света, са ко је  све иож е да се дохвати и  поиилује 
руком.

Сав ћакнут, изиђох из те  вароши, пгго ]е у  
небеса дигла тело девојке, у  вом клија непрекид- 
но пролеће, али ме мали Саи Ђемињан задржа, 
на путу чудном, ка надземаљском.

У  љему први пут осетих умор путовања тали- 
јанског и сумн,у: да ли, на дну све те измеие ду- 
ше и тела, није једна горка, и безброј пута по- 
новљена, опојност и лаис?

У  бићу тих малих тоскансвих вароши, на бр- 
ду изнад житних долина, има једна свромност и 
сељачха ведрина која  ме сеги родног краја. И 
учини ми ое из даљине драг и добар, мој, па ка- 
кав био.

Расплинуше се од тог загрљаја сва моја пи- 
занска и сиенска уображења. Нити се може, ви- 
дех, на ничему саздати свег, ннти се  у  туђини 
налази топла падина брда рађан,а, са које све 
може да се дохвати и  помилује руком. Пизанска 
раскош учини ми се лудо расипање, а  сиенска 
страст, заостала, шпанска перверзија, која ми бе- 
ш е дотужала. Сеоска тишчна и мирис жита оеве- 
стише ме и ја  видех да ме је  Италија залудела, 
а  да није опасност у  томе да се вратим своме, већ 
д а се не вратим.

После слатких и модрих, спиритуалних и 
финих си ен ск к х  п е јзаж а, ов а  жута, брдовита, си- 
ромашна врајина пријала је  неочекивано. Т а  про- 
ста и чиста природа сетила ме мојик брда.

И тако, при уласку у фиорентинску земљу, 
пред градом дрвеног Крина, неколико пута, тихо, 
изрекох нме Срема.

Е С Е ЈИ

РАЗМИШЉАН.А О ЊЕГОПГУ

Читац Горска аи јен ац , са мишљу да'га је  пес- 
ник назвао Извиискрод. Дајем му значај извора 
што је  лотекао под ударцем, из стене. До Његоша, 
над нама се облаци тмуре, папва је  општа, и раз- 
лива се Бескрајно, без смисла. Све ј е  еоско, сиви 
бездан куд погледам. Смрт и брах понављају се, 
у  толико безбројних односа, да ниједан н кје ви- 
дан; смућени су као море. Византијски анђелк 
паре се, над безбројким лешинама, што не знам 
зашто су  мртве; њина туга, а  и блуд, цролазки су 
и  стидки. Ширим, ужаснут, зенице, и не могу 
дно да сагледам. Учини ми се да га видим, кад 
бели Лазар бира између царства земаљског и не- 
беског и полази небу. Први лирски моменат. За- 
тим опет то грозно море пролазног и  бесмисле- 
ног клања. У  том епском бездану нема биља, ни 
клијањ а: густа и  мокра иагла пада на све што 
видим. У  последњим часовима изнемоглости тек, 
ја ве  се болне и слатке радости, над војводом Р а ј- 
ком и старим Вујадином, осетим тело и мисли, 
као у  мраку зимском кад затрепере звезде.

Тад, као завеса, спадају иебеса, и  Ловћен се 
појави. Лирски та ј однос према Богу, велика је  
новост, —  после Косова Његош сја  усамллн, у 
сунцу, над морем. Излази из таме, прва свест. 
Велики као и Есхил, мења нас, изводи пред Оно 
што је  непознато и  невиђено, свемогуће и свуд 
присутно, несхватљиво и непролазно.

Са њим смо изашли пред Бога, на рухама са 
убиством. у  њему се  јављ а  жудња за  новом суд- 
бином и омислом нашег постојања на свету. Убн-
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ство и смрт, више, не стишавају: он гледа друго 
са Ловћена, огроман и свезнајућ,

У  еветлом зраку царује нешто љубичасто и 
надземаљско. У  невести су све слатке могућности. 
То је  моменат, по други пут, као Лазарев, непо- 
вратан. Час свести, сјајан  као пун месец над 
Јадраком. Негде постоји надземаљско и непролаз* 
но; Н>егоп: види.

Никакве везе то нема са кришћанствои, и 
препредено је  хтети од Нзегоша правити свеца.

Одмак, са тим у  вези, видим и Стражилово, 
мекше и ближе, и чулност Бранка. Далеко од 
елског, жубор жалости и ж уд  за стапаљем, лир- 
ске стихове. Звезду зорњачу.

Но често, када ми у  сумгви остане само зет- 
ски фолклор, више и од Гсросог еијенца, занима 
ме живот Његошев. Над неким догађајима, сен- 
кама и тајнама, у  његовом животу, дуго сам раз- 
мишљао. Да ми је  могуће, провео бих године у 
трагању за  садржајем неких места у  љеговом 
животопису. Унерен сам, не знам зашто, да не- 
видљиви утицај песничког живота има дубљу 
аоН, д у б љ у  од његових написаних дела. Можда 
је  то само бледа, спиритистичка слутња, сад јако 
савреиена.

Свакако су неки подаци из његовот живота 
будили у  мени компликоване жудње дивљења, а 
дивљење, само по себи, чг/ни ми се  највиша в р е д -  
ност, док су  његова дела остављала, на мене, 
утиске врло једноставне и често просте. Узнеми- 
рује ме лепота и његове слике, а  био бих радо- 
стан кад бих могао да се умешам у  трагање за  
његовим правим ликом.

Већ прегходници Његопгеви, Данило и Шће* 
пан Мали, чине ми се у  прошлости ванреднији 
него у  спеву. Оно што Млеци чине, по то ј ка- 
менитој земљи, извор је  за  мене замршенијих 
уживања мозга него студије о Тибету. У догађа- 
јима тога доба, више него у  стиховима Његоше- 
вим, налазим бескрајно оштру, уметничку згоду, 
за  мрачно и раскошно бнће Руси је и ружичасто,

немоћно месо Аустрије, ко је  није осетио. Турска 
ме је  у  спеву владике, са истоком, сва разочарала.

С вакахо, да могу, главачке бих се задубио 
у  трагање оног у  Његоша што је  Клод Бернар 
назвао 1а гесћегсћв би согбоп оптћШса! без еаргиз, 
пре него што бих се бавио тумачењем филозоф- 
ских могућности многих његових фолклорних ме- 
ста, к о ја  су , з а  и е н е  бар, сам о  збир црногорских 
пословица.

Зашто је  прогласио Петра I  свецем, пгга је  
налазио у  игри биљара, у  картама, у  писмима бана 
Јелачића, како је  оболео од грудобоље, шта је  
преживео у  Трсту, п а  љубав кратка у  Перасту, 
—  неизвесности су ко је  ми д ају  љубичастије слут- 
ње, са живота у  стихове, него његови стихови не- 
посредно. Његош и Млеци, као однос, у  епу низак, 
за  мене крије негде необичие, дивне висине, само 
не знам где су, јер  написане ниеу, а назирем «х 
свуа, у  његовом жићу, гигантском и сладостра- 
сном.

Тако ми и његов живот, у з  песника Сарај- 
лију, често даје јаче  промене души него многе 
његове хваљене личности у  спеву. Барокна пате- 
тика владичиних стиховз, много више но другима, 
нени се чини утицај Сарајлије. Том магу нашег 
романтизма дугујемо врачарску чар Његошевих 
лирских места, а  оно што није натприродно у 
песништву, и не занима ме. Т а ј атлет славено- 
филства, који се пењао по хридинама, по сунцу 
и по киши, једини је  који од наших песника ли- 
чи мало на Мирандолу, Кавалкантиа, Албертиа, 
Лионарда, макар издалека, и он је  Његошу дао 
храброст, узбуну, да погледа у просторе у  којима 
се „звезде тиће“.

На стиху, на узбурканом јези ку Његошевом, 
траг је  јасан  Сарајлијиног стиха, више но што се 
признаје. Ти митолошки и Омирски цветови мири- 
шу на збуњеност Сарајлије, и цео Његошев звук 
Омира и трагедија сарајлијски је  сасвим. Ту где 
се спомињу и ветрови и мутни облаци што дре- 
мају у  морској т&внини, дивна Спарга и велики
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Рим, где су чули пгго Леонкд хоће и Сцевола, 
особито пак у  моколозидга Дашига, остао ј е  нутан 
осмех и начин учитеља.

Он је  имао облачан и чудан појам И ли јаде  и 
трагедија. Он је  заогрнуо њима плећа Његошева. 
Отуда, без оног књишког, чиновничког, п по ми 
нашу лирику чини отужком, у  Његошу је  и  врач 
и маг. Свакако, у  владичином темпераменту, та- 
јанственим разлогом мутно се с ја ји  иеиспуњено 
биће Сарајлије, али се чак и Мушицком нађе траг 
на Милошу, воинственом генију свемогућем.

Па ипак је  облик Горског аиЈекца, који толк- 
ки жале, у  својој облачности, велик. Синтеза је  
свих тих утицаја. Од страних књига које су могле 
утицати на владику, спомињу толиве. Ако је  имао 
грчке класике, у  руском преводу, траг им се мо- 
ж е  јасно пратити. Његошеви су спевови драме, 
мада су догађаји у  њима епски и фрагментарки, 
и не само због дијалога и карактера, глумачки 
вечних, и зато што их сам назива собигија, иего 
и зато што су сценарија. Начин употребе масе и 
лииа у  њима, начин како лица говоре евоје моно- 
логе, каво одлазе, па сенка покоља иза сцене, и, 
понека вола, дубоко су бахична и психолошка, 
противна епсвом, а  проткана стихом воји  кроз 
црногорски еп и поетику Сарајлије подсећа на 
микенски ритам.

В?ћ у  Посвети, свакако непотпуној, за  Егиста 
спомиње се суд Орестов. Ту су одмах и придеви 
за Арвиа „страву земну“, накити из И ли јаде , ко- 
ју  је  преводио, која је  оставила вод њега дубока 
трага. Трагедије, особито Есхил, које је  видео 
кроз Сарајлију, отупише му, мислим, осетљивост 
за  композицију, ако ју  је  игде и научио. Формал- 
но, боље речено деформално, ја  и  не видим при- 
иет нијег утицаја ма његова собитија, од трагеди- 
ја , иако на ШНепану Малол може, Ко хоће, да на- 
зире свакојаке.

Узалуд и јесу  та уопштавања утицаја Милто- 
новог и Дантеа над владичином Л учом , без наво- 
ђења стнхова, а  граж ењ е Петрарве у  Његошу

права је  иојепггарија. На та ј начин, ја  бих можда 
приметио, много пре, утицај млетачке позорнице 
у  њему, угушен, разуме се, као и други. То по- 
зориште, пожар у  њему, војвода Драшко само 
харикира, али иије ли, у  владичином хумору, 
остао нало његов траг, и није ли из њега, поне- 
што, шарено као палагај, исто таква реминисцен- 
ција као подрун из Ф ауста, на которском пазару? 
Зашто би они инжче, и у  шегачењу, после говора 
Свендер-аге и потурица, употребили начин Шек- 
спира, пре него што ваде мачеве из корица? У 
несника који се сети безброј пута, у  току десе- 
терца, безброј ситница из старих повести и пес- 
ништва, не може бити да нема трага прочитаним 
књигама. О смрти пише, у  свом писму лекару 
Маринковићу, као што Сократ пред осуду говори: 
смрт је  или тихи са н . . .

Љубавни стихови Његошеви, да ли су најтам- 
нији и нвјчистији, изворни? Ни свилом ламартин-
ске сете, Његошеви стихови —  ни религиозни__
по мени, нису видљиво застрти. Ако ико, Бајрон 
је , више него форма, једна музика и црнк јахач 
који се издалека ч у је  и разликује. Каина и Ман- 
фреда учини ми Се да чух понегде, под десетер- 
цем, али биће да је  то само игра мисли, у  тиши- 
ни, при читању.

Народна песма, да, она цури са Уоросси е«- 
јен ц а , и читави стихови чине ми се обичне народ- 
не пословице. Понека места Његошеве филозофи- 
је , о којо ј, каж у, постоје дебеле студије, никад ми 
с е  н е  ч и њ ах у  простија н о  са д , к а д  ч х  об ја зи ш е  
на фракцуском.

У химнастим његовим мањим песмама, траг 
руских „одација" зар није несумњив? Уопште, 
руски утицај, зар је  већ испитан? Није могуће 
спасти л и р ск а  неста и  старе демонске лсари спева 
од напора читаве једне школе наших естета. Прет- 
ходник Дарвина, владика ће остати и парњак 
Милтонов и ђак Волтера.

Волим, баш зато, та ј замршеки стих, у  коме 
свак а  р е ч  крије чеггав један крај иухамеданског
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бића, свако име по једно столеће ратова, бела 
Луна, арабљанско име слатке Камерије, сличне 
Месецу, ж ену Озманову; ведрину тога стиха пос- 
ле, над нашом земљом, дубоку увиђавност и уздр- 
жану иронију према пролазности, Замишљам јед- 
ну позорницу за њега, чуднију од Метерлинкове 
и компликованију од Пиранделове, на ко јо ј би 
та ј спев био даван. То није еп, јер  еп је  моћан 
на филму као што је  И ли јада  и О дисеја, а  Гор- 
ск и  ви јеи ац  ништа не прича. Купам се у  његовој 
ведрој боји разборитости, али пред љубав, јер  он 
први није више хришћански кљ аст и суморан.

Заборавим све, станем под бујицу његовог 
језика, ведрог, који  спира, односи времена, све 
наслаге страних култура и путовања. Не читам 
давно његов садржај, но само слушам та ј говор 
што ме диже сваког лета и стапа са планинама 
над Рисном и Будвом, пепељастим, као изгореле 
урвине Једне горостасне планете, у  шгавом небу. 
Т а ј говор пун дубоких самогласника у, о и густих 
сугласкика з , х , свршетака *а н  и дан, а нарочито 
оног дубоког а, као у  шпанском; велику, жарку 
озбиљност, —  дно народа.

192$.
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Данас1, међутим, госпође и гооподо, сасвим је  
свеједно јесте ли се окупили, са више или мање 
искреног одушевљења за  једно прелазно, магло- 
вито доба н а ш е  књижевности, кроз н о је  ) е  п р о -  
шао, са судбином сретеча, Живковић, да огласи 
оног који је  својом песмом ишао за  њим и научио 
вас игри, пролећу и младости, са чијег гроба, са 
Стражилова, и сад силази пролеће, преко Дунава 
и  борчанеких поплава, на ваше кровове и  воћња- 
ке. Данас, међутим, сасвим је  свеједно шта ћемо 
рећи у  славу књижевног рада и заслуга његових, 
јер  место мале, пролазне славе и успеха, место 
људских заслуга и заблуда, оно што је  плод и 
еманацчја његовог духа, лебди тајанствено ожи- 
вотаорено и  невидљиво у  вашем духу, вашој кр- 
ви, вашем пролећу,

Ј а  нећу говорити критички о књижевнин, 
културним и политичкнм заслугама нашег слав- 
љениха. То би било, данас, тако ситно, грубо и 
смешно. Слова књижевних расправа и оцена не 
разликују се много од штампарских грешака. Ј а  
желим да личност вашег слављеника, место да 
је  обаспем провинцијалном славом, уздигнем у 
друте, дуготрајније и дубље славе. Рећи ћу само 
оно што је  иза његовог жиеота, што је  вечно.

Постоји силуета Живковићева из доба њего- 
в е  младости: дугокоси славенски ђак, са финим 
цртама лица, уздрхтао од живота који се у  њему 
креће, и  заиесен, у  Пешти и Пожуну, славјан- 
ством, оним панславизмом о којем су овде учили 
да води у страхоте и грозоте Плеене и Шипке, 
ко је  )е сликао Верешчагин, да му је  главна озна- 
ка кнута и  азијатлук, а  који у  истини води свир- 
ци и игри, а  у  болу Достојевском и Христу.

Би ћете саслушати, малочас, песме ко је  су 
једини остатак те прошлости. Само оне најнежни- 
је . јер, на жалост, не могу вам се прочитати, ни 
одсвирати, ни отпевати све, како би требало. Чу-

1 Говор хрзкан у Паичеау 2. априла 1922, ва просда- 
ви стогодишњице роћања Баса Живкоаића.

О СТОГОДИШЊИДИ ВА С Е Ж ИВКОВИЋА

1889. Панчевци су  свечано прославили сеаам- 
десетогодишњицу песника, родољуба и књижев- 
кика проте Васе Живковића.

Изненадили оу га, иначе би он спречио ту 
прославу, као што је  спречио све остале ко је  су 
дотле припремали.

Изгледа да је  он имао деликатан осећај иро- 
кије и досаде за  наше прославе, осећај иначе тако 
редак у  нас, а  потпуно оправдан, ако само по- 
мислите на све оно што је  у  вези са прославама 
још  живих, славних људи, а  и са подизањем 
споменика мртвитча, који, после, ааборављени и 
прашни, сто је на неком тргу или у  каквој народ- 
ној башти, ако само помислите на хуку и буку 
у  таквим приликама, често недостојну њинога 
живота, њине усамллности прећутаних горчина.

Чини се да је  прота В аге Ж ивковић под ста- 
рост, разочаран нашим срамиим политичким бор- 
бама ко је  су наступиле после дивне буне за сло- 
боду, а  можда и ужаснут трагиком свог приват- 
ног несрећног живота, желео да га се сви окане. 
Љубазан, али и невесео, проводио је  дане обузет 
бригом само око своје цркве и олштине.

Рекло би се да је  мирно очекивао свој по- 
вратак пореклу, а  вратити се своме пореклу, зна- 
чи почивати.

Нису успели да га довољно прославе, кису га 
п о к о л еб а л е  позевале са  свн х  страна, ни писма лри- 
јатеља, ни понуде и позивн редакција. Завршио 
је  живот, без најмање ж ељ е за славом.
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, ћете оно благо „Ти плавиш зоро златна", које се
некад толико певало, како причају, са сузама у  
очима. Радовао бих се кад би вас инструменти 
занели толико д а заборавите д а је  то само трећа 
или четврта тачка програма једне прославе на 
ко ју  је  требало доћи.

Саслушајте те  песме, старинске, нежне и на- 
ивне, ко је  беху одлетеле у  заборав, па вам се, 
ето, у  пролеће, враћају.

Прошлога пролећа, ја  сам, у  Фиренци, при- 
суствовао прослави једног малог песника X IV  
века, и место сухопарних књижевних расправа 

I маловарошких нотабилитета, управник коксерва-
ј торија пустио је  да о песнику и његовом добу

говоре стари, заборављени инструменти: танане 
виоле, лаке лауте и чежњиви, мутни ловачки 
рогови. Уверавам вас да кихад нико ништа неж- 
није и  дивније, о почетку ренесансе, рекао није.

И ви ћете моћи много штошта помислити, под 
утицајем ових пееама, о карловачком ђаковању 
оних који су преобразили душу ових крајева по- 
ред Дунава, куда ће и ваш живот протећи.

В ерујте у  то да је  живот једне околине, и 
ваше околине, састављен из физичких, али и ме- 
тафизичких, невидљивих узрока и веза. Осетите 
да бол и љубав појединца рађа веселост и жалост 
околине. Столетна раздраганост људског духа н 
живота, око Болоње и Падове, можда је  само из- 
маглица и еманација млађаних телеса која су се 
са свих страна света сакупила, у  лакој ђачкој 
одећи, да проиграју и да пропевају младост, а 
сад леж е, сахрањена, у  гробљима тих прастарих 
университета. К о зна колико је  боја и веселих 
платна прешло преко сињег, нашег Јадранског 
нора, јер  је  пред њима весело скакутао ђак, мла- 
ди ђак из лубровачке породице Златарића, који је  
окупао свој д ух у  провидном и бистром ваздуху, 
пуном ласта, града Сиене! К о зна колико је  мла- 
дости и узалудног одушевл>ења утрошено у  оним,

1 високим као гнезда, ђачким становима, поо небом,
старик, оронулих немачких градова дуж  Рајне,
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да се суморни и ужасни неначки дух поврати ве- 
селости и  смеху! Ко зна нолико је  утицаја у  ду- 
ши целога Запада, из оних чудних, ирачних, 
цтанских школа, града Саламанке; ко зна колико 
је  невидљивнх зракова пало на груди човечансгва 
из високих, мутних прозора университета у  Л е ј- 
дену! Немојте да не верујете да и дух тих, давно 
умрлих фрушкогорских ђака, неће можда изие- 
нити душу целе једне покрајине.

Саслушајте, после, две његове песме, остатак 
његове несрећне, страсне и забрањеке љубави, 
Осетићете ж ељ у за  слободним животон, чувши 
оно тужно „Ничи, ничи, крине 6ели“, и онај сва- 
товац са којим су и ваше мајке плачући одлази- 
ле. А после чућете бурну Милетићеву песму. Зна- 
те  ли је? То је  наша песма, стара, бунтовна, вој- 
вођанска песма. Его, виднте. Оио што ј е  сн зж н о  
и силно, што руши и што рађа, невидљиво је . До 
наших дана није се ни знало да је  ту лесму спе- 
вао, на комадићима хартије, Ж ивковић, а  том 
песмом су  певачка друштва, ноћу, у з  буктиње, 
поздрављала Милетића, већ окованог и спремног 
за тамницу у  Вацу, Том песмои је  Војводина пош- 
л а  новим путем,

Госпође и господо, др Јован Скерлић одавко 
је  одредио почасно место вашем слављенику у  
историји наше књижевноети, као претечм роман- 
тизма, најлешпег доба н»еног.

Ј а  ћу нешто друго да кажем у  његову славу.
В р ем е с в е  мења: заслуге, додељенв места и 

пресуде. А књижевност сама, само је  огроман 
Чимборасо папира и мољаца. Али живот, дух ко- 
ји  оживљава, долази из непознатог и невидљивог.

Прошли животи, прошле патње и љубавн, 
стапају се у  вашем животу.

Има их који су написали читаве библиотеке: 
данас им не вреди ни имена спомињати. Али д у к  
овога човека чије ће вам песме сад засвирати гу- 
дала, запевати девојачки гласови, а  после бурни, 
младићки, донео вам је , да ли верујете? слободу 
духа и тела, донео вам је , весто нарицања и  ку-
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ио откуда, из ноћи, из даљине, неки чудни етар- 
ци, који су  вечером тако благо свирали у  фрулу 
и  учили љ уде виноградарству, игри по житу, и 
смеку, а на дну зеница носили неку чудну, шум- 
ску, боговсху моћ; али су и они сагли главу под 
воду крштеља, и помагали, са осмехом, зидање 
тих храмова, подупирући те голе зидргне одрица- 
њ а и поста неким дивним, мраморним, љубичи- 
цом овенчаним стубовима. Ко зна, можда је  један 
од тих бегунаца из земл>а игре, смеха, и јурења 
по шумама и виноградима, стигао и у  наше кра- 
је ве  и живео тамо негде, над Карловцима, у  Сре- 
му, откуд се о  земљама нашим, у  песме кукања 
и јадиковања, раширише песме радовања и бербе.

Одете ли у  свој хран, где је  Живковић кле- 
чао пред олтаром, видећет« да су и његови сводо- 
ви подупрти тим јонским и коринтским стубовима.

Нека вас они сећају  на Живковића.
Нека ова прослава не прође као уобичајене 

сп он ен -ак адем и је : отворите врата својих чула и 
душа, да кроз њ их уђе промена у  ваш дух, жеђ 
за  слободом и вечна ж еђ љубадна.

И ако сте, недавно, погнули главе пред испос- 
ником, царским сином који је  своју засуо пепе- 
лом, примите сад гласника руменог живота, који 
вас чека. И ако сте, недавно, клицали светои Са- 
ви, који вас учи посту, иолитви, патњи и смрти, 
реците данас, ведро, песнику веселости и  радова- 
ња, Живковићу: слава!

1922.
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кања, тосподску свест, и обавио вам је  поглед 
наглом пролећа.

Прошлост и сва наша етика славили су пат- 
њу. Били смо народ умирања и туге. Није се знао 
сребрни смех, нити снага расцветаног дрвећа. Али 
знајте да се то мења. Под Фрушкон гором, тде 

' се и Ж ивковић школовао, зачела се нова књижев-
ност, ново мишљење, нова етика, на највишој 
вредности људског бића: на радовању.

Хоћете ди да за вр ш и ц  са сликом, да се дуж е 
сећате?

Место слике гиганта који је  отео огањ бого- 
' вима, показаћу вам питомију слику, расцветану
| Фрушку гору и доба карловачких ђака. Видите

ли како, са гроздних винограда, силази, ггред го- 
милом раздраганих ђака, свештеник, претеча, чи- 
је  су  толике пееме носиле наслов „пролеће", и  ко-  
ји , срушен од угашеног бола, пред крстом, још 
има ноћи и отмености да напише најлепшу рече- 
ницу тога доба: из туге ее радост рађа. За њим 
нам је  дошао Бракко.

На свету је  све у  вези и ништа се не губи. 
Сетите се да је  до тога доба, свуд по нашим по- 
крајинама, живот и људска мисао била једно стра- 
ховито Хришћанство, мртвачко Хришћанство. 
Ж ивковић вам шапуће кроз своје песме нове и 
благе речи.

, Тамо, на дну Балкана, била је  нехад стара
Грчка, где се радосне речи родиле, из вечног, 
п лавог мора.

Знате ли причу Анатола Франса о светоме 
| Сатиру?

Кад је  Европа огрезла у  крви и кад су се на- 
роди вијали, као бесни пси, и на сваком тргу го- 

’ рела по једна ломача, а  на њој по једна несрећна
млада жена, проглашена вештицом, или по један 
млад евештеник, проглашен јеретикои, зидвл« су  
они који су се згрозили зкивота и људи, дубоко 
у  планинама, храмове и домове патњи, посту и 
смрти, носећи на ожуљеним плећима балване и 
стабла, у  зноју лица свога. Тад се појавише незка-
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!
„О ТКРО ВЕЊ Е" РАСТКА ПЕТРОВИЋА

Занимљива је  била лицемерна забринутост 
, за  друштво, морал и традиције, поводом ове књи-
| ге. После парламента, новина, званија, дошао је
I ред и  на Аркадију, где живот ни досад није баш

био лепа нимфа. Вали сељачке бестијалности, ми- 
рис кафана и терор паланки, напад скромних и 
преподобних, запљ ускује. После тога, свакако, до- 
ћи ће тим леденија реакција: власт оних који су 
мирисни и бледи, напад „абнормалних“, „мистич- 
них“ , „аристократских" (као у  Шпанији, Фран- 
цуској, Италији).

Тешко ће успети гурнути на Исток узроке и 
везе свега онога што се ловодом ове књиге откри- 
ло. Напротив. Ока је  састављена из парампарча-

( ди од судара са Западом. Забринутост за Европу 
је  смешна. Само Словени кидају и чупају, по сво- 
« е  обичају, к о с у  п р ед м узејим а и  х о к е  да и х за -  
пале, и само су ван Париза и Лондона забринути 

' за  класику. Запад и данас, по француским, шпан-
ским и талијанским визијама, играјући чека ггро- 
леће. Огромна мудрост и старост Париза занесено 
пуше и удишу, као из црних наргила, из океан- 
ских скулптура, мирисну земљу.

Још  ]'е узалудније, из разних интереса, про- 
гласити ову књигу прогласои једне анархичне 
групе, Т а  група, —  у  ствари остатак обичне, да 
не кажем баналне потребе књижевних вечери, 
фантон свих оних, добрих и скромних, којима 
смета, и не постоји. Толико поетоје и друге, које 
нећу да именујен. Али тајанствени значај, као 
Пјт о  су га  ииале, бар у  своме почетку, групе сим-
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волиста, врерафаелиста или кубиста, ни она још 
нема.

О т кровење, без свега тога, има сасвим при- 
родно место у  нашој најновијој књижевности, и 
свој датум, Као што су наше земљ е на крају јед- 
ног историјског периода, и у  нашој књижевности 
почео је  нов период. То ће тешко спречити они 
којима то смета. Дубоко сам уверен да је  неколи- 
ко стотина хиљада лешева прилично вероватан 
брег, на м еђи  д в а ју  доб а . Ои ће и ас  олити, у  под- 
нож ју своме, мирисом, очајем, жудима и снагом 
своји х умрлих телеса, и ми ћемо поћи по животу, 
са новом бојом лица. Тешко да ће тај пут водити 
онамо куда показују ови или они, иначе врло 
савесни, грађани.

Кишта није природније него ова књ ига, да- 
нас, у  нашој књижевности. Чак и кад би била оно 
што се о н>ој развикало, она би то била неизбеж- 
но. Наша села, судови, школе, девојчице, гимна- 
зисте, породице, откривају један сулуди вртлог. 
Ако би неко заурликао химну телу, он би свакако, 
ако ништа више, бар био савремен. Ако би неко 
састављао читаве филозофске системе, поетичне 
теорије, лирске прогласе, на основу сексуалног, 
несвесног, материјалног, бруталног, тешко да не 
би био само искрен глас безбројних душа, —  изу- 
зев, разуме се, о н е  ч и је  ј е  за н и м ањ е чувати дру* 
штво и идеале. Давно знамо да песник иде пред 
животом, али већина која  код нас пише и тврди 
обратно, сад, ето, могла би то да доказује. Земља 
је  и према нама, меето досадањих својих идили- 
чних, сељачких пејзаж а, обрнула хаос улица 
и плотова, сасвим кубистичхи; болнице и сгани- 
це, чађаве и страшне, са криком самоубица и 
остављених породиља, сасвим футуристички, тако 
да се збрка Огкровења чини, чак, нека збун»ена 
синтеза. То не значи да и они који траже склони- 
шта и утехе у  старим музккаиа, огмеким п есч и -  
цима, и они који, по своме положају и заш мањ у, 
морају да се забрину, немају, бар донекле, право.
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ција песама, ножда и поетихе, на основу иове 
сенсуалносги, неке страпдае пантеистичне чулно- \
сти, ко ја  везу је , као неки занесен спиритиета љу- 
бави, рађања, тела, преко брда, река, континена- 
та. Ускрс младића у  књижевности. Упрошћавање 
свега што се види (невидљиво н е  аостоји), до  ж и -  
вотињског, можда чак до плазме. Ж вакање, дах- 
тање. Тело? Младост? Несвесни хаос порађања?
Можда једини одговор на бесмисленост смрти, на 
иилионе лешина? Или крик наше расе? Или ста- 
рословенско? Зачас, над књигом се појави вели- 
чанствени глобус мртваца, породиља, гунгула те- 
леса, гладних и голих. Свет се затресе. Земља. 
Блаженсгво. Необична речитост, извесна сенка 
бескрајног, у  намери тог објављења. Али, полако, 
збрка и кејасност, мала несигурност у  изразима.
О стаје крик и топот нладог кентавра. Муцање 
и  бунцање голишавог младића. Опет само младост.
И, мало разочарано, мора да се изусти: „ушао је  
у  њега ерос, па бесни".

Хтео би —  каж е писац —  д а му књига буде 
као хлеб, и вода, и одмах додаје све телесне 
функције. З аи сга , б есо вн , врућнне н  ја д  хлеба рас- 
дињу ту књигу. Али мудрости, тишине и невид- 
љ иве благости и моћи воде, нема. Мисао га —  ка- 
ж е  он —  само дражи. Од сада ће мислити поноћу ј
бутина. колена. „Како је  наука могла да заборави •
да изради једну, дцто прецизнију, неханику еро- 
тике? Осмех породиља, после довршених мука, 
долази и од чудног задовољства —  иако изгледа 
невероватно —  њиног тела. Мене највише запре- 
пасти историја к о ју  нађем у великин домаћим 
књигама о физиологији. И велики филозоф на- 
турализма донео је  истину о љубави: љубав је  ,
полна. Споредна је  ствар лирика, сувишна фра- :
зирања и разводњавања —  много. Главно, да се 
од тога зкивело. Не остварујем велику уметност, ј
само велику екстаау. Да нема људи, извесне сво- ј
је  заносе бих крецггао и дерао у  простор. Нала- 
зимо с е  у  такзој баханалији животној да се не 
можено ни сетити оног што не доживљујемо. Чо-
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У  једном се сасвим слажемо, и ловодом наших 
књига: проклети смо да морамо да журимо.

Песник ове збирке уоппгге не изненађује. Пре 
г е д к н у -д в е  већ, оцртао се, п рилично јасн о , у  н а-  
ш ој књижевности бурлеском старословенском, ко- 
ја  се исто тако смело успињала у  бунилу радос- 
ног рађања балканских брда и пропланака, као 
што се и спуштала у  папирнате парафразе Валта- 
зара Богишића. Не може се порицати, крај све- 
га, да је  то била једна дивно млада проза. Са не- 
колико песама, ко је  су  имале у  себи сенку вучи- 
трнског моста и лудост грожђа игго тамо негде, 
испрепуцало од врућине, зри, њен песник је  та- 
да многимд који га се сада одричу био више него 
нада. Њ егове студије и озбиљан труд у  Паризу 
да занесе, Мијеа, причама о нашим манастирима 
које, у  туђини, толико воли, његова путовања, 
учења, не би баш требала да му заслуж е ореол 
литерарног мученика, нити да га ставе ван за- 
кона само зато што је  можда претерао, што мож- 
да смета, и што му се песме можда не разумеју 
у  суседству.

О гк р о еењ е  ]е издао у  400 примерака Цвија- 
новић. Ш та му све нису пребацивали због тога! 
Што ]е  издање нумерисано, скупоцено и мало уо- 
бражено, то је  мало смешно, али није некорисно. 
С в ака ко  д а  с у  д р в о р е зи  —  м ало литерарни, за сад  
колико-толико успели, —  место уобичајених на- 
ших клишета, леп пример. Што се тиче наслова 
књиге, који је  после садрж аја неизбежан, тај, 
после Апокалипсе, не би требао да узбуђује.

Осим песама, ко је  би саме више говориле, до- 
дао је  песник, истика при кр ају  књиге у  прози, 
неку врсту тумачегва, објашњења, предговора ово] 
збирци.

Об]ашњења, у  оваквим моментима књижевно- 
сти, нису бесмислена, но су само тешка. Ипак она 
имају, као и ово, привремену вреаност. Први ути- 
сак Опсроеењо, по то ј прози, био би само одсев 
оног око нас, једне Огромне збркане баханалије 
ствари и телеса. А намера збирке, —  конструк-
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век  је  звер, чије су  чељусти разЈапљене гтрема 
еечности.“

Ј а  се уздам у  себе да ћу  много уздржаније 
рећи, чак к  оно цгго је  апсолутна вредност ове 
збирке, него што то чине у  задње доба, према 
евојим пријатељима, други који су тобож ван сва- 
ке котерије.

Не поричем да би, по овим интенцијама, доби- 
ли збирку песама сексуалног, натуралистичког, 
младићског. Могућности неког новог цветања, у  
томе мало има. Трагива наше лирике и досад је  
била њен провинцијализам и њена сексуалност. 
Код нас се мисли да, као некад књиге пренумера- 
ната, лирске збирке морају бити на нивоу бака- 
лина, његове љубави, његових болова.

И сва та љубавна лирика ни]е потекла из 
Дантеовог (та, шта ј е  Данте з а  С довене!) јпЈеИецр 
Фашоге, него онако, из утробе. У љубавној, кен- 
таурски пантеистичној атмосфери ове књиге, ви- 
дим ја  најмање нов знак за  нашу лирику, телес- 
ни крик раепојасане генерације која игра над 
мртвима. У  томе видим најмање власт песнчка 
над животом, новог лиричара који је  као сенка 
бивших светаца, алхемиста, мистика, проналазача.

Ипак, ако бисмо нашли бар огромне верхае- 
ренске мотиве? Кад би Р. Петровић унео у  нашу 
лирику ту тешку, фламанску плодност? И то у 
новој, јадранској, југословенској раздраганости, 
место скромности наших малих? Мало би нам 
сметале у  томе и збрке, и грубости. Сетили бисмо 
се радо толиких грубих, а  великих момената сти- 
ха. Чак бисмо поднели и „простачке" речи. После 
Расина нису смели да напишу реч „псето", па су 
Цисали место љ е „поштовани чувар верности“. 
Године 1830, на представи Отела, настао је  прави 
лом кад су Први пут употребили јавно нзраз „ма- 
рамице за нос". Чини се само да речи које се не 
кадуЈУ, код овог песника постају манир. Тако да 
се, у  огромној хуци тих ерупиија, крикова, раз- 
драганих ускли ка , преврт ањ а толих телеса, умор- 
Но од словенства, младости и темперамента, за-

37 мнлош црп,ацски, I  4 1 7



х ел и  овом новом добу наше лирике мало ноти- 
ва милтонских, огромности, тишине, усамллног, 
праисконског, бестелесног. И оних стихова које 
никад још  висмо имали, Милтоновог П ен серозоа , 
Спенсеровог Фрагжекта Епит алалијоча, итд.

Наслови дванаест песана, чим отворите к њ и -  
гу, одају  велику разлику предратне и поратне 
наше поезије, к о ја  се радо не примећује, а  још  
радије прикрива. Били смо навикли на огромне 
пенушаве водопаде лирике, ко ја  је  певала све 
свакидање светковине, и чудимо се сад систему, 
конструкиијама које млади песници покушавају 
да унесу у  нашу књижевност. Песник ове збирке 
наглашава везаност појединих песама, тврди да 
се иза њ их врију мишљење, резултати једног 
гледала по свету. Место оеренада, песама Мими, 
ода војводи X , не кријем да радије и радосније 
примам овакву књигу; оне баналне, љубавне и 
паланачке, абиља су већ додијале. Али исто тако 
прим екујем  извесну пеливанску, —  коме ј е  дра- 
зке, париску —  ж ељ у атракцијв, већ и по самим 
тим насловкма са канибалцем који чека новоро- 
ђеног. Р. Петровић брзо одаје учитеље свога сти- 
ха, своје поетике, којих уосталом нема да се сти- 
ди: песнике ГевргН поиуеаи-а, речник Коктоа, иде- 
је  Епстена, Рајнала, облике и хуманости Шарло-а. 
Ко хоће, нека прими на себе да место њ их упу- 
ћује на поетику наше паланке: ја  тврдим само да 
су, са врло мало изузетака, наши лиричари и до- 
саа били иа њеном нивоу. Особито данас, кад —  
могао бих то на примерима доиазиват и  —  за гр е-  
бачки лиричари сто је под утицајен немачке но- 
дернисиме, треба се радовати париском учењу. 
Да велики бескрај латинског, мраморног небесног 
свода (Данте, Бруно) видим над нашом лириком, 
да плаветнило и ваздух англиканских мистика 
(Спенсер, Фличер, Џон Доне) испуни наше збирке, 
—  биће мој напор. Зато се радујем и овон ути- 
цају  оних, из Лондона и Париза, који су  постави- 
ли основе својих конструхција, ма како се луде 
чиниле, на ту ренесансу.
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се пописале све његове речи и њине асоцијације, 
добила би се огромност можданог рада, крај во- 
јег  би садржаји многих наших лиричара били ба- 
нални. Његовб метафоре чине се често моћне као 
ностови; стихови, као реке пуне острва. Меког, 
кратког, правог лиризна, код нас толико цење- 
ног, има мање.

Не можемо обићи, разуме се, ни беде његовог 
стиха.

Најнемилије, то су ачење и  огромна несолид- 
ност у песничком занату. Само закони, челичне 
полуге, мистични завети, д а ју  и у  Слободном сти- 
ху, уму и љубави ледену, еаемирску моћ, и  ми 
смо доста пакосни да све у овој збирци не упи- 
шемо на рачун раздраганости и темперамента. 
Буфонерије, често и те како јевтинн модернизми, 
па најзад и праве безбрижне бесмислице, тим 
више вређају што гуше мелодичне, дубоко болне 
и чежњиве ставове. Та папирнатост фразе —  ве- 
лика опасност Крлеже, —  и за  Р . Петровића по- 
стаје једна од главних опасности. Што је  већ по- 
стало карактеристично и отужно, то је  оно ме- 
шање старог, словенског, мало Хајдук-Вељ ка, ма- 
л о  Дмитра Ја х ш и к а , у  футуристичхе к ал еи д о -  
скопе, да би се забашурило, да би се задивило 
(стр. 8— 12). Прогласити мале, гаменске оргије 
„барбарствима словенским и перунским вртови- 
ма'\ није скупо. Узалуд се уплићу тада маћедон- 
ски ставови, топли интермеци, —  осећа се да је  
све то од папира (стр, 11— 12, и стр. 23, 31, 35, 
итд.).

Усил>ене наивности. нешто дечачко, са чим 
Р. Петровић мало кокетује, не очаравају. Јевти - 
не шаролике („виолон. . .  свиђал ти се Ж ан Фран- 
соа Вилон? Од љубави сам бон. . .  ко? Декамерон" 
итд.), изазивају само поругу. Спада се чак на 
бомбасти стареж (комад бога бачен у  с в е т . . .  под 
врбама сад пева, ко отац, месец ж у г", итд.). По- 
нављамо, мало бестидна лакомисленост; можда 
нладост? То се нарочито жали у  песми Путник, 
једној од најлепш их. Немци каж у да су ренесансу

Главно је  за  нашу уметност да у  овоме сто- 
лећу гурнемо југословенство на ту страну, да га 
обиђе облак крвавог, меснатог, старозаветног ме- 
сијанства, и стакленог и јаловог, новозаветног 
хришћанства, и глупост реформираних герман- 
ских гомила, мрак, бес, жалост и ридање.

Зато се радујем, крај свих лудости и атрак- 
ција у  овој књизи, и византијским, слатким тра- 
говнм а н аш е прошлости, ма к а к о  к р њ и  билн, у  
сунчаном дахтању ових стихова, испеваних на 
Јадрану у  наслиновим шумама К орчуле. . .  Јад - 
ран, од Велике Грчке, валови са јокских, пита- 
горејских обала, где никад хришћанство победило 
није, дух место вере, наука место догме, понос, 
охолост, лепота, нека буду речи исписаке над на- 
шом новом јадранском лириком. Наставимо где 
су застали Радовани трогирских лавова; чујмо мо- 
ре; што нам оно донесе на обале, биће пуно небеса 
и звезда. Онај песник тек је  на почетку; буде ли 
с в о ју  огромну сексуалност затворко полугам а за -  
кона и знања, одвешће нас на јадранске обале, 
где ћемо стати пред лице нолићанске лепоте; Х о- 
ронти хо хоратон то калон.

Стих у  овој збирци скоро свуд потггуно ими- 
ту је  стих који влада сад на Западу. Сад је  на 
врхунцу слободе. Лично, ја  не могу да се отмем 
уверењу да ће се, ускоро, враћати дантеовским 
геометријским облицима, које дух толико тражи. 
Само, то неће бити бивши банални четвороугао- 
ници, Али и ова распасаност обраде поражава 
снагом. Понека песма почиње замахом као да ће 
руком превући преко неба. Мада се често, место 
синтезе, расположења песничког, осећа конструи- 
саност песама, оне су ипак пуне дивних могућ- 
ности. Јези к  Растка Петровића, кад нема аргоа 
и мажења београдског детета, једна је  од најлеп- 
ших нада наше најновије лирике. Велика је  само 
опасност манира. Ипак, каткад шуми и жубори и 
прелива несвесно све што је , по изразу, досад, 
код нас лепо било. Понеки стих му хуји, други 
трепери кроз брда и дубине рудокопа. Кад би
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управо створиле занатлије; Р . Петровић, чини се, 
мисли потпуно противно. И песме са сто реда тре- 
ба да имају, па ма као паучина танку, мрежу ве- 
за  и екстазе, иначе ће и х стари критичари с 
правом бацити у  прозу. Најсумњивија је  књига са 
тог гледишта, са гледишта лепоте нових израза. 
Све остале оптужбе су сано привремене. Уверен
сам, кад бих сутра једну од најлелших сура Ко- 
рана објавио под именом Р . Петровића, да би се 
нашло доста критичара да и то прогласе за  нера- 
зумљиву бесмислицу.

Позитивне вредности ове књиге налазим, оду- 
шевљено, под стиховима. Саме лесме, то се не да 
порећи, хаотичне су конструкције.

О некој широј читалачкој публици за ову 
књигу не може бити ни говора. Нема пет стотина 
људи, код нас, који  имају у  себи асоцијације, ус- 
помене и растројености нужне да би ови стихови 
изазвали је зу  уметничког дела. О граници умет- 
ничког, при томе, може се дискутовати. Песник 
ове збирке, —  то га ослобођава свих прекора, — 
и није тражио популарност. Рекао је , али малеком 
броју, све што га је  сусрело и потресло. Саставио 
је  за њи.ч д у г е  дитирамбе од отпадака живота, 
звукова и призора, са бесмисленом жељом да от- 
крије тело и залечи живот. Као луди огромни
сан, испричан пријатељима, таква је  ова књига. 
Ж ивот је  добро, а највеће добро је  животињски 
живот, помешан са сланом пучином мора, врући- 
ном маслика и тајнама сексуалног. Певање Уит- 
меново, само дечачком слабошћу, из које се рађа 
шарловска хуманост, гротескна љупкост, очај и
љубав, над апокалиптичким:..........Спавајте, спа-
ва јте  заједно, курјаци и магаре; пејзажи извиру 
и з  очиј у  и  те к у  низ л и ц е" . . . .  и  та^анствека жуд- 
ња за  Кумов Пут (стр. 10).

Нема данас теж их стихова, код нас, од ових; 
замарају, умарају, од гнушања до суза потресају- 
Страховита ж ељ а за мајчином утробом, туга за 
маћелонским друмовима, горак хлеб на далма- 
тинским отоцима. Не вози ли се, као свети ИлиЈа,
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заиста неки кнез Потемкин по облацкма, за ко- 
јега је  све то рођено, испевано, никло, па ће уги- 
нути као скот од хлеба и порођаја? Најлепша је  
књига ту где носи на себи мирис вина и ул>а ри- 
барских крчми Корчуле. Песнии ј е  заиста тамо 
провео лето. Како је  болно мислити на оно из 
чега постају та ексцентрична дела! Глад на остр- 
вима, шака брашна и трула риба. Над њима гло- 
мазна, гротескна појава песника, сухе руке, за  
леђима Сунце. А на свету дубока хука животб, 
к о ји  с е  сталају, кидају, прождиру. Ипак је  по- 
штена књига О т кровењ е; и није баш тако нера- 
зумљива.

Зашумиле су маслинске шуме са  Корчуле у 
београдској лирици. Није овде питање јесу  ли 
стихови у  реду, него је  нов живот, широке дру- 
мове, брашно и рибаре, запевала Југославија. „Ду- 
бока звучна шума подсети на стадо малих јари- 
ћ а . . .  и похрих земљу телом. . А посвета: мо- 
јим пријатељима рибарима на Корчули. Можда 
поетике збиља нису тако важне. Најзад, није реч 
да бирамо Р . Петровића за  академског песника. 
Али он ј е  дао несрећну, збркану, несолидну, па 
ипак дивну збирку, у  којој је  све што је  ово лето 
дисало, сијало, рађало и јецало од великог, огром- 
ног, бескрајног пијанства од Бога, на истоку и ју -  
гу наших земаља: мирис маслинових шума, жут, 
силан кикот наших војника хоји  се купају, са 
саојим  коњмма у  води, и бео небесни поруб Шар- 
-планине. Забораве се све остале песме, лепе, па- 
метне, похваљене, солидне, написане уредно, у  не- 
кој канцеларији.

У најтеж ој и најлепшој песми ове збирке, 
ЈЈреаклчен.о, у  хаосу модерности, чује се глас 
кахав се давно у  нашој лирици чуо није. Утоп- 
љено тело морнара, фосфоресцирања мора, вода и 
небо, све се слива у  тешке м сухе речи, које се не 
заборављају.

Случај Р . Петровића покушали су да ставе 
ван наше књижевности. Ј а  пристајем и на то. 
Д оки  к е  вр ем е  хада ћемо о његовим песмама го-
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ДОБРИНОВИЋ КОМПОНОВАН СА 
УСПОМЕНАМА

Првих десет година.
Тада би у  Темишвару, у  цркви, у  чијој смо 

сенци становали, на хору појали литургију глум- 
ци. Чудна је  то литургија била, кликтање, лепр- 
шање тица, дубоки и болни јади и шарени у  та- 
ваници храма. Сасвин друга литургија, него кад 
појци црквени лелечу, матори тутори са гласови- 
ма јарца. То су биле ванредне службе бож је. Он 
је  стајао за певницом, а  ја  ђак пред децом, на 
домашају његових руку. Сагнуо је  главу до мене 
и питао ме како се зовем, али док сам одго- 
варао, изненада не ухвати за  нос, Изговорих 
смешно, кроз нос, своје име, у  његово лице, што 
се смејало, зајапуреко, као пун месец. Био сам 
пренеражен и нисам знао, у  сво јо ј детињој души, 
да је  то први састанак мог патетичног, горког жи- 
вота, тамо на граници, са широким и развученим 
огледалом Месеца, што се смеје свему на земљи.

То вече и идућих вечери Течишвар, завејан 
у  снегу, изгубио је  тишину наше мале школе, у  
којој је  било свега шест клупа и таму наше црк- 
ве, која ј е  била много празна. Са мозгом детета 
из првих разреда гимназије, у језуитским рукама, 
ниеам схватао његову улогу Циганина, ни госпо- 
дина Целестина у  Мамзел Нитушу, нити полтрон- 
ство његово у Ђиду, Кад храбри ћаћу да јуначки 
понесу секиру. Али сам добро разумео, тим дети- 
њим мозгом, да осим нашег кукања на гробљу 
и осим наше мале школе, у  ко јо ј су ми једнако 
причали о спаљивању моштију, о набијању на ко-

ворити литерарно. Није искључено да и он свр- 
ши у  једној огронној папирнатој катастрофи пу- 
ној фраза, модернизама, мистификаторства, али 
дакас је  он, мада је  баш сад у  кризи, најгломаз- 
ниЈа снага нашег стиха. Распет, мучен, луд: све 
су то придеви обасјани будућношћу. Закони, по- 
луге, част занатлије, —  питања, речи које му тре- 
ба понавлоти. Критике су тако мало важне: та 
он не очекује да постане секретар или начелник.

Љубавник је  земље; нека је  и даље љуби. 
Манастири охридски, храмови отока пред Пера- 
стом, рибарске крчме Корчуле, где смо га и до- 
сад сретали, моле се за  његов „таленат" ветрови- 
ма, морима и небесима Југославије. Н аћетиз пес- 
ника. Засад говорљивог и  збуњеког, али ће то 
проћи.

И тако, на крају, дубоко уверек да путеви 
разврата воде у  дворац мудрости, мени се чини 
ова књига састављена из безбројних судбина, љ у- 
бави и телеса наших земаља. Као сан, она врти 
у себи тајанствене знаке, изразе и облике, који 
су  збркани, страшни и тужни. Све што се поводом 
» и х , са литерарног гледишта, писало против ове 
књиге, не побијам. Ла ипак је , још  једном, мирно 
везујем  као књижевни датум за ове радосне го- 
дине наших земаља, видећи у  томе дубље моћи 
од књижевне воље и  заслуге Р . Петровића.

1923.
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лац, има још  један свет у  ком се игра и грли. Уз 
тужне и  очајне црквене песме, велико мртвачко 
амин, допрли су до Темишвара крици шљивака 
и пастира, преливени вином. Над Србијом, која 
нам је  долазила иза ктитора, граничарских офи- 
цира, са сликама комита и хрстача и загребачких 
тамница, појавила се на небу и друга Србија, сва 
завејана цвећем шљива. Пред њом је  играо Доб- 
риновић, скачући весело, као угојени, млади 
трагос.

Других десет година.
Али трећих десет година живота, он ми се 

јави болесном од свега што сам проживео, као 
стари угојени силен, мудрошћу неизмерном. Ос- 
мех његов и гојазност, после сулудих патња и 
крварења, дочекао ме је ,  у  завичају, где воћка 
цвета, где је  стока бела, где бунаре поштују. Из 
железничких прозора, он ми малаксалом руком 
показа залисталу гору и сељаке у  ораници и про- 
шапута: ето то,

До Новога Сада он ми тихо рече, облизујући 
се, све што је  слатко при јелу, при смеху, са 
женом, Лечим нас —  рече ми —  од крви, беса и 
убијања. Навикли смо се на коље, на клање и сву 
ћемо земљу попрскати крвљу, а земл>а је , госпо- 
дине, за  ваљушкање, добре вечере и викограде, 
са небом пуним звезда. З а  секе са белим коле- 
нима, за мале прасце. Тачо ми бога, за њих је  
земља.

У Новом Саду одиграо је  сво ју  улогу.
Земља беше леп воћњак, а  он у њој дебели, 

стари славенски безгаћиик, који је  ширио руке 
д а му печени голубови слећу на прсте.

И шта му би, старом мом голубу, да пред 
смрт зажели улогу Шекспировог Јага, да буде 
сенка што клевета, трује и мрзи, све што се грли, 
љуби и рађа. О смрти?

1924.
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О БЈАШ Њ ЕЊ А

ОБЈА1ПЊЕН>Е „СУМАТРЕ"

Уредник Српског хлиоеевиог гласки ка , г. Бог- 
дан Поповић, позвао ме је , при штампању С ула- 
тре, да у  облику неког додатка изложим са н>он 
и  своје „В јер ују" о поезији.

Мада и ми „најновији", имамо, разуме се, 
своје интенсије у  књижевности, не могу о њима 
да говорим без збуњености, јер, прво: други, оду- 
шевљенији од мене, би то боље извршили, а, 
осим тога, ја  не верујем да убеђивање. у  књижев- 
ној борби, у  борби уопште, ипгга помаже.

Зато, и кад бих могао да претпоставим читао- 
ца који није циник, не бих могао да покажем 
оне вредности у  нашој нвјновијој лирици, које ја, 
лично, држим да су врло велике. Могу само, у 
контурама, без синтеза, да откријем мисли које 
владају, са оне страке, папирнате, барикаде, где 
смо ми.

Најновија уметност, а особито лирика, напада 
се, већином, због њене „таме, неразумл.ивости, 
декадентности" итд. А томе се не може говорити 
без ироније!

Већина нас, најновијих, иако се налазимо на 
политичкој левици, одбацује све корисне, попу- 
ларне, хигијенске дужности, ко је  поезији, код 
нас, људи без осећања за уметност, а  препуни со- 
циолошког самољубља, тако често намећу. Соци- 
јализам, на пример, ми не бисмо ширили лирскин 
песмама!

И тако, о то ј нашој књижевној „криткци", ко- 
ја  је  често апсурдна, ии не говоримо.
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Али да најновија поезија није ни лудорија, 
ни декадентство, то ће сваки увидети, кад буде 
сазнао за  утицај руских футуриста, и „декадена- 
та“, њиног, префињеног, чаоописа који се зове 
Мир искуства, у  руској револуцији. Ни наша, 
најновија, уметност, а најмање поезија, не спава, 
како је  често читаоци замишљају, као нека ле- 
потица, у  кули од слоноваче. Још  је  та кула 
„ећигаеа", моћна, као станице бежичног брзојава.

Већину тих напада на најковију, нашу, пое- 
зи ју, води бедна глупост иалих средина. Баш  је  
„популарност" наше књижевности била узрок да 
је  била тако устајала. Уосталом, и права попу- 
ларност често је  много смешна. То знају сви они 
који су видели шта је  оно што милиони Немаца 
сматрају да је  велико код Гетеа.

„Роско, јасн о , просто" у  уметности не помаже 
ништа. Све је  то дао Витмен, па ипак је , пола 
столећа, био, за  Американце, будала.

Постоје неминовности. Непопуларност нај- 
новије поезије, и код нас, својеаољна је ! Сав овај 
увод био је , уосталом, потребан само зато да бик 
преко много чега могао прећи ћутке.

Остају противности које се не иогу прећи 
иронично. Те се неће решити брзо. Положај, дух, 
наше поезије, после рата и, не могу а да не на- 
пишем. после Скерлића, сасвим је  нов и изме- 
н>ен. Пале су идсје, форме и, хвала богу, и ка- 
нони!

Најновија уметност, а особито лирска поезија, 
претпоставља извесне, нове, осетљивости. Они ко- 
ји  не могу да дишу изван предратне, уметничке, 
атмосфере, прилазе јо ј узалуд.

Свуд се данас осећа да су хиљаде и хиљаде 
прошле крај лешина, рушевина, и обишле свет и 
вратиле се дома, тражећи мисли, законе и живот 
хакви су били. Тражећи стару, навиклу, књижев- 
ност, познате, удобне, сензације, протумачене 
мисли. Лирску поезију вечних, свакидашњих ме- 
тафора, оно драго циле-миле стихова, сликова, 
хризантема, ко]е су цветале у  напшм, недељним,
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Опет једном пупггамо да на нашу форму ути- 
чу форме космичких облика: облака, цветова, ре- 
ка, потока. Звук наших речи неразумљив је , јер 
се навикло на мењачки, новинарски, званкчни, 
смисао речи. Давно је  Бергсон оделио психолош- 
ко време од физичког. Зато је  каша метрика лич- 
на, спиритуална, магловита, као мелодија. По- 
кушавамо да на)>емо ритам сваког расположења, 
у  духу нашег језика, чији је  израз на стуању 
фељтонских могућности!

Стих је  наш занесена играчица, па своје по- 
врете чини у  екстази. Своју екстазу претвара у 
голе покрете. У лирици то нешто вреди! Осло- 
бодили смо јези к  баналних окова и слушамо га 
како нам он сам, слободан, открива своје тајне. 
Није то било тако давно, кад је  Дучић, исмејан, 
усудио се да напише да „шуште з в е з д е “1 Ми, 
дабогме, одосмо даље!

Можда те, формалне, новости мање занимају 
читаоца. О њима треба говорити други пут. Што 
се пак тиче наших, хипермодерних садржаја, ми 
их се не бојимо, За њима корача маса оних који 
су  међу лешинама, под отровним гасовима, осети- 
ли и те како „хипермодерне11 сензације. Па су 
изгубили радост, коју им ни породица не може 
вратити више. Они су осетили много штошта што 
се назива ,.болесним“ у поезији. Ми изражавамо 
све што они још  крију, што их мучи, али неиз- 
бежно еустиже. Тврдимо, фанатично, да постоје 
нове вредности, хо је  поезија, одувек пре него жи- 
вот, налази!

Покушавамо да, свесно, покажемо те вове са- 
стојке у  љубави, у страсти, у  болу. Покушавамо 
да ослободимо, многе, бивших срамота, веза, зако- 
на и заблуда! Верујемо у  те невидљиве, преде- 
стиниране, слушаоце и читаоце каше!

Као што верујемо у  дубљи, космички, закон 
и смисао, ради којег се туга, из Камоењшових 
сонета, кроз толика столећа, преноси у  нас.

Ако су  фељтонк литература, онда модерна 
поезија постаје исповест нових вера. Иначе, сва

додацима. Али су дошле нове мисли, нови заноси, 
нови закони, нови иорали! М оже се бити против 
нас, али против наших садржаја, и  интексија, 
узалуд.

Свет никако не ж ели да чује ужасну олују 
над нашим главама. Тамо се тресу, не политичка 
ситуација, нити књижевне догме, него и сам ж и- 
вот. То су  мртви који пруж ају руке! Треба их на- 
платити!

Као нека секта, после толико година, док је  
књижевност значила само разбибригу, мн сад 
доносимо немир, преврат, у  речи, у  осећању, у  
мишљењу. Ако га још  нисмо изразили, имамо га, 
непосредно, у  себи. И з масе, из земље, из времена 
нашег, прелази на нас. Не да се угуигити!

Песник је  био, код нас —  где је  Крањчевић 
мислио о њему као о искупитељу —  фанатик но- 
вих, националких, покрета. Зар да од све те ми- 
стичне радости остане само мистика лепозвуке 
чегртаљке сливова? Прекинули смо са традици- 
јом, јер  се бацамо, стрмоглав у  будућност. Од- 
бацили смо бивше законе. Вечити проблем „ње- 
ног венчања" нас не буни!

Оделили смо се од овог живота, јер  смо наш- 
л к  нов. Пишемо слободним стихом, који је  после- 
дица наших садрж аја! Тако се надамо доћи до 
оригиналних, а  то значи и „расних“, израза. Ни- 
смо одговорни за  своје „ ја“ ! Не лостоје непромен- 
љиве вредности!

Б ез баналних четворокута и добошарске му- 
зике досадашње нетрике, дајемо чист облик ек- 
стазе. Непосредно! Покушавамо да изразимо про- 
менљиви ритам расположења, који су, давко пре 
нас, открили. Да дамо тачку слику мисли, што 
спиритуалније! Да употребимо све боје, лелујаве 
боје, нахпих снова и слутњи, звук и шапутање 
ствари, досад презреиих и мртвих. У  форми то 
иије богзна шта! Али, делимо ритам сунчаних 
дана, од вечерњих ритмова. Не мећемо све то у  
приправљене калупе!
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та хрпа стихотворства, заната, ие би била ншпта 
друто до одвратно траћење времена. Али наш 
слободни стих, наша керазумљивост, —  коме је  
милије болест, —  сасвим је  нешто друто. Оно 
Аристотелово: хад смо будни имамо сви исти свет, 
а  хад сањамо, сваки свој!

Сад би требало да се упустим у  метричке 
дискусије. Међутим, за то је , прво, још  рако, а, 
друто, ја  нисам никад био толико савестан као 
некн Малербоов ђак. Нећу да будем ни духовит, 
па да употребим ирокију Едгара Поа. Б ез препир- 
ке о версификацији, ја  ћу, просто, да испричам 
како долази до тих песничких, хипермодерних, 
бунцања, као пгго је  Сулатра.

Осетих, јед н о г  дсма, св у  нежоћ л у д с к о г  ж и- 
вота и залрш еност  сЈ/дбиме н аш е. В и део  с а л  да  
мико ке и д е  к у д а  х о ћ е  и прилетио с а л  в е зе , досад  
непосматране. К р а ј л е н е  су , тог дана, п ролази ли  
Сенеголци, Анажите; срео с а л  јед н о г  свог доброг  
друга , к о ји  с е  враћао  из рага. К а д  га  запитах 
откуд долази, ок  * н  рече; из Б укхаре!

М ати л у  ј е  би л а  у л р л а  и к ол ш и је  њ его в е  бе- 
х у  ј е  сахранили. Н еко л у  ј е  п окрао  налештај, 
к о д  к у ћ е. Ни пост еље, вели , н ел ал !

А геад га  упитах како ј е  путоеао, он  л и  рече; 
„Лреко Јапана и Екглеске, г д е  су  л е  ухапсили."

„/Та гита жислиш сад?“ —  литао сал га. ,Н е  
змаж ни сам. С а л  са л . Ти знаги д а  с а л  с е  био ее- 
рио. Ома ј е  отигила н ек у д а . М ож да н и је  доби јала  
л о ја  писла. К о зна шта ће и она дочекати? Не 
з н а л  ни сам  шта ћ у , л о ж д а  ћ у  добити жесто у 
кекоЈ бонци.“

Сее се то одиграло на стакици у  Загребу. 
П осле с а л  ја  с е о  у  в о з  и отпутовао д а љ е . У  возу 
ј е  било препуко сеета, нарочито војкика, жена у 
ригажа, и жного зб у њ ен и х  љ у д и . У  еозу није би- 
л о  освет љ ењ а  и еиделе су  се сало секке. М ала 
дец а  л е ж а л а  су, ка тиоду вагона, о к о  каших когу. 
Изкурек, кисаж л о г а о  о к а  д а  ск лоп и л . Док су око 
леке причали, прилетио с а л  д а  су  и  ти гласови
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н ек а к о  теш кк и да љ у д ск и  гоеор , пре, н и је  тако 
заучао. З агл ед ан  у  л р а ч н е  прозоре, сеНао сал се 
како л и  ј е  л о ј  др у г  описивао н ек е  сн еж н е  пла- 
кине Урал а , г д е  ј е  п р о еео  годи н у  дана у  зароб- 
лекиш тау. Ок ј е  дуго , и благо, описиаао тај к р а ј  
на У ралу .

Осетих тако с в у  ту белу , н еи зм ерн у  тишину, 
тало у  даљ и н и . П ол ак о  с а л  с е  осл ех н у о . Г д е  све  
тај човек н и је био! СеН ал с е  д а  л и  ј е  причао и о 
н е к о ј  ж ен и . И з њ ег о в о г  описа запалтих с а л о  њ ен о  
б л ед о  лице. Ои ј е  неколико пута пона в љ а о  како 
ју  ј е  тако б л ед у  п о сл ед њ и  пут еи део .

У  л о л е  сећ а њ у , н ер еозн о , почеше тако да се 
л еш а ју  б л ед а  ли ц а ж ен а , од  к о ји х  с а л  с е  и ја  
растајао, и ли  к о ја  с а л  еи д ео  п о ео зо еи л а ,  и бро- 
доеила. То л е  ј е  гуш ило, те и зи ђох  у  х одн и к . В о з  
ј е  би о стигао у  С р ел  и пролазио испод  Фрушке 
горе. Неке гране у д а р а л е  су  у  окно, ко је  ј е  било 
разбијено.

Кроз н>ега ј е  у  еоз п адао  в л аж ан , л о к а р , хла-  
дак мирис дрвећа , и  ч у о  с а л  и ж у б о р  н ек о г  пото- 
ка. Стали сло били п р ед  једн и ж  разриеениж ту- 
н сл ол .

Хтео сам д а  сагледам  тај поток што ј е  у  м ра- 
к у  ж у б ор и о  и учикило л и  с е  д а  с е  р у лен и , и да  
ј е  в есео . Очи су ми би ле у л о р н е  од н есп авањ а, а  
обузела л е  ј е  била тешка слабост од ду гог  путо- 
еа њ а . П ол и сли х : гле, како иикакеих ееза нема  
у  сеету. Ето, тај л о ј  др у г  еолео ј е  ту зсену, а  она 
је  остала кегде далеко у  некој заеејаној хуки, 
сал а , у  Тоболску. Ништа н е  л о ж е  д а  с е  задрзси. 
Н  ја , куд сее нисаж ишао.

А  ето, оеде, како еесело тече ова ј  поток. Ок 
ј е  р у л ен ,  и  жубори. Н аслоних  дакле глаеу о раз- 
бијен прозор. Неки еојкици, прелазили су, за  то 
в р ел е , са  кроеа на крое еагона. А с еа  та б л ед а  
ли«а, и сва л о ја  жалост  нестаде у  ж у б о р ењ у  тог 
погока у  л р а к у . В о з  н и је  л о га о  д а љ е . В а љ а л о  ј е  
крећн, преко Чортанованког тунела, пешке.

Било ј е  хладно. Ишао са-н у  голи ли  непозна- 
гих путника. Т рава ј е  6и ла л о к р а , па схо клизили
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лагако, а  кеки су и падали. Кад с л о  с е  успузали 
на брдо, под н а л а  се, у  сеитањ у , указао Дунае, 
си е, лаглоеит . С еа  та л а гл а , и за  к о је  се назирало 
небо, била ј е  н еи зл ер н а  и бескр а јн а! З ел ен а  брда, 
к а о  остреа н ад  з е л љ о л ,  нест ајала су  јо ш  у  сеи- 
тању. Био с а л  заостао иза осталих.

А жоје жисли, једнако су још  нратиле *о г 
друга  на о н о л  њ его ео м  пут овању о  к о ј е л  хи  је , 
безбри ж ан , са горкиж хум ором , причао. П лава  
л о р а , и  д а л ек а  острва, ко ја  не познајел, р у л ен е  
би љ к е  и корали, којих саж се сетио еалда из 
зежлописа, једкако су л и  се ја е љ а л и  у  лггслила.

Најзад, л и р , л и р  зо р е , п олако  ј е  у ла зи о  и у 
леке. Сее што ј е  л о ј  др у г  принао, па и ок салц 
погурен, у  похабанож, еојничкож шињелу, остало 
ј е  зауеек у  л о л  л о згу . О д јед н о л  саж се сеНао, и 
ја ,  гр а д о еа , и људи, које саж ја  видео, на поерат- 
ку и з  рата. П рви  пут прилетих н ек у  огролн у  
прожеку у  сеету.

На др у го ј страни тунела, чекао нас ј е  други  
воз . М ада ј е  у  даљики в е ћ  сеитало, у  еозу ј е  опет 
био  погпух жрак. Изнурек, опет са л  сео  у  жрачак 
кут вагона, саж саж«ит. ГТо кеколико иута рекох 
с а л  себи : С у л а т р а ,  С у л а т р а !

Све ј е  залрги ен о. И зл ек и л и  су  нас. Сетих се 
како се п р е д р у к ч и је  ж и вело . И  погнух главу.

Воз ј е  пош ао  и затутњао. У сп ављ и вало  ме је  
то д а  ј е  сее сад тако кеобичко, и зсиеот, и те 
огр ол н е д а љ и н е  у  њ ем у . К у д  сее нису стигли на- 
ши боли, шта еве кисжо, у  туђини, ужорки, пожи- 
ловали ! Н е сам о ја ,  и ок, него и толики други. 
Хиљаде, жилиони.’

П ом ислих: како лн ћ е  л е  дочекати м ој за -  
еичај? Т р еш њ е су  сад  св ак ак о  в ећ  р у л ен е , а  сел а  
су с а д  весела. Гле, како с у  и боје, чак тажо до 
зеезда, исте, и у  трешања и у  корала' К а к о  је  
све  у  вези , иа сеету. „Сужатра" —  рекох, опет, 
п одругљ и во, себи.

Одједкож се тргох, кеки кежир у  жеки, који 
н и је стигао ни до свести. п робуди о л е  је .  И зиђох  
у  ходкик, где ;е  било хладно. Стајали сжо опег у
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кекој шужици. У  је д н о л  вагоку су  певали. Негде 
ј е  плакало једно дете. А ли с еи  ти зеуци допирали 
с у  д о  л е н е  к а о  и з  н е к е  н еи зл ер н е  даљ и н е . П р еђе  
л е  јут арња је за .

Видео саж још  лесец, ејаЈак, па ее и  нехоти- 
Це осжехнух. Ок ј е  с в у д  исти, ј е р  ј е  лртвац.

Осетих сеу наш у  нежоћ, с е у  своју тугу . „Су- 
латра“, прошаптах, са извескож афектацијож.

Али, у  души, дубоко, к р а ј с в ег  опирања да  то 
признам , ј а  саж о сећ ао  кеизжерну лубае прежа 
тиж далеких брдижа, скезсниж горала, чак тажо 
горе до ледеких жора. За ока д а л ек а  острва, где 
се догађ а  око што сжо, лоз/сда, жи учинили. Изгу- 
био саж страх од сжрти. В езе  з а  околику. Као у 
кеко; лудо; халуцинацији, дизао саж с е  у  те без- 
жерне, ;утарн,е жагле, д а  испрузсиж руку и по- 
л и л у је л  далеки Урал, жора икди;ска, куд ;е  отиш- 
ла ружек и са  л о г  лица. Да пожилу;еж острва, л у -  
бави, зал у б л е ке , бледе прилике. Сва  та захрше- 
ност постаде једак  огрожак жир и безграничка 
утеха.

После, у  Новои Саду, у  једној хотелској соби, 
направио саи од свега тога једну песиу.

Београд. 1920.

ЗА  СЛОБОДНИ СТИХ

Књижевне борбе, особито кад се воде због 
ндејних противности, иако не толико као поли- 
тичке, ипак су, већинои, безобзирне. И кад су 
н ајлетп е, на њином наличју, као ка каквом ста- 
ром гоблену, примећују се не само лица бораца 
него и  акимална лица. Једина сласт победе у  њи- 
ма то је  осећање јасно: да живот и уметност нису, 
нити ће бити, једно, и да баш у  томе лежи њина, 
једно другом противна, суморна чар.

Код нас еу те  борбе несносне, јер  у  малин 
социјалним срединама то не ноже бити другачи- 
је . Свесност, оно што је  најважније, и пгго је  
створило и келенизам и ренесансу и барок, нама 
је  недостајала увек. Зато је  глас наших поленика 
тако недостојан, Измешаност, тако да нико није 
иа своме месту, узрок је  сви ју  забуна. То се ско- 
ро неће решити и зато код нас поленике, најма- 
ње у  књижевности и уметности, немају циља.

На жалост, либерализам у  уметности, и сву- 
да, застарео је , остаје за оне који немају уметнич- 
кнх циљева, при остварењу код кас, само умет- 
нички макијавелизам. Треба истини погледати у 
очи.

Код нас, где се деведесет и девет од сто сме- 
Је Мештровићу, где се, наш најјачи прозаиста, 
Станковнћ, сматра порнографом, где се једна гру- 
па уметника, одушевљека и моаерна, стааља у  
један ред са шантаном, значи сваки покушај до- 
казивања само трошење снаге. Треба сасвим оде- 
лити конзервативну и циничну гомилу заинтере- 
сованих и  обраћати се Једино онима који  сад ула-
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зе у  њ у  и који ће ускоро сачињавати широке 
иасе.

Јер  и без кеке нациолалне теорије: л1гапа(ог* 
таИ оп <Јеа паИопа сИгее1псез“, сад, после уједи- 
њења, однос наше уметкости прена европскима 
постаје други. Најновија руска музика, чешки 
футуризам и Мештровић, први су  знаци тих но- 
вих, словенских по]ава.

Разумљива је , дакле, сва та вика, која се у  
задње аоба аигла против нових покушаја у  нашој 
вњижевносги и уметности.

Полемике око наше најновије лирике једак 
су део те граје, која постаје све гласкија, а нема 
ни ироничну чистоту, ни љупкост оних препира- 
ка и увреда из Вукова и Вујићева доба. Наша 
књижевност имала је  ту част да служи национа- 
дизму, у  једној трагичној и величанственој епохи.

Изгледа да се код нас мисли ставити је  сад 
у  службу антиалкохоличарских и синдикалистнч- 
ких друштава. Међутим, она, ипак, није зато ту.

Неминовна тенденција уметности, свих, најно- 
вијих у  Европи изгледа да је : повлачење од оних 
вредности које је  досад живот истицао и уздиза- 
ње нових, досад непримећених, вредности. Ми- 
стицизам, футуризам и све друго, динамично или 
сасвим спиритуално изражено, у  свим гранама 
уметности и књижевности у  Европи задњих два- 
десет година пре свега није случајно.

Тај велики растанак уметности и живота, 
уосталом историјски обичај, ако ништа друго, 
разумљив је . Најзад, известан б$8ои( у  Европи, 
треба признати, не зачуђава. Али то не значи 
неко подизање уметности у  облаке аристофанске; 
то је  просто први најснажнији вал једне реакције. 
Живот ће лепо, не преостаје му ништа друго, по- 
ћи за  уметношћу, остварити све оно што је , за- 
сад, идеја; тако је  увек било. И само тако је  
уметноет Ничеово „Вејаћипк бев Ваве^пз".

Код нас се од свега тога назиру само фор- 
велне промене и настају препирке око форме.

И баш су  оне те за  к о је  се и  јавно треба 
борити. И деје побеђују и без граје, форме у  сва- 
кидашњим, неукусним борбама. Трагикомична 
улога јавног мнења у  историји човечанства иста 
је  као и  улога хри ттсе у  уметности. Главни по- 
кретачи остају  личности дочекане отпором, и 
дружине везане болним веровањем новик умет- 
ничких израза. И најмањи међу њима има не- 
чег од оног што Верхерен код Рембранта назива: 
„тужно и величанствено".

Питање форме наше данашње лирике, пита- 
њ е слободног стиха треба решавати што пре. Јер  
у  тим стварким, сухим формалним питањима 
шкоде они који им са цинизмом прилазе.

Питање уегв Ићге-а, слободног стиха је , осим 
код нас, давко решено. Пошто није стих оно што 
чини песму песмом, и јер  је  та ј појам променљив 
као и сви други, то је  слободни стих постао рав- 
ноправан стиху са метром и римом.

Свуда се, разуме се, препирало о њему, про- 
ето зато што „људи уопште не воле слободу"; и 
што мисле да се рад уметника може обавезати. 
„Наша краљевска академија мисли —  како каже 
Шо —  да ће достићи сгил Тзотов без његове вере, 
а  његову перспективу још  и поправити.*1 Права 
велика обнова слободног стиха пада у  наше доба. 
Највећи лирски песници задњих тридесет година 
сви су за  њега. Могао бих поновити неке одлуч- 
не речи Верлена, Верхерена или неколико сјајних 
ироничних примедаба Анатола Франса, али то 
није нужно. Код нас се он тврдо и упорно смат- 
ра прозом, а  г. Б . Поповић је  лотрошио ка то пи- 
тање неколико финих естетичких страка.

Необавештени, скучеки, смешни, ми смо на- 
учили да је  стих и лирска песма оно што смо до- 
бијали у  навиккутим римованим строфама насла- 
ганим као добро печене цигле из дрвених калупа.

Дучићеве песме у  прози, слободан ритам Ћ ур- 
чинов били су незаконити.
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Разумљива је  вика оних који  стоје у  лирици 
код Боденштета, сад кад је  наша најновија ли- 
рика сва скоро за  слободни стих.

И досад је  наша књижевност (о лик овној  
уметности до најновијег доба не треба ни гово- 
рити), крај неколико велкких торза, била само 
музеј европсккх хопија. Па кад се славио стих 
к  версификација фракцуска, пренесена у  нашу, 
могао би и слободни сткх тако ући.

Али ми њега стављамо као покушај ориги- 
валне, наше версификације, сазидане на тради- 
цијама народним. То не значи враћање кити ру- 
шење оног пгго је  од Војислава амо, то је  проста, 
немиковна појава. Не тражи се десетерац, а пи 
се тражи ритам и стих наш, по духу нашег јези - 
ка наш. Стварању тог новог стиха служи тради- 
ција народне песме. Она је  достојна покушаја бар 
као и александринац. Тон ритма, и то ритма мисли, 
д ух обраде и израза из Зибања Скадра, и л и  из 
Лочегка буне на дах и је , може и треба да доживи 
једну обнову у  нашој уметничкој версификацији. 
Колико то не смета спиритуалним, уметничкин и 
модерним тенденцијама, ено доказа у  Андри- 
ћевом уегз Нђге-у, у  Крклецовим метафорама, а 
највише у  Миличићевој версификацији.

Није случај слободни стих наше најновије 
лирике.

О појави нагпег елободног стиха требало би 
гтисати студију. Ми овде можемо покушати само 
један део оног што је  Сен Б ев означио као; „1>а 
с ћ а т е  саиза1е <1апз за  ТоГаНТб е( 1а гесћегсће 4и 
согбоп отћШ са! беа егрп(з.“

Наша лирика је  после Војислава дошла са- 
свим под утицај француске. Не може се побијати 
да је  дух задње њене епохе често хао једна ни- 
јанса Малармеове, Рењиеове и Ноајеве версифи- 
кације. То је  понекад висока част, увек не. Сло- 
веначка лирика је  била сасвин у  немачком знаку 
интимног 1ле<1-а. Хрватска лирика је  имитирала и 
десно и лево, и тек је  Крањчевић, ади вш пе не-

го ико, и по вереификацкји и по духу израза 
био наш.

Треба запазити да је  наша најновија лирика: 
делина. Нестало је  утицаја подељеног по племе- 
вима, она има исте уметничке менталитете. Ути- 
цаји иа њу нису више онако јасни (можда Уит- 
мен, Тагоре, Момберт, „динамизам“, и, да, илак, 
Хамсун итд.), јер  се осећа јасно покушај оркги- 
налног, ако хоћете, расног, у  изразу садржаја.

Ако је  половина лирике са римом, друга по- 
ловина је  слободни стих. Ако неки бране риму, 
на том историјском становишту и спомиљу пер- 
сијске, под утицајем арапским уведене, риме, 
други ће спонињати еп и лирска места о Гилга- 
мешу или китајску лирику, и дреци и вици ни- 
кад краја бити неће.

Ако неки бране риму на естетском станови- 
шту, ради њене лепоте и звука, други ће им 
читати наглас:

Оа1пх,
Х,а(пх,
В о т , зирег чио.
Рго поћ1з, о . . .

и наставити кроз медитеранејске лирике, кроз 
уачгоа-е, гонгоризам, док не залуше уши. Ако 
неки буду хвалили риму, други ће рећи да )е 
убила лепоту античке метрике. У латикско-ро- 
манским лирикама је  она збиља дошла до звуч- 
них архитектонских звонких облика. Никад она 
међутим, у  германским а  најмање у словенским 
језицима, није постигла неку завидну лепоту. 
Требало би је  осим тога испитивати и са гледишта 
плеса, музике, инструмената, који су до новог 
доба увек пратили лирске песме. Штампање књи- 
га је  изменило много штошта. Али овако се то пи- 
тање никад неће решити.

Најновије доба је  прихватило слободни сткх. 
Ж квот је  други, а у  њему је  и уметност заузела 
ново меето. Па и лкрика. Логично је  да се траже 
нове форме.
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Модерна уметничка лирика се чита. Она је  
сублимно уживање, и слободни стих, са својим 
ритмом полусиа, сасвим везаним за ритам мисли, 
код сваког новог расположења нов, флуидан, без 
добовања окованог ритма, врхунац је  израза. Он 
одбацује све и оставља душу саму. Пљускање 
сладуњавих рима није више тако нужно, и смета. 
Прво је  нестало, и то је  психички у  вези са овим 
горе реченим, из симетријских положаја, са краја 
редова. Слободни стих, кад је  задржао где риму, 
употребљује је  асиметрично, Она је  тако нова, 
а  то у уметности ипак вреди нешто, и спиритуал- 
нија сензација. Са променом мишљења, што је  
управо оно најдрагоценије у  лирици, пропада 
слик. Велики утицај китајске и јапанске лирике, 
најлепше на свету, распрострте од педесет годи- 
на амо, покушај нове и модерне американске ли- 
рике, све је  то против слика. Већ симболисте, од 
којих почиње дубока обнова лирике, мада еу сма- 
трали музику стиха најглавнијим, уводе слобо- 
дан стих. Верлен назива у  својој „Аг1 ро*5(1рие“ 
риму „лудим црнцен", Наше доба тражи у првом 
реду садржај и интелекат. Није ту нужан један 
велики напад на форму и ритам, у  страсном тону 
Пшибишевског, рима полако нестаје.

Лирика која се удаљ ује од бивших садржаја, 
одбацује и бивше форме. Није то лудорија што 
се она данас окреће космосу —  етавл»а у  њега и 
живот, —  чудесним и предивним бојама, распо- 
ложењима и сензацијама небеса. Треба приметити 
велики вал интересовања за  те тајанствене ви- 
сине, небројене књиге фламариона, природних 
часописа и уметничких дела, све у  томе враћању 
космосу. Та мистика је  једна велика реакција, ра- 
зумљива после оног што је  у  задње доба значио 
живот у  Европи. Ту, није чудо, речи добијају нов 
с ја ј и боју, нове нијансе; појмови о ритму, о 
стиху, о форни мењају се.

Међутим, цело то питање слободног стиха 
има код нас сасвим друго значење- Наша најно- 
ви ја  лирика покушава да створи себи оригиналан
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*а  непосредност најдрагоценија. Речи и  кзраам 
добили су  нову боју.

Јо ш  су Гете и Шилер објавили „еве т т о  је  
поетично треба ритмично обрадити“. Б . Поповић 
признаје стих дотле док се ритам ноже осетити. 
И заиста је  то једино мерило.

Али ритам није број слогова дуж их и краћих, 
наглашених и ненаглашених, него је  ритам: екс- 
теза. То су знали већ они свештеници који су  иг- 
рајући певали по улицама римским. Ритам до- 
ж ивљ ује дубоку обнову. То зн ају  они који су 
пратили борбу Дебисијеву. Он оставља фонети- 
чан физички ред и прелази у  психички закон. 
Сваки садржај има свој ритам. То давко зна ба- 
лет. Дрвж и чар тог непосредног ритма не сме ви- 
ше да се губи. Огрубели смо у  законима. Ритам 
је  екстаза, место јамба и трохеја гранатике, јамб 
и трохеј душе. Слободни стих је  модерна, чисто 
лирска метрика. Он је  флуид садржаја, а  то је  
код лирике једина форма. Давно је  изгубљено 
осећање за античку метрику и емешни су  они 
који тврде да је  осећају. Ко зна шта они осе- 
ћају? Али ће и без метрике, читати сваки, ко их 
зна, ритмично, оне стихове: „А 1те 8о1, сиггч ш - 
Ибо б1ет.“ Ритам је  екстаза.

У  „прози" Дантеа, доспе ли се  до оних умор- 
них речи: „е циагкјо пц бошапбауапо: Рег си1 1’ћа 
С051 ^1з(гиио циез(о А то ге?” —  ритам се јављ а 
сам. Он се не да везати у  метрику. Тамо у  нај- 
лепшим местима К о х ед и је , у  лирским описима 
вечера и јутра, ритам се растаје од терцине и по- 
стаје слободан. Ритам је  екстаза. На Велики пе- 
так у  црквама нашим, сва се јеванђеља читају 
у  слободном стиху, Ритам је  у  мисли и у  осе- 
ћају. Он је  као љубавни шапат, кад свака реч 
има свој дах, своју боју, своје трајање. Не по- 
стоји ритам оних тлеих пи$(егез станца, сонета, 
балада, рондела, него постоји ритам Вијонов, 
Ронсаров, Белоа, и то ритам са сто нијанса и 
промена. Мемоари Казанове су проза код нас, 
дабогме, и порнографнја. Два места у  тим мемоа-
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стих, а у  духу нашега јези ка и традиција. То 
није романтизам, то је  неминовна поеледица. Наш 
јези к  нема традиције слика. Напротив. Нити га 
је  тражио нити га воли. Версификација народних 
пеоама га не признаје. А слободии стгас га одба- 
цује. Он није случај у  нашој најновијој лирици.

Тако је  и са ритмом. Само је  необавештеност 
и  незнање криво што се слободни стих сматра 
прозом. Није ритам оно што чини песму песмом, 
и није ритам само добовање дванаестерца. Пре- 
цењивање форме, ко је  је  тако често од ренесакса 
овамо, шкодило је  највише рагвитку нових фор- 
ми. А то је  штета. Прошлост лирике је : импрови- 
зација. Највиши степен њен је  китајска и јапан- 
ска лирика, где се у  једном цвету, или у  трагу, 
по снегу, драганових стопа, осети вечност хао у 
треперењу малих звезда. Чиста лирика је  сафиј- 
ска, а не пиндарска ода са описом и причом. Из- 
губили смо, под утицајем француске реторике, 
коју су они сами давно прегазили, лирски осећај. 
Лирике су нам препуне драмских. епских, дидак- 
тичких отпадака. Изгубили смо осећај ритма. Тре- 
бала кам је , као дервишима у  екстази, лупа та- 
ламбаса. Не осећамо више да је  ритам уиутарња, 
& не стеољвшња ствар. Иштемо Од лирике да нам 
расположења, а то је  главно, предаје грубо, са 
звекетом и заоштреним формама. Неко је  прона- 
шао да је  то математика. Ж алост и радост при- 
мамо у  истом ритму, и то нам није мучило слух 
и мозак. Дотерало се дотле да се фигуративност 
сицилијанског сонета, у  којем је  онолико скола- 
стичне љубави „ван меса“ испевано, употребљава 
за опис морских бура и сатиру. Поставио се ка- 
луп а рпоп за  мисао и осећај, Зато је  ваљало 
разбити ту метрику и створити нову са мело- 
дичном, слободном ликијом ритма. Екстазу, оно 
што је  најдрагоценије у  песми, независну од фи- 
лологије.

Слободни ритам је  прави, непосредан лирски 
ритам, везан за расположење. Он је  сеизмограф- 
ски течан ритам душевних потреса. У  лирици је
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рима (оно на Крфу, и оно „Ти ћеш и Анриету за- 
боравити”) најлешпе су  лирске песме, а  проза 
јас&н ритам. Егоип /игоп 'Бордана Брука имају 
ритам, дрхћући и теж ак, дубљи од сваке метрике.

Доста је  било играчаха. Ако је  расположење 
екстаза, непосредност оно што је  најдрагоценије 
у  лирсхој песии, онда је  слободни стих она рафи- 
нована примитива која се јављ а  на врхунцу раз- 
витка. Неминовна, неизбежна, победоносна.

Т ај однос према традицијама наше версифи- 
кације треба испитати. Слободни стих наше н ај- 
новије лирике тех је  у  зачетку. Али колико је  
безбројних, простих, каших речи добило већ нов 
звук у  ритму нових песника!

У  поворци смешних, остарелих форми, у  гун- 
гули простачких израза, као, некад, пантомин у 
Риму, тихим и нечујним ритмом, у  наше је  доба 
ушао слободни стих; као јед ва  занесена, мисир- 
ска играчица, извикана и исмејана, а која у  сво- 
јим  слободним покретима има више екстазе и 
депоте но сва гомила ћелавих сенатора.

Почиње ново доба наше версификације.

1922.
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НАША ЈШ РИКА

И ваш а лирика добиће тајанствену моћ, коју 
имају лирике источних народа, ако будемо умели 
везати најлепша и најстарија места Вшшвића, 
лреко Његоша и Бранка, са нашом кубистичнон 
сликом Карадага, Далмације, Срема, у  ко јо ј су 
и наши ликови, Ко зна колико планина и мана- 
стира дува кроз наша тела, у  ово столеће. Још  
једном нас чека огромном судбином наш X IV  и 
X V  век. Сва су песништва једно море око земље, 
и бог животворни таласа се по њему од народа до 
народа. Копајте, и  на камену Херцеговине ено 
чекају  речи, у  старој Србији облици, а  ванредне 
земљ е помоћи ће нам. Рађања и блуди, патње и 
поноси пропеваће. Бићемо дивни и чудни играчи 
над висоравнима и морима, вндни надалеко, до 
А зи је и  Африке, и играћемо од љубави.

Аллвкљ! Бранко Роднчовићо — 1924.
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цо чекало гробље, тамно, зелено, обрасло чемпре- 
сом. Облаци су завили цео град магловитом ки- 
шом, кроз к о ју  је  провејавао снег, што је  ледио 
кости. Сећам се једног официра који је  излазио 
из куће пун покрадених ствари. У  једном каме- 
нитом дворишту плакале су две жене, обучене 
у  црну, отмену свилу, укаљане блатом, као да 
су неколико пута бацане на земљу. У  једној се 
кући певало.

Прокисао и уморан, осећао сам мир, који до- 
лази лосле теш ка пешачења, успомена, тамнова- 
н>а и понижења, глади и дутих, страшних киша. 
Ишао сам по уским улицама, загледан у  прозоре, 
који су зјапили мрачни и празни.

У  једној забаченој улици, под мраморном ко- 
лонадом, нађох војну књижару Ненаца. У излогу, 
пуном шарених ратних књига, стајаше дуг ред 
жутих, отровних Стриндбергових свезака. Сетио 
сам се оптимиста. Над њима су се румекиле без- 
бројне немачке ратне слааопојке. А под љима 
хрпе орфеумских песмарица, огрлица од каучука, 
коверата, мастионица. Кроз стакло, са којег је  
цурила киша, у  млазеаима, изненада угледах 
једну ж уту књигу, непознату, са црним натпи- 
сом: Ноаежбар. Тако сам је  нашао. Читао сан је  
испод једне камене кампаниле, на гробљу у  Не- 
споледу. Зидови су тамо били обрасли плавим 
глицинама, а гробље је  имало теж ак мирис, као 
нигде на свету.

О њему* су написане читаве хрпе студија. 
Ми нећемо расправллти његово место према на- 
туралистима, нити давати суд о њему, него ћемо 
прегледати неке занимљиве одлике овог посмрт- 
ног дела његовог.

Н овелбар , о  којем се знало да је  нека врств 
аутобиографије, завршен је  25. октобра 1852. го-

*  Гиставу фжоберу — прнл. ред.

Упознао сам је  достојно њ е, горке, чудне и 
истините, давно и далеко.

Једног кишовитог вечера, епотичући се поред 
топова и кола, у  гомили болесник и помрчалих 
војника, спуштао сам се са фриулских гребена. 
Петнаест дана падала је  хиша. Талијанска народ- 
на пословица назива тај крај именом извесног 
лонца, ко је  би на хартију смела да стави само 
велика и безазлена иронија Анатола Франса.

Далеко, у  магли, савијао се, као трака од 
свиле, голубијски сив, набујао Таљаменто, а  у 
блату, по путу, леж але су стрвине, мртваци и 
побацано оруж је. Под облацима ковитлала се и 
превртала хладнокрвно понека задоцнела енглес- 
ка крилатица, браиећи се од петоро или шесторо 
немачких нападача. Талијанске гомиле разлиле 
су сву кампању, ко ја  се, у  блату и барама, пру- 
ж ала чак до некуд доле, до мора. Знао сам да 
далеко испред мене, лудо и понизно, гину бо- 
сански пукови, силазећи у  град Удине.

Цео видик, сви путеви, сва равница, еве је  
било слепљено у  блату. Измешане гомиле, коњи, 
кола, све се вукло према граду, прокисло и мо- 
кро. Само иза леђа остајали су брегови, пуни ру- 
меног снега, у  тишини. Далеко напред, у  магли, 
тутњали су опет топови. Град Удине чекао је  
опљачкан и празан. Нигде не беше прозора, вра- 
та ; рупе су зјапиле мрачне и мокре. Како је  чуд- 
но звучао мрамор под корацима. Како су  чудно 
чекали мраморни Херкули на Пиаци и избледеле, 
још  шарене, фреске под колонадама. К&ко је  иир-

447

НОВИ ОБЈ1ИК РОМАНА

дине, а не, како неки мисле, 1842. Писан је , дакле, 
у  тридесетим годинама, када је  безбрижна жалост 
за  првом младошћу била прошла и када се већ 
све искусило и све напустило, када осим смрти 
нема шта ново да се чека, када почиње да се жи- 
ви од успомена; али, када се све гледа јасно и 
мирно. . .  Знао је  своју теш ку бољу, сво ју  бу- 
дућност, осећао је  своју судбину, а  био је  обишао 
пола света. Колико је  чувао и крио своје душевне 
борбе, види се из тога што Зола, његов добар 
пријатељ. не зна уогтште ништа о овој књизи.

Било је  смешно што су покушали да ову 
књигу тумаче разним књижевним узроцима, ње- 
говим васпитањем. романтиком и околином. Њу 
треба узети за  оно нгго је  скоро цела: дневник 
Флобер д а је  у њој успонене свог ђаковања, прве 
жалости, прве замршене мисли, жељ у за  женом. 
Он описује жену, куртизанку, гтрву љубав, ве- 
лику и болну, која га ломи и онеспособљава за  
живот. Беспуће и изумирање од досаде и сажа- 
љења. Све то у његовом страсном, мрском тону, 
искрено и магловито, као што су страсне испо- 
вести.

Ипак, књига је  већа и чистија сензација него 
оно што су Немци хтели да виле у њој. Свахако, 
она јасно открива Флобера сањалицу, фанатике 
и фантаста краЈ Флобера посматрача и ироничког 
психолога. Међутим, ту не помажу сензациона 
отхрића факата, као игто и најинтимнији подаци 
из Рембрантовог живота мало помажу да се јасно 
виде дубкне и основе његове с ја јн е таме. Сенза- 
ције Н овелбра  нису оне сцене које гомила тако 
радо чита; оне су оне стране где се, у  крпама, 
по странама простире раскидана гола душа Фло- 
бероаа.

Никада се у  X IX  столећу није овако дубоко 
осетила велика и бескрајна аеза између болова и 
патњи целог света. Никада у  X IX  аеку. ни у  чи- 
јем  стилу, није магла исповести оволико пала на
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врхове тужних описа. Никада се у X IX  веку није 
овако осетило да је  гола душа оно што је  најдра- 
гоцениЈе у књижевкости. И баш Флобер, фанатик 
лепе фоРме, довео је  овде у  књижевност неодре- 
ђену и болку форму фатаморгана и снова. Јер  
сунчана поља, мрачне улице са бледим, прегоре- 
лим светиљкама, необичну собу куртизанке, њен 
профил, све то завио је  у неки дим, који их чини 
бестелесним и лаким. Бол се везу је  за болне сен- 
ке давно изгорелих градова, румени облаци појав- 
љ у ју  се на небесима и уплићу се у мали један 
догађај, у  једној тесној улиии, пуној провкане 
јесењ е таме.

Младић та ј, чији дневник сачињава књигу, 
осећа љубав према свиме животима историје. 
Има дана када он јасно виаи страсну и ужасну 
Клеопатру, и у  сновима обилази храмове по 
грчкоме мору и беле пагоде индијске. . .  О, ко- 
лико бола задају  у  тим годинама ствари које 
постоје, а  далеко су. Колико тешких ноћи и 
дана обузимају мисли на грех. „Брзо сам осетио 
да се гадим свега земаљског.11 И те растргнуте 
мисли младости, нижу се у  речима тврдим као 
ножеви који пробадају и одузимају смисао жи- 
вота. Ова књига одводи у сан. „Сласт је  то осе- 
тити, како се срце полако хлади, и када га ру- 
ком опиламо. као огњиште, ко је  још дими, али 
се гаси, моћи рећи: не гори више.“

И у неизречном и нсјасном болу одлази 
жекн. Она је  куртизанка. И она је  осетила живот 
у  свнм облицима његовим. И ужаснута од радо- 
сти коју јо ј  даје његова младост, она губи свест 
и хоће да га веж е душом, болом, ужасом својим, 
патњом. А он застаје и, први пут, унезверено, 
збуњено гледа живот. И све му се чини бесми- 
слено. Мрачне улиие, обала, куће, све му се то 
ч и н и  грозно, он осећа снрт и жели да оде да- 
леко. преко румених отока и плавих мора.

И та љубав са куртизанком, коју губи и не 
може више да нађе, има у  себи нечег горког, и,
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чегаке, и оеај крој већ је  босадан. . .  Води нос 
даље, свеједко до лк у  р а ј или  пакао, дај наж са- 
жо неиЈТО непознаго и ново.'“

Ноеелсбар ће бити књига, која ће у X X  веку 
довести до новог облика романа и ноае прозе.

(Из предговора за рокан Гкстава флобма. Ноеелбар, 
превод Тина УЈовића — Београд, 1920.)



ако није символ, она је  доживљај. Узалудност 
љубвви буди ж ељ у за  умирањем.

И јунак романа не жени се. Он сваким ланом 
све више губи вољу за  живот. И изумире, као 
Обломов, од изнемоглости и туге.

Све то дано је  у  једној завитланој линији 
очајне исповести. Цркве и вере, улице и градови 
постају сенке. „Погреби га доводе до веселости, 
а комедије га чине суморним."

Полако нестаје књиге и све дубље гледамо у 
зелене очи као море, грдна плећата прилика сто- 
ји  пред нама, са очима пуним ужаса. Како је  лако 
разумети сад оног усамљеног, разбарушеног чове- 
ка, са неизрецивом досадом у  погледу, који годи- 
нама живи, лутајући у јесен ћутке по вртовима 
и пољима.

Сада је  сасвим јасан аскетски занос н ајсја ј- 
нијег француског писца последњих година.

Мемоари су увек били најбољи део књижев- 
ности, особито када нису дословце верни.

Флобер је  у  Н овем ћру  дао један нов инди- 
видуум. Крај страшног и веселог Челинија, висо- 
ког и сухог несрећног Дон Кихота, оца к одер н ог  
човека, после безбрижног и милог Касанове, ко- 
ме се коса диже на глави кад прочита оно „ти 
ћеш и Анриету заборавити" и осети смрт, у  Но- 
вел б р у  се јављ а нов човек. Цео свет је  његов. 
Прошлост и даљина нестају у н>ему. И оно што 
је  пре много столећа било —  његово је . Бол његов 
везан је  за  све патње у  свету; он завичаја нема 
више, и сви га предели растуж ују својим сумор- 
ним видицима. Осетивши путовање и море, он зна 
да ни закони, ни границе, ни растојања, не могу 
да лрепрече пут суморној магли која се шири у  
свему што је  људско. Рад, све струке, јава, жи- 
вот, све то губи смисао и снагу пред једном та- 
јанственом тугом, ко ја  је  у природи, вечна и 
неизбежна. На крају је  опет смрт, која се диже 
као грдна сенка једне лађе; „О сжрти, стари ка-
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