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У ХОРТИЈЕВОЈ МАЂАРСКОЈ1*

I

РАТА МОРА БИТИ ! . . .

Пошао сам да видим може ли се куповати што од 
њихових позоришта, али, у ствари, ишао сам да видим јесу 
ли збиља изгубили памет. . .

Граница не постоји. Воз застаје и залупета за тренут 
на равници, наши жандарми искачу, кроз прозор се види 
бескрајна блатна равница и мокра ораница, понека бела 
стаја у долини видика. И јата врана које гракћу злослутно 
као над разбојипггем.

Београд је остао пун вести о припремама, о рату, о 
препаду који њихова војска опрема, о мучењу нашег 
живља. Овде је тишина и све спремљено за странце, који 
пропутују колима за спавање. Нисам стигао миран и хра- 
бар на границу, али сам се овде смирио.

Сетио сам се руменог и малог Тријанона, крај лепих 
вода и шумарака. Треба да га се сећамо задовољно, иако2 
нам није испунио све наде. Мађарска има, бар према Војво- 
дрш и , границу без и једне косе, долине, гнезда за отпор. 
На томе терену требало би месецима копати, стварати 
читаве системе положаја, па да се осети граница. То неће 
моћи пре нас никад ни они, ако и најмање будемо водили 
бриге о томе. Ми имамо неколико изврсних трокута, насло- 
њених на Дунав и шајкашку баровиту Тису, познате још 
из доба Книћакина и Биге, које би и сами сељаци умели 
утврдити. Засад3 овде би, у случзју рата, битке биле типи- 
чан ранконтр. О неком озбиљном препаду не може бити ни 
говора. Али за шпијуне, кријумчаре ово је рајски крај. 
Лопови долазе у  Суботицу ноћу и враћају се, лако, преко 
границе. А шверцери, шпијуни и агитатори оперишу тако 
исто безбрижно као риба у води.

Безбројна, црна јата врана. Покљуцаће све што је 
проклијало. . .
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Тада искрону, крај воза, после четири године, као 
вештац, аустријски официр са неком женом. Онакав каквог 
сам га оставио на бечкој улици онога октобра, када су му 
пијани војници здерали темњак и звезде. Црна капа, 
похабан хпињел, из џепа вири балчак од сабље, цивилне 
ципеле. Ништа ново. На капи тробојна значка још из 
доба народних већа. Не чини се баш ратоборан. Међутим 
су код њих увек у провинцији ратоборни. И одиста на 
другој страни прилазе други нешто ратничкији. Стари 
аустријски шињели, касапске кожне камашне, сабља у 
џепу, у руци бич, сличан руској нагајци. Војници стоје 
већином у ставу мирно.

Много има официра. Падају у очи нове капе. Као што 
су бољшевици увели капу стрелаца Ивана Грозног и Петра 
Великог, и ови „Бели“ воле сентименталност.; То су капе 
ердељскога кнеза Бочкаи Стефана из године 1604. Имају 
и перушку, али пошто је то скупо, често су и без пера. 
То је сав видљиви знак реорганизације, али и то је, изгле- 
да, доста да војници, путници и железничари стоје већином 
у ставу мирно. Цео воз одмах од границе замирише на 
солдатеску.

Преглед путника није гори него код нас. Туку само 
оне, које хоће, али не пред светом. Наше цигарете јако 
утичу, јер у Мађарској су сви пушачи оседели.

После неколико тренутака воз иде даље кроз непре- 
гледну равницу.

У вагон-ресторану мењају јеловник, и цене јела, киселе 
воде и вина, па се и разговор мења. Почињу да грде нас. 
Пуно је наших, пречанских помађарених Јевреја. Они живе 
у Пешти, тамо иду на чај, тамо купују тоалете, тамо воле 
позоришта, тамо је све леспо. Као што наши снобови иду у 
Париз сваки час. Код једног стола т. Дунђерски части 
пограничног официра, који му се једнако клања. Човек 
заради на својим слутама. Уосталом, девет хиљада јутара 
оранице у Мађарској без секвестра и аграрне реформе, 
лепо на миру.<.

Цене су означене у огромним бројевима мађарских 
круна, али су јефтина вина. Бутеља по 4-5 динара. И то 
она златна дивна нина из Загорја око Блатног језера где 
се држе вежбе за наступање према Хрватској и где при- 
мају оно што им преко Аустрије кришом стигне. То је 
благи, лепи крај, једини заиста културан, пун старих, 
лепих понемчених градића над чијим зидинама има толико 
наших имена, записаних у туроко доба. Ту су написани 
добри коментари Пандеката, најбоље мађарске збирке, гу 
је почела реформа језика, правописа, ту се још не тако 
давно читао Хорације, ту се по гробовима могу прочитати 
толика наша имена. Бутеља 4-5 динара жута, врела,
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златна. Друштво је у возу увиђавно; оно што је до границе 
35 динара, од границе је 20. Сви гласно сажаљевају Мађар- 
ску. Воз сад има двоја кола треће класе и ја прелазим 
тамо да сазнам о чему се највише говори. Али сељака, које 
тражим, једва има, већином је ту средши сталеж у старим 
капутима. И они се јадају: Јевреји су свему криви. У кафу 
се више не меће шећера, неранџе нису видели већ четири 
године, капути се прекрајају од старих капута, месо се 
једе ретко. Ослаби се, побољева и умире. Баш као, пре 
четири године, за време окупације.

Да ли4 ће бити рата? Извесно. И боље да буде., То је 
нечувено, невиђено, што се Мађарској догодило. Узели су 
јој нзјбоље крајеве, толике милионе Мађара и то ко? — 
и румунски медведи и Балканци у опанцима (бочкорошок). 
Кад их стишавам, они се још више распале. Ма шта дошло 
боље него овако. Мир је свему крив! Да нису, и то на 
превару, потписали мир, Мађари би били победили. Али 
ће се на пролеће видети. . .  Доћи ће Бугари, Турци, Хрва- 
ти. И сви ће радо ићи у рат. Што је занимљивије, сви ти 
слабуњави, кривоноги капуташи немају мађарска лица ни 
имена, све су то изроди и породи бившег тотског, чешког 
и швапског чиновнипгтва и варошана.

Са сељацима је много теже. Путују само богати сељаци, 
одевени у црну чоху. Сиротиња, која је надничар сеоски 
једва путује. Тек кад смо стигли до родног места Петефије- 
вог, кога сад прослављају, нашао сам неколицину сиромаш- 
нијих. Али и они радије ћуте. Јер, сад се пажљиво осврће 
у Мађарској, при свима политичким разговорима. Говорио 
сам сегединским дијалектом, али и то не помаже. Да лиа 
је сад боље? Свеједно! Земљу нису поделили, у војсци 
ТУКУ> У војсци страховито туку, не, грофови нису поделили 
земљу, спахилуци су остали, а чизме су страховито скупе. 
Краљ? Карло? Ко зна како и зашто и шта се десило. Не 
може то сељак знати. Да ли6 ће бити рата? Мора бити. 
Зашто? Па тако, мора бити!. . .

Не знају ко сам и ја их мирно гледам и питам. Ћут- 
љиви и промишљени, као раса лепи, они су ипак једна 
грдна стока. У хиљаду година свега су једанлут имали 
свој крвави сељачки устанак, али и тај пре пет стотина 
година. Све остале буре биле су већином пуне Славена. 
И мада7 су три четвртине сељака радник, кулукаш, са 
законом из године 1907. бруталнијим од свих других у 
Европи, они ни појма ни воље немају да виде шта се опет 
спрема. А у војсци је сад строжије, него ма где у Европи 
и туку, тврдо туку. Па ипак они стоје, са луком и хлебом 
у руци, ћутљиви и поштени, најбољи и најјефтинији жан- 
дарми, поштари, железничари на свету. Требају им само 
чизме, за живот.
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Питам их о изборима, како је било. Слика пустара и 
бећара мађарских, распрострта по Европи давно је неверна, 
али оно што причају о изборима и аговању по окрузима 
гола је истина. Са оца на сина пада то сељачко проклетство, 
кроз столећа постали су фаталисте, најверније слуте. Кад 
их питам о рату, они се само мало чуде томе што ће их 
водити Талијани, које су они онако добро клали по трш- 
ћанском красу, али се брзо утеше. Да ли ће бити рата? 
Па дабоме! Мора да га буде и то ускоро. Запгго? Па тако 
мора да буде.

Нека се нико ничему не нада код нас од тих маса. 
Године 48. имали су боље законе него сад али никако не 
могу да похватају како то. Они се, још и сад, сећају 
Кошута, кога су називали својим оцем, али кога све они 
нису називали оцем! Везани у грофовским окрузима, вар- 
међама, они су излазили само на сајмове, где су чули реч 
„цуцилизам” (социјализам), али нису знали ни да изговоре 
нити могу да схвате шта је то управо. И ако устреба, пре 
или после, добро или лоше оружани, они ће опет поћи да 
се кољу рабијатно, као код Шапца, тупо и глупо и покорно 
као грдна стока. Не знају они ништа што се у Мађарској 
догодило, ни што се догађа.

Кад сам се вратио из тог вагона узео сам све пештан- 
ске новине. Формат им је смањен, а осећа се да је много 
људи око редакција, који пре нису били новинари. Све су 
новрше и владине и разних опозиција писале о сукобу на 
румунској граници. Све по старом. Хришћански „Созат“ 
јављао је да су у Доњи Михољац позвали у помоћ мађар- 
ску жандармеријску патролу, која је званично пропутовала 
кроз Осек. Ту су јој приређене срдачне овације огромне 
гомиле света , . .

Било је сасвим мрачно кад смо ушли у Пепггу. Стакле- 
ни кров станице, поразбијан још 1918, није се променио.

II

ДАНАШЊА ПЕШТА

Пешта данас, у матли и киши личи на Беч из године 
1920, у зиму. Праве нове улице пуне блата; некад сјајне 
дунавске обале, сад слабо осветљене. Цен дан сам ходао 
и застајкивао и разговарао.

Пешта није Мађарека.
Престоница са милион становника, сред једне сељачке 

и феудалне државе, она неће више расти. Мађарска без 
Пеште врло ће брзо исцрпсти своје економске и индус-
12



тријске могућности, према нама. И кад би дошло до срдач- 
них односа, економски ћемо према н»ој стајати прилично 
индиферентно, као предратна Србија према Бугарској на 
пример. Пешта ће исто тако за годину две изгубити своје 
важности (вагони, варошка роба итд.). Ту неће помоћи ни 
туђи калитали који се рапидно смештају у њој.

Али политички, она ће бар у прво време, бити судбо- 
носна за нас и ми за њу.

Немамо срећу да нам суседи буду народи дубоких 
снага, али и саучешћа, него две будале крваве и чулне. 
Треба дакле, овим поводом, опширно обавестити о њеним 
преображајима, које је претурила само да би остала госпо- 
дар хиљадутодишњих светих својих граница: октобарску 
републику, комуну, Хортијево краљевство, које није опас- 
није од националне демократије, повратак краља и нај- 
новију реорганизацију и нарочито обавестити о нашим 
Мађарима, из овдашњих перспектива.

Беч, Букурепгг и Солун, изузев ако наша будућност 
буде саевим непредвиђена, немају и не могу имати много 
непознатих могућности за нас. Јадранско питање је европ- 
ско. Али мађарско је увек близу и мораћемо га реппгги 
сами, нагонски.

Предратна Пешта (орфеуми, најшареније свилене чара- 
пе, литература шатровачке сентименталности) мало је зна- 
чила у спољној политици монархије. Унутрашња политика 
вођена је са феудалних грофовија. Та политика се и данас 
води виртуозно. Распадање није пошло из Беча, него из 
Пеште. Петнаест8 година пред рат Аустрија је још била 
паметна и трудила се да ништа не поремети. Све је још 
било у реду, једна сјајна администрација. Данас се мнош 
прича о динамиту њених Славена, у ствари, тај барут није 
баш мирисао приметно. Налротив,9 баш код њих се био 
раширио неки пријатан појам аустријанства, који је до- 
пуштао илузију патње и жртава. Био је то живот одељен 
од државе имућан и учмао: обичне катастрофе, као кад 
је „Титаник" потонуо, потресале су га. Народи су живели 
за себе, држава за себе, обоје врло задовољни. Предратна 
Пешта, хохштаплерска и хусарска, прекинула је то. Беч 
је ушао у рат бојажљиво и суморно. Пешта урлајући. Беч 
је, чак и династија, већ 1917. знао да је тучен, Пешта је 
тек тада желела вођство. Беч је гладовао, Пешта се опи- 
јала. Беч је 1918. положио оружје, Пешта је у примирју 
тражила хегемонију. Беч је у првим годинама рата у миру, 
1919, 20, 21. одбацио свако оружје, увидео све, предао све, 
пропатио све. Пепгга не признаје ни победу.

Провео сам доста да загледам у очи кочничара, про- 
даваца, келнера, чиновника, путника из провинције, у чекао- 
ницама и да их испитам. Био сам са новинарима, банкар-
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ским чиновницима, који су некад били јасијевци. Говорио 
сам са глумцима и једним оперским тенором. Слушао сам, 
како харангира Кадар Лехел, пријатељ Хејашев, који је 
некад био дете у Темишвару, друг мога брата. Био сам на 
чају код племића, једног од судија курије, увукао сам се 
у скуп „Трамваја, који се буде“ (пробуђене трамвајџије) 
и био сам са Пронајевим официрима. И свуд, свуд сам се 
пренеразио само огромној необавештености, страшној зату- 
цаности, или глупом бесу.

Не верујем да данас игде у Европи тако нетачно знају 
све, што се око њих и код њих самих дешава, као што је 
то случај у Пешти. Шта све не говоре о Турцима, о нама, 
о Хрватима, о Бугарима! Шта све не очекују од Босанаца, 
комуниста, незадовољника и наших Мађара . . .

Велика црна маса кућа. Слабо осветлење. Нових трам- 
ваја нема. У кафанама се пије чај са вином, јер је рум 
скуп. Кафе су неки чудни бућкуриши. Сваки дан протрчи 
градом неколико лудих вести. Одела се кроје од старих 
одела. Живи се од продавања ствари, нарочито станова. 
За уступање једног предратног стана плаћа се до пола 
милиона круна. Од тога живе чиновници. Проституција, 
оообито код средњег и нижег сталежа, прикривена колико 
се то у Пешти прикрива, огапта је. Цена лепушкасте чинов- 
нице, жене или госпођице, 40—60 хиљада круна (то јест 
1600—2400 динара, то јест једна хаљина) на дуже време.

Особито бројеви убијају. Мементо и за нас. Ствари 
нису скупље, али бројеви раздиру уши, мозак, нерве, 
доводе до очајања, одузимају снагу, вољу, свест. Шеснаест10 
хиљада ципеле. Двеста хиљада капут. Четири стотине хи- 
љада. . .  стан, породица, деца све то постаје немогуће, лудо, 
абнормално.

(Разуме се, да је провинција богата и мирна.! Али и у 
Пешти има новаца. Тамо где се чује џаз банд, на чајанци 
хотел „Асторије", иггд. где су даме полутоле11 и званични 
кругови наклоњени. Фабрика Манфреда Вајса стоји на 
неколико милијарди. То је била главна фабрика муниције 
на острву Чепелу, сад је — бар за посетиоце — штофара. 
Не убијају Мађари који се буде све Јевреје него, само туку 
и гањају раденике и интелектуалце. И објашњавајући ми 
ту своју мржњу на Јевреје, они су ми свуд злурадо пре- 
тили да је к нама сишло 30—40 хиљада Јевреја, да је 
већина помоћу мита остала код нас и да ћемо већ видети. . .  
Али и код њих богати Јевреји седе спокојно врло високо 
гојазни и доброћудни. Уосталом у Пешти баш ових дана 
мењају начин. Шамарају само и отпуштају из службе, 
искључују из школа. Пуцају више у  ваздух. На капи носе 
разне значке, често монограм мајке божије, која чува 
Мађарску: велико „М“ и двоструки крст.
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Али нове етике, баш ни национална Пешта нема. Она 
је и сад предратна.

Свет врви. Пази шта говори. И чуди се шта му се 
догодило. То чуђење сам сретао свуд. Неизмерно чуђење. 
Али крај све дреке, одлучности и заноса нема. Изгледају 
као блазирани келнери њихових орфеума. Нигде се у Пеш- 
ти не осећа раса, народ, који би, ма и полудео, улевао 
поштовање. Сви су ти носеви, вилице, јабучице, грбаче 
бедна, кривонога изукрштања.

На тргу бившег здања аустро-утарске банке четири 
споменика реванша од гранита. Запад. Север. Исток. Југ. 
У полукругу, као вароши француске на ,,Плас де ла Кон- 
корд“. Јунаци дивови стари Угри, оличења „поседнутих 
области“ како они зову наше ослобођене крајеве. Орао пао 
под ногом Угрина, то је Запад, Аустрија. Мали Словак, 
који је забо нос у сукњу Хунгарије и држи се чврсто 
њених скута, док старији Словак, спрема лук и тоболац. 
То је за браћу Чехе. Див хунски — ердељски Мађари, 
Секељи, су потомци Хуна! — држи као Патрокла мртво 
тело младога Секеља и спрема мач. То је за Румуне. За 
нас је спремљен Југ. Јунак и жена, која оличава војво- 
ђанске Швабе држе се чврсто и прете.

Под споменицима ловорови венци. Ипак ми се чини 
да свет не застаје доста пред тим дивотама. А у близини 
има једна дуванџиница, коју држи један бивши славни 
ђенерал.

Велики је умор, стид и презирање, које се осећа увече, 
кад прође дан у Пешти. Узалуд се говори, узалуд се тума- 
чи, узалуд се пита. Сваки дан сваке новине код њих 
једнако урлају бес, неправду, понижење, рат. Они сами 
себе терају у лудило. Свуд се виде плакати: „Верујем у 
једнога Бога, и у једну отаџбину, верујем у једну божан- 
ску вечну правду, верујем у васкрс Мађарске — амин.“ 
Можда би то најзад било и лепо, али и они сами, кад се 
развеселе и кад им се поласка попрате све то са неколико 
речи свога аргоа које се не могу превести. . .

Пре месец-два овакве шетње често су се зло свршиле. 
Ако се зна, заиста мађарски сад се већ може провући.

Завршио сам дан на једној спољној станици. Ту у ваго- 
нима станују избеглице из Румуније и Војводине. Држе се 
припомоћи, коју им влада даје и неће да иду ван Пеште. 
Осветљени вагони, као кола на малом Калимегдану, напо- 
љу, међу мрачним шинама, руке које млатарају фењерима, 
жене које се враћају из града и деца. Тражим, тобож, јед- 
ног среског начелника из Вачке. Свађа, грдња и беда. 
Одскора12 у Мађарској исто се тако церекају у лице оном, 
који је побегао од Румуна или Срба као и оном, који пока-
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зује своја одликовања стечена у рату, или своју дрвену 
ногу. У почетку се међутим много очекивало од избеглица.

Пре лодне сам био у једној школи на тргу Марије 
Терезије. Причали су деци, деци основне школе, о пат- 
њама и заслугама избеглица, о херојској борби њиховој, 
о животињској дивљини Влаха и Раца. По зидовима, све 
географске карте показују Мађарску са светим, неприко- 
сновеним границама. И децу у основној школи организују. 
На њиховим капама тробојке, сребрни знаци, крстови като- 
личке конгрегације и монограм мајке божије, која чува 
Мађарску.

Има ли у свему томе снаге?
Не. Све се то ради глупо, лажљиво, безумно.
Иза тога се крије беда, дубока беда. Треба само пустити 

трамвај до последње станице. У седмом кварту највише 
те беде. Те сиротиње. Мађарска која је увидела, хтела да 
плати, да учи, да ради, октобарска Мађарска, бар њен један 
део сакрила се у предграђа Пеште, бежећи од луде про- 
винције и центра, у подруме где кашље и умире од глади. 
Само над средином града лебди круна светог Стефана, у 
предграђу леже жене и деца, чије занимање није бити 
Мађар, него бити гладан, наг, јектичав.

Полако, полако Пешта ће ускоро личити на Беч, у 
зиму 1920. године. III

III

Да ли13 постоји мађарска војска, је ли14 спремна, је ли15 
опасна — разуме се да су то била питања, која нисам 
постављао на сваком кораку, али помислио.

Пешта, са својим војним комисијама Антанте, знао сам 
да ће мало одговарати, али у провинцију не бих био стигао 
читав. Ипак видео сам и чуо сам доста, да приближно 
погодим истину.

Говори се о четири стотине хиљада војника. Мислим 
да их има више. Разуме се не под оружјем. У касарнама, 
бар до априла ове године, док комисије буду у Пешти, 
неће бити много више од дозвољеног броја. Али касарна 
тој војсци и није нужна. На једно петнаест година Мађар- 
ска има војску, којој не треба вежба. Све су то људи, који 
су ратовали и немају шта да уче. Да ли1в се осећа та маса? 
На сваком кораку. Код жељезница, у полицији, у жандар- 
мерији, у пограничним одредима. Да ли17 ће ићи ако им 
нареде? Ићи ће сви, зашто, о томе на другом месту.

Вредност те војске? Зависи од оружја. Мађар је добар 
и рабијатан борац. Јевтин војник. Ипак је то тучена војска, 
видела је слом. Опијена понова лако се може бацити у
16



строј, али ако не успе лако, клонуће брзо. Ако ове генера- 
ције то доживе, од првих судара зависиће све.

Нова војска, регрути, под страшним су терором. Гово- 
рио сам са њима. Нема данас у Европи запта равног тим 
касарнама. Приметних знакова неке реорганизације нема. 
Предратни начин. На улици дабогме понос и лудило. Пе- 
рушке за новом капом. Одреди излазе увек под шлемом. 
Ти челични шлемови, који и кривоногог брицу чине херој- 
ским јако утичу на улицу. Одреди су увек под шлемом, 
као у Паризу. Људи трче за војском. У њој је сва нада.

Остатци монархије повукли су се иза Будима. Био сам 
и код њих. Тражио сам познанике. Смешно је како су и 
морнарску калу прекројили у капу Бочкаија, па натраг 
виси црна морнарска трачица. Сад се дунавска флота зове 
Краљевска мађарска ратна стража. Има више официра, 
него морнара. Све оне, који су задоцнили да ступе у мор- 
нарицу СХС.

Сва та војска без новот оружја не би била никаква 
опасност сем за њих саме. Срж те војске је неколико хи- 
љада бивших официра, огорчених, очајних људи, који су 
готови на све. Нисам осетио, колико је то овако могуће, 
нову снагу, занос или дубоку љубав код тих људи, само 
хохштаплерство, цинизам и очај. Свакако за рат је и то 
доста. Био сам са њима, помоћу познаница у једном друш- 
тву у Ројачу. Нису знали ко семј Ништа ново. Предратни 
официри.

Да ли се Мађарска оружа? Ја, релортер, за шест дана, 
на то не могу одговорити. Да у западној Мађарској има 
оружја, спремне војске, особито око Капошвара, то је изгле- 
да истина. Они сами се хвале. Велике фабрике муниције 
у Ђуру и на острву Чепелу изгледа израђују вагоне. Су- 
вишна узбуна била би смешна. Оне масе оружја, средста- 
ва, муниције које су нужне за рат, Мађарска још нема. 
Истина кад се о томе говори, види се да то није наша за- 
слуга, јер ми смо милосрдан народ, него су Румуни оне- 
могућили фабрике. Колико и шта стиже из Баварске (за 
организације) и Италије (за војску), то ни један новинар 
утврдити неће. Још мање наши војни аташеи, који шаљу 
дуте извештаје.

Свакако, засад можемо бити безбрижни. Велики апа- 
рат рата, камиони, аероплани, гас, концентрична вежба- 
лишта, у околини Пеште не могу се наслутити, ни видети.

Мађарска и неће рат, ана хоће горе, она хоће рат у 
миру. Њега треба да водимо без милосрђа.

Нисам смео у Сегедин, где је штаб тих жеља. Сећам 
га се непријатно још од мог халшења године 1914. Али 
сам имена доста чуо. Нису се надали коме их говоре. То

2 П у то п и си  II 17



су имена бивших аустријских банатских, бачванских, срем- 
ских и хрватских официра, од којих су неки код нас а 
неки тамо. Над Војводином је разаетрта огромна мрежа 
шпијуна и што је горе тихих и гласних мађарона и кул- 
турних пријатеља. Хиљадама је наших Мађара и Шваба, 
чије име значи наду и то наду војничких спискова и кан- 
целарија у Сегедину.

Води се невидљив и нечујан рат на нашем Северу. 
Треба да га водимо немилосрдно. Јер само је наше мило- 
срђе криво, то уверење сам стекао дубоко у Пешти, што 
тамо није тишина за туђ живот, а наш живот гласан.

Нећу да именујем неколико имена, иначе врло чести- 
тих, која се чују и носе и тамо у ђенералштабном и шпи- 
јунском оделењу. Можда су то неизбежности.

Командант места у Пешти је -Србин. Остао је. Каже 
зато, јер тамо је ђенерал, овде би био потпуковник. Стари 
ђенерал Рокнић, у  пензији, који чита сваки дан новине у 
нашем конзулату, добија од нас пензију, мада18 живи у 
Пешти. Свакако није он крив, ако му је син покушао да 
буде наш официр, па побегао натраг.

Има у пештанским касарнама и Хрвата и Босанаца, 
и таквих који су случајно остали. Стара је то војска.

IV

ТОПОГРАФСКИ ПАРЛАМЕНТ

Када сам пошао, још пун наде, да је можда све пре- 
терано, што новине пишу, понудио сам уреднику да му 
донесем интервјуе ако је могуће од Хортија па на доле, да 
одем у парламенат „имам познаника, неће бити немогуће, 
можда ћу чути и добро и паметно. . . “ Уредник ми се по- 
другљиво насмешио „интервјуи нису нужни, рекли би Вам 
обичне учтивости, дух ми Ви донесите, дух њин. . . “ и 
имао је право.

Парламенат је сад сасвим црн, крај провалије пуне 
хладне гвоздене воде. Накинђурен неоготиком, снобовски 
препун шиљака као нека црна сенка миланског дома, он 
силази својим мокрим степеницама у воду. Мостови, теш- 
ки, грдни мостови, непомични су и нечујни, мада19 трамваји 
јуре преко њих. Са тих мостова скачу самоубице, а за 
време комуне отуда су бацали у воду. Баш данас су ухва- 
тили једног, који је скидао голе неке официре и бацао 
у реку са степеница парламента. Широка поплочана раван, 
пред парламентом. Ту су вешали. Преко огромна стена, 
на врх брда старе зидине града, више десно велики ба-
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рокни прозори, огромног краљевског дворца. Сијалице се 
не беле више, пожутеле су од матле. По тим м-остовима 
је прешла револуција октобра. Ту се појавило бело цвеће 
октобриста, оно, што се код нас зове лепа ката. Песници, 
доцније, тврдили су да су биле хризантеме. Тамо, преко 
оног моста прешли су Румуни.

Свакако мађарски иарламенат је на лепом месту. Магла 
се диже. Мали пароброд на води под талијанским стегом.20 
Читам му име „Сандра“. Преко трга прелазе сељаци, у 
тврдим чизмама и полицајци. Данас ће интерпелисати због 
демарша.

На целој околини непомична влажна зима.
Ништа не порази толико, као кад се види, прешавши 

границу, колико мало зна једна земља о другој, једна пре- 
стоница о другој, један живот о другом. И још је страш- 
није кад се, после неколико дана, увиди да би било узалуд 
и да знају.

Како су узалудни фини, замишљени говори. Како су 
узалудни фини замишљени чланци, студије, кад се тиче 
држава. Само просте и грубе, једноставне и обичне речи 
допиру далеко и имају моћи.

Има и међу Мађарима, и данас, и међу људима овога 
режима, који21 су ми говорили благо и чудно, али после 
дугих говора, кад их је забуна све више обухватала, они 
су признавали своју немоћ, пружали прстом на краљевски 
двор, спомињали заклетве, свете границе, упирали прстом 
у крваве подруме парламента, заплели се у  гледишта и 
тумачења, и горчином старих глумаца изјављивали, да је 
сваки народ гадан и да је свет огромна лудница. И узне- 
мирено, сметено понављали — „дајте нам натраг бар Ба- 
рању и Бачку и Банат“. „Босна може остати, треба нам 
само море, учините то некако и ми нећемо рат, ми 
мрзимо Чехе и Румуне, а вас најмање мрзимо.“

То је најбоље што сам чуо.
Предвече већ, мени је било све свеједно. Бележио сам 

равнодушно све онако како је.
Парламенат је летос изабран. Оно што је из вароши 

може се сматрати као изабрано. Шта је по селима било, 
то нема смисла понављати. Уосталом22 ма колико се то 
претерано чинило, тврдим да је врло мало, што о провин- 
цији треба и ми да знамо. Равница је то, пуна села, а та 
села не воде бригу о томе шта се догађа. Пуна су тради- 
ција, правичности и права, али само у сеоском приватном 
животу. Памтите добро, мађарски сељак није био у пеш- 
танској р е в о л у ц и ји , мађарски одреди крвавили се и гинули 
глупо и после примирја на Красу; у своме селу шарен 
пијан, бојцшја и поштен. У свету тај је сељак аналфабет, 
слуга, или онај војник под Шапцем, који пробада дојке,
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сече удове и трпа их својим жртвама у уста. Азијат, коња- 
ник, хорда још увек. Ја сам их гледао кад су им се Руси
— Славени, филозофи, хришћани, теоретичари, ленштине
— предавали, велики као волови, тим малим, кривоногим 
животињама, како су их набадали на нож, дречећи. Мирне 
душе и дубоко уверен, да им не чиним неправду, мислим 
да ое нису изменили. Где су њини гласови не зна се тачно. 
Већином уз владу. Ма која наша влада мирно може, још 
много година, кад решава о Мађарској, да их потпуно изо- 
стави из рачуна.

Мале газде ушле су у парламенат уз владу и данао 
не значе више опозицију. Њин озлоглашени вођа Нађа- 
тади са својим глупим шмилама игра улогу коју му танка 
рука графа Бетлена, министра председника, додељује. За 
нас би још били од интереса највише због свог становишта 
у питању династије и аграрне реформе. Али сва њина 
политичка вредност не допире ни до мере наше земљорад- 
ничке странке. Засновати наше политичке рачуне на њима 
било би смешно.

Остављам другом, ако се коме свиди, да се и у том 
делу „Европе“ диви човеку, духу, нацији и човечанству. 
Они нас исто тако глупо грде као што су нас недавно још 
глупо хвалили.

Други део опозиције, гласан, борбен и немоћан — јед- 
нако му довикују да је издајица, па мора и сам помало23 
да буде шовен — достојан је пажње. Чудна је то смеса.

Карлисте и антикарлисте, легитимисте и октобристе, 
некадашњи јуштовци, интелектуалци и социјалисте. У раз- 
говору они су врло пажљиви према нама. Али без сенти- 
менталности, тај део парламента има највише честитости, 
тај део је највише човек, најсвеснији и најведрији. Један 
део њин зна одлично Европу ђенерала, дипломата и бан- 
кара, а не зна Европу новина, науке и рада. Други баш 
обратно. Често се варају и затрчавају. Од њих најгоре 
стојимо код легитимиста. Они не могу да се одрекну 
Хабсбурга, они не могу да се одрекну старих граница, којих 
се, уосталом, у Мађарској нико не одриче, чак ни они који 
су их се били, у  нади плебисцита одрекли. Тај део опози- 
ције остаје нам заувек24 непријатељ, опасан непријатељ али 
некако паметан непријатељ.

Спољну политику, о којој у Мађарској нико појма нема
— (тамо се још говори о Турцима на основу XVII века, о 
Бугарима на основу њине вредноће, о Талијанима Гарибал- 
дија, о Чесима како пију пива, о Румунима који чувају 
овце, Пољацима витезовима Кошћушка, и о нама Балкан- 
цима) они би водили против нас, али пажљиво грофовски 
(Андраши). Има дакле, од данашње владе, још непријат- 
нијих могућности, за нас.
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Средина опозиције, мешавина традиција из 48. год. и 
модерних, Карољијевих тенденсија, најевропскији део. Са 
више одушевљења него рутине, похушавају да буду ведри 
у лудници око њих. Влада им је, до ових дана, сваки дан 
бацала инфамије, оптужбе, нападе, клопке под ноге. Добри 
су говорници ако то значи младост и начитаност. Добро су 
информисани. Лаковерни су. Верују свакоме ко им дође, 
желе да буду праведни и према Талијану, Чеху, Пољаку, 
Јермену, па после не знају да се снађу. Доста је да један 
немачки градоначелник мало задоцни да се поклони у Руру, 
и они одмах запевају химну паносу Човечанства. У ствари 
су то већином добри ђаци из сиромашних породица. Доста 
су добро информисани о нама. Не крију Мађара у себи, 
али се труде да увиде и науче. Они нам извесно не би 
слали шпијуне и агитаторе, него преговараче. Не би увукли 
Мађарску у рат. Особито о Србији говоре пажљиво. Ако 
се каткад и затрче и спомињу Турке, или плебисцит за 
Војводину, брзо пристају да саслушају противника и го- 
воре као да су учили на памет Верњоа.

Социјалисте којих је ушло 25, више него што је влада 
желела, све су јаче. У слољној политици мало ће се осе- 
тити. И они су за старе границе (за старе границе су и 
комунисте) само у економском виду. Ваш ових дана када 
се мења владин курс и стишава терор према унутрашњости, 
њих је све више. Пешта је прилично њина. Најбољи део 
партије је у Бечу, у емиграцији. Влада сад хоће неке да 
врати. Тај део је, крај свега, прилично опортунист. По се- 
лима су јако слаби. Чисти Мађари, социј алисте, нижи слој 
железничара и поштара, сељаци без земље, надничари, 
узели су ствар сувише озбиљно и патили и лате. Већина 
партије, нижи слојеви варошана, са разјапљеним устима 
само је смешна мешавина тотског, швапског становништва 
предграђа, које неће озбиљно да жртвује. Сећам се њиних 
предратних штрајкова, који се никад нису свршили крвљу, 
него у стајама биоскопа, у оно време покривеним још са 
поњавама. Шовени, разуме се, не могу бити. Пазе нас и 
због избеглих барањских раденика. О њима нарочито пи- 
тају. Али на томе се и сврши.

Велика владина већина простија је. Углавном,25 то су 
они, који се виде, у провинцији око вармеђе.

Обично насред26 трга старо здање, одмах крај њега 
хапсана са решеткама, над капијом грб. Округ 1е био оду- 
век у рукама тих потомака нижег племства, крчмара,27 
слушкиња. Чудан ноблес је роб. Нису имали новаца за 
иностранство и уживали су у отаџбини. Зато су јој толико 
верни. Звања и чинови били су одувек њини. Има међу 
њима, чак и у парламенту и криминалних типова, фалси- 
фикатара, карташа, блудника. Пијанице, улизице, сводни-
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ци,28 одувек су јели и пили и припремали села за изборе. 
Разбијали су кафанска огледала и били најбољи Мађари, 
карташи, коњокрадице. Они су ишли у  националне крајеве 
да мађаре. Певали су често мађарску химну. И сад је често 
певају. Имали су многе светиње,29 мађарско име, мађарску 
веру, витештво, језик, све мађарско. Скоро сваки, под ста- 
рост, имао је своје имање и титулу и био мудрац, што се 
тиче избора, подвала порезе и владе. Приватан живот: 
слушкише, сланина ујутру, добро напапрена, да гркљан 
крчи. Цигани су им свирали.

Много се не разликују они, који седе више десно и 
ређе улазе из кулоара, то је средина владине већине, која 
већином има племство. Они су отменији. Данас су они зва- 
нично јавно мнење. Лов на зечеве, двобој због касирица, 
тенис и чардаш после супеа. Још увек не умеју да изго- 
воре р. Знају да је Бугарска царевина, да су им Пољаци 
природни савезници и да мађарски хусари побеђују све. 
Имају и коње. Они и данас читају новине и пишу у  по- 
крајинским. Богатији, који се, богами, жене и Јеврејкама, 
пашу сабљу у свечане дане и облаче племићска одела. 
Основали су више веслачких клубова. Над њима лебди 
хиљадугодишња круна краља светог Стефана, једне и веч- 
не недељиве и дичне, хиљадугодишње Мађарске. Год. 1913. 
непосредна пореза била је свега 17 од сто целокупног при- 
хода државе, то им се нарочито свидело. Љубе своју отаџ- 
бину и данас. Ја им збиља не чиним неправду.

Главне владине снаге су остале групе. Пробуђени Ма- 
ђари. Лепа швапска лица и већином швапска имена. Вођа 
није ту. Лепи, елегантни Фридрих, који добија премије 
на конкурсу лепоте и аде у пасету Муоолинију и Кемалу. 
Бивши официри. Псовка, бруталност, беле рукавице, огр- 
лице од каучука, кобасице за вечеру, Србија за фруштук. 
Демократе Важоњијеве, пуне Јевреја и неколико клупа 
грофова.

Али све ове поделе и тумачења немају много смисла. 
Безопасан је то парламенат. Праве моћи, официрска клика, 
антисемитске масе, хришћанска омладина патера, са дич- 
ним именом Банга, јеврејска от финанс, све се то врти ван 
парламента, неввдљиво и нечујно. Пешта је била неколико 
дана пијана од радости. Стогодишњица Петефија. На сва- 
ком ћошку гомиле и шворници. Људи су се љубили. Али 
нико није рекао речи, која се не би била допала влади. 
Граф Бетлен, -са својим бирократским грудима и капутом, 
још увек је онај са којим треба лреговарати.

Дан-два кад прође, снег кад почне да веје и све се 
стиша, неколико официра у кафани, неколико новинара, 
неколико сиромашних људи, глаоови, покрети — и у вама 
се све јасније буди њино лудило, неко центрипетално лу- 
дило. Немате никог, зар никог око себе? Па добро можда
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Јадран, можда Итаљија или Бугарска, можда Турска или 
Пољска, можда на крају крајева Немачка или Аустрија 
или Русија. Неко мора у савез, неко мора помоћи.,

Не само да приређују купљење прилога за Татаре у 
Русији, њину браћу!, него свако вече чекају вести са ових 
страна. И онда скачу. Скачући од радости. У Новом Саду 
успавали су детектива на некој игранци и декламовали 
иредентистичке песме! Огромна радост! Разуме се! Нови 
Сад се зове Ујвидек. И вестима о футбалу Загреб није 
још иностранетво, он је провинција. Једна словачка депу- 
тација стиже. У Баварској се спрема велика војска! Са 
Финском, који су браћа Мађарима, догодило се то и то. 
Цела карта Европе, свако вече кад новине афиширају 
игра, игра.

Парламенат сам у  томе предњачи. Он зна само за 
топографске радости и боле, топографске бриге и наде. 
Мађарска влада, мађарски народ претворио се у топо- 
графски народ, топографску владу. Да постоји живот, 
да постоји време, да је држава и време, и живот, и 
ваздух, игра, веселост, ситост и глад, народ, то нико 
данас тамо не зна. Урлик и дах, шапутање и свађа, 
учтивост и свињска мађарска псовка, све се то слива и 
понавља: границе, границе молим, границе свете, пресвете, 
хиљадуходишње границе Мађарске. „Видите — и Бог то 
хоће“, погледајте Карпати свуд уоколо брда, па то је при- 
родно, већ и сам Бог је хтео. Ето гледајте наш грб, ове 
четири водоравне црте, то су Дунав, Тиса, Драва, Сава. 
Шта ћемо сад како ћемо,30 не можемо их извадити. И грб 
свуд још стоји. Још се служи у темишварском пуку, код 
суботичке жељезничке дирекције, у  пожунском суду. Н. Н. 
је судија у Темишвару, П. П. је шеф станице у  Вршцу, 
све као у  сну. Молим вас мој калут је остао у  Вел. Вара- 
дину, како се то зове, та молим вас, како се то зове, 
Орадеа-Маре? Па зар то више није Мађарска? Сви имају 
сестру, сина, снају, капуте, кофере у старим границама, 
у  старим границама молим, у светим границама, у непра- 
ведно отетим границама. Топографија. Топографија. V

V

Једна земља, једно чудо на месту огромне, глупе, 
бестијалне, азијатске равнице изгледала је да постоји и 
изгледаће, кроз годину-две, да постоји. Карољијева Мађар- 
ска, са новим законима, личном слободом, чашћу, слобод- 
ним границама, на месту осталих мађарских хусарских, 
бећарских, кочијашких, графовских. У ствари ње нема и
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неће је бити, као што је није ни било. Она је само љубавна 
визија, утопија једног лепог човека и једне лепе жене. 
Граф Карољи, један од главних феудалаца, за време рата 
оглашен за шпијуна Антанте, славенофил давно, лични 
пријатељ толиких радника, главни противник Тисин, диван 
и наиван демагог, данас је извесна реклама за етудије. Али 
је свакако неће доживети. Сем ако не почне говорити о 
финансијама као буфонски полтрон Нити. Па ипак „про- 
паст Аустрије“, „расуло војске“, „потпис примирја у Бео- 
граду“, као спољне црте; „граф“, „пребогати феудалац“, 
„социјалист“ — као личне црте, не би баш биле незгодне 
за чланак неког американског журнала. Његова жена гра- 
фица Андраши, као ,,комунисткиња“ сјајан говорник итд. 
само би допунила портре за неки енглески часопис. 'Па 
још епитети којима их отаџбина обасипа, „глупак“, „хисте- 
рика“, „издајица", „шпијунка“. Средња Европа као залеђе 
са својим збрканим, феудалним, револуционарним, расним, 
економским проблемима сасвим би лепо издвајала те две 
лепе главе — под које би требало исписати чудне љубавне 
речи — „част, човекољубље, мир, равноправност".

Као две ,,луде“, луде што размаханим рукама беру 
звезде, стајали би на платну пијане, урличуће, проституи- 
сане Пеште.

1917. било је све свршено. Кретени, и то не обични, 
су се изређали: Поћорек, надвојвода Евгеније, Франк Либо- 
ријус. Изређали су се и мудраци војних академија, који 
су од седења над стратегијеким књигама добили шуљеве. 
Ауфенберг, Конрад фон Хецендорф, Арц, изређали се и 
пси, пси, који су жртвовали хиљаде да добију орден. Кука- 
вица Кевеш, који сад декламује, пијани Боројевић и раки- 
јаш Пфланцер-Балтин. Талијански фронт је горео. Руски 
није постојао, он се расплинуо по украјинској степи, невид- 
љиво растурен, опаснији од свих; над земллм један огро- 
ман еистем немачке пљачке. Војска што на путу за боји- 
ште искаче из воза. Сремске и славонске стране пуне 
„зеленог кадра“, у кукурузу, Лала, -Сремаца, Бачвана чита- 
ви пукови хотимично у венеричним болницама, станов- 
нинггво што се реквирира и реквирира.

Где су биле силе? Карло, ракијаш, толико да је често 
муцао, обилазио је трупе и свуд рекао једно исто. Није 
хтео да чита са папира, па је једнако понављао, глупо, са 
избуљеним очима. „Хвала Вам, ја Вам честитам, држите 
се храбро,“ „хвала Вам, ја Вам честитам, држите се храбро.“ 
Остали двор? Грудата Жофика, или Изабела, са огромним 
дојкама? Војници су говорили најсвињскије ствари кад би 
прошле. Надвојвода Јосиф „отац Мађара“, та хуља, што 
се заклињала свакоме, брату, републици, комуни, Хортију,
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и само да је дошло, Румунији, Чехословачкој и Србији. 
Беч је умирао од глади.

Парламенат? Постојао је министар председник Тиса. 
Сух, црни наочари, дугачке ноге. То је тај што је наре- 
ђивао да се врати воз по њега ако је дошао доцкан на ста- 
ницу, то је тај што је још 1918. септембра на ручку код 
барона Саркотића викао: „Монархија је жива и живеће." 
И Карољи. Карољи, који је отворено говорио да је рат 
изгубљен.

Остало је све брзо ишло. 31. октобра дерали су и секли 
војници официрима темњаке, звезде, одличја, у Бечу. 
1. новембра заклињало се новој аустријској републици, 
3. новембра новој привременој влади Мађарске — увече, 
сусрео сам једног попа са српском тробојком на капи 
(хрватских је још пре било), 5. новембра заклињали смо се 
краљу Петру, усред30а Беча, у самој згради аустроугарског 
Војног министарства, у једној соби на трећем спрату, неком 
Словенцу, мајору, излепљеном плавим, белим и црвеним 
папирима, свечано. Пред парламентом је пуцала „црвена 
гарда“ 7. кварта. Банатски пук се био разишао, остадоше 
само поразбијани прозори на казаматима града Коморана; 
никога нису убили, ни свог Швабу пуковника.( Он је и 
данас жив и здрав у Бечкереку. Опалили су му свега 
два-три лалинска шамара. На станици је стајао један воз 
сав умрљан крвљу. Хусари су поубијали неке Чехе. У Пеш- 
ти, на западној станици, дочекивао је и био заповедник 
неки пијани морнарски каплар. Сви су хтели да путују 
кући. Срби су били у Темишвару. Све је било препуно. 
Пели су се на кровове вашна. Мостови железнички, жице 
и кровови секли су им главе и збацивали трупове. Огромна 
светина гологлава и црна гледала је како их купе и износе, 
било их је по педесет на дан.

Са овог истог хотелског прозора, пре четири шдине, 
гледао сам Дунав, ове исте улице, ово исто небо. Аутомобил 
јури, махање шешира, једна висока сенка, министар-пред- 
седник Карољи.

Све је било свршено.
Флоту је Хорти, тај исти мађарски Хорти, предао. 

Читаве армије пијаних, одрпаних и полуделих војника 
ваљале се преко ЈБубљане и Загреба.

Пре неки дан завршен је процес Карољијев овде у 
Пешти. Он је крив за пропаст Аустрије, он је издајица, 
он је срушио са леђа фронт.

Исто као и код нас, Београд то неће да примети, у 
Новом Саду, у Сарајеву и Загребу све је више гомила, 
које су залуђене да је Аустрија пала од новина, од товора 
и народних већа. Међутим као што је истина да је било 
верних Чеха, макар и добрих магационера, бар колико
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летионара, тако је истина да Босна и Хрватска, о Војво- 
дини и да не говорим, без војничког слома Аустрије, не би 
биле никад, ја подвлачим баш никад, створиле своју 
државу.

Рат се не свршава измирењем, него победом. Да је 
Пешта прегажена, данас би Карољи био председником 
Републике и етворио једну нову, мирну европску Мађарску. 
Томе треба додати још, о чему ћу на друтом месту оба- 
вестити, да је Сарајево, Нови Сад, Загреб прегажен данас 
б и . . .

Шта се међутим десило?
Карло у бекству31 наименовао је Карољија за минис- 

тра-председника.
Пешта је свршила све. Мађарска уоппгге није учество- 

вала. Изузев касарне и војника, али то значи само пљачку 
и гунгулу. Па ни Пешта није учествовала. Учествовали су 
млади официри, ђаци и радници. Војници су шенлучили 
по улици, возећи се у  аутомобилу. Свет је врвео улицама 
да види. Мостове еу посели са неколико пушака. Извикана 
је република.

Је ли Карољи имао за ообом земљу?
Не, осим гомиле ђака, неколико резервних официра, 

распуштених жена. — Мађарска ее није изменила. У пар- 
ламенту је поетојала некаква његова партија, али прави 
Европејац, републиканац, решен да ликвидира предратну 
Мађарску, био је само он. Већ њешви другови, па ооција- 
листичка партија ломили су се. Мађарска је изненада, 
необавештена, била преплављена војном револуцијом и 
пошто су те хорде поштовале еамо Карољија, примила 
га је. Републику, примирје, губитак територије све то 
Мађарска није хтела. Уосталом она није видела да је 
побеђена. Не увиди ее то тако лако. Да би један народ који 
је аговао омекшао, треба га, на жалост свих културних, 
начитаних, хуманих, нежних људи прегазити, а да би 
други народ који је навикао да трпи и трпи и трпи, 
научио да заповеда, да пева, да господари, да игра, да живи, 
а то је смисао живота, треба га научити да победи, бар 
дотле док хуманисте, културни пречани итд. не измене 
човечанство. <

Карољи је примио власт, а нико се није слагао са 
њиме. Дошао је у Београд да гатгаше примирје, а Мађар- 
ска је очекивала да ни педаљ од светих граница изгубити 
неће. Напротив да ће, међу малим дунавским државама 
створити хегемонију. Ни говора о одштети,32 — у најгорем 
случају у  општинске аутономије, можда плебисцит по- 
негде.32а

Карољи је ослободио раденика, фабрике, оглаеио је 
потпуну аграрну реформу, у Мађарској где је две трећине
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земљишта у рухама феудалаца. Граф Естерхази има
400.000 (!!!) јутара земље.

Уосталом, нашто докази, доста је споменути да је 
Карољи био честит, а ратови се не завршавају честитошћу 
и стотине хиљада животиња, блудника и блудница, пљач- 
каша и трговаца, неиспаваних33 чиновника, не уређују се 
певањем химне, ни декламовањем о човечанству.

Војничка диктатура није могла доћи, после Карољија, 
па је дошао бољшевизам.

Карољи је 1918. био кратка епизода Мађарске. Ускоро 
је био на мору, у Дубровнику, са женом и децом и његова 
Мађарска, Мађарска оемочасовног рада, социј ализираних 
фабрика, народне хигијене, малих сељачких добара, дунав- 
ске федерације, француских школа и књига, постала је 
оно што у  истини није ни престала бити, љубавни сан 
једног лепог аристократе и једне лепе аристократкиње, 
чије су љубавне речи: „човекољубље, равноправност, ра- 
дост“.

Год. 1918. Карољи је био епизода у Мађарској. Год. 
1922. у процесу против њега издајица, шпијун, глупак, 
фантаст. Год. 1923, он је за њу једна непријатна емигра- 
ција. . .  можда Кошут. Год. 192 .. шта може бити? Можда 
долази, сасвим нормално, окупација румунска или чеш- 
к а . . .  а за њом Карољи? Или је можда за суседе боље да 
Пепгга остане, годину-две, центар корумпиране, азијагске, 
феудалне Мађарске?

У Пешти се о томе мало мисли.
За њих је Карољи кривац. Трага му мало оста. Где 

год сам споменуо његово име, срео сам само поругу и сра- 
моту. Карољијеву револуцију начинише неколико стотина 
људи, који су хтели једно, са неколико хиљада људи, који 
су хтели друго, крај неколико стотина хиљада, који су 
хтели треће, пред неколико милиона, који су посматрали. 
Данас, понегде34 још, у тихим собама редакције „Вилага“, 
где има људи који не лажу или, али пажљивије, око књи- 
жевног часописа ,,Њугота“, или у социјалистичким круто- 
вима, његово се име још радо чује. То је свега неколико 
стотина глава. Најгласније га спомињу, кад нико не чује, 
у беди радничких собица у  Пешти.

Кога има данас Карољи у Пешти? На улици никог. 
Понегде33 међу трамвајџијама неког. У кућама никог. Ту 
чак и генерал Кевеш боље стоји. По селима, кажу, спо- 
мињу га. Тако су и Кошута спомињали, па ништа. Сељаци 
су кажу жељни земље. Карољи је био почео да дели. Али 
сељаци радо чекају и две-три стотине година. Њин вођа 
Нађатади, или херој опозиције Рашаји не усуђују36 се да 
приме на себе име човека, који је издао Мађарску, срушио 
фронт и свему крив. Влада и легитимисте га инфернално
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мрзе, па ипак, сви они који су поштени, који су жељни 
школа, железнице, Европе, рада са Чешком, сви они који 
мисле: нашто границе, Карољи би сјединио аутономијом, 
демократијом. . .  зажелеће га. Може да га врате аграрне 
прилике, може да га врати умор. . .  али најлакше Мала 
Антанта, која би желела европску Мађарску. — Ко зна 
да ли сме да је жели?

Шта је остало од Карољија у Мађарској? У парла- 
менту, дух опозиције, али и она се диви Немачкој. У вели- 
кој партији малих газда, тражење аграрне реформе, али 
како бојажљиво, опортуно, немоћно. Код социјалиста упор- 
на борба за опште право гласа, за социјалне реформе, аши 
како смешно и плашљиво. Република — ни код кога. 
Изборно краљевство, а не Хабсбурзи, понегде.37 Мађарска 
која ослобађа Румуне, Хрвате, Словаке, Србе и даје, своје- 
вољно земље? На то се урлајући може чути: ни код кога, 
ни код кога.

Мађарска влада вређа га највише. Примила је извесне 
директиве његове. Укида логоре за интернирце, не убија 
више. Министри говоре мирољубиво. Жељни су легалног 
терора. Отварају се опет касе за осигуравање радника. 
Цензура више није јавна. Нуде вагоне за одштету.38 Аграр- 
на реформа пред светом. Осмочасовни рад, пред светом. 
Опште право гласа хгред светом. Признање граница пред 
светом.

Карољијева влада и партија изашла је из земље, то је 
тзв. емиграција код нас. У великој славенској емиграцији 
генерала, бароница, што се претварају у кокоте и несретних 
патриота, што не могу без орфеума да живе, обратили смо 
мало пажње овој туђинској емиграцији, адвоката, нови- 
нара, интелектуалаца, које у Мађарској називају нашим 
шпијунима. То нису, али су заиста једна изненадна мрежа 
обавештајне службе пред Европом, у  нашу корист, боља 
него би је ми били створили. Чувају нам Војводину, истина 
друкчије, нето што их у Пешти оптужују. Мађарска влада 
чини све баш ових дана да их поцепа, врати у домовину, 
да их ућутка. Тек одавде из центра безбројних инфамија, 
које разносе о нама по Европи њини министри, љубазне 
према Енглезима и Французима даме, пробуђених Мађара, 
па чак и футбалисте види се шта нам значи Карољијева 
Мађарска. Оде ли она у Америку, изгуби ли свој морал, 
ми ћемо имати двоструко горе мађарско питање, које ће 
у нашем нехату и мекости, са турским појмовима о влада- 
вини и држави, у  шпијунима и лојалним Мађарима, аги- 
таторима и културним пречашша, преплављеној Војводини 
постати очајно.

Свакако, Карољијева Мађарска, немогућа, невероватна 
и далека, у своме поносу, са својим моралом и демократи-
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јам можда и  опаснија од корумпиране Хортијеве, једина је, 
која би на нашем Северу, значила између нас и Чехо- 
словачке, државу равноправну, ведру, способну за будућ- 
ност. Ње нема.

Пешта је сва црна и мокра. Снег провејава. Хејаш 
прети да ће он још једанпут бити бич божији. Власи још 
чувају овце. Срби су још убице краља. Италија ће ускоро 
бомбардовати Београд.

А Карољијева Мађарска једна земља, једно чудо, на 
месту бестијалне азијатске равнице изгледала је да постоји 
и изгледаће можда да постоји, кроз годину-две. У ствари 
ње нема и неће је бити, као што је није ни било. Остаће 
љубавна визија једног лепог аристократе и једне фана- 
тичне жене.

VI

ЦРВЕНА МАЂАРСКА И ХОРТИ

Бољшевизам у Мађарској коме је Карољи немоћно 
предао власт, и који је трајао шест месеца, мало је у вези 
са нама.

Утолико само, да је, без икаквог националистичког 
претериваша, доказано и утврђено да је мађарски бољше- 
визам, са свега неколико стотина комуниста био вацио- 
нални очај војничког дебакла. Због демаркационе линије, 
због светих грагаица молим., Данас се он у Пешти осећа 
само као баук. Показују најелегантнији хотел „Бристол“, 
где је становао диктатор, куда нико није смео проћи. 
Понегде,39 ако сте интиман, беле банкноте, са неколико 
штампаних редова, ссквј етске власти. Један медицинар, 
Србин, кроз смех, прочитао ми је како је био силом доде- 
љен међу санитетске раденике и како је смео сваког да лечи. 
Отац мога друга, судија курије, глуми насред40 собе неко- 
лико призора, како су га извукли из постеље, претресали, 
ударали. Како је са прозора гледао убијање. Подрум парла- 
мента постаје сав умазан крвљу. Ноћни призори на Дунаву. 
Неколико крвавих фантома. Анегдоте. Браћа Самуели. 
Аутомобили пред орфеумима. И опет. . .  црвена војска, 
победа против Чеха. Победе. Победе.

Да је бољшевизам био, сви сматрају природним. Мо- 
рало је тако да се еврши. Толики свет из Русије. Толики 
свет без рада. Сви су били у Пешти. Сваки дан све мање 
рада. Углавном41 узрок: морало се и то окусити. Ишло је 
врло лако, сваки је хтео и то да окуси. И једно јутро осва- 
нули су плакати. Али једнако понављају, да нису границе 
тако немилосрдно. . .  границе, границе молим .. .
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Да ли42 му има данас трага?
Само успомене. Грађани који су тада у грозници слома, 

лудилу брига, нереда и сами хтели да окусе, данас говоре 
о томе са очајним бесом. Тада је тек било лудо, ништа не 
можете да купите, никуд да макнете. Ако запалите свећу 
пуцају нроз прозор. Сви се деру, вичу на вас. Убили су 
толике људе. Нисте могли у позориште. Седе, једу и пију, 
добацују глумцима шале. Возе се аутомобилом. И молим 
вас ничег нема, ни бутера, ни јаја, ничег. Па морате у 
војску, па туку, па . . .  ипак да нису дошли Румуни.

Са радницима је данас врло тешко говорити у Пешти. 
Боје се. Само ноћу, кад се враћају последњи трамваји. . .  
Пред мрачним плотовима Хатар-утце, у VIII кварту, успео 
сам да се мало поразгаварам. Рекао сам им да сам из 
Темишвара, где познајем сваку улицу. Они се мало сећају 
оног, што је било. Није ни њима било добро. Пијанице и 
лармаџије су заповедали, па се и то досади. Њих су нај- 
више вукли у војеку. И није могло да се ради. И сад није 
добро. Не, није добро. Али пре две године је било страшно. 
То да сте видели. Ипак сад је боље. Опет су социјалисте. 
Има их чак и хришћанских социјалиста, па и пробуђених 
раденика. Шта ћете, ужас је да излаза нема. Сад су и то 
видели па и то не помаже. Нису добили ни куће ни одела, 
напротив43 морало се радити. Ништа се није изменило. 
И сад су им ноге омотане крпама као и врат. Смрде сви, 
а деца су им страшна. Ко зна шта ће бити. Ништа неће 
бити. Само да раденичке касе бар раде.

Села страховито мрзе44. Треба чути оне који из про- 
винције долазе у  чекаоници III разреда, или после пијаце.

За њих је комунизам био нека врста циркуса. Ауто- 
мобили, људи што вичу, пљуну на попа, разбију прозоре 
и не деле, не деле земљу. Напротив новац не вреди, терају 
у војску, полицију, једнако пописују, долазе на село, ударе 
бајонетом за тили час и сви имају јеврејека имена. Сад је 
боље. Нико не дира. Напротив. Жандарми чувају.: Новаца 
доста. Тешко је само зими са стоком и чизме су скупе, 
али ипак новаца доста. Има шта да се једе.

Једини траг бољшевизма види се на рити које сад 
има много. Та рита по станицама, у спољним предграђима, 
има запаљене очи и необично масне речи. Купи цигарете, 
стоји и посматра пролазнике, али са њоме је узалуд упу- 
штати се у разговор. То су бољшевици без доктрина и са 
једноставним програмом.

Да ли45 Мађарска може, за једно ,15 година осетити нов 
поггрес, тог прошлог стања? Тешко! Ни у случају да Немач- 
ка ове или идуће године, са или без Москве, окуша бољше- 
визам, што није вероватно; ни у случају руске ерупције 
преко Румуније. Кад би суседи желели могло би да дође
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до мањих вртлога, до већих не. Разочарани, огорчени друш- 
твени редови, изузев надничара и нижи ред раденика, неће 
још једном окушати. Сељаци никако. Ако дође до чега, 
кад иредента падне, кад ласцивност и цинизам и заборав, 
кроз коју годину одузму снагу данашњој шовенској реак- 
цији, то ће бити свакако једна либерална, млака синтеза.

Данашња Мађарска Хортијева, ма колико се чинила 
проста, обична, груба има безбројних узрока, боја, знакова, 
који драже на студије, чланке, расправе.

VII

БЕЛИ ГОСПОДИН ХОРТИ

Хорти Миклош, који као гувернер, дели власт са одго- 
ворним министром и парламентом место краља (Мађарска 
је краљевина, али без краља, „због лрисилних прилика") 
носи адмиралску униформу, аустријеке ордене, станује у 
будимској краљевској палати. Има велику гарду. Какав је. 
Ретко се виђа. Има лепу кћер. Зли језици говоре да је, 
једно време, чинио све да је уда за надвојводу Албрехта 
и да му преда иресто. Иначе мало, врло мало говоре о 
њему. Може се видети каткад у опери.

Ја сам га видео год. 1912. Био сам као ђак експортне 
академије, на Ријеци, запао некако у  морнарска друштва. 
То су били дани када је Хамидија пред Сан Ђованијем 
бомбардовала неке грчке лађе, које су превозиле трупе за 
Скадар. Тада су неки наши официри, у униформи, изашли 
на Ријеку, тде нису били зло дочекани. Имена им се не 
сећам, ако су живи, они га се извесно сећају. У то доба, 
ми велике пречанске националисте, чекали смо великог 
Мештровића у кући др Паханија. Али нам се свиђало и 
да будемо позвати на бал фабрике торпеда „Вајтед“. Хорти 
је тада био обичан морнарски капетан. Имао је врло лепе 
и свеже образе.

За време рата био је командант једне од најмодерни- 
јих лаких крстарица „Новара“. Једне ноћи он се појавио 
пред Анконом. Кажу да су искрцали један одред обучен 
у талијанско одело који је скоро заузео град. Бомбардовао 
је варош, при повратку издржао славну битку. После је 
постао адмирал. Он је био тај, који је после побуне наших 
морнара, предао, учтиво, флоту загребачком народном већу.

Чекајући лађу, у лето 1921, видео сам пгга је све раз- 
рушено. Светиљку и бежичну станицу, комад цркве и два 
зида у  вароши. Ипак сва Мађарска сматра да је то изгуб-
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љени Тегетхоф. Једна је корист свакако ту: познаје Далма- 
тинце.

Када су бољшевици тучени на Тиси, од Румуна, он је 
дошао у Пешту из Сегедина са официрским орденима белог 
терора. Емиграција га назива: касапинсим, белим псетом, 
крвавим џелатом. О страхотама официрског терора зна се. 
Колико је он ту крив? То свакако нисам нигде питао.

Сад, у адмиралској униформи он мачем удара за вите- 
зове, заклиње академце и појављује се у опери. Да ли га 
свет воли? Много ћуте о њему. Чак ни џентријске спорти- 
сте, који га познају, неће да шворе о њему. Један наш 
дипломата рекао ми је да има тужне очи и врло фино 
понашање! Мислили су да је до крајности веран Карлу. 
Али кад је требало наредио је да се пуца на воз у ком 
се налазио љубљени краљ. Да ли ће он сести на престо? 
Ако дође до либералне синтезе, биће република, ако буде 
могуће пре свакога доћи ће Хабсбурговци, Карлов син, 
а можда и друга која династија, за Хортија су сад само 
они, којима је све свеједно, и школска деца, кода се за 
њега моле Богу.

Хорти је успео да има Енглезе пријатеље. Нарочито 
му је адмирал Трубриџ, којег и ми знамо, био од помоћи. 
Скандалозне анегдоте, које се о томе у Пешти могу чути, 
не сладају овамо, као ни оне које се односе на Французе. 
О разним војним мисијама доста је писано. Запамтиће их 
сви хотели, ложе, мађарске грофице и ловци, дивљач не. 
Нарочито је вољена талијанска мисија и пуковник Рома- 
нели. Он је био остао за време бољшевика, њему имају 
многи да захвале што нису поклани. Али и митови тих 
комисија ггролазе. Почињу и Мађари да се трезне. Мало 
им и помажу. Јуче после подне је талијански посланик 
принц Каетанета држао дуг талијански говор о Петефију 
у Академији, а сутрадан је баш он предао демарш. То их 
је нарочито болело.

Где се гувернер појави, а често и без њега, предсе- 
давају Хабсбурзи. Албрехт Евгеније, а нарочито Јосиф, 
„отац Мађара“. То је тај што је немилосрдно стрељао на 
Пијави оне војнике, који су заборавили на своје заклетве, 
изузев себе, који је положио више заклетви него ико у 
Мађарској, увек лепо и национално као отац. Милиони су 
крепали по пештанским улицама, толики одрпани инва- 
лиди, а он седи са женом и сином, у пуној униформи, 
у оперској ложи. Кад су ишли половина публике је уетала. 
Био је и име променио, од страха, сад га опет носи.

Влада Мађарске, све сами људи са упалим грудима и 
капутима, хомогена је, по томе, што су то предратни поли- 
тичари. Нема иоле ауторитативнијег имена у Мађарској, 
међу предратним политичарима, који опет није доста добар
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за министра или посланика на страни, или вођу странке. 
Нови људи једва дишу због њих. Европа се, донекле ипак, 
изменила, могућности, нужде, суседи Мађарске потпуно се 
изменише, мађарске владе су исте. Истина, велики мајсто- 
ри, већином легитимисте, нису у влади, али Апоши или 
Андраши имају и гако доста утицаја. Колико је смешан 
био нпр. Банфи у новим европским проблемима, то само 
они сами знају. Све су то велики вештаци унутрашње 
политике. Мењати округе, партије, изиграти, задобити, 
корумпирати, у томе су ненадмашљиви. Али спољна поли- 
тика . . .  послератна . . .  нова . . .  нека их Бог дуго поживи. 
Неће нам шкодити.

Обавештеност њина о Чешкој, о нама, о Европи? Кад 
би се у Београду знало шта су све очекивали приликом 
једне наше недавне афере. Немамо пгга од њих да очеку- 
јемо, нарочито не изненађења.

Ја сам био у  Фиренци, Сијени, кад су тамо фашисте 
повеле борбу. Ма колико се глупа, брутална и позоришна 
чинила та борба, у Италији је збиља у току једна регене- 
рација нације, обнова државне силе, владавине умних и 
способних, над тмилама обичних. У Мађарској ни трата. 
Они би ушли против нас у рат, они ће нас једнако подри- 
вати, али ни једна њина влада, идућих 15 година, неће 
обновити не нацију, не државу, не партије него ни саму 
себе. Главна сила, на којој ће све почивати остаће реванш 
и шовенска вика, реакција на комуну.

Њени последњи дани криви су томе. Није могла да 
оствари мађарске наде чиновничких официрских гомила; 
из словачких крајева где је била постигла, против Чеха, 
извесне успехе, повукла се: Румуни су је тукли. Војска, 
са бивпшм аустријским официрима, распала се. Индустрија 
је изумирала. Провинција је полудела од административног 
хаоса. Село од бољшевичких одреда. При крају своме 
ггостала је збиља фанатична. Али су иза Румуна дошле 
Хортијеве сегединске чете. Клали су, дерали су, секли су, 
боли су, пекли су. Али многи још и данас кажу, требали 
су више. Није дала Алтанта. Сад, под маглом зиме, при- 
личан је мир. Ја сам стигао баш на завршетак једне пери- 
оде. Терор је прешао са улице у званија. На улици, у 
кафанама остали су само ђаци са батином и буршевским 
капама, са монограмом мајке божије, који туку, певају и 
вичу. Седео сам, у друпгшу, после опере, у кафани Опере. 
Даме, господа. Изненада се преврћу столови, столице, чаше, 
флаше. Прескачу, беже, Јевреји. Млади јунаци за њима. 
Неки извршни одред „пробуђених". Иде се кући. У трам- 
вају се устаје официру. Касарна се ноћу обилази. Ко не 
зна мађарски ноћу не шета. Прозори су рђаво осветљени, 
арфеуми препуни. Друштва одушевљена. Наиђете ли на
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чиновника, оообито ако је из „поседнутих области“, онда 
је зло, денунцираће вас, позваће „пробуђене“ и чекаће вас, 
хапсиће вас. Чиновници су најгори, а има их више, него 
у Италији.

Влада стоји на том терору. Официри су ван закона. 
Судије их не суде. Суде нњижевнике, пуцају у позоришта, 
туку оне, који декламују Петефија. Провинција је пијана 
од хришћанства и мађарства. Једно петнаест година, имамо 
да рачунамо са тим. Да ли је снага, талијански занос? То су 
католичке конгрегације, са правом значком и антисеми- 
тизам и гракице. Али је исхрана све гора, корумпираност 
све већа, а партије на власти су једна безмерна маеа нацио- 
налне фукаре., Швапска и тотска имена, дрека и вика, али 
стрељачки одреди у школама, неозбиљни. Преостала, пред- 
ратна снага, нових нема. Чак и они, које ова влада цинично 
искоришћује и чија снага још данашњу Мађарску,4® огром- 
на маса поштара, жандарма, железнигчара, задовољна ма- 
лим, мора да попусти. На трамвајима вам приме новац, 
ако нема контролора и тихо задрже карту, једним немоћ- 
ним осмехом. На моме пасошу имам потпис полиције, изра- 
ђен данима пре, него што је датум. Шатровачка иронија 
и цинизам. Пешту47 полако убија бели терор.

Буџете ће успевати да саставе. Фабрике, друштва стоје 
већ на туђим капиталима. Транзит ће још коју годину, 
давати илузије економске моћи. Чиновништво, са хиља- 
дама избеглица, издржаће. И официре ће негде сместити. 
Али, оно што ни једна Хортијева влада рехнити неће то је 
аграрна реформа.

'Све идуће владе биће једнаке. Покушаваће да иско- 
ристе виђеност легитимиста, да заварају масе малих газда, 
да се држе обећавашем реванша. Радиће са старим чинов- 
ништвом. Предратним Тисиним системом избора. Покуша- 
ваће и концентрационе кабинете. Али једно 15 година 
Хорти и феудалци неће дати власт из руке и опозиција 
без спољне помоћм победити не може.

Што се тиче нас, чекаће сваку згоду. Нека се нико 
не нада и нека сваки престане спомишати: увиђавности, 
културе итд. То не долази после огромних ратова. Треба 
да прође прво доба бестија и после ратне пијанке. Мађарски 
народ је дубоко националан, кажу. Да, али како? Он не 
може да буде друго до Мађар. Не дају му да буде друго 
до Мађар. Не дају му теме, .вилице, криве ноге. Не даје 
му говор који нико у Европи не разуме. Не дају му оно 
што воли, а други од тог нису очарани: чизме, урликање, 
туча. Мађарски народ је далеко испод нас по политичкој 
зрелости. Осим грофова, чиновника и попова, неколико 
хиљада, милиони уопште не мисле на то. Они, који су у 
Мађарској, укрштаоњем постали способни за тишину, за
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рад, за тзв. културу ти су сами дубоко несретни због тог. 
Није мађарски народ дубоко националан. Он је дубоко 
усамљен сред Европе.

VIII

НАШЕ ПОСЈ1АНСТВО И МИСИЈЕ

Наша посланства, на страни, постала су, задњих деце- 
нија, пикантерије новинарских извештаја и путничких 
прича. Разуме се, многе им се неправде наносе. Са малим 
платама, са особљем избираним на основу родбинских 
препорука, без средстава, она су се, особито друштвено, 
губила у туђини. Тек понеко,48 као париско, у доба Весни- 
ћево, успевало је, зар не, да га престоница у којој је, 
сазна. О правим, дубљим, политичким успесима није могло 
бити речи, али из других, дубљих, карактеристично наших, 
узрока.

Пошто су дакле имала своју епоху духа, живости, ако 
хоћете романтизма (Цариград, Беч), она су, после рата, 
пала у мртвило и простаклуке. Осетила су право, да је 
нужно и кројем капута и кројем чакшира утицати на кари- 
јеру наше драте отаџбине и, хвала Богу, данас, посматрајте, 
ако не верујете, млађа генерација наших дипломата, место 
старинских наочара, носи, сва без разлике, једнаке, амери- 
канске. Осим тога, тек ретко, покоји,49 обуче ЖЈГге ципеле 
уз загасито одело. Да је то, и те како важно, не може се 
побијати, особито на Западу, а код нас, где се, на жалост 
још не зна разлика између катевеја за пре и после подне, 
и има тако мало цилиндера, чак и похвално. Ипак, оггпри- 
лике сад, време је да се и та епоха заврши.

Проблем дипломатије уједињених народа Пољака, Југо- 
славена, Румуна, не само да није безначајан, него је судбо- 
носан, особито према новим државним констелацијама.

Чешка дипломатија саевим нова, поред наочари и пар- 
фимисаних груди, научила је много штошта,50 што пред- 
ратна посланства нису знала.

Како је у Пешти?
Не може се побијати да Мађарска има толико компли- 

кованих проблема, традиција, могућности у будућности, а 
помешаних са судбином нашом, да, ако хоћете утицати на 
њих, тамошња наша амбасада мора бити не само на опрези, 
него и обавештена у свему. Најбоље би бишо, кад би то 
било могуће, да посланик буде најболл пријатељ, из оног 
народа где је амбасада, онога народа чија је амбасада. Али 
кад је то фраза, нешто слично треба покушати ипак да се
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оствари. Послати у Кину амбасаду, која нема ни појма о 
кинеском језику, обичајима итд. зар није смешно? Ако се 
каже, па отићи ће неко ко се интересује, ко то кинеско 
питање проучава, већ годину дана, учио је историју, читао 
је о томе књиге, зна француски итд. онда то значи да [бих] 
нпр. ја,51 који сам, да бих задовољио неку „културну“ нуж- 
ност, две-три године читао о Кинезима, проучавао, ре- 
нјимо, савесно, толике књиге, био нарочито згодан да идем, 
кад будем мало старији, у Кину.

Наше посланство и мисије, као снату, утицај, поме- 
шаност, тражио сам свуд по Пешти, и нисам их нигде 
налазио. Изоловано је као она вила на Андрашијевом луту, 
где је некад било, и која још увек стоји у телефонским 
књигама, као адреса. Да ли је изолованост корисна, или 
сплендидна, не знам. Ипак, засад,52 не би ни могло бити 
друкчије. Морао би то бити нарочити човек, који би успео, 
већ сад, да се помеша са Пештом, а то значи и да утиче 
на њу.

'Иначе, кад трагате ви ћете осетити наш конзулат и 
мисије, те код неких вагона, те код неких репарација, код 
неких куповања итд. невидљиво и неизвесно. Шта ћете53 
чути? Да су груби, да много троше, да их много има. Збиља 
има их много, али су весели и добро живе. Што су груби 
нЛје важно, и Румуни су груби, и Мађари су груби, што 
много троше и то није важно. Све мисије много троше. 
Непријатније је, што о њима кажу, да има много „шлосера" 
који се издају за мернике, да не може са њима да се ради 
и Бог те пита шта све још, што не мора бити истина.

Уосталом ту су ,,надлежни“.
Колико нам шкоди, нарочито у  злурадој, побеђеној 

држави која се спрема на реванш, кад шушкају о нашима 
да су „поткулљиви“, „хохштаплери" итд. то није тешко 
потодити.

Најчешћа незгода је, дабогме, са језиком.
Сам посланик г. Милојевић, разуме се, зна француски 

и енглески. Кажу да је аутократ. То је дивно; шта би 
иначе чинило његово српоко слободоумно особље може се 
мислити. Г. Милојевић има само званичне везе са Пеш- 
том. Досад друкчије и није могло бити. Понављам у Мађар- 
ској се завршила једна епоха, почиње друта. Али г. Мило- 
јевић има дивне везе са енглеским послаником и врло је 
добар пријатељ талијанском принцу Кастањети. То, у Пеш- 
ти значи више од сваке похвале. Досад, крај свога темпе- 
рамента, он је успео да пусти друге да се истичу; то нам 
само користи. Одлучан је био у једном: границу је држао 
прилично затворену. То се може разумети из историје по- 
сланства. У почетку, неки културни пречани адвокати, са 
извесном осетљивошћу о којима се овде шушка, пуштали
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су сваког од немила до недрага. А кад је стигао у СХС 
остао је. Већином су то, у почетку, били Јеовреји, који су 
се склањали. Око 30.000. То је немогуће. Уосталом када 
се граница затворила овде, долазили су преко Беча.

Друга изразита црта г. Милојевића који је као човек 
пуритан, јесте његова љубав према свему, што је српско. 
То није крио у Мађарској и дао је да се осети. Интерна- 
ционално „културна" господа, која не воле потресе заме- 
риће му то. Обилазио је сегедински трокут, са секретаром, 
али дозволом мађарске владе, и ухапсише га. То га није 
збунило. Ипак, да уме мало и да претера, једна мала анег- 
дота. Честитања код будимског проте. Служе слатко; чак 
и у  Пешти. — Улази г. Милојевић, весео и здрав. На јед- 
ној фотељи професор мађарске Академије, познаник куће, 
мучи се човек, да проговори и две-три речи српски, зет 
протин представља . . .  и додаје: „Знате наш професор, пра- 
ви Мађар; али добар човек. .. каже по штогод и српски“ .. . 
г. Милојевић застаје и мирно, у брзини додаје: „Ништа, 
ништа, научиће, научиће .. .“

Био сам у истом возу, кад је полазио. Испраћали су 
га. Запањио сам се. Ко све није у Пешти. Највише је трч- 
као, неко право трчкало, писар, пгга ли, Немац или Мађар, 
већ годинама у нашој служби. Мора да је заслужан, јер 
кажу „то је глава“.

Да ли се иза свега тога крије нека концепција, идеја 
водиља директива према Мађарској, или је то задржано за 
Београд? Да ли се, док смо јурили, кроз завејана поља, у 
диму његове цигаре, као што је то обичај амбасадора у 
романима, ковитлале историјске успомене, финесе нових 
односа, за идућих десет година рада, ироничне констата- 
ције и  слике црних фабрика, радионица, мађарске не знам. 
Нисам га интервјуисао. Кажу да је ватрен демократа и да 
ће ускоро напустити место.

Остале послове ради конзулат. Он ради у више кућа. 
Станови су, у францима, још увек јефтини у Пешти. Ја 
нећу да пишем о личностима. Има међу њима, особито 
међу младима, људи, који ћуте и раде. Тон, изгледа, даје 
г. Шапоњић. Он је отворио границу. И он има право. Упра- 
во, не зна се ко има право. Кажу да се не слаже са посла- 
ником. Да су њине идеје о политици, дијаметрално су- 
протне. Г. Шапоњић је радикал. Кажу срушиће ових дана 
г. Милојевића. Али шта све не говоре тамо, око конзулата. 
Српски, разуме се не мађарски, па ни француски.

Па онда још много комисија. Вагони, па примање од- 
пггета,54 па друге репарације. И ту се разуме се говори. 
„Пуковник је кутшо намепггај, и то какав намештај “ . . . ,  
„онај је бивши богослов, пијаница и фалсификатор итд.“
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Највише ме занимаше јер се засад чини најважније, 
питање наших војних аташеа.

Бивши аташе, г. Боди, ужива у Пешти романтичан 
глас. И код Мађара. Просто испада неки „демон“. Мучио 
их је, никад им мира од њега било није. Два сата молим, 
после министарских седница, он је већ имао копије реше- 
ња. Просуо је силан новац, а био је свуд. Молим Вас и 
долара је имао. А поред тога, није он имао само своје људе, 
не, умео је он, умео је он. Давао је бал у своме стану, на 
којем је било присутно 100 званица. Био је и сам Беличка, 
мађарски министар војни. И толико је био очаран, да је 
после, око поноћи, кад је морао отићи, оставио своју кћер 
да даље игра, да игра до зоре. Каваљер је Боди, елегантан 
је Боди, уме Боди. Он само јаукне, а Французи и Енглези 
потрче. Нису могли Мађари, молим Вас ни да се макну. 
Какво сакривање топова, какво наоружање, све је он то 
знао, све је он знао. Прошле године баш на Богојављење, 
изашла мађарска комиеија да регрутује у село Ловру, срп- 
ско село крај Пеште. Згрануше се људи, зар баш на Војор- 
дање? И збиља, зар и они, који се спремају у Србију, зар 
и они у војску? Жандари, вика, кундаци.

Кад то дочу Боди. Долете, одлете. Долетеше ентлески 
и француски војници. Разбежаше се Мађари. Побегоше 
млади Срби, на лађе и докопаше се лађе за Бају. Не знате 
Ви какав беше тај Боди„ Овај сад? Честит је, али брате 
не зна да се обуче, не уме да се провуче. Жена му је баш 
дивна и елегантна, али он није за овај посао. — Тако 
шапћу по Пепгги.

У ствари, онај ко нема појма о Мађарској, не зна речи 
мађарски, не иде међу њих, не може да учествује, у свему 
што се око њега ради, мора да се ослони саевим на извеш- 
таје потпуно неизвесне и онда, разумљиво, мора да шаље 
шифроване, „строго поверљиве“ табаке: „дознао сам“ или 
„дознао сам из сигурних извора“, или „дознао сам из нај- 
сигурнијих извора“.

То су отприлике цртице нашега Посланства и комисије 
у Пешти.

Док сам их посматрао, обучене у цивилно одело, јуна- 
чне и мало смешне, морао сам помислити, да баш нису 
опасни за Мађарску. Тешио сам се да Чеси.. . због њиног 
аташеа војног, стрељани су двојица, а ухапшени толики. 
Румуни? И они боље сто;је. Њине жене, полуголе, у пари- 
ским тоалетама, свако вече гласно говоре у Опери, а они 
сами у беспреко^рним фраковима, успели су већ, да Мађари 
помало55 стекну уверење да Румунија има „културе“, пара 
и да уме да буде господин. А то код Мађара нешто значи.

Ипак кад сам видео весело лице најбољег артиљерца, 
Панте Ђукића, врло несретно и очајно у цивилу, уоста-
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лом, утешио сам се, да ћемо бар, на свој начин, и ми поку- 
шати да омиришемо где су топови.

Али све то овако при поласку воза, под мокрим и 
завејаним кровом, изгледа доста досадно и бедно. Испра- 
ћају посланика, клањају се. И све се наставља, по старом.

IX

СРБИ У МАЂАРСКОЈ

Ја, лично, ради њих сам учинио овај пут, а кад су 
дошли на ред, био сам уморан и плашљив. Шта бих о 
њима имао да јавим? Смрт ми се чини и сувише чиста, 
а да је прљам штампарским оловом. Шта је са Србима 
у Мађарској? Ништа. Свршено је.

Многи и не знају више, где их има, а многи и не ве- 
РУЈУ више да их има. Мисле да је све то националистичка 
пропаганда. А село нпр. Ловра, чисто српско село стоји 
још ту, крај Пеште и пева и игра и ноћу дрхти. Чисто 
српско село, лепше им звуче речи и чистије наглашавају, 
него код нас. Каква чудеса. Зашто причати о њима? Но- 
вине се прочитају после ручка и свршено. Ја сам Теми- 
шварац, крштен сам у Сентешу, у срцу Мађарске, седео 
сам у затвору у Коморану и видим да је еве то сувише 
раштркано, збркано, неразумљиво. Како бих дакле писао 
о онима, који су пошли из Пећи, пре толико стотина го- 
дина, живели и певали, играли под шљивама, резали чо- 
коте, око Сент Андреје, а сад се враћају, да се настане 
око Штипа, где ће их бугараши клати. Нема веће несре- 
ће од селења. Селили смо се, сувише смо се селили.

Да ли има Срба и где су, у Мађарској? Раширите 
на коленима карту и превуците руком из Срема, на север, 
на северозапад, на североисток и свуд ће вам рука прела- 
зити преко градова, села, река наших. Али да не мислите 
да терам пропаганду и да вас позивам да заузмете читаву 
Мађарску? Не, немамо тамо ништа да тражимо, само пра- 
зне, напуштене цркве, натписе по кућама и бедемима гра- 
дова, и покоју56 стару кућу. Оно, што је још живо, срп- 
ска села, и то каква села, та ће се доселити натраг, опет 
ће се селити.

Да пођемо на североисток. Ту су само две-три напу- 
штене цркве, две-три куће, а на пољу, на огранцима, на 
земљи ни трага пак нема. Остало је у Румунији.

Ено највеће мађарско село, варош Ходмезевашархељ, 
са 70.000 становника. Данас можда, ни једне једине рацке
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душе нема. Али отидите у гимназију, отворите књиге и 
читајте: Тома Црњански, Васа Недељковић, Пера Арнов- 
љевић итд. итд. све су то били добри тамбураши и добри 
чатинци. . .  орило се коло. 1868. било их је преко педесет 
претплатника „Заставе“. Стизала је редовно новосадска 
„Стража“. 1876. међу телеграмима из Лајпцига, Беча, Пра- 
га, Пеште, Пери Тодоровићу, и њини су поздрави. Кола, 
тамбуре, богате грчке и јерменске трговачке куће, свечари, 
песме и пијанке. Данас нигде уоколо ни једне наше душе. 
Зар није смешно, чудно, имам ту и гроб, гроб рођеног 
стрица, Лазе Црњанског, шворника светосавске забаве 
1860: „ . . .  Растко, син тако надалеко57 чувеног владаоца, 
замену сребрни, златом искићени оклоп, црном калуђер- 
ском ризом; калпак и челенке, камилавком, бојно копље 
и мач, црним бројаницама. . . “ — умро од грудобоље у 
VII разреду. Данас сто нилометара уоколо ни једне наше 
душе нема.

Сентименталност. Романтизам. Код њих је долазио и 
Паја Путник, братучед моје бабе, онај што је излетао 
пред војску, грлећи се са ђенералом Хорватовићем, пред 
Бијељином,58 оним, што је имао онако дивне, плаве очи.

Данас ту немамо шта да тражимо. Свуд су Мађари. 
Нису они криви, што тако брзо изумиремо. Али да пову- 
чемо прстом све до Чехословачке, свуд до Шарошпатака, 
наилазићете на те бивше ђаке, „Заставу" и „Стражу“.

Преко Тисе и Мориша, немамо живих душа.
Једино око Сегедина, близу границе имамо села, чи- 

ста српска села. Та хоће да се врате. Мађари их не уби- 
јају, не, то се више не може тако лако. Посланик г. Ми- 
лојевић био је код њих и држао им говоре, ухапсише га. 
Ипак сви ти људи хоће да се селе. Цела села. Све. Кола, 
коњи, жене, деца, овце, ако буде на пролеће и јагањци, 
први јагањци увијени у крпе. Слали су депутације, по- 
пове. Одоше и на Овче Поље да избирају земљу. Па? 
Не иде. Мађари не пуштају. Крста Милетић не пушта. 
Треба продати земљу. Неки су већ и продали. И новац 
потрошили. Продати земљу. Ту земљу, где је купус као 
буренце, патлиџан као божур, тиква као теле. И за све 
то, тамо доле, не моћи купити ни кров од дасака. Зашто 
их шаљу на Овче Поље? Можда што су пре толико сто- 
тина година напустили, пред Турцима своја огњишта.

Повуците прстом на север. И ту имамо нека села. 
Седе над барама Дунава, мирно као пецачи и чекају лађу 
из Баје. Тако до Пеште. И најчистија мађарска места 
имају по кућу-две Раца, или које се сећају да су биле 
рацке. Сећају се житарица, које су туда пловиле. Под 
самом Пештом, има два-три села, чисто српска. Оно што је 
најчудније, то је њин говор, чист, звучан, пун смеха. Бо-
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гата су то села шарена, накићена. И она би се селила и 
она чекају. Треба их чути, кад дођу у цркву у Будим, 
шта причају.

Првих дана, све је хтело да иде. И стока, и куће, и 
жене, и старци. Данас већ само сиротиња бежи, преко 
границе, да тражи рада код нас у богатству.59 То су ти, 
које на граници хватају, испребијају и враћају у војску. 
Богати се већ ломе. Па сумња и дошаптавање: „Видите 
да вас неће. Неће они вас. Четири године нису свршили 
ствар. Тако је код њих све. Куда ћете тамо? Послаће вас 
у Албанију. Удесиле су то владе између себе. Неће вас 
Пашић. Требате ви њему овде. Нема тамо реда, нема тамо 
мира.“

И села ноћу дрхте. Путују попови са жандармима. 
И очајавају.

Тако је и у Барањи, где је исто тако остало неколико 
села. Код њих је најгоре. Њих су мало пропустили кроз 
шаке.

А горе, крај Дунава старе, мале повучене вароши. 
Вац, Сент Андреја, Вишеград, Коморан, Ђур. Неколико 
породица, које трипут годишње пале свећу. Не знају срп- 
ски али огорчено шаљу своју децу даље, у школе. Нико 
се не брине за њих. И ево већ четири године, никако 
краја. Тамо свуд имамо цркве. Празне напуштене цркве. 
Оне ће остати. Требало би из њих спасти што се може. 
Свршено је. Тамо више нема живота нашег. У коморан- 
ској цркви красни дрворези, необични за православну црк- 
ву. У острогонској реликвије, крсташ барјак војводе Јак- 
шића. Архиве. Библиотеке. Требало би да се напишу неко- 
лико есеја, сад, док се још може, о тим црквама. Ски- 
нути иконе и донети их. Нека се врате. Ко зна какве 
ће бити невидљиве последице.

Мађари знају да ту није реч о територијама. Ако 
се мисли, да ти људи не треба да се врате, онда их није 
требало бунити, мрзити, кретати. Свуд има хлеба, вина, 
игре и живот је свуд добро. Али тајанствене радости које 
су им обећане, селидбе преко старих брда, починак крај 
нових, бистрих река, евоја земља, унесрећиће их. Четири 
године забуне, спремања, не треба сад да се сврше сра- 
мотом.

Посланик г. Милојевић држао им је говоре, они су 
долазили у Пешту да виде шајкачу војника наших ми- 
сија, постали су радосни, охоли, спремни за пут. Сад се 
У чуду питају, зар четири године није доста. Оно што 
треба, што пре да пође то су сељаци сегединског трокута, 
села око Пеште и барањска села. Требало би им мађарску 
круну јефтино заменити. Они по варошима макар остали, 
чуваће напуштене цркве.
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У Пешти се купе око мале цркве. Пре сто година, 
па и пре шездесет, још се читав један кварт звао Рац- 
варош. Сад их нема ни двеста. Долазе каткад у цркву. 
После литургије застају и разговарају. Има међу њима 
и старих људи и градских сенатора, али и улизица. Они 
су Срби и сад, збиља, само кад се гласније проговори, 
осврћу се и одлазе. На десној обали, у Будиму, недељом 
кад су кривудави сокачићи сасвим пусти, под фењерима 
у „грчкој улици“, чини вам се да сте у Карловцима. До- 
лазе ђаци, бабе, старци и руски прота, који већ пада од 
старости у цркви.

Да ли их ко дира? Прошло је и то. То више нису 
опасни Срби. Уосталом, сасвим смешно они се сваки други 
трећи дан јављају у конзулату и посланству да чују мало 
новости и да јаве да су живи. Нигде се данас тако висо- 
ко не мисли о моћи и утицају нашем. Г. Милојевић се 
побринуо да не изгубе сасвим то уверење.

Владика будимски г. Зубковић станује у Сент Ан- 
дреји, мада60 и у Будиму има двор. Пре десет година, у 
Темишвару у малој српској школи, средом и петком, он 
је седео са мном у клупи и учио ме догматици. Био сам 
једини Србин матурант, па и тај није веровао у Бога. 
Са истим запрепашћењем, од зла, којим је мене савето- 
вао, врши и сад, блед и тих, своју дужност. Полако се 
спремају, скинуће и иконе па ће доћи. Да ли их туку 
и злостављају? У почетку је било и тога. У Барањи су 
и убијали. Сад их нико не дира, до идуће згоде. Ругају 
им се само. Трамвај који вози из Пеште за Сент Андреју, 
познаје ме добро. Нема тамо ничег више. Старе куће, 
библиотеке и седам празних и напуштених цркава. На Ду- 
наву, у виноградима два-три српска села. Тако чудно на- 
ша и чиста.

Та села треба спасти.
Осим тих Срба има још наших ђака, особито оних, 

који, пред скупоћом беже из Прага. На универзитету у 
Пешти заведен је нумерус клаузус и Јевреји нпр. не могу 
бити примљени. Наше не воле, али их не гоне. Гоне их 
само они са монограмом мајке божије. То је читава бурле- 
ска усред61 Пеште. Уочи Нове године и ја сам био међу 
њима. Кад су опили циганина, свирао им је бећарац. Офи- 
цири су пили бесплатно у  друштву. Динар је још добро 
стајао. Пред зору, као пре педесет година, мамурни, они 
се враћају у Текелијанум, где је и конзулат. У истим 
собама где се некад Лаза Костић, Руварац. . .  сад се сва- 
ђају. Подељени су на радикале и демократе.
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ЧЕСИ У ДАЈ1МАЦИЈИ1 *

Моје путовање, овог пролећа, требало је да буде брзо 
обилажења места, ради извештаја Политици, али пла- 
ветнило неба, море и светковине учинише га ведрим и 
радосним јурењем по мору, као да сам пловио на некој 
старој, победоносној галији.

Не мислим понављати оне одушевљене описе, које о 
нашем приморју можете читати, код најбољих археолога 
и туриста света; моје белешке су написане нарочито онима, 
који не знају наше јадранске обале, путницима, великој 
маси, која би требала, из наших крајева, да сиђе на Ја- 
дран овог лета. Ипак ћу писати и за оне, који су жељни 
место практичних обавештења, описа, у којима се виде 
румене стене у мору, бескрајни видици, скривени мана- 
стири, слапови река и плава острва зарасла маслином.

А главна намера свих тих описа биће показати срећу 
оних земаља, које су, као богате одеће средњега века 
чилком, порубљене белим морским пенама. Сетити мора из 
којег се рађа раскош и богатство, господство и охола сна- 
га, мора, које избацује на обалу весеље, знање, лепоту, 
као што је некад избацило слободу, мудрост и уметност 
на обале талијанске, холандске и бритске. И наше зем- 
ље, тужна и горка лица, наборана од робовања, окупаће 
се на далматин. обалама у светлости и раскоши. Краљица 
са чедом под срцем својим, чија је лађа пролазила сад 
крај тих обала, кроз поздравни усклик гомила, грмљавину 
топова, лепршање тробојки и белих једрилица, постала је 
символ једне нове и младе земље, која се спушта на море.

Пре, па и сад још, у Приморје се кретаху из наших 
крајева само болесници; моје белешке позваће тамо масу 
здравих и уморних. Далмација лепа и озбиљна, оштра и 
сура и није за болеснике. Слаби, а особито деца, ојачаће 
у морским таласима, уморни ће се поново родити, али 
слати грудоболне у лудо далматинско пролеће или лето, 
са брзим и подмуклим променама зрака и дивним сунцем,
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значи убијати их. Једино зими тамо има мелема за боле- 
сне груди, више него игде у нашој земљи. Кад око Ерцег 
Новог иза манастира Савине цветају биљке, кад на острву 
Хвару, нашој „Мадери“, трепере бубице у топлом ваздуху, 
а у околини дубровачкој2 отварају своје црвене очи, руже, 
мада3 и тада може да духну ветри, који следе срж у ко- 
стима и да падну кише, које трају недељама.

Далматинске обале, суре и оштре, треба да постану 
летилиште наших здравих, изнурених маса, где ће у ве- 
тровима и мору читаве генерације младића и девојака 
да обнављају здравље, душу и смех. Они, који једанпут 
само окушају то бацање стрмоглав у таласе, враћаће се 
сваког лета.

На острву Корчули има четири Енглескиње. Оне су 
случајно, после рата из нишких болница залутале тамо. 
Ту на обали су стара бродоградилишта. Лађе, једрилице 
Корчуле славне су у свету. На светским утакмицама мор- 
нарица пре рата, аустријска флота побеђивала је са је- 
дрилицама, које су градили наши Корчулани. У Хамбургу, 
па чак у скотској4 мерници их држе за углед. Те четири 
Енглескиње долазе почетком лета, спреме своју белу јах- 
ту, поведу два човека и јадре од острва до острва. Треба 
прочитати њина писма која пишу. Пуна су раздраганих 
описа тог живота. Месецима живе без конфора, без одела 
у мору на ветру и враћају се идеално обновљеним телом 
и здрављем. Не треба да жалимо, што луксузни примор- 
ски живот, са својим коцкарницама и монденим хотелима 
на плажи још немамо; овај енглески систем могућ је дуж  
целе далматинске обале.

Та обала није плава и слатка ривијера само за богате, 
она је сура и оштра, сиромашна, али весела за свакога. 
Крај хотелских вртова, где се наставља оно, што се 
прекинуло у вароши, има читавих крајева где осим Бога 
и мора, сусрећете само небо и звезде, ветрове и маслине. 
Здравље је питање нерава, а за нерве нема бољег лека 
од тог путовања. Шаренило и озбиљност тог оиромаш- 
ног али бујног Приморја, пуног манастира у којима на- 
илазите на крстове пренесене са Косова, на мач цара 
Уроша и егштрахиљ св. Саве, пуног маслинових шума, 
тишине и цвркута тица, старих турских зидина и гро- 
бова, сребрних, сердарских тока, млетачких дворова, 
римских рушевина из којих цвате лимунови, плавих 
глицинија, бадема и жутих једара, што дрхте од ветра, 
као лептирови над водом, излечиће вам судбину. За- 
ђете ли у села наићи ћете на најлепши сој свога на- 
рода, на витке и силне младиће и девојке, зађете ли 
у куће на најстарије обичаје, оружје и тканине. Сваки 
дан ће вас нечим разведрити, неком игром и смехом и
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сваки дан утонуће у море плаво и младо, које ће нас 
излечити од очаја робовања и крвављења.

Далмацији прети опасност да пређе сасвим у руке 
браће Чеха. Вртови, земље, куће, хотели, све је купљено 
на вечито. Место београдских банака и загребачких нов- 
чаних завода, Праг је купио скоро сву обалу. У целој 
Далмацији наишао сам свега на 3 и словом три хотела, 
који још нису својина Чеха. Послуга је свуд чешка, го- 
вор чешки, писмо чешко. Сад у почетку пролећа, било их 
је на хиљаде, а ово лето, по њиховим податцима биће их 
60 хиљада.

Не мислимо да поведемо неку кампању против наше 
браће Чеха, али морамо мало да ударимо у бубањ опасно- 
сти. Треба им шлром отворити врата, заиста, особито 
њиним ђацима, чиновницима итд. али треба им рећи оно 
што је непријатно.

У приморју се радују странцу Енглезу, Французу. 
Наши капитали немоћни су засад, а и незаинтересовани, 
да обалу далматинску претворе у ривијеру. Кад би Чеси 
искористив своју валуту, значили добитак за те обале, 
могли бисмо5 се само радовати. Већ пре рата они су се 
угњездили у Приморју и народ их је заволео, јер су Сла- 
вени и јер су весели и срдачни. Сад, међутим, искористив 
пад наше валуте они се помало® заборављају.

Нећу да откривам мало чудне манире, којима су се 
служили против нашег друштва за подизање хотела, јер 
су то може бити изузетци и, најпосле, у питању је трго- 
вина, али подвлачим намеру да све откупе и да све бло- 
кирају за Чехе, а нас да искључе. Сви су хотели до октобра 
већ сад заузети и само за Чехе. Реклама, преписка, све је 
на чешком. Скоро сва земљишта и куће купљене су. Прл 
томе они се не мешају са нашима, него се затварају. Има 
чак, у последње време, у свим тим финансијским операци- 
јама, много грубости и цинизма. Сврха је да се искористи 
немар и нехат наших надлежних, па да постану искључиви 
господари кућа и купалишта дуж целе обале и задрже их 
само за себе. Организовани су, вредни и тврди, то је по- 
знато. Док ми треба да путујемо два дана и ноћи, очајно, 
кроз Босну са сељачким станицама, они су директно и 
удобно везали Братиславу и Праг, за Бакар. За њих је то 
најјефтиније летовање, што се замислити може. Против 
тога најпосле не би се имало шта рећи, сретни су, право је.

Али није право да брутално и олако, јер смо наивни, 
откупе све плаже, одузму, искључиво за себе, свако место 
згодно за купалиште. То би они сами требали да увиде.

Познато је да се све земље слабе валуте бране против 
немилосрдног напада јачег капитала, који дави. Не мисли- 
мо на законе, који су скоро свуд уведени против страна-
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ца, него само на оно, што је и Чешка чинила док јој је 
круна била слаба. V  Немачкој, на обалама Северног и 
Балтичког мора нису успели чак ни Американци.

Наша одбрана била би још праведнија. Разуме се да 
о неком неприј атељском ставу према чешким гостима, ко- 
ји нам долазе у све већим масама, не може бити ни го- 
вора. На многим местима, где збиља ради и користи њин, 
мало груб, капитал треба поздравити. Њино, мало прете- 
рано, одушевљење за наш Јадран још нам ласка. Па ипак, 
над чешким листом, који се назива Нашв Море, а излази 
на чешком у нашој држави, особито кад се прочита и осе- 
ти његова намера, треба мало комично да се запрепастимо 
и да замолимо нашу браћу Чехе, да нас мало умире да 
то „наше“ пише само славенско братство и претерано 
одушевљење.
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УБИСТВО РИЈЕКЕ1*

I

Воз застаје у Бакру, даље продужује само једна ком- 
позиција са фургоном, кроз стење усијано од сунца, над 
морем као нека велика бара. Воз не иде до Сушака, сва- 
како из учтивости према Италијанима, јер другог узрока 
те пасивне резистенције, у локалном саобраћају нема. Код 
неке куће станица, свађа и проклињање, свет вуче своје 
бачве и бремена, тешким, стрмим путем у град. Где год 
дођемо, прва нам је брига, да становништво научимо на 
патњу и тиме га изједначимо са другим.

Из тог воза обухвата се погледом стена Трсата, са 
старим зидинама Франкопана, преко од ње рт Калварије 
са гробљем Ријеке и продужење стена пуно наших насе- 
ља све под модри масив Учке. У дну тог амфитеатра Ри- 
јека и пристаниште, безброј кровова и залив. Подела све- 
га тога на два или три дела изгледа толико апсурдна, 
глупа и немогућа, да се не би нашао ни један географ, 
официр, морнар, трговац, па чак ни амалин из пристани- 
шта, који би то потписао при здравој памети. Они кро- 
вови доле, Ријека у туђим рукама, чини се не као неки 
Гибралтар или Аден, једне силне државе, која хоће да 
стражари морем, него као бригантска заседа у приста- 
ништу. Та Ријека, ту доле, није ни град војника, нити 
је нека талијанска застава забодена пред наше капије, то 
је једна крпа, коју нам турају у гушу, да нас задаве.

Живео сам у Сушаку пре десет година. Тада је он 
слао масе раденика на Ријеку, трговао тамо куповао тамо 
и продавао тамо. Сви његови путеви сливају се на мост, 
који га везује са Ријеком и који није шири од три метра. 
У то доба Сушак, као и цело Приморје, значио је песму, 
политику и туче са Талијанима. Да се прође у соколској
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одори Ријеком сматрало се тада, у мом друштву, великим 
националним делом. Аустријски мрнари2, по малим крчма- 
ма, лупали су огромним шакама по столовима и певали 
су наше песме, после футбалских утакмица, које су их 
научиле после толико година на побуну и заузимање фло- 
те. Сећам се грчких лађа са сеном за српску коњицу у 
Драчу, које су добегле од Хамидије и првих српских офи- 
цира пред ,,Континенталом“, где су свирали шабачки ци- 
гани једренске песме.

У то доба Сушак је почео да отима и пристаниште 
Ријеци. Сад је Сушак сав бео и мртав под прашином. Куће 
јефтине за продају, две-три банке, две-три фабрике, сла- 
бије чак и од сплићанских, виче за госте, који долазе да 
се купају. Четири године сваки дан има нека сензација 
па су огуглали. Говори се о Радићу, о нашој срамоти, 
о шеги, коју Италија тера са нама. Беспослица свуд. 
Новине сваки дан пишу о Ријеци, али очајно. Општи бес 
против Бакра, јер је „гласао за радикале, па га фавори- 
зирају“. Сваки. дан се надају да ће им министар довести 
железницу у град.

Са брда и дуж мора, по стенама куће сушачке и сви 
путеви, купе се у врх једног троугла на мост, који води 
на Ријеку. Ту стоји велики и нечисти хотел „Континен- 
тал“. Мртви чиновнички Сушак, пун беспослених, осиро- 
машених људи и раденика живи ту пред мостом. Гвоздени 
мост бачен је у ваздух и сад га замењује један мали, др- 
вени са нашим и италијанским жандармима. То треба да 
је нека граница између држава. Читава гомила радника 
беспослених стоји и гледа преко на Ријеку, од које их 
раставља само једна плитка речица, која није шира од 
три метра. Ту се читају новине, очајава зашто не дође 
бар нешто српских комита, ту се прича о грозотама, што 
их Италијани чине са нашим живљем у Истри. Сви ти 
људи радили су тридесет година на Ријеци и сад су про- 
терани. Преко пута у Делти крцатој нашим дрвима и 
даскама шећу се италијански карабинијери. Тешко да игде 
има оваке лудооти. Три метра преко пута град сав загу- 
шен, врућ и изумро, пун дрвета, нашег дрвета, што се 
извози за Италију. Али за наше нигде посла, нигде за- 
раде. Шетња италијанских војника, што личе на румун- 
ске, фирме наше исписане латиницом, а замазане од фа- 
шиста. На утоку речице, веслачи и једна мала механа, 
где има ћевапчића. То овде још воле и не сматрају „не- 
културом“. Наши финанси у цивилним чакширама, са 
пушкама остављеним у трави, где се деца играју, слобода. 
Пред њима разрушени гвоздени мостови, исплетени бод- 
љикавом жицом. Ту се свако вече певају оне исте песме, 
што су их италијански војници чули из ровова на Сочи.
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Ту се лепо и кријумчари ноћу, оно мало што се може, 
али о томе су ми мало причали.

Шта ће бити са Сушаком? На мору широка раван 
врло добре железничке станице, веће од београдске, то је 
Браје са Делтом и Барошем. Све је већ било зарасло тра- 
вом и постало парк сушачких љубавних парова. Од из- 
весног времена појавише се наши финанси, Руси, који 
на срцу носе значку Галипоља, и радници и почели да 
чисте. Али како лагано то иде. Месецима траје док се 
на зградама оправе прозори, већ десет дана гледам како 
откривају шине, урадили су двадесет метара. Један сема- 
фор хвала богу већ је офарбан. Зграде празне и упропа- 
шћене једва се једном крече. Локомотиве са неколико 
вагона силазе ових дана ту доле. Народ свако вече до- 
лази да их гледа и опет се нада. Велика и ванредна же- 
лезничка пруга од Загреба до Ријеке, која на својој грбачи, 
са многим ребрима може да понесе сав терет државе пада 
ту на море кроз један силан тунел, који чувамо свега са 
једним пограничним финансом, баћушком.

И овде нам стоји један Солун под носем, богатство, 
свет, море. Људи су овде запрепашћени нашом попустљи- 
вошћу према Италијанима, које боље познају. Почињу 
збиља да верују да се напуштају због радићизма. Свако 
вече сав рад силази на море и пред мост, препире се и 
млатара рукама, очајава, пред овим сјајним лукама и при- 
стаништима.

Од Ријеке га дели једна речица и дрвени мост. Свака 
друга подела, само је привремена обмана. Око моста 
све се више дижу неке дашчаре и плотови. Као да се са 
обе стране спремају на заседе. На нашој обали цео дан 
беспослена маса, која очајна ту проводи време. Говор Му- 
солинијев, вести о анексији, из Београда и Рима, можемо 
ту чути пре него игде. А лудило траје већ годинама. За 
пола часа вртлог вас обузима. У недељу долазе фашисте 
из Трста, камиони, бомбе, узеће коначно Делту и Барош. 
Долази посланик Ђунта, што нас назива ђубретом и сто- 
ком. Ено војници су већ добили шлемове, као бајаги зва- 
нична Италија није за то.3 Синоћ су испребијали на мрт- 
во име месара, који се смиловао и продавао месо женама 
и деци избеглица ријечких, што се склонише код нас. 
Данас је претучен господин Готарди, онај што је први 
истакао италијанску заставу на Ријеци, јер није умео да 
ћути пред херојима и кесарошима доведеним из Сицилије, 
Напуља и Калабрије, који сад на Ријеци представљају 
италијански национализам. Бије се и лупа још увек. Ри- 
цинус је г. Мусолини забранио, али жила још ради, а по 
потреби и нож. Командант Хост-Вентури биће биран у 
управу Јадранске банке. Капетан Крал, нервозни дрхта- 4
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ви херој ардита, телефонирао је синоћ у Трст. Шта, још 
се не зна. Остављен сам себи, мучен, растеран, осирома- 
шен наш живаљ проводи вече ту пред мостом, на три 
метра од Ријеке, од својих кућа, разбијеног намештаја, 
опљачканих дућана, зараде, дома, па се здружује, очајава 
и нада. Ту сам за час набавио стари примерак Д’Анун- 
цијевог устава, са мало веза копију једног меморандума 
легионара, а да сам хтео и имао новаца могао сам набавити 
и оригинал оптужбе баш италијанских власти против 
фашиста, који су при недавном излету пљачкали наш 
живаљ по брдским селима.

Пред дрвеним мостом у гомили свакојаких људи, ова 
Ријека, ту преко, пуна сунца и дрвећа, одељена баркама 
са шареним јадрима и старим гвозденим скелетима лађа, 
чини се неко чудо сред Европе. Очекују се улични бо- 
јеви, људи са разјапљеним вилицама, које силе да попију 
пола литра рицинуса, испребијане жене, хероји фашиста 
и римски поздрави.

Пре него што пређох посматрао сам мост и стражаре. 
Дремају од врућине и једва прегледају папире. Наше же- 
не и сиротиња покушала да понешто прокријумчари; као 
увек, наши жандарми према малима се јуначе. Италијани 
чим је која мало лепша, сасвим се растопе. Терају неку 
стоку преко, наш свет се стрчи и очајно гледа, да се овде 
мало напију стражари, ала би се бубало бомбама.

Прелазим на Ријеку, обично као и моје гимназисте, 
што су дошли на Јадран да се купају. Синоћ су ухапсили 
дописника загребачке Слободне Трибуне. На Ријеци не 
воле новинаре. II

II

Чим сам прешао мост, осетих непознату варош, мада4 
сам овде провео целу годину 1912. Потражио сам стара 
познанства, Ријечане који су сад фашисте и занелисте, 
и Ријечанке, ванредне играчице, удате редом за обожа- 
ване италијанске официре. Уосталом, нисам тражио бог 
зна шта да дознам, само истину. Дубоко волим Италију, 
и кад бих могао, прећутао бих много штошта.5

Ријека је сад топла и мирна, лепша него пре и чи- 
стија него пре. Добри трамваји, улице у цвећу, нешто 
италијанско, али новије, уредније. Да нема италијанских 
официра, врло лепи људи, али које огромне капе чине 
мало смешним, град би изгледао француски. Ни један 
хрватски натпис, ни једна хрватска реч на улици. Натписи 
помало5а чудни, мађарска, немачка и јеврејска имена прет- 
ворена у звучно италијанско Арриго, Коррадо, Џорџо, крај
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презимена Вајс и Фогел. Од хрватских имена, све што 
се свршава на ић преписано је и тако имате КаГсеуГсћ, 
В1аз1сћ, али и лепше нпр. од Десковића, О. де Вескови. 
Називи улица пуни имена неких непознатих политичких 
величина. Приватна италијанска ствар. Чиста италијанска 
имена нашао сам над дућанима дувана, раздељеним дош- 
љацима, фашистима. Тражио сам Хрвате и хрватску реч. 
Прво ми испричаше анегдоту, о нечем што се недавно 
догодило, у Квириналу, при пријему изасланства ријечких 
дама. Краљица Јелена питала је нехпто о нашем језику, 
а председница дама одговорила јој је да на Ријеци тад 
језик говоре још само пиљарице и праље. Шта јој је 
краљица одвратила на то, није извесно, има више вари- 
јаната о томе. Најпосле ја сам нашао хрватски говор. 
Чуо се и те како, на тргу где се сишу шкољке међу 
женама, са којима ни фашисти не излазе накрај.6 Због 
наше речи било је и мртвих, а и сад се још чује „нон 
ми парли квела лингва шћава, не говори ми тај језик 
фукаре“. Ко хоће да осети жилу за свој матерњи језик, 
нек изволи на Рцјеку.

Тражио сам узроке тог бесног терора. Прави Ријечани, 
имају са тим мало везе. Чак и они међу њима, који су сад 
сасвим одушевљени фашизмом, збунише се од мојих пи- 
тања. Покушали су да ме варају, како само Хрвате не 
могу да трпе, а да ја у то не треба да се мешам. Пријатно 
им је било кад их сетих Кардучијевих стихова о Кра- 
љевићу Марку и показаше ми написмено да се Д’Анун- 
цио често позивао на Томазеа. Уистину7 они су пијани од 
свог лепог говора и не могу ни једну меницу да прочи- 
тају без патетичне вике. Тај језик ће их довести дотле 
да више уопште8 неће моћи говорити просто и срдачно, 
а кад сам им то рекао, доброћудно су скакали са столице 
и узвикивали „О не претерујте господине, о не претеруј- 
те.“ Међутим презиру сваки други језик, а наш је за 
фукару.

Улице су тихе и вруће, ништа се не ради, огромна 
пошта празна. Тек предвече појављује се стара Фјума. 
Пропала бечка и пештанска госпоштина, коју су тетке 
смештале у разна паробродска друпггва, разишла се, али 
свилених чарапа, остало је на Ријеци доста. Неколико ад- 
воката, виђене националисте, које су им са страхопошто- 
вањем показивали, управо се величанствено облаче. Никад 
оволико хохштаплера на Ријеци било није.

Над радњама разни грбови, са песницама, које држе 
ножеве. То су друштвене просторије ријечких фашиста 
и ардита. Пред некадашњом хрватском читаоницом, толи- 
ко пута разбијаном, на Пијаци Данта, три висока јарбола 
узидана у калдрму, италијански стегови до земље. Мало
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даље на Пијаци, на споменику свом у цвећу огромно гвоз- 
дено сидро и ланци првог ратног брода италијанског, који 
је ушао у ријечку луку, за успомену да дан кад је крста- 
рица „Филиберто" спустила то сидро, како пише „у пла- 
мену душу Фјуме“.

Горе на брегу палата аустријског гувернера, са зидо- 
вима распуклим од граната, од којих се и Д’Анунцио скло- 
нио. Ту су падале бомбе за оних легендарних „пет дана“. 
Од моје мирољубиве експортне академије постаде технич- 
ка школа Д’Анунција, а морнарска академија назива се 
сад школом Колумба. По зидовима катраном исписано 
„Смрт Занели“ и „Италија или смрт“.

Свуд лепо зеленило, агаве, леандри, и патетични нат- 
писи, топлота, а доле у води лађе друштва „Адрије", из 
којег су избачени сви чиновници Хрвати, а чије лађе сад 
вуку наше дрво и цемент по свету, а зову се редом „Ари- 
осто“, „Тицијан", „Росини“, „Петрарка“.

Сред града се бели од мрамора, назидана новцем на- 
шег затуцаног света што се латински исповеда Богу, ра- 
скошна црква доминиканаца. Растерали су калуђере Хр- 
вате и довели фашисте, јер и тога има: калуђера фа- 
шиста.

Аутомобили лудо јуре. Те изванредне машине и тај 
обичај јурњаве по граду, па врло лепе глумице, чије слике 
и рекламе пуне све излоге, то је све до чега је Италија- 
нима из Италије збиља стало. Иначе се и њима самима 
досадила већ ова Ријека.

На железничкој станици одмор. Све се вози према 
Трсту. И најмање дете овде зна да нас помоћу ових вагона 
ВУКУ У Трст, на лепак. Има Југославија да игра као мед- 
вед. Ми смо на првом месту у статистици увоза преко 
Трста, то њима треба. На ову станицу једва ако месечно 
двапут стигне по један вагон тзв. збирка пакета за све 
трговце, као нека старинска дилижанса са поштом за цело 
село. Дуж пруге Словенци се, и крај лудог терора, држе, 
а над станицама, по зидовима стоји исписано: „Дођох, ви- 
дех, победих."

Ријека је дакле поливена, елегантна и мирна. Смеш- 
ни смо са анексијом, та она је у ствари већ годину дана 
анектована. Карабинијери са троугластим шеширима ше- 
тају меланхолично и сећају на Италију седамдесетих го- 
дина, која је слала одушевљено добровољце на Дрину.

Али треба само мало скренути у страну, у мале ка- 
фане и барове, где се деру и пију неки типови у зеленим 
војничким чакширама, са црном кошуљом и црном капи 
на глави, што личи на турски фес; слушати песму и 
вику, лупатање жилом и ножем по столовима, да се брзо
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поверује да постоји и она друга Ријека, чија је душа 
како пише: „Врела, горућа, најиталијанскија.“

III

Идући у пристаниште наиђох на кејове обрасле тра- 
вом. Огромна лука, са силним магацинима сенчила је воду 
у којој беше тек покоји9 брод. Велике, гротескне линије 
празнине лучке, тако да се преко лукобрана виде острва и 
планине наше. Пред градом, у води комедија Италије. 
Празни магацини, што унутра изгледа као трезори банака, 
асфалтовани кејови са електричним ждраловима, што сад 
изгледају као неке жирафе на води, међу ванредним базе- 
нима трчкара покоји10 бродић до Абације и Ловрана. На 
месту где су истоваривали, годишње, милион и по квинтала, 
истоварују сад тршћанске футбалисте, који ријечкима до- 
викују „порки унгерези, свиње мађарске“. Умешају се фа- 
шисти, туча, карабинијери.

Доживео сам једну од најчуднијих слика. Базени, који 
су пре десет година примали годишње 2,890.000 тона, са 
прометом од 501 милион златних круна са сува и 477 ми- 
лиона златних круна са мора, са 7810 пароброда и 1726 
једрилица устајани су сад као баре. Чамци, који сваки час 
узвикују национално трче по води до купалишта, где по- 
луголе даме играју хпими. Читав један град на води, тешки 
кровови, огромна маса гвожђа, бродоградилиште, све то 
стоји непомично и нечујно. Пред вече та лука чини се са- 
свим луда. Кад светионици почну своју звездану игру 
полако сва утоне у мрак. Рибари излазе у лов, као из неког 
рибарског села.

Ријечка ми је лука дала тачну слику, какво мора да је 
неко велико левантинско пристаниште кад куга удари. 
Празна је са својим огромним мрачним зградама, које су 
нечујне. Све је то пуно снаге, електричне струје, све те 
дизалице навикле су да грме; ено огромна кланица, велика 
зграда за исељенике, магазини што могу да приме читаве 
жетве и робу наслагану више од петоспратних кућа. Ништа 
луђе, него тај град, у рукама неколико стотина измешаних 
хероја и забушаната. Да видимо само како су космати и 
како им је коса виооко колмована. Сва средња Европа, ва- 
роши Словачке, новац Бачке и Баната, радионице западног 
дела Румуније, Посавина, Босна, Хрватска, Словеначка, 
дрво, жито, трговина, скупоћа, глад зависи од њиних ба- 
тина и песама.

Вече пуно светиљака, море као плава свила, месечина, 
пгго тече по непрегледној маси зграда кејова, лука, луко-
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брана. Под ногом трава, што је већ евуд израсла. Тамо 
према мору у прошлости флоте, огромна тела атлантских 
бродова, што су заувек11 отишли. Ријечка лука је тако 
празна, да кад би сели у једно корито, па се почели возити 
у њему и певати талијански, ни то не би била сензација.

Разуме се, да сам нарочито обишао Барош.
Тај најгори наш „део“ луке, сасвим је обрастао травом, 

мада12 је сва Делта закрчена нашим дрветом. Ми смо са 
тим дрветом тако гласно ушли у трговину света, да се 
свуда чуло. Ти „наши“ кејови зову се дивним именима 
Марко Пола, Конзула Дуилија, дужда Дандола итд. Вој- 
ници са ножем на пушци. Уоколо непрекидно товаре даске 
фашисти. Онај ко није фашист, тај не сме ни да брије ни 
да товари дрва, ни да тргује, ни да чисти ципеле. Фашист, 
сваки мора да буде фашист. Ако је рођен Хрват онда пре 
свега. Има нарочитих фашиста, фашиста раг ес1иса!лоп12а, 
особите врсте, за свечане прилике, Црногораца и Словенаца. 
То су највећи успеси фабрикације. Сви ти људи, што око 
мене товаре дрво у барке, као што се товарило пре двеста 
година, уписани су, укњижени, фотографисани, печатом 
ударени у италијански национализам. Хрвата нема, Хрват 
не сме да товари дрва. Синоћ сам својим очима доживео 
следеће. Зват је неки бедник, крпар са Сушака, једном 
трговцу да оправи ролое излога. После пола сата већ, до- 
знали су и задржали га на мосту. Речено му је просто или 
да не ради, или нож у леђа.

Све то не пишем против Талијана. Није ово Италија 
весела, доброћудна, елегантна. Ово је само њена лудница, 
хероизам и забушантство.13 Има и других места где још 
траје чудна борба, национална или друштвена свеједно, 
нпр. на Рајни, по Ломбардији, али овде је прост криминал. 
Није ово Италија фашизма, обновитеља, младости, коју сам 
гледао како се крвави у Сијени, Перуђи, Анкони. Чак и за 
време Д’Анунција било је овде крај обичног лоповлука и 
правог заноса и херојства, али што је сад, то је проста 
инфамија за рачун тршћанских богаташа.

Ишао сам редом. Пре десет година било је преко хи- 
љаду Срба. Раденици се разбегоше, остали се крију. Инте- 
ресантна је личност прота, то је врло учен човек, који је 
први побегао и отишао владици у Плашком да му исприча 
како су хтели да га закољу. Узалуд и Талијани и наша 
црквена општина индигнирани доказују да је то лаж, вла- 
дике обично верују у мученике, а црква нам стоји затво- 
рена. Са новцем општине неко, не зна се ни како, тргује, 
неплаћена пореза расте, док Талијани једнога дана не про- 
даду све. Прота седи у кафани и чује да се деца рађају и 
да их нико не кршћава, али неће преко моста, мада14 се 
фашисти смешкају.
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Ријека је била више хрватска него талијанска, сад 
Хрвата и нема. Рицинус, жила, а кад је требало и нож 
растерали су их и ућуткали. Осећате их тек на окрајцима 
града, или кад се крију. Уосталом ријечко становништво, 
изузев неколико породица, занешено талијанских, пре 
свега је Ријечанин и нико не грди више Талијане и нико 
није дубље разочаран од њега. Док странац пажљиво го- 
вори о свему, они често гласно псују „порка мадона“ (ма- 
тер прасета богородицу) на рачун тако виђених талијан- 
ских идеала, да их не смем исписати. То становништво, 
мало чупаво, измешано хоће13 пре свега јефтиноћу и жи- 
вот, па тек после тробојку. По кућама отац Фјуман, син 
фашист, женске данунцијаши. Откако16 се говори о анек- 
сији Ријеке и по приватним кућама права лудница. Нови- 
нара дочекују разочарани и пуни ироније. Југославија им 
је смешна. Полако, али их је отерала у очајање и сад већ 
виде све ће отрпети. Чудна је то раса, измешана, приста- 
нишна, добро познаје Талијане и смеје се. „Пуцајте само 
једанпут и све ће се изменити. Кога се бојите? Мусолинија? 
Волели бисмо17 да видимо која је та Италија, коју ће он 
повести у рат против вас. Мислите да је он луд? Зна он 
врло добро докле седи на влади. Овако ћете18 збиља до- 
чекати да вам Џунта дође у посету. Та ви би и то отрпели. 
Знате ли ви њену корупцију, њин саобраћај, како се тек 
тамо краде? Све је то блеф, све је то лаж.“

Италија је баш ових дана разделила трговцима пет 
милиона лира, зајмове на 50 година. Па ипак сав тај свет 
још је уз нас. Трст их тако брутално дави, из Италије 
долазе такви трговци, мртвило је тако опште, пуцање, 
ножеви тако непријатни да им се ми мирни, весељаци са 
јефтиним месом, слободом улице и сасвим наивни чинимо 
обећана земља. Али треба признати озбиљно и то да тај 
свет, у  маси, има врло тачан појам о могућности своје 
луке, за грандиозну будућност целе централне Европе.

Наши се крију а сиротиња попушта. У свом локалном 
очају дочекују новинара као месију. Плачу. Воде на мост 
где су нашег мајора изболи. У пристаниште где су фран- 
цуски војници прискочили у одбрану наших девојака и 
убијени. Причају како дочекаше међународну флоту, како 
су их Енглези и Французи оставили, побегли од митраљеза 
капетана фашисте Крала, који је насред19 пијаце декла- 
мовао. Па онда ређају имена, овај је пребијен, овај је 
убоден, овом су официри разбили и разнели дућан. Али ми 
смо свему криви. Зашто сте нас оставили? Зар због хуље 
Радића овај народ да плаћа? Једанаест хиљада женских 
потписа само послали смо у Париз! Раденици су гладовали 
годинама и чекали само мало. Успели су, све се расељава. 
Кад је војска дошла у Сушак, ишли су да је дочекају,
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при повратку тукли су их жилом тако да су Талијани, 
који су гледали са прозора, падали у несвест. Зашто сте 
нас напустили као псе, зашто хапсите оне који не траже 
ништа, само бомбе. И шта још долази? Зар ни потпис не 
вреди, зар ће годинама да се шегачи са нама?“

И онда егзалтовано хвале Ријеку. „Она је свет, море, 
будућност, у њој је све готово, десет Сплита и сто Котора. 
Магазини жељезнице, сав свет је познаје, ни за сто година 
нећете ово имати. А све је лежало ту пред нама, требало 
је само узети. Нико у Италији пре три године није ни 
знао о Ријеци. Онај мајор је свему крив, зашго је изашао 
са батаљоном? И зашто трпимо све? Они ће нас тако му- 
чити све више, осетили су да се бојимо.“

Што се тиче правих Талијана дошљака из Италије, они 
се љубазно чуде. Запрепасти их мирно доказивање да у 
Далмацији нема Талијана. Официри и чиновници они се 
отмено крећу, већином мало пуначки, и нерадо шворе о 
свему томе. Питам их о канцеларијама, о саобраћају, о кра- 
ђама, мешајући у све то уметност и позориште. Они узви- 
кују „о не претерујте, о не претерујте“. Воле тишину и 
љубав, а Ријека им је досадна. Југославија се мора рас- 
пасти. Ретко се тек нађе покоји20 тип, сав сух и црн, лудач- 
ког изгледа, жељан крви и фантастичних мегдана, пун ор- 
дења, са детињастим појмовима о свему другом. Младићи 
у црним кошуљама пружају руке према њима.

По улицама сви се боје, сваки носи значке. Некакву 
значку носи сваки ко улицом иде. Нису то све значке 
фашиста. Мма ту значака свакојаких од страха. Главно је 
да је нека значка и да човека оставе на миру. Дешава се 
да истуку погрешно, па се извине.

Желео сам да присуствујем великој комицији, збору, 
који су држали 15-ог пре подне, у театру „Фениче“. Нашао 
сам познанике, који ми обећаше да ће ме одвести и да ми 
неће разбити главу.

Била је недеља. Тада се нарочито национализује. Ри- 
јека је лежала сва у сунцу, мирна, изумрла. Четрнаест 
дана гледам луку и још нисам видео брода већег од оних, 
што трчкарају до Земуна. Најпосле свет се стао купити 
пред улазом позоришта и дечаци, црне кошуље под црним 
фесовима, изгледају као шегрти у посластичарницама, кад 
би били нагарављени. Сви испод двадесет година. Једва 
покоја жена. Затим раденици, барусави типови, све неки 
дијалекти, које не разумем, нигде Ријечана. Затим у вој- 
ничком оделу са пушкама, ножевима и бомбама, усред 
града, усред21 бела дана, ардити. Поздрави и довикивања. 
Стајао сам пренеражено у холу позоришта и чекао. Изне- 
нада ми прилази један. Знао сам да ће продавати слике 
Мусолинијеве, у добротворну сврху, па сам био приправио
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код куће неколико лира. Сад сам запрепашћено осетио 
да имам само динаре код себе. Брзо проговорих мађарски, 
насмеших се уљудно па казујем име познаника којег че- 
кам. Затим, што пре, излазим и журим низ улицу.

IV

Овде, где осећају да се нешто иза кулиса спрема, нај- 
видније је и то да се ријечко питање срозава.

Пре четири године, у Паризу, Вилсон му је посвећи- 
вао читаве посланице, а талијанска делегација, на прита- 
јену радост осталих, напуштала је због њега, мировну кон- 
ференцију. Затим су дошли напади на савезничке флоте, 
кондотијерски успех против великих сила, узбуна Европе, 
падање влада на том питању и најпосле ето остају само 
туче и разговори, а нама је то најмање у интересу, иза 
кулиса, под притиском тршћанских националиста и спе- 
куланата, у којима нема више шта да тражи европска јав- 
ност, наше право, а најмање сама Ријека.

Опасно је по нас што изгледа, да иза свега овога, што 
се очекује, има само пријатељских сцена између сенатора 
Контаринија у Риму и нашег посланика г. Антонијевића, 
отприлике22 овако:

„Ама драги г. Антонијевићу, кавалијере карисимо, што 
ћемо живот загорчавати тим глупостима, та то је питање 
другога реда и ја се чудим да вас Србе уопште занима. 
Обуците се Ви лепо и дођите да ми то свршимо отмено 
и тихо. Доказаћу Вам статистиком да та лука ништа не 
ваља, даћемо вам жељезнице, а пре свега мир. Ваши су 
успеси у миру. Италија ври за Ријеком, мада23 нам је мало 
стало до ње, Вама то могу рећи.“

Највећа наша грешка је, што смо допустили да ријечко 
питање постане локално. Још једном нам се даје прилика, 
да заузмемо став, који нам онемогућује да њену слободу 
напустимо, и кад би хтели, јер је њена будућност нужна 
не само нама, него свим земљама у залеђу њеном, до јужне 
Русије. Читаву грандиозну слику дунавског базена, средње 
европске индустрије, треба још једном да дигнемо против 
Италије, да иза себе поставимо државе и народе, велике 
правде, које ми штитимо. Чак дотле, да бранимо слободу 
Ријеке за Мађарску без мора. Да још једном станемо пред 
свет, као браниоци живота, трговине, промета целе средње 
Европе. О томе ставу нигде се код нас не говори.

Против тога става Италија, са садашњом руљом на Ри- 
јеци, отвореном протекцијом Трста и јавним убиством Ри- 
јеке, могла би само привремено и теже успевати. Открило 
би се видно да Ријеку хоће да убију и да су је убили.
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Погрешка је била и то, што смо се за доба Д’Анунци- 
јева сасвим испуцали, а сад смо сасвим занемели. Ма ко- 
лико да је подмитљивих официра и авантуриста, па и 
олоша, дошло за њим на Ријеку, он је ипак значио огро- 
ман пламен, који је буктао за сву Италију. Било је гроз- 
ничаво и разочарано доба народа, што у рату није много 
добио, напона тешке ратне индустрије и капитала, што је 
тражио терена и вере да је Далмација обећана земља. 
Г. Нити свакако није хтео рат, ни ријечку авантуру, али 
је Д’Анунцио ипак био логична последица талијанског див- 
ног и многог говора и херојства омладине, коју немамо 
узрока баш ми да исмевамо. А најпосле, тај кондотијере 
био је дубоко Талијан и, на свој начин, легалан на Ријеци.

То доба је протутњало и распало се. Фашизам је на 
пуној власти, али и одговорности и страху. Пун је, мада2‘ 
то крије, социјалних и синдикалних мука и само привидно 
херојски. Све је више у проблемима унутрашњим, у послу 
и раду, а Италија о Ријеци полако већ добија, само не 
признаје, горак појам. Да смо сад гласнији, отворено би је 
утерали у став убице Ријеке, који у своме интересу гуши 
целу средњу Европу. Талијански је трговац опљачкао Беч, 
сад је на послу у Немачкој, а на Ријеци је само неколико 
батинаша и јефтиних полтрона. Један огроман блеф управ- 
љан из Трста. Оно што сад влада на Ријеци, бедна је и 
криминална инфамија, а по легалности, националном хе- 
роизму и талијанству ни за ђон Д’Анунција, ма колико 
он груб према нама био.

Још једном је прилика да у слободи Ријеке гласно, 
и све гласније, бранимо, не хрватску индустрију дрвета, 
него возове, благостање, здравље у средњој Европи и наше 
ново место у свету. Не осећамо грдњу, планинску силу 
наше земље и грешимо страшно, ако ћутањем новина 
допуштамо талијанској штампи да нашу веру уписану25 
у говоре и част прља сумњом да радо жртвујемо Хрвате 
и да смо, тајно, сами повукли границу наших интереса и 
видика, до Босне и Боке. Још једном је прилика да у наше 
сељачке гужве унесемо слику мора и пута у свет. А да 
нам на том путу садашња Италија, чудна и егзалтирана, 
ипак не значи опасност, ни својим насиљем и застраши- 
вањем, то она код куће најбоље зна.
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ИЗВЕПГГАЈИ ИЗ ВОЈВОДИНЕ

БЕЧКЕРЕК

Банат замишљамо још увек, као нађубрену и гојну 
раван, црну од богате оранице, са сноповима жетве, насла- 
ганим високо као двокатнице, са воловима и биковима и 
дебелим сељацима, излепљеним хиљадаркама, како путују 
у сватове, да разбијају главе. Уз то неко пијано српство, 
угојено као прасе, „маџарску интелигенцију“, попове који 
претежу кола, блесав говор и маст и лој. Чак и они, који 
идеалишу ту слику, замишљају тај крај отприлике као 
равницу Верхарена и Фламанце. Међутим тог Баната давно 
нема, а та слика је лажна.

Пођете ли возом из Панчева за Бечкерек, увече, брзо 
ће вас та слика проћи. Мали воз, без осветлења, јер нема 
ни гаса, ни зејтина, котрља се по мраку од станице до ста- 
нице. Кад застане чује се како јабланови на свакој сео- 
ској станици шуме и виде се фењери оних, који очекују. 
Меланхолична јесен, разбијени прозори и сиротиња, као 
да сте негде на руској степи. У возу ни помена о неком 
бесу, псовци и гунгули, погнуте су све лрилике у мраку 
и брижни сви глаоови.

Панчево из кога сте пошли, скоро предграђе Београда, 
у двадесетом веку, остављате у потпуном мраку. Оно уоп- 
ште нема осветлења, никаквог, већ трећу годину. На обали 
Дунава, где пристају лађе и путем до станице, где чекају 
возови, одигравају се циганске сцене; фењери, блато, руља 
са пртљагом, свађа и мрак. Бечкерек је већ у тврдом сну 
кад стигнете. Оно мало трговачких путника и чиновника 
брзо се разилази. Нема се куд, границе су и на северу и 
на истоку близу. Путеви су пресечени, пруге кратке, глав- 
ни град у туђим рукама, цео је Банат као рђаво прекрхан 
комад хлеба. Пређете ли само Дунав, одмах се откидате 
од Београда и Србије, од гунгуле, живости, јурњаве у бу- 
дућност и осетите прошлост, други живот, страх и ућут- 
каност.
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У Бечкереку вас дочекује лавеж паса, дуж дуге улице, 
која му даје облик правог пречанског села, мада1 му је 
калдрма врло добра и електрично осветлење сву ноћ јаспо. 
Већ у осам сати све спава, оно што је будно још, скупља 
се у кафани. То је остатак пештанске културе, која је 
пре свега кафанска. Али то није кафана турске кафе, са 
дрвећем, миром и фатализмом, него дворана пуна огледала. 
скулптура од гипса и столова за биљар. Сумњиво раскошна 
даје илузију сјајне дворане и слободу јавне куће. Мадаг 
је особито недељом, дупке пуно ,,баљих“ породица, пред 
ноћ долази до чудних ствари. Пијани запевају и добацују 
дамама, касирка напудрована са свог престола често излази 
и враћа се. Циганин свира, врло много српски. То је успех 
организоване омладине, и то какав успех.

У први мах, тоалете, понеки3 смокинг, па вина и јеф- 
тини шампањци збиља дају илузију раскоши и богатства, 
али кад се боље распознате видите да ј е све то хохштаплерај 
паланке. И кад би редом пошли од стола до стола видели 
би мужа и жену, који се мало пре свађали због штедње, 
мајке са ћеркама, што се надају, царинске чиновнике и 
писаре, који су можда пре пола еата примили мито. Новине, 
осим мађарских, стижу застареле и зато се све јавља ус- 
мено и препричава, отуда скоро свако вече фантастичне 
вести. У овом граду, кроз који пролази, преко главног трга, 
главном улицом железница, што звижди и дими, људи су 
свачега жељни. Испремештано чиновништво, из свих кра- 
јева, без кућа, без друштва банчи целу ноћ и бистри по- 
литику. Сасвим луда збрка и препирка о Пашићу, о др- 
жави, о будућности.

Један део дворане за карташе и доминаше, сав за- 
димљен, углавном4 јеврејски. Изванредна халабука житар- 
ских трговаца, агената, путника. Провести међу њима само 
пола сата значи правити епохалне етудије из наше еко- 
номије. Весели и задимљени они говоре брзом смееом, 
немачких, мађарских и српских речи. Сваки добро зна 
сваког, извештава и јавља цене, вести, долазећи и одлазећи. 
Сви су повезани једним истим осмехом. Колико мудрости 
и тачности у оном што причају о овој држави, а нарочито 
Војводини, ако сте стекли њино повереше.

У хотелу није згорег, кад мисле да сте Мађар. Неће 
бити узалуд ако заседнете и кришом почнете посматрати 
зашто и како, са каквом разликом примају пуковника 
г. Докића, посланика Шећерова или господу из млина 
Штрасер и Кениг. Брзи разговори, гестови, споразумевања, 
ситнице, откривају тако много.

Са хотелског прозора видећете варош мртву, као село. 
На немачкој цркви висе дванаест сијалица. Да би анђели
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Шваба ноћу видели колико је сати на торњу, а да се 
унггеди стакло.

Ујутру, међутим, варош има чист и весео изглед фран- 
цуских паланки. Калдрма, трговине, велика и светла здања, 
удобне улице. Свуд избрисани натписи, које демонстра- 
тивно неће да скину. Споменик Мађара, њиног ђенерала 
однесен са трга, преко воде чује се војничка, јутарња 
труба. Одмах ту пред црквом уметничка изложба слика. 
Мислите београдских уметника зар не, после пет година 
најпосле? Велики зелени плакати јављају овако: ,,Слике 
разних високих уметника ће ту бити на продају“ и онда 
много већим словима КерМаИКази редом шеснаест имена 
пештанских сликара. Скоро све већ распродато.

Улицом пролазе сељаци, војници, капуташи. Али коњи 
нису гојни, ако нису швапски и весеље нигде не хучи. 
У јутарњој магли варош брижна и озбиљна, много лепша 
него некад, као да се изменила.

ШВАБЕ И МАЂАРИ

У овој топлој, сељачкој јесени, која пролази над ора- 
ницама, сајмовима и селима банатским, највидније су мани- 
фестације швапског живота. Пролазе чиста кола, ванреднп 
коњи, изванредна стока, у црно одевени, добро храњени 
људи и жене. Мало је у њих контраста, сви су тешки. 
а сви су здрави. У разговору чини вам се да је ствар са 
њима врло проста, тужбе њине су одређене, мало претерују.

Прошли смо њина села и застајали око Сечања и 
Канака. Ванредна села, улице чисте, куће пуне намештаја. 
Живот пун хране и јесењег вина, жене и девојке угојене 
и врло слободоумне. Ту никоме не пада на памет да пре- 
зире ванбрачну мајку. Високи пластови сламе, грожђе, 
жути кукурузи. Сав свој живот дају пољопривреди и она 
им враћа жито и стоку.

Старе Швабе, који су прилазили колима да говоре са 
новинарем углавном5 нису хтели да се туже. Свега један- 
пут, двапут на жандарме, који хоће да силују девојке, 
што је код њих нечувено. Нису тврдоглави, неће да по- 
швабе, али неће ни да се посрбљују. Хране се из своје ог- 
ромне сексуалности, за време Мађара губили су све, што 
се преселило у варош. Дебелим хумором исмевају говорнике 
при последњим зборовима. Обећавали су им триста чуда. 
Сваком селу крај Дунава мост, сваком Шваби бесплатну 
земљу и школе. Називали их „браћо Швабе“.

Романтике код њих нема. Свега један случај у Сечању 
причали су ми огромном дреком. Пијани сватови, тако при-
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чају, здерали су државни грб са општине. Наши су им 
место затвора опалили по неколико, можда и двадесет пет. 
То им никако није ишло у главу и целим путем јадали су 
ми се због тога. Разлози њини били су врло занимљиви: 
,,Та то су Швабе, богати људи, школовани људи.“

Аграрна реформа њих не туче. Свака породица, по- 
дељено на све чланове, има доота земље. На много места 
закупили су земљу раздељену Србима аграрном рефор- 
мом, а нарочито земљу колониста, насељеника. Од Се- 
чања чак под Вршац сретао сам Швабе, што ору подељену 
земљу. Треба признати нису је добили преваром, већ су- 
периорношћу својих домазлука, стоке и рада.

Па ипак ми се чини да треба обавестити нашу јавност 
о могућности да своју пољопривредну снагу од сад ставе у 
службу романгичног национализма. Има породица, чији су 
ђаци у Немачкој и Бечу. Од тих младића већина се вра- 
ћа са значкама хабсбурговским и баварских фашиста. 
Изненада, у Вршцу појављује се буршеншафт.

Њихови народни посланици хоће да их привежу уз 
Немце у Словеначкој, чега никад досад било није, са ду- 
шевним везама у Аустрији. О томе мало говоре, али за 
вође се везују истим судбоносним поверењем, као и немачке 
масе.

По варошима они су сасвим други. Пре свега једна 
страховита уображеност и поуздање у себе а дрскост према 
нама. Мада6 то нису старе и лепе немачке вароши, које 
налазите широм Европе, вароши магле, штампарија, му- 
зике и књига. То је свет клипана, који се сваке недеље 
фотографише на вашару и радо иде у ватрогасце.

Гласно галаме свуд и захтевају своје, по железницама 
и звањима. Неописано је то швапско самопоуздање, кад 
изговоре „ ет  беШасћег Мапп“. У ствари богати и угојени, 
гледају свој трбух и наше патње и државу сасвим инди- 
ферентно. Остају ту на богатој равници, где су их цареви 
населили, једу и пију и раде за себе. Пре, све што је 
прешло у варош, хтело је, а и морало је да се помађари. 
Посрбити се неће.

Додир и зближење са Мађарима почеће сад, кад је 
мађарска странка, надмудрена, при изборима од радикала, 
опет започела агитацију и организацију. Осим тога се 
спајају при дочецима Буњеваца владика, папских изасла- 
ника, који су недавно прошли свечано и миропомазали 
Банат.

Мађари у селима, по ораници слабије се осећају. Још 
се крећу у трзајима. По железницама још увек врше 
службу као у сну и губе је због изненадних провала беса 
и мржње. Проговорите ли они се радују, не туже вам се, 
него псују и грде све од Бога до железничких прагова.

62



Ништа им не ваља ни живот, ни небо, ни прошлост, ни 
будућност. Сад они морају да говоре „државни језик“, па 
проклињу све.

Сељаци по ораници, особито слуге и земљорадници ве- 
ћих имања, па мале газде по варошима не знају да вам 
кажу пгга их боли. Стоје крај путева тврдоглави и непо- 
мични као дрвеће.

„Мађарска странка“, отпочела је ових дана агитацију 
међу њима. Слабији су и промишљенији него у Бачкој. 
Имају свега две велике општине. Чудна је то смеса аги- 
тационих идеја, којима их буде, састављена из политике 
године 1848, па швапских7 успеха, па чланака суботичког 
листа „Бачмеђеи Напло“. Гласачки елеменат изгледа не 
очарава их баш. Ти ћутљиви, тврдоглави сиромашни људи, 
од којих ни један, па ни деца по школама још не знају 
ни три српске речи, готови су на туче, на шлијунске 
афере, за ону исту Мађарску, која им је и света и про- 
клета, али врло слабо на дуготрајне политичке' борбе. У 
томе је мајстор варошки елеменат, који је еголећима 
изучио то. Па ипак, већ пешаче, ако треба и пола дана 
да дођу до мађарских новина, до састанака и малих 
зборова.

У редакцији њиног листа у Бечкереку пуно је писама 
регрута, који сад служе војску. У тим писмима шаљу кући 
поздраве, мађарске песме ново спеване и огорчене про- 
тесте што им пуковник у Сплиту не дозвољава да при 
маршевима, кроз варош, певају мађарске песме. Гротескном 
наивношћу отворено пишу да ова држава није српска, него 
састављена од Срба, Немаца, Мађара итд.

У први мах маса је оптирала за Мађарску, доцније, 
кад су видели како је тамо, предомислише се. То сматрају 
да ми треба сад као нарочиту њину заслугу да схватимо.

Вођство банатских Мађара још је у рукама др Варадија 
у Бечкереку. Признат адвокат, чист човек, оставио је код 
Срба добрих успомена. Стари парламентарни борац, слобод- 
њак, он је и данас центар, око кога се купе и свакако бу- 
дући посланик. У разговору, одлучно брани све што напа- 
дамо. Прво што се примети то је потпуна одељеност Ма- 
ђара од наше јавности и државе. Знају само наше скан- 
дале и оријентишу се према својим вестима, везама и 
журналима. Нико од њих неће, кажу не може, да научи 
наш језик, једнако се надају да буду држава у држави. 
Кућа њиног вође, редакција њиног банатског листа „То- 
ронтала“ центар је доласка и одласка, жалби и питања. 
Имају своје попове, своје кафане, своје лекаре, апотеке, 
једиво кад им адвокат треба траже га у Београду.

Из разговора њиног види се да у агитацију улазе врло 
неодређено. Изгледа ни сами не знају шта их чека. Бач-
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вански Мађари, особито фамозни журнал „Бачмеђеи На- 
пло“, лист чија је атмосфера и сарадња пештанска усред8 
Суботице и који тихо и пажљиво смешта, међу својим 
чланцима, своје мале пештанске марифетлуке, тераће их 
у крајност.

Али и овде неколико људи, бивши новинари у Пешти, 
један глумац, који је организовао мађарско дилетантско 
позориште, зашто то се зна, играју видну улогу у ства- 
рању мађарског расположења. Масе ће покушати засад да 
крену питањем школа и мађарског језика по општинама и 
судовима, али главни циљ је узбуна, зборови, одушевљени 
швори и песме. Ових дана изгледа, надају се, због незадо- 
вољства и код српских слојева, да крену питање аутоно- 
мијв Војводине.

Манифестације њиног живота далеко су романтичније 
од немачких и то је можда за нас добит. Изумре ли ова 
генерација, мажена од бивше Мађарске, привредно ће они 
стајати далеко под Немцима.

Засад Бечкерек има још неколико типова вармеђске 
госпоштине, која још живи елегантно и лови. Најинтере- 
еантнији, или најдетињастији је један младић, који је до- 
шао да игра тенис на утакмици у Београд, баш онога дана 
када му је аграрна реформа одузела 900 ланаца дивне 
земље. Српски не зна, маленкост га се не тиче и врло 
добро се осећа после тог губитка од 9 милиона динара. 
На утакмици је победио.

Да није бачванске иреденте, једнаког путовања у 
Пешту, сва та мађарска опасност свела би се на пропадање 
сталежа навиклог на лов, огромна картања и свету круну 
св. Стефана.

Октобра 6. о. г. приредили су велику ловачку вечеру, 
било их је стотину. Све сами људи, који о лову ни појма 
немају. Позвали су и Србе, да се Власи не сете. И као што 
су, за време рата Срби приређивали, чак и на фронту, сен- 
тименталне вечере о свечару, знајући само они да се слави 
свечар краља Петра, тако еад ови лукаво прослављају дан, 
који је светиња у Мађарској, мученички вешаних дванаест 
мађарских ђенерала у Араду, године 1849.

Тако се мађарски живот, у овој топлој јесени своди на 
шапутања, обавезна, одушевљена куповања слика пеш- 
танских сликара, презривих шетња пред бечкеречком пос- 
ластичарницом, дочекивање путника из Пеште, организо- 
вање дилетантских позоришта и других „невиности“. Нај- 
после иде се у кревет, све у нади да ће сутра опет „Бач- 
међеи Напло“ донети нешто супериорно и слично, или да 
ће се на двору, код радикала, у Хрватској, у Енглеској, 
код бољшевика, код Лудендорфа, или на месецу догодити 
штогод за Мађаре, за сироте Мађаре.
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НА БАНАТСКОЈ РАВНИЦИ

Из Бечкерека сам изишао радостан. Збиља нема више 
оног дебелог, масног Баната. Није ме преварио први утисак, 
све је брижно и уплашено помало.9 Скупоћа, новца нема, 
стока пропада. Изређале се тужбе против царина и фи- 
нансијских чиновника и причана су чудеса. И полиција 
изгледа страшна. Кад сам их питао о војсци, испало је 
некако да је све оно, што је више од капетана прави ка- 
ваљер. О свом пуковнику говорили су ми патетично. Из- 
гледа да се у предратним људима крије још увек необична 
честитост.

Па ипак, после већ обичног јаукања о хаосу админи- 
страције и монополисању кредита у Београду брзо је до- 
шло одушевљење. Најбоље у томе је једна, скоро срби- 
јанека, централна идеологија. Радосно сам чуо и осећао 
свуд задругарство земљорадника. Полако се мењају Бана- 
ћани. Ослобођење им је пало као цигла на главу, слобода 
им је донела неки тихи стид, па ћуте, трпе и раде. Нестају 
полако печења и пијанке. Американски Форд, са својом 
експозитуром у Трсту, ових дана отвара у Бечкереку 
филијал, купују већ газде моторе. Онај који познаје Беч- 
керек од пре, најбоље ће осетити колико се брзо све мења. 
Ушла је у тај свет нека плахост, па дижу главе, огромна 
маса деце са села преплавила је варош. И тај неочекивани 
вал са села, некад бедног и пијаног банатског села, однеће 
све и посрбиће све. Огромно одушевљење и вртлог препирке 
међу тим младићима. Свршено је са војвођанском прош- 
лошћу, сав тај свет сељака, трговаца, ђака, хучи према 
Београду. Доста је било пет година да се пошрди, исправи, 
измени.

Пошли смо у рано јутро, у магли сванућа. Земља се 
још црни, али по дрвећу се већ осећа сунце. Видик је 
сав испресецан пругама оранице и у магли, која је ниско 
пала, виде се волови и орачи. Већ четврта година, како је 
време полудело, кише, снегови, суше све је абнормално, 
не може се орати, сејати, косити на време. Као да се и у 
земљи дубоко и над земљом виооко нешто бије. Уосталом 
земљорадник никад није задовољан и увек се тужи на 
време. Околина Бечкерека врло је лепа. Равна ораница, 
са понеким багремом, све до неба на обзорју. Орач до орача. 
црне земље, вртовите, све мали поседи, породица до по- 
родице.

Јуримо крај фабрике шећера. Извештаји о њој гласе 
тако чудно. Из неких дубљих разлога пол>опривреде она 
има силну земљу. Место да неком другом, нашем сељаку, 
оставе ту земљу и добит производње од репе, отимају ту 
могућност и дају је фабрици, капиталу у туђинским рукама.
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Изненада чујем имена бивших министара, професора уни- 
верзитета, који су чланови управе. Бог би их знао, откуд 
они у шећерној репи.

Крај дивне оранице магловито ее прича о неким ста- 
рим госпођама, Српкињама. Нису умеле да нађу адвокате 
и све је раздељено. А тако! Уоколо ситни поседи, беднс 
обрађени, раздељена земља, упропашћене жетве, гласачи 
посланика, демагогија. Међутим, како ми један газда каже 
и међу воловима увек води по један већи и дебљи во.

Настају земље Лазарева. Немци са добрим коњима и 
старим, породичним малим поседом. Орачи на обзорју. 
Небо и огромна равница. Сунце се диже изнад кукуруза, 
жутих и непрегледних. Хладно је и хвата дремеж. Бечке- 
речки доживљаји и слике још ми једнако пролазе у сну.

Био је дечји дан кад сам стигао. Увече, у малом позо- 
ришту, приређене су представе и деца су била обучена као 
анђелчићи. Све је било лепо и мирно и Мађари и Немци 
и Јевреји и Срби. Једино су Срби представљали неке инва- 
лиде, војнике са штакама без руке и ноге. Јеврејчићи су 
били у свили и играли су руске балете.

Изгледа да је неки поп требао да говори, јер чујем како 
крај мене неко каже „мето је леву руку у мантију, готови 
смо, неће се зауставити до поноћи, не уме да заврши“. Од- 
мах после инвалида, требала су мађарска деца да одиграју 
нешто. Родитељи су силом хтели да при томе певају ма- 
ђарски. Шајкача, инвалиди, штаке и мађарска песма уз то, 
није баш било добро замишљено.

Балет излази и игра. И гле, место мађарске песме, за- 
немео, то јест место речи гуче само ла, ла, ла, ла. Шта је 
то? „Е мој куме, нашао се један иза кулиса, па ето испаде 
ла, ла, ла“ — чујем како се иза мене смеју. Тако се тамо 
крваво воде борбе.

Опет прилазимо селу. То је Сарча, Немци и Румуни. 
Тиха и мирна ораница. Али румунску границу никако ни- 
сам могао да схватим. Показивали су ми је иза леђа, пред 
нама, с десна, па с лева, чудо божје од границе. Кукурузи 
као море, сунце почело да греје, прелазимо неки мост. Ка- 
кав мост и какви канали. Веровао ко, не веровао,10 на мо- 
сту нема дасака, ноћу би кроз те рупе и коњи могли да 
пропадну. А баре, а воде, а канали!

Најпосле прво чудо и покор аграрне реформе. Пошто 
смо обишли Канак, једно море запарложене земље, корова, 
баруштина. То су бивша огромна имања Данијелових. Хи- 
љаде и хиљаде јутара најплодније оранице, подељене аграр- 
ном реформом, али коме, како? И оно мало, што је обра- 
ђено изгледа као да годинама није сејано. Колико хиљада 
товара жита мање годишње у држави. Колико јефтиног 
брашна у овим барама.
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Кад застанемо и отпоннемо да испитујемо осетимо тек 
прави покор. Сви сељаци уоколо прво ћуте, па се туже, за- 
тим лажу и једнако чекају да виде јесмо ли радикали или 
демократе. Прво се распитују за г. Шећерова, после за г. 
Гргина. Тек кад врло нејасно осете шта је новинар, отпо- 
чињу приче и скандали. Признају да пропада огромно бла- 
го, да је настао хаос, да нико не ради, и да нино не верује 
овој земљи. Стока је пропала, пољопривредне машине упро- 
пашћене, тупо и глупо очекују се идући избори.

Насељеника нигде, издали земљу под закуп, па отишли. 
Има их који чак одрпани раде по Бечкереку у надници. Ако 
се о неком успеху уопште може шворити, постигнут је тамо, 
где је земља брзо и одлучно подељена по селима. Али и ту, 
далеко се заостаје од оног, што је земља пре давала. Све 
је подељено наопако. Анегдоте, пијанке, смех. Причају како 
су постала и нестала та мала имања. Избори, крчме, ради- 
кали, демократе. Швабе уоноло јефтино закупили земљу.

Истина, међутим, свеједно ко је крив, ту је пред нама. 
Упропашћена дивна и плодна земља. Огромна годишња 
жетва. И опет анегдоте, избори, радикали, демократе, адво- 
кати аграрни референти, сијасет инспектора.

Чуо сам да је у близини једно интересантно имање и 
врло занимљив спахија, Јоца Јагодић.

Нашао сам бедну стоку, запуштени мали дворац и чо- 
века који није ванредно говорио српски. Ипак, увређен и 
огорчен, он је тврдио да је Србин, бар као ти референти, 
аграрни начелници, што су начинили ово чудо. Водио ме је 
кроз своје собе, показивао ми је своје дедове, старе Србе 
војнике и политичаре, људе мајског сабора. Њему су оду- 
зели земљу и главу су му разбили. Стоку су му отерали и 
сад „чупају руком жито, шсподине од политике, наше ба- 
натско жито, што треба косити, као кад се игра балет“ — 
каже ми огорчено. „Видите ли ове стаје, амбаре, куће, све 
ће то да се сруши. И нек се сруши. Јесте ли видели моје 
дедове, сад пропадам ја.“

Напољу око кровова, што се збиља руше, ванредна ру- 
мена јесен и трава и мени се чинило, као да нисам у Ба- 
нату, него негде у Ловчевим записима Тургењева.

Показао ми је своје дивне слике, четири ванредна пор- 
треа од Данијела, учитеља Ђуре Јакшића, међу којима је- 
дан женски, диван у својим ружичастим валерима. Ван- 
редне старе иконе и два велика ормана, препуна неолит- 
ских ископина. Показао ми је рукописе и научна дела о 
својим ископавањима. Пре, док је за то било новаца пре- 
копавао је околину.

Звао сам га у Београд. Споменуо сам му дубље разлоге 
аграрне реформе и одушевљење. Обећао сам му да ћу га 
упознати са г. др Николом Вулићем, да наставе ископава-
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ње, јер сам видео да га археологија много више боли, него 
аграрна реформа.

Али, крај прозора, пред старим тополама, он је ширио 
руке и огорчено узвикивао: „Шта ћу ја тамо, господине? 
Главу су ми разбили, чекали су ме вилама, покрали ми 
стоку, разнели ми жито, па добро зашто? Мислите мени је 
стало до спахилука? Ја бих и сам све радо дао. Али идите 
и видите земљу. Идите и видите да ли11 који оре и ради. 
И како да оре, и како да ради? Од чега, од шест ланаца 
голе земље? Видите ли оно тамо, што се бели, оно су баре. 
Тамо је пре родило годишње сто двадесет вагона. Видите ли 
оно блато тамо, то су њине куће. Већина се разишла. Ви- 
дите ли ово дрвено тамо, то је крчма. Идите па видите шта 
је тамо. Овде би било и требало да буде волова, крава, 
млекарница, а ускоро ће бити само туча, пијаних сељанки 
и читавих села слободне љубави. Али ће бар бити гласача 
за идуће изборе. Што се мене тиче, немам никог да за 
мном12 плаче а немам ни да потплатим. Само да ми не до- 
лазе више ови референти, начелници, секретари, инспек- 
тори. Бићу врло радостан ако ме упознате са г. др Николом 
Вулићем. Ја сам увек желео да се Банат археолошки пре- 
копа.“

Сишли смо у главну собу и нашли једвог бившег на- 
челника и једног чиновника аграрне реформе из Вршца. 
Јели су мирно пршуту и сир и пијуцкали.

И опет се просу безброј анегдота, скандала, глупости, 
чудеса и покора аграрне реформе.

У ОБЕЋАНОЈ ЗЕМЉИ

Путујем даље по овој огромној равници, на којој су 
сви животи само ради орања, сејања и жита. Вароши се 
чине као богата села и стока се увече враћа свуд уз 
звуке клепетуша; са мирисом сена заиста је ово, или би 
требала да буде, обећана земља, мисирска област, нашег 
сиромаштва и прави основ државе, који значи јефтин 
хлеб. Све што је овде сунцем и јесењим небом обасјано, 
све је ради пољопривреде. Од јутра до мрака прелазио 
сам равна поља. На обзорју се појављиваху фатаморгане. 
Банат оре, само је питање колико остаје непреорано. Крај 
наше индустрије, што се грчи у туђинском капиталу и 
пљачки, значај ове равнице, засејане житом, зар није ог- 
роман? Не треба ли је чувати и надзиравати као храну 
државе, кад се већ полако увиђа да је у Македонији и 
Старој Србији веза са нашим сјајним веком, племенитост 
расе и дубљи смисао постанка ове државе.
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Прошли смо л-епе неговане земље Шваба и Срба. По- 
мало13 је старински, али ипак је туда Банат као врт.

Велика већина српског живља била је, пред ослобо- 
ђењем, пала у сеоски пролетаријат. Варошани, царски чи- 
новници, официри, Срби дворских канцеларија давно се 
беху смирили, по гробовима. За њима одоше и трговци 
Дунава и Беча, купци књига и родољупци,14 па и стари 
мајстори. Варош Темишвар, Чаково, Бечкерек значиле су 
црквене огаптине, старинске слике ктитора, чија су имена 
читали старославенски на парастосима.

Проблем опадања приноса у житу, необрађене15 земље 
у Банату, данас је у последицама новог поретка тог сиро- 
машног слоја. Ослобођење га је затекло у хаосу. То су 
први, које су у новој држави доброћудно батинали и први, 
који су чули закон Ужичана: или да слушаш, или да 
гинеш.

Велики поседи, углавном16 у рукама мађарске аристо- 
кратије и њених батарда, са десет хиљада и сто хиљада 
јутара најбоље земље, раздељени су. Али у мурдарлуку 
и партијској агитацији ти су поседи упропашћени поделом! 
Пре, читаве мале родне и плодне државице, са житом и 
стоком, која је добијала награде, на пољопривредним из- 
ложбама по Холандији и Белгији, постадоше сад пашалуци 
инспектора, референата и адвоката, баруштине корова и 
мртвила. Ништа није било природније, историјски неиз- 
бежније, него аграрна реформа у тим крајевима. Али стра- 
ховита глупост и демагогија, која је уништила огромне 
жетве држави при томе, није нужна да и даље траје.

Већ оно, што сам видео од Бечкерека до Конака и 
Боке и чуо од сел»ака, поседника и сеоских чиновника било 
је довољно да ми се коса дигне на глави. Лупешко играње 
социјалне помоћи, страховите глупости и непознавање 
прилика и пречански, плебејски обешењаклуци. Насељени 
Личани и Босанци, сиромашни брђани, остављени сами на 
овој равници. Поплаве, разривени канали, пумпе и све у 
очекивању идућих избора.

Ту сам већ, на вечерњем хоризонту, видео фантастичне 
сенке. Под јесешим сумраком, иду Личани пољима и отко- 
павају мравињаке, јер немају хлеба. Босанци иду пред 
ноћ по ораници и путевима и траже сухо грање да наложе 
мало ватре, као што су навикли крај својих шума, у Ба- 
нату, где се од памтивека ложи сламом. И нигде да се 
премудри референти сете да те очајне брђане населе по- 
мешано са нашим газдама, који би их учили косидби, 
кућама од набоја, уоппгге равници. Туђински елеменат 
туче се економски јаким националним елементом, а не 
сиротињом остављеном на голој земљи.
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У подне сам стигао до Криве Баре, сасвим17 на ру- 
мунској граници, према Вршцу. О та румунска граница, 
то чудо од границе, све кријумчаре треба упутити тамо. 
Кола пролазе запуштеним путевима, јаркови, јаме, нигде 
нико не заповеда. Ту у близини десило се и то да су Бо- 
санцима доделили земљу за звдање кућа, која је потпала 
под Румунију.

Једина радост, у тој околини беше насеље наших 
оптаната из Румуније. То су људи, који су губитком про- 
дали своја имања тамо, али одмах купили земљу овде. 
Већ су богати, пуни жита. Није то само њина заслуга. 
Познају земљу, имају стоке, раде ђубре и питају за фор- 
дове ораче и моторе. Дебели, тешки, огромни, израсли из 
равнице, под великим црним шеширма.18 Сви се зову чика 
Јоца, теча Паја, Арса, а у чизме њихове могло би да стане 
по двоје деце. Тумаче ми јееење радове са толиком слаш- 
ћу, као уметност љубави. И збиља се нехотице сетих оне 
реченице А. Франса: „Земља је као жена, воли да се њоме 
опходи, ни сувише бојажљиво, ни грубо.“

Њих сам питао о злу и покору, који је настао по 
Банату и они су ми отприлике19 рекли ово: Журило се, то 
је најгоре. Богата стока, богата земља давана је голаћима. 
Нису мали брдски коњи, ни чупање жита за ову равницу. 
Нису криве црвене капице Личана око крчме. Требало их 
је мешати са газдама. Полако делити, а остављати гк> јед- 
ног главатог, као што је понеки20 бик међу воловима. На- 
сељавати Морављане, сиромашне Мачване, а не ове, што 
откопавају мравињаке.

Ишли смо даље ближе Вршцу. Докле око види све 
плодна равница и багрење. Где багрем ниче, најбоља је 
земља. Опет румунска граница десно и лево. Два сата 
јуримо преко поља необрађених, зараслих у корову.

Шумице, багрење, дуге, црвене, штале. На голој земљи 
у блату, бедне дрвене дашчаре. Пластови сена, брдски, 
прободени мотком. При улазу у некадашњи спахилук, сад 
назван Милетићево, гробље са много крстача. Деца Личана 
умрла при насељавању. 1800 људи, 400 деце станује по 
тим шталама. Не могу да звдају куће и по цео дан псуту. 
Тера се политика. Људи у подераном оделу, увек на 
окупу. Половина је у Лици, има их и на раду по фабри- 
кама. Један учитељ, који сеје кромпир, финанси и неке 
жене, што лупају рубље по артеском бунару. Један Рус 
књиговођа и надзорник. Земљиште усред21 Баната колони- 
зације, једног дебелог Руса, који је сав мастан и држи вам 
„надлежан“ говор о начину насељавања на Волги. Сви се 
туже и немају жита за зиму. Читав збор, гунгула око нас.

Уоколо ввде се где ору Швабе наполичари Личана.
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Надзорник, добровољац и сам очајно грди. Брдски је 
то свет, чудан и лен>. Али не треба претерати, нису они 
криви. Треба ту коша, волова, а нарочито реда. Ни жан- 
дарми нису могли да их натерају да ишчисте22 јаркове. 
Ови људи, брдски, страни, глупи на овој земљи, по цео 
дан очајно сакупљени, узбуњени сваки дан мржњом око- 
лине, пропадају, а са њима и плодна добра земља.

Мало даље је насеље Велики Рит. Ту су добровољци 
и Босанци из околине Бихаћа. Изгледа да су љубави демо- 
кратске и радикалске Личани и Босанци. Кућа у којој је 
пре становала спахиница, подељена је на четири поро- 
дице и изгледа мало бедно. Иначе људи и ту станују по 
шталама, жене рађају под једним кровом. У осталим пгга- 
лама, одељена само грањем стоји стока. Ипак је овде боље, 
војници су, осећа се неки ред. Био је сунчан дан и један 
деда, као гуслар, скупљао нас је све око себе. Звао се Вук 
Бараћ. „Зовем се Вук, господине, јер сам живео међу 
вуцима и био сам и ја вук, прави шумски вук.“ Око њега 
смех и пуно жутих, великих, банатских бундева. Оно што 
је сва та насеља спасло, те се нису претворила у кужне 
јаме, били су дубоки студенци, који су затечени.

Пошли смо даље и дошли у село Велики Гај. Румун- 
ска граница на пушкомет и огромна земља бивших спахи- 
лука. Пољопривредна жељезница упропашћена. Насеље 
Босанаца из околине Петровца. Једина радост да се чине, 
бркати и црни, добри граничари, иначе иста беда и исте 
слике као и пре.

У дворцу у енглеском парку, станује г. Бенин, шеф 
аграрног одсека из Вршца. Г. Бенин је сад радикал. Није 
био код куће, био је негде у лову са неком господом. 
Аграрна реформа била је у лову на фазане.

Вода је трипут23 давила и нико не сеје. Једино што 
је позитивно за државу, крај упропашћених поља, беше 
оно, што рече сеоски поп. За ове две године, откада24 до- 
ђоше ови Босанци, крстио је више деце, него за свих бив- 
ших тридесет година службе. У томе хвала богу има пер- 
спектива.

Окренули смо кола и враћали се кроз упропашћене 
земље, да ли25 ће се ту помоћи и како, нико не зна. Глава 
ми је била пуна анегдота, обешењаклука, афера, ееоских 
покора. Али жита из Баната да више не чекамо.

Ипак баш тог дана, 8. октобра беше дошла мудра и 
строга наредба из Министарства и рашчула се по свим тим 
упропашћеним поседима. Ко не буде обрадио лично земљу, 
која му је додељена аграрном реформом, губи је. Одузеће 
му се и даће се аграрним заједницама. Дакле реда, после 
пет година демагогије, афера, марифетлука и глупости.
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Одузеће се земља и предати аграршш заједницама. 
Гледао сам својим очима смех и псовку, коју је та наредба 
изазвала.

Коме ће је одузети и коме предати? Аграрним зајед- 
ницама? О строгости и премудрости! А знате ли ко сачи- 
њава аграрне заједнице? Баш ти људи, којима ће одузети 
земљу. Дакле одузеће им се и даће им се.

ЖОМБОЈБ НА ТОЧКОВИМА

I

Ових дана је потписана конвенција са Румунијом, по 
којој варошица Жомбољ и још нека села у северном Ба- 
нату, прелазе у Румунију, у замену за нека места насе- 
љена нашим живљем. Ствар по себи изгледа и разумљива 
и повољна за нас. О Жомбољу се у држави мало зна, а и 
то мало није нарочито згодно да пробуди жалост за тим 
местом, особито кад место њега добијамо, како је јављено, 
осам хиљада Србаља, намучених и изгубљених у туђини. 
Ствари, међутим, изблиза,26 често су сасвим друге, него 
што их званични извештаји представљају и зато је „По- 
литика“ изашла на лице места.

Путовати по Банату, било је некад јако обична и до- 
садна ствар, али се то изменило. То је постао крај чудних 
и огромних политичких каламбура, социј алних комедија 
и људске беде. Ту су огромна имања, читаве области, ма- 
ђарске госпоштине, разграбљена и упропашћена, која се 
сад продају чак у Индокину. Ту су београдски и пречан- 
ски адвокати, поји зарађују са тзв. политичарима милионе 
на аграрној реформи. Ту су добровољци, народна узда- 
ница, којима се дели земл*а и којих, изненада, има више, 
него што је било војске, уопште, на солунском фронту. Ту 
су насељеници, који се не насељавају, судије и полицајци, 
који су били кажњавани затвором за проневере, руски офи- 
цири и избеглице као економи и шећерне фабрике, које 
представљају научењаци. Једно ново и никако банатско 
шаренило, од којег се не види оно мало добра и напретка, 
што се јавља.

Путовати по Банату пре, у пролеће, по бескрајним мо- 
рима жита, међу орачима и пастирима, није било ружно, а 
лети је значило сензацију огромног, усијаног сунца, изнад 
безмерних поља, страховито плодних. Ипак, тек у јесен27 
виђао се у правој својој боји и раскоши. 'Гада је сав жут 
и румен од кукуруза и ужасно угојен, са животом села
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и жена, о којима би се могла написати нова збирка: „ћез 
Пашапбз."

Али сад, ове кишовите зрше, сав тај крај неизмерно 
је простачки и бедан. Море блата са сухим, голим дрве- 
ћем, мали, закисли обори и куће под дудовима, по прља- 
вим селима, у којима се тек ретко види покоји28 фењер, а 
увек чује лавеж паса. Кад буде пао снег, ако ове зиме 
падне, биће пусто и сиромахпно, као по Русији.

Што ближе Жомбољу, све гласније бива у возу. Раз- 
говор се креће око околних села, која као на точковима 
гУРаЈУ тамо и натраг преко границе. Нико више не зна ко- 
ја села, канали, путеви припадају нама, а која Румунима, 
и нико више ништа не верује. За село Кларију кажу да 
неће имати путева, а за Пардањ је сам министар признао 
да су његов хатар и земља заборављени у Румунији. Воз 
стиже у Жомбољ крај неке цигљане, где има зид окречен 
двојако — оно пгго је загасито значи Румунију. Врло при- 
јатељска граница и досад, а одсад изгледа биће просто 
за шегу.

Жомбољ дочекује врло лепом станицом, као варош. 
Са четрнаест хиљада Шваба, од којих су врло многи ми- 
лионари, место и само не зна нгга би хтело да буде. Живи 
сељачки, са стоком и коњима, са огромним ручковима и 
даћама свиња, а има кућа, које и по модерности и по 
намештају могу стојати насред29 Теразија. Кафане и ре- 
сторани су врло добри, хотели врло чисти, дебеле Шва- 
бице дочекују вас свуда са млеком. Жито им је чувено 
чак у Америци и сиротиње ту нема.

Нисам затекао никакву узбуну, мада знају да ће кроз 
коју недељу бити у  новој „отаџбини". Тишина је овде 
увек а сад је још тише, јер трговци не знају више како 
да цене и како да продају. Још увек се наилази на неку 
малу наду да ће остати код нас, али су већ спремни за 
долазак Румуна. Чак и сељаци показивали су ми доларе 
и чешке круне. Нова отаџбина може доћи.

Разговарао сам, испитивао многе, сви су једнако од- 
говарали. Охоло су започињали „ми Швабе“, па расипали 
своје грдње, савете и увреде. У ствари хоће да презиру 
и нас и Румуне и држећи нас високо хоће да их пошту- 
јемо мада30 не знају јасно да протумаче зашто. У ствари, 
они су саставили свој живот из млека, масти, коња, нова- 
ца, а све друго их се мало тиче. Зато су сви у једној 
партији, у немачкој партији, зато су сви у једном савезу, 
у Културбунду, зато су сви гласали за једног кандидата, 
за свог Швабу. Иначе су врло несносни и досадни. Коло- 
нисти, који су успели, они још увек живе својим швап- 
ским животом. Сав послератни хаос, политички, психички,
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њих мало занима. Једнако говоре о коњима, воловима, 
шталама, са узвиком „ми Швабе“. Покушао сам да видим 
како одјекује у њиним душама ужасна беда Немачке, изу- 
мирање и патње. Рекли су ми да су им деца тамо на шко- 
лама и да су дали неке прилоге, али тако флегматично. 
По кућама у богатству, они су сасвим одвратни. Једу и 
пију, и то је све. Зато им треба мир и ред. Рат је на њих 
слабо утицао; још мало више ванбрачне деце, иначе је све 
по старом.

Овај удар, премештај из једне државе у другу, ни 
тај их не дира, дубоко ее уздају у своје краве, млеко и 
новац. Али их је запрепастило то да их нико није питао 
хоће ли, њих „Швабе“. О Румунији говоре још дрекије 
него о нама, па ипак ће остати сви. Проблем је за њих 
јасан, где остају куће, земље, коњи и краве, треба да 
остане и човек. Нетачни су гласови који се шире да ће 
фабрика шешира у  Осек, да се селе у Срем. Ниједан се 
неће селити. Остају сви, а Румуне ће дочекати као и нас 
лојалношћу, заставама и говорима, које увек почињу, ви- 
соко уздигнутим носем ,,ми Швабе“.

II

У први мах, чини се да је Швабама збиља свеједно 
зашто и како их гурају у  Румунију и да на то више и не 
мисле.

Нисам хтео то тако лако да поверујем и почео сам да 
испитујем даље. Тада се све указа у правој боји.

По кућама, испод дугих редова давно свенулих липа, 
што миришу на штале и млеко, заиста не плачу за нама. 
Држава Срба, Хрвата и Словенаца значила је за њих фи- 
нансе, судије и опасне жандарме. Однос према њој значио 
је обезбедити краве, коње и млеко и са што мање судара 
швапска права, што значе малу порезу, немачке учитеље 
и нарочито да синови не служе у  Македонији, где има 
маларије и качака, а познато је да то за Швабе није, што 
треба да увидимо и сами. Кад се то реши, остало све нека 
ђаво носи, њих се мало тиче. Дивно је чути их како при- 
чају и како се смеју радикалима и демократима, који су 
долазили да преговарају. У име људских права, у име 
културе, у име Европе, они моле, ишту, захтевају само 
једно: да Швабама буде добро. То је њин програм. У за- 
мену за то они ће бити лојални, мирни, јести и пити и 
живети међу нама још два столећа, без трагедија. У ствари 
тај много и охоло хваљени швапски живот значи гомилу 
егоистичних, дебелих сељака и покорно развратних жена.
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Приредио сам себи два мала збора. Један у ресторану, 
под вођством г. Петна, трговца и демагога и што је пикант- 
но, председника жомбољских радикала. Други у фабрици 
г. Трајса, фабриканта цигље, окружног поглавара немачке 
партије.

У ресторану говорили смо просто, по швапски. Видео 
сам чудну организованост, сви ћуте, један говори, али што 
он говори и остали кажу.

Дрско и грубо исмевају нас, неред у држави, коруп- 
цију чиновника, радикале и демократе. Себе хвале, па 
хвале. Па ипак су после признали да им је било добро. 
Власти су биле меке, официри ванредни и нико их није 
дирао. Кад је г. Петн, при једном суседном столу, угледао 
једног Темишварца, почео је хвалити и Румуне. После их 
је захватила меланхолија, овде су имали школе, своје 
савезе, партију и Жомбољ је живео, као насред31 Немачке. 
Сад их избацујемо из државе, а нико их не пита хоће ли 
да иду. Ни једна држава на свету, још никад то није учи- 
нила. Жомбољ вреди више од Београда, толики коњи, то- 
лико жито, толике уредне и чисте Швабе, а ми их дајемо, 
тако лако дајемо. Како смо смели онда досад32 да захте- 
вамо од њих верност и како ћемо смети захтевати то од 
осталих? А запгго их дајемо? За она бедна српска села у 
којима нема ни пола толико Србаља, колико званични из- 
вештаји кажу. Све је то лаж са тим српским селима, све 
је то због г. Нинчића. Он је увређен, што су на његовом 
збору викали. А верујте, само је случајно један доброна- 
мерни Шваба звиждао. Како смо га лепо дочекали, како 
смо га лепо дочекали!

Запрепастили су ме ти гласови да је Жомбољ пребачен 
у Румунију зато, што се г. Нинчић увредио. По Жомбољу 
се то озбиљно говори, а демократе чиновници то јавно 
шире.

Код г. Трајса, фабриканта, који ће ускоро бити и 
посланик поновила се та халабука, само мало уљудније. 
Фабрикант ми је прво говорио, иронично насмејан, о на- 
шој економској слабости и глупости. Он продаје своју 
цигљу у Грчку, а жито у иностранство. По њему је изгле- 
дало да губимо пола државе.

Што се тиче скандалозних вести о Жомбољу, црвен 
у лицу, није хтео одмах да говори. Тек кад је уредник 
„Жомбољских Новина" смешећи се заклимао главом, по- 
новише своје сензације, које по Банату причају.

Све је због тога, што су преварили радикале. Свему 
им је крив г. Нинчић и г. др Иван Вееелиновић, радикал- 
ски кандидат из Кикинде. Добили су свега 70 гласова. Чак 
и г. Колбус, Шваба, радикалски кандидат гласао је на
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другог Швабу, а не на себе. Господине ми смо Швабе, сви 
смо у „Културбунду", сви смо за немачку партију. Смешно 
је да су поверовали да ћемо гласати на њих. Изгубили су 
два посланика. Освета Нинчићева, освета Нинчићева.

Покушао сам да дознам откуда ти луди гласови. Траг 
је водио међу бивше жомбољске чиновнике, демократе. 
Али и радикали сами распростиру те гласове, јако памет- 
но зато, да заплаше Швабе и покажу своју силу.

Што ме још више запрепасги, то је како тамо уоп- 
ште33 говоре о држави. Отворено и грубо рекли су ми да је 
г. Веселиновић таст г. Нешића и зато је Жомбољ предат 
Румунима. И кад сам покушао да те глупосги угушим, 
упутили су ме на г. Јоцу Будишиног, радикал. вођу у 
Кикинди, противника г. Веселиновића, који то отворено 
прича и још понешто што се не да34 написати. Тако се 
ратује у Банату за мандате.

Сва ова земља, ова поља, ова несретна села, што не 
знају више на коју ће страну, гурају се дакле, по миш- 
љењу овдашњем, тамо-амо по граници, због породичних 
сплетака, за које би се другде ишло на суд.

Оно што сам затим чуо било је још горе. Ужасне афере 
царинарница, чиновника итд. Тога дана продат је млин 
„Панонија“, противно обећању министра фивансија. Фаб- 
рикант Трајс, сумњив властима политички, морао је да 
плати огроман порез а речено му је да је то зато што је 
вођа Немаца. Он је међутим набавио кључ плаћаша пореза 
и законске наредбе, које се баш не показују иначе. Кад 
оам га питао откуд, он се насмејао и рекао мирно: „Лепо. 
из Министарства, од г. Николића, имам и ја пријатеља.“

Тако ето изгледа, изблиза35 Жомбољ, који је већ нато- 
варен на точкове, да га одгурамо у Румунију, са свим 
његовим Швабама, млеком, Швабицама, посланичким кан- 
дидатима. У Румунији чекају наша села, која треба да 
дођу у замену.

Пре поласка воза за Кикинду, ноћу, у киши, нашао 
ме је бирташ станице. И он мора да се сели. Мирно ми је 
показао жену и сина, који је крај жељезничке лампе учио 
читанку Геце Кона и рекао: „Ето видите, господине, некуда 
морам са њиме. Ово је двадесет трећа сеоба моје поро- 
дице.“ Био је избеглица из Сирига, српског села крај Сеге- 
дина, где је била ушла наша војска па изашла, а Мађари 
опет дошли. Тамо је оставио кућу и земљу будзашто.36 Сад 
се опет сели. Инвалид је и нема десну руку.
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ДАЋА У КИКИНДИ

Стићи у Кикинду возом то је сасвим обична ствар; да 
би је упознали, треба у шу да идете колима, у сватове. 
Овако вас дочекује обична станица као и другде и афере 
царинарнице, као свуд у држави. Једина сензација то је 
романтични омнибус у блату пред станицом, који овде зову 
„анибус“ и који вас вуче по дугим улицама, што причају 
да су све наше вароши волеле да буду села. Дуж беско- 
начне улице редови липа. Један огроман млин, можда нај- 
већи у држави, па безбројне сељачке улице оних квартова, 
које овде зову „фртаљи“. То овде није макар шта, људи из 
,,фртаља“ значе наркзчиту нијансу Србина и радикала. 
Затим се указују велике и лепе зграде, биоскоп са сликама 
Миа Мај, бирцузи по ћошковима и црквени торањ. Мало 
даље лепе зграде, гимназије, суда, општине, и огромна пи- 
јаца. Али није то Кикинда. Кикинда то је нешто невид- 
љиво, што се назире тек после кад је човек напит. То је 
село, докле поглед допире радикалско, у ком људи имају 
огромне чизме, огромне бркове, огромне трбухе, огромне 
волове и огромне пластове сламе, који надвисују куће, на 
којима се и по небу возају сваке недеље сватови. Све је 
то српско и православно и радикалско и целе зиме рађа 
Србе, православне и радикале. Тако је било и тако ће 
бити.

Дан уједињења прослављен је и у Кикинди свечано, 
само мало доцније, јер СХС за њих значи просто Србију 
и дан уласка српске војске, којој су дали читав пук до- 
дровољаца, хиљаду и сто на броју, са мртвима, који су 
остали у Македонији и који се неће вратити ни за свечаре.

Стигао сам доцкан, после подне, кад је огроман ручак 
у част војске, на коме је било 400 званих, био прошао. У 
великој дворани, у  којој се иначе сад игра: Сеостси Лола 
и Фаун, био је постављен огроман сто, засут увелим „ле- 
пим Катама“ и исполиван вином. Градоначелник и три 
пуковника артиљерца били су једини, који су још сасвим 
право гледали.

Цигани су свирали и коло је играло. Али није то била 
права Кикинда, то је било тек тако са господом. Пре подне 
се све лепо свршило, сви су били у цркви, а Милош Буди- 
шин упрегао је свој шестар, шест грдних вранаца и прово- 
зао бригадира. Звона су звонила за покој душе мртвих 
Кикинђана.

Пред вече тек, Кикинда и на овом званичном банкету 
учинила своје. Све је било изгужвано и почели се ски- 
дати капути. Лазар Бартул, кабаничар, узвикивао је крај 
мене одушевљено: „Нисам ја стар као чика Миша,“ и 
тише додавао: „О мој господине, жена је слатка тек кад се
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озноји.“ Али да не мисли неко да је настала пијанка, све 
је то ишло мирно и весело, како то доликује челенци 
диштрикта — ако још има кога, ко зна шта је то некад 
значило диштрикт.

Кроз кафанске прозоре спупггао се зимски, кишовити 
мрак. Говора је било много и док су трајали ја сам ишао 
од друштва до друштва, око стола и бележио. Колико 
смешних ствари на Дан уједињења, искрених и банатских.

Под запаљеном свећом са Циганима сав црвен у лицу 
седи Мика Катаривас и пева српске убојне песме. Срнао 
и Орјуна. Српска национална омладина. Мика Катаривас 
је виђен члан тог „ужасног“ друнггва. У ствари то је врло 
добар човек са кудравом косом, београдско Јеврејче. Ве- 
лики радикал, десна рука Јоце Будишиног. Бивши танц- 
-мајстор сад трговац хаљина у Кикинди. Дошао је одне- 
куд37 после ослобођења и задржао се ту, добри и весели 
човек. Каже: „Ја често идем у Београд, познајем ја све, и 
Вујичића и Нинчића и Сршкића. Стално сам на путу и 
живим само за партију. Виђам их често, али се они праве 
да ме не познају. Еј Сршкићу бре, зар ме не познајеш. . . .  
а кад сам те учио валцер?“ Рукама маше, очима жмирка 
и пијуцка. Овдашњи га Јевреји мрзе.

Затим сам разгледао велике и славне иартијске људе. 
Ту је старина седа Марко Богдан, велики радикал од 1918. 
год. мада38 пре није могао да види Јашу Томића. Зет му је 
барон Герлиц, Мађар, али он је велики националист, као 
сви Кикинђани. Диван и бистар и лукав, са четири разреда 
основне школе, он је национализирао фабрике, управитеље 
банке, трговац и економ. Преврће радикалску странку та- 
ко да све пуца. Господин Нинчић мора лично да долази у 
Кикинду да је лепи. Уоколо39 артиљеријски официри и 
две-три Лале под шубаром и два капуташа, сасвим поки- 
сла, од којих један једнако понавља свом напитом другу: 
„Јоцо држ’ фасон, Јоцо држ’ фасон.“

На крају стола, међу ситнијом господом диже се је- 
дан еух човек да говори. Дизао је чашу, изнад свећа, вин- 
ских чаша, спарушеног цвећа, кафа и прљавих сервијета, 
али нису хтели да га чују. Имао је огромну, донкихотску 
сенку. Сух и смешан, то је господин Чавић-гњавић, цела 
га Кикинда зна. Воли да швори, а не воле да га слушају, 
међутим немају право. У великом жагору и диму, забора- 
вио сам да бележим, толико је његов говор, о наптим гро- 
бовима, Македонији, северном мору, банатском изобиљу, 
сузан и очајан био чудан. Пошто су опет поскакали на но- 
ге, одликовања и сабље зазвечале, чаше гресле о зид, бе- 
седио је поп Јакшић, јер онај други био је већ напит.

И тај поп значи невероватну, у паланци сахрањену 
говорничку снагу. Риђ, са очима под стаклом, тресао је
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напитим душама Кикинђана, кар увелим лишћем. Говорио 
је о савести и патњи, о пијаном србизму, са грозном калу- 
ђерском екстазом. За један тренутак Банаћани су били 
пренеражени. После његовог говора настало је опште гр- 
љење и љубљење. Цигани су кидали жице, а потпоручни- 
ци лупали чаше о зид. Кикинда, велика Кикинда певала 
је многаја љета изгинулим Лалама.

Мало даље грлио се и љубио Ђура Варађанин виђен 
газда, са седом и лепом главом. О њему има мало да се 
каже. Поштен је и има двокатницу на пијаци, која би 
могла и у Београду да стоји. Елем његова двокатница има 
балкон али он тамо не седи, не, изнесе лепо столицу пред 
капију и тамо седи. Неће он да буде господин.

Било је већ доцкан кад сам се умешао међу добро- 
вољце. Они су најочајнији, из најлуђе радости падају у 
помамну жалост и бес, као да их мртЕИ другови гоне. 
Ништа им не ваља и све им се чини да је било узалудно. 
Папуџија Урош Малогајски, са страшним брцима, пун од- 
ликовања, запрепастио би све оне, који говоре о дебелом, 
питомом и мирном Бакаћанину. Пригушено и горко причао 
им је и јадао се на Србијанце. Неки капетан псовао му 
је швапску мајку и то још памти. Затим га је мучио неки 
господин, који је у Одеси крао коње. „Е мој господине, 
нека, нека, а верујте волео сам пре да видим шајкачу ви- 
ше него своју маму.“

Што је ближе била ноћ, Кикинда је све луђе славила 
свечани Дан уједињења. Не кажем да је било гадних40 ства- 
ри, али је дворана изгледала, као после сватова. Људи су 
били изгубили главе, пили и љубили се. Дуги столови, са 
запаљеним свећама и цвећем, поповима и људима у црном 
изгледали су као после даће.

Најчуднији и најискренији био је говор артиљеријског 
команданта, нама, млађима.

Са чашом у руци, уморан од кола, он је са лудим 
жаром рекао све што му беше на срцу. Крагујевчанин, 
стари војник, био је при потпуној свести. „Шта ћу ја овде 
господо међу вама, за мене је Македонија. Нашто и ови 
топови и све друго, нама треба коњица и ништа више. 
Месец дана сам овде, али имам да известим, па да идем. 
Није ово за нас. Ово је пропаст, све се пије, све се једе, 
све питомо, све мирно. Нисам жењен и пропићу се овде. 
Идем ја у Македонију где има посла. За вас је неколико 
жандара и готово. Зар ви мислите да дође до чега, да ћу 
ја да седим ту, у блату. Моје топове на воз и хајд иза 
Дунава, у Срем. Тамо мало да почекамо, да се скупимо у 
песницу, па онда удри до Пеште. А ви ћете да горите. 
Ући ће, мора да уђу, запалиће, мора да запале, Кикинда 
ће да гори, мора да гори“ итд.
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Можете мислити како је умирио и утешио Лале. Слу- 
шали су га забезекнуто. Иза Дунава, иза Саве, а Кикинда 
да гори.

Прави пандан том говору био је говор сенатора Ки- 
кинде г. Живка Ротарова. Он је био у жакету, и кад је 
покисао ишао је од стола до стола и куцао се у име гра- 
доначелника и сената. Мали господин са главом као круш- 
ка, он је гвшденом логиком доказивао да је имао неке 
односе са руском царицом и да је он Распућин. Кад га је 
пуковник загрлио и етиснуо на столицу да седне, побледео 
је и 'јадао се да има шуљеве. Изговорио је сто одушевље- 
них здравица, али без везе. Грдио је изненада Црногорце 
и био све блеђи и заиста га је болело да седи. Најзад је 
потпуно изгубио моћ националну и говорничку.

Кад смо изашли из дворане падала је киша у ноћи.
Тако је наша челенка диштрикта Кикинда прославила 

званично Дан уједињења. Народ је викао: „Живео Краљ 
Александар и Његова Госпоја и Његово дете.“ А све то 
није било нимало41 ружно, као што то можда овако опи- 
сано изгледа.

СЕЛО И КИКИНДА

Кикинда је била пре рата један велики, српски трбух, 
набубрена насред Баната и навикла да друте вароши имају 
шаренило и фини састав нервних органа, док она жваће 
и рађа, тако да је оставила другима да пате и изумиру, 
са својим празним црквама и малокрвним породицама.

Сад је постала погранична варош на нашем северу, 
па полако поста!је и крај свог дебелог српства нервозна и 
замишљена. Још не осећа нову судбину и живи као се- 
љак, ипак је губитак Жомбоља већ узбунио ту велику 
шубару Баната.

Одсад42 ће околина код ше куповати и трвовати, цари- 
нарница мора прећи у Кикинду, па доћи и суд и срез, па 
граница. Ала ће да се кријумчари! Засад још изгледа 
огромно банатско село. Рано се мрачи, у кафанама се 
бекрија, нигде живе душе, а свуд лавеж паса. Равне, 
дуге силуете кућа, улица у блату. Буђење сасвим сељач- 
ко, не звижде возови, не свирају фабрике, шкрипе ђермо- 
ви и бунари, стока муче.

Пијаца је затим један огроман паорски матине.
Шта продају, шта купују, бог би их знао. Зими немају 

посла, па ћаскају. Понеки се довезао због апотеке, јер 
жене нису ни за шта и много деце умире. Те апотеке, 
офарбане плаво, жуто, црвено, зову се практично и без-
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имено: ,,у плавој“, „у жутој“, „у црвено>ј“, са чудним ле- 
ковима. Огорчени су особито против жена у које је после 
рата, ушао неки ђаво. Цео дан еу на пијаци, мада43 ништа 
не продају, све због прија и разговора. Постоји прича о 
једној, која је месецима износила свог ћурана на пијацу, 
мада44 није хтела да га прода, само због брбљања. Једно 
јутро кад је снајка устала, нема јој ћурана, нигде ћурана. 
Јури, па тражи, ћуран нестао. Кад тамо, ћуран изашао 
сам на пијацу на своје место па чека.

Тај свет, „паорски радикали“, како се сами називају, 
мало се лроменио. Лула и ракија, она стара, само кожух 
нестаје, место њега шију од цивилног штофа, разни, наро- 
чити, паорски шнајдери. Још увек гледају да ма како 
купе каруце кад им син дорасте за женидбу. Сватови су 
чести, коњи и девојке лепо накинђурени, као од вајкада, 
али младожења никад. Па и стари још увек свршавају 
брзо своју тоалету. Онако у гаћама или чакширама дови- 
КУЈУ „Сосо, дај шешир да се обучем“ па су обучени! Уопш- 
те45 са момцима није зло. Наврше петнаест година, па се 
замомче. Отац их одведе у бирт, где „тако евиру, тако 
игру, да све пуцу пете“, отац плати пијанку и психолош- 
ки проблем је свршен. Али у жене је ушао неки ђаво. По 
селима чак појавише се фризерке, а у коло нико више не 
иде без фризерке. Коло већ давно не игра пред црквом, 
него у крчми, недељом после подне.

Отишао сам да видим и то, рекоше ми да се игра и 
ванстеп. И заиста медведи и мечке обучени у свиле и 
сјајне тоалете, као оне код Цупаре у Београду, вртиле се 
ознојене и тресле. Нема ту неморала. Понегде48 се и дох- 
вати што и пљесне, чује се „ију“ и ,,отац“ и „шинтер“, 
али се због тих ситница нико не узбуђује. Српкиња се 
држи, што је и краси. Питам једног момка у гужви: како 
се девојка задобија? „Е мој господине“ — каже он — 
„ухвати је само добро за минђуше, па ћеш да видиш, не 
може ни да мрдне, па ти после шалај.“

После игранке обавезна је најозбиљније, шетња по 
корзу. То је десна страна главне улице. Сви капуташи 
то знају и недељом иду само левом страном. Али опанак 
полако нестаје и замењује га ципела, са гуменом петом и 
сандал.

Живот осталих пролази у кукању. Трговци се јадају 
на новац и банке. Банке на Београд, који ие даје кредита. 
Фабрике су национализоване, али то је весела ствар. Ак- 
ције су остале у рукама Пеште и Беча, а само у мањем 
броју браће Чеха, у чланове директоријума међутим уни- 
сали су виђене и партијски моћне Кикинђане и Београђане.

Огромна млинарска индустрија, сва трговина житом у 
рукама је Јевреја. Они се играју са ценама и смеше. По-

6 П у топ и си  II 81



сетио сам највећу зграду, млин, један од највећих у др- 
жави. Дочекаше ме директори са пуно ироније. Један се 
зове Лео Брандајс, а други Феликс Фишер. Један је „Ма- 
ђар“ а друш „Чех“.

О Жомбољу су говорили са презрењем; да смо га дали 
значи глупост. Губимо много жита. А неколико хиљада 
српских душа? То су наивности. Државу не чини народ, 
господине мој, него новац, индустрија.

Стран капитал? Па у Југославији је све стран капи- 
тал, каже ми презривим осмејком господин Брандајс. Ју- 
гославија — па то значи стран капитал. Напишите ви да 
је главно да га има и што више. У елучају рата? Госпо- 
дине, то су којештарије, новац не зна за национализам. 
Има ли страних поданика? Има. Па Боже мој, ви немате 
способних људи. Наређења? Да, из министарства дошла су 
нека наређења, да се страни поданици, сви који нису наши 
држављани, морају отпустити,47 али Боже мој, ко то кон- 
тролише, ко ће још и о томе да води бригу. Наређења су 
зато ту да се не извршују. Националност, та оставите се 
тога, имамо ми и Кикинђана и Београђана.

Пишите ви о том, да 'је ова држава сама себи највећи 
противник. Ево вам оригинално писмо из Сплита од нашег 
заступника Пашкеса и Аљиновића. Прочитајте: талијански 
бродови продају будзашто48 и у најзабаченијим лукама 
Далмације. Замислите само Талијани продају и отеше нам 
конкуренцијом сву обалу, па и унутрашњост чак до Алба- 
није. Талијани који ни за себе немају брашна могу нама 
да конкуришу. А знате ли зашто? Јер немају никаквих 
терета, царина. Ваша влада им је то сасвим збрисала. То 
ви напишите, тога нема нигде на свету. Изгубили смо 
Далмацију, Груж и Херцеговину, Албанију, а све је то 
пре рата куповало од нас.

„А знате ли зашто је то тако?“ — диже се тихим гла- 
сом један господин са столице.

„Зато што је мама министра трговине Талијанка — 
верујте, знам ја то.“

Нисам могао да се уздржим и да га не запитам: „Јесте 
ли Ви демократ, господине?"

Цигљане продају цреп у Грчку и то је све. Иначе се 
живот окреће око кафана, пијаце, трговина. Понека49 бачва 
се вуче дугим улицама, помало50 соли, помало51 катрана. 
Али један процент порезе на обрт све упропашћује. Ту је 
земља па сеју наизменце жито и кукуруз, кукуруз и жи- 
то, па опет кукуруз и живот ее не мења. Сат црквени 
једнако одбија и понеко52 умре. Мењају се само начелни- 
ци. Онај који сеје репу, или почне неки друш посао, брзо 
је проглашен за фантаста и револуционара и не добија 
девојку тако лако. Хоће Кикинда да остане Кикинда.
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Недељом приређују соколске вежбе, женске вежбе и 
музичке вечери, понеки несретни професор оснива библио- 
теке и предавања узалуд. Али све је то као и позориште. 
Чудно и пролазно. Сутрадан53 се опет настави селендра. 
Киша пада, блато је и од дуга времена отеже се кроз нос 
„менекана, тебекана“.

И тако би о Кикинди, овако у зиму, могло да се опет 
понавља све једно те исто, да се као две козе на уском 
брвну, нису састали радикали и Кикинда.

РАДИКАЛИ И КИКИНДА

Радикал бити значи овде имати фамилију; то иде са 
оца на сина. Има овде радикала, којима партија значи 
исто што и кућна слава, или смрт детета. Бити радикал 
то је овде значило, пре, бити човек, бити поштен, имати 
коње, жњети, сејати, причешћивати се, бити тутор у црк- 
ви. Пре рата све је то било тако јасно. Јаша Томић па 
Бог, а већ о Србији да и не говоримо и она је била ради- 
кал. Сад је то постало све ситно и друго, сасвим друго.

У прво време, намножише се демократи по Банату. 
То је било нешто ново, али је брзо прошло. Све неки нови 
називи, све нешто мораш да врдаш, да дубоко мислиш, 
да удешаваш. Није то за нас Кикинђане!54

Уосталом сад је код демократа епоха поетичног. Као 
што су некад, људи финијих нерава и руку, збуњени од 
глупости гомила, са неким тајним осећањем великих, 
европских веза стварали либерале, тако се сад повлаче у 
демократе сањалице, уморни и невесели. То су људи у 
Соколу, у културним друштвима, омладинским матицама, 
добри, мало напукли, што са ужасом посматрају ову нову 
пасму што виче по Кикинди и Банату.

Радикали сад цветају и пуцају. Пуцају надвоје55 од зре- 
лости и сад ће да им се реши судбина. Судар нових ради- 
кала и Војводине, значи једно огромно запрепашћење. Не- 
маш да мислиш и да врдаш, немаш да падаш у жалост и 
као бајаги да наричеш над прошлошћу. Дођеш, па бијеш, 
распалиш шамар на пример, па гле, и тога мора бити, на 
томе се кида будућност! Тако кажу! Имаш четири разреда 
основне школе, идеш брате, па си шеф финансијеке управе. 
Можеш и кућу да срушиш, можеш и министру да опсујеш 
штогод. Зарадиш два милиона; па и тога мора бити. Идеш 
улицом па се решиш: ове, што станују лево преместићу у 
Сомбор, ове, што станују десно, у Митровицу, па шта, ти 
рече и тако бива.
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Ма колико сузно и сентиментално викали пр-отив тога, 
састанак радикала и Кикинде значи једно страшно буђење 
у Банату. Ноге и руке, што су пре биле непомичне, сад 
знају да цикну, а очи знају да зажеле похлепно, руке да 
зграбе. Живот је постао опасан и луд, али и богат. Пада 
се, живи, богати, части, страда као у сватовима. Прошло је 
доба кад је све било далеко, еад је све близу, и држава и 
каса. Тако ми је причао ново стање један одушевљени 
Кикинђанин. И нисам могао, а да не признам: „Да то је 
дивно, за оног, чије се коже не тиче.“

Вође радикала овде, пуне су локалне трагике и кон- 
траста. Две велике фракције радикала, које се сулудо 
боре, воде два огорчена непријатеља. Трећи међу њима, 
онај који се смеје, невидљиви г. Марко Богдан ћутљив је 
и обазрив.

Доктор Веселиновић, бивши посланик, стари је госпо- 
дин, који сад мното пати. За н>им је све оно, што има 
традиција из доба Јаше Томића. Његове приче, тумачења 
и разлози јетки су и меланхолични. Живот му је прошао и 
сад на крају дошла је горчина. Дуге борбе, а нико не каже 
хвала. У капуту се остаје сиромак а политика на оенову 
мисли, конклузиј а је као наука, Банат је пе воли. Прошао 
је Албанију, Крф, таст је г. Љубе Нешића. О Банату го- 
вори са очајањем, корупција, сељачки обешењаклуци, стра- 
ховита банда полицајаца. Којекакви чиновници, србијански 
и пречански олош. По њему предстоји ове и идуће године 
криза Радикалне партије. Из његовог разлагања види се 
очајање школованог човека и појам о широкој, идејној 
странци. Изгубили су осам стотина гласова, школоване 
људе и мале сељаке, због зулума газда и дошљака. Ску- 
пило се много лопова, богата партија хоће да влада, газ- 
дашка. Партија срља у пропаст, јер се свачим прља. А ове 
сељандуре и дрипци на власти неће школе, ни осветљење, 
ни калдрму, ни реда. Али се ипак нада: још једна година 
критична за радикале и они ће спасти државу. То ће бити 
њина последња, дивна епоха. Његови су синови ратовали, 
пуни одличја, а он се потуцао цео живот за Србију. Због 
оних других изгубисмо осам стотина гласова, морал, углед 
и програм. А што се мене тиче — каже уморно и горко — 
на мене се бацају блатом, јер су посланици у Београду оа 
њима. То ми је хвала. Што се тиче Жомбоља, видићете и 
разумети све кад будете упознали г. Јоцу Будишиног.

Јоца Будишин је вођа већине радикалске. Породица 
Будишин значи сељаке огромне, по пола хвата, дивне, теш- 
ке људе. Као што су им огромне чизм<е, руке, иоге, такве 
су им и столице и столови у кући, такве су им и куће и 
стока. Увек их има неколико браћа, сав их Банат зна. 
Сваки брат има око хиљаду јутара земље и огромну стоку.
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Сва им је родбина таква и сва деца. Мушкарци са крупним 
очима, велики љубавници. Понеки56 је још тако леп, црн и 
оштар, као да је сад дошао са Ибра или Таре.

Ето Милош Будишин витак је и црн и може на диле- 
тантним забавама да игра Обилића. Његови су покрети 
мирни, свака реч чиста и јасна, господска. Кад упрегне 
шест коња, нико не би рекао да оре и копа. Знају га сви. 
Оближње мађарско село, Кишорос одвело му је, док су 
још хусари одлазили, стоку. Са три слуге, са четири пушке 
ушао је усред57 бела дана у село и вратио своје. Ниједна 
пушка пукла није, мада58 их је било доста, а кажу да је 
страховито тукао бичем насред59 села. Диван му је профил.

У „ратарској читаоници“, што значи фотеље и карте, 
нашао сам и другог Будишиног, г. Јоцу, оног, што по Ки- 
кинди ведри и облачи. На једној столици седело је весело 
нешто, огромно и меснато. Руменио се као зрео кукуруз. 
Очи, запаљене можда од бивше трахоме, мисирске боле- 
сти, која је овде у стилу и која је у Аустрији, епасавала 
од војске, гледаху ме ружно и кисело кроз наочаре. О 
прошлости својој није хтео да прича, једнако се смешио. 
Мирно је тумачио како је учитељ Главашки, који је масу 
радикала одвео у земљораднике, премештен. Не боји се 
ничег, говори лагано и грубо. Из његових разлога избија 
ужасна снага еела и цинична бистрина сточара. Признаје 
да је сад код радикала зло, али томе је крив његов про- 
тивник. ,,Е мој господине — не стоји партија на чиновни- 
цима, њих ја стиснем, па они куд ја хоћу. Тако је било и 
увек ће бити. Ко ће још зидати на тим богаљима.“ Исто 
тако мирно предвиђао је огроман крах српских трговаца у 
Банату. На све се то смеши, о пропадању свих тих људи 
говори сасвим мирно. Није уопште усхићен ничим. Ни за- 
ставе, ни говори, нипгга га не дира. Не затрчава се у доб- 
ром и не жали никога. Радикали треба да буду партија 
оних, који имају! Сиротињи је и тако свеједно. Идеје и 
програми мало значе, друго што треба умети. Што се тиче 
противника, он је свему крив. Излапео је и све то ради 
његова кћи Олга. Са једном сељачком бруталношћу, он ме 
тада обасу сплеткама. Све је истина о Жомбољу, пгго се 
прича. Трговали су са границом. Позивали су газде да 
плате, па ће припасти нама, ако не плате хатар остаје у 
Румунији. Сви су то радили. О доказима неће да говори, 
него наставља остало у некој страшној веселости, као да је 
Ђаво Пјетра Аретина дошао у Кикинду и ушао у њега. Са 
државом је задовољан и будућност је лепа, у Београду 
има веза, посланици су на његовој страни. Шта све може 
бити? Ништа не може бити, све ће удесити радикали. А 
господа? Па нема више господе, нема у овој земљи господе
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— каже тихо, са зеленим, преживелим погледом и смеши 
се доброћудно.

ГРОБНИЦА ЧАРНОЈЕВИЋА

Изаћи из Кикинде возом, то је сасвим обична ствар. 
Да би излазак био у стилу свега што сте видели и чули, 
треба да изађете из ње у зору, са пијаним кочијашем, који 
ће западати из баре у бару, тако да осетите чар кикинђан- 
ске левче, псовке и ракије од дудиња. Кола ће вам испра- 
тити раздражени белови и пробуђене гуске, а пљусак 
воде, што бије до коњских сапи са копита даће вам илу- 
зију поплаве и равнице. И збиља чим стигнете на крај 
села навешћете се на банатску равницу, као на море. Нигде 
лепшег неба од тих небеса, плавих, зелених, жутих, сребр- 
них, пуних безбројних зорњача. У даљини су насеобине 
аграрне реформе, које идем да видим, афере и грофовска 
имања.

Бескрајан ветар, као над пучином.
Кикинда остаје, у пијанкама, клеветама, партијским 

свађама и глупости, али губи полако контуре карикатуре 
и први осећај, да смо изашли из огромног чопора волова и 
крава губи се и уступа место у колима, једном располо- 
жењу раздражено радосном.

Огромна је Кикинда, и огромне су њене ноге и руке. 
Загрлила је земљу и рађа своју децу, чије су љубави и 
патње, добро и зло, све по пола хвата. Поруга се све више 
стишава и уступа место дивљењу: колике Србенде, кзоликк 
животи, колики љубавници, колике чизме, боже мој. О Ки- 
киндо, на северу, на граници, лепа си и огромна међу 
изумрлим, хектичавим Банаћанима, што носе папуче, као 
читав плот жита, или огроман клип кукуруза, да те небо 
види.

Кола прскају блато на све стране. Коњи не касају, све 
до Жомбоља60 морамо укорак.61 У колима опет јадање. Сви 
се јадају на путеве, пролазнике кад зауставимо и запитамо, 
чујемо читава чуда. Пет година нико овде засипао није. 
Враћа се старо доба. Свет се опет крсти кад седа у кола.

Одмах иза Кикинде отпочиње аграрна реформа. Није 
то земља, нису то њиве, није то ораница, већ аграрна ре- 
форма. Радикалска и демократска, да не мисли неко да 
су демократе боље биле, напротив.62 Подељене су земље и 
црквених и политичких општина. А ко је био први да општу 
земљу подели појединцима, у име општег интереса, данас 
се више не зна. Настаде лом и траје крађа. А што је још 
лепше премештај тамо-амо, премештај и у аграрној ре-
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форми. Нигде у Банату ниједног човека не нађох, који је 
веровао у добивену земљу. Само се чује: „Дао г. Прибиће- 
вић, дао г. Шећеров, дао г. Нинчић, дао г. Гргин, одузеће 
г. Прибићевић, одузеће г. Шећеров, одузеће г. Нинчић, 
одузеће г. Гргин, вратиће г. Прибићевић, вратиће г. Ше- 
ћеров, вратиће г. Нинчић, вратиће г. Гргин.“

И као што су деца пред црквом, чиновничка деца, Ср- 
бијанчићи, који су дошљаци у Кикинди, при прослави Дана 
уједињења, кад је дефиловала војска, по нечем, по глави, 
по капи, по носу, ко зна, радосно распознавала официре и 
гласно погађала прстом: „Ово је наш, ово је Шваба, ово је 
наш, ово је Шваба,“ тако овде, у хатару, и где још није 
засејано жито, мој кочијаш и моји пратиоци мирно и си- 
гурно показују: „Ово је земља, ово је аграрна реформа, ово 
је земља, ово је аграрна реформа.“ Нит честито узорано, 
нит честито засејано. И није чудо, баш тога дана премеш- 
тали су опет неке добровољце, са земаља већ засејаних. 
Зашто? афере, афере, партија, партија. Све до великог 
имања, грофа Сечењија, који сад станује у Пешти, имања 
великог око 4000 јутара дивне оранице, све подељене аграр- 
ном реформом, мења се тако боја земље, обрађена лепо, тек 
онако од беде и никако.

Ветар душе као на мору, понеко63 се дрво тресе, а уо- 
коло мирна блатна земља. Ниједна шумица не остаје на 
миру, Србин дрво сече, а Србин допушта. Дуж румунске 
границе требали смо да идемо до огромног имаша грофа 
Чекоњића, са великом афером, али афера је већ била 
свршена. Звали су ме и до једног другог места на граници, 
где има једна интереоантна крчма, коју држе три жене, 
неудате,34 „код три мараме". На обзорју се виде грофовске 
штале, где су сад смештене колонисте.

Непрегледно и богато имање заокружено је и ограђено 
дрвећем, док око догледа. На средини једна упропашћена 
шумица и у њој гробница породице Чарнојевића. Кола про- 
лазе крај обичне слике аграрне реформе. Необрађена поља, 
пољопривредне машине, што већ годинама стоје на киши 
упропашћене, један запуштен млин. У разнесеном „дворцу“ 
грофова сад станују управници. Јад и лудница у економији. 
И управнике мењају и премештају као од шале. Олтужбе, 
сплетке, акта, преписке и економија. Нико вшпе не зна 
шта ће, куће опале, стока се не види, колонисте очајне. 
Сад је управник један стари господин, пензионисани пуков- 
ник Јанковић, из Београда. Други, отпушгени јаучу и ку- 
кају. Један бивши, Рус, коњички пуковник, са дивном же- 
ном, отеран је у слуге. Дрхћући и лупајући песницом бра- 
нио се и клео. Нико ништа не пита, само отпушта. Селио 
се са Крима, на Галипољ, колера, мртви, лутање по Грчкој 
и најзад економија у Банату. „Господине, тако ми Бога,
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невин сам, ах да ми је добити неко место код неке ергеле. 
у коњима се тако разумем.“ Његова госпођа, бледа и фина, 
сузно ми говори да је упутила молбу на т а б а т е  Пашић и 
да њен муж, пуковник кавалерије, не може бити то, што 
му подмећу. „Не знамо шта се са нама збива, не разумемо, 
идемо тамо-амо.“

Насељеници су као и другде по Банату, Личани, већи- 
ном потпуно бедни и одсутни. И остали по цео дан у крчми. 
Има међу њима и људи, који говоре енглески, то су Амери- 
канци. Њих двадесет-тридесет закупили су све. И Швабе. 
Швабе из села, који о добровољцима говоре, као паклу. 
Крчма пуна, јер зими нема рада. Жито па кукуруз, куку- 
руз па жито. Није ту насељеник сам као у американској 
дивљини, па да више куцка, поправља, зида, чува, ради и 
види еамо своју породицу. Заједница је ово, политика, 
карта и жене. Али се они бране: „Бацише нас на голу 
земљу, где нам је стока, а коме да радимо? Зар није чудо 
и покор, што са нама раде. Додељују, па узимају. Смештају 
нас — у Румунију. Премештају нас као коње на паши. Зар 
■смем да продам ону беду у Лици и Босни, да преселим 
жену, децу, оца? Зар не чујете да једнако говоре узеће 
нам земљу.“

Неколико белих кућа од набоја. То су као увек људи 
из околине, понеки65 је већ и богат.

У крчми су ми пријатељи приредили мало позориште. 
У Кикинди смо слушали радикале, сад је требало видети 
демократе. Али их је мало, који остају демократе, иде су- 
новрат. „Дирали су мечку у дугме“ — каже ми један са 
одликовањима — „па сад дрече. Долазили неки Словенци 
да се бенаве; што се из Војводине исцедило, исцедио је већ 
Пашић, шта сад ми још да гњавимо. Треба да се помешамо, 
са радикалима, па квит.“ Други нададоше дреку, али се 
свуд осећа забуна. Нема више аграрне реформе, а бес про- 
тив Хрвата етворио је овде радикале. О демократским по- 
сланицима шире се исте гадости. О вршачком посланику, 
говори се поводом „разграничења са Румунијом" свакојаких 
ствари. Сплетке и забуна свуд, сваки је „лопов“ и свуд се 
краде. Дирали демократе ,мечку. И оно, што се викало, 
дошло је и песнице и сила и сељаштво. Све се свело на 
личности, вештину и еимпатије. Панчевачки посланик 
др Бошковић допире иза Бечкерека. Али полако све се 
претвара у једну велику свађу Пречана и Србијанаца.

Иза све те вике и дреке, у селу, у тишини, наишао 
сам на католичког попа. Зове се Палфи, старим мађарским 
именом. Дочекао ме је необично љупко, са лулом до земље 
и мачкама до таванице. Толико је дебео да не може да седи 
на столици. Недавно је лежао болан на самрти. Затекох и 
једну даму, изгледа као из мјузик-хола, кувала му је ру-
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чак. У кући беда. Врт пред кућом разривен, непрекопан. 
Један мали амор од гипса између бивших ружа, под про- 
зором. Иза плота црква којој се срушио кров. Министар- 
ство вера молио је јетко и увређено да му га оправи, да 
дозида цркву. Наше Министарство вера, да кога ће? Сада 
се служи служба за цело село у његовој бившој спаваћој 
соби.

Имао је много непријатности. Нађен је неки епекфон у 
општинекој згради, са директном везом до Сегедина, али то 
је тако безазлена ствар. Све што он прича тако је безаз- 
лено. Признаје да има сестру у Сегедину, отмену госпођу, 
коју редовно извештава. „Зашто седите овде, у овом прља- 
вом селу?“ — питам га ја. „Моја црква, господине, изгубио 
сам отаџбину, ја сам Мађар господине.“ Ја му се поклоним, 
а он ми износи документа на латинском језику, у којима 
се село, пре двеста година, обвезује да плаћа свом попу то- 
лико и толико жита, прасади и фијорина. Све ће то ои 
поднети нашем Министарству вера, нашем разуме се, да 
коме ће? Затим почиње да се јада, добровољци, мишеви, 
реума, никаква плата. Свој говор завршава тако да ме по- 
зива на ручак. Биће пуњени голупчићи, а за столом испри- 
чаће ми све јаде Мађара. „Мађарска стоји на правној осно- 
вици и право је на њеној страни.“ Показује ми говор на 
латршском језику, који је држао1 нашем команданту. Из 
његових речи, које ниже без женирања види се ово: швап- 
ско село, које је пре било слуга грофова, сад је закупац 
колониста. Колонизација је успела да неколико Шваба оде 
у Америку, али ти сад шаљу новца кући и купују сваки 
комадић земље, који је за продају. Не само да нису пропа- 
ли, него сваки попу сакупише за неколико дана, неколико 
хиљада динара. Што се њега тиче он очајно одбија да је 
неки шпијун. Свему су криви добровољци, да они нису 
дошли, остало би све по етаром. Он је само везан свим сво- 
јим дебелим удовима, за његов драги Сегедин. Сиромах 
човек, цео дан извештава. Шаље писма, описује наше 
стање.

Уосталом то чак наша држава плаћа. Директор гро- 
фовског имања, на пример, који има добрих веза и који је 
био директор и грофов, постављен је са лепом платом сад 
опет. Седи он лепо у Жомбољу, не излази на имање по 
шест месеци, али је зато66 организовао са попом читаву 
групу људи, па цео дан извештавају грофа у Пешти, ра- 
зуме се не о топовима и војсци, него о свакој штети која 
је имању нанесена. А гроф то преводи на енглески и шаље 
куд треба. „Све ће то ваша држава једног дана скупо да 
плати“ — каже ми поп достојанствено. „Свако дрво, сваку 
краву, спрема гроф добар рачун. Ми му сваки дан јављамо 
све, тачно и јасно. Исти дан то знају у Сегедину, а сутра-
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дан67 у Пешти. Код вас се свуд краде, и морате пропасти. 
Ваша држава не зна шта је правни поредак.“

Иначе г. Палфи је ванредан човек, он је за измирење 
народа и културну акцију.

Кроз проређену шуму одвео ме је до гробнице Чарно- 
јевића. То је обичан подрум, у каквом се иначе држе бурад 
вина. Велика гвоздена врата што шкрипе. Деца се окупише 
око нас. У дубини вода и блато и мртвачки сандуци поро- 
дице Черновић, помађарене већ у 18-ом веку. Последњи 
је неки хусарски капетан, који је умро у 1840. год., капетан 
Павле Чернович. Подигосмо сандук и видесмо лобању и 
трулеж. „Ту су биле златне мамузе" — и глас му шапуће 
— „скинули му добровољци“.

КАМЕНИЦА ПОД ФРУШКОМ ГОРОМ

Београђани, који проведу ноћ и дан у врелим вагонима 
возова, на путу кроз Босну и Хрватску, до шума словенач- 
ких или језера хрватских, често заборављају да на два сата 
од престонице имају пејсаж пун дубоких таласа, врућег 
песка и хладовитих шума, са обалама обраслим68 гајевима и 
виноградима, као на Рајни. Дунав, испод Фрушке Горе, са 
својим топлим плажама и хладним дубинама, од Новога 
Сада све до Вуковара има красних69 за угодна летовања и 
та обала тако близу нашој прашини и вреви, са најмекшим 
брдима и најпријатнијим шумама наше земље требале би70 
да постану најмилија места излета и одмора, особито за 
престонички свет, онај који нема времена, ни слободе да 
се далеко удаљи од својих послова. Срем, завичај игре и 
смеха, сам по ееби са својим веселим и богатим селима, 
шумама које нису мрачне и дивље, потоцима, виноградима, 
ловом и манастирима, постаће, пре или после, општи врт 
Београда, за весеља и одмор, али већ и сад без луксузних 
хотела и францусних башта, може да дочека излетнике и 
купаче читавим низом разонода и изненађења буколичких. 
Двоја врата Фрушке Горе: Карловци са својом свештенич- 
ком тишином и Каменица са вревом деце, можда ради 
успомене на Чика Јову заслужују да их сваки ко може 
дан-два да се склони у хладовину шумарака и распуште- 
ност сремску, упозна лети. Њина песма, њине рибе, њино 
воће и вино, измириће многе са земаљским животом, мрзо- 
вољне и обамрле од престоничке калдрме и галаме, тако 
да ће се враћати насмејани. Срем може постати опет ве- 
лики резервоар смеха и веселости, који је и био.

Фрушка Гора, пуна финих француских пејсажа, ни 
лети није груба. У пролеће, она је тако нежна и блага, са
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бојама које се шире од најдубљег зеленог до најдивнијег 
белог расцветаних воћака била би за странце право изне- 
нађење после досадних, равних обала. У јесен, румена и 
топла од вина, са плавим и наранџастим шумама и засео- 
цима, она је уздржљиво раскошна, као да су је пренели 
негде из Оверња, или са Лоаре, мада71 има и орловских 
гњезда. Њени путеви, узбрдо и низбрдо, воде кроз један 
свет, у коме има свуд још трага од највишег облика жи- 
вота: од идиличног и радосно чулног. Кроз шумарке пуне 
тица, дивљачи и грлица. Па и сад лети, она се плави и зе- 
лени као врт, изнад Дунава, који се шири као језеро и 
дочекује хладом, у коме нема мрака, тишином у којој нема 
ничег паничног, потоцима што жуборе и бубама што зује и 
блистају. При томе, свуд беле куће, свуд весели људи и 
преноћипгга.

Каменица, преко од Новога Сада, на дну тог шумовитог 
завијутка, сасвим се сакрила у воду и дрвеће. Иза ње се 
виногради таласају до горе, све на више, до топлог и ниског 
летњег неба.

Пуна деце, Каменица може заиста постати варошица 
дечурлије, измучене школом. Можда јој комарци мало 
сметају, али њена тишина над широким жалом Дунава, 
плитким песковитим спрудовима и дубоким плаветнилом 
језера, одмори и опоравља. Читаве шуме мокрог дрвећа 
миришу. Сав огроман венац топлих винограда и осунчаних 
шума дише и душе на њу, пун расцветаних поља што ћар- 
лијају са висине. Чамци и лампе предвече, па звезде и 
месец, трепере у великом језеру, у ком су стали и стари 
град Петроварадина, и слика Новога Сада, и песковите 
обале, и читав низ винограда и кућа, и фрушка брда. Ва- 
рошица се чини сасвим мала.

Пуна је деце, толико необично пуна, да још сва при- 
пада Чиха Јови. Међу гушчићима и кокошкама, црнпураста 
и умазана од трешања, трчкарају полугола по улицама. Ту 
су још и кровови покривени трском и гнезда72 рода и ку- 
чићи, пгго се ваљају по земљи и играју, све као да је изва- 
ђено из „Невена“. Просто се шетате кроз своје детињство 
и нико вас не дира. Дани вам пролазе као да сте сопстве- 
ник сеоског имања. Пред зградама грофова које су сад си- 
ротипгге госпође Грујић, дочекује вас човек пола ловац, 
пола пензионер. На малом терену даје вам се све пгго 
лето и село може дати. Голубарник са голубовима, гукање 
и љубакања, дуга, непрекидна. Са каквом истрајношћу и 
мекошћу шећу парови. Идете даље, једна жена пуна жита 
храни пилиће и кокошке из руке. Какви весели пси, ме- 
лези, са опуштеним ушима, дохвате се, преврну се, и играју 
се у  прашини. Све ое одмара, и земља и животиње пред
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кишом, у прозорима цветају гераније. Кучићи дигну реп 
и гледају у небо.

Прођете кроз пластове сена и сламе, излазите у бивнш 
грофовски парк. Једна јела, крај пута, ко зна откуд до- 
несена, изненади вас. Не знате како да јој назовете боју, 
има у шој нечег снежног, а плави се као пепео. Парк је као 
у романима Тургењева, врло велики, а у двору смештене 
девојчице, сирочад. Зелене пољане епуштају ое до Дунава.

И у том малом месту, усред тог језерског и шумског 
краја, на средини варошице, дивна наша црквица. Њена 
слика и опис налазе се чак и у чувеној књизи проф. 
Милеа: ,,ћ’ апс1еп Аг1 Зегће“, издатој у Паризу.

Та црквица вас изненади, зачуди, задиви, обрадује. 
Она је као један фини мали манастир, пренесен из пећске 
патријаршије, при Сеоби Срба у ове крајеве. Језуитски 
торањ као да је доцније дозидан, али зидови и прозори 
увек ће сећати наших задужбина. Други торањ диже се 
изнад апсиде73 тако фини и чудан, као да је пренесен из 
кинеског барока, са својим врховима и крововима. Тако 
далеко ето на северу, сачували смо ипак душу рашких 
манастира.

Над вратима стара фреска на којој се више ништа не 
распознаје, али изгледа да је била Рођвњв Христово. ЈЕево 
од тих врата, најлепши гроб, мада74 их има више око цркве, 
у трави порте. Изгледа да је међу становништвом дуго било 
Македонаца, па чак и Грка. Црвени камен надгробне плоче 
испрале су кише али се име може прочитати. Умро је неки 
Јања Димо, родом из једне вароши Македоније чије је име 
нестало у одбијеном камену. Испод натписа урезаше при- 
митивно и дивно велико срце, под њим клепсидру, која 
стоји на мртвачкој лубањи. Десно од ње изрезаше једну 
косу, а лево чирак са прекрханом свећом. Камен је румен 
и леп, као на каквој старој талијанској фонтани.

Тако је и жена, неког Антони.ја Мачванског дала 
„У горкој жалости супруге“ урезати у гробну плочу свога 
мужа једну савијену врбу, а лево од ње сидро. У цртеж 
гроба, као у неки путнички кофер, урезан је монограм А. М. 
Све је то сад зарасло травом.

Загледани у дивне прозоре цркве, нисмо се ни надали 
да ће нас унутра изненадити стари иконостас и једна крс- 
тионица од старог камена, боје и облика као један пехар, 
или кољиво.

Над женском претпратом75 новоофарбан зид, срце и 
крст помало католички, измирење верних. Изгледа да ће 
наука доказати, да су наши стари кад су се амо селили, 
нашли напуштене католичке цркве опаљене од Турака, па 
их опремили и узели за себе. У олтару наилазите на дивну 
Богородичину слику и један дрвени крст са финим мини-
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јатурним резбаријама Страшне недеље и Голготе, каквог 
можда у целој земљи нема. Само сам у Роскофу, у Бре- 
тањи, видео нешто слично од беле кости, нарочито по ле- 
поти гестова Христовог тела. Само у Фиренци, иза Дома 
има тако лепих византијских минијатура. Миле, у својој 
књизи, мисли да финоћа њеног византијског украса ставља 
ову цркву међу прве задужбине саграђене после пада 
Смедерева. Спомиње још да је цртеж те цркве у његовој 
књизи израђен по фотографији њеној која се налази у 
посмртним делима графа Уварова, и да је неки њен архи- 
тектонски детаљ решен на сличан начин ономе који су 
стари француски архитекти измислили зидајући авињон- 
ску катедралу.

Али мрак се већ спушта у Дунав са шума, зрикавци 
зричу, лупата мала лађа која долази сваки час из Новог 
Сада. У Каменици остају деца и тишина. Она је на два 
сата од престонице.
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МРТВА СЕНТ-АНДРЕЈА

Сент-Андреја мени звучи као име далеке наееобине крај 
шума и острва, утицај њеног изумирања обасјава наше кра- 
јеве, као плима и осека, пустом и хладном, али силном 
месечином. Невидљиве су и огромне моћи наших напуште- 
них цркава. Оне са севера, са река будимске дијецезе, а 
друге с југа, из пећске патријаршије, грле ову земљу и 
ето, дуж Дунава, воћке крећу, пупе и цветају. Београд и 
живот наш, више него од оног, што сад у нашим новинама 
дречи, зависи од тих цркава, прошлости, времена, смрти.

*

Чини се као да смо се, старим славенским нагоном и 
страхом држали вода и трске. Ишли смо уз реке на север 
и југ. Крај њих смо се вратили, са свих страна, и оставили 
за нама празне цркве, између вода и винограда.

Дунав, као плави, мокри огромни пуж, еа Београдом на 
леђима, пузи некуда, даље.

Оставио је за собом траг крај Ђура, Коморана, Сент-Ан- 
дреје, Ваца, Ковина, Баје. Враћао сам се често туда и 
гледао са Дунава у пролеће и лето и јесен, знам их. Сећам 
се, градских бедема, са решеткама, зидине војводе Јакшића. 
Данас у тим црквама стоји по неколико душа, а многе су 
напуштене занавек.1 Иконе се скидају и селе. Цркве стоје 
и гледају у воду, пуну пролећа.

Сав је тај крај мокар и замагљен, пун јабланова. Ви- 
ногради се продају, остају иза неба, дрвеће стоји далеко 
једно од другога а брда се зелене иза вода. Лети су та 
брда пуна младих шума, провидних шума. Понегде2 има 
грожђа и малих кућица. Нису то шуме шумне и мрачне, 
то су провидне шуме, пуне љубичица. У јесен имају лако 
и румено лишће, са којег пада магла. Дотле је пролеће 
добро, док из земље, рано ујутру, бије магла, пуна сејача.
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Гледао сам их, из возова црких, што јуре, и са белих лађа, 
што плове лагано, као лабудови. Гледао сам их из кола, 
што се батргају, и из соница, што лете. Туђа је то земља 
сасвим туђа, није наша. У подножју тих натдих градића, 
вуче се једна сива земљана пруга, колико пута сам је гле- 
дао зачуђено и горко.

*

Улице су тамо стрме. Понеке3 личе на опале улице 
немачких градића, неке су чисте и опране, изненадним 
потоком киша, као у Шлеској, понеке4 су пуне воћака, што 
се превијају преко плотова и клупа, што се часлањају под 
прозоре, као у Чешкој. Понеке5 су уске, са малим прозор- 
чићима, фењерима по ћошковима, поливене мирисом вина, 
као карловачке, а мало их је широких, зелених од траве, 
за стада и месечину, као нашу.

Цркве су високе и шиљатих кула, туђинске. Нигде на 
њима сенке манастира. И њине6 порте су пуне ладовина и 
липа. А најлепша су звона, звук звона, по води. Скидају 
иконе и спремају се да селе.

Около су гробља.
Кад се гледа са „дижме“ (дежма — десетина се ту 

предавала) сви кровови нестају у расцветаном воћу. Вла- 
дичански двор се не види. Пође ли се по улицама тражећи 
старе славенске натписе њих по зидовима давно нема. Тек 
иза града, код Старе Воде, ћути камен под добрим натпи- 
сом. Натпис каже да је саграђен године 1781. „иждивени- 
јом компаније терговечке свјатоандрејске" . . .

Узалуд се залази под улице у мале крчме, веселости 
туда више нема. Узалуд се траже стари мајстори, не чује 
се више псовка ћурчије, ни сребрна мамузица чизмара.

Ђур, Коморан, Сент-Андреја, Вац за нас су само зидине 
тамница и гробља.

Упрљало се доба нашег романтизма. Змај, Јакшић, Ла- 
за, Бранко постадоше, под критиком, пречански пијанци.

Сад би још требало доказати да је Доситеј стара баба 
и да је Сеоба Србаља сеоба кукавица побеглих са огњишта. 
Сад би то добро дошло, у ово доба, кад се хватају места, 
и у науци, по отмености карактера. Али ће се морати упр- 
љати сав народ, јер збег, што ое населио око Будима, 
пре триста година, беше све најбоље из Дервенте, Травни- 
ка, Сарајева, Зворника, Сребрнице, Требиња, Црне Горе,
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Зете, Мораче, Пријепоља, Вучитрна, Прилепа, Ваљева, Цр- 
не Баре, Пожеге, Ужица, Рудника, Карановца, Рашке, Кру- 
шевца, Сталаћа, Алексинца.

Имена босанеког злата, херцеговачког сребра, имена 
тамних манастира пуних икона, имена са сенкама старих 
косовских мостова, дворова краљевића и имена пуна се- 
љачких устанака, лепша од свих осталих.

И, по рукопису у британском музеју, у Лондону (Тих. 
Ђорђевић), они остадоше да станују одељени од других 
народа, у колибама од блата, да би се у бурна времена 
кренули даље, натраг према Балкану. Умирали су са име- 
ном манастира Београда, Винче, Ресаве на уснама.

Петар Радосављевић рођен у селу7 Бранишци, у ужи- 
чкој нахији умире године 1702. у колибици од земље, јер 
није хтео да дигне кућу за себе и пише, по својој послед- 
гвој вољи, у име Оца и Сина и Светога Духа, од својих 
винограда, 107 акова вина, од својих седамдесет сребрних 
дугмета на зубунима, од својих срма еажежених, од својих 
бисерних игала, сребрних копчи и бурмутица: 50 форината 
митрополиту, 20 фоРината цркви св. Димитрија у Будиму, 
15 форината сиротињи, 12 форината своме владики, 24 
форината ковинском манастиру, 12 форината Јерусалиму, 
12 форината Хилендару, 12 форината Хопову, 12 форината 
Пећи.

Од свега тога града, у ком су се преписивале кшиге, 
ковали крстови, у еснафима, општинама, корпорацијама, 
што су за своје иконе задевале печате и повластице, где 
је први пут отворена учитељека школа, прво српско књи- 
жевно друштво, ја еам нашао само седам празних цркава, 
што гледају у воду пуну пролећа.

Дунав, мокри и модри пуж наших крајева, на леђима 
са Београдом, пузи некуд даље .. .

*

Нека нико не тражи тамо, на северу друго до наша 
гробља.

Понеко8 село још је живо, али ће ускоро сасвим да 
занеми. Ловра, чији језик звучи чистије него наш, где 
сељаци дотерују стоку и стада пред крст да их поп босио- 
ком пошкропи.

Пре се о бадњем дну месио божићни колач, који се 
звао „здравље“.

Свега тога више нема.
Још године 1909. нашао је Скерлић и Тих. Ђорђевић 

жене, које су знале песме о Краљевићу Марку. Још пре 
двадесет година чули су како бабе куну: „Хиљада те гор-
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ских ухватило." Још пре двадесет година чула се и знала 
овако чиста песма:

Расла ми је, расла питера неранџа,
Ај питера неранџа, ој!
Расла је, расла, усред® двора Лазина.
На двору су девет вратанца 
И десета потајна.
Сад узима Лазо бич у руке, Лазо,
Да одбије, Лазо, питеру неранџу.
Та не биј, Лазо, чедо материно,
Неранџа нам болана.

*

Мађари их не муче. Ах не. Они еу завршили свој по- 
сао. Од двадесет хиљада Сентандрејаца има их можда 150. 
Ловра, Збег, Ковин, Помаз некад на 15.000 душа, данас их 
има на хиљаду. А Вац, Вишеград, Коморан, Ђур? Цркве и 
по 3 душе у сваком месту. Мађари их не муче. Они су свр- 
шили свој посао. Они их не гоне да се селе. Напротив, 
налротив. Њима би било драго да остану.

Јер мађарске новине код нас, врло паметно, једнако 
пишу како Србе у Угарској нико не дира, како имају цркве 
и попове, школе и оппггине.

Рачун је врло добар.
Нас је нестало око 400.000 у Мађарској, њих има око

400.000 у Војводини. 2.000 Срба говоре око Будима, дајте 
да 400.000 Мађара вичу под Београдом. Ми немамо тамо ни 
један натпис, ни лист, ни позориште. Имамо само гробља.

На основу тога дајте и њима школе и позоришта, опш- 
тине и званични мађарски језик.

Дунав, мокри и модри пуж, на леђима са Београдом, 
пузи некуд даље . . .  7
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ИЗВЕШТАЈИ СА ПРИМОРЈА

АМОР У ЦРИКВЕНИЦИ

Плави кварнерски залив, на северу нашег Јадрана, 
између старих наших планина Велебита и Учке, одвећ је 
познат многима, да би га требало дуго описивати. То уско 
и мирно море, између отока и хрватског крша, често изгледа 
као планинско језеро, бистро до дна, откада у њему преста 
врева саобраћаја. У њега падају истина дим Ријеке и Су- 
шака и канали фабрика, ипак га наши порски ветри и буре, 
тресу са дна и тако очисте, да је свако јутро под лепим 
приморским селима, чисто и провидно као поток и плаво 
као небо, или зелено као пашњак. Цео је дан тај врлетни и 
каменргги крај, један зрачан мешано брдски и језерски 
видик, који сваки сат мења боју и развесељава очи и мисли, 
а море то и не хучи, него жубори.

За слабе и оронуле као морско купалиште овај ба- 
оен нарочито зато1 долази у обзир, што је најуређенији 
дуж наше морске обале, најбоље везан железницом за 
наше крајеве, понајздравији, оообито што се маларије тиче 
и најважније напокон: најмање врућ и зажарен лети. 
Својим песковитим плажама, овај део наше обале нарочито 
је погодан за летовање деце, којој море, у извесним годи- 
нама, највише помаже.

Острва кварнерска и обале немају јужњачку, напуљ- 
ску лепоту далматинских обала, него су сива и тврда, али 
ипак питорескна. Романтика ових лепих градића питома је 
и мала. Беле и чисте куће, у свакој може да се станује, 
недубоке увале, у свакој може да се купа, зелене шумице 
борова и доста малих хотела. Кад је Месец пун све трепе- 
ри у овом амфитеатру од стена и са свих страна допире 
музика и песма. Све је као један фамилијарни базен за 
купање наших крајева, где се познати и непознати састају, 
смеју и криче.

Од Сушака, који је скуп и изиграва отменост, са својим 
монденим хотелима, па све доле до Пага, ово је ривијера 
породичних луксуза и неспоразума, који се свршавају бе-
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зопасно. Осим старог и дивног Раба, сва остала места и 
обала изгледају као хотелски парк или тераса, удобно и ба- 
нално, али са баналношћу, која прија и одмара. Понегде 
има понека2 старина, библиотека манастирска, двор ка- 
квог Франкопана, покоји3 стари самостан, али свуд увече4 
свирају и играју Београђани и Загрепчани шими, између 
столова са лампама црвеним, као печурке. Мале лађице 
плове између појединих места и сваки путник маше ма- 
рамом, сви еу задовољни. Ноћу те лађе трепере као ва- 
тромети.

Кад ујутру Учка зарумени и под шом Опатија, Лов- 
рана и Ика, које су опет пуне Бечлија и отмених Пречана, 
нестану у мраку борова и чемпреса, Сунце полако полива 
црвени Омишаљ високо на брегу назидан, изнад мирне, 
песковите луке, у којој је толика тишина, кад брод при- 
стане. Место као наручено за љубавнике, или сиромашне 
чиновнике, који траже самоћу. Стрмо и високо на брегу 
чудноват мали градић, као неко старо, шпанско село, око 
којег круже галебови. Видим маслине крај пута, који води 
горе и желео бих да се искрцам али мали брод одмах иде 
даље. Дознајем само да долазе гости у ову мирноћу и да 
се лепо купа. Морнари ми са завишћу причају, да је овде 
плоднија земља него на њиној страни, а крај обале ми 
показују рушевине неког града, који кажу да се у латин- 
ско доба звао Фулвијус, већ тада су Италици овде имали 
много посла са нашим народом, који је ту миран, хладан и 
неосетљив, као камен. Оваких малих места и шумица има 
неколико на отоку Крку, а у њима никог, свега неколико 
здравих и насмејаних Чеха, којих је ове године, на жалост, 
мало дошло. Одоше сви на талијанску обалу, тамо им је 
сад јефтиније.

На супротној, сушачкој обали, виле међу чемпресима, 
каткад врло лепе, као на фРанДУскоЈ или талијанској ри- 
вијери, назидане на дивне стене. Велики хотели, акционар- 
ска подузећа, још са много мана. Скаче се стрмоглав у 
море. Читаве мале гомиле људи диве се гђици Барловац, 
кад се исправи у ваздуху. Даме покушавају и овде са ба- 
рокним оделима за купање, читавим свиленим тоалетама. 
Кад отворите прозор, на суседном спазите неког, кога ћете 
сву зиму гледати на премијерама, а увече у баштенском 
биоскопу мислите да сте на неком нашем кермесу, само је 
доле место Дунава море у месечини и место Земуна, из- 
губљена Ријека, сва осветљена великим, талијанским жару- 
љама. Ако послеподне сретнете екскурзију виших официра, 
извесно ће пред вече проћи екскурзија техничара, који иду 
да посете бродоградилиште у Краљевици, а у подне про- 
лазе читаве гимназије. Измуче се деца тешким путовањем, 
као и сиромашније породице, дођу па се одмах баце у
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море, јер је скуло, испеку се, разболе се, од уља, од мора, 
од сунца, па се лепо врате кућама задовољни и огорчени, 
да још мало одлеже. Вртови пуни расцветаних леандара 
и смокава остају затворени за те пролазнике, који свега 
виде онај страшни вашар пред великим и јако запуштеним 
хотелом ,,Континенталом“, где сваки дан изгледа као да сав 
Сушак и сва Југославија и Ческа путује за Америку. 
Највише је љубавника, удовица, господе без жена, го- 
спођа без мужева, слободоумних госпођица и парова, што 
се већ у возовима споразумели. Путују, пуном паром, на 
море и у љубав, најчешће у Цриквеницу.

Кад брод пође са Сушака, дотиче редом читав низ ма- 
лих купалишта, што сва личе једно на друго. Испод голог 
стења укаже се звоник, прочита натпис Соколане и брод 
пристаје пред малим хотелом. Свуд је пријатно и свуд има 
места. Тако прођу Малинска, сва у заветрини и зеленилу, 
још неизидана,5 па преко од бурног Сења, који је сав пуст 
чим се ђаци разиђу кућама, каменита Башка, са лепом пла- 
жом, коју су Чеси, још пре рата уредили и напунили хо- 
телима, па је сад напуштају ради песка Града, Брионија, 
Абације. Нови, можда најлепше место за купање, са хоте- 
лима и вилама сасвим првокласним и плажом од чистог 
песка, најлепше лежи у почетку морлачког канала, хладног 
и чистог. Загрепчани са знаком спортског клуба Хашка, 
такмиче се у води и упоређују постигнуто време, са изве- 
штајима париске Олимпијаде. У парку свира војна музика 
„Мангупе . . . “, а собе са два кревета почињу од 100 динара. 
Море је ту широко и лепо, а дуж обале су ванредно уре- 
ђене и чисте алеје. На једном месту висока пирамида са 
бронзаним рељефом краља Петра, из год. 1922. Тада су 
још писали, у име општине Нови: „Ослободиоцу, Краљу 
Петру Великоме . . . “

Црквеница,6 нај угодниј а, али са отужном угодношћу 
пештанске културности, и сад је препуна. Маџарски се 
чује као пре десет година, а сви југословенски Јевреји за- 
довољно и учтиво једу и ту сладолед. Песак, песак који 
личи сасвим на новосадски, београдски, панчевачки дуж  
целе обале. Прави дечји рај у плитком мору. Док су сва ос- 
тала места камените, мале вароши, пуне рибара и простог 
света, доброг и срдачног према странцу, са малим хотелима 
сасвим јефтиним, изврсном рибом и добрим вином, Цркве- 
ница изиграва Монте Карло и Лидо. Под брегом, који са 
својим ветрићима није непријатан, она се пружа далеко, са 
огромним хотелом „Терапијом“, што изгледа као неки ка- 
сино, пренесен из Абације за југославенске карташе. Код 
„Мирамара" седи се у пиџами у песку и пред берберницама.

У пролеће7 дуж морске обале, лепо уређени паркови, 
свакако су још пријатнији, него под овим густим сунчањем.
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што спржи цвеће, мада8 се често залива. Сад је пред хо- 
телима као у Карлсбаду некад, само се овде једу врло до- 
бри ракови са мајонезом. Увече су концерти „виртуоза“, 
поред плаже, која личи и на бару. Дању све, скоро голиша- 
ве, старије госпође мажу се блатом. Средњи, имућни ста- 
леж се разголитио и показује своје тетке, лепе жене, уда- 
ваче на све спремне, тате са жуљевима, висећим трбусима 
и проширеним жилама. Има их, који се у мору перу сапу- 
ном, кад стигну из Босне.

Али оно, што је најважније овде, то је мали бог Амор. 
Као да су сва ова деца мали Аморчићи, па бију стрелама 
жеља и пожуде своје маме и тетке у песку, све се даме 
овде упознају са мушкима на основу своје деце. Мали и 
црни, као врагови, они се праћакају и господа су ту да их 
спасу кад се даве, да им доведу чамац, или да их умире 
када плачу. Познанство почиње на основу каваљерства, 
а наставља се са разговором о положају модерне жене. Тада 
маме климају тужно главом и признају, да је муж заузет 
послом и далеко. А дотле, дотле му пишу писма сваки 
дан и мастило се суши тим песком плаже, који је врло 
згодан да се сипа у очи.

Сав тај женски свет има и своју богињу, жртву не- 
милосрдног Амора. То је нека дивна девојка, пријатељица 
једног трговца из Милана, којег више не пушта жена амо, 
јер је овде прошле године страховито трошио и изгубио у 
касину сто хиљада лира. Показаше ми ту госпођицу са стра- 
хопоштовањем. О њој сваки говори. Усамљена, она сваки 
дан шета по обали и никога не гледа више. Њен поглед 
презире све и гледа у прошлост, као што и приличи све- 
тињи. Около ње буран смех и пљусак воде.

Мислим и сви то мисле овде, да кад би неки ђаво дигао 
увече кровове са хотела и зидове соба, да би ту било много 
за видети и причати, више него што су Римљани некад 
шапутали о плажама своје Баје.

Даме седе на плажи већином по две заједно, да се боље 
бране од дрскости. „Знате“ — рече ми једна госпођа из 
Загреба — „ми жене боље ћутимо кад обадве имамо путера 
на глави.“

ГРОБЉЕ НАШИХ БРОДОВА

Без сумње је потрес разграничења и нове поделе у 
Приморју највише осетило наше бродарство, које се још 
недавно, на Јадрану налазило у сасвим бедном стању. Ни- 
где се можда нису тако очајно измениле прилике, као дуж  
кварнерског залива и нигде можда у нашој земљи не стоји
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толико запуштених, огромних индустријских објеката, као 
овде око изгубљене Ријеке и на нашој страни. Довољно је 
ввдети фабрику, где је пре била железничка станица тзв. 
„Плумбум“ — франкфуртског немачко-јеврејског капитала, 
снабдевена дивном машинеријом, која већ пет година стоји 
непомично и пропада, а која је некад радила са целим ба- 
зеном Средоземног мора, или бродоградилиште у Краљеви- 
ци, некада опште познато, које тек последњих недеља 
оживљава, па да се увиди колико је рат из основа про- 
менио прилике у овом приморју.

Од Сушака све до Сења, све те беле куће у брдима, 
сва та села чије је становништво нека бедна и сирмомашиа 
мешавина радника, рибара и земљорадника, живела су пре 
од посла на Ријеци, у бродоградилишту Краљевици и од 
пловидбе. Брод, са којих 700 мушких глава, пристизао је 
сваки дан у ријечку луку и враћао се увече кући у ове 
увале. Бродоградилиште у Краљевици имало је до 1000 
радника увек запослених и добро плаћених. Беспослица је 
сада тим страшнија, а још је повећава то, што сав тај свет, 
навикао да све своје куће зида од зараде у Америци, жели 
да се исели и што сву ту беду наше политичке странке 
хоће да искористе. Читавих кућа има, што дрипче при 
жетви Срема и Славоније, или су факини по обалама раз- 
не врсте. Умирање деце преотима маха, а људи постају по- 
литички сасвим очајни.

Па ипак је у том свету остала дубока свест: да само 
море значи у једном народу богатство и благостање, да са- 
мо бродарство води везама далеким и поносним. Морлашки 
ликови, руке и весла остадоше још, и као што су Козаци 
болесни у изгнанству, јер немају коња за јахање, тако ови 
морнари са грчем у гласу ишту бродове и лађе да плове, па 
ма са неколико дасака.

Дознао сам да ће београдски техничари посетити бро- 
доградилиште у Краљевици, највеће и једино уређено на 
нашем мору, па сам и сам пошао да га видим, на овој оба- 
ли, где су први пут пловили бродови, ако и под грчким 
стегом, са сеном и храном за српску коњицу, која је про- 
била на Јадран год. 1912. на море, горко море, у које 
сахранисмо више лешина од свих других у овим ратовима.

Краљевица изгледа са пучине врло романтична, али 
изблиза9 је сасвим обична и чиста. Испод лепих брда, ко- 
ја јој дају лик фјорда, она чува стари град Франкопана. 
Одмах до њега, на крају залива је вила, коју је неко наз- 
вао „Нирвана11, у којој се сад сместило једно оделење на- 
ше морнарице. Млади и весели официри командују ту 
својим писаћим столовима, као да су дредноти или супер- 
дредноти, и спремају се да заплаше енглеску флоту нашим 
„водоносцима“ и „мироносцима11,10 кад јој буду изашли у

102



сусрет. Поред тих зграда је огроман хотел, сав од камена, 
у ком су сад смештена деца Министарства здравља. Варо- 
шица је иначе тиха, згодна за летовање, полако се пење 
на брдо у шумицу борова, иза којих вире димњаци и ка- 
тарке пароброда и железна тела напуштених ратних лађа.

У пристаништу дочекује хотел „Оштро“, а пред њим 
мале лађице са белим шаторима, као гондоле, што возе на 
плажу. Једе се пријатно и станује јевтино и фамилијарно, 
као реткост показују ми жупника, који познаје сва далма- 
тинска вина жмурећи, по мирису, а који је био први ради- 
кал у Приморју. Право чудо. Полако нам се приближава 
један олупани торпиљер, којег су довукли из Боке. Не 
само што немамо још ни једне подморнице, него једва по- 
прављамо и оно што смо затекли. Иза луке читаво гробље 
трговачких бродова, привезаних уз обалу. Већ годинама 
не плове и нуде се на продају. Читам њихова имена, све 
драга, херојска имена наших планина, јунака и река. 
Мирно једно крај другога стоје у плиткој води „Карађор- 
ђе“, „Топола“, „Старчевић“, „Хрват“. Само су јахте фи- 
нансијске управе беле, налицкане и лепе. На њима се возе 
министри кад дођу да држе анкете.

И пред осталим делом обале стоје привезани и непо- 
мични бродови. Њини јарболи надвисују куће и звоник 
цркве и чине се као да се пењу у брда, у небо, пут Веле- 
бита, извучени на сухо.

Нико ту не говори о рату, или лудом наоружању, али 
су жељни посла, рада, промета, грађења. Тек у најновије 
доба, од када влада обећава наруџбине, овом је свету мало 
одлакнуло. Једанаест миноносаца, тек започетих већ годи- 
нама стоје тако напуштени, црвени као ракови или гвозде- 
не рибе на суху. Немамо права по мировним уговорима да 
их поправимо, али са мало новца могу постати трговачке 
лађе. Начиниће од њих, кад буде кредита, водоносце за 
ове крајеве суве и без бунара, као пустиња.

Примитивно, јер још увек нема капитала у овој земљи, 
ни посла, без иједног пловећег дока, лађе се извлаче по 
шинама на суво, на мостове од греда, па их куцају, стрижу, 
фарбају за кратке путеве дуж левантинских обала. Тек 
ових дана добише наде да ће посао у већој мери започети. 
У зеленилу чемпреса, извучено на суво наше бродарство, 
тако дивне прошлости, изгледа бедно. Велики хангари, 
наелеђени од покојне Аустрије и пештанских фабрика, које 
су овде градиле најбоље разораче и трговачке бродове, 
стоје скоро празни. Цело бродоградилиште тек се сад снаб- 
дева, у очајној кризи која је трајала две године и више 
личило је више на неку шведску или швајцарску стругару 
дрва, него на наш највећи јадрански сквер. Хука мотора и
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машина, звук челика и чекића једва одјекује, није јачи од 
лупе неке велике ковачнице. А са мало бриге и пажње, 
ту би могли зидати све бродове који ће нам ускоро ипак 
требати, бродове до 130 м дужине и 8000 тона истиска, 
кад би их имали. Жалостан је изглед тог великог сквера. 
Место бензина свуд се преоправља за нафту, а чувају се 
и стари шрафови. Две велике пећи из којих излазе дуга 
гвоздена ребра лађа, већ су11 годинама хладне и незало- 
жене. Само се чамци, са финим и повијеним костуром 
израђују и поправљају, са осталим се чекало на боље дане. 
Па ипак кајишеви машина једнако хукте и трче, и радни- 
ци, којих сад једва има око стотину, режу и буше.

Нека тешка логичност и страшна веза има у том не- 
престаном хуку гвоздених конструкција. Слушајући их 
сат-два заборавља се остало и нада се враћа да ћемо уеко- 
ро и ми пловити са нашом заставом по далеким морима. 
Вечно и непрекидно трчање кајишева, које одлази и враћа 
се, највише импрасионира. Сваки комад месинга има наро- 
чито место, виши положај у том свету малих и великих 
чекрка, који загрђени окрећу машину, што реже челик 
фино, као да га брије. Посматрам радника, финог погледа 
и грубе руке, како танко сече и савија. Његове страшне и 
црне руке које су можда са драганом и те како грубе, овде 
нервозно и фино управљају комадом гвожђа, који ће мож- 
да бити негде у срцу брода. Тешки су ти гвоздени комади 
лађа, мали као мало дете, у крилу радника, а једва их по 
двоје подигну. Иза њих нас очекује оштра сензација ватре, 
која је увек ту кад се нешто велико гради. Са таванице 
виси гвоздена кутла, која се тихо љуља као нека сказаљка. 
Ето у једној обичној радионици сва лепота геометријских 
форама и закона физичких. Кроз прозор се види талаеаста 
перспектива мора.

Бродоградилиште, са својим модерним централама, оси- 
ромашеним, али чистим и уредним магазинима, танким, 
довршеним и врло лепим лађицама, својом машинеријом, 
а нарочито тврдоглавим еланом нашег света, којим се ипак 
одржава, заслужило је више пажње и надлежних и јавно- 
сти. Сат-два провести ту у заливу међу бродовима значи 
заборавити све политичке гадости наших дана и ових кра- 
јева, освежити се надом и будућношћу. У очајању беспо- 
слице, овде се ипак говори само о морима.

Последше године биле су врло тешке за наше бро- 
дарство, али ипак није било тако зло, ни тако ружно, како 
цинично и глорификујући покојну Аустрију пише ових да- 
на у Берлинер Тогблату немачки књижевник Келерман, 
писац Тунела, који се иначе лепо проводи на нашем Хвару 
и у Дубровнику. Истина море је празно, финансијско стање
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и ових обала врло тешко, али кад се једном капитал, који 
је по градовима дубоко у земљи последњих година лудо 
растао и пљачкао, почне сливати у ово море, што је за- 
пљускивало наш сјајни средњи век, брзо ће се опоравити 
наша пловидба и наша бродоградилишта на Јадрану. Ко и 
може да гради брод, кад за тај новац може много боље ку- 
повати и препродавати кромпир, са сто на сто добити? 
Лађа, што плови далеким морима и далеким богатствима, 
значи највиши ступањ народне снаге, вере, свести, велики 
моменат историје једнога народа, његове културе, као што 
је било у Холандији, Енглеској и Немачкој.

Али су и ове наше обале после пет година нерада 
жељне интересовања наше јавности. Свет је овде болестан 
јер остаје на суху. Некада су са ове земље у сваком броду 
пловили комадићи нашег народа. Није могуће да је случај- 
ност мистично словенство имена тих некадашњих наших 
великих лађа, које су се отискивале из ових кршева на 
безмерну пучину. Оне се зваху „Три Сина“, „Три Брата“, и 
тако даље.

Још у најстаријим временима била је овде бродоградња 
позната, па су и стари Римљани изгледа учили од Илира 
ових крајева. Један специјалан тип римских лађа, звао се 
либурнеа, изгледа по имену овога краја. И доцније, у 
богатству средњега века, наша је лађа лепо грађена и да- 
леко пловила, али је прошлост тих бродоградилишта само 
историјска успомена. Од ситних малих бродоградилишта на 
Јадрану, којих има до педесет, ово у Краљевици једино 
је модерно и могуће да задовољи све потребе наше државе 
још за дуги низ година. Његова површина достиже 18.000 
квадратних метара, али је последњих година, без посла, 
једва урадило неколико стотина тона у вредности од 2 до 
3 милиона динара. И ту где су некад лакоћом градили, још 
пре неколико година, докове од 3.500 тона, сад једва могу 
да поправљају оно мало што има. Од 1922. ради вредно но- 
во основано сушачко друштво „Југословенска бродогради- 
лишта“. И у најновије доба тужакање полако престаје и 
замењује га напор рада. Кад је репарациона комисија до- 
делила нама 13 ммноносаца12 и један водоносац, било се све 
ужурбало да ће бродоградилиште оживети и да ће се ти 
бродови тек започети, брзо израдити за трговачку флоту. 
Сазрело је време за приватну иницијативу.

Засад13 изгледа то бродоградилиште још само као једна 
велика и тужна слика. Читаво гробље привезаних бродова, 
под боровим шумама, кроз које воде чисте серпентине на 
плажу Краљевице, која је врло лепа. Још су сви људи 
забринути, потиштени и уморни дуж све обале од горчине 
наше јадранске.
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РИЈЕКА14

Ријека је сад чиста и уређена, мирна и пријатна, као 
да су у њој сами гости на летовању. Изврсне су у њој по- 
сластичарнице, врло честе утакмице талијанских тркача на 
велосипеду, где вас кад сте „српски новинар“ врло љу- 
базно примају. Постоји у њој општински закон са казнама 
за све кућевласнике, који одмах не оправе фасаду своје ку- 
ће, фасаду. Ванредним системом италиј анизира се све. Са- 
мо на калдрму и трамваје потрошено је до 60 милиона, па 
ипак је беспослица огромна и неизбежна. Велике заставе 
Италије, на три јарбола, по венецијански, које се вију и 
дању и ноћу над главама шетача, чине варош безбрижном. 
На Пијаци краљице Јелене, у лепим ронделима цвећа, спо- 
меник са сидром оклопњаче ,,Филиберта“, која се прва уко- 
твила у пристаништу, још шири своју херојеку и укусно 
декорисану легенду. Само пред морем, шареним од итали- 
јанеких, јужњачких боја, црвених капа сицилијанских 
војника, у пристаништу, изгледа неукусно са богињама по- 
беде, па орловима ријечким и римским и знамењем фаши- 
зма, а сва од пашира и платна, дасака и гипса, као да је 
све то г. Нушић на брзу руку аранжирао.

У вароши је сад потпуни мир и ред и после туча, 
инквизиција и страшног цинизма, дошло је време италијан- 
ске бономије. По улицама свирају и певају инвалиди уз 
мандолину, ванредни тенори. Путујући трговци, који живе 
о луку и хлебу, а задовољавају се и са 5 процената до- 
бити, такозвани15 блокисти миланези вичу и нуде робу по 
улици и доводе ријечке трговце до очајања. Дивни су то 
глумци и ванредни аналитичари. Изводе читаве мале драме 
и комедије за купца, само да га примаме и читав дан може- 
те их посматрати, њина лица, њину игру, слушати њин 
глас, то је најчистија уметност шеретлука и доброћудности.

Батине, ножеви, који су овде збиља блистали и зарива- 
ли се у наше месо, повукли се, а нема више ни незаборав- 
љеног рицинуса. Полиција строго пази на дошљаке и варош 
опет припада дамама и љубавним паровима, Бечлијама и 
Мађарима из Абације. Кад прође неколико вагона сви вичу 
у пристаништу: „Ах, колики промет трговине!“

Кад топ огласи подне, пуна италијансних грбова, ова 
се варош збиља чини један каваљерски роман, младости 
италијанске на нашим обалама, који ће прилично коштати. 
Италијани су више него ико иронични и горки, кад их оду- 
шевљење прође, па деси ли16 им се то и са Ријеком, биће 
немилосрдни према себи самима.

Варош гледана са мора, мења тај свој хотелски облик 
и добија одлучан и тврд изглед царинарнице, на вратима 
туђе државе. Тако можда изгледа Хонконг, Аден, Смирна
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за оног који искоришћује морску обалу. Над њом одмах на 
неколико стотина метара ето границе, Замет са југословен- 
ском коцкарницом, разграничење, за које нисмо ми него 
госп. Мусолини рекли, да је немогуће. Крш и камен, наша 
сиротиња. Над лепшом половином талијанске Ријеке, испод 
сјајне површине, одмах се јавља наша земља, наши људи, 
наш свет. Мада17 је фашизам отерао наше раденике и сад, 
сваки ко није добро обучен на Ријеци говори наш језик.

Читава богато технички опремљена лука Ријеке, са ви- 
ше базена, великим хангарима, запуштеним електричним 
дизалицама за утовар и истовар у лађе још увек лежимртва 
и трули. Место да се кроз њу провлаче и товаре читави 
возови, она служи за заставе националних свечаности и ро- 
мана. Хангари су пуни пацова, а покоји18 мањи брод крај 
великих кејова изгледа бедан. Свакако у пристаништу је 
промет, особито по лучким статистикама, већи него прошле 
године, само то се не види. Наше дрво, у огромној маси, 
товари се дуж целе обале, али су кејови и сад зарасли тра- 
вом на више места и пусти, понегде19 са старим привезаним 
бродовима, већ зарђалим, пред магазинима, који се годинама 
нису отварали. Ретко тек, покоји20 вагон прође обалом, као 
да лута сам по пристаништу. Финанси талијански, шарени. 
ампирски карабинијери, седе и разговарају од доеаде, а 
дуж све железничке станице, потпуно мртвило и трава све 
гушћа. Барош и Делта дупком су пуни већ еад, а Ријека је 
пуна само гостију из Абације.

Ријечани, мирни и без наде читају безбројне пројекте 
италијанских, мађарских, чешких и наших економа и ин- 
дустријских друштава, како би се Ријека опет могла поди- 
ћи. Проводе се дани пред кафанама и до лудила се игра 
шах. Нису тужни због своје пропасти, а ничему се не на- 
дају. У четири ока говори се са отровним цинизмом о 
декламацијама Италије. На најновије напоре да јој се лука 
васкрсне посматра се са подсмехом. Живот јој је испуњен 
свечаностима. Друштво ,,Бе§а Пама1е“, заштитница итали- 
јанског поморства, па инвалиди из целе краљевине држе 
често своје конгресе овде.

Званични органи италијански муку муче и очајно се 
напрежу да пристаниште оживе, држе конференције, ша- 
љу ванредно написане меморијале у Рим, али је све то про- 
тив природе тла и остварење сваког предлога значи засад21 
много милиона лира којих баш нема. Засад се само наше 
дрво носи преко Ријеке на штету неуређеног Сушака, али је 
полузванични Ђорнале д’Италија резигнирано поручио Ри- 
јечанима из Рима, да се морају помирити мишљу, да ће 
њена слободна државица постати лука Италије, седма-осма 
по рангу. Велики број ријечких чиновника испремештан је, 
„да би боље упознао своју нову отаџбину", па измењен
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Италијанима који уводе нове законе и системе, врло љу- 
базни према нама уосталом. Конфузију, која је настала про- 
меном стања, закона и обичаја, решили су радикално лре- 
фектом у чијим се рукама стиче све, а којим се управља 
из Рима. Такав један специјалист, слободан у свом раду, не 
би шкодио ни нашем Сушаку, полуделом већ од админи- 
стративног натезања, које о мору и поморству нема ни пој- 
ма. Најболније питање ријечко, међутим, питање новца, 
промене валуте и до данас нису решили по ријечком пред- 
логу. Узалуд дакле много цвеће, заставе и мандолине по 
вароши.

Узани мост, што везује Ријеку са задимљеним Суша- 
ком и сва та граница овде, или изгледа као из неке бестид- 
не оперете или као весник нечег сасвим новог, будућег ин- 
тернационално наметнутог у односу држава и народа. Ове 
године је саобраћај све живљи. На жалост, чини се као да 
је Сушак опет предграђе Ријеке, туђе и непријатељске. 
Прелази свако ко хоће и како хоће, сасвим фамилијарна 
граница. На Ријеку се иде у кафану, фризеру и берберину, 
на Ријеци има воде у водоводу и кад је Сушак нема, па 
жене с бокалом иду по воду у  иностранство. Сушак нема 
болнице и падне ли ко на главу, носе га у државу Мусоли- 
нија, откуд22 хоће учтиво да дођу и кола за спасавање, ако 
их лепо зовете. На Ријеци се продаје риба нашег риболова 
и кад пада киша тамо се иде у биоскоп. Сви мужеви тамо 
остварују своје снове.

Канал Рјечине, мало шири од неколико метара, значи 
две државе, преко њега се могу бацати вреће са робом, до 
миле воље. Можда је и добро овако, овде то изгледа нор- 
мално. Затим плотови, један нарочито подигнут зид, па је- 
дна ограда насред23 улице, ето то је граница. Није чудс, 
да су наши финанси уморни и нервозни, али нису заслу- 
жили да их Обзор назива ,,Балканцима“. Италијани и у 
тај посао уносе свој осећај људске комедије и са осмехом 
пропуштају много. Обућу, а особито свилу и много јефти- 
није ситнице шверцују све наше даме. Али дневни износ 
правог трговачког шверца мора да износи вагоне.

Усред ријечког пристаништа, сад мртвог, велика је 
нада базен адмирала Таона де Ревела, који је дат за 1 лиру 
закупнине на 50 година нашој држави на употребу. Пет 
великих магазина и два мања чекају наш извоз, али за- 
сад24 се само и ту играмо слободног пристаништа, као и у 
Солуну.

Тако спава Ријека, мирна и накићена, крај мора, пуна 
гостију из Абације у шареним оделима са плаже, без чара- 
па. Италија је већ продрла у све уреде, предузећа, куће и 
приватни живот, са игранком и авантурама. Ријека је ожи- 
вела али је тај живот далеко од предратног. Херојски дани
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су прошли и слике команданта Д’Анунција изгубише се и 
само га се још госпође сећају због дивних оргија и музи- 
чари због ванредног завршетка у пројекту његовог своје- 
ручног Устава за регентство25 Кварнера, где је музици по- 
светио читав крај свога законика.

Ипак се сва Ријека сваки дан пита: зашто троши толи- 
ко Италија и сад у ову луку, узалуд? Је ли то збиља ро- 
мантични, плахи, талијански понос родољубља, или намере, 
намере даље према нашим завичајима и животима?
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НАШ ТЕМИШВАР

Новине су данас донеле вест да су румунски студенти, 
приликом последњих демонстрација, разрушили српску 
црквену општину у Темишвару.

Међу варошима, које смо изгубили, свакако заувек,1 
има неколико пуних меланхолије, које су остале сасвим 
близу нашој граници, па ћемо се чешће сетити, док време 
не учини своје да их заборавимо.

Далеке и чисте, брђанске варошице под словачким 
планинама, са својим ђацима рацким, који су одлично пре- 
водили пандекта, својим богаташима, што леже по гроб- 
љима тамо, под каменим плочама, исписаним црквенослав- 
јански,2 својим житарицама у дубокој води Дунава, при- 
везаним уз крчме аласке, где се певало само српски, већ 
се давно чине да су постојале само у старинским нашим 
романима. Једино нас старе, празне цркве, које не могу да 
се селе, сећају да је све то било живот и јава.

Слике међутим, пијаце у Баји, улице око родне куће 
Доситеја у Чакову, старе порте, мирисне од липа, око црк- 
вене општине у Темишвару, о којој ето новине пишу, још 
су блиске и болне за нас многе, тако да их, склопим ли само 
очи, видим и овде, у влажној, децембарској магли доста 
јасно.

Темишвар се звао мали Беч. Раскошан и огроман, са 
својим ванредним авнијама,3 он је тонуо међу старе, жуте 
бедеме тврђаве. И пре двадесет година још, био је подељен 
дугим алејама, зими завејаним, којима се ноћу враћало из 
позоришта, дуж огњишта у крпе завијених баба, које су 
пржиле кестење и говориле нарочити швапски дијалекг. 
На његовим великим пољанама виђали се често читави пу- 
кови коњице, у парадном јуришу. Усред града, око пето- 
катних кућа, луксуз је био неизмеран, мирис пудера и 
парфена4 увек јак, али се на мостовима, пгго су се савијали 
над прљавим и жутим од песка Бегејом, дешавала ноћу 
права великоварошка убиства. Огромна железничка стани-
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ца, већа од београдске, црвенила се као запаљено предгра- 
ђе, и засипала све паркове и грундове тениса гаром и ди- 
мом, али се на пола сата хода, у влашким и српским сели- 
ма Кганоди и Мехали могло под расцветаном јабуком, на 
дрвеној клупи, уз пламен једне свеће, пити кисело вино и 
певати, уз тамбуру, о болном Кара-Мустафи.

Чим је први авијатичар начинио вратоломије под фран- 
цуским небом, био је и на темишварској пољани да то по- 
каже, тамо где су за један једини дан сазидали огроман 
циркус Американци Барнума, уз припомоћ све деце, али 
је на мало хода, иза огромног и светског купатила, и пето- 
катних хотела, где су отмене жене ишле на рандевуе, мо- 
гла да се нађе биртија са опраним патосом, где су недељом 
слушкиње играле уз трумбету. Швапски трубач вршио је 
своју дужност врло јевтино и савесно и чудно. Засвирао би 
у једном бирту и дувао, док се парови не упуте, па претр- 
чао преко ћошка у други, и тамо започео исто, све док се 
није све вртело као подмазано, да се брзо врати у пређаш- 
њи бирт, где су понеки почели да испадају из такта, па их 
опет удувао у круг. Играчи су, углавном, држали играчице 
за тур.

Срба је у граду већ било мало. Клепало пред Ускрс, 
литија о Спасову, причест о Божићу, скупљали су сав тај 
свет у црквену порту, засађену липом. Руско певачко дру- 
штво Славјанског дошло је са севера и узбунило све својим 
тужним, славенским литургијама, а глумци, нарочито До- 
бриновић причали су над ктиторима и граничарским офи- 
цирима о Србији, свој завејаној цвећем шљива. Његова уло- 
га Циганина, господина Целестина у Мамзел Нитушу, ње- 
гово полтронство у Ђиду научише их, да ооим нашег кука- 
ња на гробљу и осим наше мале школе, у којој су нам 
једнако причали о спаљивању моштију, о набијању на 
колац, има још један свет у ком се игра и грли.

Све је то старо изнемогло српство мирисало на тамјан. 
Личности, које ми се указују у сећању тако су шарене и 
чудне, као глумачке маске. У малој школи, са пет-шест 
клупа, владао је учитељ Берић и црквењак чика Глиша 
дечачким душама. Од једнога је зависило ко ће да декла- 
мује оно „пружи руку да ти сабљу платим“ — а од другога 
ко ће да вуче шесто звоно, оно највеће, што грми. И какав 
је био и тај учитељ. Суботом после подне играо нам је, 
представљао Балзака, Жана Валжана, и плакао над Обло- 
мовом. Био је добар, праштао је изостанке, које су деца 
извињавала чудним језиком: „Господине нисам био у шко- 
ли, ме мили.“ Шта каже? „Су га мили“ — додаје други. 
„Га мили“ — виче трећи.

Будимски владика, тада синђел, лично је долазио у 
јесење вечери на час да нас утишава, кад сам у осмом раз-
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реду изјавио да нема Бога. Дворана општине имала је фи- 
них, хладних пејсажа и раскошних портрета старих граж- 
дана, а иконостас румен и бео и љубичаст, обасјан од треп- 
ћућих свећа, лепши је од свих других дела сликара Да- 
нијела.

Црква је била центар свега. Певачка друштва, а сваки 
дан смо оснивали нова, која се међу еобом5 страшно мрзела, 
певала су литургије ванредно, али са страшним акцентом. 
О Духовима, клечећи у трави, дрхћући се слушала три 
евангелија, на српеком, црквенославјанском и грчком. Те- 
нор ђакона висок и дуг, црквени; баритон будимског вла- 
дике озбиљан и хладан, грчки и громогласни бас архиман- 
дрита Дошена, два метра високог, из манаетира Бездина. 
Па после поздрав патријарху, очекиван завереничком је- 
зом, када се спомињу ордени, чији је био ,,кавалер“, па се 
чује таковски крст и титула „србијанскому и црногорско- 
му“. Очи сјаје, сваки пева многа љета, а понека се госпођа 
гурка и шапће „Јоцо, Јоцо, вас загт ер?“ Било је то смешно, 
али сузно и дубоко родољубље, тада јако у моди.

У гимназији, старој католичкој рушевини пијариста, у 
оној истој у којој је и Бранко Радичевић учио, ретко је 
који свршио. Колико ђака младих и лепих, последњих из 
тих крајева, чудне и збркане судбине. Једног се сви нај- 
више сећају; био је род проф. Таназевића, коме није могао 
доћи. Седео је сатима загледан у шару Раванице, објав- 
љену на Антологији. Упола6 још дечко, одвучен је у вој- 
ску. Са свих фронтова стизала су његова писма, у њима је 
била увек само Србија. Погинуо је тако страшно раекома- 
дан. Сестра његова, најлепша девојка, полудела. Отац не 
дочека да поврате Модош, где су пре становали, исуши се 
и умре. Свуд нешто стендалско, патетично, мелодрамско у 
тим изнемоглим породицама. Учитељ скаче са трећег спра- 
та, у авлију српске црквене општине и издише на камену, 
исти онај дан, кад новине доносе да је Васић изишао из 
Битоља. Сво то српство мирише на тамјан, на плочама те- 
мишварске пијаце, око које су некад све трговине биле 
српске.

Имали су и свој пук. Двадесет девети. О Ускрсу стојао 
је голим ножем стражу, у цркви, око православног гроба. 
Сад је лепо поређан под земљом, по осам стотина гробова на 
сваком месту, дуж све пољске границе и талијанског брега, 
који се зове и сад „Томба“ — гроб. Један од његових офи- 
цира, од најлепших, био је у гарди, и сад свако подне из- 
лази из београдског града.

Иза вароши била је зелена, лепа архијерејска башта, а 
гробље омиљено шеталиште. Нарочито су љубичице лепе 
око гроба једног малог Руса, левача Славјансковог, који је 
пао са кола, па прегажен и око споменика млађег Радиче-
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вића. А иза њих су, под стаклом, старе и фине фотографије 
женске, над гробовима Јоановића, Јанковића и других. Пу- 
теви, засађени багремом, воде, туда у село Мехалу, где је 
становала резерва српска, све сами радикали, сви бербери 
и све калфе, који су у белим рукавицама играли, по ба- 
ловима женске задруте. Под расцветаним јабукама и ми- 
рисом фризура, ипак је српство очувано. Каква весеља за 
прво бомбардовање Котора, каква митологија Црногораца 
на клупи пред капијама!

А предграђе Фабрика, црно и чађаво, имало је своју 
читаоницу и књижевне вечери. Гласно се читали Ветар и 
Дона Клара и увек је било пуно. Тај свет, који је почео да 
муца евој језик, долазио је ту са лудим одушевљењем. 
Сваки ко је умро, остављао је своје имање цркви и на 
књиге.

А тек љубав. Колико комичних драма у породицама, 
кад се хтело женити Влаињом или Јеврејком. Гледали су га 
као робијаша. Настала је општа жалост и глас о тскме ши- 
рио се далеко. Писало се чак онима, који су били у бањи 
Мехадији на лечењу.

Досад је стари Темишвар био миран и мртав. Жут и 
врућ он је ово лето већ био сасвим влашки, прљава жута 
река једва је отицала из њега. Полако, кроз коју годину, 
неће нам остати ни трага ни гласа. Али отидете ли сад 
још тамо, на станици већ дочекаће вас група патетичних, 
смешних људи, невероватних и чудних. Исти они трговци, 
калфе и чиновници, који су пре муцали кад говоре и радо 
мешали коју румунску, окупиће се сад око вас и дугачки 
Јоца Павловић духнуће и дати глас „а“, тенору са испру- 
женим вратом, баритону, и басу, да тихо и пажљиво отпе- 
вају, хтели ви не хтели, одмах ту пред станицом, гурајући 
вас у кола: „Ој Србијо мила мати“.

У томе нема ничег опасног, и не би требали да им зато 
разбијају општину. Тако је свуд изумирање.
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ЉУБАВНО ПРЕДГРАЂЕ БЕОГРАДА

По свету, у свим великим варошима, извесна пред- 
грађа, околна брда, или вртови, далеко од грубости и 
блата уличног, постали су засебан крај за заљубљене, 
омиљени ради својих видика, сунца, фонтана или биља.

У Прагу, зими, меке и мутне оенке лутају по снегу, 
под брујањем звоника у старом крају Алхимиста. У Бечу, 
у јесен, корак у корак, спуштају се љубавници по оброн- 
цима бечке шуме, или манастира Мечка, мирисног од 
увела лишћа, до малих и чађавих, брзих возова који јуре 
у сусрет мору кућа. Иза Рима, у пролеће, под таласима 
албанских брда и љубичастим пропланцима Фраскатија, 
високе, охоле људске прилике загрљено лутају дуж ста- 
рих, високих акведукта, у сусрет огромном кубету храма. 
Иза Париза, лети, под модрим алејама, пуним паунова, 
зеленог Шантиљија, крију се слаба и тужна бића.

У нашој разривеној, разиданој вароши сад је доба 
грубих, брачних прижељкуша и наше хронике скаидала 
пуне су прича, које узалуд називамо љубавним. Беда под- 
вођења по кројачким салонима, загушљиви еастанци по 
земунским хотелима, немају никакве везе са натписом 
овога чланка.

Него полако, све видније, јавља се нов тип, фини и 
леп, пред профилом нашег града, дубоко никао, девојачки 
и пливачки, и са њим лепота Раковице и Карловаца по- 
стаће актуелна. Иза нових, ведрих и чистих, облика љу- 
бавних, оживеће још једном благост старих, романтичних 
декора, лепих обала, оронулих зидина.

Чека, у плавом међуречју, испод старог града, земља 
љубичица — на домаку хода једног дана. Кроз иња и 
магле, испод наших зидина назире се и пружа и тоне у 
воде сремска обала, пуста и једва видна у даљини. Али 
кад дође продеће, оглашено у зеленом житу божићном, 
кроз два месеца, тамо ће чекати читаво предграђе, у на- 
шој, старој, романтичној земљи.
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КарЈговци, стара, патријаршијска варош, бели и не- 
чујни, застарели, спуштени у воде, попети у винограде, 
постаће нарочити крај под Београдом, и треба. Чађави и 
задимљени возови, у којима се сваки пут преживи опора 
милина чекања, доласка и растанка трче од Београда и 
натраг тако брзо, по никлом и озеленелом пољу. Лађе, 
најмилији веикили1 заљубљених парова, плове до њих 
тако кратко по широким свилама и небесима вода, са 
мирисом траве и запупелих врбака. Карловци мајских 
сабора, шајкашких батаљона, Карловци романтичног пери- 
ода у књижевности, тврдоглаве филологије, Карловци 
ђачких растанака испуниће удес свој и смириће се у 
судбини, у којој мирише рано иструлело тело Бранка. И 
сад, децембра, у њима је толика тишина и толико заве- 
јаних голубарника.

За љубав, за плаху, витку, младу љубав тамо има 
толико помоћних средстава; старе изнемогле цркве су ту, 
са оронулим крововима, испод њих топле стрехе. Суботом, 
ванредна вечерња, у певању црквеном туга благовештен- 
ска, донета из Пећи. Ту су свилене, велике дворане, преко 
целе год-ине празне, са својом мирисном прашином, што 
лепо спреме за осећај пролазности свега и жуд за ужи- 
вањем и тело испуне слутњом рано дошле смрти. Пролеће 
је тамо невероватно благо и утешно и пролази, као да 
га никад више бити неће.

Нека љупкост, неизвесност, порекла у сваком зиду 
и појави, нико не вреба и не изгледа са малих прозора, 
у њима се само паприке црвене. По кућама огромни бели 
јастуци, што миришу на сухо грожђе. Под густим лишћем, 
пред патријаршијом, у жубору чесама, зидају хотел, први 
хотел у Карловцима. Зваће се „Стражилово".

Пошта са црвеним сандучетом високо је, под брегом. 
Под њом извире поточић. Чесм-е ноћу шуме, а кад пилићи 
легну сиава и сва варош. Ноћи мирне са зујањем буба. 
Под земљом широка гробља турских давних ратова, зри- 
кавци зриче сву ноћ, а ујутру клепећу роде.

Трешње рано процветају у околини. Пупи и клија 
земља и љубав значи да нешто расте. Гологлав се иде под 
воћкама. Мрави дугим, замршеним концима својих ситних 
телеса прелазе пут. Орачи као сенке облака по орани- 
цама, са својим огромним белим воловима. Сви смо једнаки 
у пролећу.

О трешњев цвете како си сличан животу.
Пут до Стражилова још увек даје благих и мирисних 

сензација. Мисли се о Бранковом лицу. Где ли је његова 
слика? Колико година већ то давно иструлело младо, бо- 
лесно тело зрачи, кроз пролећа. Профил Фрушке Горе, 
под његовим гробом тано је мек. Траве су њене нежне,

115



а расцветале брескве у њој дивне су и фине. Загрљај и 
пољупци ту не значе ништа ружно.

Око Бранковог гроба секу шуму, иза њега сва је већ 
иолегла по земљи. Види се врло далеко и у јесен2 сви се 
наши завичаји жуте ту под небом. У дубинама звоне кле- 
петуше, у даљинама машу крилима ветрењаче старе 
земље, по иојој се црвене шипци.

*

Дан после стогодишњице Бранковог рођења, овог лета, 
успео сам да дођем на Бранков гроб, високо горе у ваз- 
духу, над халакањем гомиле и буком прославе у тишини. 
У дивном авиону, од сребрног дуралуминијума, који је 
дрхтао под руком нашег мајстора пилота јунака мајора 
Томића, таласао сам се и љуљао над гробом.

Лепота апарата, којим смо дошли, сама по себи, била 
је довољна за сензацију. Авион Бреге XIX личи сасвим'* 
на дивљег оокола. Тога типа било је тада тек три: један 
на аеронаутичкој изложбц у Мадриду, други, којим је 
тада, у лудој јурњави преко Јонског мора, белих азијских 
пустиња, плавих хиндуеких планина и жутих, кинеских 
река, француски поручник Пелтије д’ Оази стигао из Па- 
риза у Токио, и трећи, за модел, у нашој војсци. Петнаест 
метара металних крила, са четиристо коњских снага, тре- 
парили су са нама над Фрушном Гором, сребрно и лако 
као лист јасике.

♦

И тако по други пут преживех луди скок, брзином 
тркачког аутомобила, са земље, преко Дунава и вобански 
лепе звезде зидина Дојчинова града, варадинског бана, над 
широко разливене воде, у којима се топиле житне равни. 
Стрм)оглав јурнусмо у један облак и падосм>о над Карловце. 
Жуте равни, зелени врбаци, са белим манастиром Ковиља 
усред4 воде и варошица мека, (финог састава, нежна, 
идилична, пуна расцветаних воћака била је под нама. 
Пођосмо Бранковом гробу.

Како је лепо тело Фрушке Горе из ваздуха. Љуља 
се и таласа, покрива се свилама вода и небеса и тоне, у 
недогледне бездане видика. Земља за девојачко тело и 
слутњу раног умирања. Плава брда Србије далеко, мокри 
и лагани пуж наших завичаја Дунав, са Сремом на себи, 
испод нас, разливене равни према северу. У малом огле- 
далу преда мном,5 у сред оркана хелисе видим насмејано 
лице пилота, али не могу ништа да га питам. Угледао је 
гроб. Између шума бело стадо, или куће, можда је то 
манастир. Са југа воз, мали као играчка, дими и трчи у
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ду&ини. Виде ли нас из њега? Знају ли да мислимо на 
љубав?

Откинут од земље, у лепоти снаге дрхћуће маншне, 
шапутао сам љупке стихове Туге и опомене, али какве све 
мисли не сину кроз нерве у том треперењу далеко под 
небом. Пролеће је било при крају, под тим апаратом ле- 
гтоте и финоће девојачких костију, из којег сам видео 
Стражилово. Вечно ће остати та чежња. Кад се накриви 
авион земља се грли и прилеше уз образ и на њу се 
уморно спушта глава. Доброта, само доброта гроба, који се 
распада, у пролећу. Тајанствена вечност љубави. Мотор 
пуца и заглушује, две хиљаде година је прошло, нема 
више ни трага од богатог Гигеса, ни негдашњи Парос не 
постоји, остало је само неколико речи о њеном осмеху, 
о ружама, о гранчицама мирте које је држала у руци 
и о тамној коси, што јој падаше низ груди, две-три старс 
речи, грчке, вечне.

Бранков обелиск доле бели се непомично. Фрушка 
Гора се таласа модра и зелена, обасјана сјајем из река, а 
кад се спустимо ниже пгастаје румвна, фина башта, испре- 
сецана стазама.

Карловци су сад далеки и мајушни. Болна и мутна 
мешавина мисли, кад се нагае над безданом и гледа то 
играње и таласање шума, винограда, пашњака, села. Мана- 
стири окречени, бели као црквице над изворима, тако 
су мали. Не знам где смо. Осећам само фину, елегантну 
конструкцију ове горе, и основни тон њен, румен, млад, 
пун вина.

Љубавно предграђе, љубичице, тихе и мале улице, уз 
воду. Али овде иза њих шуме и крстови, тамо негде доле 
лежи златом извезен покров Јефимије, деспота Угљеше, 
са похвалним словом кнезу Лазару. Име Раванице шапу- 
ћем пилоту, а он не чује и смеши се. Кости Лазареве 
дакле можда чак овамо донесене, под ове воћке што зру. 
Тамо негде доле, у зеленилу она хумка, биће можда 
гробље Монастерлије, где изгибоше Турци. У даљини оне 
модре, дубоко зелане планине, помешане с небом, можда 
опет Србија. Тело деспота у земљи провидној, под расцве- 
таним воћкама, рука мајке Ангелине, стопало владике 
Максима и десна рука дешота Јована. Уз трешње и фину 
боју бресака, уз Бранков гроб и мисли на љубав. Болна 
и слатка земља војводе Стефана Шупљикца, још клија 
и пупи.

Апарат је треперио, треперио над Стражиловом, кру- 
жећи све на више. Све се сливало у једну фину, пролетну 
мешавину воде, фрушкогорских обронака и румених и 
жутих улица љубавног предграђа Београда. Повратак ви- 
соко преко Бачке трајао је два-три минута.
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ЗАГРЕБ У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ

I

КАПТОЛ, СТАРИ ЗАГРЕБ

Загреб, у априлу. — Још данас постоји најстарији 
део Загреба, двор владика, зидине и куле поповске, из 
којих се некада владало душом Хрвата. По изгледу, данас 
поповштина више не може да влада сељачким Хрватима, 
али само по изгледу. Довољно је провести једне ускр- 
шње празнике у Загребу и околини, видети хиљаде које 
се исповедају, причешћују и моле, да би се стекло дубоко 
уверење да ће католичко свештенство и хрватски бискупи 
играти важну улогу у судбини наше државе, као што 
су имали важну улогу у прошлости Хрватске, тешкој и 
горкој.

Сви Хрвати, па и Загрепчани, живе са илузијом да 
је Загреб од древних столећа већ хрватски град и пре- 
стоница и центар хрватске државе и снаге. Обожавају 
га и воле искрено и поносе се њиме, и врло им тешко 
пада да чују истину, коју им више ни њини историчари 
не крију. А та је истина, да је хрватска држава умрла 
у Приморју, давно пре српске, и да је срчика хрватске 
земље јужније од данашњег центра и у оном крају, где 
се хрватска земља меша са српском. Селидбом и бекством1 
преместило се срце Хрватске тако далеко на север, у град 
који је столећима био туђински, као што се и срце Срп- 
ства премештало далеко на север. Само је то Хрвате ску- 
по стало и стаће их још, као што би било и Србе скупо 
стало, да није било србијанских устанака и да је центар 
српски био остао у Новом Саду на пример.

Фикција о хрватском краљевству и фикција о хрват- 
ском Загребу две су болне тачке хрватске полуге, око које 
се Хрвати врте, у својој републици. Галерија хрватских 
бискупа, или галерија хрватских банова, и најбољих, зна- 
чи галерију и немачких и мађарских великаша. То је 
истина необорива.
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Али је цео један несретан и збуњен народ, који је 
на Јадранском мору био диван и величанствен и у својој 
прошлости и у својој садашњости, те фикције претворио 
у светиње. И народи живе од илузија.

Загреб је свакако већ у царско римско доба био на- 
сељено место и кајкавци имају предање да је у њему 
проповедао св. Марко. Његов историк Вјекослав Клаић ми- 
сли да му је име дато по насипу (греб) иза којег се ста- 
новништво склањало од поплаве и рата. Свакако његова 
историја почиње: са мађарским краљем. Године 1093. шу- 
рак хрватскога краља Дмитра Звонимира, Ладислав Свети, 
потомак Арпада, оснива у Загребу бискупију, која је от- 
кинута од спљетске и подвлашћена под мађарску надби- 
скупију у Бечу. Тако је душа хрватска откинута од ње- 
ног правог завичаја на Јадранском мору и пресељена на 
север, у службу мађарских краљева и мађарске државе. 
Народ то по селима не зна; њему је загребачка бискупија 
стародревна, хрватска светиња.

Првостолну цркву загребачку посветио је мађарски 
краљ Андрија Други год. 1217, када је ишао у крсташки 
рат. Око ње су се населили разни монашки редови ка- 
толички, а после татарске најезде почели су сав тај прво- 
битни Загреб да утврђују кулама и зидинама. Епископи 
загребачки и њихови свештеници, врло често туђинци и 
мађарски великаши, умели су да владају над народом, 
који се био населио под брдашцем, на ком је била твр- 
ђава и бискупови двори. Записано је да су загребачки 
житељи од њих „мећани у кладе, шибани, а ухваћени у 
пољу, где пасу благо, или обрађују оранице, везивани коњ- 
ма за репове и затварани у тамнице“. Данас простији 
свет и сељаштво поштује споменике тог времена као 
светиње.

Ретко је та тврђава католичка хтела да осећа хрват- 
ски. За време Стефана Твртка, босанског краља, бискуп 
и његово свештенство оријентисало се према босанском 
краљу. У доба завере Зрињског и Франкопана међутим 
бискупски двори били су против националне ствари.

Двори бискупа били су средиште хабсбуршких ути- 
цаја на Хрвате а бискупи царски експоненти. И најваж- 
Иији државни послови свршавани су у  двору влади- 
чанском. Прагматичну санкцију, тј. право наслеђа женске 
гране лозе Хабсбурга, добили су Хрвати у бискуповим 
дворима године 1712.

То брдашце је данас мало ниже. Ветрови кроз толи- 
ка столећа разнели су много земље његове, али још стоје 
куле и зидине и цео крај још има изглед стародревног 
града. Сто корачаји иза ванредног, модерног, паркираног 
Зрињевца, пет минута иза споменика бана Јелачића, који
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својим мачем показује према Мађарској, и данас још стоје 
стародревни бедеми и град, који је у себи чувао бискуп- 
ски двор и главну цркву Хрватске.

Али оно што није учинило време учинили су глупи 
људи. Комисија за „рестаурацију" цркава упропастила је 
све цркве по Хрватској. Да би катедралу обновили, по- 
кварише њену ванредну фину, старинску готику и пору- 
шише зидине и куле и општинску већницу, једно старо 
врло лепо здање, пред њоме, тако да сад стоји гола, као 
гуска на тргу. Дивна, првостолна црква, неизмерно бога- 
та, стојала је у својој древној лепоти све до год. 1907, 
онако како ју је бискуп Мартин Борковић год. 1665. опра- 
вио. Те године је глупост оних који „поправљају“ старе 
зграде покварила оно, што ни громови, ни пожари, ни 
метежи нису порушили. Место старе катедрале, назидаше 
нову новцату швапску цркву, зготовљену као у фабрици. 
То је сад првостолна црква у Загребу. У њој ће свакако 
крунисати првог југословенског краља.

Утисак, када се сад прилази са трга тој цркви, очајан 
је. Све је запуштено и голо, као неко вашариште. Одбор 
за „поправак првостолне цркве у Загребу" год. 1882. из- 
бацио је све старе олтаре „који не доликују новом, гот- 
ском слогу“, а остатци старих стубова и капитела и сад 
леже крај цркве по земљи. Тај правац ,,рестаурирања“ 
начинио јој је и новоновцату фасаду. Треба забележити 
име тог срамног Хрвата, који је био дух тог покрета: то 
је архитект Херман Болен. Шваба, дошљак из Беча.

Двор и врт архиепископа запуштен је и опао. По из- 
гледу рекло би се да је мало пара. Земља попова поде- 
љена је аграрном реформом. Ту су некад били вртови, 
стаклене баште и било је и 183 наранџа и лимуна. Би- 
скупски врт био је огрома-н. У њему се некад веселише 
Загрепчани, све док га кардинал Јосип Михалович није 
затворио због „неподолштина, што су се онде догађале“. 
Бели лабудови пловили су ту по језерима, лептири се иг- 
рали, голубови гукали. Под бедемом су биле славне крч- 
ме. Чувена је била једна, која се зваше „Бела Ружа“; у 
њој су држани бурни политички састанци. У близини, под 
крушкама, играло се, и како Август Шеноа, романсијер 
старога Загреба пише: „ту су се вртиле једре пургарице 
и те танцушке у Влашкој улици полазио је дапаче и је- 
дан бан хрватски, заљубив се у лијепу крчмарицу“.

Данас је ту запуштен трг који се, кад пљусне киша, 
претвори у бедеме блата. Кад сам на други дан католичког 
Ускрса ишао у посете загребачком надбискупу др Антуну 
Бауеру, видео сам само осиромашен парк, у коме се деру 
деца, и један лепи ауто, на дну парка. Зидови су оронули.
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Архиепископ Загреба, глава католичког клира у на- 
шој држави, одличан је говорник. Пре рата он је уживао 
пуно поверење српско-хрватске коалиције и био је народни 
човек. После је постао надбискуп и мало се утишао. За 
време рата морао је да буде лојалан, али му аустријан- 
штина кије ишла од срца. Нико гтаметан неће одбити да 
му пгризна, да му се може пребацитти врло мало. Като- 
личке владике га не воле. Рим више воли бискупа Јет- 
лића, а оци исусовци га мрзе. Довољно за Југословенство.

Двор надбискупа је оронуо, али леп, улази се под 
лепим порталом. Чим се отворе врата дочекује мраз као 
у леденици. Степенице су широке и ниске, врло ниеке, 
удешене за гојазне попове. Не личе на оне луде, стрме 
степенице београдске по кућама из архитектуре кнеза Ми- 
лоша. Лакеји нису тако красно одевени као у банској 
палати. Бискупова послуга личи на наше послужитеље, 
што разносе кафу по министарствима. Двор је на два ме- 
тра од катедрале.

Једна прљава слушкиња пролази поред мене и без 
много церемоније пуштају ме надбискупу, који ме чека. 
Предсобља, па и лепи оалони. Примећујем слику Краљеву, 
поред слике папе Пија. На столу дивот издање Пакла 
Дантеовог.

Др Антун Бауер чека ме насред2 другог салона, као 
израстао из црвеног ћилима. Златне наочари, кисео по- 
глед, брз говор. У руци држи моју карту, пиоану ћирили- 
цом, гледа у њу. Одевен је у црно и љубичасто. На руци 
има један диван црн прстен. По једном свом ружном 
обичају, први му пружам руку, па кад сам приметио шта 
учиних, трзам се, 'али је Он бескрајно љубазан и седа.

Молим та да ми каже што лепо о старом Загребу, 
кажем му да- је крајње време да се Срби и Хрвати за- 
љубе једно у  друто и оонизно иштем да да изјаву о си- 
туацији после Радићевих изјав!а.

Он се не смеши. Прво ми каже да као млад човек 
треба да радим на споразуму, да је наша отаџбина дивна 
и да је време да престане ово ровење.

„Оно што је Павле Радић у Скупштини рекао још 
није ниш. Цео мој клер и ја радујемо се искрено свему 
томе и чекамо, шта ће оад Београд рећи. Радујемо се да 
је тој бедастоћи републици крај.“

Бедастоћа је изговорио јетко.
На друго питање о Загребу одговарао је нервозно. Те- 

шко је са Београдом. Црква му треба оправке а новца 
нема; на оправку бискупова д'вора ни мислити. „Та прво- 
столна црква, међутим, највећи је споменик наше прошло- 
оти. Интерес је и државе и народа да се то уради.“ {Ње- 
шва еминенција се очито стребацила. Мислила је свакако
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на стару, дивну грађевину. Ова сад је само један немио 
швалски минг маш.) Затим ми је разложио страхоту аг- 
рарне реформе. „Отели су нам земљу, прихода имам све- 
га 60 хиљада — а знате ли колико се од мене иште? 
Знају ли они шта је то патронажа?" Био је узбуђен не- 
мило кад је то говорио, и видело се да је огорчен и умо- 
ран од неприлика.

Да бих га утешио за моменат, рекао сам му како сам 
видео да су цркве пуне и да Хрвати чувају и страсно 
љубе своју цркву. „Јест“ — прихвати он са дубоким задо- 
вољством — „исповести је било толико да нисмо имали 
довољно свештеника. И то нису биле неке бабице, него 
цивили, господа и образовани, а не само пук.“ — Па до- 
даде: „Уосталом3 ових ћу дана писати Његовом вели- 
чанству да се Он заузме у буџету за катедралу.“

Пошто сам почео да га питам о животу у Загребу, 
видех да неће да говори, или да сам му досадан. Нека 
горчина и хладноћа избијала је из његовог уморног лица. 
Силио се да буде љубазан, али журио је некуд. Ко зна 
како му је у животу!

Изразио ми је своје задовољство што се ми млађи 
новинари трудимо око стишавања духова и рекао ми да 
су Хрвати добри људи и да у овој нашој красној земљи 
треба сви да се волимо.

„Много сте у Загребу, Еминенцијо?“ питао сам при 
поласку.

Он се поче дизати, превијао се болно и држао за де- 
сни кук, једва је устао из фотеље.

„Имам ревматизам, па треба да идем у Топлице, али 
морам да обилазим жупе; вечито сам у послу сад. Дакле 
хвала вам лепа, хвала вам лепа.“

— И оде брзо као са позорнице.
У његовим очима сагледао сам неку горку досаду и 

умор, а кад сам наишао на сунце, на трг пун људи пред 
црквом, и мени је било некако суморно и празно.

Над Загребом су звонила каптолска звона.

II

ГРИЧ, ИСТОРИЈСКИ ЗАГРЕБ

Загреб, почетком маја. — На брегу, као тврђава, из- 
над модерног Загреба ,,велеграда“, на брду некад високом 
до 156 метара, стоји сунцем обасјан Загреб прошлости, 
Загреб хрватске историје. Изнад кровова обичне, трговач- 
ке вароши, у којој има много туђинаца, сунчају се старе
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зграде, старе неколико векова, краљевски двори, бански 
двори, палате хрватских велможа, прво хрватско позори- 
ште, читаонице илирског покрета, Трг светога Марка где 
је спаљен вођа сељака Губец, онај Радић XVI века. Трг 
на коме су год. 1845. изгинули одушевљени србофили од 
аустријских пушака.

Цео тај део Загреба, мртав је и тих, као да је разоча- 
ран и увређен од онога, што се доле у садашњости збива.

И овај Загреб, историјски, који је својим банским 
дворима и некадашњим конаком хрватских краљева (прост 
народ не зна да су били италијански Анжујци, ни разни 
Фердинанди) столећима држао Хрвате опчињене, трошан 
је сад и оронуо. Врло је стар. Кад је хрватска бискупија 
основана, назидан је на супротном брегу град где су се 
насељавали Хрвати и много туђинаца, Немаца и Итали- 
јана, занатлија, док год4 је било првог краљевства хрват- 
ског оно је било у Приморју, а Загреба и нема. Овај За- 
греб створили су мађарски краљеви Андрија II и Бела 
IV (град, немачки грац, отуда данашњи назив Грич), и тек 
у  осамнаестом столећу постао је прави хрватски град; али 
то народ не зна и тврдо верује да је у њему било хрват- 
ских краљева, хрватске славе и моћи одувек.5 Тешко је 
одузети му ту веру.

Од год. 1300. ту на Гричу био је конак краљева. Око 
зидина били су бедеми, пушкарнице и куле. Тврде су биле 
кахгије на граду, а звали су их дверце нпр.: Сурове Двер- 
це, Каменита Врата — која и данас постоје и о којима 
се и данас много прича. Сад је то један пролаз испод 
тврдих зидина, а под сводом има олтар и слика Марије, 
пред којом недељом можете видети сељанке како клече 
и како се моле, пред једним великим срцем Богородице 
избоденим мачевима. Мале многобројне свеће трепере међу 
цвећем пред иконом.

На мосту у долини између Грича, града грађана, и 
Каптола, тврђаве попова, крвопролића су била на дневном 
реду. „Каптолци су свлачили гричанске жене, где их сти- 
гну, девојке дефлорисали, улице палили, трговце напада- 
ли, марву пленили.“ Особито често су се тукли око мли- 
нова. Гричани су враћали мило за драго, пљачкали црк- 
ве и убијали дебеле ,,проклете“ попове. То је историја 
Загреба у средњем веку; ништа више.

Тврдоглаво и лудо клали су се између себе, све због 
неких древних својих „правица“. Тада је за Загрепчане 
највећа увреда била: „невјерник спрам краља“. И све до 
17. столећа та варош се туче највише зато, што воли да 
се меша у династичка питања и да се бори за краља, је- 
дан део вароши за једног, а други део за другог. Осим 
Татара који су пустошили никакав непријатељ није био
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у Загребу; чак ни Турци нису никад дошли да одрже 
предавање о „међународно признатом територију".

Али је тај град био и културни центар, већ у тим 
вековима. Уз катедралу, у богословији, било је о зид лан- 
цима обешено цело једно Свето писмо и ту је млађе све- 
штенство могло да се учи. Град је већ тада имао купа- 
тило за прилепчиве и венеричне болести. Лажљивци и 
крадљивци морају обилазити градом и викати да је лаж 
што су брбљали. Због свађе и оговарања комшике стоје 
често привезане о срамни стуб на тргу, који је поставио 
неки судац Ловро, да му је благословено име. Џепаро- 
шима прибијају уши чавлима о дрвеног коња, док љу- 
базницама и метресама секу плетенице, праве буби фри- 
зуру и покраћују сукње до колена.

У тај град се досељавало све више мађарских вели- 
каша и Немаца аристократа, па се пославенило.

Матија Губец, идеал хрватских револуционара, бив- 
ши идол радићеваца, дигао је хрватске сељаке год. 1573. 
на буну. На тргу пред Марковом црквом и сад показују 
камење где је био гвоздени престо на коме су га пекли, 
где су му на главу положили усијану гвоздену круну 
и месо му чупали гвозденим кљештама. Има и данас се- 
љака који плачу над тим приповеткама, мадаг> је све то 
и тај страшни призор само рђава имитација мађарског се- 
љачког устанка, чијег су вођу Ђорђа Дожу баш тако по- 
губили год. 1514.

Год. 1670. би завера хрватских и мађарских велможа 
против бечког ћесара. Шурак хрватскога бана, великап! 
Крсто Франкопан, дошао је са 30 коњаника на Грич „па 
извукавши мач на Марковом тргу зборио говор и позвао 
грађане на буну против цара“. Градско веће је одржало 
седницу и збиља се покорило бану и хтело да му помог- 
не у буни „јер хоће оно што остала земља“, али Каптол, 
владичански град издаде.

Год. 1686. спаљене су многе вештице око Загреба, јер 
су биле криве за неродну годину. Почетком 18. века За- 
греб постаје све више хрватски и Павао Ритер Витезовић 
развија своје великохрватске државноправне теорије хр- 
ватском штампаријом. Узалуд Марија Терезија и Јосиф II 
још једном покушавају да пошвабе Загреб; Хрватство се 
тврдоглаво бори. Почетком 19. века, у време Илира, За- 
греб је постао зрео за Уједињење и наш брат.

Кад се све буде смирило, ко зна кроз колико година, 
писаће се код нас књиге опет о илирском покрету, који 
је спасао Загреб и славјанство Хрвата! Велики је то био 
хрватски гест, кад се одрекоше свог наречја кајкавског, 
да би прихватили нашу штокавштину, у интересу је- 
динства.
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Ту горе, у овом старом, историјском Загребу, међу 
овим древним зидинама, што тако мрко гледају на са- 
дашњост положио је бан Хрватске барон Јосип Јелачић 
год. 1848. заклетву пред српским патријархом Јосифом 
Рајачићем.

Сад је тај лепи историјски Загреб, један румени ста- 
ри град, каквог ми немамо. Из доњег новог Загреба вози 
горе парна дизалица. Чим се из ње изађе на Штросмаје- 
рово шеталиште укаже се сва велика варош и поља и 
Сава. Зидови тог стародревног Загреба су модри, улице 
узане и изумрле. Тишина је ту горе и сунчање; нема 
трамваја, ни кола, ни хуке. Под брегом усред7 вароши 
су воћњаци и читав један загребачки Топчидер и Ко- 
шутњак.

Походио сам дворе хрватскога бана, откуда се пре 
владало Хрватском и где припремају конак за Краља.

На прастаром мирном Марковом тргу одмах до цркве 
су бански двори. Споља је то скромна једноспратна па- 
лата и тек када се у њу уђе, види се колико је велика 
и раскошна.

Капија је проста од дрвета, а романтичне су и пи- 
томе, под бидермајерским фењерима стражаре. Прозори 
бели, као на некој концертној дворани.

Кроз банске дворе био је тако љубазан да ме проведе 
бански саветник др Зоричић. Он је један од оснивача Хр- 
ватског Академског Шпорт Клуба, и више него политику 
и све остало он воли футбал, као и сви Загрепчани.

Показао ми је дворане где су пре живели хрватски 
бани, до последњег. Једино је скромни стари господин 
Лагиња становао у једном побочном крилу. Прошли смо 
ванредне одаје и салоне, у којима се одигравала модерна 
историја Хрватске. Тешки су сводови споља невидљиви, 
што држе дворане, велика је удобност изнутра, какве у 
новим палатама више нема, и права, вековна, господска 
раскош.

По тапетима свиленим на зидовима дела наших сли- 
кара, не туђих, и старе ванредне слике. Једна врло лепа 
копија Ватоа, скупоцене пећи, свака уметничко дело, мра- 
мор и тешки дамаст. Клавир је у великом салону за- 
стрт везом који можда вреди хиљаде.

Врло су лепи портреи банова. Најлегали лик бана 
грофа Драшковића, са красним брцима и лицем Лукула. 
Мора да је много, много волео ,,оно троје што је у жи- 
воту добро". То му се и сад још види на лицу. Ту је и 
слика моћног грофа Улриха Цељског, зета Бранковића, 
чији је грб са звездама ушао у државни грб краљевине 
Срба и Хрвата због Словенаца. У тим великим салонима, 
везеним златом, све је на своме месту и спрема се за до-
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чек Краља. Историја ће се наставити и то ће много јаче 
привезати Загреб од свих протокола.

Видели смо и дивни дрворез огледала и намештаја 
у спаваћој соби, са малим купатилом, што ће се спремити 
за Краљицу. Ванредне завесе и фине, мале ручаонице. 
Све је то и овако затворено и напуштено изгледало сјај- 
но. Нетко беху ти хрватски бани, чак и у новије доба!

Политички разговори се ту не воде, али један стари 
господин, коме је стало до добра ове земље, искусан и 
печен бирократ, пристао је да ми на крају свега тога 
издиктира ове афоризме:

— Хрватска није никада више чезнула за краљеви- 
ном, него откада је република. Политика је игра у којој 
се сме стати и на главу, на жуљ никада. Право је да се 
Хрвати називају антидржавнима; то су и Срби; државо- 
творни у овој земљи су само Немци и Мађари, а нарочито 
Јевреји. Да Срби знају владати, поклонили би Хрватима 
још сто кила историје. Да је свети Сава жив, он би уста- 
новио орден Свети Иван Зелени. Радићевци? ма драги 
господине, то су обреновићевци.

Оно што ме је највише изненадило, био је лакеј бан- 
ских двора. Нем, сигуран са белом, свиленом огрлицом. 
Нигде више таквих лакеја нема. Нека нико не мисли да 
циљам на пузање и клањање, не, него на поносито држање.

III

ЗАГРЕБ, НАШ БРАТ

Загреб, крајем априла.8 — Кад би један песник, писац 
романа, или стари политичар наше земље хтео да живи 
тихо и мирно, при томе да се осећа у топлоти и господ- 
ству наше прошлости, требао би да се настани у загре- 
бачком Горњем граду, у тишини цркава, дворова, вртова 
и расцветаних воћака.

Чим се успужа у тај стари део Загреба, који је ви- 
сок као наш Калемегдан, види се у подножју сва варош 
и сви вртови и шума и плава околина Загребачке горе.

Пред једном старом зградом, малом и лепом кућом 
слаткога песника старословенских, хрватских епова, Фрање 
Марковића, мирни, велики трг са фонтаном. Из дубине 
допиру врхови јела и борова и круне дрвећа. Пролеће је 
У јеку.

Кроз цветно грање, зелено, румено, право преко, на 
другом брегу, види се капела светога Рока.
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Кућа песникова је жута и питома, као некад када 
су се Срби и Хрвати грлили у романтичном одушевљењу; 
сва се скрила у биље што цвета под мирним прозорима и 
гледа из својих жбунова далеко у долине. Један гвозден 
балкон отвара се на улицу и личи на позоришну ложу. 
Дрвеће је полегло по крововима. Има таквих кућа у ко- 
јима живе старе, честите породице нашег језика и нашега 
срца још, и није Загреб нека фукара.

Одмах до куће песникове је дом у коме је становао 
некад Петар Зрињски. Сад је ту све изумрло. Обе куће 
су јако сличне по тишини, и банова и песникова.

Међу њима води стара улица капуцина, у којој је 
потпуна тишина и сунчана топлота, пуна лонаца са цве- 
ћем и голубова. По тим отменим и мирним малим кућама 
ходници су још дрвени, а сводови тешки, зидани за дуга 
времена. Над улицом чести доксати и гвоздени фењери.

У „Већничкој“ улици, једном малом и топлом сокачету 
које нема на себи ничег политичког, нема живе душе, 
само сунчања и сенке. Нашао сам свега кројачку радњу 
неког Милана Крсмановића испод грофовске палате. Разго- 
варао сам са неким поштарима. Мислио би човек да су 
сви Загрепчани бојџије, конспиратори и „пробуђени Ма- 
ђари“. Боже сачувај! Политичари су ти који и тамо лар- 
мају; остали свет гледа своја посла.

Ту је стара палата породице Раух, једна од најлеп- 
ших, по своме бароку. У њој је сад пошта и телефон. 
Врло леп портал сачувао се још, врт је упропашћен. Грб 
се још види: рука и три круне, над дрвеном старом ка- 
пијом. Под њом, кад се уђе, широки су ходници и тремо- 
ви, којима се некад пузала госпоштина.

Једном старом улицом излази се на Марков трг, где је 
Губец спаљен и где су бански двори. Ту је чувена Марко- 
ва црква, која је била једна од најлепших, пре него што 
су је „поправили“. Јер умеју и Хрвати да поправљају. 
Кров су јој покрили новоновцатим9 црепом од разних 
боја, страховито неукусно. У том црепу види се грб Хр- 
ватске и Загреба. Што је најгоре, проћи ће године и ша- 
рени цреп ће још да сија, као асирске глеђосане плоче. 
У цркви су велике фреске, које је сликао Јоза Кљако- 
вић, на којима се, међу апостолима Христовим, често види 
глава његовог пријатеља Ивана Мештровића.

На углу, крај старе цркве, где су не баш тако давно 
биле куће виђених грађана Немаца, стоји и стара град- 
ска већница, где је кућа првог хрватског позоришта. Ту 
је  после толиких година немачких представа године 1840. 
јуна 10. играна први пут хрватска драма Јуран и Софија 
од Ивана племенитог Кукуљевића. Пред том кућом пало

127



је највише жртава године 1845. јула 29. када је „хрват- 
ско вугерска“ (мађаронска) странка водила последњу бит- 
ку против Славјана, Илираца, и навела пук пуковника 
Сарторија да пуца на одушевљене народњаке. Пук који 
је пуцао био је састављен од Италијана.

Над тим старим зградама оронулим и заборављеним 
види се антена бежичног телеграфа а у једној малој, ти- 
хој улици војници на стражи. По старим трговима ту се 
чује сад смех једне женске гимназије, а пред лепом црк- 
вом свете Катарине, где стоји бронзани кип Роксандиће- 
вог Рибара, исти као и код нас на Калемегдану, откуда 
се виде далеки виногради, сунча се сваки дан познати 
песник кајкавских, милих песмица Домјанић, загледан у 
свој стари Загреб.

Прошавши кроз зеленило Витезовићеве улице, под 
осунчаним крововима, крај камених клупица под прозори- 
ма, одморио сам се крај гостионе ,,К Жабици“ и пошао 
до Вразовог шеталишта, откуда се види део Загребачке 
горе, иза које је Хрватско зашрје.

Земља је ту необично питома, а пролеће ту, у том 
старом Загребу, врло румено. Све спава ту и мирује, ниг- 
де ружне вике, ни дреке. Један погреб је пролазио. Гро- 
бари одевени као бански хусари некад, са белим перјани- 
цама, породица у црнини, у колима. Поп са златним нао- 
чарима седи у фијакеру, погнуте главе и чита молитву. 
Сахранили су неко девојче, по имену Вера Павелић. То 
је био једини догађај, који сам сусрео, крај једне мале 
куће, даскама покривене.

Грич је спавао и није знао је ли ситуација у Загребу, 
или Београду.

Ванредни двори старих, племенитих хрватских поро- 
дица сунчају се ту загледани у шуме и долине. Палата 
породице Јелачић са својим белим, јонским стубовима из 
архитектуре почетком деветнаестог века. Ванредни дом, 
споља скромна кућа, кипара Мештровића, у ком је толико 
скупоцених дела. Стара господска кућа са гвозденим вра- 
тима једне од најчувенијих хрватских породица, највише 
славенске, негдашњега бана Мажуранића, песника Смрти 
Смаил-аге Ченгића.

Господин Владимир Мажуранић, његов син, један од 
најодличнијих правника Хрватске, аутор толиких замаш- 
них научних дела, отмена, висока, великашка појава, при- 
мио ме је у својим мирним салонима, где живи затворен, 
међу успоменама. Показао ми је своје слике, ванредно 
лепе женске и мушке главе, лепоту хрватске расе чији 
су профили исти као и наши кад су господски. У његовој 
авлији зелени трава, у кући му је мир, ништа га више 
не везује за овај свет. Једино кад синове спомиње очи
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су му сузне. Једног добро зна и Београд. То је ађутант њ. в. 
Краља, онај црни, отмени морнарски официр, који теш- 
ко иде, јер је део своје ноге дао већ за ову нову државу, 
на мониторима под Пештом и залио крвљу своје Хрват- 
ство, што је исто толико и Српство.

Језик његовог оца је чистији од свих које сам у нас 
слушао. Чинило ми се да рецитује Његоша док је гово- 
рио: толико су речи тог хрватског великодостојника звуч- 
не. То је човек који најлепше говори српски (како јед- 
ном рече г. Сл. Јовановић).

Али о политици није хтео ни речи да каже. ,,Да умем 
да саветујем, ја бих световао; да имам шта да кажем, ја 
бих рекао.“ — Говорио ми је о катастрофи Славенства 
коју слути, извинио се ако се вара; очи су му остариле. 
Радо је говорио само о оцу. Стајао је висок као храст 
насред10 салона, држећи у руци Говоре Кавурове, у дивот 
издању, уз које је прилепио један недавни чланак из та- 
лијанског журнала Коријере дела Сера, који ми је горко 
читао. У том чланку се футуристички исмевао Кавур.

Закуцали су на прозор и донели новине које су пи- 
сале о атентату у Софији. Тада ми је лричао о Батен- 
бергу кога је лично знао, а после о Хрватима, море- 
пловцима, са којима се поносио и чији траг налази 
чак у Индији, где су управљали великим областима и 
тукли Португалце, као што данас држе море и један део 
Јужне Америке својом вредноћом и поштењем. „Велики 
су људи створили ово, што сад ми траћимо, велики људи, 
којих сад нема.“ Дивио сам му се како у својој осамде- 
сетој години стоји прав и како каже мирно да је спреман 
да скоро изађе „Богу на истину“. А за ову државу, за све 
у њој имао је само драге, опроштајне речи. „Загреб је 
био и биће опет ваш брат.“

Из његове куће из које сам изнео дах једног бившег, 
лепог славенског Загреба, изађох на шеталиште Вразово, 
славјанског песника. Гледао сам мансарде и кровове све у 
цвећу, пуне голубова. Испод мене је била кафана, чувена 
у оно доба борбе између Славјана и хрватских мађарона. 
Ту је некад свирала музика и играо свет. Колико је жена 
и девојака ту поруменило и после плакало! Све је то 
прошло. Иза жбуња и расцветалих вртова, плаве се шуме 
и села, где је тврдоглави Старчевић сахрањен, који је 
хтео све Србе да похрвати. Дрвеће зелено, брда процвала, 
виногради пуни веселог света, читаво море пролећа и би- 
ља, облака и неба. Тамо је негде антидржавно и републи- 
канско Хрватско загорје. Загорје, о коме је несретни Ма- 
тош певао: „Тај красни крај је Гупчев завичај и крвав 
уздисај.“
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IV

ЗАГРЕБ, БЕЗ СВОГА НАЛИЧЈА

Загреб, почетком маја. — Има један Загреб, који ми 
Срби не знамо и који не мари за политику, варош флерта, 
спорта, снобизма, озбиљне музичке културе, необично удо- 
бног живота, пријатног опхођења и досаде за национали- 
зам. Са својим браколомствима, модернизмом, кафанама, 
каткад је врло баналан.

Кад му се воз приближи, не прелази се у једну нову 
земљу, одељену блиставом реком, као код Београда. Сава 
је загребачка сеоска као и наша и мења ток, доноси на 
себи села хрватска, чак под варош. Великих контура бео- 
градских, еа варошима и рекама иепод себе, које чекају 
грандиозне мостове, тамо нема. Загреб се не појављује 
тако репрезентативно, тако висок и осветљен као наш град, 
ванредно смештен, са американским профилом, са широ- 
ким небесима иза себе, јер Загреб и нема профила, он је 
утонуо у поље и раван, толико да му вода сваке године 
плави предграђа. Велики, модерни, ванредно уредни, нови 
Загреб и не види се издалека.11 Загребачка гора спушта 
се према Сави и штити га од северних ветрова; он не зна 
за кошаву, ни бурна небеса; његови су видици обични и 
само тај последњи огранак Алпа, који се звао Медведница, 
на чијем огранку још стоје рушевине обесног и чувеног 
Медведграда, има у себи неке наше, горске и шумовите 
лепоте. Остало је туђинско и удобно.

Тек изблиза зазелене брдашца на којима је саграђен 
стари део града, који ми немамо, и тек кад воз уђе у ста- 
ницу, појави се модерни и лепи Загреб.

Тада је обрнута ствар. Док Београд у себи још крије 
паланку, неред, нечистоћу и наоко бруталан живот, дотле 
је Загреб одмах пред станицом један од најлепших, ма- 
њих градова у Европи. Паркови и пљусак шедрвана, дуг 
ред великих палата, великоварошки облици, широка авни- 
ја, ванредна калдрма, варошки свет. Ту је Академија, са 
одличним збиркама и тек отворени хотел „Еспланад", нај- 
већи хотел у држави и на Балкану.

Тај нови Загреб велике индустријске моћи живи у 
конкубинату са нама сасвим индиферентно. Постао је др- 
жавотворан и помагаће владу, а преврат му не пада ни 
на памет. Оно што је најбоље у њему то је један колек- 
тивно грађански, варошки осећај, љубав према своме граду 
и једна збиља силна општинска делатност.

Архитектура новог Београда има много француског, а 
загребачка немачког; код нас крај петоспратнице стоји

130



врло често бозаџиница, а код њих крај палате мали бечки 
биртови „Црном Орлу“ или каквом ,,Буренцету“; у томе 
је све.

Ванредни су им полицајци. У жутим војничким ши- 
њелима, као и наши, али на глави са шлемом енглеских 
полисмена. „Враг би знао кај им је то нужно.“

Имају мале плаве трамваје, али не из репарација, 
него израђене у сопственим, загребачким радионицама. Тро- 
ла им не испада сваких сто корака.

Новине по улицама су загребачке и бечке, београдских 
једва има. Загребете ли ноктом површину загребачку, де- 
шава се још да наиђете на пештанске и бечке заврзламе, 
али зар је то тако опасно? Не треба грепсти док је младо.

Тек што београдске новине јавише да је ситуација 
у Загребу, загребачке су јављале да је ситуација у Бео- 
граду. Тек што београдске новине јавише да после гово- 
ра Павла Радића има реч Загреб, загребачке су јављале 
да сад има реч Београд.

Загреб не само да ми не изгледа буран него, на жа- 
лост, сувише индиферентан. Пургери загребачки не воле 
бомбе уз пиво, као Бугари, већ переце. То је добро. До- 
садило им се Српство и пробој солунског фронта и Кај- 
макчалан, али немају ни Хрватства више. Да ли је то 
добро? Загреб иначе не зна више чији је, ни шта је, да 
му дате мапу, почео би тражити прстом и застао на Гра- 
цу и запитао: да нисам ово?

Најлепше, најславенскије и најхрватскије сам се осе- 
ћао — у музејима. Видех сачуван лепи портре Кнеза Ми- 
хаила и један мали Книћанинов, па хрватске заставе и 
хрватске генерале. Крај свега то су били одлични славе- 
нофили, трошили су новац за задужбине, књиге, установе. 
Изгледа да је за национални оптимизам нужно поћи уна- 
траг. Хрватски Загреб, онај прави, изумрли, који је збиља 
био европски, поштовао је у Србији херојско и није пљу- 
вао на то миротворно. Тај Загреб је знао за фини пансла- 
визам и умео је да води своје руље стварању историје.

Коме недостају докази да смо један народ нека иде 
г. Бергеру. Г. Бергер је Јеврејин, али без икаквог трго- 
вачког смисла, бескрајно жовијалан. Он је створио хрват- 
ски Етнографски музеј, чије збирке не само хрватске, 
него и балканске, и кинеске и индијске, вреде милионе. 
Господин Бергер од када је изгубио жену и кћер занима 
се незахвалним и тешким послом да сачува везове и на- 
родне умотворине.

Своје огромне збирке поклонио је музеју, чији је сад 
директор. Плата директорска, као у послужитеља.

У тим збиркама, народним умотворинама је бескрајан 
национални оптимизам, веза и јединство.
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Пред њима је на великој мраморној табли златним 
словима исписано да је музеј отворен за „Великог Краља 
Њ. Вел. Петра I Ослободитеља“. Као што видите, није 
Загреб баш увек републикански. Понедеоником, средом и 
петком.

Ту су наслагане женске ношње и мушке, сељачке. 
Ванредан смех, поезија, снага и мистицизам у њима. Де- 
лови које Хрватица на себи носи, црвени и бели, овако се 
називају: застор, оплеће, латица, крпа, прва крпа, крила, 
велики пребор. Наиред је ,,застор“, а натраг ,,крила“.

Ванредно су лепи пастирски огртачи за кишу, од траве, 
низ које киша цури и не пробија. Па калупи за лецедерска 
срца. Па вотивне фигуре од воска, краве, људи, телад, 
као етрурска или римска на кућњем олтару. Тако се за- 
ветују у цркви и донесу од воска свињче, краву и спусте 
на олтар пред Марију да им помогне. Па шарена ускршња 
јаја, са индијским цртежима. Па лепе дрвене колевке из 
Босне и Лике. Па ткива иста као у Призрену, ткана прстом 
по разбоју. Техника марама је иста као она што је нађена 
у коптијским гробовима. Па чипке, са техником чак из 
Мисира, која се сачувала још само у Украјини. И у целој 
тој народној уметности нигде еротике, свуд символика.

Кад девојка сазре добије нарочити црвени вез на 
главу, после брачне ноћи „поцулицу“ која је сасвим друга, 
па црна кад изроди децу. А под старост „мртвачки вајнкуш“. 
У задрутама, где још постоје, има засебно оделење за по- 
родиљу, где она рађа на земљи. И ако умре сахране је 
са црвеним везом. Мртвачка боја је не црна, него бела. 
Неожењени младић добије прстен ,,да не иде сам на други 
свет“. На појасима за трудне жене плаво перце, да дете 
добије плаве очи. Ту су и дрвени појаси трудних жена из 
околине Битоља, јер је Турчин тукао рају где стигне. О 
мој роде! Ту су и дебели везови девојака да изгледају 
трудне, е да би се Турчин згадио и оставио их да мирно 
прођу. Ту је и црно сукно Шумадије.

*

Загреб има усред12 вароши Кошутњак, пун лепих вила 
и малих кућа са воћњацима, који се зове Умрок (смрка) и 
Тушканац. Горе на брегу, код гостионе „Добром Татеку“, 
играју Хрвати уз тамбуру и псују, ама баш као да су у 
Топчидеру. Уоколо беле и румене воћке, живот ћурана и 
кокошака, као да сте у Срему. Сунце залази изнад другог 
брега, комарци се легу, дрвеће се креше, виноград уређује. 
Велики облаци над „Сљеменом“, а шума пуна „антидржав- 
них“ и „опасних“ Загрепчана. Зелени и жути таласи сјаје,
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дубока је и зелена трава, пуна ситна цвећа. Плаво и бело 
цвеће је тако слабо причвршћено на грани.

Дивни путеви општински, добри и после кише, испод 
белих кућа у жбуњу и дрвених кућерака, у које се улази 
мердевинама као пилићи. Запаљена лопта сунца пала на 
обронке црне горе и обасјала Медведград.

Код гостионе „Веселој Мамици“ седимо под расцвета- 
ним дрветом и гледамо у даљини танку Саву. Тице почињу 
да се јављају, велика варош се и не види. Миротворни За- 
греб је као неко весело, сремско село. Упознао сам се са 
неким паровима и обећао им да ћу написати у београдским 
новинама да су они добри људи и да су за државу. При- 
стали су. Да су монархисте и да ће радо ићи у војску. При- 
стали су. Да ће г. Пашића, који их никад није вређао, на- 
зивати, „наш седи премијер“. Пристали су. Обећао сам да 
ћу написати све добро пгго се може о Загрепчанима. Тада 
ми један рече: „Госпон13 кај бу вам на то ти проклети Вла- 
хи рекли?“

*

Загреб има своје ново и модерно чудо. То је огромни 
хотел „Еспланад“, близу станице, двапута већи од бео- 
градског „Паласа“. У њему ће становати анкетна комисија 
за радићевске мандате и купити се сав отмени Загреб. 
Да ли ће и ту доћи до случаја Карлије? У њему има ван- 
редних кафе-ресторана од црног и белог мрамора, засебних 
трпезарија са мраморним каминима, лифтова за пртљаг, 
невидљивих и одељених, раскошан амфитеатар за чај и 
дансинг после подне, у зиду скривених безбројних гардеро- 
ба. Температуру за све просторије показује једно „електри- 
чно казало“. Мирис пећи и кујне неће се осећати; велике 
сисалице у подруму односе све. Судови кујнски перу се не 
руком, него нарочитим машинама. За живе рибе има на- 
рочитих базена. Електрична централа са лампицама у соби 
директорија показује тачно да ли собари одговарају лозиву 
гостију. Има апарата који за два-три сата охладе 9 степени 
испод нуле. Пећи за спаљивање смећа.

У мецанину су луксузне читаонице, собе за дочек, под 
терасом гараже; има апартмана кнежевских, а у сваком ку- 
патило. Има и дискретних сепареа. Уз електрична звонцад 
не стоји табла која на разним језицима тумачи колико 
пута треба звонити за послугу, него је собар, собарица итд. 
нацртана на црној плочи. По собама међуградски телефони. 
Станови од 80 динара до 460 динара дневно. Четири спрата 
лепо удешених соба. На петом мала тераса са које се види 
цео Загреб.
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ЖИВОТ И ПОЛИТИКА УМОРНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

О ДОЛОВУ, СЕЛУ ФЛАМАНСКОМЕ

Возити се аутом по Банату је чудна ствар. Јурити из- 
међу кола, волова, оваца, орача, копача што миле и једва 
се мичу, изгледа сасвим невероватно. Ауто и не иде дру- 
мом, друмови су после ослобођења запуштени и разривени, 
нико о њима не води бриге. Дужом крај њих леже само 
товари камења, што су бачени на путеве пред изборе, у 
доба обећања и варања. Јури се путевима сељачким, из- 
међу њива, по мору пшенице, јечма и кукуруза; по тала- 
сима жита, што су ове године ванредна1 и обећавају богату 
годину. Путем се сусрећу двоја-троја кола, натоварена 
друмским каменом. То кулуче за друм. У ствари кулук, 
који се у Банату чини нечувено насиље и средњевековни 
ужас, нико и не држи. Радикали не кулуче, међу демо- 
кратама само они који су плашљивији; кулучи једино по- 
неки2 Шваба, ноји се препао од казне којом се прети. А 
друмови су све гори и гори, огромне рупе, јендеци пресе- 
цају пут, а пред самим општинским зградама кола се за- 
глибе у блато. Вратила се времена од пре сто година.

Тим лепша је сама земља уоколо, неизмерно зелено 
море иза Панчева, под србијанским бреговима што се одан- 
де чине плави. Тамо у тој богатој равни има природних 
појава, које се иначе нигде код нас не виде. Има фатамор- 
гана, као у далеким и непознатим земљама. Над барушти- 
нама или безмерном зеленом пучином појаве се ваздушне 
и сјајне слике које не постоје, села, шуме, румени облаци, 
а сва се земља љуља у звуцима стада. Па онда шале и из- 
ненађења те угојене земље. У Опову, насред8 равнице, ри- 
болов, као да сте негде на Волги! Око Делиблата, живи пе- 
сак и сахарске појаве и неко цвеће, звано јасенак, у које 
износе болеснике ноћу, са веровањем да виле долазе да их 
лече. Треба само прележати сву ноћ напољу, крај лојане 
свеће и чаше вина, у коју се спусти сребрн динар. Кажу 
да то многима помаже, особито удовицама.
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И довољно је да се кола попну на брежуљак, па да 
видик пукне неизмерно и голем, сав у житу, воћкама и 
облацима.

*

Црквене славе, сабори у Банату имају још увек значај 
народних светковина, националних манифестација, огром- 
них сељачких кермеса и мајсторски изведених туча. До- 
лово, велико село, ако хоћете варош, са својих седам хи- 
љада житеља, без сиротиње, нарочито је чувено по својим 
славама. О томе би много умео да прича панчевачки држав- 
ни тужилац. Чим је неки скуп, сватови, светковина, питоми 
Банаћани милују се левчама као да су прутеви и боцкају 
се у трбух бритвом, коју4 од милоште зову бриса и која се 
одмах вади чим неко повикне „не лај“ или опсује дете. 
Код апотекара у Долову у тим данима држи се нарочито 
дежурство до поноћи и од поноћи и бележе у књигу: од- 
гризен нос, одсечено уво, разбијен потиљак, испало црево. 
А кад нема, каже се „гле сад, прошла слава, па ни један 
мртав“. Но вара се онај ко ту мисли да се то ради пате- 
тично и трагично; не, све то уз свирку песма се ори и сви 
се после помире.

После ослобођења пошло је још нагоре.5 Сви су се6 
нешто провеселили, пробојџили; неће више да ћуте, ни да 
трпе; дирне ли их ко, ударају левчом да пуцају тикве.

Но јако би се преварио онај ко би, по том наличју, 
мислио да гледа лице тих банатских села. Има Долово и 
душу. Засуто прашином, огромно, велико међу брежуљ- 
цима и баруштинама, што хује од крекета жаба, оно је као 
неко фламанско7 богато село. Велике баште, безбројне 
штале са ванредним коњима и кравама, кровови засути 
небројеним голубовима, између грдних пластова сламе, 
само су зато ту да тај свет запева, заигра, завришти од 
вина и чулности, после тешког рада. Клавири нису нео- 
бична ствар у том селу, па и у најсиромашнијој кући једе 
се из тањира и зна за убрус. Воле своје школе, соколско 
друштво, Омладинско коло, Материнско коло, као и своје 
биртове. О животу имају тачан појам да га треба уживати, 
јести, пити, спавати, угостити, плаћати и не отимати, а на- 
рочито да се много треба смејати. И сви, крај свих поли- 
тичких свађа, живе као браћа. Јер сви су некако кумови, 
род, па и кад нису, пронађу неко далеко сродство, разлог 
за сродство. Ето, кажу, „моја кера“ цркла у твојој башти, 
па будимо као род.
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*

Ове године о слави било је нарочито свечано. Много је 
било гостију и варошана са свих страна и до поноћи 
прошло је без туче, мада8 се демократе и радикали тамо 
убеђују рукопипателно. Поп Паја, најмоћнији човек у том 
крају, има душу весељака и народњака. Док се у малој ку- 
ћици крај цркве резао славски колач уз неко мутно жуто 
вино и тежак мирис лојаних свећа и уљаних кандила, гру- 
вале су прангије као топови. Старци, општинари, који знају 
педесет и шест година историје села, јели су рибу из за- 
једничког чанка и зборили мудро. Сваки од њих домаћин 
је огромних стаја, многих амбара и господар неколико 
штала. Оличена мудрост и искуство при крају живота, 
сваки од њих угојен је и снажан да би могао дићи теле. 
Изгледају као неки стари богови њива, за песму су, за мир 
и за човечност. Причају како су некад, по цичи и зими, 
ишли у Панчево и ноћили под ведрим небом да би крај 
свих мађарских жандарма гласали за Светозара Милетића, 
као што сад иду да гласају за радикале или за ,,њиног“ 
Светозара. У ствари политика је за њих онај други део жи- 
вота, славски, брдовити, узбудљиви, ко и левча и туча. 
Мора и тога бити. Иначе им је душа равна као и њина9 
земља. Све то има мало смисла, не љуте се ни на Швабе, 
до којих је допрла светлост Хинденбурговог избора, живот 
је за то да се једе, пије, спава и остало.

Тај свет о Србији има један застарео, леп, плав, појам, 
мирисан црквено. Она им се чини нешто далеко, што је 
сад сишло с неба, нешто без греха, без ружних могућности, 
сасвим друго него њина земља. Сва та војска, министри, а 
нарочито Краљ, имају у себи нечег надземаљског још за 
тај свет, што је ван спора. Гласало се за радикале, или де- 
мократе, све је то нешто друго, све је то тек да се боље 
једе и пије, провесели и све је то нејасно и неважно. Све 
је то некако приватан ггосао у Банату. Ван тога је она 
Србија, што је пала са неба, право чудо. Ћирилица на возу, 
српски написане карте, српски говори министара, српски на 
Бегеју, српски на лађи, српски у Бечкереку, српски свуд. 
Слике на зиду и по најсиромашнијим кућама: Косовска ве- 
чера, Милош Обилић, Битка кумановска. А да им г. Па- 
шић дође, била би литија.

*

Оно што ће изменити слику Баната и расхладити га, 
биће систем пореза. Порезе, огромне порезе. Не зна се ко, 
ни колико плаћа. Не пише нигде. Иште се изненада и 
одока.10 Коњаник долази у село и као Турчин тражи харач.

136



Нема цедуља, тачних књижица, уписаних имена, свако на 
свом месту, нпр. „Лаза Гагић платио 34 форинти пет фи- 
лира“, па печат, па потпис, па опет печат, па опет потпис, 
и мир до идућег кукуруза. Сад Лаза П. Гагић („Јел еј, шта 
је оно П?“) одлази чешће на општину, а једног дана ишту 
две хиљаде динара, другог три, трећег четири, кад како. 
И то одмах, нема ту, шта, него до после подне. Да, али 
Лаза П. Гагић има, само пет стотина динара, завезаних 
гаћњиком. Е па добро, дај тих пет стотина засад,11 лако 
ћемо за остало. И без печата и потписа, и опет печата и 
потписа.

После две недеље опет зову. Заборавили да запишу 
порез на Бегеј. После три недеље опет зову. Заборавили да 
рачунају порез на болницу. После недељу дана опет зову, 
није двеста динара прирез, него двеста тридесет и нека до- 
каже да је платио за Бегеј. Ко — јел ја? Да, он нека до- 
каже да је уплатио, јер не могу да нађу где је записан. 
Лаза П. Гагић. И тако до новог кукуруза непрекидно. Је- 
дино ако се не оде добро је. Нико те не тражи, а кад се 
најпосле оде, све се брзо изравна. Добри су људи.

Пред вече је у Долову, пред црквом, био корзо. Корзо 
као у вароши. Младе даме што музу краве и чисте шталу 
шетале су у тоалетама фирме Јаношевић. Јер Долово ку- 
пује своје тоалете, париске тоалете, у најбољим београд- 
ским радњама. То је уосталом12 једина радост тих сеоских 
девојака, јер после удадбе ради свака као марва за плугом, 
повезана и без шешира.

Тог дана посетили су их и њини политичари. Са вели- 
ком љубављу је дочекан посланик Бошковић, мајстор у 
свом послу, један од најмоћнијих људи у доњем Банату. 
Зна сваку младу, сваку снају, сваком кума и сваку крсну 
славу. При томе остаје свеж и ради свој посао весело. 
Пред црквом су пуцале прангије, а на ћошку је био бал, 
прави правцати бал, са дилетантском представом Хеј Сло- 
вени. Има Долово читаву чету одушевљених, имућних 
студената и студенткиња, који и тамо играју жаву и који 
на оцеве ни најмање не личе.

Сво је вече утонуло у свирку, пеому и запаљене ватре. 
Ипак, најјачи утисак оставља тај корзо младих сељака и 
девојака. Једна велика телесна дегенерација у том богатом 
крају, некад тако огромних и гломазних сељака. Полне 
болести и грудобоља измениће тај угојени свет. Лица су 
пожутела, момци закржљали, нигде једног високог, лепог, 
граничарског стаса. Они са бледом тачком наслеђене боле-
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сти, ноге криве, плећа уска, код већине младих момчића 
Мирише на даћу.

Из огромних бара под Доловом хује и крекећу жабе, 
жито се непрегледно таласа, али ноћ што се спушта, праш- 
њава и тешка, над том питомом и некад тако силном рав- 
ницом, тешка је као мора.

ВРШАЦ, У ЗЕМЉИ СРПСКИХ ДЕСПОТА

Ружна је заблуда, која би нам се осветила, да су наши 
северни крајеви, војвођанске земље, свега само масне се- 
лендре и глупи бирцузи и да су ти богати крајеви туђински, 
и српски тек од велике сеобе Срба у ново доба. Нити је 
то тачно, ни право, као што није право ни оно извесно 
презирање, што се одомаћило према збеговима Чарнојевића. 
Велика једна непрекидност и веза влада у нашој историји 
и нашим селидбама, велика једна снага и према Вардару 
и према Дунаву и велика једна моћна целина. Банат и 
Бачка, а особито Срем, су одвајкада13 наше земље и гос- 
подске земље, а по разноликости насеља, по чудноватости 
душа и контраста и јако интересантне земље.

Најлепши крај Баната је испод Вршца, ту се србијан- 
ска брда преливају преко Дунава, у равни Банаћана, и 
стварају земље сличне сремским расцветаним горама, а 
цркве и куле врх брда личе на манастире Деспота и град 
смедеревоки. Србијанске су то земље одвајкада.14

Румунска граница одсекла нам је гороки крај, али под 
брдом народ је ту висок и опаљен, тврд и кошчат, а вода 
шумска из хладних извора. Ено у селу Великом Средишту 
дивно сам евангелије нашао, са ванредним византијским 
сликама, из године 1552.

Из мора жита, код Алибунара, у земљи којом су после 
Косова, 164 године владали Турци, дижу се брдашца сва 
зарасла булкама и заеађена лозом, под којима опавају веч- 
ним сном многи ,,Сервијанци“ који изгибоше год. 1848. 
можда боље него ми сами, за ово што је тамо данас.

Стара је то земља и не простачка, са својим хумкама, 
што су тумули, из доба још када су Етрурци доносили 
бронзу Савом. Под житом, и данас се још могу наћи оп- 
копи римски, Трајанових легија, али је од свега чуднија 
гора, што се непосредно из те равни диже у вис и везује 
чак са оним врховима, што се црне над Тимоком. На врху 
брега, изнад Вршца, стоји кула, у висини ©д 407 м откуда 
се види сва та земља, пуна оруђа од камена, истих оних,
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која се налазе у србијанској Винчи и босанском Бутмиру. 
Једна је то земља одвајкада.15

Варош Вршац је у равни испод брега, топла и пријатна. 
У XV веку још записао је Бертрандон де ла Брокијер, 
коњушар бургундскога херцега да је из „Беркерела (Беч- 
керека) дошао у Вершет, место над којим као и над пре- 
ђашњим влада деспот“ — (Бранковић); можда је то Вр- 
шац? Под врхом брега, у доба Сибињанин Јанка још спо- 
миње се место Подвршан. У ратовима против Турака сази- 
дан је град на брегу; његова кула и данас још стоји. Иста 
је као и оне у смедеревском граду. Евлија, турски путо- 
писац пише да је вршачки град зидао Деспот Ђурађ. Већ 
у то доба плаћало се буре вршачког вина десет дуката.

*

Вршац је наш од 11. новембра 1918. када га узе мајор 
Додић. Он је тиши од свих војвођанских градова. Граница 
румунска је око њега, на девет километара, железничке 
пруге су му пресечене, па је у њему тишина. Српски крај је 
врућ, пун малих кућица занатлија, тако да над капијама 
висе канте, метле, мртвачки сандуци, како где, али има и 
барокних богатих кућа и много малих вртова. На крову 
једне такве куће засађени су кактуси, прави правцати 
кактуси, а иза плотова миришу руже. По ћошковима ми- 
ришу пекарнице, са врућим хлебом и маст за мазање точ- 
кова, да сећа на негдашња дуга путовања колима. Сунце 
је тамо ужасно топло.

Прозори су истурени на улицу, тако да се из прикрајка 
лепо види све што прође. Дивна згода за брбљање. По 
зидовима мраморне табле задужбина старих мајстора.

Немачки део вароши, на чију су удобност и улепша- 
вање досад трошили све приходе уређен је асфалтом, елек- 
тричним осветљењем, великим палатама и огромном црквом 
у стилу регенсбуршке готике, тако да доминира сву варош. 
Иза тог швапског дела вароши је врло леп парк, пун 
шетача и играча тениса, са врло лепим санаторијумом за 
слабе. Наша војна музика, свесна „културности“ вршач- 
ких Шваба свира им швапску музику недељом по подне.

Иза тог парка пење се пут, међу чувеним виноградима, 
на врх брда до куле Бранковића.

*

Аутомобилом смо пројурили румунску границу. Она је 
просто комедија. Два-три минута већ је ту, иза вароши. 
На путу између жита бео камен, па друга држава. Не
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треба питати зашто ни како. Сељаци се возе по њој са 
једне њиве на другу, као да је и нема. Имају неке цедуље 
то им је пасош. На друму мала кућица и два наша фи- 
нанса, Личана, један спава у трави. Међународно признат 
териториј. Десет корака и колеба, у њој два одрпана ру- 
мунска војника, један одлази баш у село, по сир.

Граница је и лево и десно и напред и натраг и нао- 
коло. Горски ланац иза Вршца, који би могао да буде 
стратегијски бедем, не тече паралелно са шом, него право 
на њу, вертикално. У житу је и кукурузу, ђаво је зна 
где је. Код Старе Бабе1® граница између нас и Румуније 
је у средини једне баре. Нису хтели да нам даду целу бару. 
Има и лепших случајева испод Кикинде. На једном месту 
граница иде кроз један ђерам. Ђерам је у Румунији, бунар 
у нашој држави.

Има места са границом под прозорима сеоских кућа. 
Има то добрих страна разуме се и за нас.

У пограничном селу Малом Џаму стрчаше се људи. 
Чим виде нов аутомобил мисле биће избора, дошао је 
министар. Највише питају за аграрну реформу и секвес- 
тре. Границе се не боје. Власи се познају по кожуоима.

Под багрењем један старац од сто година причао нам 
је. Српска је црква од дрвета. Кроз звоник види се мало 
звсхно. На гредама висе двоја црна мртвачка носила. Мало 
даље играју девојке, јер је празник. Около се таласају 
жита и црвене булке, а иза њих се зелени брдо и кула 
Бранковића над равницом.

За неколико минута стижемо у друго село на граници 
Велико Средиште. Људи ту личе на Црногорце и нико у 
селу није болестан. У цркви налазимо старе иконе. На јед- 
ној се лепо може прочитати потпис Георшје Дјакон, зо- 
граф. Биће из Свете Горе. На другој Михаил Попович, мо- 
лер, из год. 1808. Око цркве камење старих гробова.

У општинској каси чувају ванредно лепо евангелије из 
год. 1552. У њему су врло лепе слике, на златној основи, 
са чистим византинизмом бојадисања. На последњој страни 
у журби прочитасмо само толико да је на њима радио 
„Тројан Гундулић от града Дубровника, по преставленију 
Кнез Радише“ и да је почео и свршио „сију студију'1 
ради ,,душе спасенија". Осим имена штампара дознајемо и 
више, јер како стоји написано „човечјенијем господина 
Тројана Гундулића трудих се писанији аз грешни много 
окајани јеромонах Мардарије от монастира големаго Мрк- 
шина Црква“, за коју каже „иже јест ближе Черније Гори“.

Све је то било у доба султана Сулејмана и како пише, 
књига је завршена лета 1552. месеца августа у „Бјеграду“.
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МЕСИЂ, МАНАСТИР СРПСКИХ ДЕСПОТА 
У БАНАТУ

Вршац, јуна

Где год стоје манастири, задужбине наших великаша, 
има и наше прошлости, наше историје, наше државе. 
Цркве нате и звона њина тачно и непобитно кажу докле 
је наш народ допирао и земљу крвљу својом залио. Исто- 
рија манастира у Банату нарочито је чудна. Тим више што 
је постојала једно време опасност да их Румуни, које су 
примили као бескућнике, преотму сасвим вагабундски.

Девет километара иза Вршца у брду стоји врло стари 
манастир Месић. Постоји у њему предање да га је осно- 
вао калуђер Арсеније Богдановић, брат манастира Хилен- 
дара још год. 1225. Свакако да је у доба деспота Јована 
Бранковића већ могуће доказати га. Архимандрит Иларион 
Зеремски, који је написао дело у одбрану тих манастира 
доказује да је у њему у шеснаестом веку била српска епи- 
скопија Спиридона Штибице. Манастир је у ратовима са 
Турцима, који су били особито дивљачки у Банату, у том 
столећу, поробљен и спаљен, а калуђери одведени у роп- 
ство. При коначном истеривању Турака из Баната год. 1716. 
опет је паљен и опљачкан манастир. Год. 1743. игуман ма- 
настира Мојсије Стефановић просио је по Русији и 
добио повељу од царице Јелисавете ,,у којој она завештава 
да ће манастир Месић добијати убудуће17 из Русије по три 
стотине рубаља годишње“. Пошто је манастир у почетку 
осамнаестог века опет пљачкан, оправио га је и довео у 
ред епископ вршачки Јовановић Шакабента. Год. 1907. 
бранили смо манастир као и остале у Банату од захтева 
Румуна да припадне њима, мада18 су све црквене књиге, 
све иконе, сви ктитори српски и  српски исписани.

Сад је тај манастир миран и тих у брду иза Вршца, 
мада19 његова околина више није онолико српска, као у 
доба када су  села добијала тако лепа имена као: Курјачица, 
Горуњ, Корњача, и по једној расцветаној јабуци, где се 
населише Јабука. Пут до њега води кроз винограде Шваба, 
дуж  профила вршачких брда, обрађених све до врха. 
После Шваба настају компактни Румуни, што су пљачкали 
из беса наш манастир. Наш свет сеоски кржља. Жени се 
из истог сокака, стид би га било да тражи девојку из дру- 
гог, могли би помислити да му у шеговом сокаку не дају 
девојку. Пролази се међу жбуњем а манастир се указује
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као каква млекара, неког барокног дворца, у врту засађе- 
ном ружама.

*

Манастир Месић имао је последњих десетина година 
исту, немилу судбину као и остали. Његово благо се хар- 
чило немилице, разносило и расипало на игуманске метресе 
и рођаке. Само из обзира према болној прошлости тамош- 
њег народа треба засад20 ћутати о томе, али да се хоће, 
могла би се књига написати о пашовању о баханалијама 
и оргијама „пресветлих“ и ,,пречасних“, уједно и ванредна 
књига масних шала,21 авантура и буфонерија манастир- 
ских.

Последњи удар тој светињи у туђини, зададоше ру- 
мунска села при преврату год. 1918. И данас се још виде 
расечена платна српских владика и патријарха на зиду 
манастирском. Тада су, као и пре у доба ратова, дошли 
из шуме и опљачкали, поробили све што се могло, разбили. 
поцепали. Свиње су риле под звоником манастирским.

Сад је манастир опет олепљен, окречен и дотеран. 
Његов вредни настојатељ отац Вићентије Вукосављевић 
успео је да сачува кубе од пада, да оправи кровове и 
засади воћке. Врт му је опет пун ружа. На старом делу 
манастира, са препуклим зидовима, виде се сунчани сатови. 
Црква је спреда новија, али је задши део сасвим стари и 
кубе старинско. Тај задњи део цркве личи на апсиду у 
Каменици, коју је Мије унео у своју Историју умвтности 
српскв. Фреске у кубету можда су старе. Мада22 их нисмо 
видели изближе, чине се као из почетка осамнаестог века. 
Има и неколико старих икона.

Остало је похарчено, поклоњено, распродато.

$

У манастирском врту има један огроман граб, што личи 
на дрво пред конаком кнеза Милоша у Топчидеру.' Око 
тога граба купе се уморни гости манастира кад их затекне 
ноћ! Дечаци ђачке чете, ђаци, официри, хлеба и чаша вина 
има за свакога. Под тим грабом, у мирису јасмина и баг- 
рења седи се до зоре. Звонцад стада што се трза у сну, сјај 
свитаца међу лишћем једине су појаве у мраку. Манастир 
има малог срндаћа, са црвеном траком око врата, он ска- 
куће једино око стола. На све полеже мрак шума.

У разговору коме краја нема добија се чудан појам 
хришћанства. У миру је неком и безбрижности, а појам 
српства у вечитом неком сељакању. Кад се прочитају 
имена бивших ктитора, и калуђера види се тек откуда 
их све није било. А људи пролазе као сувело лишће у том
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ћаскању. Нестала23 је генерација великих пијаница и весе- 
љака вршачких, давно су изумрли. Умро је и славни вр- 
шачми песник Нико Балаж, што је био у стању на дан 
да напише сто песама. Такве су и биле. Његов стих из 
једне овеће песме који ми се највише допада гласи: „Али 
Штесел не да град, јер на глави стоји врат.“

Умро је и Ђока Фркауза давно, кочијаш, који је те 
безбрижне бекрије возио по овим брдима и виноградима, 
што се сад тако непомично црне пред нама. Губио је путем 
своју господу из кола и тражио их после по јарковима 
свећом.

Кад би били нарочито расположени, приредили би ди- 
летантску представу. Комад који су играли звао се Излазак 
Месеца над Вршцем. За цео комад био је декор обичан 
пласт сена. Глумац је био покојни А. М. гвожђар, обилно 
заокругљених бедара. Али како је представљао месец, иза 
пласта сена, то се не може описати.

Сви су мртви. Остао је Вршац и ово дивно, жуто вр- 
шачко вино, жуто као ћилибар, кроз које свет изгледа тако 
млак и течан и пролазан.

При повратку из манастира обиђосмо неке винограде 
и потражисмо крст, споменик дигнут одавно онима који су 
попинули у јулу месецу год. 1848. при нападу на Вршац. 
Леже под земљом више од триста педесет мртваца. Пали 
су под вођством „Сервијанца“ капетана Тадића, кога су 
Швабе и Мађари нашли исеченог на топу.

При повратку из манастира мајска ноћ изводи читав 
концерат, бубе зује, јагањци блеје, у шуми славуј извија. 
Лампе талијанских кола светле на триста метара путем и 
претварају боје жбуња у боје смарагда. Горски дах пири 
са југа чак са тимочких планина.

НАД ГРОБОМ КИР ЈАЊЕ

Вршац, јуна

Ко хоће да сагледа пола Баната, треба само да се 
попне до вршачке куле. То је бар лако. Полази се међу ви- 
ноградима, чувеним вршачким виноградима, путем који је 
начинила вода са брда. Из земље избијају стене, тако нео- 
чекивано у овој равници. На брду се одмах и јасно угледа 
донжон куле Бранковића. Милиони живе у нашој држави, 
хиљаде можда у престоници нашој, које и не знају24 да 
је и тамо србијанска земља, земља деспота.

Пут води међу црним стенама и зеленом виновом ло- 
зом, попрсканом плавим каменом, а крај пута немачка рас-
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пећа, крстови на којима су, до ногу Христоса, обешени 
гроздови од плеха. На сваких сто корака, по један бео 
стуб и у њему слике Страдања. Кад се први пут застане, 
под неким орасима, Христос је иао под крстом. Осврне ли 
се у долини је сав Вршац, са барокним кулама српских 
цркава и огромном швапском готиком. Поток, зарастао џбу- 
њем и јагодама скакуће крај пута, а чим се попне девет- 
-десет метара, већ је видик неизмерно море зеленога жита. 
Вршац је збрка модрих кровова, између зелених жбунова 
дрвећа, на коју облаци простиру велике сенке.

Земља је пуна шева. Песак уз пут трепери као ситно 
стакло, бубице врве, лептири лете пред ногама и мада25 је 
тек четири сата по подне, пола белог месеца већ је одско- 
чило на небу. Ред јабланова иде право из вароши према 
једном белом сену. Мирише сенокос и гуштерови трче, а 
види се врло далеко. Путеви кривудају на пола дана хода, 
у игри облака. Некада је све то зелено море била бару- 
штина.

Виногради ванредног вршачког вина, пуни су црвених 
кућица. Иза једног џбуна, у врту, под воћкама разалета 
мрежа за лежање. У њој мушкарац и жена загрљени смеју 
се нечем. Ту негде стајаху некад стражаре римских легија. 
Можда је исто тако грлио неки центурион овде какву 
дачку жену, купљену или заробљену од непријатеља, на 
овом брегу, где се лепо лови лисица и где је Стерија можда, 
читао Хорација после веселе бербе у винограду свога при- 
јатеља др Пекаровића, коме је посветио свога Кир Јању.

Кула Бранковића, на четиристо метара изнад Баната, 
разливеног, зеленог мора жита, сенокоса и воћака, једини 
је остатак утврђења, које је ту стајало. Зидине су још и 
сада 17 м високе и два и по метра дебеле. Изгледају као 
смедеревске.

Наша је то земља била одувек. Већ из почетка четр- 
наестог столећа имамо о томе доказа. А год. 1425. долази 
амо читава сеоба са Бранковићем. Год. 1464. иде народ из 
Србије из околине Крушевца, са браћом Стеваном и Дмит- 
ром Јакшићем чак под Арад. Год. 1522. селе се Бакићи из 
Венчаца из Шумадије, чак преко Драве.

Сад, сваки дан, један млад официр нашег коњичког 
пука јаше до куле, витак у седлу, неотпасане сабље. Увек 
сам, пао је у очи Швабама, по виноградима. Јаше стрмим 
путем. Они све чекају кад ће да се стропошта.

$

Душа Вршца на игралишту тениса, на терасама где се 
пије чај и по салонима богатих Банаћана иста је као и код 
нас, на сличним местима. А душа нарочитог Вршца, брбљи-
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вог и веселог, Вршца Стерије Поповића, прође сваки дан 
од пијаце до гробља. Можете је сагледати ако мало пора- 
ните.

Прво се Вршац пробуди и изнесе своје страшне јастуке 
и јоргане да се изветре. После оде на пијацу и накупује 
огромне череке, кромпире, батаке и зеља. Ту се сазна ко 
се венчава, коме се родило, ко је у другом стању, ко даје 
парастос и пошто је литар белог а пошто црног. Затим се 
говори о калдрми и у Вршцу.

Варош је пре имала више хиљада јутара своје земље, 
од прихода њеног могла је лако да улепшава швапски крај, 
а свуд да поправља путеве. Сад је аграрна реформа начи- 
нила врага. Путеви личе на наше. Слобода.

Бербернице су у јутру пуне. У њима се нарочито брине 
за државу и српство. Вршачки влашки прота, једна плаха, 
румунска попетина, изгледа им као нека моћна авет што 
их дави. Звона их јутарња растуже и онда причају. Врш- 
чани су врло старо српско насеље, а изгледа, зли језици то 
отворено говоре, да су дошли из Ирига, остало можете за- 
мислити. Из Ирига је био онај, што рече на смрти, кад га 
је власт преслушавала ко га уби: „Ако преболим знаће26 се.“

У Вршцу и сад постоји иришка мала, али је сад варош 
углавном27 занатлијска. Куцање, стругање чујете цео дан 
и песму уз то и звиждање. И нису то ма какви мајстори. 
Изволите код г. Павловића штампара. Показаће вам Кара- 
ђорђеве новине што су излазиле у Темишвару, драгоцене 
записе још његовог прадеде, рукопис Хаџи Лоје и новине, 
што су о њему писале још пре четрдесет година, када је 
српске народне мотиве преносио на пешкире, везове, ћили- 
мове. Истина улице су све пуније сељака, што се насеља- 
вају, али ни фини романтични начин љубавних авантура 
и весеља није још ишчезао из те вароши.

Од ослобођења на овамо шири се по том свету једна 
снажна грубост, али је то ванредна реакција на пречански 
барок и добар лек, за тај уморни, лепи наш крај. Мајсто- 
рице су здраве као тресак; нема ту дегенерације. Станите 
пред гимназију кад излазе гимназисти и гимназисткиње, 
вршачка деца и деца имућнијих сељака из околине. Да ви- 
дите груди, леђа. После подне на соколској прослави изгле- 
дали су снажнији него војници. Све је то нагрнуло на спорт, 
нема више књижевности и туберкулозе.

Тај Вршац тих, али једар занатлијски пребледи и про- 
фини се, што се више ближимо гробљу. Ничу старе успо- 
мене, доба балова, позоришта, на карти изгубљених салаша 
и жена. Једна гробница је сва запуштена. Од породице, 
која ју је зидала живе још два сина у туђини. Немају но- 
ваца да је оправе и не одговарају28 на писма. Од чувених 
спахија Лазаревића, један још живи. Келнер је у Америци.
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♦

Вршачко гробље, као и сва гробља мирише отужно на 
цвеће и свеће. Код улаза, у руменој плочи цркве можете 
прочитати: ,,Не чуди се Мимоходјатнц Паденију мојему. 
Такови ћје конац бити и животу твојему. — У двадесет 
седмом љету, мојег преслатког живота клону Тјелом ах! у 
бездну гроба црна, несита. Родитељи са супругом ридају и 
не могу да поврате свог милог сина Јоана Гавриловича, 
Гражданина и купца Вершачкога. — Но гроб сам трошно 
Тјело његово покрива. Душа пак у Блаженству вјечно по- 
чива. — У Вершцу 6-го дек. 1834-ш љјета.“

Пође ли се даље ту су и остали стари гробови и плоче, 
мртвачке лобање, венац над чврсто склопљеним рукама, 
плоча над гробом Јоана Богојевича „јуноша“ и велики 
жбунови мирте.

Више од гроба Стеријиног тражио сам гроб малог, сме- 
жураног, јадног Грка Кир Јање, што се толико бојао за 
своје дукате, за своју жену, за своје коње да му их неко 
не украде. Гроб Стеријин пажљиво је чуван. Ове шдине 
навршује се 100 година од када је у Темишвару још као 
ђак штампао своје прво дело. Читао сам Даворја на једној 
клупи, узнемираван од просјака и провео тако једно лепо 
јутро.

Заслужила би један нов есеј и студију.
Гроб Кир Јање сав је зарастао травом из које се диже 

омања пирамида. На њој, тешком муком прочитах: „Под 
овим знаком, у кругу овом лежи овдашњи трговац Стерија 
Поповић са правом супругом својом Јулијом и другом без- 
чадном(!) Екатарином“, итд. Ослушнух да ли се што чује, 
али се ништа није чуло под земљом. Било ми је жао што 
нисам понео неке сребрне динаре. Могао сам мало протре- 
сти их у џепу, за покој његове душе. Био је тако сунчан- 
-дан.

Ф

Ако запитате Вршчане, било варошке сенаторе или 
обичне папуџије на шта би се жалили и шта да напишете 
у новине, они ће углас29 изјадати своје муке, али не онако 
јадикујући, пречански већ обешењачки и отресито.

Прво пореза! Уосталом од 1. јануара 1926. изједначиће 
се пореза у свој земљи и „онда ћемо30 да видимо“. Само тај 
дан да доживе.

Пруга Темишвар—Вршац дигнута је на граници. За- 
што? Дрво је скупље у Вршцу од свега другог. Зашто кад 
су шуме на тридесет километара? Зашто да купују дрво 
чак са другог краја државе? Зато, да двојица, тројица, који 
су у Београду „уредили ствар“ зараде милионе.
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Вршац нема суда. Чак је у Ковину. Зашто није у Али- 
бунару, на по пута, кад може бити. Овако људи путују 
два дана.

Вршац нема жупанију. Жупанија је у Смедереву. 
Вршац би требао да је има, са њоме би дошло најмање сто 
српских породица на мртву стражу. Посрбљавали би и ути- 
цали на туђински елеменат. Запгго је дакле у Смедереву? 
Један наш министар, одговорио им је на то: „Па Смедерево 
је град Јерине.“

Вршац има до хиљаду ђака, око 9.000 јутара првоклас- 
ног нинограда, а свега једну пругу. Средњи посед је сав у 
нашим рукама, нико не да земљу, а све је подељено. Један 
снажан полет осећа се по сеоским славама. Али таксе, 
господе боже, таксе.

Само да се свој поштени дуг укњижи на дужника, 
плаћа се огромно. За истражни затвор плаћа се такса. До- 
казујете ли своју невиност плаћате таксу. Откуд дукати у 
папуџија?

Занат је углавном31 у нашим рукама, мада32 је много 
Немаца. Румуна је мало, око 400, то се Вршчанима највише 
свиди. Казаше ми: „Дођите да видите кад изађу литије, 
колика је булумента код нас, све се ори, а код њих гоми- 
лица једва кмечи.“ Воле се са Румунима. Живе људи 
мирно и добро. Румуни немају свога гробља, па кад који 
умре, румунски свештеник допрати га до гробљанских 
врата. Ту га преузме српски поп. Не дају33 они влашком 
попи у наше гробље, знају они с ким имају посла. „Тако 
су нам и манастире узели“ кажу.
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ХАЏИЛУК НА КРФ, ДО ПЛАВЕ ГРОБНИЦЕ1*

Врвме је хтело да буде први наш лист, који ће одати 
почаст онима, који су више од свих других дали за ову 
државу, за нашу садашњост. Ишао сам да видим гробља и 
трагове наше војске на Крфу, куда ће ускоро кренути, на 
челу са владом и Патријархом мноштво нашега народа, 
да им опоје и прелије кости, што леже расуте на дну мора.

Пошао сам да обиђем крфска гробља, најцрња наша 
гробља, бесмртно чувена, у вечном плаветнилу Јонскога 
мора.

Идем на Крф — говорио сам многима које сам сретао. 
А шта ћете тамо? — питали су ме.

На путу за Крф

Пошао сам да поздравим гробове најбољих војника 
наших, најнамученијих. Гробове, којима се крста не зна, 
у којима мртви наши пливају као рибе и не могу више 
ништа да нам поруче. Кости се њине ломе у песку, на дну 
мора, где ничему не остаје трага.

Кад сам на пошти предавао брзојав, за Крф, госпођица 
дуго није могла да га нађе међу иностраним тарифама. Није 
знала тачно где је.

*

Идете на Крф? Писаћете о Крфу? питао ме је, један 
од оних који га добро познају, г. М. Бо.дано.ић. А тако? 
хоћете2 да пишете о забушантима? Хвала богу, то ће бити 
сензација, ала ће то да се чита. Сва војска што је прешла 
Албанију ујагмиће те бројеве Времена.
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*

Шта да пишете о Крфу? питао ме је г. Сло..дан 
Јов. . .вић. Само немојте истину, или баш само истину. Оста- 
вите мртве на миру. Будите уверени да они имају своје 
мишљење о свему томе. Боље да се не чује. Што се тиче 
Крфа, пишите о живима и за живе. Опишите драга места 
српског кркања, мале кафане и не заборавите мале Грки- 
ње. То ће сви радо читати и многи ће уздахнути од успо- 
мена.

*

О Србији шшш, а не о Крфу — рече ми г. Б...ко 
По..вић. О Србији, што је прешла планине у снегу. О Ва- 
љевцима, о Рудничанима, о Подринцима пиши. Остави до 
врага Крф. О Србији пиши о дивној, вечној, умрлој Србији.

*

Писаћете о Крфу? рекоше ми познанице. Пишите, чи- 
таћемо у Абацији.

Наше море и наши бродови

До Крфа плове лађе Јадранске пловидбе, која своје 
бродове шаље до Александрије. Не може се порећи да се 
наше поморство диже и да се оба друштва свим силама 
труде око нашег бродарства, тако ванредног по тради- 
цијама.

Треба само једном проћи сво море наше, а то се може 
за два дана, брзим луксузно уређеним бродовима тих дру- 
штава са „Карађорђем“ или „Кумановом“, који су у ствари 
удобни пловећи хотели и опоравилишта, па да се такав 
један пут никад више не заборави и да се наше море, нај- 
лепше море на свету, одушевљено заволи.

Ипак не можемо да се сасвим одрекнемо својих неу- 
кусности и јавашлука. На једном од тих лепих бродова, 
чије је име за време покојне Аустрије било „Вишеград", 
по краљевском граду мађарских краљева крај Пеште, и 
данас још красе салон брода велике слике из тога доба. На 
једној тај град, а на другој двор краљева мађарских. Будим.

Тим бродом је путовала наша Краљица по Далмацији.

149



Изгнаничка писма Милутина Бојића

Брзи и лепи брод Јадранске Пловидбе који полази са 
Сушака по подне, ујутру је већ под Хваром.

Док смо плонили кроз звездану ноћ, према далеком 
Крфу, читао сам писма Милутина Бојића, непозната и не- 
објављена, која је писао са Крфа. Та су писма, боље од 
свих причања шворила о Крфу. Песник плаве гробнице 
нашег народа, представник читавог једног поколења, при- 
чао ми је сву ноћ на мору, непосредно и горко о Крфу.

На жалост још није време да се слични документи 
објаве јавности.

Весео, млад, леп, безбрижан, слављен, љубимац Бео- 
града, >он је сасвим други у тим писмима. Са ванредним 
предосећањем ране смрти Он је осетио и све друге горчине 
крфске трагедије, а и комедије. Јасно и тужно припремала 
су ме та писма на путу.

О Божићу после повлачења кроз Албанију пише:
„Мој Божић јв био тако тужан, тако невероватно бе- 

дан. А после свега тога, страшни пут до Драча. Било је 
грозно блато, мислио сам да ћу остати у тој каљузи до ко- 
лена. На сваком кораку мрцине коња и лешине људи. Пута 
нема. Арнаути су нас чекали. Четири дана са лешинама, 
без крова, без ватре, без хлеба. Али зашто ти све то пишем? 
Све је прошло.“

После неколико дана писао је већ горко:
„Тешко сам оболео. Нисам хтео да ти то ггишем, свет 

око мене и не зна да морам у  постељу. Устаћу сутра само 
зато да нађем некога, коме ћу дати ово тгисмо.

Сви путују одавде, сви су слободни, само баш ја који 
сам чинио доста за друге нисам пуштен. И душа ми је бо- 
лесна и понос, уморни су као и тело. Да, ја врло добро 
видим свој крај: нема ми можда још ни годину дана. Ни- 
шта ме више не весели. Чини ми се да више никада нећу 
видети своју земљу, па ни Тебе. Остаћу овде, далеко од 
свега, покопан испод једног чемпреса, заборављен од свих.

Може бити да ово моје спремање неће бити за Ита- 
лију, него за један много даљи пут.

Молим те не пиши ником о овоме. Грлим те, грлим 
драга, мада* ми смрт куца на вратима."

Колико их има тамо у мору, који су, можда мање еле- 
гантно, али истим мислима писали својим вереницама 7 
маја 1916. као Милутин Бојић:

„Наша љубав ће остати само брдо писама и калеидо- 
скоп фотографија.“

У идућем писму пише:
„Био сам данас у  дивном врту Ахилејона. Како је ван- 

редан видик одатле.
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Уморан сам и болестан. Упознао сам добро своје при- 
јатеље, али и оне који само лепо саветују.

Господин Љуба Јовановић је тај који је учинио све за 
мене, који је чинио све да ме спасе сигурне смрти.

Читао сам јуче г. Б. Лазаревићу неколико страна мог 
последњег дела. То је једна филозофска поема и роман- 
тична. Поема горка, писана крвљу мојом. Он је био оду- 
шевљен. Говори целом свету да је то најбоље што има у  
нашој књижевности.

Али, веруј ми, ништа ме више не радује.“
А  кад је дошао идући Божић писао је сасвим резигни- 

рано:
„Идем у војску, не могу овде више да издржим. Болу- 

јем и осећам да је неправда да видим све идиоте по Паризу, 
Лондону, Женеви, ,храбре’ синове Србије, који су тамо да 
подупиру жене. Мене не пуштају да идем да учим. Идем 
за Солун. Сиромах Емил Верхаерен изгубисмо га пре три 
дана.

Јеси ли познавала Н. Антулу? Погинуо је на фронту.“

Дуж далматинске обале

Брод је рано стигао до Хвара, заливеног сунцем. Опет 
су промицала крај нас, ванредна, далматинска острва. Плав 
ветар је дувао по мору, пун галебова. Над пеном таласа 
појави се, као лептир, црвено, лако једро рибара. Тишина 
на броду, одмор.

Стене дуж обале пламте, град се шарени, ружичаст и 
модар, са својим старим млетачким зградама. Под боровом 
шумом играју се у мору купачи. Наша застава се вије над 
водом. Како су лепе њене боје над морем.

Велике, лучке рибарске мреже застиру обалу.
Хвар остаје руж^ичаст, међу шкољем. Ветар је све 

јачи.
Лепрша и надима све што може. Врх сукања, косу, 

огрлице тресе и лепрша. Дисање је све дубље и мирише 
од мора и маслина. Пловимо, све пролази. Излазимо на 
пучину, која сад нашу земљу везује са целим светом, 
Америком, Африком, Азијом, Аустралијом. На лађи при- 
чају како је „Обилић" певао о мору.

Са једне стране суро стење, са друге даљина као рас- 
топљено сребро. Рибари као велики ракови пузе дуж обале. 
Куће и борови склонили се у увале. Брод краулира под 
ветром, кроз таласе и љуља се и дише као пливач.

У даљини се плаве брда Виса.
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На кршевитој обали ипак живе људи. Свуд где је 
вода спрала стену и нанела нешто, што личи на земљу, у 
црвеним и мрким локвама, зелегаи се нешто, што личи на 
обрађену ораницу. И за тог сељака говоримо ми да није 
раден.

Нигде тако бистрог и дивног мора. Села на стењу ви- 
сока и опаљена, као да су шпанска. Море трепери све до 
неба.

Галеб једнако прати брод. Тело му је црно и бело. 
Груди су му беле, врхови од крила црни. Има у себи и 
злослутног гаврана и уживало голуба. Лет му је ванредан 
и прав, ноге испружене и ружичасте. Диже се у вис, па 
клизи кроз ваздух. Стрмоглави се, пада на лево крило и 
опет срне у вис. Прати нас цео дан. Неуморан је.

Појави се Корчула, онаква каква је била у 14. веку, 
неизмерно лепа.

Галебу се појавио пар, сад нас удвоје4 прате, као два 
лептира.

Пред Корчулом море постаје оловно и хладно, а облаци 
снежни. У даљини пролази бура. Зелене се на острву борове 
шуме. Види се стара и дивна варош и црква.

Две пиније дижу се високо на брегу. Дубље у острву 
виде се гајеви чемпреса и леандра. Сва унутрашњост ос- 
трва цвета.

Брод пристаје сасвим уз град, таман и старински, 
сачуван као ретко који на свету, као да хоће да се попне 
у једну од тих стрмих и узаних улица, зиданих од корчу- 
ланског камена чувеног до Босфора.

У пристаништу, на једној великој кући видан натпис: 
Школа Народне Одбране. Не наше. Талијанске.

У подне пролазимо и Дубровник, најлепши, међу ле- 
пима. Пучина је сад дубоко плава, а небо бистрије.

Из мора се дижу стене црвене као корали.
Зелени, лепи Локрум плива као врт по води, иза њега, 

у даљини сиве планине Боке.
Под зидовима Дубровника огромни прекоокеански паро- 

брод. То је брод 500 Американаца који су дошли да виде 
наше море и не могу да му се надиве.

Пред зидинама града једна велика једрењача са три 
висока јарбола. Ванредна слика прошлости и поноса, лепоте 
и богатства као хппанског, нидерландског бродарства.

Кроз један сат већ издиже се из таласа сива и сура 
Бока, са белим урвинама, као нека Норвешка под страш- 
ним сунцем. У плаветнилу магле и даљине диже се Ловћен.

Пре но што сунце зађе бићемо већ у Котору.
Ловћен је облачан и дими се натуштен. Црна Гора је 

ту. Један демонски зид стена над морем висок две хиљаде 
метара. Дубоке модре сени баца у море. Виде се путеви и
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серпентине на Ловћену. Као на сликама изгорелих пла- 
нета, урвине страпше и пеге црне се и на њему. Десно је 
сва Бока зелена од борова и шума кестена, али лево из 
Кривошија, голих и страшних, место потока тече камен и 
шљунак.

Бели се мртви Пераст, чувених ратника и оштар врх 
куле Змајевића, као врх млетачке елебарде. Туда смо се 
ми пре хиљаду година спустили на море.

Иза Рисна сам камен до неба, а за шумама и брдима 
Паштровића, пут гробнице наше Крфа, море, наше море, 
Јадранско, најлешпе море на свету.
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ВИДО, ОСТРВО СМРТИ1

Од свих наших гробаља на Крфу, оно на острву Виду, 
остаће најчувеније. То је био пакао нашег народа, после 
повлачења кроз Албанију. Хиљаде мртваца однесене су са 
тог острва да се сахране, голи и боси или у мору, или у 
стењу, тако да се многима данас више ни имена не зна.

У мору сасвим крај Крфа, има пусто острво, на коме 
је свега једна кућа, хапсана грчка. Крај ње, још се виде 
порушене зграде, купатила и болнице, коју Енглези беху 
дигли, за време рата. Мало винограда, неколико борова и 
ципреса, иначе сам крш, зарастао дивљим чкаљем. На 
источној страни, као неки далматинеки виноград, али 
страшно запуштен, лежи наше гробље. Све лађе које про- 
лазе туда, свих народа, виде га изблиза,2 сваки дан.

Преко мора виде се румени Епир и планине арбанашке. 
Као авети, помодреле од глади и кише, сасушене до црева, 
тим путем се спуштаху наше избегле масе, одрпане, у 
дроњцима.

Сви кажу да су нас спасли, могуће, али видна је само 
самоћа Србије.

Пакао на острву смрти

Крајем јануара, после дугог чекања и натезања, полу- 
мртве гомиле наших избеглица, превезене су на острво 
пред Крф. То је било 1916. године.

Све што је било на самрти превезено је тамо. Војници, 
чиновници, избеглице. Како је изгледало тада на острву 
Виду прича, врло интересантно, санитетски мајор г. Ста- 
нојевић.

„При искрцавању на обалу, први поглед мало подаље 
од пристаништа већ наговештава странцу ужас и језу од 
помора, који влада на том острву. На обали се видела го- 
мила голих људских лешева, наслагаких као метарска дрва
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у  добром реду једно на друго, неколико слојева. Гомила је 
била у  висини више од човечијег раста, а у  дужину се 
пружала на десетину метара и више. Ту се слажу и до- 
носе са острва смрти преко целог дана, а сутра ће доћи 
француска нарочита укопна лађа, да их однесе на крајњи 
југ острва К рф а . . .  и да их тамо спусти у таласе. . .  На 
обали се већ одавно свакодневно тако слажу, и већ одавно 
уредно долази укопна лађа, и товари и х . . .

Са пристаништа се иде узбрдно до средине острва. 
Поред нас проносе троја носила, једно за другим, са голим 
људским лешевима, право на пристаниште.

На врху и на средини острва је један пропланак, на 
њему је као на вашару. Ту су логор избеглица, чиновника 
и полицијских писара, ту су и војници и болничари. Једни 
иду, други стоје, једни подижу шаторе, други обарају и 
премештају логор, а поврх свега овога свуда, као авети и 
једва дижући ноге, тумарају некакве прилике у војничком 
оделу. Кроз ову шарену гомилу промакоше још двоја но- 
сила са покојницима. И она одоше доле на пристаниште . . .

Идемо даље. Свуда, по целом острву, хаос као на ва- 
шару. Свуда миле људи на све стране, свуда су логори: ло- 
гори резервних трупа, логор Првог комбинованог батаљона, 
мало даље логор Другог комбинованог батаљона, десно 
логор реконвалесцената Дринске дивизије. Посред свега 
овог, на једној квадратној заравни стоје 4 огромна и гло- 
мазна шатора, наерена и спремна да падну. То је ,бол- 
ница’ на острву Виду. Одатле се носи на носилима доле 
на пристаниште.

Историја та 4 шатора је  проста. Чим су дошле прве 
наше трупе на острво Видо, а то су били регрути, сем вед- 
рог неба нигде више није било заклона за болесне. Није 
било нити зграда, нити ма каквог другог склоништа од 
кише. Болесници су, стога, лежали на голој земљи под 
кишом, и тако се лечили . . .

Да би болеснике склонили бар од кише, Французи су 
са ратних лађа довукли весла, даске и греде, као и велика 
лађарска платна за покривање робе, и из свега овога из- 
мислили и склопили нешто налик на болничке шаторе.

Шатори су били ниски, подупрти веслима и даскама, и 
дугачки као читаве касарне. Са стране, где је шатор дола- 
зио до земље, а преко ивица шатора, било је наслагано 
крупно камење и то је чувало шатор, место коља, да се 
не стровали. Шатори су имали свега један отвор за улаз.

Одмах на улазу под шатор, још док нисте очима ништа 
видели, вас нешто враћа натраг, напоље из шатора. То је 
смрад, али особит и специфичан. То није смрад ни распад- 
нутих лешина, то није ни задах од усмрделих рана. Под 
шатором је био гори, још несноснији смрад. Ту су били по-
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мешани: и смрад болесника, што иду испод себе, какви су 
били готово сви што овде леже, и смрад повраћене на 
земљу хране, и задах од угушљивих знојних тешких људ- 
ских испарења, као и мемла загађене и блатњаве земље. 
Под шатором је заударало и на гној и на одавно непреви- 
јене усмрделе ране и на трулеж . . .  Ваздух је под шатором 
био тгресићен отровом и гушио је све живо, што се под 
њега баци.

Кроз шатор се може проћи само прескачући преко ле- 
шева и преко још живих. Тескоба и збијеност је била 
таква, да је извлачење мртвих било увек пропраћено јау- 
ком, гажењем и повредама болесника од стране болничара. 
Болесници су лежали сви у  свом загађеном оделу, згрчени, 
у  најразличитијим позама на голој земљи. Било је и нешто 
сена, али се оно од кише, која је са свију страна текла под 
шатор већ измешало и изблатало са глином. За време 
кише која је на несрећу непрестано лила, земља у ша- 
тору цврчи од воде под ногама. Покривача нико нема. Овај 
пакао и ова гробница били су још и рој, још и кошница од 
живе гади. Вашију је било толико, да су оне као капље 
падале на људе одозго са шаторског платна.

Ту у  том аду, прикупљен као у  жижи, одигравао се у  
минијатури цео трагизам наше земље. Ту су у  предсмртном 
стењању и бунцању дрхтали и треперили сви најнежнији 
фибри човечије душе. Ту су кроз бунцања и сањања, не- 
стајали један за другим сви, које је страшна судбина ба- 
цала у овај пакао.

Одмах до шатора је и капела. Тако се зове једно место 
више шатора, ограђено џбуњем, куда се доносе и слажу 
сви, које извуку из шатора. Капела није ничим покривена, 
те су наслагани костури под пљуском од кише.

Такво је стање на острву Виду затекла Моравска бол- 
ница 21. Јануара.“

Како је сад на острву Видо?

Сад је тамо потпуна тгапина. Свако јутро и свако вече 
оно огрезне у шедрванима шарених боја воде и неба.

Кад барка пристане уз обалу, дочекује г. Никола Кам- 
биса, шеф државне казнионе. Тај човек, драговољно, по- 
моћу својих робијаша, уређује наше гробље Нико се још 
није сетио да му каже хвала, нити да му да Орден св. Саве.

Гробље је опкољено камењем, али је и разнесено. Било 
је и ципреса. Грчке избеглице из Мале Азије исекле су их. 
Унутра гробље је сам чкаљ, трска и травуљина. Избоде 
ноге док му се приђе.
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Крстаче су покрхане и већином попадале, а имена 
већином од кише спрана. Стоје још велике, заједничке 
крстаче, по којима је написано: „За Правду и Слободу.“

На заједничким гробовима пише нпр. Петар Поповић 
и друшви, али се не зна који и колико.

Гробови су тешко копани у страшном белом камену, 
лешине су дуго заударале. Заливане су кречом.

Из гробл>а се види сво море и стари Крф, са тврђавом, 
што личи на Акропољ и месец што сјаји над таласима. Иза 
врата гробљанских лежи једна канта са кречом и покрхана 
крстача, на којој пише још: „За Правду. . . “

Црвене се дрвене крстаче, бели се камен, а боца расте 
густо. Све је мирно на гробљу. Трска расте над хумкама.

О слатка трско — кажем јој ја. Она шуми.
Радомир Радојчић пише на првој крстачи. Крстаче 

леже по земљи. Милорад Милосављевић — једва се чита. 
Избодох све руке у чкаљу док дигох летву крста. Радован 
Лучић — пише на њој. Зарасла је црвеним смрдљевком. 
Иза тог гроба крстови по земљи. Па онда опет једна пгго 
још стоји. Ђорђе Бојовић, пише на њој. И тако на сто- 
тине. Нижу се гробови укрштеним, иструлелим летвама. 
Ласте се вију над њима.

Споменика од камена једва има. Један је неки Богић 
Ђуричић дигао своме другу поднареднику Милану Попо- 
вићу. Други је неки наредник дигао каплару Воиславу 
Зарићу „место мајке“. Па онда опет поломљене крстаче, на 
којима пише фраза о Правди и Слободи.

Три мраморна споменика се још беле. Један је скрхан 
и пао: Стојана Тителбаха, архитекта, који су дигли „дру- 
гови и пријатељи“. Други Стевана Топаловића инжењера 
из Ужица. Најлепши је трећи др Јована Лончарића. На 
каменом споменику Тихомира Ајдачића, рез. пеш. потпо- 
ручника из Ивањице, који је платио пок. Малиша Атанац- 
ковић, етоји писано: „Збогом отаџбино. Збогом родитељи, 
рођаци и пријатељи. Ја остајем овде. Одавде почиње Ве- 
лика Србија.“

Заборављени гробови

Острво Видо и наше „херојско“ гробље на њему, изло- 
жено је на видик свих народа и свих бродова, што туда 
даномице пролазе.

Ја сам својим очима видео у њему краве и волове и 
то стоку неваспитану, као и друга. За домовину умрети је 
красно, зар не? Нема кредита.

Талијани, које ми тако често задиркујемо, однели су 
баш тога дана када сам стигао.на Крф, и последња своја 
17 војника, са војничким свечаностима, мада3 и на Крфу
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имају своје старо, врло лепо гробље. Видео сам гробља у 
унутрашњости Крфа што изгледају као обор. На Виду сам 
видео крстаче окренуте тумбе. Драгомир Прокић пише, али 
је написано наопако.

Зна се да Краљ, Патријарх и влада желе да што пре 
посете Крф и његова гробља. На годину се навршује 10 
година трагедије. Ако стање наших гробља остане као 
досад то ће бити један од наших највећих скандала. Не би 
могли ни да их обиђу. Ни да их нађу. Уређују их грчки 
робијаши.

У старој Грчкој, после једне велике победе на мору, 
погубише десет адмирала, зато што нису покупили мртве 
из талаоа, јер беше страшна бура.

Ја бих предложио еамо да ее фогографије наших гро- 
баља са Крфа, које сам понео са собом, поставе на видно 
место нпр. у  Скупштини, или по школама. У васпитне 
сврхе.

Острво СЈфрти

Умрли су и оад је тишина. Увече острво Видо плива 
као велика хумка у плавој пучини мора. Пееак на дну, 
обасјан месечином, пун је костију младића. Војска се по- 
вукла из Албаније на дно мора.

Над Крфом се плави врх Аја Дека, а варош се жути са 
својим бастионима. Кубе једно румени се као неранџа. 
Одоше и ласте. Сад се у Београду свира, пева, једе, пије. 
Они који нису погинули кажу „смрт наших хероја имала је 
величанствени смиоао“.

На Виду је тада час, кад се море сасвим стиша и кад 
цео свет изгледа течан и пролазан. Не чује се ни гласа, 
нити види жива бића.

Мртви се не чују. Србија је далеко, уосталом,4 да ли 
и постоји? Море је беекрајно и ови мртви неће се вратити 
никада. А кад би ее и вратили, ко зна, не би ли пролазили 
са тавним очима и пожутелим лицем, крај својих села, 
кућа, па и породица?

Тако изгледа сада острво смрти наше војске. Остала 
гробља наша, расута по Крфу, још горе.
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ГРОБЉА СРБИЈЕ НА КРФУ1

Врвмв је учинило све, што је у стању да учини једаи 
журнал, да би покренуло питање војничких гробаља на 
Крфу и усталасало нашу јавност и надлежне да га реше. 
Известило је о стању у коме се налазе гробови оних који 
су створили све оно што је данас моћно у држави, својом 
смрћу. Нарочито је подвукло и то да се та гробља налазе 
у туђини и да тако њина беспримерна запуштеност значи 
једну националну и државну срамоту, тим већу, што су 
изложена целом свету на видик, на једном од најистакну- 
тијих места у пловидби и туристици Средоземног мора.

Било би узалудно то јадиковање над херојским гро- 
бовима оних, који су створили Величину Србије, кад не би 
било могућности да се то питање најпосле реши.

Време је у могућности да решење тога питања пред- 
стави сасвим једноставним и да то и докаже.

На Крфу имамо, по разним местима, 76 гробаља, од 
којих су четири велика. Међу мањим гробљима има и так- 
вих која осим чувара капетана инвалида г. Јоковића нико 
више не може ни наћи. У дну гудура, обраслих маслинама, 
по чукама, са иструлелим крстовима, та гробља нико не 
обилази. Чак ни оне „комисије" које Министарство вера у 
свом очајању шаље да ствар извиде, а од којих је послед- 
ња стала државу само 50.000 драхми.

Државе победнице у овом рату све су покушале да 
своје мртве војнике пренесу кући. Америка и Енглеска 
биле су у томе до крајности осетљиве, али и Француска и 
Италија извршиле су своју дужност према онима, који су 
за њих дали најдрагоценије. Августа ове године и последњи 
талијански војник пренесен је, уз светле тзојничке почасти 
са Крфа.

И ми имамо права да захтевамо да се измучене кости 
наших војника враћају у отаџбину, не само ради мртвих, 
већ више ради живих, оних који гледају и виде, на које 
неправда и срамота саблажњиво утиче. Но не треба прете-
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ривати и говорити у ветар. Уопште2 је немогуће мртве са 
Крфа пренети у отаџбину. Толико ми милијуна немамо. 
Али и нашто их преносити? Они су Србију однели и на 
Јонско море, они су Србију пренели преко планина и спус- 
тили је на дно мора, куд свет пролази, да јој се диве.

Гробови наших војника почиваће светли на том острву 
Омира и шино трунење имаће временом дубоки смисао 
који ће бити видан целом свету.

У питању нису немогућности, у питању је један, или 
два теретна војна аутомобила и неколико копача, који би 
оне расуте по гудурама и оне, који су сахрањени, као пси 
у јарковима уз пут пренели у четири наша већа гробља, 
која сељаци неће преорати, ни ветар засути.

А кад се то, за неколико дана, уради, у питању је 
неколико хиљада динара, за неколико стотина гвоздених 
натписа, који неће тако брзо иструлити, да би родбина, или 
друг, кад их народ буде посетио, бар имена мртвих про- 
читао, а странац бар без презривог осмеха крај њих про- 
шао. У питању је неколико ограда да стока у гробља, као 
сад не залази.

Тада ћемо имаги четири војкичка гробља на Крфу, си- 
ромашна и тужна, као по нашим селима, али ће ипак бити 
гробља, док их ветрови и године не поравне.

*

Крај Крфа сваки дан пролазе бродови свих народа.
Постоји пројекат једног младог архитекте из Београда, 

који беше и примљен, да се у том Омировом мору постави 
споменик највећој народној песми нашој, изласку Србије 
из завичаја, у који се вратила грмљавином топова.

Споменик је замишљен као видан маузолеј на врху 
острва мртвих, Видо, где је сад наше најстрашније гробље 
и где беше, после повлачења преко Албаније, најгрознији 
помор. Острво Видо диже се над плавом гробницом наше 
војске пусто и тврдо, као гроб, пред ванредним вртом 
Крфа. Маузолеј би био висока костурница, у чијим малим 
оделењима може стати на хиљаде костура. Био би видан 
са пучине и далеко по мору говорио би лађарима о Србији. 
Сав тај споменик, од камена, чак и да га дамо Мештровићу 
да га изради, стајао би мање од два милиона, мање него ма 
која мала афера.

*

Крф је сада жут и сребрн увече и под чемпресима и 
сам као једна ванредна грчка гробница.

Смрт је на њему опкољена бескрајним морем и плани- 
нама и лик је њен херојски. Обична смрт болесног вајника
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постаје тамо велика несвесна веза са Омиром и микенским 
гробницама. Иако3 на лицу наших војника, под земљом, 
нема златне маске, лице је њино непомично и вечно и 
осмех мртваца непролазан. Србија је на Крфу лепшега 
лика, него на Косову, окупана морем, чудна и целом свету 
знана.

Пред Видом су августа лежала два разорача. Амери- 
канци. Бр. 294 и 295. Изненада, једно јутро, из обруча Сун- 
ца помолила се једна једрењача, што је прилазила Крфу, 
као елика холандска, из доба тешких путовања по мору 
и првих опловљења света. То је била једрењача наше По- 
морске академије са свршеним ученицима, који су се вра- 
ћали оа путовања по Грчкој и посете Цариграду, где их је 
турска флота, са почастима дочекала.

„Вила Велебита“ сваке године пронесе по мору три 
оделења свршених поморских питомаца, за које је име 
Србије, онај први, надземаљски, војнички лик. Осамдесет 
младића, све легани од лепшег и здравији од здравијег виси 
по ужетима, над белим једрима, у ветровима над морем, 
са небом у очима и именом Србије пред Крфом.

Одевени у бело, морнарско одело они под нашом тро- 
бојком, посмртним маршем ступају на острво смрти, Видо и 
прилазе гробљу.

Заклињали су се над гробовима тврдих сељака — мор- 
нари, да ће их наставити. Наставити живот оних што леже 
под земљом, под чкаљем. Међу лепим Бокељима и пате- 
тичним Далматинцима има сад већ и ученика из Србије.

Требало је видети неког Симића, који је тамо при пре- 
лазу Албаније изгубио оца и три стрица.

До чланака је стајао у чкаљу — пред једном крстачом 
која је била изврнута и искрхана. Мало даље пасла је 
стока.

То је видео у својој двадесетој години на гробљу евоје 
Србије.

*

Идућег лета навршиће се десет година од умирања Ср- 
бије на Крфу.

Тамо ће поћи сва земља да гробове окади и кости пре- 
лије. Хоће ли их наћи у чкаљу и смрдљевку?

*

Засад је на уређењу тих гробаља потрошено 2000 
драхми.

Мање него пгго на Крфу стаје један магарац.
Од године 1920. до данас.
Захвална отаџбина, шта је то?
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ЗА НАШУ СИРОМАШНУ И ЗАБОРАВЉЕНУ
БОСНУ

СЛИКЕ И ПРИЛИКЕ ОКО САРАЈЕВА

Ниједна од наших земаља не изгледа тако стара и за- 
бачена од света, затворена и повучена у  брда и шуме, ни 
тако ћутљива као наша Босна. Архаичка је то земља и 
чудна, богумшхска и сад још, са својим тврдим планинама, 
кулама негдашњих градова и још тврђим бошшачким гла- 
вама. Сва је старинска, мрка и невесела, са евојим кућер- 
цима у брдима, својим малим коњима и сељацима што из- 
гледају завијени у прње, као номади. Прави Тибет.

Мрак у њој рано пада, магла је свуд и дубока мелан- 
холија. Па ипак је сад јесен у њој тако лепа. По жутом 
дрвећу неколико листа, опадају, брда се црвене, велико 
камење гледа на путеве беле са врха. Народ мисли то су 
негдашње куле и двори. Куће се црне, личе на воденице, 
покривене шиндром. Из земље, дуж пута, избија угаљ, а 
киша, сваки час, сипи иза модрих таласа брда. Сва је Босна 
мокра, свуд теку и жуборе воде, све клокоће. У мраку се 
беле минарети. Сва је Босна разнолика, иза сваког брда, 
земља са новим обликом, купаста, па таласаста, па питома 
уз сребрну реку, па румена као врт, па густа шума. Одмах 
затим поље уз реку, па турско гробље, тмуро небо, куће 
чак на брду, чудно дрвеће и опет дубока сиротиња и туга.

Типичан и ванредан, при улаеку у  Босну, где се увек 
биле битке, стоји стари град Врандук. Планине Зелетва и 
Вепар стисле су ту реку у кланац, тако да се вода вијуга, 
као змија, испод стене. Врхови кућа оштри су и чудни, иза 
њих у брду неколико оваца. Село је муслиманско, минаре 
се диже над њим као танко копље. Пут у Босну, кроз тај 
кланац, пролази испод зидина града, што изгледа право 
разбојничко гњездо. Пушкарнице зјапе сада празне, а зид 
градски руши се полако. Још се прича да је у том граду 
становао опаки Павао Бесина што је пљачкао Дубровчане 
и тврдоглаво бранио угарског краља Сигмунда. То гнездо1 
од камена било је престоница краља Стефана Томе, бившег 
богумила.
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Године 1449. начинио је тај краљ трговачку компанију, 
са кнезом Николом из Трогира да уложе по 6000 дуката и 
отворе три радше, у Сплиту, у Фојници, а трећу у Јајцу, 
па чисту добит да деле. Тај мали, али тврди град узео је 
тек принц Савојски, у грозном, ноћном јуришу, али међу 
рањеницима беше и гроф Салм. Ту у кланцу Врандука 
спремаху се на последњи отпор и Турци.

Данас под њим лагано протутњи воз, али су људи 
исти. За време рата, по станицама, пиљари отворише мале 
шупе, право ругло, дуж железнице. Покушајте да их оте- 
рате, биће разбијених глава и интерпелација.

Свет је туда, на жалост, горко различит, још увек чи- 
тав јаз дели православног, од католика и муслимана. Само 
кад беда наиђе дођу у  варош да траже правду. Улазе 
раздрљених груди и голих чланака, упрсканих од блата 
друмова. Носе батину уз себе за случај ако се појаве вуци.

„Живим међу водама, господине“ — каже гужвајући 
крпе, скинуте са главе — „ев ово је друм, а ово овде је 
државна земља! Ево ту, ова шума запалила се, наложио 
сам ватру да се огријем, па запалило. Покрај ове џаде мој 
је млин, кад се пређе преко Кобилине главе, ето ту има 
он земљу. Ево видиш ту он узунлира од године до године, 
прво потписао, нијесам противан, вели, па после тужио. 
Ама ја би ево овде да добијем. Тако и никако. Е да те бог 
поживи господине. Изводио сам ја и инџилира, е бог те 
поживио."

А други се снуждио и није тако храбар, само мумла 
као медвед. Дошао је, вели, да му нађу бабу. Баба му је, 
вели, пре три дана пошла у  Сарајево и није се вратила. 
Никако се, вели, није вратила. Па ето, вели, дошао и он у 
варош, да му нађу бабу. Никако се није вратила. Мисли, 
вели, мора да је бабу прегазио трамвај.

Па мисли, вели, биће да је општина тајно закопала, 
да му не би морала да плати одштету.2 Ето зато је дошао.

Ни један наш пречански крагј, у  ствари, нема права да 
говори о вешалима, за време рата, осим Босне. Што је 
другде била појединачна жртва, овде је опште гробље. Од 
Требиња па до Вишеграда на хиљаде их је платило главом, 
за Србију. Дуж пруте, код сваке цркве, код сваке крчме 
ван града, неко је вешан, или стрељан, попови, сељаци,

Јазавац првд жупаном
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бабе, деца. Али је најгрознија слика: оки магазини, са 
антенама бежичне телеграфије, где су и сад касарне. Ту у 
једном дворишту, у мрачном углу била су намештена ве- 
шала. У мраку, тамо сад пада киша и цури олук. Антене 
бежичног брзојава издижу ее из мрака, али су и оне грозне. 
Могле би се употребити и те како за вешала.

Одатле, рано ујутру пошао сам аутом у планину Рома- 
нију, у којој се била 1914. појавила српска војска. Сара- 
јево, ујутру, све жубори од Миљацке, што тече кроз јесен, 
рујну, источњачку, његови јабланови шуме. Одмах иза гра- 
да, јаруге, провалије и врло лепи вртови. Топли поветарци. 
Прати нас десно железница за Вишеград и Ужице, мала и 
задимљена. Безброј тунела, из којих излази, па опет улази. 
Као играчка. Крај пута разрушена фабрика. Једно филм- 
ско друштво радило је ту шпански филм. Купило је целу 
ту фабрику и бацило је динамитом у ваздух. Филм је за- 
вршен, рушевине и сад још стоје, близу тзв. Козје ћуприје. 
То је радио страни капитал, код нае је јефтино. Као метла, 
саеушено дрвеће и шипраг свуд по брду. Сва је Босна овако 
бојадисана, рујна и мрка, плава и црна, дрвеће се жути. 
Беле тврде табије на брдима иза Сарајева, остају над јесе- 
њим пејеажем, на небу. Разилазе се у даљини планине и 
дају места Сунцу.

Турска гробља, са својим камењем, беле се као поље 
са белим печуркама. Земља се црвени, доле у урвинама, 
а иза брда, магле се планине. То је будући, редовни ауто- 
мобилски пут до Београда, најлепши у земљи.

У даљини, над брдима, црна и плава шума, хајдучка 
гора. То је Романија и испод ње модре и зелене горе, са- 
свим празне и неме. Мирише на енег.

Уз пут сељаци оа иверјем и покоја3 бела кућа, под сте- 
ном, доле, у вртовима. Од Сарајева се види само једна бела 
табија. Ветар у шинрагу, пгго се стреса. Осветљења у свим 
планинама сваки час променљива.

Тада се под дрвећем указује четвороутаони гроб. Један 
мајор и неки војници падоше ту. Дотле су били допрли на- 
ши. У Сарајеву се чуле пушке.

Сад је тамо тишина, у грању је пуно сеница.

Истина о министарском вагону

Знате ли како је то, кад се путује у министарском ва- 
гону? Ту су ти кревети, јастуци, плиш, огледала и велики 
прозори, послута и на свакој станици жандарми, као гарда.

Министар г. Сршкић пробио се својим аутомобилом, 
кроз ноћ и кишу, а његов вагон, враћао се празан, тако га, 
са замеником министра, добисмо ми.
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Посматрао сам тог човека за тих неколико дана и чу- 
дио му се како не полуди. На свакој станици чекаху га 
бирачи, одбори, председници. Сви нешто ишту. Неки пре- 
мештај, неки аграр, неки добровољце, неки печене мусли- 
мане, неки дуван, неки збор, неки тужбу суду. Један је 
тражио крнггеницу.

У Сарајеву чекаху га госпођа и троје деце и 312 бира- 
ча. Они су улазили и излазили из куће, било их је по ход- 
нику, по собама, по клозету.

„Молим Вае јесте ли видели мог мужа?“
„Како госпођо, сад је био ту.“
„Три недеље није био код куће и ја сам му лепо на- 

местила кревет у купатилу и заложила, па и тамо су га 
нашли. Где си ако бога знаш, хоће Перица да те види, три 
дана плаче за татом.“

„Какав Перица молим те, дај ми шешир, идем на крш- 
тење. Спопало Капетановића да му крстим дете.“

У понедељак смо присуствовали некој ексхумацији, 
уторак смо провели у једном млину, истог дана после подне 
присуствовали смо на два погреба. Увече на две конферен- 
ције. Тада је почела поплава. Нашао сам га до чланака у 
води, у једном подруму. Звали су га да види и јави ватро- 
гасцима. У среду се сазнало да полази за Београд. Дошло 
их је трршаест да путују са њим. Партијски пријатељи. 
Један је донео и дете.

„Прихвати госпођу" — шапутао ми ,је нервозно и до- 
давао ми пакете — ,,то је председник одбора.“

„Прихвати је ти“ — одговарао сам љутито.
„Зар не видиш да држим дете“ јаукну он очајно.
Дуж целе пруге, до Брода, улазили су и излазили. 

Смена, премештај, суд, а највише вагон, министарски ва- 
гон. Тек око поноћи изосташе мало и ми легосмо.

Пробудих се од љуљања, јер је вагон био последњи. 
Била је ноћ. Видех како ми пријатељ, свучен, стоји чело 
главе и пије чашу воде. Изгледао је грозно од неспавања, 
умора, увреда, муке. Одједном чух како лупају о прозор и 
неко виче: „Тако, тако, на здравље ти, пијеш, пијеш.“

„Пијем воду, убио те господ, зар не видиш. Чашу 
воде.“

КОЈИ ЈЕ ВРАГ У БОСНИ

Босна је наша најтајанственија земља. Јуче још као 
да су њом ходиле све оне војводе, што их певају уз гусле, 
јахале силне паше, аге и бегови. Јуче још као да су њом 
ходиле трговачке караване, кроз брда, а по механама игра- 
ле трбухом играчице египатске уз таламбас. Јуче још као
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да су над њом кгриве сабље севале и руменили се покољи 
због вере, крста, јеврејске звезде и полумесеца. Јуче још 
као да су у њој непрекидно са градова грмели топови.

Данас је Босна наша најтиша земља. О њој се најмање 
говори. Окружена је планинама и ћути. Ко зна шта се све 
у њој догађа? Јер чудне су у Босни и душе и главе. Ме- 
ланхолични дани и суморне и тамне вечери. Чулна и див- 
ља, али кратка весеља. И данае још, лети, она сва клокоће 
и жубори од потока и река, а у летње вечери ори се од 
отегнуте песме Алаху. Најбоље ту нашу Босну знају 
страна филмска предузећа. Ни једна наша земља није до- 
живела толико снимања филмова као Босна, чудна, роман- 
тична, мрачна и невероватна. Ових дана је, под туђом 
фирмом, приказују у Лондону.

Та стара, краљевска, господска Босна, својом верском 
осетљивошћу, племенским фанатизмом и чудним обичајима 
и данас је земља, на чијем дну ври. Само је то врење да- 
леко од неке наше несреће која се спрема, већ је то клија- 
ње и буновно буђење из сна. Судар прошлости и будућно- 
сти ни у једној нашој земљи није тако јак. Сва се Босна 
још увек љуља од тог судара. Баш зато је у њој срце наше 
будућности.

Лепота и учмалост Сарајева

Вароши у Србији постале су дубоком потребом села. 
Чачак има разлога да буде Чачак. Тамо где се путеви са- 
стају, потоци сливају, сељаци спуштају, постала је варош. 
У Босни, варош је била потреба Турака и муслиманске, 
беговске класе некад, а затим потреба Аустрије, за адми- 
нистрацију, пуна чиновника и официра. По тим варошима 
ницале су експозитуре бечких и пештанских банака, ин- 
дустрија и трговачких радњи. Све се то срушило и сад 
из тога расте трава. Многе босанске вароши због тога, а и 
због другога, налазе се у тешком стању. Магла на њих 
пада, сиротиша и паланачка суморност.

Сарајево, на жалост, још осећа и преболује судар ста- 
рог и новог. Има у себи увек неке, источњачке лепоте, 
пуно је дивне и хладне воде, жубора, румених и жутих, 
јесењих боја. У пролеће околина те вароши мора да је 
ванредна. Огранци брда и планина мора да мирише, а беле, 
врло лепе џамије да светле. Врело Босне, са својим бујним 
изворрша испод планине, својим рибњацима, потоцима и 
гајевима право је чудо.

Варош на Миљацки, чија је вода сребрна зими, а цр- 
вена кад нарасте, између вртова, попела се и на обронке 
брда, у баште и пгумице, врло високо, тако да кад се увече
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запале светла, изгледа огромна и чудна, звездана и светлу- 
цава. Околна брда завршена су тврдим табијама, које су 
пале без једне пушке. Попне ли се до њих, изнад прова- 
лија, башта, турских гробаља и потока, сво Сарајево види 
се у дубини, испод замагљених, снежних плакина. Жуто 
дрвеће и воће гледа у јесен, кроз јабланове, испод којих 
се оснивају клубови љубави, као некад клубови за нацио- 
налне идеале. Брда и планине се црне кроз маглу, као и 
пре. Камење муслиманских гробова расејано је свуд, као 
бело цвеће. Дивљи голубови, читава јата падају кроз по- 
жутело лишће.

На рубу брда кафане и теферичи, где се сања кроз 
модри и љубичасти јесењи дан. Босна је тамо иза брда, 
сва црна, непомична, историјска, охола. Требевић се модри 
до неба, а изнад града једна жута и јесења шума топла је 
и названа „рајски вртови“. У зидинама се крије турска 
мала, испод јабланова. Кад се дигне са ње поглед, високо 
на брду чак, опет се угледа тврђасва, сада грозна и безна- 
чајна. Изнад фрањевачке цркве, читав један поетични крај, 
вртова, малих кућа, дрвећа и сенке, димшака и капиџика, 
то је католички Бистрик. Из брда извире црвена земља, а 
небо се бистро плави.

Ипак, кад се спусти, изблиза,4 особито пред вече, то 
Сарајево изгледа скоро бедно. Оно је још увек центар 
Босне, као нека престоница и потребно је да је тако тој 
Босни, чудној и одељеној од света, али се тај град нео- 
бично утишао. Шегове велике зграде, огромна пошта и 
ванредни музеј, каквог немамо нигде у држави, његови 
редови палата, нестају суморно у магли. По улицама се 
увукло нешто мртво и паланачко, у све те кафане са за- 
магљеним прозорима, коцкарницама и биљаром, крај којих 
тако празно и узалудно пролази дан.

Кредити и опет кредити

Сарајево је погнуло главу, чаршиј.а гунђа, а покаткад5 
и врисне. Тешка финансијска мора, велике промене еко- 
номске притисле су све. Нема човека, у Сарајеву, који би, 
а да се не задужи, могао да нађе 200.000 динара.

Аустрија, у ствари, још увек влада инвестирангш капи- 
талом. После ослобођења почели су и многи домаћи да 
улажу у предузећа, они су у одушевљењу пошли новим 
путем, али тим пословима нису били дорасли.

После тренутног запрепашћења стари окупаторски, ту- 
ђински капитал пренуо се и дошао к себи и понова пошао 
у борбу за Босну. Шта су против њега могли ови мали, 
наши?
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Велики бечки и пештански капитали преболели су пр- 
ви судар и повратили се. Они имају своје репове, своје 
везе, своје марифетлуке и немилосрдно, а често и незапа- 
жено даве, даве, сваког који би мало дитао главу. Босна у 
ствари још робује.

Сад баш у дрвеној индустрији срушило се све. Цео 
један ланац повезаних дрвара, срушио се и пропао. Пишти 
Босна до Бога се чује.

Ако их питате где је лек, они су мало вољни да га 
дуго траже.

После војника треба да пошаљете и капитале. То је 
њин одговор. Ко да пошаље? Србија, Београд. То је врло 
једноставно. Народна банка даје им — тако кажу — свега
800.000 динара кредита. Цела Крајина са својих шесто хи- 
љада становника, од којих је преко четиристо хиљада Срба, 
добија мање кредита, него Загреб. Тако кажу, кад се раж- 
љуте.

И збиља је чудо са тим кредитима. Одржите ли анкету 
о кредитима у Н. Саду, јаукнуће вам у један глас „за нас 
нема Народна банка кредита“. „Зашто?“

„Све поједе Београд.“
Запитате ли о кредитима у Београду, добијете одговор.

Б.

„Са овим шогорима више не иде. Однесоше све креди- 
те. Остало треба за Загреб.“

Одете ли у Загреб да се известите о стању кредита 
Народне банке, одговор је врло љубазан:

„Ми уопште не добијамо кредита од Народне банке. 
Загребачке банке се управ бојкотирају. Све се шаље у 
Босну у агитацију.“

Где могу бити ти кредити Народне банке?
Јер што је најчудније нигде се то не каже онако тек 

у ветар. Свуд вам то доказују озбиљним рачунима и штам- 
паним исказима, дебелим статистикама. И што је најчуд- 
није, сви имају право.

Збиља где могу бити ти кредити? У Сарајеву ми, на 
папиру показаше статистику по којој, год. 1924.

Сарајево и Бања ЈГука свега 54 мил. динара.
Тако, кажу, загребачке банке кредитом из Београда ос- 

вајају директно терен у Босни. У ствари Босна, особито 
Сарајево преживљује финансијску кризу какву и не пам- 
™ . М си ем у  —  т а к о  к а ж у  —  криви су кредити, ти кредити.

Загреб добија 
Осијек добија 
Бараждин добија

284 мил
17 ”
18 ”
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ШТА ИШТЕ И ЖЕЛИ БОСНА?

Сарајево, новембра.

Наоко6 суморна и мрачна, сва у планинама, маглама и 
ћутању, Босна је она наша земља, која највише, на дну, 
ври. Све ово што се око ње и у њој догађа, она не може 
да разуме и увиди тако брзо, да опрости тако брзо, да при- 
хвати тако брзо, као друте наше покрајине. Зато су у њој 
и православни, и католици и муслимани неповерљиви и 
као у неком очекивању. Навикли да гледају највеће муке 
и патње столећима, да се своје вере и имена држе столе- 
ћима, Босанци имају у себи неки тврдоглави понос и празни 
идеализам. Ћутке, али са пригушеним презирањем, они 
посматрају ову политичку гужву око себе и не могу да 
је разумеју. Велике потезе стварања ове државе, спољне 
политике, министарских криза, интрига, финесе демокра- 
тије, босанске масе уопште не схватају и не знају. Верски 
осетљиве, фанатичне племенски, оне се тврдоглаво држе 
својих традиција. Код њих, у Босни, нужна су више ,него 
у ма којој нашој земљи, обавештења у широким масама, 
добра реч и чиста истина.

Има у  Босни још јак осећај породице и части. Оптуж- 
бе, сумњичења политичка нигде не делују разорније него 
тамо. Отров је тамо свака гласна изборна парола, отров 
који допире до сржи.

Општински избори требају Босни, где би се масе тако 
забавиле, умириле и политички васпитале. Агитатори, који 
су досад дражили масе звучним фразама, громопуцателним 
паролама, често верским, били би при општинским избо- 
рима немоћни, где сваки сваког познаје и где би, ипак, 
побеђивали најбољи и најугледнији, а решавало се о пита- 
њима већином блиским, економским и локалним, често од 
истог значаја за све партије. Настало би стишавање и хла- 
ђење политичких страсти у масама, а будио се осећај за- 
једнице и реда државног.

О срш тога, изабрани на чело опнгтина ипак би били 
понајугледнији7 грађани и сељаци, донекле увек у обавези 
према држави, а још више према државном апарату. То би 
имало дубоке последице, благотворне и повољне у Босни.

Православни, преко осамсто хиљада8 душа, имају врло 
одређене и једноставне појмове о својој отаџбини. Они сма- 
трају да је на Косову пропало све и да су после трпели 
кроз столећа ропство и колац и бич и хајдучију и вешала, 
мнош више вешала него што се зна. На Куманову и Со- 
луну добивено је све и сад мисле да је право да се места 
измене. Онај који је био горе, да дође доле, а онај што 
је грбио доле, да ужива горе. Не треба им због тога, заме-
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рити. У души њиној бескрајне су успомене на патње, сиро- 
тињу и увреде.

Зато се споразум са г. Спахом и Југословенском мусли- 
манском организациј ом одлучно одбија у православним ма- 
сама. Бегове кад им споменете као да их жеравицом доти- 
чете. За њих је аграрна реформа решена.

Сви православни, скоро, припадају радикалној партији 
у Босни. Па ипак је споразум са радићевцима примљен 
доста хладно. Док је интелигенција без резерве, одушев- 
љено заложила се за тај споразум, маса је остала пуна 
ироније, зловоље и сумње. Пароле још дејствују, отров још 
траје. Све до последњих дана та суморна села православна, 
под планинама и горе у  брдима, навикла да омрћ,у и крвљу 
решавају пароле, увреде и идеале, очекивала су да је све 
што се ради само мудра игра обожаваног г. Пашића. Сад 
кад су видели да то није више игра, остала су погнуте 
главе и збуњена.

Окупљене, кроз седам шдина, великим паролама, те 
православне масе збуњене су сад. Водећи кругови босан- 
ских радикала то добро осећају и зато предстоји читава 
реорганизација по унутрашњости, јер од те чвршће орга- 
низације зависи сва будућност. Пароле, као досад, ни у 
Босни више неће бити свемогуће. У Босни, пре рата поли- 
тички та-ко живој, у Босни некадашњег чувеног Народа, 
данас не излази ни један једини лист штампан ћирилицом.

Католички свет у Босни, који се енергичније назива 
католичким него хрватским, невидљивији је и тиши од 
праавославног. Другаче него у  Хрватској, хрватске масе у 
Босни, осетљивије су верски, него племенски. Далеко мање 
од православне и муслиманске интелигенције, хрватска ин- 
телигенција беше пре у вези са својим масама, на које 
највећи уплив имала је црква. Па ипак те масе, са тра- 
дицијама умношме9 заједничким са православнима, а замо- 
рене опозицијом, мекше уосталом и хуманије и од мусли- 
манских, примиле су опоразум највеће хрватске и највеће 
српске странке ведро и радо, док је хрватска интелиген- 
ција остала хладна. Са много симпатија за Хрватску зајед- 
ницу, та интелигенција пригла је шију пред г. Радићем.

Отпатци Хрватске' тежачке странке, по којој је сам г. 
Радић доста ударао, још се осећају. Врло многи који су 
били у сукобу тада са г. Радићем да ли су то сад баш 
ззборавили? Да ли један део, у жељи за влашћу, не чека 
само згодан моменат за свој покрет?

Неки од тих људи ни сада не крију своје интимне везе 
са првацима Југословенске муслиманске организације. Не- 
давно се главна хрватска банка и највећа муслиманска 
банка спојиле као Уједињене и Централне банке чије се

170



политичке амбиције можда буде. У управи ееде уз г. Спа- 
ху и Храсницу г. Никола Прека, председник заједничара, 
г. Јуре Будимировић тргсхвац ио Травника и др. Та банка 
ће можда играти знатнију улогу у  будућим политичким 
комбинацијама босанским. Бар тако изгледа. Свакако Босна 
остаје терен за судар српске и хрватске утицајне сфере, 
ако дух споразума дубоко не измири душе и не стиша 
страсти и не задовољи амбиције. У Босни, код боеанских 
католика, имаће своју најтежу и највећу улогу г. Стјепан 
Радић.

Муслиманске масе, досад, и не знају у ствари шта су 
то избори и парламенат. Уплашени за своју веру и дина 
који је био седам година у опасности, они су, као овце, 
пред изборе јурили еви до једног у свој тор. Глаеали су 
по вољи Алаха и г. Спахе, по упутству10 својих свештеника 
за једино спасавајућу ЈМО.

Без много агитације, зборова, састанака, они су знали 
куда ваља ићи и у својој фанатичности чврсто су и ишли. 
Само су полако изгубили веру да ће г. Спахо и другови 
опет доћи на власт. А без министарских фотеља и власти 
утицај њин на масе полако се губи. Једно време су га још 
чували обећањем да ће скоро опет доћи њино време, сад је 
тај изглед све мање вероватан. Муслиманске масе се коле- 
бају и почињу да посећују и те како туђе политичке збо- 
рове. Узалуд њине вође шире гласове о концентрационој 
влади. Полако, али све јаче шири се осећај код муслиман- 
ских маса да вера и њин дин није у опасноети и да не вреди 
њина ексклузивна, муслиманска партија. Отуда гласови о 
стапању са Демократском странком, Хрватском заједницом 
итд.

У ствари та сиромашна маса муслимана почиње да се 
буди. Аграрна реформа која је спроведена у Босни од 
радикалних првака утицала је и -на муслиманску сиротињу, 
која је понегде11 и сама дошла до земље. Остане ли ЈМО 
још дуже у опозицији настаће код муслимана јако гибање. 
Свакако, у скорој будућности, у  масама муслиманеким 
настаће промена, коју ће својом 'снагом, влашћу, симпати- 
јама и умешношћу највише моћи иекористити, и то судбо- 
носно, пресудно за Босну радикална странка.

Само нове промене, једна нова групација странака и 
власти могла би понова, више него ма коју нашу земљу, 
заггрести ту магловиту, ћутљиву Босну, на чијем дну још 
ври. 'Аграрна реформа окупала би се крвљу, старе страсти, 
увреде, дугови обновили би се дивљом снагом, а верски 
фанатизам плануо би још јаче. Босна треба да осети да је 
нешто, заувек12 прошло. Овако полако, у њој ће се јавити 
нове жеље ошпте, без поделе верске и племенеке и отпо-
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чети једно ново доба. Греншло се са свих страна, али сад, 
кроз та суморна брда, која су видела да је све пролазно, 
пробија једно велико стишавање, одмарање.

ПРОШЛОСТИ И НОВОСТИ У БОСНИ

Босна је сва црна, под тамним планинама, пуна зидина 
и рушевина замака и тврђава, са својим забаченим, ста- 
риноким варошима, под маглом и мраком.

Маса православна живи у прошлости. Сећа се хајдука, 
бојева, устанака, колца и вешала. У њима је и сад дубок 
бол. Новост је за њих само једно: земља, аграрна реформа. 
Споменете ли им бегове као да их жеравицом печете. 
Читава једна маса полусељака од њих уселила се у варо- 
ши, заузела места и прави замешатељства. Кад говори, као 
да чита из Васе Пелагића.

Босна је дала, од свих наших покрајина, понајвише13 
добровољаца и на Солуну и на Добруџи. Сад се множе. 
Има их већ око четрдесет хиљада. Откада се рашчуло да 
и усташе имају право на аграрну реформу, оде сва Кра- 
јина, оде сво Подриње, а долази пола Црне Горе и сва 
Херцеговина. Све су то усташе, устаник до устаника. Седи 
борци и ђедовски анџари, правда божја. Сад се множе. 
има их већ око четрдесет хиљада. Ако их све не преселе 
у Војводину јежеве муке ће г. Павле Радић са њима да има.

*

Муслимани, мислило се код нас, спавају по харемима. 
Нема тога више ни за г. Спаху. Чули и они о аграрној 
реформи, па и они пошли на радикалске зборове. Не боје 
се ни за дина, ни за Стамбол. Јесмол браћа? — аман кад 
ти кажеш. Не вичу више деца и продавци новина, као пре 
у доба победа Кемал паше, грлатим гласом по улицама 
„плахо за муслимане“. Грешило се са обе стране, време је 
да почнемо лепо једно с другим.

Кад је збор, г. Владо Андрић стане на сто и коликог 
га је Бог дао виче: људи браћо, шта је ово?

А у руци држи комад проје.
„Проја, господине“ — виче углас14 сва Босна.
Је ли проја?
„Јес, тако ти Бога, Бог те поживио, проја.“
Аха проја, је ли проја? А с какве је њиве проја? 

С православне, с католичке, јали муслиманске?
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Ћути Босна, јади је однели, па само понавља, е да те 
Бог поживи господине, Бог те поживио, нико нам као ти 
не каза.

Јесмол браћа? — аман, кад ти кажеш.

*

Нема више харема ни за бегове, ни шедрвана, ни пус- 
тих коња. У целој Босни можда још свега двадесет бига- 
мија. Остале су само ванредно лепе беле џамије. Бешва 
џамија, са плавим крововима, као арабљански оклопи, са 
тремовима пуним сенке, тишине и мудрости. У њој светле 
електричне сијалице, мада15 је сачувана, над гробом онога 
који ју је сазидао у 16. в. сланним Гази Хусрев бегом. 
Алипашина џамиј а, на Кошевском потоку, сва у сенци и 
миру старих лила, бела и витка, као индијски храмови. 
У њој се моле хаџије пред полазак у Меку.

Тишина и мир муслиманства.
Недељом, лак, ван града, изнад турског краја, на брегу 

међу јесењим вртовима, има нешто сасвим ново за Сарај- 
лије, муслимански корзо са бескрајним редом парова, под 
фесом и црним велом. Незапамћено, незамишљено, пропаст 
света, за старије, тај корзо, са својим кратким сукњама. 
Слобода, што је тако драга, мирише у јесени, прободеној 
од толиких копаља витких и белих минарета. Све пар по 
пар, али радије у  троуглу пролази крај нас младеж. 
Уздржљив смех и страх од старијих, фанатичних, па ипак 
прави корзо, кроз јесен, и тефериче, под храстовима.

Под вртовима, још стоје узане улице муслиманског 
краја, куд каурин, пре двадесет година још жив није про- 
лазио и меланхолична гробља. Миљацка доле румена про- 
тиче и пролази. Све пролази. Алах тако хоће. Још стоје 
куће покривене ћерамидом и цвећем и дрвени прозорчићи, 
у којима је био отвор широк од два прета, за вечерње 
серенаде, пољупце и непотпуне додире. Дрво је испре- 
пуцано, прокисло. Те рупице нико више не треба. Прошло 
им је време. Алах тако хоће.

♦

Реис-улема г. Чаушевић влада над душама муслиман- 
ским, у целој Босни, као др Иван Шарић над католичким. 
Искао сам од њега интервју за Време.

Наше новине грепшле су покаткад16 у писању против 
г. Спахе. Дозволиле су да их искористи и прикаже као да 
су муслимане вређали и Ислам, велику веру мира и спо- 
којства, ванредну веру узвишеног клањања звездама и
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вољи божјој. Хтео сам зато да видим верску поглавицу 
наших муслимана, у свом његовом сјају и лепоти и да га 
запитам шта мисли о влади, о контакту са Мин. вера итд. 
Ништа више. Али се патријарх свих муслиманских свепгге- 
ника разболео. Уморан и намучен, није могао да ме прими. 
Његови двори заслужили би преоправке, његова званија 
празна су и хледна, у  јесењој магли. Дубока нека празнина 
и меланхолија обузима у њима, све је полутама. Место 
верске поглавице одговарао ми је, невољно и уморно, његов 
помоћник г. Махинић. Разумео сам потпуно страх од 
новинара.

За време избора главна парола г. Спахе беше да је 
вера и дин, бог у опасности од Срба. Препадоше се наивне 
муслиманске масе. Тада у дворе Реис-улеме ушета г. Вина- 
вер, послат од Времена, музичар и математичар. Скроман и 
нежан он је питао „је ли дин у опасности?“ Ништа више?

Архипастир муслимана одржа радосно говор за Време 
— какав дин у опасности, зар би он мирно седео у Сара- 
јеву, да је дин и 01браз муелимана у опасности? Нико не 
дира у дина. Сутрадан су све новине донеле еитницу 
г. Винавера. Рашчу се по Босни: Реис је рекао да није дин 
у опаености.

Да се убије г. Спахо од јада. Да се убије после и канце- 
ларија од јада. Оде главна парола за изборе.

Сад, у суморном двору, испод џамије, узалуд сам искао 
интервју. Дођите сутра — рекоше ми сваки дан. Да није 
само опасно по живот, питао сам забринуто?

Помоћник Улеме г. Махинић причао ми је међутим. 
У етвари и јесте то тешко. Између „организације“ и владе, 
на коју ће страну? А владе се тако брзо мењају, не зна 
човек, које би се држао. А време је да се једном смири. 
Дивних ли Корана има још по џамијама, ћилимова, тишине. 
А ово је лудо доба. Из Србије долазе сељаци да се мусли- 
мане, збот женидбе. Па да се бар влада не мења сваки час. 
Не зна човек с ким би.

Кад сам већ био на станици, питао сам телефоном. 
Је ли боље? Ја путујем данас.

Па можда ће данас мало сићи у башту.

*

Босна, као и Тибет, нема ни једног јединог листа ћири- 
лицом. Утонула у своју суморност и верску и политичку 
гужву, она се не сећа више српског духа, ни фрањевачког 
рада, Босна јака пре рата и у нашој књижевности. Осам- 
десет одсто17 аналфабета.

Латиницом штампана штампа Босне, хвала Богу, иде 
све до мора. Далмација, па чак и Црна Гора и Санџак
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стоје делимично под утицајем сарајевске дневне штампе. 
Најбољи журнал, наш сабрат Вечерња пошта, иде међутим 
и по ужичком округу, у самом Ужицу 40 комада лати- 
ницом.

Најбоље у Сарајеву, са друштвеног гледишта је Позо- 
риште. У врло лепој згради, која прима 200 места више 
од београдског Позоришта има само једна беда: сувише 
мала позорница, која није већа од једне повеће ообе (!).

Драматург Позоришта г. Б. Јефтић, чини све да сара- 
јевску публику примора на један виши драмски репер- 
тоар. У свом артистичком одушевљењу, које је врло искре- 
но и мало тврдоглаво, навикава Сарајево на Стриндберга. 
Његове режисерске амбициј е чине му част.

Прави мајстор и врач тог Позоришта је г. Нушић. 
Сасушен, напаћен, он ради и смеје се снагом сасвим чуд- 
ном. Са истим одушевљењем вади Сарајлијама срце и паре. 
Накуповао је гардеробу, какву многа наша позоришта нема- 
ју. Увек у вези са вшпим силама, кад се пронео глас о смрти 
Клемансоа, он је давао његов Вео среће, великим успехом 
и сасвим европски. Бен Акиба, сад већ стари господин, у 
Сарајеву ствара чуда. За Србе даје Хајдук Вељка, за като- 
лике даће трагедију Исуса Христа, а за муслимане Стам- 
булску ружу. „Има их који воле да виде вадле“ — каже, 
а не знам на кога мисли.

Ипак, најрадије даје свог Находа, са којим муку мучи. 
Коња за цара Душана, једну огромну белу кобилу мора да 
уводи, много пре представе, кроз гледалиште, јер преко 
позорнице не иде, тесно је. Изводи је око поноћи кад 
публика оде. За све то време она је код њега, у соби, где 
ствара чуда.

Мука је са њоме суботом, кад представа највише 
доноси, а она мора да сахрањује, код погребног предузећа, 
коме припада. Тако је и са псима за лов цара Душана. Сва 
је брда обишао тражећи хртове. Нашао је неке рундове. 
Па их храни, па их чува, па их мази, у директорској соби 
да не лају кад изађу на позорницу.

Оперета пуни Позориште, она је најбоља. Води је 
г. Туринеки, који није за препознати. Створио је одличну 
гардеробу, субрету, декоре, донео реквизите из Беча и 
режира да је милина, осваја Сарајево. Сарајево, што више 
од свега жели мало заборава и разоноде.
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СВИТАЊЕ БЕОГРАДА

Нигде на свету не говори се о нама нама тако ружно 
као код нас. Што је горе, нигде на свету не дозвољава се 
тако олако другоме да го чини као код нас. Зато, какви 
све нису излили свој гнев, мудрост и жуч над Београдом, 
колико нас има који удишемо лепоту овог места, коју 
народ тек каткад, у лому свега што имамо наслути?

Колико градова за које у путописима стоји С...]1* 
колико вароши чувених и знаних због своје прошлости и 
минуле чари, далеко од бурне и оштре лепоте Београда? 
Колико је нас, који осећамо жар, којом ова варош, већ 
давно, све што има, у пролазност расипа?

Најстарија лепота Београда нити се2 зна нити се слути, 
нити се тражи. Нашло би се градова који би показивали 
рушевине на Авали, тзв. римски бунар у граду као чувене 
старине; Венеру Генитрикс, нађену у граду положили би 
на висок мраморни стуб и прогласили је римском царицом, 
том и том, ванредне старе лепоте. Београд, један од нај- 
старијих градова на Дунаву и Сави уопште, не мари за 
прошлости и погпуно је нов.

Лепота њетова најстарија која се може наслутити сва 
је деспотска и дунавска. Камен кула огледа се у води, 
куд минуше богате, свилене турске галије, са жутим и 
кривим мачевима као полумесеци, савијени преко голог 
тела робиња. Све то у тамном зеленилу прастарих врбака 
и острва и модром, мокром песку спрудова. Да ли је деспот 
који волео Београд, са лепотом куле извиднице, на врх 
брда? Где ли је шаренило старо, стамболско, које се морало 
простирати ту негде изнад вода? Је ли нам од њих остало 
познато наше млако пролеће, забачено у стрме, старе улице, 
са воћкама иза плотова које можете наћи и сад још.

То позно турско доба још је ту, у прва фебруарска 
сунчања, под бедемима са ломачом огромних залазака 
сунца. Понеки3 ћепенак, са мирисом алве и кафе још је
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тих. Бело копље минарета чува их, а пролазе као што све 
прође. Отуда лак смех, благост нехаја и мудрост вина и 
разговора, што га у пролетне вечери можете наћи, помеша- 
ног мирисом духана и женском јеврејском лепотом и сад 
још на падинама према Дунаву.

Са њим, ту је и лепота Михаиловог и Александровог 
доба. Понеки воћњак на таласу земље, више српском,4 
према Сави, понеки5 стари плот и господска кућа, још чува 
повученост и уплашеност великих прозора, што гледају са 
брда према Врачару, у јесен, у чисте и зрачне дане, дубоко, 
тоскански зеленом. Месечине тамо, на брегу старих улица, 
што виде румену Саву, знају још куће из доба када је 
први пут жвиждао железни змај Стефенсонов. Колико 
старог накита, питомости људске, прећутаних жалости у 
тим светлим одајама, са великим прозорима, пуним неба. 
Једно дрво чува читава једна породица, ћуп цвећа стоји већ 
педесет година на истом месту. По улици пада сенка старих 
зграда, школа, сазиданих муком занатлија, воћњака офи- 
цирских породица што су носиле годинама црнину после 
Ђуниса и Шуматовца. Официрских породица, које су ство- 
риле ову варош на сиротињи, части и каваљерству.

Тих Београд чиновника и официра, створен из ничега, 
док су друти прежвакали швапску милост. Кућа до куће, 
удадбе до удадбе по вољи очевој, смрт до смрти по вољи 
божијој и ратови. Из тих улица видим у  даљини плаву 
пругу Срема. Отуда су долазили школе што су зидане кат 
по кат, књиге што су печатане пренумерантима. Фанатична 
једна љубав према држави у коју су утицале све намере. 
Ратови тако лепи. Врачар се зелени тада са друге стране. 
И отуда су долазгили. Из шума и са гора, у опанку, онда 
када су други трапали у папучама. Силазили су да не 
повију шију, велики демагози и скупштинари.

Велика друштвена лепота Михаиловог и Александро- 
вог Београда, крај кој е друге вароши наше давно изгледају 
паланке. Зар треба да нестане тај Београд што је тресао 
Балкан, са својим породицама чиновничким и официрским, 
које су своја имена изговарала поносом иза којет је била 
стварноет, рат, подземни трус чак до грчких морских обала 
и непрекидна патња. Која наша варош има у својој прош- 
лости тај жар? Нису ли њега гасили ти енглески, фран- 
цуски и руски конзули? Београд је куцао за Балкан, сто 
година већ. Он је срце свачије ко дише на Јадранском и 
Егејском мору. И кад бих писао историју Молдавије, Руме- 
дије, па чак и Мореје, затворио бих се у те старе куће 
ррема Сави, у те породице чиновника и официра, не би ли 
јвсторија Београда крај историје небројених великих гра- 
р » а  уоколо, била ванредна збирка великих портреа вла- 
РФа’ дипломата и војсковођа?
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Говори се о култури. Београд већ сто година зна шта 
је домаће васпитање боље него друти, а што се школа тиче 
ко ли је то био по школама француским, немачким, на 
Рајни, по Пољској и чешким старим градовима? Чија ли су 
имена уписана по Петерсбургу и Москви? Уђем ли у снеж- 
не вечери Беча, зађем ли маглом Лондона, Париза, про- 
читам ли историју Букурешта, сиђем ли до Цариграда, 
нити и конци, као паучина, сви ме воде срцу Београда. 
Нема вароши у Европи која је толико била везана за све 
друге и која је толико покретала марионете других као 
Београд. Сто година већ историја Београда ванредна је 
смена ликова и сцена, европеких, интересантнијих, финијих 
у својим саставима него ма где. Студирање ђака, историја 
лицејска и великошколска Београда, није ли сва наша 
прошлост, књижевна и друштвена? Ко ли је то што је нас 
учио од наше драге браће? Историја војске, гарнизона Бео- 
града, била би један диван есеј, који се не би могао писати 
о многим војскама. Роман је живот Београда већ давно, од 
онда још, када су многи наши градови били паланке.

Жар је Београд што већ давно гори.

*

Београд Михаилов, Александров, Миланов бурна је и 
необична варош. У бићу свом она има толико модерности, 
да јој је мало која друга равна. Галерија слика, портреи 
и карактери, ванредни и јединствени наших владара, кад 
се опишу личе на енглеске. Читати постанак и развитак 
наше артиљерије значи уживати дубоко као у есејима о 
Вашингтоновом добу.

Београд има праву отменост која се добија од неза- 
служених увреда. Друштво за турских ратова, свет за 
време омладинеко, пун је осећаја једног, великог европског 
такта. Никога у његовом горком часу увредио није, ником 
у свом горком часу улизао није.

Говори се о части. Варош у којој нема породице, што 
није гледала деду, или оца, брата или сина како се бледо 
смехни у оковима, само части ради, зар да се на то не 
накашље? Нема ли свака породица неког ко је стао, на 
говорници, или на улици, на бојшнту, или у сукобу, право 
и непомично за реч, за име, за уверење? Није ли се овде 
за време ратсдаа Енглескињама чинило да су обични сељаци 
господског профила? Срцу свих тих обичних људи, сељач- 
ког рода и чиста тела, давно већ хрли сва наша љубав, 
из свих крајева!
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Само је Београд у нашој држави заиста светски. Жар 
је он давно. Све су могућности пред њим. Све је већ видео 
и ничега нема да се боји. Топал је толико да су крај њега 
други смешни и надмени.

Стари Београд нестаће са воћкама својим, лицејима 
старим и прозорима мирним. Нестаће и онај предратни 
Београд, пгго се повукао у Крунску улицу и на Врачар. 
Београд топлих вечери и багрема, кућа у вртовима, омла- 
дине пуне бриге за Старом Србијом. Београд што је чинио 
ствари које нико у Европи није смео ни да сања, врео и 
чио, диван у својој младости и другарству.

Београд што иде још је лепши. Ништа га ипак не 
везује. Стоји ту и зида се као да је сва земља празна. 
У себи самом налази свој начин и овоје законе, стоји и 
сунча се изнад Саве. Већ га је Бранно назвао „лабуд бели“.

У многим главним градовима Европе биће није тако 
топло, непокварено и заношљиво као у Београду. Како је 
леп његов профил када се гледа из шума Кошутњака. 
Како је лепо његово тело када се гледа из ваздуха. Младо 
је, бурно и наравно. Профил му је сав брдовит, као и та 
плава Србија иза њега. У великим је узвишицама и тврда. 
Колико празнине над рекама њетвим за мостове, колико 
дубина у њему за зидине.

У свету његовом ничег бедног, љигавог. Живот се 
толико пута губио, мили и драги толико пута растајали, 
да је све једна велика неизвесност и Бог. И кочијаш кад 
се развесели стане, насред6 пута и пева.

У бићу те вароши нема страха, ни подлости, она путује 
на својој стени са брдима на грбачи, изнад река у плавет- 
нило видика. Велико небо и далеки облаци обилазе око ње, 
без престанка.
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ЈЕДАН ГОРОСТАСНИ МУЗЕЈ НЕМАЧКЕ

Неманка је успела да се опорави од катастрофе у 
светском рату и нашла је средстава за огромне напоре, 
на пољу техничком. Свакако да је, један од резултата тих 
налора, Немачки музеј у Минхену, право чудо.

Тај музеј, који је, како на њему пише: ,,својина немач- 
> ког народа“, сазидан је дубоко под земљом и виооко над 

земљом, на једном острву у реци Изар, која тече кроз 
Минхен. Музеј је толики, да посетилац, ако не застаје пред 
појединим збиркама, него само пролази, има да иде 
16 километара, док га прође.

За извођење те грађевине био је потребан дивовеки 
напор. За таваницу над свечаном двораном, употребљено је 
три вагона железа. При зидању је употребљено, само креча 
и цемента, 2.200 вагона. Просторије музеја су високе до 
22,5 метара, а над њима се уздиже једна кула, са опсер- 
ваторијем, висока 64 метра. Музеј се почео зидати год. 1906.

Свака справа, машина, која значи победу људског ума, 
над лриродним силама, израђена је, у том музеју, у при- 
родној величини. Посетиоца обузима дивљење према непре- 
кидном реду оних људи, који су те машине измислили, 
идући напред, пред човечанством. Оригинали и модели 
најзначајнијих дела технике показују се ту, а у архивама, 
сваком приступачним, а нарочито ђацима, цртежи и пла- 
нови проналазача. Дубоко под земљом, израђени су верно 
разни рудокопи. Модел подморнице показује се у природ- 
ној величини. Списе, цртеже и рачуне једног Ампера, 
Бунзена, Дизела, Херца, ЈГибига, може сваки, слободно, 
проучавати.

У приземљу и подземљу су одељења геологије. Зидови 
ту показују просек норе земаљске. Има ту подрума, као 
станица за проучавање земљотреса, са свим, и најновијим 
и најстаријим справама. Рударство је приказано, верно, у 
59 дворана. Окна у природној величини. Музејска послуга 
ставља по жељи све слраве у покрет.
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У засебним дворанама може да се види, и проучава, 
техника добијања метала. Радионице разних фабрика по- 
стоје у природној величини. У 13 великих дворана. Могу 
се нпр. видети у природној величини ковачнице од 16. века 
почевши, огромни парни чекић радионице Круп из г. 1861. 
итд. све до последњих, најмодернијих разбијача, које упо- 
требљују при калдрмисању Београда.

Као неки горостасни сан, о раду, ређају се затим дво- 
ране са машинама, турбинама, колима, аутомобилима, локо- 
мсггивама, од најстаријих до најновијих, авионима, бало- 
нима итд.

Засебна дворана приказује калдрму градова и оно што 
је под њом, водовод, каблови, канализација итд. Затим 
железничке станице, тунели, у природној величини, мос- 
товне конструкције, историјски развитак бродарства, нај- 
старије лађе.

Када се посетилац, заморен попне на први спрат, чекају 
га дворане пуне справа за мерење времена, сатови, апарати 
за мерење тежине и простора, дворане математике, гео- 
метрије, велике дворане механике, апарати Галилеја, Њу- 
тона, справе за мерење топлоте, рефлексије таласа итд. 
Затим, десет великих дворана електротехничког музеја, 
индуктора, прекидача, зрачача,1 апарата Рентгенових, теле- 
графије, телефоније, бежичне и жичне. После долазе дво- 
ране оптике, са терасом дурбина, дворана микроскопије, 
кинематографије, акустике, музичких инструмената итд.

Затим 15 дворана хемије, хемијских лабораторија, 
хемијске индустрије, хемијске исхране, апотека итд.

А на другом спрату 19 дворана грађевинарства, водо- 
вода, ложења, осветлења, гасне технике итд.

Затим, под великим куполама у  23 дворане музеј 
астрономије, од Коперниковог планетарија до телескопа 
Герковог, у природној величини.

На другој страни 3 дворане геодезије, инструмената за 
нивелирање, квадранта, секстанта, картографије.

Затим 7 дворана текстилне индустрије, ткања, шиве- 
ња; затим 2 двораие фабрикације папира, 10 дворана тех- 
нике писања, штампе, са великим радионицама. Затим 9 
дворана музеја земљорадње, млекарства, 5 дворана пивар- 
ства и најпосле степенице и лифт за кулу, високу 64.

Фукоова шеталица доказује ту свакоме да се земља 
збиља окреће. Ту је постављено и оловно ђуле, тешко 
572 кг и вага којом је Жоли 1889. год. доказао да се може 
измерити „густина“ земље.
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Утисак, који музеј оставља на посетиоца, ту на врху 
куле, међу метеоролошким справама где се и небо чини 
ближе, а цела варош у дубини далека, узалудно би било 
описивати. Неописив је.

Свакако је, међутим, Немачки музеј дело са којим се 
после рата Немачка може поноеити.
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БЕОГРАД У СНЕГУ1*

Београд је леп лепотом усправног става, појавом на 
брду, закорачајем над водом.2

У променљивој лепоти једне варопги може се наћи у 
животу,3 бар толико исто доживљаја, жалости и уживања 
и можда још више4 разлога за тужне, или светле5 мисли, 
колико и у лепоти живог и вољеног бића. И та лепота 
„мртвих“ ствари, узвишица, мостова, зграда, улица има 
своју двојаку лепоту, спољну и унутрашњу, која је исто® 
тако и телесна и душевна. Спољна лепота је, као и те- 
лесна, преодређена.7 Ње нема где варош нема профила 
— реку8 која кроз њу протиче, море на чијој је обали 
сазидана — мостови,9 високе терасе итд.10 Спољну лепоту 
Њујорка осетиће и најбеднији створ, видевши је, ма само 
и на филму. Спољну лепоту Париза, као и Лондона, чине 
мостови, авеније,11 велики објекти, али коме није позната 
и унутрашња лепота Париза, пролећна и јесења, раног про- 
лећа и ране јесени, онај плави одблесак калдрме, шаре- 
нило ствари, воћа и цвећа, удобност живота и у најзаба- 
ченијем куту вароши? Лепота Рима, која је лозната, сва 
је у грандиозним профилима, али зар тај вечни12 град 
нема још дубљу, а свакако ближу лепоту, унутрашњу, 
својих вртова и фонтана? Берлин, с13 једном грубом лепо- 
том великих, спољних ефеката, има једну много значајнију 
лепоту унутрашњости, садржаја својих делова огромне, 
модерне живости, челика, кретања, стакла, вртлоге.

Спољна лепота Београда, врло велика, није истицана 
довољно, али је позната већ столећима. Взрош с14 високим 
профилом, Београд је леп лепотом усправнога става, поја- 
вом на брду, закорачајем над водама. Прилазећи му, ма 
с15 које стране, угледа се профил моћан и оштар, који ће 
кроз две-три10 десетине година бити, свакако, незабораван. 
Фабрички део на Дунаву, ако израсте над панчевачким 
мостом, утицаће на путника, непосредно, дижући се, из 
дугих и широких пејзажа.17*
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Позната је и упадљива изразитост високо постављеног 
профила београдског, гледаног с18 јужне стране. Варош је 
ту сасвим нова, у њеном садржају нема ничег старинског; 
иако19 је нови, сиромашни тај крај20 јасан прелаз села у 
варошке облике, Београд је ту тако млад и свеж, као да 
је изненада издигнут21 из земље.

С22 брда, над Кошутњаком, он је још лепши. Амери- 
канског профила, с23 великим објектима који се оцртавају 
на дубоким и бескрајним небесима, он је отишао, удаљио 
се, журећи, хитајући, измичући пред осталом земљом. Кад 
му се прилази24 са севера, пред земунским мостом утисак 
који његова спољна лепота оставља, пун је. Сва његова 
силовитост, журба и снага ту25 видна је. А оно што26 тој 
слици даје нарочиту драж, то је оријентални27 мир пеј- 
зажа, у ком се та силовитост одиграва. Још неколико го- 
дина радова на аеродромима бежанијским, на пристаниш- 
тима Чукарице, пред железничком станицом и улазак тај, 
са сликом вароши у висини биће ванредан. Посматрана са 
вода Дунава, још да је Саборна црква византинског, рашког 
облика (најболнија тачка архитектонског профила Београда) 
варош би била, по спољној лепоти, извесно, једна од нај- 
лепших у Европи.28*

Тражећи међутим, унутрашњу лепоту Београда добија 
се утисак збрке, понегде29 врло непријатне за око. У журби 
послератној, у штедњи, унутрашња, архитектонска лепота 
вароши, још је неизразита.

Стари Београд, који је имао своју пријатну форму 
улица (предратна30 Крунска), па своју31 сликовитост сокака 
(у Скадарлији и Палилули),32 своје мирне облике што су 
пристајали уз плаветнило источњачког неба, топла и дуга 
лета и јесени, као што је имао и своју нарочиту атмосферу 
и своје варошке типове, нестао је. Нестао је у новој после- 
ратној вароши огромног полета.

Београд Кнежевине, Београд турских ратова, имао је 
свој лик; у данашњем Београду, ми33 присуствуј емо тек 
помаљању новог лица вароши из магле.

Под снегом, Скадарлија сад, нема више чар завејане, 
старе турске вароши34 али сваког ће изненадити лепота 
која је све изразитија, што време више одмиче нпр.35 Ми- 
лошевог конака,36* крај Патријаршије, у једном завејаном 
вечеру. И у Топчидеру, дворац има те паметне и разбо- 
рите, архитектонске облике, једне сталне удобности Оде- 
љености од улице и повученог господства.37*

Неочекиван је, исто тако дубок утисак, који, у овим 
зимским38 вечерима остаје и од других, предратних кра- 
јева Београда, изгубљеног у великој модерној вароши што 
се сад зида. Каква тишина и лепота скромна нпр. Вазне- 
сенске цркве! Њена мирна, православна кубета, њене за-
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вејане јеле, цео њен облик манастирске скривености, а 
светиње.39*

Нестао је предратни Мањеж, нема предратних вечери 
око Позоришта и40 у Позоришту, друге су сенке на снегу 
тркалишта41 Кола јахача, железничке етанице, Славије, 
Универзитета итд.42 Сасвим друге, него што беху, пре два- 
десет43* година, у овакве зимске вечери. Из аутомобила, 
кроз замагљене прозоре,44 уз звекет ланца45 на точку, 
види се сад46 како промичу велике слике нових зграда, 
широких, огромних контура.

Вечни су само видици Калемегдана.
Кад се по шему пође, враћају се два утиска сваке 

зиме. Да снег буди сећања, код сваког, на детињство, а да 
сада раскопани јаркови у парку сећају на ровове из рата, 
завејане заклоне и прихватнице. За тренутак, живот Кнез- 
-Михаилове улице заборавља се. Зима је стишала варош. 
Лађе под њом, пристаништа под снегом, стоје у неком 
стишаном животу, скоро мртвилу, у коме су покрети 
ретки.

Олупане47 лађе извучене су у песак. Бачене, као и 
прошлост.48 Бежанијске косе су осунчане. Према Авали 
снежно небо, али кроз које се помаљају плаветнила и осе- 
ћају планине. Исте боје, 'као и снежна небеса, изнад ва- 
роши, лебди дим. Све је у боји сивој, пепела, вечерњег 
сутона; и снег. Вране лебде по ветру, тихим летом. Ветар 
их баца, међу звуке сирена, машина, над сивим, набора- 
ним водама, боје прљавог снега, у небо49 над шумама, иза 
Чукарице. Велика50 раван, под Калемегданом, пуста, 
снежна, чини да се небеса чине још огромнија. У њима се 
догађају игре великих светлости.51

Тек кад се са тераса наднесе52 над опкопима и беде- 
мима, види се сва ширина старе тврђаве над којом је диг- 
нут, виооко, Победник. Доле, на води, мали пароброд бори 
се с таласима и ветром. Његови прозори и клупе на- 
чичкани људима (људи: сиромаштва, патње, превара, јади- 
ковања, неизвесности, таштине, заседе, одласци кући, 
самоубиства, болести, стомаци)53 тако су малени са да- 
лека. Кроз нове, камене ограде шеталишта и тераса, с54 
фењерима и степеницама, рађенИм по угледу на дубро- 
вачки Посат, душе ледена кошава. Врбаци смрзнути имају 
боју крзна медведа. Све те равни, доле,55 обукле су зимске 
боје шума и звери. У даљини само све ое завршава пла- 
вим дном.

Вече је,56 и дан у боји леда, у боји очију северних 
народа. Снег на Небојши кули, на бедемима ствара ти- 
ишну57 изнад разливених вода58 што се под Београдом59 
чине као море. То је величанствена, прецизна, спољашња 
хепота Београда, под зимским сутоном.
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Унутрашња, међутим, садржајна, јавља се после, кад 
аутомобил опет наставља своје лутање. Није више у ти- 
хим улицама, у породичним формама, у зградама задуж- 
бина. Кроз замагљено стакло, указују се сенке великих 
зграда, у  центру, затим дуга, права улица под снегом, 
велике нонтуре, огромни Факултет технике, после неко- 
лико минута читаво брдо болница, института, па онда 
вавилонске сенке зграда нових министарстава, ђенерал- 
штаба итд.60

Нова лепота Београда помаља се дакле61 ту. У про- 
филу, тврдом и тешком, од великих, камених блокова у 
висини, спратова, зидина, што62 као брда ћуте под снегом63 
али гледају, у зимско вече, пламеним64 очима својих освет- 
љених прозора, што се виде, кроз таму65 и онда, кад се 
пред нама појављује, далеко, велика, и вечна тамна сен 
Авале66 и зимске ноћи, у67 снегу.

1930.
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СА СЛОВЕНАЧКИХ ПУТЕВА

Љубљана у правој, лондонској магли. Ни велики 
градски сатови, не распознају се, са два-три корака. Ни 
лица пролазника. Лампе у магли чине се старински фе- 
њери. Вече као у енгљеским романима. Кроз окна кафан- 
ских прозора виде се људи који немају гестова. Седе 
мирно.

Сутра ћемо још даље у словеначку тишину, у тихи 
звук звона, у тамне, неме боје шума, у сиво сиромаштво 
брдских села у којима је румена боја, као и оргија се- 
љачка, ретка. У куће што су скромне, често, као закрпа 
с1 џака. На шумским путевима пратиће нас тешки бат 
дрвосеча.

Између два воза, на станици Шкофје Локе, мисли 
се: у варошима је живот робовање туђим пожудама. Ни- 
какав догађај у Берлину, никакав филм, састанак, вари- 
јете, никаква промена више не допире до дна душе. Сви 
оеећаји, сви утисци (катастрофа, пожара, уличних борби 
итд.) брзо ишчезавају на површини бића, као у некој 
блазираности коже. У Шкофјој Локи, међутим, док се 
посматра меланхолични, вечерњи повратак крава, почетак 
пролећа потреса, до дна, срце. Пре се није приметило, на 
време, ни то, да сенне падају на наш лични живот, а 
овде се виде, јасно, и оне што силазе с2 далеких планина. 
Па се, затим, сат један проведе у посматрању једног 
мрава. Па се примете и остали мрави и црви, црви што 
су кренули, као и тиха појава пупова, лишћа и гранчица. 
Далеко испредњачили први знаци пролећа, стигли до 
Шкофје Локе, пролећа што у вароши, тек много доцније, 
значи свега једну нову, мало различиту од бивших, љуби- 
часту боју асфалта.

Па онда сећање, на последњу ноћ у години у Кам- 
нику.
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Камник је мали градић, на крају једне мале3 желез- 
ничке пруге, што из Љубљане и њене магле води у брда. 
У том забаченом и завејаном месту, једном од најтиншх 
и најљупкијих места наше земље, последња ноћугодини 
испијена4 је као добра чаша вина. Последња ноћ у години, 
у години што се више неће вратити, била је осветљена 
жаром запаљеног, шумског пања, блеском чистог снега и 
песмом чланова „Гасилног друштва“ које пролазност, нова 
љубав, или умираше, још лотресају5 до дна груди.

Снег тих дана као да се пушио. На станицама људи 
су нестајали у магли. На педеоет корака, све је тонуло 
у снег.

Кад се мало развиди,6 снег је невероватно леп. Из- 
браздан7 је, по непрекидним ораницама и то га чини, у 
свој околини, тако фигуративним. Вече по тим фигурама 
клизи у  плавом, свиленом низу боја. Осим тих бразда, 
нарочито се памте стогови сена што су наденути® као 
јасла. Кад сена нема, чине9 се високи ред препона. Њине 
сенке, тако честе, дају обележје свим10 долинама слове- 
начким.

Магле су само у дољи. У даљини, божанском лепо- 
том, над тим маглама11 лојављује се ледени зид Кара- 
ванки,12 ноји изблиза, из магле, постаје невидљив и само 
се слути. Сунце, у потпуној магли, тако је ледено и 
необично. У снегу, што ближе Камнику, све чешће, заве- 
јана распећа.

Изненада, три шумовита брда у магли. Опггар, готски, 
туђински манастир на средњем брегу. У магли, та13 је 
слика тако чудна, над земљом. Иза ње, завејане падине 
планинских огранака14 и врх Крвавец.

Сунце, залазећи, међутим, чини своја чуда. Румени 
планине, над маглама. Расипа страшне и огромне небесне 
светлости.

Улазећи у Камник, што се појављује стиснут у брда, 
у белини снега, неиздржљивој за око, једва је могуће 
пратити промене осветљења на небесима. Боје постају 
челичне, хладне, плаве, облаци осунчани, обојени. Далеко 
се црне врхови шумовити, лево прелазе, питомо, у снежну 
раван. Сви су огранци планина задимљени маглом. Сун- 
чање упада у њине долине и осветљава им једну страну, 
док је у другој већ дубок мрак.

На станици, излазећи из воза, излази се у снежно 
вече, у мирис јеловине, и13 мирис наслага дасака. И су- 
среће се опет тишина живота, тишина једног попа, или 
једног дрвосече.

Камник, који је некад, у XIII веку, трговао живо 
с16 Венецијом, има све што треба за тело и душу. Нашто, 
уоппгге путовати даље, улудо?

188



Варош барока, псевдобарока и рококоа, са животом 
прикривеним, у старинским кућама, завршава своје улице 
фасадама цркава, оштре готике. На тргу, ружичасто про- 
чеље општинског дома, са златним словима С Богсш за 
народ. И један златни орао што у кљуну држи маказе 
Фирма неког женског кројача.

У једној тихој улици „Гасилни дом“, око њега кипови 
светаца, над уставама Бистрице. Завејани врт и клупе, а 
у прозорима жути клипови кукуруза. Банане сиротиње.

Над кућама, рушевине града обесне грофиње Веро- 
нике. Тамо је шума близу. У шуми, на висини од педесет 
метара, магловити облаци. Понегде, међу црним шибљем 
дрвећа, понеко жуто дрво. Кад Сунце допре до њих, шуме 
позелене и поцрвене у светлости.

Тражим само слике, а не тражим људе.
Завејани друм води из Камника, под гором, крај леде- 

ног, брзог потока, у планине, у  дивну Камншпку Бистрицу. 
Дуж пута, пред распећима, горе каадила. Јеле су боје 
зимских звери.

У даљини, према Љубљани, сад, све је светло, у 
снегу. И најдаљи врхови указују се, а небо добија неверо- 
ватно плаву боју. Чист звук звона и тишина.

Под стенама, крај пута, траје илак живот маховина, 
ситног лишћа, трава. Сенице скакућу ту у шибљику. Горе, 
на брегу, све је смрзнуто. Сатови одбијају све дубљим 
гласом. Цркве, као да су се договориле, не одбијају у исти 
мах време, него редом, све тамнијим звуком.

У даљини, Сунце је тада црвено и велико.
На врху, у зим-ском вечеру, сасвим другим мислима 

него пре, изговара се: ето, још једна година.
Увече, у  једном дому, на коме је писало „За народ ин 

просвету“ пили смо и пили весело. Ори ое кућа кад 
Крањци певају, певају весело о, где ми певамо у, певају 
оу, где ми певамо о.

Људи тешког бата певали су, око гомиле смучара17 
пгго ће већ у зору осванути на безмерним, енежним висо- 
равнима Велике планине. Ноћ је била скоро тако лепа као 
последња ноћ у години, у Трци за златом.

Осветљење је падало, кроз прозоре, у жбуње на снегу.
Грање под снешм имало је сву лепоту цвећа, расцве- 

таних грана. Година је одлазила с18 једном кра-сном сликом 
будућег пролећа, у леду, у снегу, у зими.

Четврти је час ј-едног јануарског лослепаднева19 у  
празном Бледу.
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(Прекинувши свој рад, читам књигу Цанкара, о Јер- 
неју, старом слуги, што је двадесет година орао и копао 
земљу гослодареву, мислећи да ће тако постати донекле 
и његова.)

Звоно звони. Ниже планине су сад мркоцрвене боје. 
Шуме и брда огледају се у језеру. То је сад иреалне 
лепоте.

Над њим, у даљини, тамна брда и сненши гребени 
Триглава, боје беле, плаве, пепељасте, свиле неба. Све 
то, и у води језера. Окружено црним планинама. На врху, 
обасјан, врло чист, снег. Вода трепери, и у њој је, све, 
сгрмоглављено. Последњи сјај Сунца на Триглаву, у за- 
падању, у ледењак.

Другде, још обасјана планина и снег на шој. У дрхта- 
вој води, бела та боја, с20 руменим и плавим и модрим 
тамама засека. У разним деловима језера, разне слике и 
разне боје.

Сасвим невероватна игра таме и светлости. Лево тама, 
десно светлост. Снег с21 планина као да се рони. Врхови 
остају румени. Залазак је Сунца сасвим као мит. Пурпур, 
злато, пламен на /снегу. Затим љубичаст 1снег, божанскн 
предео, на који се спушта ноћ.

(Пред подне, првог дана фебруара, на једном брегу, 
поред Крања.)

Тло пуно снега, зарасло маховином. У маховини мали 
облици трава што подражавају облике великог лишћа и 
дрвећа. Мада смо пред пролећем, и боровина и јеловина, и 
шумарци међу њима, пуни су јесењих боја, чим се 
открави снег.

Опет звона; што не одбијају у исти мах, него редом. 
Дрвеће, већ и на овој малој виоини нагиње животу и 
изразу жбуња, пањева, грбља и грмља. Лишће, што је 
презимило под снегом и није опало, жути се. На њему, као 
цвет, боје дувана, покоји врло леп лист, видан надалеко. 
У висинама, то дрвеће, сасушено, има скоро лепоту цвет- 
них грана. Иза њега, у снегу, јеле тамнозелене и светло- 
зелене. Оне силазе и пењу се по брдима.22

У високом дрвећу жуто лишће. Као да је ветар нанео 
гнезда. Ту, дакле, сасвим засебно, и зими, има живота 
дрвећа и тица. — У густим тим шумарцима, понеком уве- 
лом дрвету, баш та увелост даје тако фантастичну, нежну 
лепоту и црте.

У потпуној самоћи, наш траг на снегу, у  вечерњем 
сутону, остаје, и није нимало различит од осталих трагова 
пгго се још виде путем. Падином, где шега више нема. 
избијају из земље кртице. За нама тупи ударци. Сеча 
дрвећа у тами. Стабла се крхају.
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На путу23 који излази на димњаке творница, испод 
Крања, потпун је мир.24

Воз прска варнице у снег, чим изиђе из брега. Иње 
по дрвећу не разликује се од летњих цветића. Шума, 
мало више горе, нестаје у облаку. Ледени слапови висе с25 
падина, непомични, све до зелене Бохињке, што доле, крај 
пруге, тече.

За тренут, крај прозора, железничар с26 црвеним бар- 
јачетом. Јасно се види27 колико му је иња пало по брко- 
вима. Док ми јуримо даље, он стоји непомичан. Сасвим 
му је свеј едно, све, или се то само тако чини? Можда је, 
баш под овим возом, хтео да изврши самоубиство? Можда 
су му обе кћерке28 које су притисле образе уз29 стакло 
прозора мале станице, шкрофулозне?

Што дубље у Бохињ, све дубљи снег. Магла постаје 
тамноплава. У њој су још само осветљења видна и бела. 
Дело је једно брдо у ињу; на њему облак. Сунце помра- 
чено, бело трчи по гребену брега, као Месец, за возом што 
јури талијанској граници, потпуно празан.

Путем на високи Бабји Зоб, дуж скакалишта зиданог 
за пропалу зимску олимпијаду, последњи поглед на Блед, 
што нестаје у котлини са својим хотелима.

Језеро се чинм гвоздено огледало, још дубље него 
што је. Купатила, на обали, имају архајски изглед језер- 
ских насеља каменога доба, а град над њима театралну 
позу из балада. Иза њих, на висоравнима, села30 и цркви- 
це, оранице и звук звона.

Над градом се црни црна планина; иза ње енег на 
леђима Голице. У даљини, где ћемо бити сутра увече, као 
завејан медвед, с81 кога роне потоци снега, црни се Мрзлк 
Студенец. Па ипак, над њим румене се ледени врхови, 
незаборавно, завејано, ледено стење, сасвим на чистом, 
пречистом, плавом небу, плавом као аметист.

На наглом паду Бабиног Зоба, коме идемо, крзно 
црних, јелових шума, док нам за леђима остаје сјај Кам- 
нишких Алпа.

И тада, у једној шумској кући, одмор, далек од света. 
У сандуку радио-апарата, у леденој јануарској ноћи, нека 
оперета из Катовица, заглушни програм Брна и, најпосле, 
опојни танго који даје, пречистим звуком, станица Тулузе.

Најпосле, после киша, један смрзнути дан, дан успона 
на Голицу.
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(Голица, „слов. Риги“ 1835 м, један је од најлакших 
врхова, лети. На граници, ту је видик огроман и познат. 
Зими на њој затворене су и „коче“. Путеви без пролаза, 
завејани.)

У провидном мраку, врло рано, излазим из32 станичне 
зграде у Јесеницама. Крај гробља, споменика, једног 
анђела гипеаног изгледа: РасШт уојакот.

Мало даље табла: Голица 4 с.
Први напор по црвеној, клизавој, смрзнутој земљи, 

крај шума из којих извиру воде. Доле, хучни, горски по- 
ток. У далекој даљини снежни гребен коме идем.

Црвен, смрзнути пут пење се лагано у зелену, борову 
шуму. Један старац тера бивола који вуче огромно стабло. 
У шуми исечени хватови дрвета.33 — Једна остављена 
кола и завежљај. Срце, после првог напора, брже туче.

Зелена маховина сад чешћа од смрзнутих грудви 
црвене земље. Тишина све већа, мада се глаоови чују ту 
врло далеко. Корача се међу завејаним јелама. (У међу- 
времену,34 збркано, ироничне мисли о пријатељима, о жи- 
воту бившем итд.)

Мост један, над црним потоком што хучи. Провалија, 
камење, лед. (У међувремену,35 у себи, баналне изјаве: ето 
ту би требало живети. Вратити се природи, све друго води 
само гађењу итд.)

Крај пута, дрвене, словеначке куће, диме и диме. Секу 
дрво.

Пут се следио, док је вода, што га прати, жива и 
брза. Небо сасвим плаво. Угрејано тело, међутим, има 
осећај да је пролеће близу. У даљини, сад сасвим јасно: 
Голица, сва у снегу, у коме се црне „коче“ планинарског36 
друштва. Чини се невероватно стићи тамо.

Предео ускоро постаје сасвим зимски. Једна чесма у 
чијем је камену урезано 1812. Лепа година руска и фран- 
цуска.

Све жмсли утону у напоран ход. Крај лута, неке 
стајје и мирис сена, крава и млека. Све дубље у брда, 
у таме. У даљини, светла Шкрлатица.

Код куће Ца рпћосИћ 940. потпуно залазимо у снег; 
саонице натоварене дрвећем клизе саме, у сусрет. Деца 
из Св. Крижа, на даскама, клизе с37 брда, из школе. Иду 
кући одрпана и закрпљена.

Мада ће скоро подне, снег је све леденији. Ноге клизе. 
Идемо за једним поштаром што је испредњачио, погнуте 
главе. Све се губи у напору хода, све бржем.

На једном бору, крај пута, распеће и насликан сељак 
што је пао, ударен бором. Крај њега је насликан други 
што клечи и што се моли Богу, а написано само година
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1874. Имена им не записаше; па и нашто. Прошли смо 
крај њих, мислећи на акробате у  истим позама.

У грању, све гушћем од снега, затим, срећемо младог 
дрвосечу. Његово је лице било финије од најчистије коже 
девојачке. Рекао нам је да је шре снег, до рамена.

Уђосмо после у јелову шуму још дубљу, у снег што 
је био леден, већ месецима, насут од ветрова ванредно 
нежно. Тице се чују ту, у потпуној тишини, као и у 
долини хук. Дрна је тама у шуми, у њој висе шишарке 
на јелама, све крупније. Понека грана је црвена. После 
сваког шума, по неколико тренутака гробна је тишина.

Почесмо успон завејаним путем дрвосеча. Једна празна 
стаја стоји на завејаној пољани. Тица је све више. За 
нама се појављује море планина и у сивом, снежном дану, 
у даљини, Сунце. Нога до колена запада у снег. Јато 
сеница цвркуће у шуми, у којој, за тренут, чини се као 
да је топло.

Трагова више нема, само црвени знакови планинара38 
показују пут. Гацање по снегу све је теже.

Тело више не зна за умор, главу обухвата неки занос. 
Пење се и пење. Сенка, мада Сунце нецце пробија кроз 
снежне облаке, пада за нама бледа као да је, усред дана, 
месечина.

Најпосле уши заглуну и успон је све тежи. — Застаје 
се и обилази, очајно, око једне завејане јеле.

„Долња коча“39 планинска ту је на једном завијутку. 
У позадини пак горостаси су сад јасно видни: Триглав, 
ТТТттитс, у мору планина, ледених, огромних таласа. Иза 
њих, на обзорју, румен.

Црне јеле спуштају ое у снег по стрмој падини. Сад 
тек треба поћи, газити, бауљати, пузати.40 Тишина је пот- 
пуна. Тад изненада, доле, пуцањ, и одјек се враћа као 
грмљавина. (Како ће овде грмети идући рат — помишља 
се, док се пије топло вино, гутљај по гутљај,41 са очима 
упртим у провалије снежне и врхове ледне.)

Најпосле остаје само бесомучни напор тела и снежно 
небо у висини.

При повратку, скрхани, сушећи одела, певамо тихо, 
у гостилни ,,Штефелин“, у  Св. Крижу.

Каква чудна крчма. „Не говори несподобно. — Не 
преклињај“ исписано је свуд по њеним зидовима. Анђео 
хранитељ прати на њеним сликама дете. Седимо под рас- 
пећем, под сликом срца Исусовог и срца Маријиног.
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Мала гостиона од дрвета. Главе дивокоза нафарбане 
су на зиду.42 И три пијанице. Из године43 1848. Колико се 
та слика, ал секо, сматра важном види се и по томе, што 
је непознати мајстор додао: поправљено године44 1926.

Најпосле, ту, у тој топлој, сиромапшој крчми, био 
је мир. И никад лепше вече него то, у потпуној самоћи, 
с45 хлебом и вином. Напољу је био пут од снега и леда, 
заборављен сасвим.

1930.
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АЛЕМ ДРАГИ КАМЕН ШИБЕНИКА

Шибеник, и са њим све наше Приморје, требали су да 
прославе, достојно, 9. пр. м. дан којим се навршило пет 
векова, од полагања камена темељца грађевине која, по 
архитектонској својој вредности, спада у најдрагоценије 
споменике ренесаноне уметности, на обалама Јадрана, па 
и Средоземног мора.

Пошто је то пропуштено, и дубоки смисао те ,,мртве“ 
лепоте, у пролазности нашој, нмје означен, тог дана, треба, 
ма и доцније, учинити оно што се при таквим приликама 
чини и у другим градовима чувеним по архитектури, или 
вајарству, или сликарству.

Бар овог лета, у сезони одласка на море, наша друш- 
тва за промет странаца (,,Путник“) могла би ту прославу 
да удесе, у границама својих потреба. Ванредном лепотом 
шибенске катедрале и прославом њених пет столећа, сва- 
како би се успешно привукла пажња света и наше земље, 
на тај крај нашег Јадрана.

У жељи да и нашу јавност упозоримо на онај први 
значај, ми би и са овом другом могућношћу прославе 
те петвековне лепоте у камену, били задовољни, јер би 
значило добит за тај део нашег Приморја, у ком има много 
сиромаштва, али и прегалаштва.

Шибеник, град краља Крешимира и мистика Томазеа, 
сачувао је, иако1 је скрио у себи ту млетачки раскошну 
цркву, сву тврдину својих облика. У загрљају наших 
стена, изложен ветровима, тај скупоцени накит од зидина 
тамних кроз које као да пробија боја потамнелих мерџана 
и ћилибара, над плавим Јадраном постао је драгоценији, 
иако2 једноставнији, а нарочито вечнији спомен, него пгго 
су га замислили и сами његови градитељи, у сгилу на- 
кинђурене млетачке готике. Ничег венецијанског не даје 
та црква лику нашег тврдог, тешког града, у ком се још 
често виђа народна, стара, јуначка ношња. У брду, изнад
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мора, лепоти те грађевине доприноси херојска слика и 
оквир чист и непорочан, сурог стеша, мирног неба и плаве 
пучине нашег горњег Приморја.

Ратна лука, иза фантастично уских канала, зелених, 
борових шума у таласима, купалишта, Шибеник, обасјан 
јасно априлском, бледом, али топлом светлошћу, лежи 
около у заливу дубоком, над иојим стрче стара утврђења, 
на крилу са овим накитом. Залеђе тог старог града, у 
стењу, славна је земља ратова турских, народних песама, 
планина, угља, великих водопада, скривених манастира, 
међу којима се мешају католички и православни.

Кроз улице тог тврдог града, што је давно заборавио 
јурише плаћеника Ђенове и млетачких адмирала, стиже 
се за неколико минута до столне цркве, прослављене опи- 
сима и расправама толиких археолога. Њој, као некој 
светињи, долазе сви странци, иза којих опет остаје наш 
свет, у тишини зазиданих степеница и сокака, пред вра- 
тима, над којима су истакнуте зелене гранчице борова, што 
значи да има на продају црног, далматинског вина. Цркви 
се прилази с мора, широким, жутим, каменим степени- 
штем, што се диже као брдашце, између кућа. Као лаћа 
од камена, у облику крста, баца та чувена грађевина своју 
сенку преко кућа до мора. Пет векова учинише јој зидине 
тамним. Дуга је 38,5 метара, широка 14, а виоока, са ку- 
бетом, 32 метра. Камен темељац благословио јој је 9. апри- 
ла 1431. бискуп Богдан Пулшић, најзаслужнији нгго је 
до грађења њеног и дошло.

Зидана у доба силе и славе Венеције, она је зидана 
ипак само дванаестинама сељака наших из околине и да- 
ровима и златом породица шибенских, чија су имена 
знана, а сва су словенска. Њено је грађење завршено 
год. 1530.

Сва од камена, без икакве опеке, као у једном једи- 
ном склопу, са сводовима од камених плоча, она је право 
чудо неимарства у оно доба. Њен енглески познавалац 
архитект Т. Г. Џексон каже: „Ни у целој Европи, ни у 
Италији, не би се нашла црква те величине, по конструк- 
цији, у којој нису употребљене ни опеке, ни дрво, него 
само камен, мрамор и ковина.“ У потпуној, чудној хармо- 
нији, скаменише се у њој стил млетачке готике, у којој 
је зидаху у почетку, стил ране ренесансе и раскошне 
„цветне“ готике у којој је завршена. Па ипак, оно пгго је 
најдивније на њој, то је наш приморски камен, наш мра- 
мор, далматински камен, по коме су векови прострли неку 
златну таму.

Прочеље цркве, са вратима Страшног суда, дванаест 
алостола и Христом, заноси3 поглед одмах готичком лепо-
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том улаза над којим, као огромна ружа, у венцу ловора, 
сја округло окно што се предвече зарумени као да је од 
корала. Над њим мањи прозор, не мање леп, дело прото- 
мајстора Ивана Мештићевића, чијим је делом завршен 
рад на храму год. 1536.

Лева врата, што представљају улаз у рај, међу лаво- 
вима романским што чувају стражу, још су лепша. Као 
што су улаз у храм, могла би бити и врата витешког 
замка. Прозори над њима тврде еу лепоте штитова, а 
окна су као хералдичке боје старих грбова. Над лавовима, 
изшани из раја, стоје кипови бедних наших прародитеља, 
Адама и Еве. Једном руком стежу своје груди, а другом 
заклањају своју голишавост. Над њима чувени кипови 
Св. Петра и Павла, можда непосредни рад, један од нај- 
бољих радова 15. века, протомајстора столне цркве Јзфја 
Далматинца (Оеог§шз Па1таЦсиз) чија л и ч н о с т  и чији 
живот сведочи о привлачној снази нашег Приморја на 
оне ноји живе бавећи се лепотом.

Најзначајнији међу неимарима и кипарима те цркве, 
Венецијанцима и Хрватима, Џорџо Орсини син Матејев 
био је пореклом свакако Римљанин, али је остао у нашем 
Приморју, помешавши задовољно лепоту својих неимар- 
ских и кипарских дела безмерном лепотом наше земље. 
Оженив ое ћерком нашег еликара Ћулиновића из Скра- 
дина беше се можда сасвим похрватио. Биограф славних 
уметника оног доба, Вазари, назива га Скјавоном, Слове- 
нином. Траг рада његовог, међутим, и његових ученика 
допро је чак до Француске, прослављен широм тадашње 
Италије.

Ванредне форме, замисли зидарске, трију апсида те 
цркве његово су дело, лепо као и камен тај који је до- 
бијао са наших острва. Дуж апсида исклесане су главе 
песника, владара, морнара и жена, маске лудила, главице 
дечје и анђела, сензације за посетиоце и странце сваки 
пут, али је најдивнији утисак у цркви где се види кров 
као да га ништа не подупире, сем песме хора и побожних 
молитава. Капеле појединих породица, међу којима је 
најлепша она за Дешу Јаковљева, племића шибенског, 
амвони, ступови, седиште бискупа Ивана Штафилића, 
дипломате папе Лава X који је зват чак енглеском краљу 
да му ученошћу помогне при растави брака, олтари и 
нарочито гробови, бискупа Шижгорића и Луке Толентића, 
само допуњују каменом и бојама тај утисак. Крстионица 
пак можда је најлепши, а свакако најраскопшији део те 
незаборавне грађевине.

Дивна, она непомично посматра и сад кад се навршило 
пет столећа од почетка њеног зидања, наше море, бро- 
дове који пролазе као и животи.
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Увече, издалека, када има боју једног великог, драгог 
камена Шибеника, над њом се назире силуета арханђела 
Михајла занггитника града. У пени и вртлогу иза брода 
тада она као да и сама полази морем да плови трагом 
месечине.
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ПРИМОРЈЕ ПОД ХЛАДНИМ СУНЦЕМ

Идући мору, неколико пута годишње, већ скоро два- 
десет година, ми смо стекли уверење да је живот непро- 
менљив, као и та пролећна осветљења небесна над пучи- 
ном и јадранским таласима. Пролазимо само ми.

Ове године, у Приморју, тако се бар говори, живот је 
прави пакао, немаштина бескрајна, криза на све стране, 
пропаст хотела предстоји итд. Међутим, све је то само 
паника коју шире баш из Београда и Загреба људи што 
као гроздови виое око брбљања политичког, уобичајеног 
већ давно код нас широм нашег света. Уистини1 тешкоће 
и тежак живот постоји, криза индустрије дрвета, бродар- 
ства, вина, страх да због забране изношења валуте из 
скоро свих европских земаља, не дође код нашег туризма 
до катастрофе, и најпосле најтежа криза: пропадање на- 
ших исељеника.

Ипак, живот тече у пролећу као што је увек текао и 
смех, песма и душа људска јачи су опет и од брига и од 
мука. Приморје говори забринуто, јер га очекује тешка 
година, али и по селима, и по аутобусима пуним народа, 
и по кућама, јад је прекидан често смехом и песмом. 
Сунце, иако је било скривено као давно не, ове године 
дуго, у  киши и облацима, синуло је ових дана и море се, 
дуж  целе наше обале плави. Месечина расте и риба се 
јавља.

Највише песимиста нашли смо, међу онима који нај- 
мање раде, и брину, и у разговору који смо по великим 
станицама чули, видело се јасно да су Београд и Загреб 
и Љубљана, време њино у ком живимо тамна чудовишта 
што крхају људе, мрве животе, газе наде. Земља је сама 
била много светлија и самопоузданија. Док су локомотиве 
дахћући стојале у станицама и путници у полутами кро- 
вова и наше доба и наше стање изгледало је мрачно. 
Кад су возови изишли из станица, у поље, у  огледала 
река, у ускршњу светлост пролећа, о Београду се чуло
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да је наша једина узданица, о Загребу да је оживео новим 
животом, а што се тиче времена у ком живимо да је пуно 
величанствених потхвата2 човечанства.

У први мах, она разлика између мрачне станице и 
светлости која по житу и води обаспе воз, кад изиђе, нај- 
боља је и можда једина непомућена, кратка радост, при 
сваком путовању. Она се учини толика, да већ само ради 
ње ваља поћи ма куд.

Наша земља кроз коју јуримо после, указује се друта 
неш што смо, у центрима навикли да је замишљамо. Кра- 
јеви у  које одлазимо откривају нам срца, уз слике живота 
што се виде из воза, буднијег него што га знамо, напор- 
нијег и, нарочито, непознатијег. Стижемо ведро у свежину 
мајских, планинских предела, као у завичај неки где смо 
некад били путујући у  тамно зеленило шума и одмарајући 
се у врелим виноградима крај мора, удишући мирис 
пашњака.

*

Високо изнад мора, и вароши Ријеке, италијанске 
Фјуме, као модра силуета, види се, на граници, наш 
Кастав.

Тражећи пролеће, прве цветове воћака, травке, бубе 
и мраве, ми смо дошли и донде и загледали у брижна 
лица. Кастав, под хладним овогодишњим пролећем, го- 
ворио је о угљу и дрвету. Сву финоћу боја, дрвећа, првих 
трава, смарагдне наките у приморском песку тј. гуште- 
рове, као и над свим тим игру јеке звона, обману чула 
приморског „притркавања“, тако пријатну да ое у њој 
чини, кад се лежи полеђушке, на брегу, да земља тоне 
тумбе у небесно плаветнило, пратио је људски глас тужа- 
кања и дадања.

Закон о ликвидацији аграрне реформе на шумским 
великим поседима, који је погодио огромне шуме Турн 
унд Таксиса, дакле баш у интересу народа, погодио је и 
нашу Каставштину и њен главни извор зараде од палења 
ћумура у шумама тог великог поседа, где је радило досад 
преко 200 продуцената ћумура. Они су досад прерађивали 
годишње преко 250 вагона овог дрвеног угљена и колима 
га извозили у Италију и тиме хранили себе и своје поро- 
дице. Експропријацијом ових шума упропашћена је про- 
изазодња овог најсиромашнијег нашег краја, јер су Ка- 
ставци досада на том великом поседу добијали дрво уз 
незнатну шумску таксу. Пролеће је дакле ове године, око 
Кастава, тужно. Биље је напредно, дрвеће је озеленело, 
али су људи напустили куће и сишли у луке да траже 
зараде и хлеба.

200



Празна је, над Сушаком и црква Богородице на Трсату 
коју бродари виде издалека3 с мора, пуна заветних слика. 
Морнар је данас радник једне индустрије и не хаје више 
за романтику завета. А гго степеницима што воде са Су- 
шака, горе, на Трсат, каменитим степеницама што их је 
зидао бранилац Клиса, велики витез, капетан Петар Кру- 
жић, пењу се сад још понизно само старе жене.

У цркви, до које води тих 412 степеница, у пламену 
кандила светли икона мајке божије коју је насликао, 
како кажу, евангелист св. Лука, кип Св. Терезије од 
госпође Жизеле Дипон из Париза и лепо кандило које је 
даровала госпођа Мара Поповић из Београда.

Зидоеи у цркви прекривени су сликама чудеса и спа- 
сења од смрти. Мајка божја трсатска спасла је заветом 
год. 1711. др Ивана Кавалијерија кога су разбојници код 
Назина у Истри свег изболи. Хелена Мохорчић која је 
30 година била кљаста спасла се болести заветом мајци 
божијој на Трсату. Фрањица кћи млинара Николе Антића, 
петогодишња девојчица пала је под млинско коло. Рије- 
чина је понесе у море. Спасла се очевим заветом. Неку 
Српкињу из Београда год. 1891. Богородица је на Трсату 
спасла рана на ногама. Стела марис, звезда мора. Она је 
нарочито спасавала морнаре и слике по зидовима сведоче 
о заветима разних капетана и крмара који су се вратили 
у завичај из очите смрти у олуји и таласима. На жалост, 
изгледа да у последње време верни почињу просто олов- 
ком да записују по зиду своје завете. Тако смо читали 
нпр. „Мајко Мила Трсатска чувај здравље моје маме“. И 
уз безбројна имена записано, као на неку клупу, оловком 
по зиду и „Живковић (Поп) и Хитрец“. Имена наших 
шампиона футбалера.

*

Дубока је тишина била, после киша на острву Крку. 
У новој Башки свештеник је, праћен народом залазио у 
куће да причести болесне и изнемогле ксцји нису пред 
Ускрс могли да изиђу до цркве. Литијом, народ је пратио 
свог пастира и клечао на камену по улицама. У пролећу, 
надалеко4 се видела та црнина. Пред кућама, у чијим је 
двориштима био процветао јоргован, мрмл>али смо молитве 
и сећали се смрти. Стара, глагољска миса у цркви била је 
тако блиска православљу. Католички свенггеник нас је 
шкропио а ми смо певали, али не латински него на нашем 
старом језику: „Помилуј ме, Воже, по велицеј милости 
твојеј. Слава Отцу и Сину и Духу светому. Јакоже бе 
искони, и њиње, и всегда, и ва веки веков. Амен.“ И у 
католичкој цркви овако смо читали вјерују:
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Вјерују в јединаго Бога. Отца всемогућаго, творца небу 
и земљи, видимим всем и невидимим. И в јединаго Господа 
Исуса Христа, Сина Божија јединороднаго. И от Отца 
рожденаго прежде всех век. Бога от Бога, свет света, Бога 
истина од Бога истинаго. Рождена не створена, једино- 
сушна Отцу, им же вса бише. Иже нас ради чловек и на- 
шего ради спасенија сииде с небес. И ваплти се от Духа 
света из Марије деви: и вачловечи се. Итд.

После у једној крчми рибара, питали смо једног ста- 
рога друга који сад води општину. „Грандићу, ча ће рећ 
да људи не певају, о ,чарнима окама’, нити да нас дивојке 
призивају да нас ,гарле’ на ,парсех њихових’. Је ли5 то 
због овог кишовитог пролећа?“

„Није него не иде вино, велике су таксе, а слабо је 
с крухом.“
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РАБ ПОД ВЕЛЕБИТОМ

Под горостасним Велебитом, на коме дуго, у пролећу, 
има снега, морска тесна деле од копна најлеппхе острво 
нашег северног Приморја, које је пре сваког лета актуелно.

Његове ветрове нико не заборавља, они су ту од про- 
лећа до зиме и што је чудно баш у почетку зиме изумиру. 
За њима остаје топлота и тишина борове шуме, иначе 
ретке дуж наше обале. Не заборављају се ни вина острва 
Раба, али ни његови извори здраве, хладне воде, иначе 
ретке у Далмацији. Вода што долази од Велебита и из- 
вире на Рабу у 300 извора.

Слика града, оштра као старинска медаља, улепшава 
све пгго се на том отоку плавог мора догађа. У њо]ј још 
живи рушевина богате општине и прошлост ванредних 
уметничких грађевина, дворова и манастира. Са мора 
лепота те старе вароши чини се као сан.

Док је Крк права наша природа, права наша прош- 
лост, те се на њему, у лето, и душа и тела понашају као 
у крилу природе што се човек понаша, Раб је уметнички 
дотеран, кроз векове, улепшан и на њему се живи као у 
некој причи која се догађа у машти, а не у природи.

На Крку, клечање жена одевених у црнину, литије и 
старословенска богослужења, земљорадња и природно, 
просто вино, на Рабу гробови и племићске гробнице, ми- 
рисне шуме претворене у парк, агаве дуж обале и жуке 
као жути босиљак по камењару. У разговору и мрежама, 
у каменитим пролазима, крај шумице јарбола, на Башки, 
живот наших Марулића и Борчића, занатлија и рибара, 
на Рабу кикот туђинских жена и залазак Сунца иза див- 
них, романских бифора, у мртвилу. По заливима Крка, 
рибар без посла, са рукама у џеповима, на обали Раба 
свирка џеза. Поља под планинским кршом, на Крку, обра- 
ђене земље, зеленило и виногради, вињаге и детелина. 
Сунце по висинама стења Велебита, сељачко гробље изнад
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градића Башке, на Рабу ванредни звоник катедрале, фа- 
сада базилике, ред белог и црвеног камена и мрамора, у 
њој дивна розета, романски Христ на крилу своје матере. 
Пред црквеним вратима негдашње рапске аристократије, 
једна гурава просјакиња мирише рузмарине. Тек у да- 
љини излазе једрилице. Христ на Рабу и Христ на Крку, 
нису исти. На Крку је сиромашан, од дрвета, на Рабу је 
романски као да је још од византијске слоноваче, благо- 
сиља као владари на булама. Пред црквама племићски 
гробови, лавови, звезде, и као врхови капа дворских бу- 
дала. Под стојећим, бесним лавовима, међутим, садашњица 
је, из прозора, преко улице, прострла свој опран веш да 
се суши.

ф

Раб је познат са своје средњевековне културе, у њего- 
вим манастирима чувају се и сада ванредни рукописи, 
корали, минијатуре. Крај црквених врата висила је рек- 
лама Хрв. књижевног друштва за год. 1931.

На списку, уз Умјетност сеоских цркава проф. Ђуре 
Саба, беху препоручена следећа издања те године: Кален- 
дар Даница, Мајка великога краља — роман од В. Деже- 
лића, Повјест цркве католичке, Љековито биље — од 
проф. Кржанића, На вратима хрв. повјести.

Под градом, међутим, пролеће је било кренуло биље 
и под зидинама чуле су се шеве. Као села јужњачка црве- 
нили су ое камењари по брдима и плави Јадран доле сти- 
шавао је све боје. Испод старих улица којима су сељаци 
долазили у град са својим товарима, прозујаше муве и 
бумбари. Раб је био врућ као старо гробље, над плавим 
заливом под планинском долином што је била претворена 
у виноград, лозом и вињагом што је из даљине чинила се 
црна и грчевита, као безбројне сељачке руке што су т у  
изнемогле од рада. Блејање оваца допире издалека.1 А 
над старим зидом јавља се бео лептир, можда први.

*

Иза старог, пустог Раба, густа је борова шума. Цело 
острво мирише од ње. Мештани је називају „Комрчар".

Земља је у њој засута иглама боровине, па је мека 
као ћилим. Увече, из те шуме, лепше од свега другог чују 
се звона. Игра звона тзв. ,,иритркавање“ позната је и 
опојна чар приморских предела као и словеначких долина. 
Разлива се пречиста као са словеначких брежуљака са 
морских таласа, по смирају пролећне вечери. Губи се у 
плавим бојама видика, пучине и залива и дражица.
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Ихра звукова разних, са разних цркава и звона, што 
лупетају редом али ритмично. Једно па друго звоно удара, 
притркава, тананији, па дубљи звук се разлеже. Толико 
пријатна обмана. чула, кад се лежи полеђушке, у трави. 
да утапа у небо, плави понор под нама и бескрајна тишина.

*

Оно што највише вреди на Рабу, ипак, то су његови 
ветрови и једрилице.

Бежећи од земље, од орања, наш свет, већином 
здрави, снажни младићи постадоше баркаши, јер им је 
то у годинама кад је свет имао пара доносило обилато 
зараде, да Немице захвалне и не помињем.

У пристаништу сад ти људи стаје у „кризи“ и очају и 
не знају шта ће овог лета.

Алекса Совић, падован, много ми је ту развијао своје 
теорије, а причао ми је и о њој коју је морао да остави 
док је служио војску у гарди.

Шегова плава барка бацала нас је свако јутро на 
море, љуљала се и играла преко таласа, под ужетима. 
Хладно још, плаво море нас је носило као иољане у про- 
леће што носе прву ждребад. Таласи јуре, под једром, па 
се све претвори у јурњаву, шуми хук пене.

Вијамо галебове, што -су приметили у води тунове 
који истерују на површину рибице. Читаво јато галебова 
се спустило, вришти, напада кљуном и храни се.

Тунови испод барке толики да нам се чине делфини, 
ударају тупо о барку да нас хвата страх. Има их ваљда на 
хиљаде. Ми смо јурнули барком право у њих, Совић урла 
од муке што нема при себи алат да их набада, лови, да 
их се наубија. Читаво богатство могао би ту да заради.

Јурњава кроз таласе што засипају траје и да*ље. Само 
је Раб у даљини, миран.

Црес још даље као плава магла. Таласи модри скоро 
невидљиви уталају Лошињ и само се Паг види као зеленк 
зид. Море и само постаје огромно зеленило. „Боже мили 
колико благо овде“, урла одрпани, сиромашни мој Совић.

Галебови су, кад смо пројурили, сишли на таласе, 
полегали и тако гутају рибу. Велебит их еамо гледа и 
крвави. Снега као да има још само на њему, испод белих 
облака. Бистрије него море, над њим је плаветнило не- 
бесно. Море нам долази све теже с десна, засипа нас 
пеном. Толики ударци утичу и арголу, море и ветар про- 
бијају. Осећај да по води трчимо. Варошке зидине и зе- 
лена боровина кренула је у другом правцу и као да од-
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лази. Шкора на когјој лежим као да се раствара. Тонемо у 
талаое, најлепше уживање. Жене у црном, у даљини, носе 
камен, чисте плаже. Мало сстрво Долин лети нам у сусрет, 
зелено и мрко, море у непрекидном немиру, затим зид 
Раба, ливаде, жита, вињаге, па зид камења брда неколико 
стотина метара,2 крш, а затим Велебит, у висини.
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ОМИШАЉ

Старо наше острво Крк најлепше је, у овим врелим, 
летњим данима, пред кишу. Тада плови у мору као у не- 
ком растопљеном сребру и чудна разлика његових запад- 
них и источних обала још је виднија. Западна је сва у 
мирисавим, зеленим, ниским шумицама, источна гола, без 
и једне травке по каменитим урвинама.

Кварнер као зелено језеро, са модрим ланцем пла- 
нина, обавија га тад неком мутном плавом бојом из које 
падају прве крупне капи пљуска на палубу. Омишаљ, 
стара кула грчких кнезова, на високој стени, прва је тада 
чудна дивотна слика Крка што сличне, после непрекидно 
ређа.

Близу облака, у целом том амфитеатру великог за- 
лива, све су планине суре и пусте, урвине голог камена. 
Ближе мору, ниже, све су у зеленим шумицама. Тако да 
изгледа као да је свет над светом. Један мирисан, пун 
боја, а други језив, без живота.

Учка, у  променама зрачних облака, над Истром, сва је 
у оенци. Оток Црес исто тако, али у мору што поплави 
све бистрије како облак пролази. Дуж обале дубине су 
све модрије, по њима остаје пена милијарде оловних та- 
ласа и дрхтања пучине. Плаве, оштре планине нашег гор- 
ског краја над бакарским заливом поцрне постепено сасвим. 
Тад је свечани тренутак пред кишу.

*

Крк је ту према копну испружио два крака стена и 
црвених хридина, а међу њима заклонио залив чист и 
бистар, са зеленим пољима. Као у огледалу, у тишини 
брод клизи под стене високе скоро сто метара, на којима 
је сазидан градић. У шумовитом брду виле и хотели, и 
шарени сунцобрани купача, логори скаута, на врху стене 
где је некад била кула Франкопана, сада терасе огаптине
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са којих је видик изванредан и као знамење мале вароши 
високи, надалеко видан апарат за мереше ветра. Бели 
лептирови једрешача у води доле.

Прецизан утисак ванредне лепоте тог Севера на на- 
шем Јадрану, здравог, хладовитог, једноставног, што личи 
на почетку нашег пута на његов крај, на обале и заливе 
и стене Паштровића.

Куће високо на стенама, у дну зелене пољане, изнад 
камења крст цркве, баште уз море, ливаде, маслине, пуг 
води у висину стрм.

Остаје за нама гужва путника, гомила што су дошле 
на „летовање“, дубоко под нама шири се море, а у да- 
љини оенке планина још више.

Крк је каменит и мучан, мени на Јадрану један од 
најмилијих отока, ради озбиљности своје и радиности, 
једноставности и тврдоће. Није то опојан мирис лењивог 
и лажљивог јужњака, чемпреса, цветова што дише из 
њега, него камен и непролазност светлости. На њему се 
не сања, али одмара. Опкољен са свих страна високим 
стенама планина.

*

Горе, у градићу, око цркве, старе балустраде, лозе 
и домаће ствари и справе на улици. Пољопривредни алати. 
Балкони пуни веша и плавих рибарских чакшира. А све 
у камену.

Дивна розета старог, средњевековног храма, точак са 
двоструким паоцима, романска звезда светаца, као Зодијак, 
млетачки лав и над улазом анђео. Св. Јосип са алатом 
занатлије и мали Исус у руци са чекићем. Мир и тишина.

Куће су Омишља1 сазидане у стенама, и стоје у  раш- 
трканом нереду пољопривредних алата нгго се непре- 
кидно виде. Стрмим путевима долазе полако воловска 
кола. А свуд уоколо у видику море, зато су те појаве 
живота, дигнуте на те видаке стене, толико и незаборавне.

Према југу опет друга слика пустог и споља изу- 
мрлог Крка. Смокве и маслине, плодна, родна поља, заси- 
јана земља кукурузом високим, на брдима еела. Добрињ 
на једном врху, црква св. Петра, Сушањ, слике сељачког 
живота.

Друмом се пешу сељанке, што носе црно одело, по 
народном предању још од оног дана када Млечићи на 
лревару, одмамише на свој брод крчког кнеза. Предање 
пролази, али шешири, велики њини шешири од црне чохе 
као у фратара остају. Нема жене која пристаје да га нема. 
Под њим она се тек осећа једнака осталим женама. А тај 
шешир то је све што добија.

208



*

Под старим Омшцљем, дуж обале развија се живот 
хотела, плажа који ће свакако, ускоро, надмашити већину 
наншх северних летовалишта. (На терасама даме Београ- 
ђанке, на крају хотелском вила г. Драгише Стефановића, 
у таласима, као Нептунова, глава највернијег обожаваоца 
Јадрана г. Старчевића и др.)

Оно нгго је, међутим, вечно и само крчко, то је у 
даљрши Велебит изгорео и модар у висинама, те пусте 
урвине, као да су на мртвом Месецу, љубичасте, крчке 
боје голих стена, без промена, таласаста сребрна свила 
воде, нгго смирује душу и увија тишином тело, трептање 
далеких кула светионика, мирис крава и млека, стоке што 
плива кроз уске рукавце мора, трава и голи камен, рт 
острва разбијен ветром. Омишаљ, помешаност мира сео- 
ског, шпанских боја, лепоте старих олтара и сребрних 
крстова, алата занатлија, живота мирног и великих вк- 
дика, ванредних облака.

Једног од најлепших крајева нашег Јадрана, где па- 
дају звезде у сребро мора, на улазу у душу нашег старог 
Крка.
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ВРБНИК, ДР ДИНКА ВИТЕЗИЋА, ТРИНАЈСТИЋА, 
ДОН НИКА ГРШКОВИЋА

Високе, модре планине, и хладни Велебит закрилили 
су, крај мора, класично тле хрватске прошлости, славе и 
успомена.

Од Сушака па до Задра нижу се ту, дуж Јадрана, твр- 
ђаве Франкопана, цркве глагољаша, словенског, народног 
католицизма, родна места светлих наших хрватских парла- 
ментараца, бораца југословенских идеала. Огледају се изу- 
мрла и тиха у мору, заједно са старим, исушеним једре- 
шачама. Ускоро нестаће заувек, зато смо их још једном и 
походили.

Нов свет се помаља, место њих, на нашим обалама, 
земља економских потреса, призори пристаништа, скла- 
дишта, свет радника и лучких нооача.

Од места до места, као раскалашне купачице у пижами 
иду хотели туризма, шарени сунцобрани тераса, заљуљани 
од румбе, а оно што је било заувек тоне.

Место огромних хридина Крка, таласи запљускују ку- 
палишта и плаже, и међу њима праетари наш Врбник, за- 
бачен, заборављен, већ је као прича.

Један једини на источној обали Крка, опаљеној, страш- 
ној, модрој, без и једне биљке, или слике ма каквог жи- 
вота, тај прастари градић гледа, оронуо, охоло и поносито, 
према копну, већ скоро хиљаду година. Зидина тврдих, 
средшевековних, више нема, али су му улице сад тескобне 
и полумрачне. Као да је још увек убојни оклоп читавог 
отока крчких кнезова и заштита Истре и обала Хрвата. 
Велика локва сунца бљешти у његовом сиромашном заливу 
када пристајемо. Исушени чамци сиромаштва, разастрт веш, 
барке нас дочекују, иза нас остаје ванредни изглед на 
планине и Велебит, на стару обалу винодолску, хрватску. 
Брод којим смо дошли остаје ту да спава, донео је своје 
име „Учка“, да ту, као на срцу старом што још куца, пре- 
ноћи и чека јутро.
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Испод високих стена, на којима су сазидане куће, још 
увек жубори извор, опеван у песмама, до кога силазе 
жене и сад још као што су силазиле вековима.

Од соли и ветрова смежурана су сва лица, а у мрежама, 
бурадима и бродићима, извученим на копно, слутимо ону 
грозну сиротишу света над којим је прохујало време. Цео 
изглед градића, над главама нашим, у висини, чини се 
страшна беда.

У ствари Крк је плодан, и баш Врбничани држе плодна 
поља, дивне винограде, маслине и кукурузе, па и жита. 
У ували пристаништа Задрута винарска подигла је велики 
подрум за своја чувена вина. Врбник снабдева Црквеницу1 
зељем, поља су његова права оаза у том кршу и пустоши. 
Ипак је живот у њему сачувао форме многих ужаса.

Под мрачнхш луковима тзв. волтама, рад и слике жи- 
вота опоре су до суза. Зграде око кућа покривене су сла- 
мом, жене се етраше кад се купаница појави у пиџами. 
Чуче иначе и перу одерану кожу од оваца, под доксатима 
обраслим у грожђу. На једном углу вршидба; млати се 
жито штапом.

Архитектуру само стару, лепу сачувао је Врбник не- 
такнуту. И у њој доба крчких кнезова и штатута племства, 
као у имену свог вина „шљахтина“, племенити назив што 
је до нас дошао ко зна куда. На црквама непрекидно се 
понављају имена бискупа и свећеника из истих породица 
Витезића и Гршковића. Непрекидни ред одрицања и на- 
стављања једног посла вековима. Просветне и народне 
улоге те старе огаптине, која је, са Каставом, за Истру, 
учинила више једна сама, него сви остали крајеви заједно.

Средњи век још дише у цркви њешвој, глагољашка2 
прошлост у његовој библиотеци, али је време прегазило 
и тај стари градић.

За време страшног помора, под „управом“ попа Ника 
Гршковића, како натпис каже, Врбник се заветовао Марији, 
али би се варао сваки ко би у њему тражио латинско 
време.

Има у њему стара пала и боја као у виткости Ел Грека, 
у цркви му се чувају комадићи св. Крста, стола тајне ве- 
чере, кажипрст св. Томе Аквинског, кости св. Гауденсија, 
али његова душа не лебди над њима.

Душа прошлог Врбника још увек је у рукама глаго- 
љаша. У књижници градића и сад се чува преписка 
Штросмајера и Витезића кад им је Рим наметао бискупа 
Махнића, а са њом још жуте и дишу под прашином часлов- 
ци и псалтири словенског католицизма. Оштар рукопис 
др Динка Витезића, посланика у сабору који је већ године 
1897. понављао: „Југославија до смрти.“
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Уистини3 Врбник је и сад мртви један музеј чудних 
зграда, тесних улица, сликарских изгледа и глагољанхких 
пергамената.

Бревијари ванредних иницијала леже пред нама, оног 
глагољаштва каје нам је чувало језик, попова који су увек 
били Словени, женили се као и православни и као у Ру- 
сији, појући благосиљали обичај да се о Ускрсу сви, и 
мушки и женски, у цркви љубе. Далеко од сваке гордости 
латинеке и перверзије романске.

Довољно је у књижници Врбника прочитати перга- 
мент-два старих листина и чути н>ин језик па да се поно- 
сито осети та непрекидна, светла прошлост хрватска на 
Јадрану која се свршила поносом Витезића, Тринајстића, 
Гршковића.

„Ми господин Стефан и ми господин кнез, слушает 
веље тужбе“, проговара нам чистим нашим језиком, кроз 
векове, из дубине једног пергамента. „Ја поп Динко Жеш- 
ковић то преписах из хартија" — чује се са другог, већ 
године 1526. истом чистотом језика као и у српским краје- 
вима.

Над тим пергаментима лежи Народна мисао из године 
1897.

Прошлост се тако смирује у  том старом градићу, под 
лепим портреом једног човека који је учинио више нег сва 
околина мора и планина, ликом др Динка Витезића.

Успомена на прве парламентарне борце за Југославију 
у хрватском сабору остаје и над њом читава та слика ста- 
рог Врбника који је видео векове.

Време пролази над њим, свет који је бивши већ не- 
стаје, али из дубине увала где је сазидано ново купалшпте 
над дивним, пл-авим дубинама ори се смех и песма. Преко 
силуета четири подморница у даљини, пред Селцем, у 
руменилу мора обасјаном падом Сунца, скачу у трептаве, 
плаве таласе купачи. У неизмерној пролазности свега, Врб- 
ник у висини остаје непомичан и са њим и нешто наше, и 
са њим и нешто наше.
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АРХИВ ДУБРОВНИКА

Познато је  у  научном свету, и код нас и на страни, да 
је  архив републике дубровачке, сачуван у  кнежевском 
двору, у  Дубровнику, један од најстаријих и најзначајни- 
јих уопште у  Европи. Међутим, радом који сад у  њему 
врши једна комисија Српске краљевске академије из Бео- 
града и после штампања досад јавности непознатих књига 
и рукописа тог архива, нема сумње да ће он, и за ширу 
европску јавност, бити једна нова културна сензација.

Архив Дубровника који постоји још од времена пре 
Немањића (XII века) ‘сачуван је боље од толиких других 
чувених европских архива, којих нема много и од којих се 
са њим може мерити само архив Венеције. У њему, сем 
државних уговора још из XII века (као нпр. уговор Ду- 
бровника са италијанском Пизом год. 1169) пуно је  и по- 
веља на пергаменту, „Закона царинских“, још из год. 1277, 
књига пописа раздељених земаља, земљишник дубровачки 
тзв. „Црвена књига“, потшс дубровачтсих кућа тзв. „Ка- 
тастик“, још из год. 1417, писмо српског великог жупана 
Стефана из XIII века итд.

Права сензација, међутим, биће, нарочито у научном 
свету, издање безбројних записника дубровачког Сената, 
преписке дубровачког Већа са државама Запада, владарима, 
својим консулима, као и књига нотара, судова, пловидбе, 
бродарства, трговине, што ће као ретко кад, открити читав 
јавни и приватни живот једне столетне вароши европске, 
којој скоро и нема сличне, ни равне, бар у  том погледу. У

У подне, кад Сунце обасја Кнежев двор у Дубровнику, 
скоро је немогуће и ходати по каменом плочнику старог 
града. Све живо клоне тада крај зидова, у сенци; и носачи 
у старој, црвеној, жупској ношњи, на степеницама цркава, 
на лубенице, и голубови на стрехе и фратри на своје 
молитвенике. У страховитој врућини стоји спокојно и
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стрпљиво, код капије града, само ред товара, од којих се 
понеки1 сети магарице и тада, па рикне.

Свакако у том ,,штимунгу“, када Сунце пали с мора 
као бомба, треба много чврсте воље за ма какав покрет и 
будикакав рад, нарочито научни рад. У страшној изумрло- 
сги, пуној мириса воћа, непомичних једрењача, црквених 
звона пгго лупетају, писати, размишљати, спремати научна 
дела, уопште, чини се врло смешно. Вечни смисао имају 
тада само анимална уживања спавања на земљи, жвакања 
лубеница, испијања ведра. Цркве и отмене зграде стоје 
убијене од помора лепих ствари, од жеге, од које ври 
мозак, и једини, свјеж и здрав, задовољан, пролази кроз 
тај пакао, онај убоги муслиман, што му, да га драже, до- 
викују шофери „мерхаба“, док он трчи за комадом круха 
и без љутње отпоздравља „мерхаба“.

Фантастично, као у неком купатилу за знојење, изгле- 
дају тада и наши славни научници које је Српска краљев- 
ска академија, крпарећи као увек око кесе, послала у Ду- 
бровник, да изврше један научни посао. који мора потра- 
јати бар 20—30 година, а који ће, ако се изврши, бити 
свакако сензација за Европу.

У кошуљама, једва дишући од спарине, у непроветре- 
ним одајама (на заузимање г. Трухелке, управника архива, 
Управа двора, дозволила је, да раде по собама двора, а не 
у подруму архива), наши млади историчари г. г. др Динић, 
Тадић, Чремошник, зарили су главе у старе пергаменте, 
стисли у шаке стакло за увеличавање слова, и пишу, и 
пишу. Писаће машине куцају, прашина која квари очни вид 
се диже, а из таме столећа васкрсавају податци о томе ко 
је све имао кућу у Дубровнику, како се куповало и про- 
давало, лечило, рађало и умирало, тужакало, какви су били 
владари у Шпанији, наши у Босни, и средњевековној Ср- 
бији, како су нас лагали Мљечићи, мучили Османлије, шта 
су наши предлагали Наполеону итд. итд.

Др Грегор Чремошник скупља са пергамента велику 
културну и економску историју Дубровника, још од XIII 
века па даље.

Др Јурај Тадић дипломатска упутства дубровачког 
Већа својим дубровачким посланицима од год 1359. по- 
чевши.

Др Михајло Динић одлуке дубровачког Сената од год. 
1379. па даље.

Утонули у посао, изнурени, они и не чују2 да је напољу 
подне, да звона звоне, и да је све мртво, лобијено од Сун- 
ца. Они виде само велика научна дела, сензацију коју ће 
ти одштампани пергаменти изазвати, истине научне које ће 
утврдити, или побијати. Раде у одајама где је над уласком 
исписана бесмртна опомена републике дубровачке: „Оста-
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вите се приватних послова, брините за јавне.“ И не сећају 
се сшхова Змајевих који кажу: „Мољац тато мора да је 
мудра глава, у књигама рије, на књигама спава.“ Као и 
млади калуђери остају над својим мемљивим књигама, док 
по мору дотле пролази лето, тумбају се делфини и плови 
мирис борових шума чак са рајског, дивног Мљета.

Професор Пикар који је летео на небо, као што се ввди 
са фотографија изгледа чудно. Да је коме стати па гледати 
како изгледа наш поштовани г. др Ердељановић кад ишета 
из своје ћелије, где се налази велики фотографски апарат 
који енима рукописе са старих пергамената. Изнурен, као 
стари војник у  рату, тај наш велики етнолог ради од јутра 
до мрака, али нека да Бог да се све добро сврши. Без воде, 
без одмора, он већ личи на Пикара, од свег срца му желимо 
да ее с неба врати. Јер тамо никакви научни резултати не 
вреде.

Остављени сами себи, од јутра до мрака, у зноју лица 
свога, н аттти научници збиља раде, у мирису мемле. Стара 
морска лука, под прозорима њиним, древне градске зидине 
Дубровника, док далеко догађаји светски лете, дају њином 
раду заиста тишину нечег пустог и заборављеног.

Пошто је свуд ,,криза“ и тај потхват културни, разуме 
се, елабо се помаже. Званична помоћ. не може помоћи, а 
досад се свега један човек у земљи, индустриј алац г. Тес- 
лић, показао готов да тај рад помогне, давши 25.000 ди- 
нара и не тражећи да му се каже хвала.

При нашој огпнтој немаштини (кад је реч о потребама 
за „културне" потхвате), долази тако до комичних и ап- 
сурдних ситуација. Архив нпр. набавио је, тешком муком, 
најмодернији апарат за фотографисање столетних руко- 
писа, али не може да добије 3.000 динара колико је пот- 
ребно да се тај апарат стави у погон.

Требаће много хумора и физичке издржљивости ре- 
Јактора тог издања С. к. академије који управља послом, 
ћ др Ј. Радонића да се и тај посао који би нам осветлао 
1браз пред светом, не заврши како се, код нас, уопште тзв. 
1ултурни потхвати обично свршавају.
џ. Уз г. др Радонића, који спрема издање повеља и дипло- 
ратске преписке проф. унив. А. Ооловјев спрема нарочито 
рначајан том МопитепШ јигШГса.
I Не мање значајан биће и рад на преписци штампању3 
шхива у Котору, нарочито, обзиром на везе Котора и 
■едњевековне Србије, посао који ће водити — и то пока- 
Чпе чисти национализам тих старих, наших светлих кра- 
|Ва — каноник дон Иво Стјепчевић.
Ш Архив у Задру, међутим, који су Италијани пристали 
к- нам предаду, ни до данас нисмо нашли за вредно да 
■инесемо у нашу земљу.
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Под свим тим радом, међутим, душа Дубровника, крај 
све мемле и прашине, сав тај озбиљни и тегобни посао, 
засипа шалом и веселошћу.

У ствари рад раде наши научници, поскидавши огрли- 
це и капуте, али да није два човека међу њима који, без 
замерке буди речено, спадају више у дубровачку поезију, 
него у сухопарну науку, мислим да тај посао у тој африч- 
кој врућини, уопште не би напредовао. Један од н>их је 
стари наш угледни академик г. Вид Вулетић Вукасовић, 
а други подархивар г. Јовица Перовић.

Крај издржљивости омаленог, иако снажног као Тур- 
чина г. др Радотаића, чија пиоаћа машина ради дневно и по 
петнаест сати, смех и епско приповедање г. Перовића и 
фанатичка издржљивост г. Вулетића, за кога је архив 
нека врста привиђења оа духовима прошлости које он од- 
лично познаје, највише помажу у раду у мемли тих ста- 
рих зидина.

Поет, ооамдесетогодишњак, чији је глас већ слаб, 
г. Вид Вукасовић, са брадом давно помрлих адмирала, 
долази највредније од свих на рад. Иетина г. Перовић, 
иако и сам далеко у годинама, али јак као харамбаша, мора 
да подупире помало4 свог старог пријатеља, при прелазу 
улица, али тек они стижу нераздвојни међу пергаменте.

Годинама у архиву, г. Вукасовић зна сваки папир, ми- 
лује га, преписује, па богами и гужва, као да се радосно 
рукује са свим тим пре толико стотина година помрлим 
посланицима републике које познаје и о којима говори као 
да су живи и као да су му комшије. Немилосрдни архивар 
г. Трухелка, евакако, даје му сад рукописе само под стак- 
лом. Тако поштована старина има илузију љубави са ре- 
ликвијама у стакленом сандуку. Што изазива весео смех 
његовог нераздвојног пријатеља.

Али ако је у интересу пергамената дозвољено г. Вука- 
совићу да их преписује само под стаклом, он има ту сатис- 
факцију да су г. Перовићу забранили да говори, те га 
сместили у једну удаљену собу, где сад од муке пева.

Господин Јовица Перовић је зацело човек који данас 
најлешпе говори наш језик и тако прича да га је милина 
слушати.

Ерцеговац, он је сам један водио рат у Дубровнику 
против Аустрије некада. Поданик султана он је сваки час 
вадио пасош и ишао у Србију, да кумује официрима и да 
после прича о Србгаји као бајке. Сваки такав полазак 
прославио би весељем, псујући уз то и султана и аустриј- 
ског начелника који би склањао главу у новине у кафани, 
да га беда мине. Велики родољуб г. Перовић бунио је сав 
Дубровник за Србију, потропжо уз то своје богатство. И
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остао без ичега. Аустрија га је год. 1913. проћерала у Ита- 
лију, али узалуд, било јој је доцкан.

Док цела комисија куња и мучи се са врућином и во- 
дом, једини г. Перовић преписује споко!Јно вагињући крчаг, 
што му стоји крај стола. „А вјерујте сваки му је гутљај 
литар", каже тихо, са завишћу стари академик, његов 
друт.

Тако, у пакленој жеги, полако, спрема се дело које ће 
побудити пажњу научног света. Тишину рада прекидају 
само приче г. Перовића и сонети г. Вукасовића, јер је 
стари господин увео обичај, да сваки догађај у вези са 
архивом поздрави сонетом. (Те сонете, преводећи талиј ан- 
ску реч пакосно г. Перовић називао је „звоњалицама“. 
Ништа не може да се деси, нико у архив да завири, а да не 
добије своју „звоњалицу".)

Нека дакле, за она многа задиркивања о научном раду 
уваженог господина академика и његовог преписивања 
(„ШеШег ас НпеагГ1ег“ — каже подругљиво г. Перовић) 
стоји овде као тријумф један сонет (,,звоњалица“) г. Вида 
Вулетића Вукасовића о црној души г. Перовића, написан 
недавно 12. јула о. г. у древном нашем лепом Дубровнику, 
у коме се одувек мешала шала са најгорчом збиљом.

Сонет г. Вида Вулетића Вукасовића

Испред свиња бисер не бацајте!5 
Светога је ванђелја наука,
За живота свога ово знајте,
Да ће грдна спопасти вас мука.

Неваљалцу кад се пружи рука, 
Није право, срца не каљајте. 
Истинита ово је порука,
Добру добра за живота дајте!

Поштен човјек лоштену угоди, 
Да угоди сваком, ко се роди? 
Лажац, Јово, не хоће истину.

Ти ко досад траж’ је у начину 
У невину срдашцу се плоди 
Дух истине, што на добро води.
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ПРСТЕН НА ВРХ БОЈНОГ КОПЉА

Као што јв познато, крајвм XVII ввка и почетком 
XVIII када је турском царству било постало јасно да ћв га 
на сабљв и буздоване и наџаке бојне разнети Срби и Хр- 
вати, пропиштала је Србија и Босна и граница Хрватске, 
као никад дотле од јаничарског бвса. Крајина — ,,крвава 
хаљина“ — била се сва заодела крвавим колцима, преко 
Савв ваљаху се лелвчуКи збегови, а дуж Хрватске „пушка 
шарка“ постаде „и отац и мајка“.

У том ратовању, на удару Турака, био је и град Сињ, 
на једно 18 км од босанске границе и зато је  схватљиво 
што су год. 1715. око њега биле најогорченије борбв. У ме- 
сецу августу те године, око десет хиљада Турака оставило 
је  ту под градом своје кости, док се остали разбегоше, пре- 
ко планина, заједно са својим пашом, да се под Сињ никад 
више не врате.

На успомену те борбе, Сињ је на дан Велике Госпојине 
14. августа1* установио игру алке, што се трчи у старом, 
витешком оделу, под сабљама отетим од Турака, док се 
пред „алкарима“ као символ славе води коњ, сав у  сребру 
и свили. За успомену на бојног хата сераскера Мехмед 
паше, што је Сињу остао као плен. Идући за њим у оделу 
оног доба, харамбаша и момци, јашући за њима витезови 
алкари, и данас су још незаборавна, светла, ратничка сли- 
ка нашег народа тога краја.

И ове године поврвео је свет из Сплита, малом, уско- 
трачном железницом, пгго вози до Сиња, да види утакмицу 
алкара, на дан Велике Госпе.

Код Сплита море је било плаво, латинско, али код 
Клиса на стени, под сурим провалијама Козјака и Мосора 
све је већ било оштро и балканско, крваве прошлости.

Нестајали су плави таласи, са игром делфина, као и 
виногради пуни смокава и цвећа, али су нестајали и фа-
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брички димњаци предузећа цемента и боксита.2 Појавио се 
беше стари, крвави Клис, за који песма каже: „Тешко 
Клису, што је на камену, и камену што је Клис на ше- 
му.“ Појавише се пусте урвине, натопљене, некад, тур- 
ском, хрватском и српском крвљу, стене оловне боје, хе- 
ројски пејзаж наше ратничке прошлости, по којој су сту- 
пали туда хајдуци и страшни Турци Лијевљани.

У дубини остадоше плаве сплитеке луке, Солин, и 
лукови водовода исти као у римско доба, у висини беше 
постојбина хајдучка сишских алкара и плаво, усијано небо. 
Дуж пруте се жуте само џбунови чкаља.

У огромним пећима и провалијама фабрика раде сада 
потомци некад чувених ратника, што задржаше Турке. 
Св. отац папа називао је н>има претке, латшкжи, „грудо- 
браном хришћанства“. А потомци тих хришћана, органи- 
зовани сад у акционарска друштва, са талијанским капи- 
талом, називају их робљем, скјавима и стоком, држећи, у 
картелу, цене цемента у Сплиту тако високо да се исплати 
купити га у иностранству, па га увозити у домовину, још 
увек јевтиније дође. Одрпана деца трче дуж пруте и ви- 
чу: „Ево липих смокава, три динара.“ Деца оних „варвар- 
ских“ Балканаца „што су мрели, док су други спали“.

Код Клиса се јављају и јабланови, као и у Херцего- 
вини, где год је Турчин допро. Под њима пуно црвених 
капица и оваца. У даљини су плава брда, а уоколо страшан 
пуст камењар. Тек у близини Сиња јављају се поља, блата, 
где расте огроман кељ и друго зеље. Над широким пољем 
господари на брегу црква Госпе, где је некад био сињски 
град.

Мали, древни Сињ, као да нестаје у језеру зеленом 
густих, родних кукуруза.

Друштво алкара, који су сви рођени Сињани, потомци 
ратника из опсаде града, и који не примају међу се стран- 
ца, приређују3 сваке године алку на друму, између старог 
дрвећа што води главном улицом кроз град.

Светина је тај пут била и ове године притисла с обе 
стране тако да је јуриш коња тутњао кроз светину непо- 
средно. Незаборавна слика.

На конопу, разапетом изнад пута, виси алка, чији 
средњи прстен није много већи од неког старог, великог, 
јуначког прстена. На трибини седи војвода алкарски, сав 
у сухом злату старе витешке одоре. Са меком брадом, от- 
меног, бледог лика, садашши војвода Вицко Грабовац, ван- 
редна је слика старог витештва.

Алај-чауш, који руководи игром и такмичењем, стајао 
је на супротној страни. Млад, сав у црној чохи, и сребру, 
као неки хусар смрти, он се нарочито допадао странцима. 
Војводин доглавник Трипало Јерко, уосталом велепоседник
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сињсеи, на тешкскм хату , са кривом сабљом могао је  пред 
целим  светом да  наш у муш кост представљ а на ф илм у.

Леппш од свег тог декора међутим био је барјактар 
алкара, Јосип Чатиповић, па харамбаша са момцима алкар- 
ским. Ти обични хрватски сељаци, у одори својих праде- 
дова, са сабљама кривим отетим од Турака, што су ступали 
мирно и достојанствено кроз масу, водећи символ победе 
коња у  опреми сераскера Мехмед паше, били су потпуно 
оживела народна наша епска песма. Неизмерна лепота и 
отменост њиних коштуњавих стасова и ликова, сликови- 
тост старог оружја, у оној околини брда и камења, била 
је слика какву више није видети нигде у Европи.

Наш народ, где је год било рата оа Турцима осећа 
једну једину исту прошлост и за Србина и за Хрвата. Тамо 
где је ратвички сој, католик и православац осећа се једно, 
братски живи и поштује један другом и образ и част. За- 
нимљиво је да су неспоразуми између Хрвата и Срба били 
увек на тачкама нашим далеко од те ратничке прошлости, у 
гнездима цинцарским и похрваћеним швапским. Ни по 
души, ни по моралу, ни по животу, ни по крви, не разликује 
се више Србин од Хрвата тамо где је било патње, колца, 
хајдука и рата. Наша земља почива на једном планинском 
појасу крвавом некад од Турака, светлом сада од ратничке 
прошлости, саблажњеном од оног нгго има као нови „дух 
времена" да гледа. Постоји једна велика вредност у нашој 
земљи, наша ратничка прошлост и народ и по ношњи, и по 
сећању, и по души још у вези са њом, и постоји само једна 
противност са њом, свет измета, оних крајева наших и 
појединих вароши и тачака, куд Турчин доиро није, али 
ни крв наша патничка и чиста. Свет што никад није имао 
рата.

Ове године, пред вече, алка је била права, дивна ви- 
тешка слика.

Јуришући,4 са упереним копљем сваки по три пута, 
17 алкара беше испало из такмичеша до шест сати. Када 
је урнебесни пљесак светине и поздрав гомила био достигао 
врхунац, остадоше свега још двојица који ниједном8 не 
беху погрешили, набадајући прстен алке. Никола Јелинчић, 
тежак, и Ловрић Лука, из старе, племените сињске поро- 
дице.

Јелинчић, човек преко педесете, сељак тежак 110 кг 
који сам обрађује своју земљу и јаше свога хата, у сга- 
ринском оделу, јечерми, чојаној долами, перјаник, са кри- 
вајли ђордом о бедрима, самртнички је озбиљан, нем, ван- 
редан. Годинама је бивао кад други, кад трећи, кад скоро 
први, ове године осећао је да му је тробојка са алком већ 
на копљу. Јахао је кроз урлик гомила непомичан, као при- 
растао на ђогату.
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Луцијан Ловрић, чији су племешгги дедови јездили у 
сребру и злату тим друмом, витак танак, дуг, јахао је не- 
мирно, са горким осмехом на младићским, господским, чул- 
ним уснама, осећајући да ће алка остати на копљу оном 
другом.

Попгго су једино они остали да се такмиче даље, про- 
јездише још једном на полазној мети, уз бурно клицање 
и поздрав народа. Сваки је мислио „е сад ће се свршити“, 
јер оно што се догоди, још никад откако је алке није било.

Тресе се земља, тутњи коњ, мртва тишина у гомили, 
још једном јуриша Никола Јелинчић. У тренутку кад је у 
најстрашнијем галопу, испрси се, диже копље и набоде ал- 
ку, одјуривши чак под брдо. Урла светина, вичу трибине, 
остаје опојан дах коња јуначког огрезлог у пени. Кад се, 
у корак, лагано враћа, испушта алку пред алај-чаушем, 
полази Ловрић.

Нико не верује више да може опет погодити.
Млад и сав у грозници, на високом коњу, полеже по 

гриви и кад стиже, приви се у пасу и скоро и не мрдну 
копљем. Погађа у прстен алке као и Јелинчић.

Вика се света одбија од далеких стена, поља јече од 
урлика: „Луцијан“.

Соколска музика треигги, а они понова језде заједно 
кроз масу коју је обузео прави делириј. Иду да понова 
пођу, још једном на алку.

Кад труба објави полазак већ по који пут, опет Је- 
линчић трчи први. Његов коњ, под страшним теретом јури 
још једном дивље као у Турке. Диван је тај тренутак кад 
се Јелинчић, миран и леден у седлу, испрси и мало накрив- 
љен са згрченим лицем, свом силином ободе. Опет погађа. 
Сада два бода. Светина више не може да се обузда.

Али гомила женског света и омладине жели да победи 
млађи. И кад труба одјекује опет настаје дубока тишина. 
Чује се само како коњ Ловрићев тутњи. Очајним једним 
витким покретом Луцијан Ловрић јуришући диже копље и 
погађа. Исти прстен као и Јелинчић. На трибинама урнебес 
и безумна радост. Већ мисле да ће победити младост.

Али Јелинчић погађа алку и набада је још три пута.6 
Пет пута, пошто остадоше само њих двојица, погађали су 
Јелинчић и млади Луцијан у исти прстен алке. Кад је 
један имао средњи прстен алке, погодио је за њим и други. 
Кад је Јелинчић погодио горњи прстен погодио је ту и 
млађји. Да нисам гледао својим очима никада то веровао 
не бих.

Најпосле, када су пет пута узастснпце јуришали и по- 
гађали исто, старији је био приморан да промени коња. 
Новог коња једва је умирио. „Е, сад губи Јелинчић“, шапу- 
тао ми је један од алкара.
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Тутањ међутим из дна светине, која је почела већ да 
нестаје у плаветнилу сумрака, опет се зачу. На одморном, 
необузданом коњу јурио је Јелинчић. Алка над мојом гла- 
вом светлела је већ као еребрна у вечеру. И набоде је. 
Набоде је баш по среди. Нека му је алал на „побвди и 
јуначком држању и славодобићу“, формули којом се одвај- 
када7 честита алкару.

Луцијан Ловрић покушао је немогуће. Јуришао је 
седми пут; али алка звекну, копље је додирну, оклизну са 
ње и промаши.
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ТУНОЛОВКА

Залазак Сунца, најпосле, једног четвртка на Пагу.
Дуго, скоро 60 километара пусто сиромашно наше 

острво топи се у свим бојама редом. Како Сунце запада 
тако се разлива и боја вечери у црвено и све боје жутог.

Тихо, узнемирена пучина очекује мрак, промену Ме- 
сеца и рибу која све више нагрће обали.

Оно мало сиромашних башта уз море и ливаде остав- 
љамо брзо. Неколико мрачних борова остаје да покрива 
куће рибара у којима је хлеб тако горак и редак. Рђава 
година. Риба у Јадрану изумире.

Тек што је барка одмакла од обале стари Анте, кога 
иначе комшије називају Манкулин (,,носати“), притеже 
конопе и упире сухом руком у даљину. „Ја сам бил цели 
дан горе.“

Цео дан провео је на туноловки. То су огромне, високе 
мердевине, са којих рибар гледа плићак, где су разапете 
мреже. Сунце — пече, а тамо горе ваља непомично стра- 
жарити и блејати „ва море“. Мозак проври.

Туна долази већ неколико дана. Уз обалу она је нашла 
своје ллићаке и спрема се да „леже јаја“. Море се плави, 
мрак се у шега спушта засут последњим дрхтањем слабе 
месечине. Ништа се и не слути у лепом зечеру, у плавим 
бојама и далеким пругама острва, од оног што се у води 
догађа.

Туна својим тврдим крљуштима сече тамну воду испод 
површине и иде ка обали. Иду хиљаде, можда стотине 
хиљада, милиони, риба обалама и плићацима Јадранског 
мора. Плаве површине те масе не извиру из воде, сребрни 
трбуси још мање. Само рибари са високих туноловки знају 
да иду. Наша барка плови по дивном вечеру као да ништа 
живо у  таласима није.

Модроплава1 брда Раба тону у вечер. Паг је сад обли- 
вен неким зеленим, смарагдним осветљењем. Шумице пи- 
нија и жбуње мирисно промиче на обали.
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Под нама и око нас у мору сад пливају туне дуге по 
три, па и више, метара. Има их које буду и по ненолико 
стотина кила.

Женке сад лудо надиру у плићаке, где штрцају из себе 
млеко пуно „јаја“. Мужјак плови за све то време непре- 
кидно крај женке, па кад је она избацила семе, он се 
врти и засипа га својим. То је порођај туна.

Мати кад је завршила своје баци се опет у струје пли- 
ћака и отплови даље, али мужјаци кажу остају и даље. 
Чекају да семе оживи, па чак да га и бране.

Масе тунина порађале су се још у мају и јуну, али 
и те ноћи кад смо ми изишли да ми покажу зидану туно- 
ловку код Часка, из 12. века како кажу, море је било пуно 
риба.

Нека врста малих ракова, како ми старац прича живи 
ту у мору, што једе рибу, тако да је, сем тунине, око Пага, 
све мање има. Поједе рибу тако да јој остави само костур и 
кожу, тако да би човек мислио кад је извади из воде да 
је нетакнута.

Нигде рада, нигде хлеба, прича ми, међутим стари 
Манкулин. Иде од недеље у Сењ да товари нека дрва, али 
ни то му неће донети више од неких сто двадесет динара. 
Са којима треба да живи до септембра и да храни још троје. 
„Биће туне, Анте, биће туне“ — теших га ја. Не ваља 
„пошта“ (место где се мрежа смешта) јада се стари Ман- 
кулин, на свој плићак и тунаре.

У даљини, али све ближе, појављује се, као проклета, 
тврда кула. Старохрватска, средњевековна туноловка, зи- 
дана, право чудо у Европи, јер таквих заправо нигде и 
нема. Као неко страшно ропство означава један тежак и 
тегобан живот који овде столећима траје. „Тунера је, а као 
кажот“ — каже стари ,,носати“.

И заиста, та древна туноловка, у коју је затворена 
мука и јад читавог једног краја нашег изгледала је, у  игри 
вечерњег руменила и лепоте као мрачна кула, у којој 
мемла дави. Јама, крај којеидивно море ,дшје вода слана, 
худа, веће сузе, горке сузе наше, наше тужне црне сиро- 
тиње“.
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НЕ ЗОВИТЕ ИХ ТОТОВИМА, НИТИ ЊИНУ 
ДЕЦУ ТОТИЦАМА, БРАЋА СУ НАМ ТО, 

СЛОВАЦИ

Ввлики писац уставнг историје Мађарске, Тимон Акош, 
признао је, да сви извори из времена првих, мађарских 
краљева доказују, да су Мађари били до XII века уистини1 
једна коњичка, азијска мањина што је владала дуж Ду- 
нава, над земљом Словена, масама меких, радних питомих 
земљорадника, чији су потомци, свакако данашњи Словаци 
који не станују само, збијено, у  Карпатима, [ .. ,]2* и по рав- 
нима дуж Дунава и Тисе, па сад и у  нашој Југославији у  
Бачкој и Банату.

И мада3 је словачко млеко задојило толико великана 
мађарских — да споменемо само Кошута и Петефија — тај 
радни народ био је у  хусарској Мађарској увек запостав- 
љен, презрен, без школа, и имена. Назван тгогрдно „Тото- 
вима“.

Данас када уз Чешку, тај најскромнији и најраднији 
део великог Словенства, има своју Словачку, па живи 
насељен и задовољан и на нашим богатим равнинама, осе- 
тивши да је  једно са■ Јужним Словенима, заслужио је да 
га братски пазимо и назовемо његовим правим, словенстсим 
именом, народа што нам је  дао Колара, Штура, Шафарика 
и друге који су и у  нашој прошлости, били светла имена.

За упознавање Словака, или „Тотова“, како их при- 
мивши од Мађара то погрдно име, наш народ, на жалост, 
назива, најпогоднија су велика села словачка, уистину4 
праве вароши и варопшце, у Банату, Бачкој и Срему, Ко- 
вачица, Бачки Петровац, или најближе Београду, Стара 
Пазова. У шима, у завичају наших „Тотица“, сад у време 
када кукуруз зре, Сунце видно обасјава шаренило словач- 
ког, питомог, радног живота, чувену словачку народну
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женску ношњу, њине игранке, чи-сто окречене куће, са 
цвећем у прозорима, сеоске, словачке штедионице, „народне 
домове“, школе, знаке сасвим видне, једне широке, истин- 
ске народне радиности и културе.

Стара Пазова таква, на пола сата од Београда, бели се 
у прашним стрњикама покошеног жита и јечма, дуж пруге 
брзих возова, у  мору кукуруза сремске равнице. Недељом, 
пошто је овршила, она се одмара испод дудова и игра.

Широким (до 50 м) њеним улицама асфалт прати пе- 
шака, кроз цело место. Сазидана вредноћом словачком, на 
земљи што је пре сто педесет година још била под водом 
и страшна ритина, изукрштана је улицама што ипак све 
изводе на главни трг, пред цркву, где је и једини студенац, 
дубок 80 м. Великим гвозденим точком ту се редом долази 
на воду. Тако је у том прашном селу сачувана велика пое- 
тичност завршетка радова и вечерњег скупљања на воду. 
Десно, ту је стара црква, мало даље Словачки дом, лево 
Соколана и Здравствена станица, и све остало што може 
да устреба: хотел, апотека, банка, читав кварт кућа, имање 
једне једине породице српске, Петровића.

Прашни друм, прашни дудови, гуске, два-три гнезда 
рода по крововима, спавали би у потпуној тишини мртвила 
топлог септембарског дана, да није страшне жеге Сунца.

Четвртком сав тај каменисани трг, пред црквом, по- 
стаје, одвајкада, живо тржипгге, чувен пазар који посећују 
купци чак из Вардарске бановине, Босне итд.

„Шта ли само продајете ту, сад у доба кризе?“ — 
питамо једног од најимућнијих Пазовљана, који је баш 
почео да се погађа око пара чизама.

„Шта све не измишљамо да продајемо ту“ — одговара 
нам он. Држи се Словак и не да се. „Наша несрећа је у 
томе да немамо довољно земље. Населили смо се овде још 
год. 1770, али несташица земље мучи нас од почетка. Нас 
7000 Словака и 2000 Срба што сачињавамо становништво 
Старе Пазове, Џез Немаца, имамо на главу свега 0,90 кат. 
јутра, одвосно'0,76 кат. јутра земље.

Сву осталу земљу5 око нашег хатара тзв. Јарковац, 
око 4000 кат. јутара држе граничари из Ср. Карловаца. 
По неком старом праву још из доба Марије Терезије. Сти- 
сли нас, па не дају ни маћи. Да би обрадили и ту земљу, 
морамо да им ллаћамо аренду. Тако годишње дајемо огром- 
не суме за закуп. И већ колико година. Преплатили смо ми 
ту земљу, већ давно, више него што вреди.“

„Како вам Бог да. Само се махните граничара. То вам 
је мој савет.“

„Ударисмо у трговину, јер немамо земље. Све тргује 
од муке. Сваки на своје јутро земље храни по четири, по
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шест свиња. По две за себе, по четири за продају. Још 
боље газдују жене. Путују. Осам динара је грашак. Носе 
га у варош. Једна је наместила сина да цепа улазнице. 
Нема ни једне да је прљава. Нема дроњака. Жене терају 
свакога да зарађује свој хлеб.“

*

Одлазимо да видимо Здравствену станицу, у истој 
згради где је и Соколана. Одговара нам на питања лекар 
др Влада Вереш, брат покојног словачког бискупа Вереша, 
великог Југословена.

„На овом месту, ја сам за мишљење др Иванића, да 
народу уз медицину треба дати, пре свега, културу хиги- 
јене. Онај који је орао старим плутом ишао је, разуме се, 
врачарама. Ја овде купам сељачку децу. Надам се да ће 
им купање, кад одрасту, постати навика и да ће купатило 
направити и у свом сељачком дому. На преглед ми долазе 
и мала деца, чак дозивају и старије. Не боје се да ваде 
зуб. Ни једне епидемије у школи није било.

Радим овде бесплатно, примам сваког бесплатно и ми- 
слим да је у томе снага нашег потхвата. У мом народу има 
дегенерације и није баш све ружичасто. Ми Словаци же- 
нимо се из истог села, чак из исте улице. Имам много ту- 
беркулозе, крајника, али много радости у раду за децу. 
Свако јутро ми овде дајемо 40 шоља, млека, хлеба, ово- 
малтине. Свакако, ако пишете о томе, напишите од једног 
скромног лекара, да је ово уређење школских поликлини- 
ка и здравствених станица нешто најреалније у просвети 
на селу, у народу и да са тим можемо да се поносимо.“

*

Прешавши одатле у хладовину порте старе цркве, слу- 
шали смо песму сељака и оргуља. ЈБуди су у цркви сто- 
јали лево, жене десно, све у црној боји. Ношња је само 
на девојкама раскошна, оне стоје лево и десно од олтара и 
певају из молитвеника. Старе жене гледају у молитвенике 
преко великих наочара. Занимљиво је да на зиду, као бро- 
јеви тотализатера на тркама, стоје табле са бројем песама 
што се баш певају из молитвеника. Да би се бабе и сељан- 
ке, при прелиставању, лакше снашле.

При крају мисе сачекали смо пароха, он нас је одвео 
у парохију што је господска и лепа као нека племићска 
курија, или неки дом из романа тургењевског.

Фарар садашњи г. Владимир Хурбан, потомак старе 
породице свештеника и књижевника словачких, причао 
нам је радо о својим сељацима и прошлости Пазове. Има
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нечег доброг, меланхоличног, руског у том словачком жи- 
воту што се одмах примети.

„У буни 1848. ти сељаци“ — прича нам парох г. Хур- 
бан — „пошли су под вођством великог славофила Јозефа 
Хурбана у табор српски код Карловаца, да се боре против 
Мађара. Ми се осећамо Словени као и ви и не заборавите 
да веза са великим словенским Севером иде преко нас. 
Стара Пазова је прва, о свом трошку дигла народни дом, 
идите и видите га, па ћете осетити да је словенека уза- 
јамност и прошлост овде још реална живост.“

Одушевљење пароха у Пазови, тим разумљивије, што 
он сам већ представља светла имена словенске прошлости. 
Његова мати била је кћи Јана Штура, судије из Тренчина 
у Словачкој, а Јан је био брат великог нашег Штура. Ње- 
гов отац био је син поменутог револуционара 1848. Јозефа 
Хурбана, чији је брат Светозар Хурбан Вајански, светло 
име словачког политичког живота и књижевности.

„Мислим" — каже он — „да се мој Словак и у ово 
време добро држи. Раден је као мрав. Чак да би му и 
деца привређивала што, он их откида од школе и шаље 
привремено, у свињаре, у гускаре, тако да су намучена и 
закршљала. Морамо да се боримо против тога. Питајте учи- 
теља па ћете видети како се деца одвлаче на рад. У петом 
разреду било је прошле године свега 12 ученица. Све то 
иде сирото у слушкиње. То су оне ваше .Тотице’ у Бео- 
граду.“

„Да би се девојка могла удати, она мора сама да спре- 
ми себи спрему. И та спрема утврђена је старим обичајима. 
Три постеље, један шифоњер, 1 креденц, сто, четири сто- 
лице, то мора свака кућа да да млади кад се ,видава‘. Две 
постеље, од тих три, стоје у ,предњој изби‘ (соби са сокака) 
и у њима се не спава. У свакој постељи мора бити три 
,ванкуша‘ (јастука), по једна ,духна‘ (јорган) итд. Осим 
тога, одмах при венчању, девојка мора да има 20 комада 
сукања, 30 рубаца, 10 убруса, 30 ручника, 20 постељних 
плахти, 20 рекли итд. итд. Све то кошта око дванаест хи- 
љада динара. Као што видите, ако криза потраје, биће и 
у Пазови кризе брака. Није лакше сељаку ни при поро- 
ђају и крштењу (код Словака кад жена роди каже се 
,повал»ала‘ се).“

Па ипак основна питомост и веселост Словака није 
промењена ни сад у време економских тешкоћа. Зиму што 
нам иде, чекају сви весело. Она је доба клања свиња, ја- 
ких, обилних весеља што их зову „забијачки“. Тада није 
срамота да се обистини она стара, зимска песма: Газдина 
(домаћица) се опила, в чепци воду носила итд.

„Песимистички треба да говоримо ми Словаци, наро- 
чито о том одласку наших девојака на службу у  Београд.
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Тамо им пропада често и душа и тело. Многе се проештуи- 
шу, враћају заражене венеричним болестима и трују нам 
и село“ — каже нам опет лекар др Вереш.

„Оптимистички, ипак, гледам ја на судбину свог наро- 
да“ — прихвата реч шегов пријатељ парох Хурбан. „Ви- 
дите, четвртком, велики је пазар у Пазови. Па знате ли 
како је одговорила .Тотица’ на скупоћу женског одела? 
Понела је џемпер. И носи га стално. Реформација оденула 
је наш народ у јефтину црнину, свечана његова народна 
ношња врло је скупа, словачка жена, на жалост, сад мора 
да приђе џемперу. Немојте/да сматрате то за увреду, наша 
Српкиња, међутим, јопг 'увек најлакомисленији купац на 
пазару четвртком, као фрајле. Око мануфактуре све је 
сама Србадија. Дајте ми најскупље — тако прилази српска 
сељанка уопште тезги продаваца.“

И, збиља, ако се упоређује, долази се до следећих ре- 
зултата: крај свих тешкоћа, српски сељак оставља грдан 
новац око мануфактуре. Девојка, ни једна, не иде у служ- 
бу. Сматра то, схватљиво, за понижење. Док Словакиња 
ради крупни женски ручни рад, па и продаје на пијаци, 
српска девојка бави се ситним женским ручним радом. 
Истина је да најбоље од свих стоје Немци око Пазове. 
Нису се разметали ни трошили кад је било, а законе моде 
не признају. Исти су, у кући, у оделу, насељени већ 120 
година. Добро се хране и напредују.

Учитељ у Старој Пазови, г. Фердо Клатик, чешки је 
легионар (у Старој Пазови има 18 учитеља и учитељица). 
Он нам је са поносом показао Словенску читаоницу, пуну 
сељака, што читају и проводе ту дане одмора, без алко- 
хола. Велика дворана Словенског народног дома, друштво 
младих пријатеља позорипгга што да1ју и сами интересантне 
словачке драме и Чехова, нарочито су истицани. Када 
пређосмо у Соколану, организованост тог словенског се- 
љаштва нарочито постаде видна. „Тко Словен, тај соко“, 
пише над вратоша и заиста те националистичке узречице 
ту нису биле празне фразе. „Ни користи, ни славе“, читали 
су ми са зида. „У десници снага, у срцу одважност, у ми- 
сли Југославија“, узвикивали су раздрагано натписи. Изи- 
шли смо из Соколане зачуђени. Не знају наше дефетисте, 
ни непријатељи споља,6 да има једна бура у нашој землзИ 
која им се спрема.

Али импозантна организованост словачког соколства и 
школа још је убедљивија када се загледа у њине вечерње 
занатлијске и шегртске школе, у Приправни курс землл- 
радничке школе, у вечерњи курс девојачког рада итд. итд.

Њени новчани заводи, њена земљорадња, међутим, за- 
служили би засебно један опис и чланак. Ове године, 
пошто је пре преживела читаву катастрофу око хмеља,
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јер су се сви били бацили на производшу хмеља, и Стара 
Пазова преживела је трагедију сељака са рђом на житу. 
Сва је сад њина нада на зеленом мору кукуруза. А има их 
и који жале житни режим, који сељак, заведен од житних 
трговаца, није разумео. Изгледа да су извозници сваки у 
свом крају хушкали против житног режима, погрешно ор- 
ганизованог, а да се тек сад увиђају његове добре стране. 
Свакако доцкан, јер су залихе жита сада у рукама трго- 
ваца и последице тога биће горке. Ушур млинара, нарочи- 
то, пребачен је вешто и подмукло на произвођача, а какво 
је стање у ком се он налази, најбоље ће се разумети ако 
истакнемо, да произвођачу у  хатару Старе Пазове треба 
(као и другде, уосталом) 10 метричких центи само да му се 
обрада земље исплати без икаквог посла. Боље му је, 
дакле, да буде надничар кад има посла и отуда једна тра- 
гична појава да је у Старој Пазови толико сељака што 
одлазе на туђу земљу, у надницу, место да живе на својој 
земљи и раде поља која им је одредио Бог. Задужење се- 
љаштва, и код наших Словака, као главни наш економски 
проблем, расте.

Та земља, дакле, на нашем ееверу, где се чује питома 
песма словачка, помешана са нашом, заслужила је да јој 
обратимо више пажње, а тај свет словачки, бар толико да 
му децу, као ни његова села, не називамо „тотским“, та 
они су нам најближа браћа која нас, заиста неће постиде- 
ти, Словаци.



РАСЦВЕТАН СНЕГ У СЛОВЕНАЧКОЈ

Нема дубље вредности у души људској од моћи див- 
љења и нема дубље лепоте у природи од расцветаног дрве- 
та. Зими, међутим, завејано грање, на мразу, осипа се ле- 
потом која се иначе виђа само у сновима и шума, тада, 
постаје бајка која задржава дах не само деци, него и лов- 
цу, скијашу и путнику.

Пут од Бохињске Бистрице до извора Саве, лети тако 
зелене Савице, пружа се непомичан и завејан по мени у 
далеке неке светове оног тренутка када само помислим да 
иду дани снега и да ћу то дубоко горско језеро видети, 
ускоро, у непомичном мртвилу леда, али и у тајанственом 
животу који је обамро само, под снежним корама отврдле 
земље, да би кроз месец дана два1 почео да се буди снагом 
која ишчезава, али не престаје никада.

Друм, по коме сусрећем у сутону појаве живота у јед- 
ној тишини, попггу на саонама, лугара симпатичног што је 
застао у  вратима ковача крај пожара и кад скренем према 
шуми ловокрадицу шуме ништа мање симпатичног, са 
пушком скривеном испод цепаница на колима, завршава 
се сав у белом цвећу, у једној невероватној помешаности 
звездица, кристала, снега, звезда на небу, и цветова на 
грању снежном, дуж целог Бохињског језера. Над свим 
селима, међутим, одјекиваће притркавање звона са цркава 
под брдима, док нас све не покрије сенка Чрне Прсти, 
горостасна.

Слап на извору Савице, јурњава воде у бледском 
Винттару, биће заустављени у леду што у сунчаном дану 
букти невероватним бојама перуника, али над језером кад 
се смркне прави свет дивота отвараће се тек тамо горе на 
планинама.

Тај крај, у високом закутку наше земље, што зими 
одјекује од песме и смеха и трепти о Божићу католика од 
осветљених прозора завејаних села у долини и туристич- 
ких кућа на висинама, постаје полако оно што нам је, лети,
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море јадранско. У његовим северним, снежним шумама, има 
таласа за душу, као што плава, далматинска пучина на 
нашем Југу остаје вечна бања за телеса.

Пре неколико година још, зимско време значило је 
смрадни живот вароши, у којима све пролази у једном 
ритму какофоније жвакања, хистеричног брзања и праз- 
ног брбљања.

Тишину завејаних планина, као највишу лепоту при- 
роде, један бољи свет од оног у коме као мрави узалуд 
врвимо, мало је ко, сем понеког,2 усамљеног, ловца знао. 
Станица у Љубљани, што се пред Божић зацрни од го- 
миле која се разилази у снежна брда, што се сваке суботе 
заплави од скијаша, најбољи је знак који тај крај читавој 
нашој земљи даје.

Мирне и нечујне дижу се словеначке планине дуж во- 
зова и кад се из тунела изиђе понегде,3 крај друма, јавља 
се оно усамљено дрво, што је у том пејзажу снежних ли- 
вада и завејаних сенокоса тако карактеристично. Снег на 
грању, на таквом дрвету, има сву лепоту, дивних белих 
цветова и, што је лепше још, у неизмерној тишини оно 
опада.

Вече у Крању, Божић у Камнику, последња ноћ у овој 
години у Крањској Гори свеједно, ма који дан, ма које 
јутро, на словеначкој планини, остаје доживљај од мнопих 
друтих бољи и чистији. Ми сматрамо да је најбоље што се 
о том крају наше земље може рећи, да нико ко је једном 
тамо седео са веселим људима, или освануо негде под за- 
вејаним боровјем над малим железничким станицама, тај 
зимски свет не заборавља.

У магловитом вечеру, ма где био у овим зимским дани- 
ма, он са два прста додирује шешир у знак поздрава Сло- 
венцима, и како би се то пре у журналима рекло, 1аз1 ћи! 
по* 1еаз1, Словенкама.

Кад падне први снег у нашој земљи, по улицама где се 
брижно тискамо и погурени гурамо, толики ослушкују како 
им је на души остала тиха: „Соча мила“, или мелодија чи- 
сте оне песме које никад није доста у веселим друштвима 
„Кје су моје ружице“.
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БОЖИЋ У СЛОВЕНАЧКОЈ

Бохињ. — Католичко бадње вече без снега. Празнично 
расположење, али у бојама руменим и модрим брда и шу- 
ма. Пред станицом у Бохињској Бистрици биле су се већ 
појавиле саоне, па су се опет повукле. Из Загреба а нај- 
више из Љубљане, али и из Београда нагрнуо свет, на- 
рочито млађи, и чекају снег. Са њима, жељно, посматрају 
беле планинске висове и снежне облаке изнад Триглава и 
Чрне Прсти и млади официри окупљени са свих страна 
у скијашки курс, као наши граничари што обилазе грани- 
цу, засад још црвеним лишћем засутим камењаром. Најтеже 
је школској деци. Навикли да сваки дан иду по неколико 
километара друмом до својих школа они једва чекају да 
се друмови застру снежним ћилимом по коме ће брзо кли- 
зити. Са две обичне дашчице под ногама.

У Словеначкој, уосталом завеје обично у јануару и фе- 
бруару и снег тада траје до априла.

Засада над осветљеним хотелима Бледа и Бохињске 
Бистрице лежи меланхолична лепота суве шуме и провид- 
них четинара у тишини што је у подне још топла као нека 
позна јесен.

Зелене, ледене боје имају само речице и потоци и је- 
зера, из дрвених, шарених, словеначких кућа, свирка ци- 
тре допире још кроз отворен прозор. Цео свет је отишао у 
лов, сем жена.

Испод старе бохињске цркве, на чијем зиду се још 
шарени фреска, већ два дана посматрам једног Енглеза. 
Пеца рибу. Изгледа, пошто устаје пре свих, а чучи до 
мрака, као да и не спава. Као да остаје ту и преконоћ.1

По бледским хотелима и у Крањској Гори слушају 
радиом далеке европске станице и дансинге. Рано се смр- 
кава и, пошто нема снега, све игра.

Довољно је, међутим, попети се серпентином само не- 
колико стотина метара изнад огледала језера, па да се 
укаже безмерно таласасто море планина.
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Шмарјетна гора има у даљини тупу боју опалог дрвећа 
под снежним облацима што висе над њом са неба. Сторжић 
са своја два рога, као горостасна дивокоза, прескаче видик, 
потресао је земљу, и дигао главу у снежну маглу са које 
падају лагано у долину две црне вране. Стол са Прешер- 
новом кочом на врху непомичан је. Застрт снегом у висини. 
Преда мном2 плаве глечерске боје Триглавских Алпа у без- 
граничној висини и лепоти.

Цео свет по хотелима уз божићну јелку, јада се што 
није пао снег и новине, у којима се доносе фотографије 
купача на Божић у мору на сплитским Бачвицама иду од 
руке до руке.

Тренутак освај међутим, пред снег, тишина ова пре него 
што буде завејало и брда и долине, што се мене тиче, 
учинио ми се баш зато леп што смо жалили за снегом.

Возови, пошта, дрвосече које се срећу на друму све 
је ишло некако лакше него другде. Живот мили ово не- 
колико дана и не трчи лудо као тамо где живимо преко 
године и дрипчимо. Људи су доброћудни, ствари су зими 
тихе, етоје мирно. Влада тишина. Час је пред снегом. Кроз 
који дан све ће бити завејано.
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УЛЦИЊ

Наше Приморје од Сушака до Дубровника, ово лето, 
препуно је, као никад, странаца. Мисли ли ко, међутим, на 
онај наш сиромашни крај што лежи запуштен под стењем 
Црне Горе, на најлепшем делу наше јадранске обале, где 
је природа расула своје дарове тим раскошније, што људ- 
ска рука, у том нашем, старом, херојском крају, тако мало 
брине и помаже?

Може ли то величанствено приморје древне Зете, по- 
стати једном модерна наша ривијера? Хоће ли се најпосле 
учинити што у туристичком и економском погледу и за тај 
наш крај, заостао и несређен, а тако давно већ чувен по 
ономе што је, у прошлости, дао и жртвовао?

Гунгула страних и наших посетилаца Јадрана, свако 
лето све већа, углавном1 зауставља се код Дубровника и 
не иде јужније. Из многих разлога.

Већ и у  Боку, маеа тих странаца и наших туриста, 
што у том крају значе хлеб и зараду, залази само на час- 
-два. Најдаље ако допре у Будву. На пристаништу Будве 
виде се последње пиџаме купача.

Само појединци допиру до Петровца, Сутомора, Бара 
и Улциња, мада2 врло пријатни, и врло јевтини брод дру- 
штва „Боке“ сваки дан обилази, из Дубровника, и тај нај- 
јужнији део нашег Приморја.

Нема сумље,3 Улцињ, као плажа, све док не буде до- 
прла у тај крај будућа наша јадранска железница и док 
антималарична станица у Улцињу не заврхпи свој посао; 
остаје само сан.

Будва, међутим, па и Петровац и Сутоморе, у том при- 
морју заслужују пажњу, као плаже, већ и сад.

Мада4 има врло лепу обалу, без живота летовалишта, 
са сасвим примитивним гостионама, заостао као неко сиро- 
машно, албанско место, Улцињ има тек да сачека боље 
дане.
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Море код Улциња има сву лепоту Јонског мора, а и 
шуме, засађених и уређених маслина, дрвеће леандра, ло- 
вора, бадема, чемпреса, даје му боје јужног Јадрана. Али 
кад се затражи воде, хране, леда, кад се запита за постељу 
и грозницу, пролази од те „плаже“ воља.

Као излетничко место, међутим, Улциш је већ и данас 
једно од најинтересантнијих места на нашем најјужнијем 
Приморју. И што је чудније, због своје благе климе, са 
мало труда и мало хотела, пре него летовалиште, Улцињ 
би могао да постане скромно, али врло омиљено, зимова- 
лиште.

Кад брод стигне пред залив Улциња, укаже се сва 
његова лепота. Модра дубина Јадрана, амфитеатар брда 
обале, у чемпресима, маслинама, стара, балканска слика 
вароши, са зидинама тврђава и рушевина над хридинама 
у мору. Витки минарет џамије изнад црквених кровова.

Тишина пејзажа, ту, на изданцима стена планина црно- 
горских, Румије скоро 1 600 м високе, живот по улицама 
још сасвим оријенталан, муслиманске мошеје се беле. За- 
борављен наш крај.

Кад би се ту, у крају утоке Бојане, засадила шећерна 
трска, или пиринач можда би нестало сиромаштва у том 
крају. Засада извозе велике барке бостан. Држава зида 
велику солану у којој ће, на годину, радити око шест сто- 
тина радника. Књаз Никола није дозвољавао женидбу, пре 
него што младожења не докаже да је засадио бар 300 ма- 
слина. Под морање садили су и више. Сада су свуд шуме 
маелина.

Кад брод стигне у залив Улциња, пошто нема приста- 
ништа, дебаркира5 се чамцима. Што се мене тиче, тај на- 
чин искрцавања, уобичајен уосталом свуд по иностран- 
ству, чини ми се једино достојан путника.

Чун се отиснуо од обале, веслачи у њему су у фесу.
Док обухватамо брзо, погледом, стари град, околину, 

море, власт, један официр, финанс и два жандарма, већ су 
код брода. Као Црнци у пирогама, полазе према броду са 
обале чамци и кајаци омладине, студената из Улциња и 
студенткиња. Најзаосталије појмове и најмодерније нала- 
зимо тако у једном истом заливу. Старе муслимане и младе 
Црногорце левичарских идеја. Главачке искачу у валове. 
Чекају новине и пошту.

У једном чуну млади пар. Бронзано тело тек свршеног 
студента и његове жене, студенткиње. Најпосле, из таласа, 
као морски пас, пропливао испод лађе, јавља се и луди 
Бравуш.
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С тар и  г р а д  У л ц и њ а

*

Странци кад дођу у Улцињ, искрцају се обично да ви- 
де стари „турски“ крај, џамије, или да се одвезу до оближ- 
ших ванредних — ванреднмх у геолошком смислу — ул- 
цињских плажа. Што се мене тиче више од „базара“ и 
старе „чаршије“, мене је привлачила вест да у Улцињу има 
још Црнаца које су населили Турци. Човек ме занима више 
и од статистика које сам морао да тражим по дужности.

Крај све лепоте положаја, на жалост, далеко још од 
тога да постане „плажа“, Улциш ми је остао тако у памети 
по веселости свога безумника, лудог Бравуша што у њего- 
вом заливу игра улогу чичерона.

То је најсрећнији човек кога сам у свом животу срео.
Муслиман је и живи са мајком негде у старом граду 

Улциња, међу рушевинама. Сви дижу на њега руку, а ипак 
га нико не дира. Има пуну илузију да Улцињем влада.

Скоро целе године живи го, и не излази из мора. На 
суву сачекује странце и нуди им се да им покаже „знаме- 
нитости“ Улциња. Тада је врло учтив, покушава да буде 
што љубазнији и што ученији. Нико не би рекао да га је 
Алах ударио по мозгу.

После скаче за динар у дубину и вади га из песка, 
са дна мора. Заради тако више од највреднијег морнара. 
Нема те брзине у бацању динара у море коју он не би умео 
да достигне у  вађењу новца. Из очију, из носа, из уста цу- 
ри му вода. Само се цери при томе.
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Луди Бравуш напада купачицу



Најпосле одвеслали смо међу стене, рекли смо му да 
ћемо тамо бацити десет динара. Ронио је и излазио из мо- 
ра. Стојао као фока на стени, тетурао се, загледао у море, и 
стрмоглав силазио опет у воду. За пола сата био је више 
под водом него на ваздуху. Најпосле је почео да се смеје 
као да урла и да игра на стени. Доле, у дубини, био је 
приметио сребро.

Кад се попео на брод почео је, као маљем да ме пљеска. 
За пет динара хтео је силом да загрли једну од купачица. 
За сто динара, уверен сам, убио би и оца. Сви су га гњу- 
рали у воду и сви су му јахали на глави.

„Даћу ти двадесет динара“ — велим му, „ако утопиш 
чамац капетана." „Не госпару, он не зна за шалу“ — 
довикује ми Дубровчанин. Као звер, уплашена и сама од 
своје жуди, Бравуш, међутим, већ плива. Као риба залази 
човеку иза леђа. За трен ока му је на гуши, и нестају у 
таласима.

Затим се пење на брод сав весео и насмејан. Иако није 
негер, он је потомак ко зна каквих далеких раса. Груди 
му дивно дишу, зуби су му као од опала. „Јеси ли срећан 
Бравуш“ — питам га, дивећи се његовом безбрижном по- 
гледу, дајем му новац и кажем му — „ејвала, будало, 
ејвала“.

На шго ме он пљеска срдачно као лопатом и понавља 
ми — „ејвала, будало, ејвала“.

У безмерној пучини мора нема ни једне сенке. Сав ужас 
нашег живота тако је далеко. „Хајде, Бравуш, певај“ — 
довикуј у му Црногорци и он мумла нешто збркано и види 
се хоће да пева.

Кад затим брод треба да пође, чунови опет полете пре- 
ко таласа, Бравуш ми се прашта. Као у оквиру неком, у 
слици Улциња, његов најбеднији створ, гледа ме бистрим 
мирним очима као да нису од овог света.

,,Мерхаба“ — кажем му, „хајд скочи. Одлазимо, али 
те нећу заборавити.“

А он већ плива, под водом, затим се смеје, краулира 
само ногама, а рукама се пљеска по туру.
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БАР1*

И околина Бара има ону грчку лепоту приморја од 
Будве до Бојане, која је, после голих стена Далмације нај- 
веће изненађење за путника, башту, испод Црне Горе, ка- 
мените до неба, суре и без биља.

Бар лежи много питомиј е него пгго се обично мисли и 
велика равна његова обала грандиозан је терен за лучке 
пројекте.

Скадарско језеро, иза тог пристаништа, у вези са Ја- 
драном реком која је пловна, наша јадранска железница 
која се ради до Пећи, иза тога цела наша земља, Средња 
Европа. Румунија, Русија, у мислима, заиста се чини као 
једна величанствена будућност овог места.

У ствари, на жалост, засада, Бар дочекује брод само 
својом питомом сликовитом обалом. Његово пристаниште 
спава мртвим сном.

У зеленилу обале, двор кнеза Данила, опљачкан годи- 
не 1918. од аустријских војника и разбијен сав, сада је 
модерна пољопривредна школа. Чемпреси, неколико јабла- 
нова што су сишли из Херцеговине, куће талијанског дру- 
штва што је градило железницу Бар—Вирпазар, потпуно 
запуштена железничка станица, вагони на прузи што иде 
дуж мола до гвоздених, празних, зарђалих складишта, то 
је све што засада, у овој луци, показује Бар.

Сем неколико једрилица црногорских студенткиња 
што ту летују, све је то заетарело и прошлост.

У старој источњачкој вароши летња тишина. Пије се 
кафа пред кафанама. У новом делу вароши много нових 
кућа. То су црногорски пензионери, откидајући од уста, 
успели да дитну себи кров над главом. Тај део вароши 
сасвим се чини здрав, и аеанација Бара изгледа успех који 
није само на папиру. На плажи весели купачи. Нигде ни 
једног тавног, грозничавог лица. Стара, турска тврђава, је- 
дина, гледа још сва оронула, мрзовољно у садашњост. Ива- 
че, колико се у Бару грди, толико се и хвали. Ма колико
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да је горко том крају да је, донекле, као заборављен, он 
је весео и пун наде.

Што се мене тиче, седео сам на лукобрану тог приста- 
ништа сав занет, не садашњошћу, него прошлошћу.

Преда мном2 ето сан читаве бивше Црне Горе, ла и 
целог Српства. Колико се писало, одушевљавало, сањало о 
томе да ће Бар постати велика лука. Како се френетично 
говорило о томе да ће ту бити велико пристаниште транс- 
балканске трговине. Пројекти, политички чланци, распра- 
ве, економске фантазмагорије буде ми се у памети на том 
месту које су занимале наше прошле генерације. Док при- 
митивно истоварују робу из брода, видим у себи визије о 
будућој јадранској железници и промету Бара.

Засада преда мном3 је мртвило. Железница Бар—Вир- 
пазар, коју је зидало, под сасвим другим приликама, друш- 
тво талијанског капитала, само је меланхолични остатак 
прошлости, али не лепе и што још није у нашим рукама 
само је каприс. Наша железница на Јадран ради се већ до 
Пећи, стићи ћемо и до Бара. Тада, све ће ово бити старо 
гвожђе.

Уосталом сва та роба, што долази из Италије, ни 
сада није у стању да конкурише нашо.ј трговини коју 
обављају наши бродови од Метковића, па дуж тог при- 
морја, залазећи и у Скадарско језеро, до Плавнице, док та- 
лијанска претоварена у Бару, мора да се претоварује и у 
Вирпазару.

Талијански капитал који је, на много година још, 
влаеник луке у Бару није извршио све лучке радове, али 
све да их је и извршио, против неумитног тока догађаја 
не би могао ништа.

Ако смо у организацији великих, државних послова 
често и брзоплети, приватном иницијативом и издржљи- 
вошћу никад нисмо били гори од других.

Туристички, посета тог приморја добро је организо- 
вана, бродовима и аутобусима, комбиновано. Пруга бро- 
дарска што улази у Скадарско језеро, засада, потпуно од- 
говара потребама. Будућност, пак, биће велика.

Док посматрам рад у пристаништу Бара, осећам да сам 
очевидац једне стагнације која ће проћи.

Мала, задимљена, талијанска железница почела је да 
дими. Иза планина ја сам видео велику, нашу јадранску 
пругу.

Око мене су били туђи вагони и зарђала складишта. 
А на зиду, пожутела плаката бившег „Барског друштва“, 
његова „Правила за истовар и утовар“. Поцепана као крпа.

У великом, економском, светском хаосу који се као 
куга шири и по левантинским и адријанским пристаниш-

18 П у то п и си  II 241



тима, мртвило Бара само је један безначајан статистинки 
податак. Будућност је ипак била ту за нас, на том мору.

У невидљивом спремању те будућности, какву ли је 
улогу имала она шиваћа машина коју смо искрцали у  
Бару? Какав ли је то живот чемеран једне жене био везан 
за ту стару машину? У ко зна каквом роману једног жи- 
вота је ли значила чемер, или срећу?
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ДЕЛФИ

При помисли на Грчку, увек сам имао1 досад, исто 
виђење: пенушави траг брода, лет галебова, плаве таласе 
Јонског мора, ружичасте стене обала, без биља, бела као 
креч насеља на отоцима, у даљини модру обалу и, каткад, 
иза ње, снегом покривене планине, до којих нисам ишао 
никад.

Метеж у пристаништима, барке једрилице, олупане 
старе, задимљене лађе, безброј чамаца, маслине, кафане на 
молу, вика, дрека, призори у заливу Крфа, Патраса, у 
базенима Пиреја, то је у шаренилу лучких слика трепе- 
рило2 у мојим очима, при помену Грчке.

Нисам знао да постоји и она друга, брђанска, планин- 
ска, и тек на једном путу до Делфија3 задивила ме је 
својим снежним врховима, провалијама, шумама четинара, 
чесмама4 што у пенушавим слаповима роне и падају са 
стена, под којима миришу траве и кадуље.

На том путу, иако је било тек првих дана септембра, 
легао сам да спавам у неко вече, мрачно као да је зимско. 
У Качаничкој клисури, киша је лила као из кабла, а ос- 
ветљени прозорчићи Велеса минуше крај прозора као 
нека тужна, македонска песма.

Кад сам се пробудио, негде испред5 Термопила, застали 
смо пред великом таблом, на којој је писало Хипати, и 
препоручивала се нека сумпорна бања.

Пуста брда уоколо беху покривена неком травом са- 
свим еличном6 маховини, покошена стрњика жутела се у 
даљини. Друмом је пролазио ред јабланова, пун сврака. 
Врхови брда нестајаху у ниским облацима;7 на камену, 
горе, није било шума; све је било љубичасто у зеленом. 
По жбуњу те ниске траве белела су се у даљини стада. 
Лево пред нама, дизаху се планине.

Као и Иберијско, као и Пиринејско, тако и Балканско 
полуострво има сличне пејсаже, камен, шуме и биље, али
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и исте боје. Планински крај Грчке је као и остали брдски 
крајеви балкански.

Сунце је, као киша, расипало се кроз небеса, док смо 
залазили у то стење, с8 којег су падали у долину горски 
потоци пуни шљунка. Хучали су као и код нас. У освет- 
љењу кроз облаке, на седлу и самару пролазили су путе- 
вима сељаци, под кишобраном. Дуж пруге се тамно зеле- 
нело неко дрвеће,9 са црвеним плодом.

Тунели су се ређали, над урвинама. Пруга је усечена у 
стене врло високо, далеко, доле, остају села и парцелисане, 
бедне оранице, вредно грабуљане.

Кроз прозор читам натпис на једној станици која про- 
лете: Езопос.

У просеке у стенама црвеним, воз се монотоно увлачи 
и залази у кланце од камена што се непрекидно настав- 
љају као природне, огромне тврђаве.

Војничке страже, под шлемовима, и под грчком за- 
ставом, стоје дуж пруге од Лијанокладија и чувају при- 
ступе.10 У црвеном, сасушеном шушњу шума, земља је 
туда као и Србија.

На станици Делфи, ни носача, ни станице. Ветар дува 
као у Босни. Свуд, уоколо, високи огранци Парнаса.

Неколико сиромашних кућа и стаја. Ситни димшаци 
и дрвени прозорчићи, у сенци, под дрвећем, мазге и ма- 
гарци. Брда с11 ретком шумом и брда еа усевима пред 
нама, понеко дрво тек, у даљини, сенке облака на земљи 
и пуста, железничка пруга.

Као у неку страћару, товаре нас у један олупани форд. 
Сав ауто је начичкан пртљагом, џаковима, корпама. Све је 
то ужетом привезано за волан. Најпосле износе из станице 
пошту. Њу нам стављају12 у крило.

Јуримо затим долином у дивља брда, крај коза13 и 
једног пастира покривеног преко главе. У Гаврији заста- 
јемо код Лаласа крчмара. Грчка слова, а других нигде 
нема, само грчки натписи, утичу брзо на мозак. Осећамо 
да смо одсечени од целог света и да се возимо земљом 
Одисеја и Омира.

Мајсторски вози, пуним гасом, пролетер који седи за 
воланом, у планину, с14 које нам у сусрет силази боровље. 
На мотору виси икона15 Св. Ђорђа.

Дивна долина, тамо зелени борови16 остају под нама, 
серпентине иужу17 у црвену земљу брда, иза којих се по- 
јављују високи врхови. Као Црна Гора, шш највиша места 
Карпата, јављају се пред нама стене у  висини од две хи- 
љаде и петсто метара, зелено, дивље жбуње, горски потоци 
камењара, љубичасте урвине, и, у великој дубини, долина 
усахле реке.
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У безмерном плаветнилу, горе, непомичних крила,1" 
кружи птица. После толико времена опет видим орла.

Пут којим јуримо грчком хитрином градила је, за 
време рата, Антанта, ради превоза трупа, које су се дотле, 
у бродовима што су обилазили сву Грчку, до Солуна, да- 
виле уз стаклени поглед једнооких перископа подморница. 
У даљини, плави се Коринтски залив, Итеа.

Друмом пуним камења што се стално одроњава с19 
висина, силазимо у шуме маслина. Понеки сељак прође, с20 
кукастим, дугим штапом глумаца грчких трагедија.

Јуримо алејама маслина,21 кроз паланку која се зове 
Топоља. Шофер, врло вешто, баца пошту, новине, писма, 
пакете с22 мога крила. Разносимо је тако и делимо, од кафе- 
нејона до кафенејона, од села до села. Пред кафанским 
столовима, разузурени, седе мушкарци. Пошта им пада 
пред ноге, без речи.

Пролазимо кроз гужву поплашених, брдских коња. На 
њима црвене опаклије сељака, као кожа неких крвавих 
медведа. Кроз шуме маслина, прашним друмом, улазимо 
у Амфису. И ту сејемо пошту, брзо, као да сам бог Хермес 
трчи пред нама. У Амфиси застајемо на тргу пред клани- 
цом из које мирише овчетина.

На тргу, у парку, споменик од белог мрамора, калу- 
ђера, вође из грчког устанка. За појасом му два мраморна 
пиштоља.

Долина у коју смо сишли нанос је дивљих23 потока. 
Све до мора то је пшроко, пре мочварно, ушће, зарасло 
шумом старих, прастарих маслина.

Планине су остале десно и лево. Пред нама у зеленој 
равни, као перунике, појављују се таласи дубоко продрлог 
Коринтског залива.

Са лева улива се у море Плеистос али и он је сасвим 
усахнуо. Густа, зелена пратња маслина показује само траг 
речног слива. Дубоко, ту, у клисури, били су некад Делфи.

Сад се са24 тишине плавог залива, серпентинама, пење 
у висину од скоро шест стотина25 метара. Пут је усечен у 
црвено стење, испретурано од честих земљотреса, на том 
вулканском, светом тлу.

При уласку у дубоки процеп Плеистоса, на висини, на- 
лази се мала грчка паланка Кастри.

Село Кастри, било је, пре, дубље међу стенама26 тамо 
где су сада ископине Делфија.

Кастри, они бивши, плаћени су и срушени, а станов- 
ништву, мало даље, сазидане су боље куће. У најбољој 
међу њима, зове се хотел „Аполон“, станују сад странци.

Чувени Делфи, некада „заједничко огњиште" (коине 
естија) древне Хеладе, сад су велики, модри амфитеатр27
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ископина и разбацаног камења што лежи испод тих око- 
митих, страшних стена Парнаса, високих изнад ископина, 
вертикално, око 300 м. Над њима непрекидно, и увек, 
сваки дан, круже орлови.

Главна црта тог предела, дању руменог и светлог,28 
увече љубичастог и модрог, остаје то стрмо, а степенасто 
узвишење с29 плавог непомичног залива у дубини, у  полу- 
круг црвених клисура изнад Плеистоса што се сурвава 
е30 планине од две хиљаде и пет стотина31 метара. То непре- 
кидно уздизање тла до снежних врхова Парнаса.

При уласку у теснац, међу брдима, положај некадаш- 
њих Делфија не види се одмах. Прво се засветле та два 
окомита зида Парнаса, што блеште32 (античко име им је 
било ,,блистави“),33 а затим се погледа у мрак долине ко- 
јом се пут наетавља и диже даље. Између та два црвена, 
стеновита зида, пада вода Касталијског извора, а у да- 
љини, на брду, у висини од хиљаду метара, модри се село 
Арахова, крваво гнездо паликара за време грчког устанка. 
У њему је Караискакис подигао кулу од хиљаду и двеста 
одсечених арбанашких глава.

Предео пред нама огроман је и ванредан, далеко за 
нама остала је земља, шуме маслина у дубини, у маглама, 
залив као сребрно огледало и у њему Итеа.

Испред тог малог пристанипгга море је као три језера. 
У првом су два црна острвца, у трећем34 ртови и сенке 
планина.

При уласку међу брда где су остаци35 Делфија, у по- 
задини остаје модри пожар високих облака и бледи срп 
Месеца који се већ јавља и расипа, преко мора, зраке у 
далека, плава горја Пелопонеза, што се као измаглице дижу 
из пучине док се вече спушта.

У тами, скоро у мраку, лево од друма примете се тада, 
ископине.

Боје су Делфија нека жута модрина. У висини36 над 
стенама, стално круже орлови.

Изнад маслинових шума, опкољених високим брдима 
цела је та падина Парнаса као антички, трагични театар. 
Испретурана37 олујама и трусовима, пуна је, степенасто, 
камења.

Положај Делфија, писао је Страбон, имао је облик 
позоришта.

Да је ту у прастара времена, било пророчипгге то 
постаје схватљиво кад се сачека вече испод тих стена и без 
меланхоличног шетања, између ископина.

Велика, мистична, брђанска Грчка, прастара и дивна, 
открива се тајанствено у том пределу састављеном од ур- 
вина и високих извора и пукотина, из којих су некад из- 
бијали опојни, загушљиви димови.
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Као у древној Кини, где се обожавају38 земља и зима 
у коју се враћају сва бића,39 све воде, сви потоци, у Дел- 
фима, у почетку из храма, не чује се Аполон, већ грмља- 
вина и безумље. Подземље40 које рађа и убија све жи- 
воте.

Тек после, бог у облику делфина довео је у залив 
испод Парнаса критске морнаре и населио их овде, на ви- 
сини, указавши им се као младић дивног лика.

А тек при крају античког света, римски песници, учи- 
нише Касталијски извор „поетичним“ и прогласише Парнас 
седиштем Муза.

Околина пророчишта, у први мах, указује се сасвим 
балканска и сељачка, најчешћи звук, међу ископинама, на 
светом брду, изнад усахлог Плеистоса, мирни је,41 звонки 
глас бакаруша.

Више него игде, ту, око Делфија јављају се слике брд- 
ске, устаничке Грчке,42 неке недавне, бајронске Грчке43 
која се иначе прећуткује и заборавља.

Боље речено, у Делфима се увиђа колико она античка, 
хеленска,44 Грчка није била само приморска, градска и 
архитектонска, него и Епир и Локрис и Фокис и предели 
додонски и овај делфијски.

У заласку сунца окомите две стене, над Касталијским 
извором, нагнуте су као да се руше, на античко позориште 
делфијско које је откопано и откуда се обично ископине 
посматрају. У дубини, у маслинама, остаци45 су теменоса 
хероја. Под дрвећем леже разбијени, мраморни стубови. 
Последње су срушиле стене које се с46 Парнаса често од- 
роњавају. Стоје још само подзидја,47 киклопски темељи 
светишта. Маслине над њима су стара стабла, чворновата, 
суха, као страшне старице. Лишће им је сребрно, плод још 
зелен, ветар га тихо тресе.

Изнад ископина палестре, на високој огради друма, 
седи прашњав калуђер. Иза њега је чесма, водица и мали 
кафенејон, икона, један фењер и крст. То је Касталија48 
сада. „Калимера, калиспера“ — поздрављамо се.

Потпуна је тишина под слапом касталијским, у њој 
нестаје и дивљачко довикивање сељака и нечујни пролаз 
мазги.

Величанствене су маслине у тој тмшини и мир бле- 
доплавог неба горе. У провалије се спуштају обрађена поља 
и огромне, тамне, плаве сенке. Земљиште је испод иско- 
пина жуто, шуме маслина бледозелене, у дубини је,49 
међутим, потпуна тама, али основна боја предела остаје 
ипак ружичаста.
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Прашним друмом, на којем остаде, под извором каста- 
лијским, и једна скромна, турска чесма, засађено је младо 
багрење. Грчки сељаци спавају под шим и жене вредно 
преду. У даљини одјекује балканска песма као запевка, а 
одјек је међу брдима бескрајан.

Ветар душе само долином, према мору. Место реке 
види се како онамо отиче песак, пун шљунка. На подножју 
понеки црни чемпрес.

На падини величанствени темељи хијерона Питијског 
Аполона. Сад ванредна тераса50 са које се гледа меланхо- 
лично у вечност. Тама из долине, нека прастара тама, све 
обухвата.

Разбацано камење уоколо, огромни силни темељи, али 
које распознаје још само археолог, то су остаци51 Делфија, 
што су дивни и бели дизали се некад ту под Парнасом. 
Трава с52 великим комађем мрамора, свети пут, а дуж њега 
ископине што су остаци53 споменика победа, у бици54 код 
Леуктре, код Егоспотама, код Маратона. Фантастичан, у 
том гробљу камења, поново подигнут мали простилос Ати- 
њана и међу камењем остаци55 светишта земље.

Трава и чкаљ међу зидинама, где је некад стајао56 ка- 
мен који су сматрали средиштем света. (Не подвлачећи ми- 
сирски траг писци57 се играју апсурдног поређења поли- 
тичке улоге Делфија, са седиштем Друштва народа, Ж е- 
невом.) Гуштери трчкају по најлепшој ископини Делфија, 
мраморним блоковима Аполоновог периптероса, што су но- 
сили некад натпие: „Познај себе.“

У позоришту, које је имало 5.000 камених58 седишта 
(и где сад снобови из бела света долазе да гледају „обнову“ 
античке трагедије г. Сикелијаноса, грчког песника и ње- 
гове богате, театралне жене, Американке), још једном се 
указује сва божанска лепота планина око Делфија. Стене 
као да су не само у сталном трептању, него и у59 покрету, 
чудне и страшне као да се померају.

Прах белог камена с60 Парнаса једино је што је видно, 
кад се превуче прстом по тлу, тамо где је била зграда Кни- 
ђана украшена Полигнотовим сликама.

Бледа месечина још је сребрнија, горе, на брду, у ста- 
диону који је сав откопан. Одатле цео један део Коринт- 
ског залива трепери у дубини. (Живот се чини не само 
апсолутно пролазан, него и сасвим неизвестан и тренутан. 
Тишина, ту, где су хиљаде гледалаца урлале победи Гело- 
новог четворопрега61 постаје гробна. У ритму химне почиње 
у мозгу сећање да говори: „Људи и богови род су један 
исти, јер иста нам је мати удахнула живота дах.“ Одмах, 
међутим, у памћењу се јавља други глас, што шапуће:
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„Свршетак свега, о сине, високи је Зевс; он поставља, где62 
хоће. Човек је без смисла. Увек смо живи само један 
дан“. ..)

Језива меланхолија тако, ма колико да је помешана с 
литерарним63 реминисценцијама, истински обузима на крају 
дана у Делфима и не пролази ни сутрадан, ни идућих.

Ископани бронзани победник на колским тркама, један 
од најлепших бронзаних, античких кипова, својом непо- 
мичношћу, својим погледом (очи су му од жутог камена) 
појачава још ту жалост, ту таму која је главно осећање 
што у Делфима испуни путника. (Кип, ма колико виоок, 
сав је лак, узде, одличне ноге, рука64* у витрини, све је 
дело неког великог уметника. — Кад бих само могао да 
избришем из сећања луду и комичну копију те скулптуре 
коју сам видео постављену под плафоном65 у најновијем 
биоскопу, летос у Паризу.)

Под балконом хотела „Аполон“,66 прашни друм про- 
лази, својим сељачким призорима као река, у којој се све 
заборавља. Утисак дубок ипак остаје да нешто протиче, а 
да на једној страни остајемо ми, а на другој у коју смо 
тужно загледани, планинска, безмерна67 страшна Земља.

Пророчица Питија, бабетина сеоска коју су свештеници 
искоришћавали, остаје све више један од оних података 
којих је толико, у апсурдном начину литерарног приказа 
антике.

Место ње68 у Делфима, у потпуној усамљености тог 
хотелског балкона, високо над горостасним Крисијским 
приморјем, ја сам опет видео ону праву пророчицу, каква 
је била у архајском добу у Делфима.

Сумпорним испаравањем из провалија опијену младу 
девојку, којој се коса диже, сву у вриску конвулзивног 
нервног напада, са очима исколаченим, док је свештеници 
носе избезумљену на троножац, а она у несвести шапуће и 
дрхти, покривена69 сва ловоровим гранчицама.

Страшну лепоту земље и земаљских створова коју сам 
наслутио више него игде пре, у мраку, у ноћи, на том хо- 
телском балкону, изнад демонског залива и под грозним 
стенама Парнаса.

Као Парменидова мешавина, воде и пожара, свет је 
нестајао у слици природе која је заспало село Кастри 
окружавала. Издалека се чула потмула грмљавина.70

Пролазни путник и у Делфима, после једног бесмисле- 
ног живота, седео сам ето над разбацаним камењем што је 
једино остало од највишег светишта оног народа коме ни 
један више није дорастао.
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Погнуте главе ништа утешно нисам знао71 да кажем 
себи на крају тог грчког пута, сем оног парменидског да су 
светлост и невидљива тама еквиваленти.

Тама је била, у то није могло бити сумње, човек, у 
мени, а у даљини, изнад Делфија, светли су били врхови 
планине снегом покривени.

1934.
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АКРОПОЉ

Вечерњи експрес прелази лагано, у мраку, македонску 
границу. Улаз у Хеладу сасвим баналан. Не виде се пла- 
нине, не воиде се чак ни маслине, нигде ни једног стуба 
дорског, или јонског, или коринтског, ничега од оне мра- 
морне, беле Грчке, за којом смо толико чезнули.

Па ипак, од првог додира већ, аристофански, незабо- 
равни податци. Улази војник у вагон, поздравља и испи- 
тује, учтиво, француски. После њега чиновник, цариник, 
масне косе, са марамицом, од женских чзлпака, у џепу на 
срцу. Пипа нас по свима џеповима и смеши се. Вади нам, 
својеручно, новчаник и прегледа банкноте. Пита меланхо- 
лично: „Драхми, долар, долар?“ Затим нам претура по прт- 
љагу и смеши се. Кажемо му да смо песници. Не верује. 
Чини му се да кријумчаримо свилене чарапе. Показујемо 
му препоруку грчког посланства. Тада нас снисходљиво 
пљеска по рамену. Да се не љутимо.

Сутрадан, а била је јеврејска нова година, будимо се 
у Солуну, свечаном, мирном и раздраганом. У јутарњим 
листовима генерални гувернер Македоније честита празник 
„браћи Израилцима“. Доносе именик европских држава, 
подељен на оне које гоне Јевреје и на оне које их не ди- 
рају. Сем тога као сензацију вест „За покрштене“. Да се 
св. Отац Папа заузима, код немачке владе, за покрштене, 
јеврејског порекла. — Нигде мира и свуд та грозна збрка 
у свету.

Јутро ми пролази, после, у лоџи „Медитеранеан“ хо- 
тела; пред нама је плаво, Јегејско море. То је већ Грчка.

Затим сачекујем подне у неизрецивој беди турске ва- 
роши, на брду; имам утисак да сам у турском гробљу, по 
којем се крећу мртви, сасушених цеваница, увијени у крпе, 
тавна лица као земља.

При повратку на обалу, видим да је у вароши све 
устало, изишло на улице и да седи пред кафанама. Мада1
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није пазарни дан проучавам издржљивост којом се у тој 
вароши зарађује драхма.

Код Бејаз-куле, један фотограф крај свег нашег опи- 
рања удесио је тако да нас трипут фотографише и да три- 
пут наплати. Слике нисмо добили, нисмо их ни тражили, 
уживали смо у његовој руци, и његовим прстима, мађио- 
ничарским.

Недалеко, на таласима, љуљао се сребрн, трептав, ита- 
лијански хидроплан. Један од оних што саобраћају до Ца- 
риграда и Родоса? Мртви, средњевековни, крсташки Родос, 
припада опет Венецији, али сад као неки, са Лида, далеко 
на Исток истурени, хипермодерни хотел са плажом.

Човечуљак што продаје пертле посматра нас испод ока, 
док стојимо, тако, загледани у Јегејско море и мислимо на 
једно далеко острво. Затим нам, на свим језицима, говори 
нешто што се чинимо да не разумемо. Најпосле, љутито 
почиње, као да меље кафу, да говори грчки. Оно што смо 
некад бубали на грчком долази нам на памет: „Седам се 
градова отимаху да се у њима родио Омерос: Смирна, Ро- 
дос, Колофон, Саламис, Киос, Аргос, Атене.“

Човечуљак што продаје пертле најпосле одлази, заду- 
ван. Узалуд је толико говорио. У даљини, при изласку из 
луке, море се још више плави. После толико година, опет, 
видим тај аметист, грчко море. И чујем у себи како се пре- 
лива ритмички сгих: Смирна, Родос, Колофон, Саламис, 
Киос, Аргос, Атене. Непролазна лепота језика античке 
Грчке.

Лака флота крстарица и разарача усидрена је у спољ- 
ном пристаништу. Силоси и базени 5ће11 компаније. Све- 
тина жури и тиска се дуж обале. ,,Кипрос“ и „Акрополис“, 
два брода из Пиреја спремни су за полазак, свет се око 
ших прашта. Први пут, тада, међу толиким нечистим ли- 
цима, пречисти лик једне Гркиње. Онакав какав је био и 
пре две хиљаде година.

Све је живо и ужурбано око мене, све ради, и старци. 
И галаме. Војници у грчкој папучи, са црном подвезицом 
и кићанком под коленом, и морнари, опаљени, чврста ко- 
рака. Док је вика и гунгула све већа, тишина око породица 
што плачу. Одлазе али у очима ми остаје сва та сиротиња, 
скромност и ужурбаност грчке гомиле. Ознојени су, тегле, 
дижу терете и задовољни су кад мало одахну. Изгледа као 
да би сви могли, са две-три маслине, да се прехране.

Идући дан, у пилићару који из Ларисе, увече, догура 
до Атине, ја сам још дубље осећао како око мене све жмви.

Неизмерна је, дивна, лепота планине и земље грчке, 
кад се прође испод огранака Парнаса.
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Вагон којим путујем, међу старим вагонима што дрма- 
ју, турски је и има са једне стране отворени ходник, по 
коме се шета као по неком босанском доксату. Кроз прозор 
улећу, као ситни балончићи, цветови оне биљке која се у 
нас назива „мушка верност“. Лево и десно, у даљини, 
модре се планине; оне су потпуно голе, плаве и камените, 
оштре, фантаешчне, у измаглици.

Воз полази из станице, уз прилично петљање. Прво 
лупају у звоно, затим се купе они који купују карте. Онда 
опет звоне и сви дувају у трубе. Путем крај пруге жури 
неки фордић, неко из њега виче: „Захарија“, а викани по- 
маља главу из вагона и одговара. Разговарају тако неко 
време.

Због јаког сјаја сунчаног, планине остају, непрекидно, 
у плаветнилу и магли, велике, непомичне. Код Ракхе, ста- 
ница је као шупа нека у цвећу. Под ведрим небом један 
сто. То је канцеларија шефа станице. Товаре џакове. Ка- 
пути су им бачени на дрво. Поп један само стоји крај њих 
лено и броји бројанице док сељаци издиру.2 Сиромашним 
пољем пролази поворка; ни раса коња није класична.

Све је скромно и сирото дуж пруге до Атине и сведочи 
о стрпљивости једног жилавог народа. Отац са петоро деце 
путује крај мене. У страшној врућини, он на свакој ста- 
ници излази и доноси деци воде. У једној кутији од сар- 
дина.

Мале и сиромашне су и све станичне зграде и „ресто- 
рани“. Под стрехом од сламе неколико магараца. Корпе са 
ражњићима, тврд сзир и хлеб. Свет задовољно купује.

Пред вече, на доксату вагона, све више гаче, у једном 
џаку, гуска. Попци, кад воз стане, зачују се из траве. Код 
Тебе мислим на Епаминонду. Дуж воза ничег до мало соде 
и неког пецива што личи на нашу чесницу, а зову га 
„бранго“. Неколико нових кућа, мало боље село.

Нешто дуже застајемо у станици Оиноке. Пошто у 
возу нема клозета сви мушкарци искачу и врстају се крај 
зида.

Атина има велику станицу у Пиреју. У самој вароши, 
на крају једине пруге што везује Грчку, сувим, за Европу, 
станица је стара, тескобна и скромна. Тим је дубљи утисак 
после, на раскошно осветљеним широким авнијама милион- 
ског града, чије су улице повукли минхенски архитекти. 
Пред хотелима и кафанама светина седи на улици и испија 
безбројне чаше слатке воде. У мрачном парку, на столицама 
од сламе мање се поручује. Грк штеди. Око мене грицкају 
бадем. Момак ме је приметио, у сенци што је у атинском 
ваздуху као од плавог велура и пошто ништа не поручујем, 
доноси ми чашу хладне воде. Као и у Шпанији, и овде, то

253



је знак гостопримства, најлепши поздрав који се може за- 
мислити.

Велика, огромна варош ври у ноћи; у дубоким мрачним 
парковима краљевског двора тишина. Парови на клупама.

У неизмерној лепоти плави се провидна атинска ноћ 
и у њој жути Саронски залив, а над црним стенама бели 
се Акропољ.

Осветљен је рефлекторима, у част енглеске морнарице 
која је усидрена напољу у заливу. Атина тако осветљава, 
чешће, своју вечну рекламу.

Причали су ми да је дубок утисак, када у ноћи, у 
Москви, тако, осветле црвени барјак на Кремљу. У Паризу 
на тргу Конкорд памтим и ја осветљен обелиск. Не могу 
да заборавим ни како је у Берлину, о прослави републике, 
играла гомила око једног осветљеног аута, иза Бранден- 
буршке3 капије, уздигнутог у ноћи на пиједестал као злат- 
но теле нашег времена. Акропољ, осветљен над Атином, 
још дуже ћу памтити.

Нема сумње, у тој боји вампира и белог чаршава, 
Акропољ није најлепши, али никако дубље не остаје у 
памћењу. Таквог, фосфорног, какав је у мозгу, у мислима, 
носимо га много више, и дуже, у нама, него у природним 
његовим, обичним бојама.

Идућег дана, на крају минхенске, дуге улице, над пал- 
мама, белим крововима, градском вревом, мравињаком трга 
Омонија, жутим, устрчаним слоновима хипермодерних, 
атинских аутобуса, изгледао ми је чак и апсурдан, али 
колико је био на свом месту кад је грануло сунце!

Пера песника описала су Партенон, храм, стубове, ре- 
љефе и метопе, али скоро нико не пише о стенама на ко- 
јима све то почива. Па ипак, изнад зелених дивљих жбу- 
нова, борова, ловора и агава, те ужасне стене, и без Пар- 
тенона, памте се.

Кречњак, 92 м висок, жути се у јутарњем ваздуху, у 
којем су мраморне рушевине сасвим ружичасте боје.

Облик брда и заравни на њему такви су да остају за- 
увек4 у сећању и то тим оштрије што је тај облик сличан 
на свим главним местима грчке прошлости: у Микени, у 
Тиринсу, у Коринту, па и у Троји. Ако са улица Атине, 
издалека,5 Партенон изгледа лак и бео, кад се приђе под 
падине брда на којем је, Акропољ постаје огроман. Барок- 
на, уметничка, белина се губи, стварност стене, тежина, 
ванредна силина тла се појављује.

Из мора атинских кућа Акропољ се чини мањи него 
што је и то разочара, при пењању до Пропилеја међутим, 
све више расте. Ликабет, сва околина, заједно са њим уз- 
дижу се и постају значајнији од уличне вреве. Зато што 
има нагиб, зараван дуга 270 м и широка 156 м сва од ка-
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мена ружичастог, са жилама боје ћшпибара, изгледа још 
већа. У рушевинама стена и зидина, некад, гнездиле су се, 
прелетивши мора, роде. За време персијских ратова Акро- 
пољ је брањен тако да су са брда одроњаване стене које су 
мрвиле све на свом страшном путу. Док сам у Пропилејима 
тражио и разгледао ударце од топова венециј анских галија 
прожимао ме је тај осећај снаге брда самог по себи, и без 
духовне лепоте грађевина на шему, што су понос чове- 
чанства.

Земља сама, кад се гледалац осврне, околина Атине и 
море, море боје љубичица, са острвима, Саламином и дру- 
гим плавим обрисима у даљини незаборавни су са степе- 
ница Акропоља. Вековно размишљање о лепоти грађевина 
од мрамора и дивљење делу уметничком, стопило се овде 
са лепотом самог тла, отуда ту толико фасцинира Грчка. 
Могла је она бити у ропству и понижењу столећима, све 
до год. 1824. у њеном тлу самом, у битности својој, она је 
она иста која је за Фидије била.

Пред Пропилејима, утисак је пун. Баш зато јер је ру- 
шевина, та капија у чијем ритму горостасних стубова шуми 
и сећање на Нил и Египат, пропушта сен нашу под своје 
огромне блокове, све већа и већа.

Кад се седне на један од каменова који леже уоколо, 
крај срушених стубова, постаје се ситан као што је радник 
кад брише зној са чела, на дну неког огромног каменолома. 
Ветар што дува на тој висини, појачава још тај утисак 
надземаљског прошлог. Све што је било у Атини духовно, 
све што је живело, чини се да је отпловило морем и не- 
стало у даљини, али је пре тога зазидано и урезано овде 
горе, над тврђавом дигнутом после победе на Еуримедону 
што се сад „распада као прах, док на Маратону цвета 
дрвеће“.

Прву вечерњачу дочекујем, тако, снужден на степени- 
цама од којих би свака била достојна да буде мраморни 
престо и први пут, откад ходим светом, осећам ту у Про- 
пилејима, при уласку у Акропољ да се дижем и корачам у 
висину.

Као и Епаминонда, најчистији Грк у мом сећању и 
моја сен, на Акропољу, застала је задивљена од Пропилеја.
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НАШ ЗАГРЕБ

Никада нисам изгубио утисак који носим у себи из 
доба када је Загреб био наш брат и када је, усред1 рата и 
туђинског хаоса, осећао словенски и био за Србију. Ни- 
какви догађаји не могу да ишчупају из мене осећај да нема 
разлике међу нашим крајевима који су некад одолевали 
Турцима и заносили се идејом јединства не само целокуп- 
ног нашег народа него и великог мора Словенства.

После једног пута, ових кобних и тешких дана, ја сам 
у Загребу осетио све то још једном, занет његовом про- 
шлошћу и његовом садашњом, јесењом лепотом. Пред 
ковчегом Блаженопочившег Краља Загреб је манифесто- 
вао, онај прави наш Загреб, коме не припадају само неко- 
лико издајица и шачица бедних плаћеника. Загорје, са 
својим сеоским мирисом и тишином, у сељачком руху, пла- 
кало је над одром највишег оличења наше државне идеје 
као и Шумадија.

На брегу, као тврђава, изнад модерног Загреба, стојао 
је натуштен и после сунцем обасјан Загреб прошлости, наш 
Загреб, народне историје. Изнад кровова трговачке вароши, 
у којој је било много туђинског духа и туђинаца, сунчале 
су се старе зграде, старе неколико векова, дворови, бански 
двори, палате хрватских старих породица, прво хрватско 
позориште, читаонице илирског покрета, трг светога Марка 
где је спаљен Губец. Трг на којем су године 1845. изгинули 
одушевљени србофили од аустријских пушака. Цела та сли- 
ка као да се још једном наднела над одар Краља који је 
волео ту слику и коме је припадала.

Оронуо и стар, тај део вароши био је тих дана наро- 
чито миран и у њему је било само голубова. Некада ту су 
становали немачки и талијански насељеници, занатлије, а 
права маса наша и велможе хрватске у Приморју. Тек од 
XVIII века славенски елеменат узео је и ову узвишицу, 
али народ то и данас не зна и тврдо верује да је у њему

256



одувек била стара слава и моћ народна. Тишина је сада под 
старим тврђавама, где су некад била Сурова Дверце и Каме- 
нита Врата, под сводом светли олтар и слика Марије ма- 
тере божије пред којом клече сељанке. Шапат о Блажено- 
почившем Краљу иде и ту од уста до уста. Пред једним 
великим срцем Богородице, избоденим мачевима, трепере 
мале, многобројне свеће, међу цвећем.

Под црним заставама и кућама завијеним у црно, ту 
горе, у старом, историјском Загребу, тражим оно место где 
је бан Хрватске барон Јосип Јелачић год. 1848. положио 
заклетву пред српским патријархом Јосифом Рајачићем. 
У јесењем предвечерју цео тај део вароши још се једном 
појављује као мени драга слика. Сад је тај историјски 
део града дигнут високо и испред његовог пожутелог др- 
већа указује се доле сва нова варош и поља и Сава. У ти- 
шини горе нема трамваја, ни кола, ни хуке. Као на гробљу, 
при сахрани која као да траје већ неколико дана, воћњаци 
су увенули и лишће опало.

Са утисцима оне бескрајне, црне масе која је оплакала 
и испратила ковчег Краља, повукао сам се ту горе пред 
стару кућу Фрање Марковића који је певао старославенски 
еп. На мирном великом тргу, са фонтаном, осећао сам да 
исто срце које је куцало дуж личких, жељезничких пруга, 
увијених у црно, куца и овде. Из дубине допирали су 
мирни врхови јела и борова и круна дрвећа. Одмах до куће 
песникове је дом у којем је становао некада Петар Зрињ- 
сни. Међу њима води стара улица са црним опуштеним 
заставама.

Погнуте главе ишао сам до старе градске Већнице, где 
је кућа првог хрватског позоришта. Ту је, после толиких 
шдина немачких представа 1840. јуна 10. први пут играна 
хрватска драма. Пред том кућом пало је највише жртава 
1845. када је „хрватско-вутерска“ (мађаронска) странка 
водила последњу битку против Славјана, Илираца. Ту је 
пук пуковника Сарторија пуцао на одушевљене народњаке. 
Пук аустријских војника састављен од самих Талијана.

Моје мисли биле су остале код оних маса које су сатима 
стојале и нису се разилазиле из вароши, после одласка 
воза са посмртним остатцима Витешког Краља Уједини- 
теља.

Сад је реч о атентаторима, и код нас, и у иностран- 
ству. Али кад је већ реч о њима, не треба превидети оно 
што је очевидно.

Очевидно је да је у туђини огромним новцем учињено 
све да се искористи општа беспослица. Беда радничких 
маса које су годинама ван својих земаља, у страним др- 
жавама, или у америчком исељеништву. На тај начин 
желело се да се у атентаторске логоре одмами бар неко-
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лико десетина људи, расшо наших, па да се од њих на- 
чине „усташе" и зликовци, уз припомоћ батина. То неко- 
лико имена, бедних плаћеника, у марсељској трагедији, у 
списку иследника уопште, игра врло споредну улогу.

Већина, велика већина, криваца има типична имена и 
типичан лик оног туђинског, варошког елемента који је и 
пре рата мрзео Србију горе него врага и који је и сада 
мрзи као да је срце које још куца у Југославији.

То је онај елеменат нижег света који је своју „кул- 
туру“ стекао по пиварама и туђинским касарнама, у којима 
се псовало и вређало све што је српско одвајкада.2 Не тре- 
ба3 заборавити да је највећи живи историк хрватски г. Фер- 
до Шишић јасно оцртао мржњу коју је тај елеменат имао 
и против свега што је било хрватско и народно све до 
XVIII века. У тој средини из које су никли типови који 
носе име Бжик, Поспишил, Ерих Лисак, Херенчић, Зингер, 
Кремзил и остала, која заиста нису наша.

Али оно што чини срж те банде, оно што чини мозак 
њен и срце то је аустријанштина, стара аустријанштина, 
душа црно-жута.

Кватерник, Перчец, Перчевић, Дујић, Селетковић, и 
други све су то бивши активни аустромађарски официри, 
црно-жути, или њихов пород.

Мржња њихова на Србију, као и на родољубиву Хр- 
ватску, била је не само фанатична, плаћеничка, него и 
ниска, одувек4 подмукла мржња ренегата. За њих је у 
логору атентатора наставак рата у туђој служби и за ту- 
ђински залогај који лижу покорно као псета.

Оно што они дубоко мрзе то је била увек рука рође- 
нога брата, оно чега се они стиде то је наша сељачка маса, 
оно што их је чинило дрскима, то је скромност и паћеничка 
трпељивост нашег света.

Из њиховог круга били су не само најгори крволоци 
за време окупације, него одатле потиче и фама наше 
,,некултурности'‘, заосталости, и свих других епитета ко- 
јима су они у туђој служби, решавали лако проблеме 
нашег јединства.

Та плаћеничка банда није никад била чак ни измет 
Хрватске, она је одувек5 измет туђинског, црно-жутог 
најамништва, од разних цуксфирера све до господина Сар- 
котића.

Витешки Краљ наш Ујединитељ пао је од њиних пла- 
ћених метака исто онако мученички, јер је био светао, 
као и прва жртва, пре двадесет година код Шапца.

258



КРАЉИЦА СЕВЕРА, ШТОКХОЛМ

I

У Шведској, земљи зимског спорта, пролеће гране 
каено. После Ускрса у њеним северним крајевима тек по- 
чиње права сезона скијаша. 'Авионски саобраћај у Шток- 
холму отвара се тек јуна. Путници за Штокхолм путују 
зато сви оном главном пругом која везује Шведску, преко 
мора, са Немачком и Данском. Али и тако, долазећи же- 
лезницом, у Шведску, путник има шта да види путем. На 
путу кроз Данску грандиозне жељезнмчке мостове преко 
мореуза какви се граде иначе еамо у Америци. На путу 
кроз Немачку велике бродове који примају у себе читаве 
возове и превозе их, преко мора, на шведску страну.

Четири сата траје та чудна вожња морем о којој би 
наши стари мислили да је само прича. Путник спава у 
својој постељи у жељезничком вагону, а жељезнички вагон 
путује по мору и љуља се на таласима. Шором шајка а 
Дунавом чезе.

Шведска земља

Велика је промена која се осећа већ на првом кораку, 
у Шведској. Основна разлика можда би се могла изразити 
на тај начин да је благостање у тој земљи својина свих а 
не само појединих друштвених класа. Али не само благо- 
стање него и технички проналасци, и просвећеност, и уљуд- 
ност и што је најглавније једна безбрижност какве другде 
нема. У Шведској, од првог корака, примети се да влада 
необична тишина међу људима. То је земља каквих је 
можда било пре рата али каквих више нема.

Предео који се види из воза до Штокхолма није много 
променљив, ни сликовит у простом смислу речи. Цео дан
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то су скоро исте зелене ливаде из којих избија гранит, 
јелове шуме и језера. Али под чудним1 поднебљем, осо- 
бито увече, сав тај предео изгледа као земља снова, са 
лепим и дубоким бојама.

Нарочито јужни део плодан је и богат. Пред плуговима 
се виде упрегнути огромни шведски коњи, а има доста и 
трактора. Скоро око сваке станице виде се ванредни пар- 
кови, хотели пред којима је пуно аутомобила. Куће личе 
много једна на другу. Нема разлике између оних у центру 
и оних на крају варошице.

Пролеће је у Шведској кратко и долази доцкан, Зато 
је ваљда тако бујно. Ових дана сва је Шведска била дубоко 
зелена и сва у цвећу. Баш зато што је тако далеко на се- 
веру пролеће опија људе. Скоро у сваком месту школска 
младеж прослављала је такозвану „славу пролећа“ и крај 
школске године. Скоро у сваком селу сељаци, у свечаном 
руху играју ка пољани.

Брзи воз Копенхагвн—Штокхолм
Да је Шведска у социјалном погледу далеко одмакла 

о томе се много писало. Трећа класа у шведским возовима 
има своја кола за спавање. Дрвене клупе у тој класи пре- 
вучене су меком превлаком. Трећа класа руча заједно са 
првом и другом. Људи једу исто и пију исто. Немр оних 
лица што гладна гледају у прозоре вагон-ресторана.

Међутим, није то само социјални напредак у питању 
равномерне расподеле зараде, него и нешто друго. Висока 
култура шведског народа.

Нема сумње Шведска је у епоси благостања. Последњу 
кризу пребродила је пре пет година. Од тада њена индус- 
трија опет извози много и цвета. Али онога дана кад падне 
марка, кад Немачка буде опет конкурент у извозу машина, 
криза опет може доћи. Па ипак социјална правда остаће 
иста.

Незапослености у Шведској нема. За сваког има рада. 
Просечно радник зарађује толико да живи боље него код 
нас чиновник. Па ипак питање није само у томе.

Посматрао сам носаче на етаницама. Не верујем да 
зарађују десет пута више, релативно, него наши. Али су 
они мирни јер знају да су збринути уопште. Друкчије се 
са њима поступа. Друкчији је чак и пртљаг који носе. И не 
носе га као стока. Имају своје чисто одело. Свој удобан 
одмор. Своје кућице. Школе за своју децу. Сваки налази 
да је природно да радник има исто тако доброг лекара, и 
болницу, као и богат свет. Није у питању само висина над- 
нице, него и дух који влада међу људима у Шведској. 
Нема дрекаваца.
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Тај свет који из треће класе дође да руча са онима из 
прве нити жели да разбија главе, нити да псује, нити да 
по пагосу пљује. Никада сељак у Шведској није био роб, 
ни за време феудализма. Има сељачких породица које већ 
две стотгше година дају шефове партија, и министре, па 
су ипак, остали сељаци. Али ти сељаци читају у возу 
кшигу и имају код куће телефон, не желе да чују много 
о политици, још мање о револуцији, или нередима и нити 
се стиде нити се уклањају пред господом.

У шведском вагону за ручавање много се једе и при- 
лично се пије. Само нико не жури. Вагон има један спе- 
цијалитет: то је мало одељење где седи једна госпођица 
која води надзор над келнерима и збраја рачуне. Приметио 
сам да јој келнери дају најбоље залогаје. Све се у вагону 
врти око ње. Сви се на њу смеше и она се на све смеши. 
Некада је чувени светски сликар Цорн сликао овакве Шве- 
ђанке као робиње. Хтео је да покаже да су опасне и као 
робиње својим погледом. Сви моји Швеђани у возу, месго 
политике, или бучног разговора, редом су застајали по- 
мало2 код те лепе девојке, после ручка.

Богами, на први поглед, безбрижна ова земља Шведска.

11»

Као слика, по своме положају, Штокхолм је заиста 
једна од најлепших вароши на свету. На улици Кунгсга- 
тан, где једна улица прелази, на мосту, другу, подигнута 
су два облакодера. На врху једног налази се кафана и 
тераса. Са висине од деветнаест спратова поглед обухвата 
целу варош изидану на стенама од гранита, повезану мо- 
стовима, сву у зеленилу паркова и шума и сву дигнуту, са 
својим црквама и дворовима на водама мора и Меларског 
језера, као нека нордијска Венеција. Поглед обухвата мо- 
дерне улице закрчене аутомобилима, краљевски двор и 
цркве, позлаћена кубета, убојне бродове у заливу и пред- 
грађа на ониским брдима. Кроз дубоко зеленило свуд про- 
бијају језера.

Штокхолм има још неколико тераса са којих се види 
у свој својој лепоти, на водама. Из врта једне мале кафа- 
нице, на крају улице Фјелгатана, поглед је нарочито неза- 
бораван. На гранитним стенама, изнад језера, види се скоро 
цео профил вароши са свим својим монументалним грађе- 
винама, целом својом архитектуром.

Иако4 Штокхолм има мало столетних грађевина, из- 
гледа врло монументалан и сав превучен патином времена. 
Невероватно је са коликом је мајсторијом на пример 
огромни двор Општине назидан у стилу старинском. Сво-
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јом кулом, високом сто метара, својим колонадама, ова 
огромна зграда на језеру, иако3 је завршена тек пре три- 
наест година изгледа као да постоји раскопша и отмена, 
већ вековима. Тако је и са многим другим монументалним 
грађевинама. Једном краљу, из једне нама суседне земље, 
десило се, кад му је ратни брод улазио у залив Штокхолма, 
да је запитао, показујући прстом на једну грађевину у 
даљини: „Је ли то шведски двор?“ А била је електрична 
централа.

Велосипедисте

Штокхолм са својих седамсто хиљада® становника муку 
мучи при уличном саобраћају. То је варош у којој нема 
собе без телефона и где је огроман број аутомобила. При 
томе нигде у Европи није таква тишина. Шоферима је 
строго забрањено да употребљавају сирене, па чак и нај- 
мање звучњаче. Морају да возе без икаквог гласа само 
знацима. Немогуће је замислити веће мајсторе него те 
возаче, ни луђу вожњу, него тај тихи шум кроз метеж 
улица. Сто пута идемо укорак,7 сто пута стајемо у послед- 
њем тренутку, сто пута ми се чинило да је судар неизбе- 
жан.

Али има нешто чудније. То су они што се возе на 
точку.

У ствари сва је Шведска на велосипеду јер има ван- 
редне путеве и друмове. Велосипедом се возе не само 
мушкарци, него и жене и девојке. И баш та деца јуре 
лудачком брзином међу аутомобилима, без обзира на то 
да једна ситница може значити прегажено тело и смрт. 
Пред фабрикама стоје стотину велосипеда. Радници долазе 
и одлазе велосипедом брзо као неке коњичке чете. А ста- 
тистика несрећних случајева каже, да их мање гине у 
фабрици, међу страшним машинама него при доласку од 
куће и одласку кући.

Шведска има више од 2000 линија на којима возе 
аутобуси. Али испред њих и иза њих, и кад јуре највећом 
брзином, пролећу и преплићу се велосипедисте, да се чо- 
веку кожа јежи.

Све то у потпуној гишини. У

У Стриндберговом ресторану

Краљевски двор, цркве, Нордијски музеј, опера, палата 
Миниетарства спољних послова и многе друте грађевине 
привлаче пажњу странца у Штокхолму.
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Међутим, оно што од почетка изгледа типично то су 
штокхолмске кафанске терасе офарбане зелено или црвено 
и ресторави скривени под земл»у у којима јелу и пићу 
краја нема.

Мада8 је сунце тако кратак гост, или можда баш зато, 
сви прозори са улице имају црвене сунцобране као да смо 
у Шпанији. Невероватна учтивост која у Штокхолму свуда 
влада дочекује и у кафанама где је некад Стриндберг пио 
и у подрумима где је Белман писао стихове и сам их певао. 
Келнерице праве реверанс гостима. Љупко се смеше. Пуб- 
лика говори скоро шапућући. Затим се наздравља и пије. 
Законом је забрањено шведском грађанину да набави више 
од четири литре недељно. Пиво се не броји. Сем тога на- 
пољу ван залива стоје бродови из Финске и Естонске.

То је уосталом и једино што се Швеђанима може пре- 
бацити и чега се боје. Последњих година немилосрдно су 
повели борбу против алкохола и забране су сад по кафа- 
нама врло строге.

Смергосбордет

Као што је познато у Шведској се изванредно гости 
и ванредно једе. Ујутру до једанаест сати траје зајутрак. 
Од једанаест до три после подне доручак. Затим долази 
ручак од четири после подне до осам увече. Па тек онда 
главно, вечера од осам до једанаест.

Све се то почиње, међутим, још типичнијом закуском 
која се зове „смергосбордет“ (масни сто). На столу су по- 
ређане у безброј чинијица разне ђаконије, ракови, свакојаке 
рибице, јаја, ајвар.

Права, поштена јела долазе тек после.
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ШВЕДСКИ КРАЉ ГУСТАВ V У ПУБЛИЦИ

Штокхолм је у знаку авијатичарских утакмица које се 
ових дана припремају. У Штокхолму је 15. овог месеца 
отворена изложба авиона (Шз)1 и случај је хтео да сам том 
отварању присуствовао и ја.

У павшвонима врвео је елегантан свет богатог Шток- 
холма, али и врло много стручног света.

Фабрика чехословачких мотора „Валтер“ имала је 
своје просторије. Своје просторије имала је и пољска ави- 
јација, али је све њих надманшла Немачка. Примећено је 
колико се не показује совјетска индустрија и са колико је 
трошка уређен немачки павиљон у ком је било много 
модела и један огромни Јункерсов апарат који је публика 
нарочито посећивала.

Напољу је летео хидроавион шведских пруга и један 
жироплан који је као коњиц вилењак прелетао преко 
Штокхолма. Шведска индустрија била је изложила наро- 
чито оптичке апарате и моторе са сликама фабрике чуве- 
них контраавионских батерија Бофора.

Гунгула је била велика, али оно што је у тој светини 
било најинтересантнцје то је била појава краљевске поро- 
дице која је пролазила без икакве пратње, без полицијске 
ограде, сред народа.

Краљ Густав V

Иако по уставу краљ нема велику моћ, сви добро знају 
у Шведској да краљевска породица, лично, дубоко утиче на 
развој догађаја, нарочито преко престолонаследника који 
је већ близу педесете и добро познат својим научним ра- 
довима.

Као што је познато краљ Густав V необично је оми- 
љен и крај свег аристократског духа који се осећа у Швед- 
ској потпуно је пример демократског владара.
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У почетку светског рата било је много Швеђана који 
су мислили на рат. Данас сви благосиљају своју владу која 
је успела да остане неутрална. Неутралност у рату постала 
је у Шведској извор благостања.

Међутим, да није било чврсте воље краља Густава V 
тешко да би се била та неутралност до краја одржала.

Ванредно културан, стари краљ и данас уме да чува 
свој положај изнад партија. Лично он се истиче само у 
спортском животу и крај својих осамдесетих година још 
увек 'је један од најбољих играча тениса (Мистер Г.).

Краљ Густав V започео је једну нарочиту епоху монар- 
хизма у Шведској. Повучен, изгледало је да само посматра. 
Али они који знају прилике у Шведској, уверавају да се 
његова и те како слуша и да краљевска породица и сад 
има иницијативу и да влада.

Свежина старога краља просто је невероватна. Са сво- 
јим братом Карлом, исто тако врло високим као и он, стари 
краљ се попео да разгледа велики немачки апарат без 
икаквог придржавања. И сишао је лествицама кораком 
младића.

Шведски престолонаследник

Многе државне послове стари краљ препушта своме 
сину, престолонаследнику, који је и сам већ близу педе- 
сете.

Шведски престолонаследник, необично је елегантна и 
модерна појава. Гледао сам га како се рукује, како разго- 
вара, како слуша, и сликао сам га са два-три корака. Он 
се смешио, приметивши очигледно да га је тешко сликати 
сред полумрака, између авионских крила и великих мо- 
тора.

Шведска краљевска породица дала је Шведској неко- 
лико принчева коуи су били познати као научњаци, сли- 
кари, музичари. Али толики престиж културног човека, 
коректног арбитра, озбиљног човека науке и социјално то- 
лико заинтересованог још ни један члан краљевске куће 
није имао као што је престолонаследник шведски сада.

Разговарао сам са најразноврснијим људима, са нови- 
нарима еа крајње левице, сви су се слагали у необичном 
поверењу према том човеку који је тако мирно пролазио 
кроз ту гомилу на изложби.

Тога дана баш у парламенту била је велика дебата 
војног буџета. Имао сам прилике да видим у  подне при 
једном предавању о привредној ситуацији Југославије и
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председника парламента. Десница је била склопила неку 
врсту коалиције ад хок за обарање владе. Социјалистичка 
влада чинило се већ да је пала. Десница јој је пребаци- 
вала да је занемарила наоружање Шведске, да је довела 
до тога да се у тешкој ситуацији налази нарочито шведска 
флота. Појавила су се и нека открића. Говорило се да је 
Шведска силом могла бити увучена у борбу за време свет- 
ског рата, да јој је претила катаетрофа. Социјалисте су се 
браниле да је њина рачуница тачна. Шведска, веле, има 
њиховом заслугом у  резерви доста капитала. Влада би 
могла као од шале да одобри тих неколико стотина ми- 
лиона. Али шта ћемо, говорила је социјалистичка влада, 
ако престане кроз коју годину овај талас просперитета који 
носи Шведску већ неколико година. Зар није боље чувати 
беле паре за црне дане. Лако је сад одобрити повећање 
наоружања, али ће бити тешко издржати после тај темпо 
војног финансирања. Није ли боље новац за сада трошити 
на школе, путеве, подизање сиромашнијих сталежа, ин- 
дустрије, итд.

Оно што је за Шведску карактеристично, било је да се 
баш у тим социј алистичким круговима рачунало највише 
на лични утицај престолонаследника, и то баш за њихову, 
социјалну тезу.

Принц-вереник

У гомили света, око краљевске породице, видело се 
да нарочиту наклоност ужива млади пар, престолонаслед- 
ников син принц Густав и његова супруга. У официрском 
оделу принц Густав, врло леп, чини утисак нарочито мо- 
дерног човека. Његово понашање и његов разговор потпуно 
су неусиљени, његснва учтивост према свакоме, дубока, пра- 
ва шведска.

Иза краљевске породице, међутим, ноншалантно, са- 
свим међу непознатим светом, ишао је један млад човек 
са златном косом, очигледно снажан и витак од спорта. 
Видело се на њему да разуме машине да их познаје и да 
их воли. То је син краљевог брата принц о коме се говори 
да је вереник холандске престололаследниковице Јулијане. 
Застајао је код мотора и са осталим светом посматрао њи- 
хов рад и како им срце куца. Једној младој девојци испред 
њега пале су рукавице на земљу. Он их је учтиво подигао 
и предао без икакве позе.

Над целом краљевском породицом лебди нека роман- 
тика и отменост која није усиљена. Као да још увек живи 
међу њима принцеза Ингрид, доцнија белгијска краљица, 
која је онако трагично попшула. Они су збиља омиљени у
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народу и њихов је престиж неизмеран. То ми није говорио 
човек који има везе са двором, него један млад професор 
левичар, секретар Нобелове библиотеке, мој пријатељ, који 
свакако никада неће имати прилике ни воље да глаеа са 
десницом, али који на свој начин ту монархистичку Швед- 
ску ипак брани и чува. Он вели да је то логично. У томе је 
Шведска.
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НАЈЧУДНИЈИ СПОМЕНИК ПАЛИМА У РАТУ

Копенхаген, новембра. — Међу свим државама у Евро- 
пи, ни једна није тако пацифистичка као Данска.

Мада1 је њена ратничка прошлост велика, та мала др- 
жава била је ваљда једина која је, после европског рата, 
искрено мислила да греба да се разоружа.

Према закону о војном року, рок службе у Данској је 
5 месеци. У коњици, артилерији и моторизованим једини- 
цама нешто дужи. То је једина земља, уосталом,2 у Европи, 
где још постоји могућност откупа од службе у војсци.

Активна војска, распоређева по гарнизонима — гарни- 
зонске трупе — иде после 5 месеци кући. Осам првих го- 
дипгга тих трупа чине стајаћу војску. Осам последњих 
годишта су резервна војска. Тих 16 годишта морају да се 
јављају војном округу при свакрј промени стана и да траже 
дозволу при путовању у иностранство.

Рачуна се, према званичним подацима, да би Данска у 
случају рата могла да дигне војску од око 100.000 људи (на 
4 милиона становника).

Данска флота, некада господар Балтичког мора, има 
неколико малих крстарица, топовњача, торпедњача, под- 
морница. Целокупна морнарица има око 2.000 момака и рок 
службе у морнарици не прелази пола године.

На северном Гибралтару Европе

Оно што је најчудније у  том данском пацифизму није 
то да је тако искрен, скоро би се могло рећи јако наиван. 
Оно што је најчудније у том данском пацифизму то је да 
Данска лежи данас свакако на најопаснијем месту у Ев- 
ропи.

Тамо где је сасвим извесно да се сад укрштају војни 
интереси и стратешки путеви Велике Британије, Немачке, 
Совјетске Русије, да Шведску, Пољску, Финску и мале
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балтичке државе и не спомињемо. Тамо где је можда нај- 
вероватнији центар првих сукоба, ако би до новог европ- 
ског рата дошло, тамо је судбина поставила Данску. На 
мореузу који спаја два северна мора, на Сунду, на северном 
Гибралтару, тамо лежи Данска, пацифистичка Данска, са 
батериј ама из 18. века, изнад Хамлетовог гроба.

Белгија будућег рата?

Војни стручњаци који воде пропаганду против Не- 
мачке, доказују да ће у  првом тренутку будућег рата, ако 
до њега дође, немачка војска муњевито напасти Данску. 
Немци одлучно демантују ове фантазмагорије. Међутим, 
војни стручњаци који пишу против Немачке, веле, да ће 
моторизоване немачке трупе још пре објаве рата упасти у 
Јитланд, а друге дивизије искрцаће се на Финену. Авија- 
ција ће немачка као гром ударати на Копенхаген. За 48 
сати све ће бити свршено.

Немачка, веле ти војни стручњаци, и кад би хтела, не 
може се тог напада на Данску одрећи. Њој требају огромне 
резерве данске пољопривреде, данско сточарство, дански 
мореузи, нарочито у једном рату са Совјетима. Њен први 
задатак, неумитно, мора бити да себи осигура данску стоку, 
маст, мазиво за машине, жито.

Човек се пита шта на то веле Данци? Данци просто 
не верују у могућност скорог рата. Они сматрају да је 
прошли рат био тако грозан, тако нечовечан, тако ужасан, 
да крај све вике и граје у Европи, ни једна држава у Евро- 
пи не сме ући у рат. Народ који би изазвао рат, веле 
Данци, био би гори од најгорег криминалног типа.

Данска идила

Данска земља, у војничком погледу, то је права идила. 
У Копенхагену шетају млади официри, у униформама као 
из романа. У заливу Копенхагена, концентрисано је оно 
мало флоте, без иједног дима. У старим утврђењима, на 
острвима, отворене су кафане и биоскопи. Ватерије служе 
као заклон љубавним паровима. Уосталом,3 топови су стари 
100 година.

Тамо где је Хамлет први пут видео привиђење свог 
покојног оца, најосетљивија је тачка целе северне Европе. 
Дански војник стоји тамо на бедему, као нека почасна 
стража. Око врата виси му доглед. Кад му је досадно гледа 
шта раде девојке преко пута, на шведским обалама. Ујутру, 
над Данском не грме мотори ратних аероплана. Каткад тек
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лети понеки Данац, из спорта. И цивилно ваздухопловство 
има свега једну пругу у Данској, и то не сваки дан, од Ко- 
пенхагена до Олборга. И та је отворена тек септембра.

Кад се из воза гледа, дански сељаци мирно корачају 
по својим детелинама. На друмовима се виде читави раз- 
реди на велосипедима. Дуж друма стоји непрекидни ред 
везаних крава. Уверен сам да ни једно данско село још 
није видело људе са маскама против отровног гаеа.

Данци, као и цела Скандинавија, верују да ће од рата 
да их сачува њин пацифизам, шин морал у међународним 
односима, њихова висока култура. Они верују да ће то 
задржати сваког наладача, од напада.

Али постоји и једно мишљење да се Данска, врло мо- 
дерно и врло дискретно, ипак оружа. Затим, она се, све 
више, везује и политички са Норвешком, Шведском, Фин- 
ском, у један блок скандинавских држава. Онај ко нападне 
Данску, има са тим да рачуна.

Сем тога, постоји и такво мишљење да би за Данску 
било и узалуд да ма шта предузима.

Данска је, веле, и сувише мала. Свако њено наоружање 
изгледало би као да изазива. Најпосле, постоји и такво 
мишљење, да Данска није ништа изгубила. Био би бачен 
новац да се Данска упустила у луду утакмицу у наору- 
жању, одмах после рата. Рат, и ако би дошао, још није 
близу. Данском влада социј алдемократска странка, а она 
није хтела да баца милионе на наоружање и да спушта 
ниво надница и живота. Тек сада, кад се збиља чини да је 
Друштво народа празна илузија, почеће и Скандинавија 
да се оружа. И пошто је богата, пошто има одличну ин- 
дустрију, и ратну индустрију, добре војничке традиције, 
кад затреба биће спремна.

Споменик палим војницима

У ствари, није интересантно оно што говоре звакични 
кругови, интересантно је шта говори маса.

Кад је у питању територија коју је Немачка морала да 
преда Данској, после светског рата, свет у Копенхагену 
вели мирно: зато не треба и не мора одмах да се ратује; 
нека се гласа. Мји се не бојимо гласања. Кад је реч о 
сукобу са Норвешком око угља на Гренланду, свет у Ко- 
пенхагену вели: будалаштина, ко би још водио рат, на 
другој страни Северног пола. То има да реши Друштво на- 
рода. Кад се Данцима укаже на опасност да буде кому- 
нистичка револуција, свет у Копенхагену вели: којешта, 
па цела је Данска већ социјалистичка. У сваком случају,
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ма шта дошло, веле, Данска ће остати неутрална, а и цела 
Скандинавија.

Вара се онај који мисли да је тај пацифизам кукавич- 
лук. Нема сумње, у њему има и једна доза буржуаског 
страха за своје благоутробије. Али Скандинавија је отаџ- 
бина ванредних спортиста, храбрих морнара, ловаца, по- 
ларних истраживача, са дубоким војничким традицијама. 
Данска је, за време Наполеонових ратова, уосталом,4 дока- 
зала, против Енглеске, да уме да се бори и кад је ситуа- 
ција очајна. Скандинавиј а, и тај народ у Данској просто 
се гади глупости данашњих ратова, пацифизам дански је 
просто знак једног новог времена.

Па ипак, ништа није дирљивије у овој земљи чувених 
војсковођа и адмирала, од споменика који је Данска по- 
дигла Данцима који су пали у светском рату. Тај споменик 
се бели, амфитеатрално, у градском парку Орхуза, пред 
ванредним ливадама и надомак5 плавог мора.

Орхуз је друта, по величини, варош Данске. Пуна ка- 
фана, ресторана, дансинга, богатства и удобног живота. Ко- 
мунисте и социјалисте боре се ту за време избора наивним 
и жовијалним плакатима. Све улице излепљене су тим 
плакатима, али их нико не гледа. Најлепше зграде су ре- 
дакције социјалдемократских листова.

Најмилија излетишта и купалишта дуж морске обале у 
Орхузу имају бутарска имена! Силистрија и Варна. Кад 
сам, са чуђењем, питао откуд то, добио сам одговор да у 
Орхузу студира, и, да је студирало, много Бугара. Они су 
омиљени код данских девојака. Њина је заслуга.

Како то, запитаће, међутим, читаоци: споменик палима 
у рату? Па, Данска није у светском рату учествовала. Тач- 
но, али је било, у немачкој војсци, и у француској, па и 
другде, понеког6 Данца. И, кад већ није могла да све те 
младе људе, кости њихове, пренесе и сахрани у данској 
земљи, Данска је хтела да дигне споменик бар њиховим 
именима.

Споменик је рад вајара Ахел Поулсена. Мати која 
плаче над сином војником, борци који гину и који падају 
једно другом у загрљај, на дан примирја, израђени су у 
модерним рељефима, са античким реминисценцијама. Цео 
мраморни круг испуњен је именима Данаца који су пали 
код Ремса, у Аргонима, у Галицији, на морима. Свега само 
172 живота, али као неки симбол, расути на свим бојним 
пољима.

У први мах, кад се човек сети милиона француских 
гробова, милиона изгинулих Немаца, на бол њихових ма- 
тера, овај споменик због то неколико људи изгледа пара- 
доксалан. Али кад се загледа у душу данског народа који 
се грози рата, овај споменик добија други смисао. Ти Данци 
су као симбол трагике свих изгинулих Европљана.
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КАП СКАГЕН1*

У завичају морнара, спасилаца,2 на најсевврнијој 
тачки Данске

Данска3 је сва на мору. Она се састоји из отока, залива, 
ртова, спрудова, песка, валова. Море се плави, зелени, пе- 
нуша, блиста, око ње и кроз њу, између ливада, шума, 
вртова, залази тако дубоко,4 улази свуда. Сва та земља 
чини се као да се састоји само од расутих острва, бродова, 
једара што се беле, морске пене, димова што се губе у да- 
љини, ветрова, лета галебова и застава по јарболима. То је 
једна неизмерно весела, светла и дивна слика. Али само 
лети.

У зимско годишње5 доба, Данска је тужна и суморна. 
На западнод обали простиру се читаве пустиње од песка, 
травуљина, дина,6 и од киша. Сва земља се ту састоји од 
блата, разливеног мора, насипа и великих, гвоздених уста- 
ва. Сва је тама и помрчина.

Највећа пустош је на уском рту, на најсевернијој 
тачки Данске. Тамо је Скаген. На западу Скагерак, грозно 
море, као и његови делови Атлантског океана. Море огром- 
них, тешких валова, од којих се обала одрошава. Купачи 
се ту везују, као планинци на планинама, ужетима. Ветрови 
фијучу тако да се људски говор не чује и киша данима 
пада. Кроз њу провејава снег и на очима и носу хвата се 
кора леда.

Ко тражи тишину, треба да иде том западном7 обалом, 
од једног данског светионика до друтог. Они се редом беле, 
сабласно, огромни и стари, све суморнији што се више иде 
према северу. Блаванд Хук, Лингвиг Фир, Бовбјерг8 и 
оасвим горе, на рту,9 далеко, напољу, између два мора, из- 
међу Скагерака и Категата, прастари Скаген.

Природа10* је код Скагена величанствена као мало где 
на карти Европе. Од Данске остаје само једна, километрима

272



дуга, пешчана пруга која тоне у море. Ка песку, између 
два мора, провлачи се мала железница што заудара на 
рибу. Дуж железничке пруте, пешчани спрудови, ниске 
шуме и жбуње неког мирисног, приморског биља. На к р а ј у ,  
само песак и нешто травуљина. У песку, балвани, сандуци, 
крпе,11 што је море избацило.

Некада, пре него што је Данска повела рат младим 
садницама борова, против песка, пешчане олује дувале су 
ту као у Сахари. У близини Скагена још се види стара, 
затрпана црква. Из земље вири још само њен звоник.

Мала рибарска варошица, Скаген је прастаро месго и 
једно од најтужнијих места где живе људи. Лети, веле, да 
се ту пева12 и игра. Мали морнарски дансинзи одјекују од 
хармоника и игре и сада. Али је киша и зима у приста- 
нипггу, где стогји рибарски брод до брода, страшна. Јер 
као куће су високе наслаге сандука риба. Бурад бензина 
гурају се цео дан тамо-амо. Рибарски занат прелази са оца 
на сина. Зарада је добра, али какав је то живот од јутра до 
мрака?13* Једна до друге нижу се од Локена, станице за 
стасавање. Једна до друге стоје сигналне станице, а у да- 
љини, на пучини, укотвљени бродови светионика. Па ипак 
је то море, море мртваца. Ништа није тужније од те варо- 
шице, у којој има свега, и штедионица, и клавира, и радио- 
-апарата, и биоскопа, и малих аутомобила којима се рибар- 
ске жене возе на излет недељом кад се надодоле.

Али ипак је цела варошица као један огроман сандук 
у коме леже лешине и смрди риба. Најбоље тамо су људи. 
Нигде нису тако изборана лица и тако мутне очи. Оно што 
је једино лепо, у том малом месту које снабдева пола зем- 
ље рибом, то су, увече, огњишта по кућама. Док напољу 
бесни бура и пљушти киша, унутра гори ватра.

Одвајкада14* боре се ту, са морем, за хлеб, рибари. Не- 
када је био живот много једноставнији. Пљачкало се и 
убијало, одлазило танким бродовима у далеке земље. При 
крају прошлог века открио је Скаген један дански песник. 
Холгер Драхман омил>ен је у Данској ради својих песама 
о љубави и вину. Он је дошао да живи ту међу тим риба- 
рима и да заврши живот на том најтужнијем рту Европе. 
Уживао је лети у том бескрају плаветнила и ветра, мора 
и облака и пожелео да га ту и сахране, у том песку који 
све засипа. Иепод мојих прозора, на неколико корака од 
великог хотела, види се песников гроб од гранита. Гроб 
као што су га некад добијали морепловци Бикинзи, од не- 
колико великих каменова. После смрти овог песника, Ска- 
ген је постао велика мода. Његову лепоту открили су сли- 
кари и уметници дански, а недавно назидала је своју вилу 
ту и данска краљевска породица. 18
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Није то дирљиво што је тај стихотворац изабрао ово 
величанствено место да почива. Шатобријан и Григ, а и 
други, изабрали су такве гробове са више ирава.

Дирљиво је како је цел>а Данска, нарочито омладина, 
почела да долази у Скаген, на гроб песника, кога рибари 
овде нарочито цене, јер им је донео много пара. Лети нема 
собице по тим кућама, која није издата. А на плажи, у јулу 
и августу, непрегледни су редови кемпинга, аута и шатора. 
За тркачке аутомобиле, сва је та обала од Локена одлична 
писта. Има и аеродром спортских аероплана. Обала се ори 
од људског смеха. При заласку сунца, све то чучи око 
гроба песниковог. Сматра да је то дирљива слика.

У15* свакој морнарској кући, у Скагену,16 на зиду се 
чува по неколико фотографија. Ништа није страшније него 
кад се слуша да неки стари морнар о том прича. Обично 
су то мртви, или људи који су отишли далеко, или жене 
које су се страшно напатиле, до смрти.

То исто, само у другом издању, налазимо и над огњиш- 
тем великог хотела. На зиду су обешене слике и аутограми 
чувених гостију који су ту тражили мира. Пре рата, прош- 
ло је кроз тај хотел, неколико крунисаних глава. На зиду 
и сад стоје слике веселих друштава, дама и официра, му- 
зичара, чувених глумица. И није17 разлиха између тих 
слика и оних у рибарским кућицама. На фотографијама, 
читава једна потонула Европа.

Док18* сам се ја бавио тамо, у хотелу биле су још свега 
две душе. Један архитект, пореклом из Шведске, дошао из 
Чикага, и његова жена која је била сахранила дете. Дрх- 
тали смо од зиме и свако смо се вече скупљали око ог- 
њипгга. Бацали смо пањеве на ватру и нисмо говорили 
ништа.

Тек после неколико дана човек ми рече: „Страшна је 
та ваша Европа. Повео сам жену да не плаче више и да 
заборави, хтео сам да идем на француску ривијеру. Због 
чуда и пгграјкова, није издржала. Ни у Немачкој није 
хтела да остане. Помислио сам да ћу овде да нађем мира. 
Свако вече навијем грамофон и наговарам је да игра. Али 
ове слике на зиду утичу19 на њу и ноћу не може да спава. 
Нарочито је потреса ова слика.“ И он ми показа бледо лице 
царице матере Марије Феодоровне, каја је 4. септембра 
1911. посетила Скаген. Њен рукопис је урамљен на зиду. 
Њена трагедија потресла је ту жену из Америке која је 
дошла да тражи заборава.

После неколико дана ноћ је постала још тежа. Једна 
стара собарица у хотелу није имала друга посла него да 
прича Американки да је тамо напољу, на пучини, била 
битка код Скагерака. Тамо где и сад нешто блиста, бли- 
стали су пројектили топова са енглеских и немачких крста-
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рица. Море је избацило лешине подављених морнара на ту 
обалу коју смо могли свако вече да видимо испод наших 
прозора. Американка није могла да издржи визију тих 
хиљаду и хиљаду лешева.

Предложио сам да идемо у биоскоп. У Скагену их има 
два. Али у оба дочекала нас је иста ревија. Тек што се 
замрачила мала дворана, на платну се појавише рушевине 
Алказара. По улицама Шпаније праштао је динамит и 
клало се горе него у прашумама.

Тако је,20 на најсевернијој тачки Данске, године 1936. 
један американски пар који је тражио заборава, место ти- 
шине, гледао слике сукоба европских идеја, све за бољу 
будућност човечанства.

275



ПРЕСТОНИЦА СКАНДИНАВИЈЕ, ПРЕКРАСНА 
КРАЉИЦА НА МЕЛАРСКОМ ЈЕЗЕРУ

Штокхолм је добио аеродром тек овога лета. Морали 
су да га динамитом издвоје и поравнају у граниту, јер је 
сва Шведска од тог камена. Па и та једина брза веза трајала 
је  само неколико дана. А обележена је одмах једном од 
најстрашнијих, овогодишњих катастрофа. Далека, северна 
Венеција, како су ту варош називали песници тгрошлог ве- 
ка, краљица на Меларском језеру, није постала ближа. 
Пут до ње траје и сад дуго.

Оно, што је  пресудно уопште, кад се иде у  Шведску, 
то је да се у  њу стиже бродом, возом, или аутом, свеједно, 
из сна. Путник мора провести ноћ у  возу, у  кајити, или у  
фериботу. Чак и кад лети до Малмеа,1 стиже увече и, пре 
Шведске, ноћ га чека. Каткада је та ноћ мрачна, често ки- 
шовита, а лети, у  доба јасних ноћи, чудна., пуна шара, као 
у  сну неки дуги реп фазана.

Тек у  јутру открива себе Шведска, над огледалом сво- 
јих вода стајаћица. Тамне су то површине, између мрачних 
шума, са огромним стенама од гранита.

Таква није иначе ни једна европска земља и што се 
даље иде према северу, иза Штокхолма, Шведска је све 
тиша. Светлост постаје чудна, осећа се неки бескрајни 
простор у даљини и настаје нека нема мирноћа. Предели 
који нису насељени, тле од камена, многе шуме, све то 
почива и неку мирну боју опала имају и људске очи у 
тој земљи.

Штокхолм, лепота те скандинавске престонице, у јед- 
ном раном, хладном, пролећном јутру, не да се ни зами- 
слити, толика је лепота.

I Између мора, препуног шкоља које је, напољу, 
камен, огсшео од бура, а око града расута борова шума, 
и уласка у једно велико језеро, Штокхолм је сазидан
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на острвима, на стенама од гранита и цео има боју гра- 
нита. Сем ренесансе Саламанке, још једина слика која 
је из једног бившег, несталог света.

Шведска је, кад се површно посматра, дело 19. века. 
Половина зиратне земље обрађена је тек тада, а полови- 
ном тог века створена је и индустрија у Шведској, сада 
тако моћна.

Па ипак, Штокхолм је и сада она иста варош која је 
била када је Густава III, на балу, убила једна маска.

Меланхолично, после рата, фраза о пропасти Запада 
чула се свуда. Хтело се рећи да постоји један свет који 
је нестао, којег више нема. Само, то није била Европа.

Млади француски писци први су, после рата, запазили 
да Европа уопште није појава тако сентиментална, нити 
је карактеристика шеног бића нека мекота. Раса европ- 
љанска, тврдили су, у ствари2 је змијска раса, опака и 
жучна, издржљива, способна не само да буде брутална и 
да колонише, него и да се обнавља.

Један од млађих француских писаца, међутим, запа- 
зио је да се Русија одваја. За њега, Совјети значе: „Она 
друга Европа.“ Оно што бих желео да кажем јесте да ни 
Скандинавија више није Европа, да је и то једна друга 
Европа, бивша и, ма колико то звучало чудно, заостала.

*

Штокхолм, кад се поврхнно гледа, једна је од најхи- 
пермодернијих престоница. Окупио је око 700.000 станов- 
ника, од шест милиона, има десет хиљада аута, који возе 
без ларме труба, има највише телефона у Европи, елек- 
тричних инсталација, архитектуру „функционизма“, неко- 
лико грађевина сасвим модерног стила: Технички музеј, 
стадион и Концертхуз пре свега. Има радништво, социјал- 
но осигурање првог реда, Социј алистичку странку која 
влада.

Не би се могло рећи, на први поглед, ни то, да Шве- 
ђани имају изглед романтичара. Они су инжењери, бан- 
кари, њин кућни намештај, храна, као и њина гинеколо- 
гија, на највишем су степену развитка. Штокхолм је, све 
у свему, једна мала Америка. Пре 50 година још у Швед- 
ској проценат смртности код мале деце био је преко 30%. 
Сада, не износи ни 10%.

Читав Лапланд, земља последњих номада, претвара се 
у непрегледни низ станица електричних возова који то- 
варе гвоздену руду. Снег се тамо, на крајњем Северу већ 
црни од угља и фабричких димњака и ништа не може 
спречити мзумирање и Лапонаца и ирваса.

Швеђанка је не само најлепша, него и најученија и 
најнапреднија жена света.
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Па ипак, те фине и лепе жене, као и н>ин Штокхолм, 
из једног су бившег света. Тај свет је заостао, са својим 
бароком, готиком и северном ренесансом, двораца, звоника, 
гвоздених капцја, над којима се сјаое три златне круне. 
Штокхолм, који се огледа у водама Меларског језера, ари- 
стократека је варош и последњи остатак једне Европе која 
би се могла назвати Европа последње ролаантике, Европа 
које више нема.

Да је Штокхолм аристократсши, то значи само да је 
отмен и пун осећања, то не значи да шведски народ по- 
низно скида капу пред грофовима и баронима, оболелим 
од гихта и комплетним идиотима. Али дворана где се дели 
Нобелова награда, са својим плавим фотељама, изгледа 
као неки стари салон искључиво шведског племства. 
Штокхолм је аристократ по рођењу, међу варошима, као 
што је то лабуд међу гускама, коњима и псима.

У Штокхолму се слушкињама каже госпођице. Оне из- 
гледају као неке болничарке из времена битке код Седана. 
Свет по предграђима, старим улицама, раднички станови, 
сиротиња, чине се као буржуазија из доба када су на 
зидовима биле у моди силуете сечене маказама из црних4 
свила. Постоји и чиновник овде са пепита чакширама. 
Цвет сви носе још у рупицама капута. У целом граду дивна 
је тишина.

Ниххгга се није променило у ресторанима и сексуалним 
односима, овде, од дана када је воз однео у туђику Стринд- 
берга. Има још толико мушкараца који љубав узимају 
озбиљно, заносно, као Геста Берлинг у роману тетке Ла- 
герлеф. Као Геста Берлинг, песник, најјачи и најсДабији 
међу људима.

Цео Штокхолм трчи да види глумца Екмана, кад игра 
Хамлета, а он га игра застарело, ванредно, без асоција- 
ција из Фројда.

О, та штокхолмска опера, позоришта, те ложе, ти фоа- 
јеи, та галерија! Једна бивша Европа, као и венецијанска 
позоришта.

*

Пре сто година можда живео је овде један песник 
чије се песме и сад певају, иако личе на стихове нашег 
Милорада Митровића. Нема вечера, игранке, састанка, у 
Штокхолму, без певања и рецитације Белмана. Свет по 
кафанама, на терасама, после једног тангоа, са сузним 
очима шапуће и прати његов стих и љуља се, загрљен, 
по ритму његових строфа. Нема човека у Штокхолму који 
не би знао, наизуст,3 бар један део Белмана.

Не клавир, виолина је прави инструмент Европе која 
је прошла. Виолина је инструмент романтизма. Нигде нисам
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чуо, међу сасвим обичним људима, бољих виолина, него 
по кућама, у ноћи Штокхолма.

Нема сумње, и овде ће једном живот постати тегоба, 
као и зарада. Сад је Штокхолм још сасвим пун застарелих 
вртова и паркова. Старих обичаја и куртоазија. Сваки дан 
се вечера у фраковима. Да бисмо стигли тачно, скупљамо 
се, као деца, пред вратима домаћина. Стојимо, задигнутих 
јака, по тремовима, па и на тротоару пред кућама. Чекамо 
да буде тачно девет за вечеру, па да притиснемо звонце 
на вратима. Тешко ономе ко у Штокхолму задоцни 5 ми- 
нута, а раније стићи не ваља. Не сме се пити, ни гутљаја, 
пре но што домаћица главом не климне. У један клим, 
згледајући се, поклонивши се, цело друпггво испија.

Као и Копенхаген, и Штокхолм има добре збирке 
француског сликарства из доба Ван Гога. Боље него сам 
Париз и Америка, али стоји код Сезана и даље се не 
жури.

„Гранд хотел“ у Штокхолму елегантнији је од свих 
европских хотела: ноћ, игранка, свет, полифони џезови, 
свака ваза, свака жена ту је ванредна. Али цела ствар 
помало је застарела. Једна бивша Европа је и она весела 
и сита маса која лудује по љуљашкама, на вашару Ђур- 
гардена.

Све је романтично у овој вароши. И династија, једна 
од најкултурнијих и најсоцијалнијих, потомак једног На- 
полеоновог маршала. И Универзитет који и најсиромашни- 
јем ђаку даје све, и књиге, и лабораторије, и собу, и храну. 
Треба само да зазвони на врата.

Занимљиво је како Штокхолмци верују да су хипер- 
модерни и да живе у столећу машина. Никада нећу забо- 
равити професора Лудвика, поноса технике, како ми је 
показао апарат у који говори своја писма. Његова секре- 
тарица има сутра само да их прочита.

*

Нека неизмерна даљина, хуманости, радости, питомо- 
сти, има између Европе и Штокхолма. Па ипак, за мене је 
срце тога града тамо где опада лишће пред ногама бронза- 
ног Карла XII.

Која још варош европска има ту концентрисаност 
прошлога, на једном месту, као Штокхолм, ту, на мосту 
преко Норебреа?

Дуго сам и чежњиво гледао тај Штокхолм и жудео да 
никада више друго и не видим. Целу ту слику носим на 
души, пред којом корача, са мачем у руци, тај фанатик, 
на чији сам гроб и дошао.
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Све је ту. И море и дуг ред бродова, белих, чистих, 
помало застарелих, над којима се лепрша плава застава 
са жутим крстом. Прастара места, Упсала, Сигдуна, Стренг- 
нес, указују ми се у сећању, иза тог неба и бродова. Преко 
пута су кејови Скепсброна, одакле се полази за Финску и 
у поларне крајеве. А одмах крај трговине, огромна маса 
краљевског двора, једног од најлепших и најотменијих. 
Крај њега зграда парламента, на острву, дрвеће и кип од 
туча, младића који пева рађању Сунца, Солсенгерена.

Норебре шуми под тим зградама, мостовима, преко 
гранитних стена, међу којима, у  чамцима везаним за кеј, 
увек има неколико рибара који ћутке бацају мреже, целог 
дана. Ту, пред Опером, до које нема десет корака.

Како сам чежњиво стојао у тој неописиво светлој сли- 
ци, ноћу, које више другде нема и која се завршава гра- 
нитним брдима и зградом општине Штокхолма, на води!

Мада4 је Штокхолм хипермодеран, и мада5 сам у њему 
имао друта посла, ја сам отишао тамо због једног гроба. 
У мислима, већ годинама, пред њим увек стојим. То је гроб 
фанатика који ми је милигји од свих других и кога сам 
волео и онда када још нисам ни сањао да ћу ићи до 
Штокхолма.

*

Волим Карла XII, више ма од кога, прецизне ње- 
гове самовоље ради, ради његовог мозга, охолости, способ- 
ности да верује и ради несреће која га је пратила. Његов 
гроб ми је милији од сваког друтог значаја Штокхолма, 
његов саркофаг привлачи као да је од магнета. Ништа се 
не да упоредити са тим човеком, сем Паскала, и ништа не 
може бити чистија линија од овог шведског мача који ту 
лежи међу гробовима и саркофазима. Скандинавија, све те 
земље северне, снежна брда, мећаве, ратови, добиле су 
смисла од када је над њима еен овог фанатика, фанатич- 
нијег од свакога у тим суморним крајевима.

Ридарсхолмен, стари трг око цркве, у којој је гроб 
Карла XII, изгледа, увече, као мрачни брод којим се ви- 
соко плови, над морем светиљки у којем Штокхолм блиста. 
Црква у којој је гробница, сва је фантастична. Она је 
састављена од свих стилова, јер је свако столеће дозидало 
неколико гробница.

Полазећи у Шведску, радовао сам се да ћу ићи до 
црвеног саркофага Сведенборга, знао сам да ћу видети и 
споменик Малмгрена, као пгго сам се мучио да стигнем и 
до споменика Микелзена.

Малмгрена који је после пада Нобилеа, морао да умре 
у бескрајном снегу и леду, док сам ја живео једним банал- 
ним животом, и без смисла.
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Али до гроба Карла XII желео сам да стигнем пре 
свега. Није оно нгго је живо најпотребније да учини задо- 
вољним човека. Ма шта дошло, задовољан сам пгго сам 
стојао код тог саркофага, над којим је прозор као тамничка 
решетка. У мраку цркве лежи ту само неколико занемелих 
добоша. Копље са барјаком баца сенку на саркофаг из 
којег је лобања два пута вађена. Комисијски су, недавно, 
утврђивали у Штокхолму да ли је краљ пао од неприја- 
тељског олова, или је олово било из пушке његових вој- 
ника. Они су годинама ишли за њим, падали код Нарве, 
код Полтаве, код Бендера, певали псалме, умирали у снегу, 
дизали се и опет ишли трагом фанатика.

Рећи да је у Штокхолму који није ратовао већ више 
од сто година, гроб Карла XII најдубља сензација, то се 
можда чини застарела романтика. Ја ипак мислим да је 
Штокхолм у некој тесној вези са том смрћу и да ће та 
веза, кад-тад, опет синути, јер су сви други животи само 
прапшна, а овакав живот и гроб је као вечерња звезда.

Забрањен у пола Европе, тих дана, ишао је Штокхол- 
мом филм Чаплина, са дахом не само пролећа, него и сло- 
боде и огорчења. Па ипак, и крај тог филма, праштао сам 
се тек код споменика са мачем у руци од Штокхолма. На 
тераси, изнад бродова, сећао сам се Саламанке, у којој сам, 
пре неколико година, седео исто овако, пред Унамуном, 
који личи сасвим на слику нашег Ђуре Даничића.

Како оно вели тај стари Шпанац? — Нису против раз- 
витка човечанства они који се држе идеја из прошлих, 
времена, против прогреса је само она банда која се труди 
и успева да увек буде актуелна.
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НА МОРУ ПИВА ПЛИВАЈУ СТАРЕ ГРЧКЕ 
БОГИЊЕ. . .

Углавном,1 кад се посећују музеји, иде се у  музеје 
Средње Европе, Немачке, у  Париз и, каткад, до Холан- 
дије и Лондона. Мадридски Прадо посетило је много мање 
света и многи историчар уметности написао је есеје о 
шпанском сликарству, а да Прадо и Толедо и видео није.

Мурило у Севиљи далеко је и далеко је  путовати до 
тамо. Исто тако и ванредни музеј у  Петрограду, пре рата, 
посетило је  мало света, мада2 је Ермитаж један од нај- 
богатијих музеја у  Европи.

Тако је  и са музејима у  Скандинавији.

У Штокхолму има изванредних музеја, нарочито швед- 
ског фолклора, али и модерног француског сликарства, па 
ипак врло је мало посетилаца које пут нанесе чак тако 
далеко. У Шведској и Норвешкој нарочито су значајни 
музеји етнографије који су подигнути као засебна села 
и читаве мале варошице у којима је све онако како је 
било по кућама, по радионицама занатлија, по дворовима 
племића, пре две-три стотине година. Сем тога, Штокхолм 
има и изложбе модерног скандинавског сликарства које 
су, схватЈмгао, исто тако мало познате, 'јер су далеко.

Музеј данског бродарства 
над гробом Хамлета

Нема меланхоличније тачке у Данској од бедемова 
старог замка у Елзенеру на Сунду. Од бедема на којима 
је Хамлет, са својим пријатељем Хорацијем, први пут 
угледао привиђење оца. Сад је у том старом замку, Крон- 
боргу, смепгген музеј данског бродарства. Бескрајна исто- 
рија лађе северних народа. Једна дуга прича о море-
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пловству приказана очигледно са моделима, ирастарим 
инструментима, сликама, географским картама. Истина, у 
Кронборгу публика иде да види подземне тамнице које су 
заиста фантастичне, и да тражи Хамлетов гроб, али је 
ипак карактеристично за Данску да је над гробом Хам- 
лета, у лепаом, старом замку, иоставила музеј астроном- 
ских справа чувеног звездара Тиха де Брахе.

Вароншца Оденсе, родно место чувеног писца бајки за 
децу, има модерна спортска игралшита, купалишта, славне 
џезове увече, али је ипак, још увек, и сама као једна 
бајка. Кућа у којој се Андерсен родио сачувана је са 
свима стварима онаква каква је некад била. Шешир пес- 
ника, шегова наслоњача у којој је болестан лежао, шегове 
књиге, све то стоји онако како их је оставио. Међу успо- 
менама са пута по Истоку један турски пасош, један 
цртеж о посети коју је учинио паши у  Ада-Калима и 
један лист који је сасушио у хербаријуму, из Србије!

„Гамле Би“ у  Архусу

Архус је друга по величини варош у Данској, и има 
и других музеја, али је јединствен у свету шен музеј 
„старе вароши“.

У градском парку подигнут је читав један део град- 
ског живота, онаквог какав је био пре сто и двеста година.

Посетилац пролази кроз једну варош у којој су 
ствари, собе, куће, улице онакве какве су биле 1770, 1790. 
или 1848. Нека чудна сентименталност обузима у тој бајци 
о бившем животу усред вароши у којој су, по улицама, 
баш се водиле борбе, изборне борбе, између конзервати- 
ваца, социјалиста и комуниста. У Данској, разуме се, без 
крви и без разбијених глава. Са аутима, на којима су 
монтирани радиоапарати, који држе говоре лротив Москве, 
или обратно против циничке и пропале европске буржу- 
азије и капитализма. У старој вароши стоји, међутим, 
једна штампарија, онаква каква је била пре двеста го- 
дина кад је стала. Стоје, под стаклом, балске хаљине 
дама, онако како су остављене после бала пре сто година. 
Стоји непомично соба Оле Ремера, који је 1675. израчунао, 
први, брзину светлости, и који је живео у Версају Луја 
XIV. Стоји празна и огромна рупа у подруму са бурадима 
у којима више нема вина, које је 1580. људима давало 
срећу и заборава.

У Копенхагену летњи двор краљева, Росенборг, пре- 
творен је у историјски музеј данске монархије. Неверо- 
ватне драшцевости сакупљене су у том дворцу што стоји
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сред једног лепог врта који се не заборавља. Данска кра- 
љевска породица населила се у тај двор 1801. за време 
појаве адмирала Нелсона, са енглеском флотом, пред 
утврђењима Копенхагена.

Сад је у том старом дворцу, чувеном лети по ружама, 
смештена једна од највећих збирки нумизматике, али има 
и неколико глава са Партенона. Сем тога, у  том краљев- 
ском музеју има један незаборавни мали музеј Ескима 
са Гренланда, њихових ствари, њиховог живота. Једин- 
ствена је и збирка, преисторијска, данске уметности из 
бронзаног и каменог доба.

Сви који долазе у  Копенхаген трче, разуме се, пре 
свега у музеј чувеног и великог данског скулптора Тор- 
валдоена. Његов музеј је огромна зграда, крај краљевског 
двора и парламента, и показује колико су Данска и дански 
народ ценили уметника. Сада је Торвалдсенова уметност, 
разуме се, застарела и чини се као једна сентиментална, 
али банална репродукција антике. Поједине његове скулп- 
туре ипак, још увек, остављају дубок утисак, а нарочито 
његов гроб, насред3 тог музеја, који становништво и данас 
познаје и поштује више од сваког другог гроба у Копен- 
хагену.

Тим је ванреднији, са својим збиркама, велики 
Државни музеј, на неколико корака одатле. У том вели- 
ком музеју сачувана је скоро цела скандинавска скулп- 
тура, скулптура која нас је у младости толико одушевља- 
вала и која је некад била сензација Париза. Ванредне 
скулптуре Синдинга, али и збирка великих дела фран- 
цуских мајстора. У музеју Копенхагена пооетилац налази 
дела Карпоа, Родена, Дибоа, Шапија, и то дела која су у 
стварању ових уметника била најбоља. Исто тако једну 
ванредну збирку Менијеа. Али, тај копенхашки музеј, 
сем данског сликарства, има и чувену збирку француских 
сликара. Сјајна дела Давида, Мијеа, Русоа, Курбеа, Дела- 
кроа. Ни у Паризу не може се наћи тако богата збирка 
топлих Гогена.

Али, оно што колоенхашки музеј чини још већим то 
су његове збирке скулптуре из старог Египта и сумерских, 
лалмирских, етрурских епоха. Ванредна је збирка у му- 
зеју античких глава. Грчка скулптура заступљена је у 
копенхашком музеју тако како је мало којји музеј у 
Европи има. Дворана Оел зпМеп&е Огд е̂тз бп1 или дворана 
Анакреона, Анакреонсален, била би украс и великих па- 
риских и лондонских музеја. Сем тога овај музеј има 
једну незаборавну збирку грчких рељефа и исто тако 
незаборавне портрете4 Платона, Демостена и Помпеја.
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Беп РеттапвпГв

Колико је народ и јавност у Данској, сви сталежи ста- 
новншлтва, или и краљевска династија, волела уметност 
и ценила уметничке збирке, види се нарочито по музеју 
народном који је смештен у великом краљевском двору 
Фредериксборгу, у близини Хилереда. Огромни двор и 
тврђава, међу водама једног меланхоличног језера и без- 
мерног парка, скрива све богатство данске историје, данске 
монархије, али и грађанства. Непрегледне дворане рекон- 
струисане су онако како су биле некад, у краљевским 
дворовима, у данским тврђавама, по племићским и гра- 
ђанским кућама. Безбројне збирке намештаја, слика, на- 
кита итд., смештене су у тај краљевски дворац, један од 
најлепших дворова уопште на северу Европе.

Али, Данска не цени само прошлост, она пуним дахом 
живи и у садашњосги, која је у знаку земљорадничког 
живота и социјализма.

За Копенхаген најкарактеристичнији је један музеј 
који нема скоро везе са прошлошћу, али који је ипак 
један од најчувенијих музеја Данске у Европи. То је 
стална, перманентна, изложба данског уметничког заната 
у Копенхагену, чувеног данског порцелана, радова у 
сребру итд. Највећа изложба уопште5 на северу Европе, 
а свакако и најпосећенија.

Цео Копенхаген познаје ту изложбу и нема странца 
кога Данци не воде право да види то чудо богатства, за- 
натлијске радиности, домаћег заната. Од милоште у Ко- 
пенхагену та изложба назива се укратко Оеп Регтапеп1е 
и сваки зна о чему је реч.

Пиво стватра музеје

Али карактеристично је за данску демократију, откуда 
је набављен новац за подизање и одржавање тих музеја. 
Давали су дабогме највише дански краљеви. Велике збир- 
ке поклонила је Данској данска династија. Неколико кра- 
љева били су заиста прави познаваоци уметничког рада, 
и било је м;еђу њима и правих археолога.

Ипак, у новије време, новац за одржавање музеја у 
Копенхагену и за набавку нових слика и скулптура дао 
је један човек који је по занимању фабрикант пива. За- 
слуга је пивара Карла Јакобсена и његове госпође Оти- 
лије да дански музеји имају тако велике суме новаца за 
чување старина и за куповање нових уметничких дела.

Карлсберг је име које странац налази на свакој флаши 
пива у Данској. А тако се зове и једна од најчувенијих
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европских глиптотека, музеј у Копенхагену. Фабрикант 
пива имао је једну генијалну идеју за помагање данских 
музеја: он је ударио мали намет на сваку флашу данског 
пива, а новац који је на тај начин добијао дао је држави 
за потребе музеја. И није се преварио! Данско пиво чувено 
је на Северу, и у Енглеекој, а и Данци, родољубиво, дс- 
приносе одржавању својих музеја. Пију своје пиво, из 
флаша, милионима. Зли језици говоре — милијардама. 
Али, на том северном мору од пива плове ванредне слике 
Делакроа и грчке богиње из доба Пракситела. Једно демо- 
кратско решење мецената Перикла.
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У ШПАНИЈИ 1937

ЗАШТО ЈЕ ПРОПАЛА ШПАНСКА МОНАРХИЈА1*

Свет је већ заморен братоубилачким ратом у Шпа- 
нији, али нема сумше да ће се још дуго говорити и диску- 
товати о Шпанији. Људи говоре према томе да ли стоје 
политички на лево, или десно, али има много проблема, 
који се не познају добро у широј јавности. Такви су 
основни проблеми: шпански монархизам, католицизам у 
Шпанији, мешање војске у политику, сепаратизам Ката- 
лонаца и Баска, синдикалистичке организације радника у 
Шпанији итд. Сви ови проблеми у Шпанији имају нечег 
специјално хнпанског.

Краљ у Шпанији

Да није дошло до крвавог сукоба републике и војске 
у Шпанији, људи би били заборавили, да је то била једна 
велика земља, велика сила, једно скрхано крило чове- 
чанства.

Шпанија је столећима имала високу културу и ве- 
лику моћ. Главни проблем, на страни генерала Франка, 
није само победа над левичарима, него и то: да ли ће се 
родити једна шпанска генерација, која ће Шпанију опет 
начинити великом силом, као што је била? Не треба за- 
боравити да на свету има око 100 милиона људи који 
говоре шпански језик, читају шпанске новине, имају 
шпанску културу. У будућности улога Шпаније, и неза- 
висних пшанских република у Јужној Америци биће још 
значајниј а.

Већ пре две хиљаде година, Шпанија је била богата 
и културна земља. Прво картагинска, затим римска, затим 
арабљанска култура начиниле су ту земљу правим вртом 
Европе. Шпанско краљевство ујединило је Шпанију у 
борби за хришћанску веру против мухамеданаца. Краљ је 
био првоборац цркве и у тој борби освајања Шпаније од
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Мавара, створена је шпанска монархија која је трајала 
вековима и која је била тако моћна и велика, да у њој 
сунце никада залазило није.

За време Карлоса Петог и Филипа Другог Шпанија је 
господарила Европом и превозила неизмерно благо из 
Америке коју је она открила.

Шпанска култура, књижевност, уметност нису мање 
значајни него што је, на том пољу, дала Француска или 
Италија. Та земља у којој се данас туку са толико див- 
љине, дала је Европи не само велике мислиоце и научнике, 
него и велике идеале. Не треба никад заборавити да је 
то земља Сенеке, Марка Аурелија, Кортеза, Колумба, 
Сервантеса.2 У другим земљама уметнички споменици могу 
се избројати на прсте, у Шпанији свега тога има без броја!

Енглеска је сменила Шпанију у  владавини над мо- 
рима, и шпанска монархија је све више слабила. У рату 
са Америком, прошлог века, пшанска сила потпуно је 
пропала. Шпанска монархија пала је не са шпанским 
краљевима, него са Бурбонима. Бурбони нису умели да 
се саживе са шпанским народом. Раније, монархија је 
била симбол Шпанаца. Монарси шпански били су велике 
личности. Са Бурбонима, које је сликао Гоја, они су 
постали карикатуре.

Католицизам је држао престо у Шпанији, и пшански 
краљеви жртвовали су се за цркву. Бурбони су пали као 
жртва слободних зидара.

Све до XIX века шпанска монархија била је необо- 
рива и једна од најстаријих у Европи. Верност монархији 
није била сервилност код Шпанаца, него жеЉа да се 
земља веже за личности. Шпанци су увек имали своје 
правице, поштоване од краљева, и свој сепаратизам, који 
су краљеви трпели. Тек са Бурбонима дошла је невештина 
решавања ових проблема. Наместо3 проблема католицизма 
и племства, Бурбони су имали да решавају социјални 
проблем сељака и аграрну реформу, сем тога проблем 
шпанске просвете ширих маса. После рата дошао је и 
проблем марксиста. На социјалним питањима пала је ди- 
настија Бурбона.

Вара се онај ко мисли да Шпанци воле теорије, да се 
њима влада по принципима и из неких невидљивих, адми- 
нистративних центара. Шпанци иду за великим лично- 
стима. Личност се тражи и међу левичарима, и на страни 
генерала Франка.

За време рата Шпанија је била остала неутрална. 
Бурбони су били нерешени до краја. За време рата Шпа - 
нија је, мада4 је била јако заостала земља, стекла извесно 
благостање. Зидала је палате у Барцелони, Валенцији и 
Мадриду и није имала ни једну пезету иностраног дуга.
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Али је корупција продала странцима руднике, електричне 
централе, концесије. Кад је дошла криза, показало се 
колико је шпанска монархија трула.

Катастрофа монархије почела је у Шпанији после 
рата са ојачањем каталонског сепаратизма. Каталонија је 
била тада најнапреднија и индустријализирана. Када је 
у јануару 1919. отворен опет шпански парламенат, пред 
монархијом било је безброј проблема. У почетку шеф 
владе гроф Романонес хтео је да попушта и нудио је 
Каталонији аутономију. Алфонс5 XIII својим интригама 
срушио га је изненада. Али тада се и цела земља нашла 
у немирима, сељака, радника, а против краља била је и 
интелигенција. За неколико недеља у Шпанији се сме- 
нило неколико влада.

Идуће године криза парламента била је већ потпуна. 
У марту 1921. убили су председника владе. У исти мах 
избила је свом силом и побуна Арабљана у Мароку. Абд- 
-ел-Крим је те године побио око 15.000 шпанских војника.

Изгледало је да ће последњи краљ из породице Бур- 
бона покушати да спасе Шпанију помоћу милитаризма. 
Црква више није имала ранију моћ у масама, а сем нешто 
социјалиста, све су се шпанске партије ломиле од тео- 
рија на лево до теорија на десно, без јасних и реалних 
гледишта на актуелне проблеме. Септембра 13. године 
1923, у Барцелони, власт је узела у своје руке шпанска 
војска. Аристократ, весељак, Примо де Ривера завео је 
војну диктатуру са најбољим намерама. Он је победио у 
Мароку, помоћу Француске и свога пријатеља, малог, пле- 
ћатог, дебељушног генерала Сан Хурха, храброг над хра- 
брима. У то доба Алфонс XIII одликовао је пуковника 
Франциска Франка који је командовао шпанском легијом 
странаца, састављеном од Шпанаца. Мароко је била ратна 
школа шпанеке војске. Из Марока дувао је свеж ветар 
војничких врлина, тамо су се решили да поправе стање 
у својој отаџбини, коју су цивили били довели до руба 
пропасти, и генерал Мола, и генерал Оргаз, и изрешетани. 
слепи Милан Астрај, мускетир Кејпо де ЈБано, и богами 
не најгори међу њима, Мијаха, сада идол левичара.

Примо де Ривера, са својом војничком владом поку- 
шао је да сврши посао цивила. Да спроведе аграрну ре- 
форму, социјално решење радничких питања, да обузда 
католичку цркву, да подигне школе за страпшо запуштена 
шпанска села, да натера феудалце на уступке, а капитал 
на социјална схватања. И што је главно да растури хаос 
полуделих парламентарних партија.

Примо де Ривера пао је интригом, која се плела око 
Алфонса XIII. Цивилни политичари, шефови старих пар- 
тија, показали су се вештији у интригама парламента-
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ризма, од војника. Алфонс XIII оборио је диктатора без 
тешкоћа, али тиме је задао смртни ударац и мскнархији.

Пад Алфонса XIII

У атмосфери очајања, са сто нерешених питања, 
аграрне реформе, радника, парламента, на место војника 
још једном ступише корифеји либерализма. Већина је 
била из редова слободних зидара. Замора, Азања, Леру, 
Хил6 Роблес, Бестеиро и други, шампиони либерализма, 
отпочеше борбу за републику, али и један против дру- 
гога. Азања је срушио Замору, Леру Азању, са Примо де 
Ривером сарађивао је марксист Кабаљеро. Алфонс XIII 
од свега тога није разумео ништа. Напустила га је и црква, 
и аристократија, и интелигенциј а, да и не говоримо о 
широким масама анархичног радништва. Села су се чу- 
дила и крстила.

Краљ је, логично, требао да устане или да падне са 
једним идеалом. Тај нови идеал, нове Шпаније, имају и 
марксисти, али га има и она половина Шпаније која је 
уз Франка. Бурбони нису имали никакав идеал, до по- 
следњег часа. Алфонс XIII имао је високу културу, шар- 
мантну личност, политичког такта, али није био, ни у 
мислима, спреман да спроведе корените реформе које су, 
или револуција, биле неизбежне. Он је сам рушио мили- 
таристичку диктатуру и остао у једном двору у којем није 
било никога, ни конзервативаца, ни католика, ни војника.

Масе су 12. априла 1931. сматрале да је из целог 
хаоса само један излаз и да је то република. Тада је 
дошло до тешких изгреда под прозорима двора. Алфонс 
XIII позвао је команданта жандармерије генерала Сан 
Хурха. (Примо де Ривера био је умро у емиграцији, у 
једном малом хотелу Париза. Цела националистичка Шпа- 
нија данас верује да је отрован.)

Алфонс XIII уклонио се из Шпаније, без крви, без 
икаквог отпора. Он је питао у последњем часу представ- 
ника војске, која није могла да се похвали да је у од- 
судним тренуцима краљ умео да је брани од интрига 
цивила: да ли може на њу да рачуна? Дебељушни јунак, 
генерал Сан Хурхо, одговорио му је тада, својим осмејком 
који му није никад силазио са лица: „Величанство, ми 
ћемо Вас бранити, да стигнете сигурно на границу! . . . “ 
Истога дана у Шпанији је проглашена република.

Алфонс XIII оставио је земљу и доцније изјавио, да 
то чини привремено. Какве је изгледе имала република?

Ађутант једног француског генерала, познатог са сво- 
јих веза код шпанских левичара, посетио је тих дана
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грофа Романонеса и запитао га: „Но, како иде, наша ре- 
публика?“ Стари, парламентарни лаф одговорио му је ово: 
„Како врага да иде, кад код нас има монархиста, соција- 
листа, синдикалиста, анархиста, само нема републиканаца!' 
То је била само шала, али јако истинита.

КАКО ЈЕ ДОШЛО ДО ПОБУНЕ ВОЈСКЕ 
У ШПАНИЈИ

Када је републиканска влада Азање, после владе 
Леруа, дошла опет на власт, било је природно да узме 
нови курс, на лево.

Истина и влада Леруа била је републиканска и леви- 
чарска и влада слободних зидара, али без социјалиста. 
Леру је владао скоро две године, од 1933. до 1935, и то 
помоћу грађанских партија. Иза њега стојала је у ствари,7 
у једном чудном компромису, католичка партија Хил 
Роблеса.

У јесен је избила у Астурији марксистичка револу- 
ција рудара и радника. Влада Леруа поверила је утуши- 
вање револуције, иза које је први пут стојао Коминтерн 
и Москва, генералу Франциску Франку. Занимљиво је да 
се на страни рудара борио хппански Линдберг, пуковник 
Рамон Франко, чувени авијатичар. Ншпта боље не пока- 
зује трагедију шпанских војника, интелигенције, поједи- 
них породица, него ова два става рођене ђраће, који су 
се нашли на једном фронту тек сада.

Леру је пао на питању аграрне реформе и коалиције 
са католицима приликом нових избора, фебруара 1936. 
Победила је левица и наместо8 демократске републике 
очигледно помаљала се марксистичка.

Азања је те године, у мају, постао председник ре- 
публике и решио се да изврши чишћење у војсци, да би 
му била сигурна. Цела Шпанија, иосле општинских избора 
на којима је победила десница и парламентарних избора 
на којима је победила левица, налазила се у јаком курсу 
улево.9 Први пут осетио се међу левичарским странкама 
јачи утицај комуниста, према упутствима Коминтерна. 
Јула 13. прошле године извршено је убиство шефа мо- 
нархиста, који су у Шпанији не баш знатна мањина, а пет 
дана доцније почео је покрет шпанских генерала.

Шпанска војска у тим судбоносним тренуцима имала 
је 7.255 официра, 3.728 подофицира и 102.763 војника. 
Жандармерија је имала 1.946 официра и 41.657 војника. 
У Мароку стојала је колонијална војска. Армија у Мароку 
имала је истина око 10.000 урођеника, али и око 38.000 
Шпанаца.
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Азања, одличан тактичар, хтео је да смањи војску и 
да је  тако реформира. Нарочито се гледало на политичка 
убеђења и политичке везе официра. Читава маса је пензи- 
онисана. Генерал Франко, који је био шеф генералштаба, 
премештен је на Канарска острва. Требало је да се измени 
цео дух у касарнама. Тада је изгледало да ће маркси- 
стичка постати и цела Француска.

У Мароку стојала је међутим једна друкчија војска. 
Добро дисциплинована, наоружана, навикла на тегобе 
колонијалног рата и верна својим официрима. Из те војске 
био је и генерал Кејпо де Љано који је држао Севиљу, 
и сада већ покојни, генерал Мола, који је држао северне 
провинције. Они су имали, у последњем тренутку, још 
толико времена да известе Франка, да су уз њега. За 
израду неког нарочитог плана није више било времена,

Судбина Мадрида била је у рукама генерала Сан 
Хурха, освајача Марока, који је живео, прошле године, 
као емигрант у Лисабону. Он је био десигниран да одржава 
везу са конзервативним партијама католика Хил Роблеса, 
са иностранством, и да у одсудном тренутку, као бивши 
командант жандармерије, изврши узимање власти и ко- 
манде Мадрида. Као што је познато, генерал Сан Хурхо, 
један од најхрабријих шпанских официра, погинуо је у 
аеропланској несрећи кад је пошао са аеродрома Лиса- 
бона, да одлети у Мадрид, где је била алармирана војска. 
После погибије Сан Хурха, у Мадриду војска је враћена 
у касарне и то је била најгора несрећа за побуњенике у 
почетку устанка.

Франко

Франциско Франко Бахамонде није из аристократске 
породице, него из једне породице официра средњег ста- 
лежа. Има три брата Франка. Никола, најстарији, био је 
поморски официр и налази се данас као секретар уз свога 
брата. Најмлађи, Рамон, немиран дух, био је најбољи међу 
шпанским авиј атичарима. Он је први прелетео јужни 
Атлантик. Он није крио своја левичарска убеђења. Он је 
учествовао, за време монархије, у побуни републиканских 
официра. Тек сада, он се измирио са средњим братом и 
налази се на страни националиста.

Франко је стекао своје чинове у Мароку, а не као 
што марксистички новинари пишу, по салонима и помоћу 
жена. Истина је да је госпођа Франко најелегантнија жена 
у Саламанки, али генерал Франко све је пре него тип 
салонског и монденог војника. Он је био командант 
шпанске легије странаца и имао посла са Рифкабилима,
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урођеницима из Марока. Они га воле и он се најбоље осе- 
ћао међу шима. Франко је са страначком легијом пре- 
живео у Мароку тешких дана и занимљиво је да је и свој 
рат почео из Марока.

Франко је био најмлађи генерал шпанске војске, са 
35 година. И све се може рећи за Франка, само не да је 
романтичар и лакомислени фанатик. Године 1932, када 
је Сан Хурхо правио пуч, Франко је одбио да му се при- 
дружи и сматрао је да ће војска обновити Шпанију мир- 
ним путем, мада10 је Шпанија била република. Франко 
је лично, у Мароку, васпитао неколико хиљада шпанских 
војника. Добар део његових бораца и сада га зна лично 
и памти из личних додира. Па ипак, Франко је све пре 
него тип диктатора, демагога и говорника. Он је пре свега 
милитариста у најбољем смислу те речи. Он је као про- 
фесор војне академије васпитао неколико хиљада официра 
и у томе је његова снага. Артиљерија у шпанској војсци 
била је класа протекционаша, традиционалиста. Франциско 
Франко први је у својим предавањима, младим офици- 
рима, говорио о типу социјалног официра. Било је шпан- 
ских официра, који су поред касарне имали још ггонеко 
занимање, каткад и трговачка предузећа. Франко је био 
официр из колоније, ћутљив, човек проучавања оружјз 
и књига, добар део свог времена он је провео искључиво 
међу војницима. Али он је познавао сељачку Шпанију, 
као и шпанско друштво варошана. Ипак, главни резултат 
његовог рада била је војна академија у Сарагози. Фран- 
цуски генерал Мажино похвалио га је јавно, када је по- 
сетио Шпанију и Франко је био дуже на вишем курсу 
генералштабних официра у Версаљу.

Марокански дух

Противници генерала Франка и црвена штампа раз- 
носили су многе вести како Франко ратује само помоћу 
Мароканаца, Немаца и Талијана. Што се тиче Мароканаца 
нема сумње да се они употребљавају као јуришне трупе 
у војсци генерала Франка, али је инфамија када се каже 
да у тој армији има мало Шпанаца. Треба бити луд, па 
веровати, да се може ратовати више од годину дана про- 
тив свог народа, а немати уза себе никог из тог народа! 
Оно што је марокански дух у Франковој војсци, то је 
дух шпанских официра, који су осетили да се Шпанија 
може обновити само у биткама. Обожавање Шпаније, сан 
о њеној величини, о обнови шпанске нације, јединствене. 
дисциплиноване, без оних страшних комедија, које су се 
одигравале шдинама око шпанског парламента, то је нови

293



дух, који се јавио код шпанских официра, који су поло- 
жили испит не помоћу протекције, него на бојним пољима 
Марока. Тај дух, ти људи, срж су Франкове војске, али 
то нису Мароканци, него Шпанци!

БИТКА БР. VI ГЕНЕРАЛА ФРАНКА

До марта ове године, побуна војске против републике, 
у Шпанији, имала је много успеха. Генерал Мола успео је 
да заузме добар део северних провинција, генерал Кејпо 
де ЈБано једним гаскоњским потезом Севиљу, доцније 
једним финим и духовитим војничким маневром Малагу, 
а генерал Франко, пребацивши трупе из Марока у Анда- 
лузију, дошао је био до капија и улица Мадрида. На 
длаку је фалило, да 7. новембра прошле године Мадрид 
није пао. Паника је на страни републиканске владе била 
огромна.

Међутим, са наладом који је почео 8. марта о. г., 
милитаристичку, националну страну напустила је срећа. 
Код Гвадалахаре армија генерала Франка претрпела је 
удар од којег се тек под Билбаом опоравила.

Први моменти побуне војске, били су драматични и 
брзи. Франко је у брзом налету с почетка заузео био 
добар део Шпаније. Оно што није нико очекивао, он је 
у ,прво, критично доба, очувао везу између Марока и 
Андалузије, што му је омогућило да маршира на Мадрид.

Међутим, не треба се варати, марш на Мадрид, није 
марш на Рим талијанских фашиста. У Шпанији су сасвим 
друге прилике и друга бојишта. Да је генерал Франко, 
марта месеца, успео да пресече друмове који везују Мад- 
рид са Валенцијом, Хуесном, Барцелоном, шпанска траге- 
дија била би завршена, овако у њој тек има да се оди- 
гРаЈУ Ј0111 Два ДУга и крвава чина. Пад Билбаоа и пад 
Мадрида, то јест ако не дође до међународних заплета. . .

Са резервом у Мароку, наслоњен целим фронтом на 
границу Португалије, пошто је уепоставио везу између 
северних и јужних провинција које има у рукама, гене- 
рал Франко желео је да затвори круг око Мадрида. На 
другим бојиштима било је скоро мирно. На шпанском 
бојишту води се уопште једна интересантна врста рата. 
На појединим тачкама долази до огорчених битака, а 
читави делови фронта уолште немају контакта. Села, па 
и вароши, на таквим деловима не припадају ни једној 
ни друтој страни и тако рећи11 нису ничија.

Ни једна, ни друга страна није имала довољно трупа 
да буде бројно надмоћна. О италијанској и немачкој по-
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моћи много се прича, али и ту прави много сензација 
страна штампа. Многи и многи драматични догађаји, 
јављени са шпанског бојишта, били су само новинарска 
патка.

Ирун је несумњиво горео, Овиједо је несумњиво ру- 
шен динамитом. Ипак катастрофа није била толика, како 
се писало. Поред разрушеног толедског Алказара, стоји 
нетакнуто катедрала. А није истина ни да је чувена слика 
Грека, Сахрана грофа Оргаза, украдена. Карабанчел и 
Герника12 сравњени су са земљом, али је катастрофа 
италијанских дивизија код Гвадалахаре једна романтична 
измишљотина црвених новина.

Франко је ишао систематски напред у позадину Мад- 
рида. Из правца путева који воде од Сарагозе и Сорије 
према Гвадалахари, он је 8. марта извршио одсудан удар 
у леђа Мадрида. Где је била грешка? Нигде није била 
грешка! Осветила му се просто машинизираност, прете- 
рана моторизованост, дивизија генерала Москарда, састав- 
љена већим делом од италијанских добровољаца.

Трупе на аутобусима надирале су брзо напред, али су 
биле изложене катастрофи оног тренутка, кад ое узани 
појас асфалтних друмова изгубио у дубоком блату наглих 
и дугих киша. У питању је било око 5.000 људи. За 
шпанске прилике читава дивизија.

Те трупе су прешле, у нападу са пуно полета, оних 
70 километара пгго су их делиле од друма који води у 
Куенку, а који су требали да пресеку. Међутим, већ после 
40 километара, и тек после два дана, цео тај напад узео 
је облик уског клина забијеног у територију републикан- 
ских трупа. У ноћи 11. марта аутобуси Мијахе, са брда 
око Мадрида, почели су да их засипају новим резервама 
интернационалних милиција марксиста. У киши и снегу, 
моторизована маеа италијанских добровољаца, која се 
добро тукла, била је упропашћена, јер није имала куд 
са асфалтног друма са својим тенковима и тешким мото- 
рима. Па ипак, то је била само једна изгубљена битка и 
само једна епизода. Црвена штампа направила је читав 
еп интернационалне бригаде од тог случаја.

Билбао

Франко је код Гвадалахаре наишао на тешке, руске 
тенкове и на 28 црвених бомбардера. Он је стао, али се 
није одрекао Мадрида. Не сме се заборавити да је дилема, 
у којој се Франко налази, тешка. Породице његових вој- 
ника налазе се у Мадриду, који он мора да бомбардује. 
Нови шеф владе у Валенцији, Негрин, духовито је иско-
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ристио ту ситуацију. Он је изјавио пред светском штам- 
пом, да не верује да Мадрид може бити порушен од 
пшанских топова.

Нема сумње да влада у Валенцији и републиканска 
војска уживају симпатију и помоћ не само свих левичара, 
него и комунистичке интернационале и Совјета. Они 
нерадо13 чују да се Франко сматра шефом једне Шпаније, 
која је војничка и национална. Њима је много милије да 
се национална војска назива војском побуњеника и пу- 
чиста. Али треба се питати: где је национална страна? Да 
ли тамо где су бацали официре у море као мачке, или 
тамо где се бори шпанска омладина која се окупља, не 
око интернационалних, него око националних парола?

Напад на Билбао био је духовит излаз Франка из 
ситуације код Мадрида. Генерал Франко, очигледно, није 
ни фанатик, ни демагог, ни присталица Алфонса XIII, 
нити човек католичке реакције, него војник пре свега. 
Ако падне Билбао, Франко ће добити читаву армију за 
фронт код Мадрида, и то армију, која је до сада била 
најбоља. Сем тога решиће и питање сепаратизма код 
Баска.

Битка бр. VI генерала Франка траје непрекидно и 
огорчено већ неколико недеља око Билбаоа. Хоће ли Ва- 
ленција изазвати сукоб великих сила, или ће се шпанско 
питање решити у крви падом Мадрида?

Баски су одличан војнички елемент и борбе код Еи- 
бара, Дуранга, биле су теже од свих до сада. Генерал Мола 
је са великим еланом напредовао из дана у дан у том 
брдовитом пределу, сад са севера, сад са истока, сад са 
југа. Мола је сада мртав, али је иницијатива ипак на 
страни генерала Франка.

Он је давно преболео битку код Гвадалахаре и стоји 
на неколико километара од Билбаоа. Црвена војека поку- 
шала је акцијом на фронту у Арагону, код Теруела, и у 
областима око Кордобе где се налазе сировине и много 
РУДа.

Има стручњака који сматрају, да би генерал Франко 
требало да ратује романтичније, брже, са више ризика. 
Међутим, ова последња фаза борбе Мијахе и Франка по- 
казује, да је наместо14 цивила реч преузела шпанска 
војска. Трагедија је само да се налази на два братоуби- 
лачка фронта.

Битка бр. VI генерала Франка значи заобилазан пут, 
али одаје мирноћу и стрпљење одличног војника, који је 
био шеф генералштаба шпанске војске више година. Та 
битка заобилазно ипак води победи и та победа донеће 
шпанском народу мира. Код Лемоне и на брдима Сан 
Педра, на 11 километара од Билбаоа, завршава се једна
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страшна трагедија. Ако добије ову битку, онда остаје за 
генерала Франка само још једна. Битка бр. VII код 
Мадрида.

КАКО САМ СТИГАО НА САХРАНУ ГЕНЕРАЛА
МОЛЕ

Саламанка, јуна. — Шпанија је сада одсечена од света.
На бродовима који плове за Шпанију не путује нико. 

Ратна морнарица разних држава плови око шпанских обала, 
са топовима упереним на копно.

Железничке пруге које су спајале Шпанију са Европом, 
прекинуте су. На прузи Париз—Бордо—Ирун, стигне се са- 
мо до Ендеја, одатле се прелази граница пешке. На прузи 
Марсељ—Барцелона, аероплани генерала Франка вијају 
возове и бацају бомбе.

Када сам дакле решио да отпутујем тамо, где од на- 
ших новинара нико није био, видео сам да то није баш 
тако лако.

Шпанија је сада везана са светом још свега једном 
пругом, и то у  ваздуху. Аероплани немачког друштва 
„Ј1уфтханза“ три пута недељно, без обзира на време и 
на бомбе, лете у ваздуху, из Штутгарта до Саламакке.

Аероплани француских друштава лете, али не редов- 
но, из Париза у Барцелону. Аероплан друштва „Ер Пирене“, 
који је саобраћао од Барцелоне до Билбаоа, оборен је пре 
неки дан из топова и не саобраћа више.

Ваљало је дакле отићи у Штутгарт и летети преко 
Алпа, до Марсеља, а од Марсеља, дуж Пиринеја ићи по 
небу, до Сан Себастијана и тамо ући кроз ваздух у Шпа- 
нију. Под условом, дабогме, да топови код Билбаоа, или 
ловачки аероплани мадридске владе не кажу: „Стој.“ Јер 
у том случају, свакако ћемо завршити ово путовање на 
дну мора или у неком баскијском селу на гробљу.

Да бих стигао до аеродрома у Штутгарту, требало ми 
је 9 сати вожње железницом од Берлина. За толико сати 
може се бити већ у Саламанки. Ето таква је разлика данас 
између вожње кроз ваздух и вожње по земљи!

Аероплан полази за Шпанију врло рано из Штутгарта. 
У Штуггарт ваља, дакле, доћи још увече, али се то испла- 
ти. Штутгарт је једна од најлепших немачких вароши, сва 
у ружама и шуми.

У градском парку, код великог језера, намештена су 
гнезда где се легу патке. На дну паркова стоје велике по- 
зоришне зграде, осветљене рефлекторима. Али младићи и 
девојке скупљају се под густим грањем и певају, уз ман-
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долину, песме за себе. Сваки ко хоће може да приђе и да 
пева. Ако квари, не види се у мраку ко је.

Летимо, затим, над Немачком и Швајцарском, мирно, 
као у неком лепом филму.

Под нама прво дубока долина лепог Некара, дуж које 
сам пре осам година налазио толико брда у јорговану. За- 
трш  бескрајне шуме Шварцвалда, које тресу помало15 апа- 
рат. У даљини, у ружичастој измаглици, снегом покривени 
врхови Алпа.

Женева

За све време, док се од Нешатела прилази Женеви и 
лети надутим језером, чија вода трепери, на небу, на лево 
прати нас неизмерна, ледена лепота врхова Алпа.

Женевско језеро лежи у магли. Испод нас, дуж обале, 
миле бродови. Женева се појављује на води, са својим ке- 
јовима што излазе далеко на воду. Крај аеродрома пуше 
из једне фабрике страшни сулундари, а по трави трчи ве- 
лико стадо мирних оваца.

На аеродрому, у Женеви, примамо вест, да је шпан- 
ски генерал Мола, погинуо при аеропланској несрећи. Са 
том вешћу улазимо опет у аероплан. Од Женеве видели 
смо само њене прозоре, који су се цаклили на сунцу.

Када човек лети у Шпанију и прође кроз Женеву, 
варош у КЈОјој је дисао Русо и у којој је сад седиште Дру- 
штва народа, онда му се у глави врте чудне мисли.

Пре су бар појмови рата и мира били јасни. Сад је све 
постало једна чудна збрка. Постоји Друштво народа, али 
за његовим столом не седе ни Американци, ни Јапанци, 
ни Немци, да друге и не помињемо. Што се тиче Италијана, 
они стално седе близу врата. Има и држава, које су чла- 
нови, али њихови делегати не могу унутра. Данас има 
држава, које су се распале на пола и воде грађански рат. 
Неки чланови признају једне, други чланови друге. Једни 
бомбардују флоту, други вароши, а не налазе се у рату. 
Друге се очигледно налазе у рату, али без огласа рата, и 
воде га на туђој територији. ..

Долазак у  Бургос

Истог дана, после подне, спустили смо се у Бургос, 
где је погреб генерала Моле био већ завршен и отпочео 
пред генералом Франком дефиле војске.

Сем шефа државе, погребу су присуствовали и генера- 
ли Кабанељас, Давила, Калеш, Сарадор, Оргас, Москардо,
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Лопез, Пинто, Хардана, Саника, све врло интересантне по- 
јаве и необично фотогенична лица.

Улице су биле закрчене од масе, јер је Кубанац био 
заиста врло популаран.

Бургос је очекивао да ће Мадрид, тога дана, послати 
сигурно своје бомбардере. На погребу Моле био је добар 
део Франкове врховне команде. Али аеротхлани нису дошли 
да баце бомбе. Погреб је мирно прошао кроз улице оки- 
ћене националистргчким заставама, на којима је црни флор 
био заденут само као мала, црна ружа.

Генерал Франко објавио је у Бургосу да је Молу одли- 
ковао највишим орденом Сан Фернанда. У шпанској војсци, 
сем тога, при прозивкама викаће се и име генерала Моле, 
па ће све јединице имати да одговарају ,,пресенте“.

За новог команданта северне војске Франко ј«е поста- 
вио генерала Давилу. Напад на Билбао, у тешком, пла- 
нинском пределу, иде даље.

Цео Бургос и цела Саламанка излепљени су сликама 
погинулог Моле, кога сам толико желео да видим. Сад ме 
са зидова гледа само његова слика, са наочарима научника 
и погледом шпанског попа. Генерал Франко губи са Молом 
једног од најбољих шпанских генерала.

Како смо летели над Шпанијом

Већи део, Шпаније, који држи генерал Франко, има 
железничке везе још само са Португалом. Са Француском 
везе су прекинуте. Може се доћи у Шпанију Франка и 
хидропланом који саобраћа морем, од Рима, преко Балеара 
до Кадиса. Ипак најбржи и једини пут до Саламанке 
води из Немачке кроз ваздух преко Марсеља. Немци 
одржавају тај саобраћај без обзира на време и ратне 
догађаје, али ни тај пут кроз ваздух до Саламанке није 
ни лак, ни без опасности.

Недавно, франкистички ловци присилили су аероплан 
француског друштва, који је саобраћао између Билбаоа и 
Барцелоне, да се спусти. Пилот је рањен, а један путник 
мртав. Немци нам нису крили да су сад на реду они, да ће 
нас оборити без милости само ако нас спазе.

Наш пилот био је са Бургосом у сталној радиофонској 
вези. Пошто се очекивало да ће црвени аероплани гађати 
погреб у Бургосу, и генерала Франка, наш пилот је очеки- 
вао да ћемо упасти у ту гужву баш кад будемо стигли.

Место да лети до Бијарица, и да уђе код Сан Себа- 
стијана, као обично, лукави Немац прешао је Пиринеје код 
Поа, тамо где су се недавно црвени, 17 апарата, спуегили.
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У Шпанију смо ушли код Пампелуне, стално у облацима 
као гуска у магли, и на висини од 5.000 м.

Кад смо ушли у Шпанију Немац је променио тактику 
и ишао, да нас не би издалека16 спазили, скоро по земљи. 
Над Бургос смо дошли на висини од 40 метара.

Дан је био врео и аероплан је страховито скакао. Три 
оата смо се тако возили. Сви су били као мртви.

Долазећи у Бургос ми смо из ваздуха, са сасвим мале 
висине, видели оба аеродрома армије генерала Моле.

У кругу, ловци и бомбардери били су баш при спреми. 
Бомбе су лежале готове за утовар крај апарата.

Франко је јако надмоћан у ваздуху, и утисак који 
остављају његови аероплани одличан је. На аеродромима 
владао је савршен ред.

Посматрајући у Буршсу ове грозне апарате, овога пута 
нисам ни био у катедрали. Она је остала негде, у сећању, 
као неки романцеро, али скамењени.

У ВРХОВНОЈ КОМАНДИ ГЕНЕРАЛА ФРАНКА

Саламанка, јуна. — Генерал Франко изабрао је за се- 
диште своје владе Бургос, стару престоницу кастилских 
краљева, а за главни стан своје војске Саламанку, чувену 
варош католичког философирања и универзитета.

Оаламанка је, по својој архитектури, једна од најлеп- 
ших вароши Шпаније. Материјал њених грађевина је од 
жутог пешчаника који је кроз векове добио боју мерџана. 
Утисак је увече, у чудној светлости, незабораван.

Налазимо се 800 метара над морем, усред једне равни- 
це, на којој дрвећа и нема. Врућина је страшна.

Саламанка има око 40.000 становника и сад је пуна 
војника. Околина је богата. Пијаца жива. Има свега. Добро 
се једе и пије.

„Франко држи не само већи, него и бољи део Шпа- 
није у рукама; преко гладују, код нас је изобиље“ — веле 
ми у Врховној команди. Официри кажу: ,,Ми можемо да 
издржимо рат годину дана, па и више!“

Како се живи у  Саламанки?

Живот тече овде сасвим нормално. Деца играју у 
прашини, дућани и биоскопи су пуни. Недељом приређују 
се борбе с биковима. Маса свако подне трчи да види смену 
страже.

Крај свих грооота, које су се десиле, Шпанци се по- 
нашају као да није рат, него неки сватови.
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На дивном, барокном тргу Саламанке, двапут17 дневно 
је гужва, као пред вече на Кнез-Михаиловој улици у Бео- 
граду. Инвалиде гурају у столицама, закићеним великим 
пгпанским заставама. Новост су на улици Мароканци.

Болнице, каоарне Црвеног крста су као скривене. Ка- 
рактеристику дају кафане, пред којима маса седи и трчка- 
рају чистачи цилела. Улицом врве војници, легионари, фа- 
лангисте, рекете, јуре моторциклисти и камиони. Ларма је 
и дању и ноћу страховита.

„Гран хотел“

Друштвени живот, сада, одиграва се у „Гран хотелу“, 
где су канцеларије немачког посланства и где стижу са 
фронта и одлазе на фронт официри и курири. Хотел је пун 
лепих жена. Неке су праве лепотице. Жене из распрште- 
них амбасада Мексика, Аргентине. Увече је живот еле- 
гантан, као на неком шпијунском филму.

Генерала Франка видео сам у  Бургосу, на погребу ге- 
нерала Моле. У Саламанки он се не виђа често, а његови 
официри држе се скромно и озбиљно. Дистракције нема. 
Оно неколико ,,варијетеа“ испод ирландског манастира, 
прошла је давно сва војска.

Живот у Саламанки пролази дакле у канцеларијама ге- 
нералног штаба. Гђа Николаса Франко, једна тиха, лепа, 
плава жена, председава каткад партији бриџа. Немачки по- 
сланик генерал Фаупел станује у једној вили, ван града, 
и тамо увече прима. Генерал Франко или је на фронту, или 
у канцеларији. Кад има слободног времена одлази кући 
да се са својом ћерчицом игра. Гђа Франко није само врло 
елегантна жена, него и ванредно лепа Шпањолка.

Монотон, типичан живот, као што је увек по врховним 
командама. Нигде ни трага неког страха од сутра.

Мароканска гарда

Генералштаб Франка налази се у старом двору сала- 
манкеских бискупа. Испод торња катедрале, који је висок 
110 метара. Одличан циљ за ваздушно бомбардовање.

Ја имам собу на трећем спрату једне старе куће и ваз- 
душна бомбардовања су ме нарочито интересовала. Околина 
Саламанке начичкана је контраавионским батеријама. До- 
сад су на Саламанку извршена из ваздуха три напада. Сва 
три неуспела.

Кад сам већ ту, мислим, хајде и то да доживим. То ми 
се чини као за време рата, она баба, која је излазила пред
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капију и питала: „Шта је, зар данас нема козака?“ Баби 
је било стало до козака!

Мароканска гарда са исуканим сабљама стоји, скоро 
непомична, наслоњена на порталу катедрале. У црвеној 
униформи и белим бурнусима, изгледа незаборавна слика.

Читао сам у страној штампи, да је Франко опкољен 
мароканском гардом, јер у Шпањолце не може да се по- 
узда. То је врло духовито речено, али није тачно.

Свако подне врши се смена страже са помпом, и па- 
радом старе шпанске војске. Сваки дан стоји друга једини- 
ца. Јуче су били редовни пшански пешаци, данас су по- 
ставили одред фаланге.

Ту, пред том зградом, свако подне седим и чекам, да 
ми јаве: када ће ме примити генерал Франко.

Данас, или сутра, почеће нова офанзива на Билбао, и 
ја желим да видим Франка пре тога. Међутим, рано у зору, 
доћи ће по мене један официр. Одлазим да видим један 
сектор фронта.

НА ФРОНТУ ПРЕД МАДРИДОМ

Манастир Сан Илдефонсо, 13. јуна. — Када сам 8. јуна 
седео за вечером у штабу Врховне команде у  Саламанки, 
чуо сам да се на фронту код Мадрида, на сектору генерала 
Вареле, води једна тешка битка, која траје већ неколико 
дана.

Непријатељ има нову владу и нову јединствену ко- 
манду и чини очајничке напоре да би постигао неки успех, 
који би одјекнуо у свету и олакшао ситуацију, у којој се 
налази престоница Баска.

Око 15.000 републиканских војника нападало је не- 
прекидно на фронту генерала Вареле на главном друму, ко- 
ји води из Мадрида у  Сеговију кроз Сијера Гвадараму. Циљ 
непријатеља био је продор фРонта који иде, непрекидно, 
преко целе Шпаније. Циљ овог продора био је да заузму 
Сеговију.

Огорчена битка траје већ 4 дана. Према вестима које 
су стигле у Салам^анку, непријатељ је претрпео велике гу- 
битке. Око 5.000 републиканских војника погинуло је на 
сектору генерала Вареле; осим тога непријатељ је изгубио 
12 тенкова и више топова. У ваздуху су вођене велике 
битке, битке кахве нису вођене од почетка грађанског рата 
у овој земљи. Званични извештај Врховне команде у Са- 
ламанхи каже, да је на сектору генерала Вареле оборено 
15 неприј атељских авиона.
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План за битку објашњен ми је у главном штабу гене- 
рала Франка на следећи начин: нова влада у Валенцији 
жели да постигне неки успех. Нови командант републикан- 
ске армије хоће по сваку цену неки успех. Задатак Фран- 
кове армије, која се налази на Гвадарами је да сачува своје 
садашње положаје. Генерал Франко не мари много за 
лублицитет, тако да новинари, који се налазе на републи- 
нанској страни, имају много више могућности да стекну 
ловоре славе. Али, иако страна штампа стоји највећим де- 
лом на страни владе у Валенцији, ипак цео свет мора приз- 
нати, да Франко постепено осваја, стопу за стопом. Због 
тога републиканци сада покушавају да остваре неки успех 
по цену највећих напора, јер страхују да се приближује 
пад Билбаоа. Код Мадрида непријатељ је усвојио и понав- 
ља познате речи, које су постале славне у вези са Верде- 
ном, а то су: ,,Они неће проћи.“ Сада кажу и националисти, 
на Гвадарами: „Но пасаран!“

Ј а  одлазгим. и.а фраггт

Чим сам стигао одмах сам изразио жељу, да ми се 
дозволи да одем на фронт и разгледам положаје. Мој шпан- 
ски пријатељ није био тиме одушевљен. Међутим мени је 
његова опрезност изгледала претерана, јер оно што могу 
друти да чине, то могу и ја. Сада нисам дошао у Шпанију 
зато,18 да проучавам шпанску готику или да читам Гонгору! 
Дошао сам да видим рат и ја ћу га и видети, као што сам 
обећао Врелену. Тамо где су погинули толики Шпанпи, ту 
се може и један странац — уосталом сасвим безначајан — 
опасности изложити. И тако сам јуче добио дозволу, да 
одем на фронт.

Одвезли су ме аутомобилом у Авилу, где се налази 
команда дивизије генерала Вареле. Варела је врло попу- 
ларан у Франковој војсци — он је ослободио Толедо. Иако 
сам већ раније познавао ово место, ја сам нашао да је оно 
заиста још увек мирно и чудновато. То је ваљда један од 
градова Шпаније, кога је мили Бог подигао на стење, на 
висину од 1.100 метара над морском површином.

У простору између главне команде и команде дивизије 
влада потпуни мир, земљорадници раде у пољу, волови ву- 
ку лагано плуг. Шпанци жњу српом. Овај мирни рад у не- 
посредној близини страхота рата оставља дубоки утисак, 
изазивајући код човека готово сузе. Зашто људи не остану 
на свом мирном послу, код свог хлеба, код свог плуга, код 
својих волова?

У дивизији генерала Вареле влада највећи ред. Стасити 
Наварци стоје на скверу, пред улазом у команду зауставља
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се један ролс-ројс, који је некада припадао у Мадриду гро- 
фу ди Сан Домингу. Кола су сва избушена пушчаним мет- 
цима. На јастуку наслона виде се још крваве мрље. Ауто- 
мобил се вратио јуче са фронта. Мене хвата језа, и поми- 
слио сам махинално: „Само да не умрем на седишту једног 
аутомобила! . . .“ Официри улазе насмејани у та кола и 
одлазе. Они ме уверавају да ће вечерас бити на фронту 
потпуни мир. Шпанци су поносни и врло храбри.

У манастиру Сан Илдефонсо

Када смо отишли у Сеговију замолио сам да кола стану, 
да бих попио једну оранжаду. Не зато што сам био пре- 
плашен, него зато што сам хтео да проведем пола часа раз- 
гледајући катедралу.

У Сеговији се већ види слика рата. У граду има пуно 
војника, теретних аутомобила и болница. Нећу да чиним 
никакве комплименте, али ипак морам признати да војни- 
ци генерала Франка изгледају врло добро. То су млади 
људи, опаљени сунцем, који највише певају. У мирно до- 
ба у Сеговији се налазила артилеријска школа шпанске 
војске. Официри су ми показали у даљини горски ланац, 
који затвара пут у Мадрид. (Сијете Пикос 2.203 метара 
висок, десно Кабеса де Хијеро 2.376 метара и у средини 
седло Пуерто де Нава Серада 1.849 метара.) Преко тих 
планина пење се главни пут за Мадрид. Тамо се налази 
садашњи фронт.

Официри, који ми показују ровове у даљини, објашња- 
вају ми борбу, која се води већ пет дана. У мирно доба 
држала је обично шпанска артилерија на овом терену ве- 
жбе за гађање. Међународна бригада, која је напала на 
том сектору, била је збрисана као замахом руке преко ша- 
ховске плоче.

После лола часа ауто се опет пење горе у брда. Ми 
пролазимо поред артилеријских колона, стоваришта и те- 
ретних аутомобила. Цивилна гарда задржава наш аутомо- 
бил и легитимише нас. То ое догађа све чешће. Поред пута 
се виде посматрачи службе за одбрану од напада из вазду- 
ха. Они оеде код својих осматрачница и гледају са својим 
великим догледима у небо и шуме пред нама.

Официри не крију ништа. Једино што ми нису пока- 
зали то су аеродроми. То се чува као велика тајна.

Тек када смо дошли до шуме манастира Сан Илдефон- 
со, чули смо из планине ударање митраљеза и лаку пеша- 
дијску ватру. У то доба топови су се одмарали.

Пред нама се налази краљевски дворац Ла Гранха и 
манастир Сан Илдефонсо. Налазимо се на реци Пикло де
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Пенхалара (2.406 метара високо). Баш на уласку у саму шу- 
му налази се оборен један путоказ, на коме пише: „Ма- 
дрид.“

Разни мириси који долазе до мене, севање разних елек- 
тричних џепних лампи, гласови који се чују, лица која се 
виде, све ми је то добро познато. Видим самог себе од пре 
20 година. То је рат. Тутњава митраљеза у шуми заиста 
није ми нимало непријатна. Чини ми се као да сам из да- 
љине дошао кући и одмах сам осетио, да ћу добро спавати.

Поздрављам војнике, пружам им руку и непрестано по- 
нављам: „Вива Еспаша!“ Ко је једном био у рату, остаће 
исти такав, као и она стара батеријска кобила, коју су, 
када је остарила, употребљавали за пренос сифона из једне 
фабрике. Сваки пут, када је чула топовску грмљавину, 
почела је весело да скаче.

ЛА ГРАНХА

Саламанка, 12. јуна. — У петодневној битци на сек- 
тору генерала Валере на мадридском фронту водиле су се 
жестоке борбе нарочито на двема тачкама — код ловачког 
дворца шпанских краљева Ла Гранхе и на висовима око 
места Балсаина, на главном друму Мадрид—Сеговија.

Око Ла Гранхе вођене су тако жестоке борбе да се о 
њима створио појам као о жестоким борбама које су издр- 
жали браниоци Алказара. У Саламанки се говорило о фрон- 
ту Ла Гранха мислећи при том цео мадридски фронт. Ла 
Гранха постала је симбол.

Радио-станица у Валенцији јавила је о победи код 
Ла Гранхе, тврдећи да су трупе генерала Мијахе продрле 
у дворац. Међутим ја сам јуче био у том дворцу и моту 
да тврдим да ниједан војник мадридске владе није тамо 
продро. Већина која је доспела до саме зграде била је 
покошена пред19 прозорима дворца у борби са ручним бом- 
бама.

Непријатељски положај налази се у парку дворца, во- 
дећи даље високо у планине, али сам парк препун је ле- 
шева погинулих војника.

Ловачка дворана шпанских краљева лежи на подножју 
велике планине Перхалера, у бЛизини Мадрида, ва великом 
друму за Сеговију. Ла Гранха значи на шпанском језику 
фарма за млекарство.

У једном дивном пределу за лов шпански краљеви 
саградили су један дворац, који је био познат већ у XV 
веку. Први Бурбонац на шпанском престолу био је Филип 
V. Он је наредио да се ту сагради један мали Версаљ.
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Палата је дело Субијастија, а фасаду је израдио позвати 
уметник Хувара. Око дворца изграђена је дивна бапгга, са 
водоскоцима и водопадима. Лепота тог парка постала је 
позната у целом свету.

Око дворца вођене су неколико дана крваве борбе, па 
ипак напад је био задржан пред зградом, где су републи- 
канци оставили огроман број мртвих, и на крају су били 
принуђени да се у бекству повуку. Између многих лешева 
налазе се појединци који одржавају пушчану ватру, и с 
времена на време зачује се звиждање пушчаних метака.

Ми смо искористили паузу у битци и дозвољено нам 
је да погледамо дворац и парк у коме се налази републи- 
кански положај.

Одељења гробара

У тој збрци, на двориштима и у кућама, између ровова, 
одмах ми је пало у очи једно извесно одељење за које сам 
првобитно мислио да је неки телефонски одред. Људи су 
били наоружани дугим штаповима и одлазили су у брда 
као нека врста туриста. Међутим, то су били гробари.

Већ првог дана нађено је у шуми код Ла Гранхе 500 
лешева. Код Балсаина подигнуто је гробље које је веће 
од оног у Сеговији. Проговорио сам неколико речи са овим 
људима. Сви су добри католици. Као што су се борили, 
тако и сада испуњавају овај тежак задатак тражећи у 
грмљу и у шуми лешеве, често под артиљеријском ватром. 
Непрестано налазе нове рањенике и нове лешеве. Све 
шумско подручје око дворца постаће једно велико гробље.

Командант ла Гранхе

Прво се пењемо на кулу манастира Сан Илдефонсо са 
командантом, на звоник. Он ће да нам објасни ситуацију.

Два тешка митраљеза доминирају целом околином. Ма- 
настир и дворац носе трагове артилеријских метака; али и 
манасгир и дворац налазе се под мртвим углом иза бре- 
гова и врло је тешко погодити их.

Командант Ла Гранхе је један стари, жилави Шпанац 
са лицем једног професора математике. Он нас гледа врло 
строго кроз своје наочаре. То је један пензиониоани мајор 
који има 63 године и чије су трупе овде издржале у току 
пет дана жестоке нападе. „Ми смо се држали и ми ћемо се 
и одржати“ — рекао је он тихо. „Доле у зградама, као 
што сте могли и сами видети, има још увек жена и деце.
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Ми ћемо се одржати на овим положајима! Што се тиче 
мене ма и до зиме.“

Ми стојимо погнути међу војницима, који леже на вре- 
ћама песка и питамо мајора да ли им.а у шуми предстража. 
Он ми одговара да нема. „Зашто би и биле потребне пред- 
страже“, мисли мајор. „Нека само дође непријатељ, што 
више то боље.“ Питам га за његово име, које нисам добро 
чуо приликом представљања. Он је приметио да сам хтео 
да запишем његово име и неће да наже како се зове. Сав 
се зацрвенео у лицу. Он је рекао да није потребно да пи- 
шем о њему, јер је он један стари шпански официр и вој- 
ник. ,,Пишите“, рекао је он, „да сам кроз цео свој живот 
био војник и да ми није потребна никаква слава и не 
желим да се моје име помиње у новинама."

Када вам је са звоника објаснио положај погледао је 
напоље, потпуно откривен непријатељу. Поставио се поред 
звона, тако да су га могли видети републикански војници. 
Прво нас је запитао да ли смо ми били резервни официри, 
и затим нам је одржао једно лепо предавање о републикан- 
ском нападу на Ла Гранху, дајући нам сва могућа објашње- 
ња па чак и скице. Напољу је почео да тутњи један ми- 
траљез. Он је остао миран, играјући се са својим смежура- 
ним прстима. Никада нећу заборавити овог старог официра.

Ми пролазимо кроз ровове, који су подигнути на зидо- 
вима, гледамо кроз пушкарнице и седимо међу војницима 
младим Наварима. Стари мајор шета се горе изнад ровова.

На дворцу се види више артилеријских погодака. Ни- 
један једини прозор није читав, сва прозорска окна су раз- 
рушева од ручних граната. Војници леже у прозорима по- 
крај митраљеза, на поду-је све препуно ручних граната, на 
слами спавају они који већ пет дана нису ока склопили. У

У краљевским просторијама

Па ипак у овим сјајним просторијама са дивним баро- 
ко огледалима и прекрасним мраморним киповима бораве 
војници који ту одржавају ред. Лустери су увијени у ве- 
лики пак-папир и заштићени. Ако је за победу потребна 
дисциплива, Франкова војска је има доста, то се свуда мо- 
ж е видети.

Као у сну пролазим овуда где леже мртви и рањени 
преко степеница, између кипова Венера и Амора. Мрамор 
се још увек огледа тако јасно у великим огледалима. Кад 
не би звиждала пушчана зрна, у дворцу би била ужасна ти- 
шина. У собама у приземљу командује један поручник. 
Он се представља као да је у салону, коректно али не 
пружа руку. Његова десна рука је, од пре три дана, про-
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стрељена и умотана, али он не напупгга своју компанију. 
Он нас приводи прозору и показује нам у шуми положаЈ е 
противника. У парку влада дубоки мир. Лице овог официра 
пуно је очајања и беса, јер су му поубијали његове најбоље 
и најмлађе војнике. Стављам му једну цигарету у уста коју 
он захваљујући узима и лукаво га још једанпут питам за 
његово име. Овог пута сам га заиста сазнао. То је поручник 
Михаел Ројо Карењо.

Зидови су ишарани утљем. Читам следеће натписе: 
„Живела Андалузија“, „Живела компанија Томата“, што 
значи парадајз-компанија, а затим натпис „Вива ла сентура 
де Ваљадолид“ што значи живео батаљон из Ваљадолида. 
Пуних пет дана јели су само парадајз и смејали се.

Водопади Ла Гранхе

Из ровова у дворишту, са прозора у подруму дворца, 
свуда пада поглед на прекрасни парк где у заклонима лежи 
противник и вреба. На његовој страни је тишина, он ћути 
са својим мртвима. Парк је прекрасан, изгледа као да је 
сасвим празан, само светлуцају горе дивни краљевски во- 
допади.

Овај парк је један део шпанске историје. Када је Фи- 
лип V хтео да сазида свој Версаљ дошли су из Француске 
чувени стручњаци за уређење вртова Картије и Бутеле. 
Они су му направили врт. Краљица је хтела да изненади 
свога супруга и наредила је да се направе чувене каскаде 
и водоскоци који се пуне из једног језера које се налази 
на висини од 1.200 метара. „Стајало ме је 3,000.000“, имао 
је обичај краљ да каже својим гостима, „а причињавао ми 
је радост за три минуте.“

Тамо горе поред језера леже сада изгинули милициона- 
ри генерала Мијахе. Моментано је престала грмљава то- 
пова, бука ручних граната, вика бораца и јауци рањених, 
али то ће опет, можда још данас, почети.

За време ове паузе не чује се ништа сем шума дрвећа 
и прскање краљевског водопада.

НА МАДРИДСКОМ ФРОНТУ

Балсаин

У селу Ла Прадера, 11. јуна. — Мало је требало у 
јесен прошле године, па да Мадрид падне. Сада може пасти 
Мадрид само после једне тешке и велике битке. Генерал
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Франко нема еумње да ће ту битку дати. Он је систе- 
матски припрема. Питазље је само: кад ће опет почети?

Поередно, и битка код Билбаоа значи битку за Мадрид, 
то је пре два дана признао радио Барцелоне, који смо овде 
слушали. Падне ли Билбао, пашће и Мадрид. Буде ли имао 
успеха код Билбаоа, то значи успех за генерала Франка 
и код Мадрида.

Издалека20 ја сам се често питао: зашто све то у Шпа- 
нији траје тако дуго. Сада, када рат у Шпанији посматрам 
изблиза, и то ми је разумљиво.

На карти Шпаније изгледа мала битка код Билбаоа. 
Чини се, као да се води око два-три села. Уистини, међу- 
тим, Шпанија је пространа земља, велика као Немачка пре 
рата, и велика су одстоја!Н>а на фронту.

Код Билбаоа ваља узети читава брда, страховито утвр- 
ђена, а капију која отвара пут у Мадрид и коју гледам пред 
собом из овог села, сачињава читав један планински ланац, 
просечно висок 2.000 метара.

Нава Серада

Из овог села на главном друму за Мадрид, ја видим 
планински превој, где се налази водовод Мадрида, а који 
се зове Нава Серада. Виши је далеко него наш Ртањ и 
диже се до 1.849 метара.

Испред Мадрида диже се, пред војском генерала Фран- 
ка, зид планине Гвадарама. Поједини положаји око којих 
се ту бори, и где су се тукле последњих дана крваве борбе, 
сви су врло високи. Сијете Пикос 2.203 метара, Кабеса де 
Хијеро 2.376 метара. Рат овде има облик тешког планин- 
ског рата.

Кише, прави потопи и магле, спречавају да Франко 
код Билбаоа искористи своју надмоћ у ваздуху. Код Ма- 
дрида има један друти разлог. Франко не може ући у  пору- 
шени Мадрид. Он га пе сме порушити ни спалити.

У сваком случају, ускоро се спремају велики потези 
од стране Саламанке и праави рат тек почиње. Нико не зна 
колико ће још трајати.

На положају Крус де ла Гаљега

„Ви сте видели дворац Ла Гранха, који се прочуо 
последњих дана. Хоћете ли сутра да видите један други 
сектор мадридског фронта, Балсаин, где је противник пре- 
трпео страшне губитке ових дана?“ Тако ме је питао мој 
пријатељ у Врховној команди генерала Франка, г. Де Ар-
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мас, синоћ. Пристао сам и јутрос сам већ био на положају 
Крус де ла Гаљега.

Положај је нижи, него врхови испред Мадрида и за- 
нимљиво је да је Франко, кад је био приморан да стане 
у самим капијама Мадрида, у планини Гвадараме изабрао 
ниже положаје, у противности са војничким теоријама. И 
његова тактика показала се тачна. Са виеова, противник 
је допирао лако до његових положаја, али када није могао 
да их узме, у повлачењу избила је паника и чекала га је 
катастрофа. Пред рововима, ја сам их лично видео, леже 
и сада 9 тенкова, чије је зупчанике покидала артиљерија, 
пошто их је пустила да сасвим сиђу са планине.

Било је логично да је Мадрвд покушао да узме ове 
положаје, на којима Франко стоји већ пет месеци, било 
је логично да Мадрид покуша баш сада, када се зна, да 
се нешто и против Мадрида и против Билбаоа спрема, али 
је акција рђаво командована.

Утисак, који је на мене учинио положај Крус де ла 
Гаљега, необично је повољан за браниоца. Затекао сам тамо 
Наварце, ванредног изгледа, који су голи до појаса, радили 
на новим радовима, мада21 је битка тек била завршена, и 
противник био ту пред нама, у шумама. Оно што подвла- 
чим међу првим својим утисцима то је тај необично вој- 
нички запт, који на страни националиста влада. Радити 
под овим шпанским сунцем и копати са толико воље, смеха 
и зачикивања, може само једна дисциплинована војска. Ро- 
вови су одлични, има нрихватница, бетоноких цистерна, 
заклона против бомби из ваздуха, подофицирска читаоница 
и засебно одељење за берберина!

Пред положајем је читав систем бодљикавих жица, 
јама за тенкове и мина.

Ветар и сад још доноси мирис лешина кад помолимо 
главе међу џаковима песка из рова. Топови ћуте, али доле 
испод нас траје лагана паљба код Мароканаца. Пред њихо- 
вим рововима који су у дољи, види се бивша варошица 
Балсаин. Она је сва порушена. Звдови цркве стоје још 
само као једна празна позоришна улица.

Капета-н Артуњедо, који -нас је водио по рововима, а 
који командује на том положају, скаче из рова у ров по- 
луго,22 до паса опаљен, у спортским чакширама и тркачким 
ципелама. Даје утисак инжењера, који копа са својим љу- 
дима. Дебељушан је и необична шаљивчина. Он је Франку 
донео комплетан батаљон пешадије из Аргилеса и они се 
туку у рату од почетка. Његови противтенковни топови се 
блистају од чистоће. Све његове прихватнице повезане су 
телефонима, али оно што ме је зачудило, била је необична 
чистоћа у свим тим рововима.
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Он је имао неколико лаких рањеника, који су били 
пшезани ту у његовом превијалишту и осећали су се врло 
добро и имао је и грамофона. Тврдио је, да је на њетовом 
сектору наладала права европска интернационала: било је 
и Руса, и Белгијанаца, и Италијана, и Чеха, и Пољака, и 
Норвежана. Капетан Артуњедо, оптужује интернационалну 
бригаду, да је на њих пуцала експлозивним метцима. Било 
је рањеника са разваљеним костима.

Занимљрш је био магацин плена, који ми је показао 
калетан Артуњедо, из последњих борби. Било је ту, лепо 
и уредно сортираних чакшира, за које је тврдио да су чеш- 
ка роба, пушака разних модела, чак и мексиканских пуша- 
ка, и руских, за које сам тврдио да су модел 1936, јер пише 
нешто на њима. Ипак, најинтересантнији су били шлемови, 
који су француска роба. Били су избушени од куршума, 
као да су од плеха. Рат је трговина и лиферација.

Ађвд

Из ровова капетана Артуњеда сишли смо уз фијук 
куршума у ровове Мароканаца, који се протежу са обе 
стране Балсаина. Мароканци леже у заклонима, који су 
овлаш ископани. Они не носе шлем, они ратују у својим 
фесовима и турбанима. Леже покривени својим губерима. 
Има међу њима и врло лепих, интелигентних војника. На 
свима њима је мир и поноситоет мухамеданаца, сликовита 
и одлична је то војска.

Капетан Есфлигеро, који је командовао у тим рово- 
вима, показао нам је свог наредника који се лако не забо- 
равља. Зове се Ађед и има лепоту једног црног олимлиј- 
ског борца. Као дете, он је пасји одан својим официрима. 
Ађед је по стасу једна дивна бронзана скулптура, са белим 
непорочним зверским зубима. Он је специјалиста за борбу 
са тенковима.

Мароканци дочекују тенк изблиза. Потрбушке пузе 
према њима. Кад допру сасвим близу испод топа, убацују 
кроз отворе тенка или разбијају о отвор флашу бензина. 
Затим, на то место тресну бомбу. Све што је живо изгоре 
унутра.

Од неког времена Мароканци су измислили још једну 
ђаволију против тенка. Ађед нам је смејући се гурао под 
нос тај нови патент Марока. То је немачка бомба и на њој 
је с десна и с лева причвршћена као једна велика бела 
креда. Три килограма динамита. Кад тресну то о зупчаник 
тенка, тај више не може да макне ни корака.
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Довољна је била једна реч официра, да тај црни див 
добаци 50 метара пред нама. Као кад грми, ућуташе у 
шуми и оно мало противничких пушака у околини.

Један Мароканац провео нас је између јама пуних 
воде, које су ископане поред друма од ровова, усред села 
Ла Прадера.

Цео је улаз у село разривен од граната. На кућама има 
огромних рупа. Све је изрешетано од куршума, па ипак и 
сада још по тим кућама има становника, а ту су и жене 
и остала су и деца.

Село држи једно одељење карлиста, који носе црвено 
бере, бере баскијских монархиста, још из времена дон Кар- 
лоса. Ни они неће да чују за шлем, ни за време најстраш- 
нијих пуцњава. Необичан је ред и стега међу њима. То су 
ванредни војници, мноти гину и имају много губитака. Ра- 
тују храбро, као деца.

Одлично су маскирали свој систем ровова, митраљези 
су тако рећи у јазбинама. Њихови ровови су таква збрка, 
да се ту тек онда гине страшно, кад се мисли да је победа 
сигурна.

Изгледа као фантастична прича, оно што су постигли 
једним шпоретом, претвореним у топ против тенка, са цеви 
од сулундара. Артиљеријски опажач противника концен- 
трисао је ватру читавих батерија на тај ,,топ“ ггреко целот 
дана. Сав је друм уоколо сама рупа, а дрвеће је остало без 
грана. Прави топ је био међутим на 30 корака.

У тим рововима показивао нам је ствари командант 
села мајор Муњос Вискаило23, један необично елегантан 
официр модерних манира, меланхоличног погледа. Станује 
на два сандука, испод којих је слагалиште немачких и 
италијанских ручних граната, а изнад којих је на једном 
дрвету учврстио слику једног конкурса лепотица у  купа- 
ћим костимима. Једну успомену из Бијарица.

Код разбијеног руског тенка

Мене је нарочито интересовала катастрофа тенкова 
испред тог положаја. Они се виде при изласку из шуме на 
једво 100 корака. Артиљерија им је покидала ланчаник од 
зубаца и тако их имобилисала. Остало је био посао Маро- 
канаца.

Пошто сам му много досађивао питањима и стално по- 
нављао, како бих волео да видим те тенкове изблиза, мајор 
Вискаило ми изненада предложи да одемо до њих, упозо- 
ривши ме да можемо погинути.

Пошто је одмах искочио из рова и наредио својим Ма- 
роканцима и рекетеима, да трче пред нама, нисам ни ја
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хтео да се покажем кукавица и ишао сам полако за њима. 
Сачекали смо да војници одмакну у шуму и ускоро се 
чула њина испрекидана паљба и фијук куршума изнад 
дрвећа. Противник лежи сад у четинару према висинама 
и пуца само ако неко изиђе на друм или пође према узви- 
шицама из села. Не пуца се док се руча и за време спа- 
вања после ручка.

Док ми је мајор Муњос Вискаило тумачио пропаст тен- 
ка, ја сам бележио оно нгго сам брзо прегледао на њему и 
око њега.

Над десним ланчаником написано је белом бојом: „Е1 
Тегог.“ Топ је читав, остало је све разбијено, од граната и 
динамита. Тенк је покушао да сиђе са друма и да се цро- 
бије између жбуња. У њему је потпуно читав манометар. 
Пише: „Номер первиј 141526.“ На једној другој страни чи- 
там: „Температура масла. И опјат масла.“

Унутра лежи једна изгорела шака. Кожа је остала бела 
и поднадула. Црви бели гамижу у сагорелом ткиву. Маро- 
канци су извукли лешеве, али су оставили ову руку. Мајор 
Вискаило ми вели: „Ви изгледа знате да читате руски“, и 
гледа ме подозриво. А ја му кажем: „Записаћу број мано- 
метра на овом тенку. Номер первиј 141526. Објавићу то у 
новинама. Можда ће тако сазнати нека сирота мати или 
жена: чија је била у  Шпанији ова руска рука . . . “

МОРОС

Саламанка, јуна. — Кад се вратим с фронта не пре- 
остаје ми друш, него да седнем пред кафаном на главном 
тргу у Саламанки.

Свако вече у  седам сати ту чекамо емисију радија, 
који даје нове вести са фронта. Од синоћ смо сви овде као 
у грозници. Генерал Франко налази се већ осам дана код 
Билбаоа, на сектору код Виторије. Изгледа да се тамо при- 
према одлучан напад.

Чекам да супра опет одем на фронт, овога пута на 
сектор Билбаоа, где су сад најтеже и најкрвавије борбе 
од почетка рата.

Дотле имам да седим пред кафанама и да чекам. Око 
мене гунгула, коју посматрам увек са новим чуђењем.

Лепе, мале Шпашолке скупљају ггрилоге за „зимску 
помоћ“. Оне и сада, сред лета, имају много посла. Отворене 
су читаве мензе, у којима сирочад добија храну. Родитељи 
су им побијени.

Цео полусвет Саламанке и цео отмени свет изиђе увече 
на Пласа24 Мајор да се расхлади сладоледом, лимонадама,
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наранџадама. Жене су лепе и јако нафракане. Војници им 
се уносе у лице и довикују им: „Муј бонита“ или „чикита", 
или, ако неће „Ке25 ластима“, „жао ми је“.

Чвжња за женама

Регулари из Ларска, италијански фашистички офи- 
цири, немачки тенкисти, фаланге рекете са црвеним „бои- 
нама“ баскијским, шпанска пешадија и артилерија, све то 
од седам увече до поноћи уздише овде за женама. Гура се, 
шалуће, намигује, исколаче очи и преврће. Нико не мисли 
на смрт, сваки за тренут хоће да заборави, да на фронту 
гину људи.

За све то време мотоцикли и војнички камиони дижу 
паклену ларму. Из једног аутобуса излазе болничке сестре.

За време те гунгуле ја посматрам најрадије Мароканце.
У белим и црвеним бурнусима са ордењем на грудима, 

они седе скоро непомични. Пуше. Нимало25 се не узбуђују, 
кад нека лела жена прође. Ћуте. Као да им је Алах наре- 
дио, да буду неко време кипови на тргу Саламанке, они 
удишу вечерњу хладовину и посматрају мирно шта се око 
њих збива.

Европска јавност није тачно обавештена о Марокан- 
цима. Претерује се њихов број, који се бори на фронту. 
Неће их бити много више од 15.000. У њиховим редовима 
има много Шпанаца. Терцио, шпанска страначка легија, 
има око 80 посто27 Шпанаца.

Мароканци и међународна бригада

Несумњиво, генерал Франко познаје Мароко и војничке
врлине ових мухамеданаца. Он их употребљава за напад,
јер је то смишљено нападни елеменат. За њих не постоји
чета, ни батаљон; кад пођу, сваки води рат на своју руку.
Треба им само рећи: која тачка на фронту има да падне
и показати им: који врх има да узму. Оно што не изгине
међу њима сигурно ће стићи до те тачке, задаћа крвава и
страшна. Ноћу су Мароканци страшни непријатељ и они се
појављују свуда где се појављује интернационална бригада.
На тим  секторим а  одиправају  се  н а јотр аш н и је  ш е н е  ппог раха 1-1 лајл у 1 ја  јунаш т ш а.

Први, који је приметио значај урођеничких трупа за
Шпанију, био је недавно погинули генерал Мола.

Док је још био поручник, на основу његових молби, 
предлога, и реферата, састављена је прва чета Мароканаца, 
против мишљења главног генералштаба. Данас су ,,Морос“
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елитна трупа и њихова коњичка одељења у белим бурну- 
сима, почасна су телесна гарда генерала Франка.

Генерал Франко био је командант страначке легије за 
време узимања шпанског Марока. Он је ђак генерала 
Мажиноа и великог колонијалца Лиотеја. Почетак његове 
„побуне“ показује врло духовит увод ратног плана. Он је 
са Канарских острва, где га је преместила влада, мислећи 
да га тако разоружа, долетео у Мароко одмах првог дана. 
Морос су били прва трупа, која је повела рат са много 
елана. Данас њихова застава, зелена боја са звездом исла- 
ма, вије се крај шпанске на командама.

Да су официри из Марока били црвени, Моро би се 
тукао са црвенима. Да је Франко бззирао свој почетак на 
њима, била је врло духовита војничка идеја. Данас је, 
и то се заборавља, шлански Мароко, велика и јака резерва 
Франкова. Нису Мароканци, који воде само рат за Франка; 
рат води цела бивша шпанска војска, официрски кор, 
Андалузија, Навара, и нарочито „фаланга“ и „боина роха“, 
црВена капа баскијских монархиста, али су Морос били и 
остаће сликовита и елитна трупа овог рата.

Будућност Марока

Шпанија и маварски Мароко били су вековима про- 
тивници, али треба знати, да је било и великих епоха 
мира, мешања и сарадње између Шпаније и Марока. Ни 
овај рат неће лроћи у том правцу без последица. Ови бледи 
инвалиди, са штакама и турбанима, на улицама први су 
весници једног новог права Африканаца, засад само пасив- 
ног, али које ће постати активно једног дана.

Седим пред кафанама у Саламанки и упирем поглед 
у ове прилике са белим бурнусима. Негде иза овог плавог 
врелог неба је Африка. Она још није пробуђена али, она 
већ посматра око себе и меланхолично гледа.

Живо пиле око паса

На бојиштима Морос иду, иду према противничким 
рововима са својим танким цеваницама и зверским зубима 
и ножевима.

Као што је чувена 19. армија кинеска ратовала са 
кишобранима и ова војска Мароканаца има један интере- 
сантан обичај, који ме све изнова насмеје. Где год28 сам на 
бојишту видео Мороса, видео сам и живо пиле, које му виси 
главачки око паса. То је за Африканца као нека пуковска 
кухиња. Без пилета неће Моро ни да макне! Кад огладни, 
он прекине паљбу, завије шију пилета, па га очерупа.
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ДОКЛЕ ЂЕ ТРАЈАТИ РАТ У ШПАНИЈИ?

Врховна команда генерала Франка, Саламанка, 13. јуна. 
Прво питање које сам поставио кад сам дошао овамо, и 
које постављам сваки дан и сада: докле ће трајати овај 
рат? То нико не зна. Да би се ситуација разумела, треба 
имати у виду ово: Франко држи колоније и острва. Те 
области нису ни осетиле рат и пуне су изобиља. Генерал 
Франко може да довлачи, ако му устреба, колико хоће 
животних намирница, па и војничке резерве, из Рио д’Ороа, 
Марока, са Канарских острва.

Флота је у почетку рата била на страни владе, али је 
влада ни до данас није искористила. На глас о побуни гене- 
рала Франка флота је побила своје официре и она је сада 
немоћна без официра. Она скоро и не излази из својих 
медитеранејских29 база. Противно томе Франко је показао 
да уме да употреби оно мало ратних бродова, који су му 
од почетка били при руци. Он је извршио превоз трупа из 
Марока, он држи блокаду од Малаге до Билбаоа и лротив- 
кик није успео да му много смета.

Сада се на страни Франка грозничаво ради да се дође 
до нових спремних јединица. Не треба заборавити да на 
Атлантику генерал Франко има неколико база, арсенала и 
бродоградилишта. У Саламанки је скупљено неколико ми- 
лиона пезета за градњу нових бродова. И сваким даном 
који пролази модерна, мала флота генерала Франка све је 
увежбанија и боља. Он је не треба, али она може одиграти 
још једну значајну улогу, једног дана.

У сваком случају, чини ми се, искључено да ће убудуће 
противник моћи извршити блокаду или одсећи Франка од 
Марока.

У брзом налету којим су, у последњем часу, генерали 
Франко, Мола, Оргаз, Кејпо де Љано успели да узму већи 
део Шпаније, они су уједно узели и део који је плоднији.

На страни Франка влада изобиље у  животним намир- 
ницама, нема никаквих ограничења, противна страна једва 
је докотурала до ове жетве, која је била последњи спас, 
иако30 мала. Није луда идеја, иако31 је грозна, коју је 
Пријету предложио шеф аавијације, који је бацио бомбе 
на „Дојчланд", да је потребно бомбардовати и запалити 
жетву на страни Франка. Франко је јуче објавио закон 
који је у корист сељака и он има жетву, и резервне хране, 
може водити рат месецима још и годинама.

На страни Франка не учествује у рату више од 1 шес- 
тине способног становништва. Не зато што му је непоуз- 
дано, него што му не треба. Он располаже великим људ- 
ским резервама, да и не спомињемо питање страних добро- 
вољаца.
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Председник Хунте из Бурго- Баскијско артиљеријско гнез- 
са посетио је трупе пред до пред Билбаом, уништено 
Билбаом уочи последњег на- Франковом артилеријом

пада

Порушене куће у предграђу Мртви у рововима код 
Билбаоа Билбаоа

Београдски лист Време, у броју од 26. јуна 1937, донео је на 
првој страни ове четири фотографије, под насловом Прве слике 
једног југословенског новинара са шпанског фронта, и уз на- 
помену да су то, „оригинални снимци специјалног дописника 

Времена т. Црњанског".



Иако32 је у почетку Франко патио од страховите неста- 
шице модерног оружја, на његовој страни данас функцио- 
нише једна мала, али изврсна техничка армија, ваздухо- 
пловство, техничког оруђа, моторизације, тенка, против- 
аеропланског топа.

Сваким даном све више на страни Франка организују 
се фабрике, рударство, војни институти. Да и не споми- 
њемо да за њега не постоји питање финансирања, јер има 
скоро неограниченог кредита. На етрани Франка је дакле 
једна озбиљна милитаристичка организација, тако рећи 
целокупна! шпанска војска.

Страна штампа не верује у дух Франкових трупа. 
Међутим, ово није само моје искуство, него и мишљење 
г. Пекерда, чувеног абисинског дописника „Јунајтед преса“, 
његовог колеге Милнера, дописника швајцарских листова 
г. Вертера и др., да је на овој страни баш оно што је нај- 
боље у војсци, дисциплина и фанатична воља за победом 
у коју се овде нимало33 не сумња.

На страни Франка ратује једна фанатична национална 
и католичка Шпанија, варопги су у заставама, цркве пре- 
пуне, војска се обожава. Убиства која су извршена на про- 
тивној страни, овде веле да је само у Мадриду убијено 
60.000, раздражила су овај део Шпаније и за Франка у 
ствари34 потребе пропаганде и нема. Док преко трају стра- 
ховити сукоби између појединих левичарских група, овде 
од почетка није било ни појединачног атентата. Комунис- 
тичко легло Севиља, до данас није успела да да ниједан 
мали знак протеста.

Нема сумње судбина рата у рукама је великих сила и 
многи мисле да ће решење донети Енглеска, али ни на том 
пољу ситуација Франкова није безнадежна. Оно што страна 
штампа о томе пише често је вжпе самообмана него тачна 
информација.

Плодни крајеви, изобиље у исхрани, шпањолски нацио- 
нализам, тоталитарна милитаризација, помоћ католичке 
цркве, официрски кор, надмоћ тотална у ваздуху, боља 
валута, све су то појаве које говоре за Франка. Најпосле, 
његова интелигенција, ванредна хладноћа којом је рат 
залочео и којом га наставља.

Он може да чека. Код њега су ућутала сва партијска 
и лична питања, он је могао да хапси и осуди на смрт један 
идол као што је у фаланги био Мануел Хедиља, на његовој 
страни нема проблема очајног Мадрида и луде Барцелоне 
која је неерећа противника. Франко може да чека. И сва- 
ким даном добија.

О д л и ч н а  т ехн и чка о р га н и за ц и ја  гш ционалист а
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ПРЕД БИЛБАОМ

Ларабезуа, јуна. — Судбина је хтела да генерал Мола 
погине баш у тренутку главнот напада на Билбао. Генерал 
Франко преузео је међутим истога дана команду и отишао 
до Виторије у главни штаб северне војске. Ту је осам дана 
и ноћи одржавао војне савете поводом планова и послед- 
њих припрема. Северну војску предао је у заповедништво 
генералу Давили, наследнику генерала Моле. На отвореном 
пољу трупама је командовао генерал Солсијага, док је на 
сектору Ларабезуа, где сам и ја присуствовао борбама, запо- 
ведао пуковник Валињо.

„Гвоздени ланац“ испред Билбаоа 11. јуна био је начет. 
Велике јединице тромоторних бомбардера почеле су да 
засипају сепаратистичке положаје изграђене у бетону и 
гвожђу у дужини од 30 километара, у  брдима око Билбаоа, 
за које су црвени сматрали да су неосвојиви.

Становништво Билбаоа осам месеци морало је да ради 
на овим изабраним положајима. Оно што су људи овде 
урадили, заиста је било за дивљење. Дубоко под површи- 
ном земцве, до осам метара дубине, била су ископана 
утврђења; испред бодљикавих жица шуме су биле посе- 
чене, а под земљом имао сам прилике да видим један 
тунел, чија је дужина износила до 200 метара. Митра- 
љеска гнезда била су сва у бетону и гвожђу. Билбао је 
одиста изгледао неосвојив.

Ова утврђења, на која су људи утрошили осам месеци 
мучнога рада, пала су, према плановима за напад, за свега 
осам сати. Генерал Мола имао је у својим рукама савршену 
обавештајну службу. У северној војсци знало се, да утврђе- 
ња око Билбаоа још нису била довршена на једном кило- 
метру код коте 370 у близини узвишице Бискарди. Генерал 
Франко је врло добар психолог; он не воли проливање 
људске крви; њему је милији систематски војни рад; он 
штити своје људе и није чудо што га они и обожавају. 
Генерал Франко је ефикасним припремама — бомбардо- 
вањем из својих аероплана и тешким топовима — учинио 
да ови положаји, овај „гвоздени ланац“ буде зрео за напад 
и тада је дошао јуриш на бајонет бригаде ,,Америка“. Око 
9 чаеова 11. јуна почео је главни напад и већ око подне 
„гвоздени ланац“ око Билбаоа у ширини фронта од око 
4 километра био је пробијен. Шпанска национална застава 
са једним црним флором за генерала Молу неколико тре- 
нутака доцније вила се на Бискардију и околним утврђе- 
ним висовима, који су сачињавали прву гвоздену линију 
Билбаоа.
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Са довитљивим „начињањем“ фронта и то са бокова, 
а не директно, генерал Франко отпочео је свој главни 
напад на Билбао.

Може се замислити запрепашћење и ужас трупа у 
Билбаоу, када су им се националисти, Баски, Навари и 
Кастиљанци, пошто су на бајонет и ручним гранатама 
заузели Бискарди, појавили чак иза леђа..

Они су месецима говорили, да је Билбао неосвојив и 
да ће националисти, ако покушају да врше напад, пролити 
много крви на бодљикавим жицама и пред бетонским 
митраљеским гнездима и утврђеним мостовима. Говорили 
су, да ће Билбао бити гроб фашизма, а то су кроз етар 
слале свако вече и све радио-станице у Билбаоу. А сада 
Франкове трупе биле су им тако близу и целу ноћ они су 
чули веселе мелодије националистичких химни, песама, 
фаланга и видели су баскијске црвене капице „боинас 
рохас“.35 „Интернационала“ тога вечера умукла је по 
шанчевима око Билбаоа.

У руци сам држао једне новине из Билбаоа. Био је то 
данашњи број. Еузеади крупним словима доносио је вести 
са положаја око Билбаоа: „На фронтовима око Билбаоа 
ништа нарочито." А при томе цео дан у Билбаоу чула се 
топовска грмљавина и страховите детонације авионских 
бомби. . .  Радио-станица у Билбаоу то вече јављала је: 
„Тиротеос и канонеос“, пушчана ватра и грмљавина топова. 
У томе тренутку националисти су били на 11 километара 
пред вратима Билбаоа.

Напред ка пристаништу

Борба се наставила и 12. јуна. Рано изјутра тромоторни 
Франкови бомбардери били су се већ појавили. Положаји 
црвених у близини села Фике, једнога од важних страте- 
гијских тачака у  планинама око села Ларабезуа, где сада 
исписујем ове редове, жичезли су у ватри и диму. Тота 
дана, 28 бомбардера појавило се изнад црвених положаја и 
сручило о-громну количину експлозива. Одмах затим ггри- 
стигли су и ловачки авиони и, спуштајући се ниско, на 
неколико десетина метара изнад земље, сипали су митра- 
љеску ватру на бегунце.

Седамнаест Руса, који су сачињавали са својим „Кур- 
тие“ апаратима ваздушну флотилу Билбаоа, нису се више 
појавили. Већ првога дана њих седам било је оборено, а 
другога дана и остали, тако да се цела флотила свела на 
три апарата. Ниједан авион није стигао у помоћ из Мадрида 
или Барцелоне. Франкови пилоти однели су победу. Херој 
шпанских авијатичара постао је Гарсија Мурато са својим
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друтовима. Од почетка грађанског рата он је однео већ 
28. победу у ваздуху, а његови другови добили су потпуно 
заслужено одличја Сан Фернанда.

Још истога дана противничка влада одлазила је за 
Сантандер, док су њене радио-станице јављале велико 
повлачење националиста и уништавање Франкове ваздушне 
флотиле. . .

Тако је изгледала ситуација, када сам другога дана 
аутомобилом кренуо за Виторију.

БИТКА КОД БИЛБАОА

Ларабезуа, јуна. — Виторија, главни стан Северне вол- 
ске.. То је леп модеран шпански град са око 37.000 ста- 
новника. У њему се налази диван парк и многи споменици. 
Најновији споменик подигнут је Едуарду Дату, који је 
погинуо 1921. године.

Ово је чисто војнички град, али како се налазимо у 
близини фронта живот у  њему тече нормално, могло би 
се рећи и весело. Средства за живот овде су у изобиљу, 
пошто су цене и курс пезете законом заштићене. Баски 
су добри католици, али су по природи весели. Свако вече 
на главној улици ствара се живост и гунгула, очекују се 
радио-извештаји из Севиље и речи Кејпа де Љана, док се 
по улицама певају химне и старе каетиљанске војничке 
песме. . .  Виторијанске жене су врло лепе, али је исто 
тако и морал врло строг. Ко се овде кибицује са девојком 
мора и да је узме за жецу!

Сви прозори искићени су заставама. На свакој од њих 
налази се по један црни флор.

У граду постоје ресторани, у којима зимска помоћ 
свако подне и сваке вечери храни децу шпанске фаланге 
и сиромахе. Војничке болнице уређене су врло лепо. Оне 
су чисте.

Ова баскијска област оставља на човека изванредан 
утисак. Овде почиње један нови живот.. Бегунци из Барце- 
лоне и осталих угрожених места налазе се скоро у свакој 
кући. Шпанци се упознају у својој несрећи. Они се међу- 
собно воле. Има много породица завијено у црно. Говори 
се како је у Мадриду ту скоро погубљено 60.000 лица.

У Виторији разговарам са људима, који су овога месеца 
били у француеком купатилу Поло. Иако је много побож- 
них католика било мучено и поубијано, цркве су ипак 
увек пуне, тако да изгледа да је над Шпанијом поново 
прострујао нови талас католицизма.

У просторијама једне трговине где су се до пре извес- 
ног времена продавали радио-апарати види се сада како
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ради цензура. Ту се налази и штампа. Шеф за извештаје, 
који је овде дошао да прати војне операције националиста, 
г. Ламбери, необично је услужан човек. Он нам дозвољава 
да разгледамо све детаље. Излази нам у сусрет. Када сам 
га упитао о начину њиховог рада и о томе како се снабде- 
вају извештајима, рекао ми је: „Ми имамо на расположењу 
један ауто и са њим одлазимо до првих борбених редова. 
Марширамо упоредо са војницима.“ Заиста ово се све тако 
врши.

Између журналиста налазимо и познате силе г. Кардоса 
из Двли Мела, г. Пакара из „Јунајтед преса“, који је још 
обучен у оно исто одело, које је носио и у Абиеинији, 
Фолца и Мила из „Асошијетед преса“ и много других. 
Г. Ботот из „Аваса“ држи два моторциклиста, који одлазе 
до првих линија и односе извештај до границе.

Штета је једино да о свему овоме француски листови 
ништа не доносе. Они објављују једино вести из Билбаоа.

Дуранго и Аморебијета

Када се иде из Виторије ка баскијском фронту по- 
сматра се рат у свим његовим грозотама.

Терен је као и код нас у Словенији под Алпима. По 
стрмим путеврша виде се дуге колоне „анасантоса“ и једва 
догледни редови топова калибра 105 и 205 милиметара.36 
Изнад нас, у ваздуху, зује тешки бомбардери. Из даљине 
допире с времена на време топовска паљба.

Сви мостови су већ по једном дигнути у ваздух, али 
су поново изграђени. Око њих стрче овде-онде развалине. 
У пролазу кроз Чандијано с једне и с друге стране друма 
нижу се порушене куће. Овда-онда срећемо покоју37 гру- 
пицу бегунаца са постељином и најиотребнијим стварима 
на леђима. Срећемо аутомобиле са рањеницима. Поред ру- 
шевина видимо читаве породице бегунаца, које су се повра- 
тиле да још нешто понесу.

У Дурангу наилазимо на порушене барикаде и утврђе- 
ња. У Аморебијети све је у рушевинама. Не постоји више 
ни једна кућа. Све су оне до темеља уништене и спаљене. 
Непријатељ је при одласку све посуо газолином и потпа- 
лио. Ни у светскоме рату нисам видео већи ужас.

Заробљеници

Када сам 13. јуна по подне пошао ка првим линијама, 
на раскршћу путева Билбао—Мунгија, преда мном38 су 
били велики транспорти заробљеника. Њих су великим 
аутобусима бацали у  позадину. Било је лица, која се могу

322



гледати само са грозом. У њиховим ружама видео сам хлеб, 
који су понели собом из Билбаоа. Била је то нека гадна 
мешавина најразноврснијег жита. Ретко да је који од ових 
заробљеника носио на себи какву униформу. Сви су били 
зарасли у браду и неошишани. Било их је свакојаких. Сви 
до једнога ружили су своје вође, док су се при сликању 
поздрављали националистичким поздравом „Ариба Еспа- 
ња“. До јуче, пак, они су певали Интернационалу . . .

Није истина да су они били мучени и затим стрељани. 
Сви до једног били су отпремљени у своју домовину. Је- 
дино они, који су учинили какав доказани злочин, осуђи- 
вани су и стрељани.

Говорио сам са појединим заробљеницима. Разумео сам 
оно што су рекли. Сви су мислили да ће бити поубијани 
у тренутку када се буду предали. Сви су се надали, да ће 
Москва послати помоћ. Један механичар, Анхел39 Мањос, 
причао ми је да су у Билбаоу већ дуже времена гладовали 
и да су на фронту били вођени не од стране официра, већ 
од појединих агитатора.

Најјадније је изгледао један дечак, Мануел Мајндес, 
који ми је дао и свој потпис, испод кога је повукао једну 
линију као што чине отмени Шпанци при потписивању 
свога имена. Мали Мануел не зна ни за оца ни за мајку. 
Повели су га и приморали да се бори. Он каже, да је 
троцкиста. Дао сам му кобасицу да једе,

Ниједан од ових људи није био умивен.
За њима је долазила дугачка аутомобилска колона са 

рањеницима.

Мртви

Увече 13. јуна пробијена је и друга линија утврђења 
Билбаоа.

Тада сам већ и ја био ту.
Стајали смо са својим аутомобилом на друму, који 

води у  Ларабезуу и дуж Рио де Билбао у луку.
Увече су заузети Ларабезуа и околни висови, у стра- 

ховитим борбама.
Баскијци су чврсти, а на обема странама борило се 

поред Навара и Кастиљанаца, и много Баскијаца. Они су 
код црвених сепаратисти, а код националиста монархисти. 
Код Ларабезуе заокружена су три батаљона црвених, које 
је полубригада бр. 5 Франкове војске заробила после стра- 
ховите и огорчене борбе из близине.

Непрекидно су летели бомбардери, стално у новим 
формацијама, изнад положаја црвених. Непрекидно је на- 
ционалистичка артиљерија бомбардовала висове Сан Мари-
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но и Сан Доминто тешком ватром. Противничка артиљерија 
одговарала је из Сан Доминга само врло ретко. Неколико 
граната пало је недалеко натттих аутомобила. У заузетим 
положајима видели су се пламенови ватре и око 10 часова 
у Ларабезуи чуло се како певају Навари и фалангисти.

Тенкови су пошли по друму још даље према мору. 
Заузета је друга линија Билбаоа. Само се одржао још Сан 
Доминго, на чијој пети лежи билбаоско гробље. Отуда се 
може гледати у куће Билбаоа.

Целу ноћ црвени су се селили из Билбаоа у Сантандер. 
Пребегли војници јављали -су, да је Билбао потпуно пра- 
зан. На нас се гађало само још са запада.

Најстрашније сцене видео сам још пре изласка сунца 
на друму за Ларабезуу. Видео сам моторизовани топ иски- 
дан као да је био од хартије. Поред њега је лежало 14 
мртвих. То је било дело једне једине авионске бомбе. Са 
потпоручником Е. В. ушао сам у  освојене ровове. Не могу 
да наведем име тога потпоручника, његов отац је убијен, 
али његова мајка налази се још с оне стране, код црвених.

Он ми је показао бетонска склоништа и мртве. На јед- 
ној узвишици изнад Ларабезуе видео сам четрдесет растр- 
ганих изгорелих лешева. Баскијци су се добро тукли.

ШТА ЈЕ БИЛО СА БИЛБАОМ

Билбао, 20. јупа. — По подне око 4.20 часова 19. јуна 
Билбао је био заузет. Шпанске националне заставе тога 
тренутка поново су истакнуте на државним зградама.

Налазили смо се на улици и посматрали последње 
одреде црвених батаљона где марширају са белим заста- 
вама на челу и са заставама нове Шпаније у руци.

Новинари који су послати у штаб генерала Франка да 
прате напредовање његове војске ушли су у град са одре- 
дом тенкова.

Узимање самога Билбаоа од стране Франкове војске 
било је нешто доцкан, али је оно зато било врло добро 
припремљено.

На зидовима око Билбаоа и у њему самом још стоје 
плакати комунистичке партије, који су позивали станов- 
ништво на борбу, и давање отпора. У брдима око вароши 
изграђене су три утврђене линије. То је био такозвани 
гвоздени ланац пред Билбаом.

Војска генерала Франка већ пре недељу дана пробила 
је овај одбрамбени40 зид и већ тада на појединим зградама 
у вароши истакнуте су беле заетаве, али трупе нису ушле
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у  град, Јер су хтеле да ова модерна и лепа варош северне 
Шпаније буде узета без непотребног пустошења.

Бар К лу

Најпре се кренуло напред десном обалом ка приста- 
ништу.

Путеви који су водили из Ларабезуе према мору све 
до речне плаже Билбаоа Лас Аренас већ пре неколико дана 
били су очишћени. Лешеви крај пута били су сахрањени, 
уништени камиони покупљени и сав терен био је очишћен 
од лешева поубијаних коња.

У близини била је смештена артиљерија која је преко 
наших глава сипала на висове који су се још држали. 
Милиција у Билбаоу била је већ потпуно деморализована. 
Сваки дан је долазило стотинама заробљеника са околних 
брегова, док се исто толико бегунаца предавало. Сви они 
тражили су да им се да хлеба и воде. Сви су они поздрав- 
љали националисте поздравом: „Ариба Еспања!“

Франко се старао да очува град и ниједан хитац није 
испаљен на зграде, али је зато Билбао био шест дана без 
воде, а последња три дана и три ноћи и без светла.

Све ове занимљиве призоре доживели смо ми на гро- 
бљу Билбаоа. Ту на путу ка пристаништу налазила се јед- 
на гостионица или, како је овде називају, ,,бар“. Ту смо 
одсели. Овај бар звао се „Бар Клу“.

Светска штампа иде потрбушке >

Позади бара била је смепггена једна батерија хаубице, 
која је сипала ватру преко наших глава на Сан Доминго. 
Испред бара војници су играли. Имали су и кастањете. 
Изводили су „Кармен“. Сви ови батагвони очекивали су 
само тренутак да умарширају у Билбао. Међу собом зби- 
јали су шале. Један од њих марширао је марцијалним 
кораком са сунцобраном у једној и малом лутком у другој 
руци. На себи је имао једну црвену женску блузу. Шпански 
војници боре се врло добро, али они праве шале и кад 
гледају смрти у очи.

Испод нас друмом долазили су све нови и нови одреди 
певајући и носећи развијене хппанске заставе.

Пошли смо према плажи Билбаоа, Лас Аренасу. Ту су 
и на нас пуцали и славна светска штампа морала је овога 
пута једно пола сата да лежи потрбушке, да би избегла 
пушчана зрна.
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Лос Каминос

Још пре неколико дана, када смо стајали на Лас Арен-ас 
и Берио, било је могућно учинити препад на град. Међу- 
тим, намеравало се онемогућити и на западу сваку најмању 
могућност повлачења црвених. Свакодневно се напредова- 
ло. Имам у рукама новине из Билбаоа. Оне јављају још 
увек, да смо потучени и да се налазимо у повлачењу.

Пред предграђем Билбаоа, Бегоуом, налази се утврђе- 
ни положај, место и вис Лос Каминос. На ове висове кон- 
центрисале су своју ватру седам батерија. Заузети су након 
неколико чаоова.

'Присуетвовали смо овом ужасном призору. Тога дана 
смо стајали у Гвалдакану. Место је јако оштећено. Није 
остало читаве куће ни прозора. Било је паљевине и пљачке. 
Ко није хтео да пође са црвенима, који су се повлачили, 
био је стрељан.

Видели смо животињске и људске лешеве, разбијени 
намепггај како лежи по улицама, а тамо где није остало 
ништа да се уништи, запогањени су бунари.

У суботу 19. јуна

Тога дана отишли смо да учинимо посету трупама које 
леже код Касине (играчнице) на брду Арханда. Отуда води 
брдска жељезница све до улица Билбаоа.

Испод нас Билбао је изгледао аветињски. Али само 
још на обали видело се неколико белих застава. На свим 
кућама и у свима улицама истакнуте су шпанске заставе.

Ишли смо доле у стари град. Управо је један одред 
тенкова био готов да напредује кроз улице. Сишли смо 
зато једноставно доле до Нервиона, који протиче кроз град. 
У сусрет су нам трчали први људи. Певајући и плачући. 
Сви су изгубили главу. Грлили су се у улицама и на Гран 
Виа гомила је све више расла. Певала је патриотске песме 
и сваки је хтео да разговара са страним новинарима. Дошли 
су и милиционари. Али они еада имају само мирне намере. 
Поклонили су нам велике револвере.

Мост бачен у  ваздух

Међународни одреди хтели су да Билбао потпале. Већ 
су на неколико места постављене мине. Али ова је намера 
осујећена. Сепаратисти су ипак осећали да су Баски и било 
им је доста уништења Дуранга, Аморабијете и Гернике. 
Само мостови су бачени у  ваздух или срушени.
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Најстраховитији утисак добија се код лепог гвозденог 
моста Изабеле II пред позориштем.

Лепи град је потпуно црн од динамита и нема нијед- 
ног прозорског окна. У реци стоје непомично бродови. У 
свима улицама налазе се још џакови са песком и барикаде. 
Свугде комунистичке плакате дречећих боја: „Припремај- 
мо одбрану.“

Међутим, у 4.20 часова истакнута је на владиној згра- 
ди шпанска застава, и читави батаљони црвених промар- 
ширали су пред Франковим тенковима са белим заставама. 
Људи су се грлили на улицама. У целој Шпанији звонила 
су звона.

Франко у  Билбаоу

Нико ко је то доживео, неће заборавити разлику изме- 
ђу данашњег и јучерашњег дана.

Јуче је заузет Билбао. Био је празан и изумро. Данас 
су улице пуне људи, све је у шпанским националним боја- 
ма. Војска пролази по улицама, пева се, игра; пева се и 
кличе и на прозорима. ЈБуди већ недељу дана нису имали 
воду. Код камиона одигравају се тужне сцене, али вода 
се доноси у град великим бурадима и дели се у првом 
реду деци. Такође се раздаје хлеб и храна. Свуда се чује 
музика, маса је стално у  покрету.

Провизорни мост преко Нервиона саграђен је на пон- 
тонима. Што се овде одиграва, пара срце. Плачу деца и 
жене, које се поново састају, синови и мајке, војници који 
марширају и у пролазу зачас41 сусрећу рођаке и пријатеље, 
сел>аци који желе да пређу у своја села са оне стране 
реке, људи који се смеју, и људи који плачу.

При том се град тресе од експлозија. Свечан дан слави 
се ватрометом, по шпанском обичају.

На подне, у старој цркви у Бегонији, грађеној у баро- 
ку, одржано је благодарење, на коме се појавио и шеф 
нове државе, „каудиљо", генералисимус Франко.

Дошао је са малим крутом свога штаба и учинио је 
добар утисак. Има врло фину главу и пријатан осмех. Вој- 
ници су га бурно поздравили.

Рат се наставља, али још много дана славиће се пад 
Билбаоа. У Франковој Шпанији влада мишљење да је па- 
дом Билбаоа рат морално у ствари већ завршен у корист 
националиста.
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У ОСВОЈЕНОМ БИЛБАОУ

Билбао, 21. јуна. — Сви они новинари, који су уче- 
ствовали при нападу на Билбао и заузимању вароши неће 
никада заборавити сцене које су гледали својим очима. 
Данас је Билбао сав пијан од радости, маса јури улицама 
тамо-амо, деца трче о;ко батерија и тенкова и просе за мало 
воде. Људи иду улицама, састају се и грле се, а војска 
која је ушла у варош игра и пева по свим парковима и 
трговима. Већ трећи дан траје у Билбаоу ватромет. Шпан- 
ски је обичај да ватрометскм прослављају свечане тренутке. 
Пуцају петарде, у ваздуху се распадају ракете, издалека42 
човек би помислио да се по улицама Билбаоа тек сада бије 
страшна битка.

Билбао је одахнуо, као неко кога су држали за гушу 
и давили, па га спасли у  последњем тренутку. Једно не- 
мачко комунистичко одељење у војсци сепаратиста бацило 
је у ваздух свих 7 мостова, који сад леже у реци и хтело 
је да баци у ваздух, динамитом, и друге делове града: Ба- 
ски су то, у последњем тренутку, спречили. Исто одељење 
немачких комуниста спремало се да побије, при повлаче- 
њу, целокупно становништво које није хтело да напусти 
град, али су Баски и то спречили. Пустили су чак, на сло- 
боду, и 960 талаца које је влада у Билбаоу пет месеци 
држала на белом хлебу и ми смо те људе видели, на путу 
према цркви у Бегоњи. Са њима је дошао и читав батаљон 
њихових чувара, црвених милиционара. Изгладнели и по- 
лумртви они су се церекали и поздрављали фашистичким 
поздравом.

Друм који води од Ларабезуе до Лас Аренаеа, летње 
плаже Билбаоа, посејан је лешевима, мрцинама коња, маз- 
ги и магараца и био је пун војника пете бригаде војске 
генерала Франка, која се зове ,,бригада Америка“. Изну- 
рени и прљави, после једног рата, који већ тако дуго траје 
и после једног напада, који је трајао већ пет дана, војници 
су лежали на друму као снопље и чекали знак и наређење 
Да уђу у варош.

Никада нећу заборавити Гвалдакано. Стоје само зидине 
кућа, цело село пуно мртвих и лешина побијене стоке. У 
исти мах, по кућама, заробљеници као у тамницама. Се- 
љаци који се враћају са својим двоколицама, на којима је 
постеља, кокошарник, а на којима су и деца. Противник 
је у повлачењу разорио и загадио све бунаре, воде нема и 
деца вриште за водом. Војници стоје иза зидина и чупају 
заклане пилиће.

За све то време 28 бомбардера спушта се и кружи 
изнад Лос Каминос и заоипа положај бомбама из аеропла- 
на. Противник више нема ни један једини бомбардер, ни
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једног јединот ловца. У великим масама милиционара, из- 
беглица, жена и деце он се повлачи на друмовима, који 
воде у Сантандер.

Националистичке манифестације у  Вилбаоу

У петак увече биле су огромне манифестације војске, 
националистичких организација, такозване „шпанске фа- 
ланге“ и карлистичких „Рекетеа“ пред командом бригаде 
у Ларабезуи. Дошао је био генерал Давила са штабом, кога 
сам фотографисао, дошао је и председник бургоске хунте 
генерал Кабањерас. Старац је делио раздрагано цигарете 
војницима и четама које су пролазиле. Људе је било обу- 
хватило лудило победе. Певале су се све химне. Прво 
шпанска, затим химна легионара, затим химна шпанске 
фаланге, затим химна карлиста. Топови су за све време 
грмели све јаче.

На путу за Лас Аренас стоји недовршен један велики 
комплекс бетонских зграда. То је лудница, коју је Билбао 
био почео да зида. Нека ме изсвине Шпанци, али најдубљи 
утисак, који ћу из Билбаоа понети то је, да би та зграда 
требала да буде безмерно велика и да се еви стрпају уну- 
тра!

Новинарско одељење, са додељеним официрима, сто- 
јало је у суботу после подне на брду Арчанда откуда води 
жичана железница доле у варош, Билбао је био потпуно 
изумро и у суботу је код Билбаоа била мртва тишина.

Ишли смо празним улицама предграђа Бегонија, и си- 
шли смо до реке Нервиона која дели Билбао у стари и 
нови град. Један пуковник задржао нас је око три сата, 
али после много свађе, пустио нае је даље. Никада нећу 
заборавити то ходање празним улицама уз ту мртву ти- 
пгину после толике пуцњаве и борбе од прошлог дана. 
Понека жена стојала је под капијом и скоро шапатом по- 
казивала нам да мисли да иза ћошка стоји митраљез и 
милиција. Никога међутим није било ни на главним ули- 
цама и ми смо стигли до рушевина пред енглеским конзу- 
латом и до баченог у ваздух моста Изабеле II уз повике 
ретких пролазника, који су трчали за нама: „Живела Шпа- 
нија!“

Милиционари нас часте револверима

Код моста Изабеле II види се цела варош као једна 
страшна позоришна кулиса. У реци леже порушени мосто- 
ви. Стоје имобилисани бродови који не могу даље. Позо- 
риште на другој страни црни се од динамита. Све су зграде
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зазидане до трећег и четвртог спрата барикадама и џако- 
вима песка.

Из потпуне тишине ту су нам потрчали у сусрет прве 
веће групе становништва. Људи су плакали и викали и 
неке новинаре носили су на раменима. Одједном се поја- 
више док смо ми прелазили баркама и преко дасака поло- 
жених између бродова милиционари са пушкама. Мислио 
сам, сада нам је заиста куцнуо последњи час. Страховита 
лица, изгладнели и чупави, необријани месецима, мили- 
ционари су нам прилазили трчећим кораком, али не да 
нас убију, него да нае часте револверима. Сваки новинар 
добио је на поклон по два-три револвера. Затим је цела 
та маса певала и ишла са нама према згради парламента. 
На ту провинцијску зграду подигнута је у 16 сати и 20 ми- 
нута велика шпанека застава. Тада је калдрма већ дрхтала 
од уласка тенкова. Ми омо присуствовали дефилеу послед- 
њих батаљона милиционара, који су марширали да предаду 
оружје на челу батаљона са белим заставама.

Недвља у  Билбаоу

Ноћ између суботе када је Билбао пао и прве недеље, 
коју сам провео у вароши, прошла је у непрекидном уласку 
трупа. Одмах је почела да се слави победа. Само најнуж- 
није извиднице отишле су на друм према Сантандеру, цела 
остала војска скрхала се у варош да пева и да прославља, 
три дана.

Генерал Франко, који је стигао јуче изгледао је блед 
и уморан од напора последњих дана. Опкољен је групом 
генерала и забрањено је вадити фотографске апарате. Ми 
смо били спремни да учинимо све, само да дођемо до јед- 
ног снимка овог историјског тренутка. Али у Шпанији по- 
лиција не зна више за шалу и на један неопрезан покрет 
руке одговара хитцем из револвера! Нико није фотографи- 
сао Франка.

Билбао се међутим претворио у праву кућу весеља. 
Војска је довезла воду на великим камионима и око тих 
камиона одигравале су се невероватне сцене. Жене и деца 
са ћуповима дошли су да добију мало воде и било је пла- 
ча, вике па и проклињања. Нарочито је Билбао пун мале 
деце, која иде улицама и за војницима и траже хлеба. 
Видео сам хлеб, који су јели браниоци Билбаоа, последњих 
дана. То је била нека смеса кукуруза и сламе. Ја сигурно 
немам сажаљења према Франковим противницима, али ски- 
дам капу пред овом сиротом масом, сепаратиста баскијских, 
анархиста и комуниста. Франко је имао бомбардере нај- 
модернијег типа. А црвени су имали само пушку у  руци,
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р е д е н и к е  и црно баскијско бере на глави. И ништа више. 
Ти људи су  се тукли добро и нема смисла како то сада 
чини светска штамхха писати о њима са презирањем. Од- 
брана Билбаоа била је једна донкихотерија, али је маса 
опет показала, да је боља од својих вођа. Међу тим људима 
биће их много који неће живети дуго и који ће завршити 
можда већ сутра, пред пушчаним цевима, крај неког зида, 
не знајући чак ни да ли су им жива жена и деца . . .

Већ у недељу пре подне био је слупан, како-тако, 
један мост на понтонима, код позоришта. Никада док сам 
жив нећу заборавити оно што сам гледао што се на том 
мосту одиграва. Трупе су пролазиле неке са једне обале, 
друге у супротном правцу. Преношени су и топови и мазге 
које су јогунасте. Маса света била је нагрнула на мост, 
људи су тражили своје породице, родитељи своју децу, 
било је плача, довикива1ња и једна страховита галама. Тру- 
пе су после неколико месеци први пут пролазиле једне 
крај других, рођаци су се препознавали, другови су се поз- 
дрављали, да затим опет наставе даље. Жене су се биле 
изоблачиле и нафракале и истрчале на улицу да чују пгго- 
год о својима. За све то време изнад те гунгуле трајала 
је непрекидна пуцњава ракета.

Велика шпанска застава вила се са зграде провинциј- 
ске владе. Ја сам је дуго посматрао. Било је нечег јадног 
и страшног у том мењању и дотеривању застава.

Трагедија Билбаоа је завршена. Поред тенкова и ита- 
лијанских батерија, пролазе камиони, у  којима је вода и 
храна. Бесплатно се дели брашно и меоо становницима гра- 
да. Тратедија Билбаоа је завршена, али у мислима видим 
да још има толиких шпанских трагеди|ја. Где је Мадрид, 
где је Валенција, где је Барцелона? Над њима се лепрша 
још увек велика црвена застава. Ко зна колико ће крви 
још протећи и да ли и те варонж неће доживети судбину 
Билбаоа?

ШТА ПРИПРЕМА ГЕНЕРАЛ ФРАНКО

Саламанка, крајем јуна. — Генерал Франко нерадо 
даје изјаве о ономе што припрема у Шпанији, на пољу 
унутрашње политике. Он уотнте нерадо прима новинаре, 
а ако му се поднесу политичка питања, сигурно је да ће 
се интервју саботирати и да новинару, који ставља поли- 
тичка питања, може пре да израсте седа брада, него што 
ће бити примљен. Интервју добијају само они, који не 
стављају писмена питања, него се задовоље баналним при- 
јемом и који пристају да објаве у својим новинама оно, 
што им се да у Министарству пропаганде у Саламанки.
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Међутим, ја сам у могућности да дам директан одговор 
на питање: шта припрема генерал Франко у Шпанији? Он 
припрема повратак бурбонске династије. Његов кандидат за 
краља јесте најмлађи син краља Алфонса XIII по имену 
Хуан. Краљевић Хуан, као што је познато, налази се сада, 
као официр, у енглеској ратној морнарици.

Као што је познато, краљ Алфонс XIII има три сина. 
Најстарији, престолонаследник Хаиме, глух је и нем. Ле- 
кари су успели тек недавно да му поврате колико-толико 
моћ говора. Из његове околине имам информације да је 
то врло паметан човек и оштрог језика. Он врло често 
изненади околину својим оштрим и тачним судом о тра- 
гичним догађајима у Шпанији. Средњи син краља Алфонса 
XIII, познат је са својих женидби. Он носи титулу грофа 
од Кавадонге и понгто се развео од једне лепе Кубанке, 
сад жели да се ожени другом. Као што је познато он пати 
од хемофилије и није способан за вршење владарске дуж- 
ности. Мада43 је тражио од генерала Франка да га прими 
у војску, из Шпанијје није дошао повољан одговор. Нај- 
млађи син краља Алфонса XIII Хуан, здрав је и телом и 
душом, и природно је да он може бити најбољи кандидат 
за случај да се мисли на повратах монархије у  Шпанији.

Сам по себи факат да генерал Франко жели повратак 
монархије не би био нимало48* несхватљив. Истина, генерал 
Франко је важио за републиканца, иако44 само за умере- 
ног републиканца, али после свега што се у Шпанији де- 
сило, не би било чудно ни да се један републиканац реши 
за монархију! Краљ би, кад се рат сврши, на)јбоље могао 
да опет помири и окупи поједине делове Шпаније, монар- 
хија би најбоље могла да изврпш амнестију политичких 
криваца, да врати нормалан живот. Монархија би најбоље 
могла да учини крај личним трвењима појединих политич- 
ких вођа р г г д .

При паду Алфонса XIII монархију није бранио нико, 
ни влада, ни парламенат, ни војска, ни жандармерија, а 
широке масе још мање. Ипак, одмах после завођења репуб- 
лике у Шпанији, у њој је организована странка монархи- 
ста, која није била велика, али која је била врло ком- 
пактна. У народу било је још више гготајних монархиста 
и њен број растао је све више последњих година, јер ре- 
публика није умела да коноолидује прилике и јер је хаос 
у Шпанији био све већи. Грађански рат, који сада бесни 
у Шпанији, почео је убиством шефа странке монархиста, 
убиством Калва Сотела. Нема сумње да данас може да се 
истера једна половина становнипггва у Шпанији, која _не 
би имала ништа против тога, да се у Шпанији заведе опет 
монархија.
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Оно што подвлачим у овом случају није намера, него 
начин: како генерал Франжо припрема повратак монархије? 
Он припрема тај повратак поглавито интригама и насиљем.

У почетку грађанског рата један део Шпаније: Навара, 
Леон, Галиција и Баскија одмах су истакле монархистичку 
идеју. То су области карлиста, који носе црвену капу мо- 
нархиста и грб династије још из времена страшних кар- 
листичких ратова, у ггочетку XIX века. Њин претендент 
погинуо је недавно у једној аутомобилско|ј несрећи, а шеф 
странке формално је принц Сикс Бурбон Парма. Широке 
масе тих сељака патриота и добрих католика не би било 
тешко задобити за једног заједничког претендента на пре- 
сто, који би био кандедат свих шпанских монархиста. Ге- 
нерал Франко, и његова фатална околина, нису хтели да 
сачекају природни ток ствари. Интригама и насиљем они 
су поставили људе себи одане на чело тих монархистичких 
милиција, а онога ко није хтео да пристане на тај начин 
решења питања-, прогутала је просто помрчина.

Један велики занос правих националиста, који уједно 
траже и реформе, ооцијалне реформе, представљала је 
странка шпанских фалангиста. Она нцје хтела да се пита- 
ње монархкје већ сада решава. Франко је .смрвио шефове 
те странке, мада45 је та странка прва изишла на улицу, 
да се бије са комунистима и мада46 је она гинула за Шпа- 
нију онда, када од генерала Франка није било ни гласа и 
када је он примао плату републиканског шефа генерал- 
штаба.

Искористивши садашња тешка времена, генерал Фран- 
ко и  његова околина, довела је на сва комаедна места 
своје људе, без обзира на патриоте већих заслуга. Постоји 
једна мала група интелектуалаца, монархиста, која сачи- 
њава групу која се назива „Еепоуас1оп Езрапо1а“. Та група 
својим новинарским радом, својом пропагандом у народу, 
има много успеха. Место да се сачека природни ток дога- 
ђаја и да се постепено задобија за монархију симпатија 
широких маса, једна фатална група људи око генерала 
Ф|ранка, сматра да се то литање може решити хапшењима 
и интригама!

Оно што је најгоре, то је мишљење, које о потреби 
социјалних реформи у Шпанији, у околини генерала Фран- 
ка, влада. Мени је шеф обавештајног одсека генералпггаба 
и један од главних повереника генерала Франка тумачио 
како у Шпанији, социјалних проблама тако рећи47 једва и 
има!! Земља је богата, сељак је богат и само је бољше- 
вичка пропагаеда крива да се Шпанија разсгласила у свету 
као земља социјалних сукоба и потребе великих реформи! 
Мени се од оваквог схватања коса на глави дизала. Међу- 
тим, шта сам могао да радим? У Шпанији се данас, и кад
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се долази као пријатељ, са добрим везама, лако загати 
апсанска врата . . .

За Бурбоне је једшш речено да нишгга не заборављају 
и да ништа ново нису сиособни да науче. Ја мислим да им 
се чини неправда. Они који ништа нису научили, то су 
шихови саветници и њихови експоненти и они ће и у Шпа- 
нији довести опет монархију, али не честитим политичким 
радом, убеђивањем маса, задобијањем симпатија, него ин- 
тригама, хапшењима и насиљем. Да ли ће такав повратак 
монархије у Шпанији значити једну нову, срећну епоху 
за земљу, или само извор нових нереда и ужаса, то остав- 
љам да цене по овоме мишљењу читаоци Времена.

Оно што нико не може побити да није истина, а што 
данас у целој Европи зна мали број људи, то је, да у  Са- 
ламанки, у „Гран Хотелу“ руча и вечера један елегантни 
официр сваког дана, кога сам посматрао изблиза.48 Тај 
човек је генералштабни капетан Веинарди и он је већ 
више од пола године десигнирани лрви ађутант будућег
К р З Ј ћ З ,

ЗАШТО ГЕНЕРАЛ ФРАНКО ХАПСИ ПАТРИОТЕ?

Када је монархија оборена у Шпанији и када је на- 
стао хаос у политичком животу, за време републике, скоро 
нико није смео да дигне главу против комуниста и анархије 
у Шпанији.

Прни, који су се усудили да критикују, да нападају 
марксисте, први који су се усудили да изиђу на улицу, 
били су студенти мадридског Универзитета, који су били 
националисте. Године 1931, на неколико шпанских универ- 
зитета, студенти националисти, основали су своје савезе за 
напад. Такозване49: „ЈипЈаз бе ОЛепзГуа ПасГопа1 8тсИсаИ81:а“. 
Према иницијалима савеза, ове организације називале су се 
скраћено „Јопз“. Њин50 програм је био националистичка 
офанзива против марксистичке републике, али уз помоћ 
радништва, организованог у националним синдикатима.

Син диктатора Примо де Ривере, дон Хозе Антонио, 
основао је две године доцније у Мадриду, организацију 
„Га1ап§е Е5рапо1а“. Програм ове организације био је: кор- 
поративна држава, апсолутна аграрна реформа у Шпанији 
и нарочито уздизање радничког сталежа и народне прос- 
вете. Ова организација узела је униформу, која личи на 
обично плаво радничко одело, са капом шпанских војника. 
Као знак организације узет је стари грб Шпаније када се 
она ујединила, а то је: пет малих стрела у снопу које држи 
воловски јарам.
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Исте године, син диктатора Примо де Ривере извршио 
је уједињење горе наведених организација и покрет је до- 
био дефинитивно име: ,,Ка1ап§е Е5рапо1а с!е 1аз Јопз“.

Када је република ухапсила дон Хозе Антонио Примо 
де Риверу и када су га марксисти одвукли у  Аликанте у 
тврђаву, где је стрељан, организације је водио његов заме- 
ник, млади Мануел Хедиља. У почетку побуне генерала 
Франка, шпански фалангисти били су први који су, са 
пушком у руци, изишли на улицу и пролили своју крв у 
борби са левичарима, за једну будућу, националистичку 
Шпанију. У војеци генерала Франка бори се око 100.000 
фалангиста као милиционара и бори се добро. Где се појаве 
фалангистичка оделења, у својим тамним униформама, ту 
се диже дух војске, ту се пева, ту се игра и ту се иде на 
јуриш са ножем у руци.

Око 100.000 фалангиста врши на територији генерала 
Франка, у позадини, полицијску службу, али тражи и ве- 
лике социјалне реформе. Фалангисте су продрле у редове 
шпанских радника, основали су организацију зимске по- 
моћи, исхране сирочади, националистичке курсеве за про- 
свећивање радника, кооперативе итд. Цео тај покрет ширио 
се у Шпанији као један огроман талас и био је, према 
мом мишљењу, најбоље што се на политичком пољу дога- 
ђало у  Шпанији, за последњих пет година.

Мануел Хедиља доказао је, са пушком у руци, у ва- 
роши Виго, да је патриот и затим је преузео вођење ш - 
слова фаланге у Бургосу. Као што сам желео да упознам 
генерала Молу, тако сам се радовао да упознам и овог 
младог човека, шпанског националисту, али и социјалисту. 
Када сам стигао у Бургос, стигао сам на сахрану генерала 
Моле, а када сам питао за Мануела Хедиљу, шапатом ми је 
саопштено, да је генерал Франко дао ухапсити Мануела 
Хедиљу баш пре неколико дана и да га је можда већ и 
стрељао. . .  Када сам стигао у Саламанку дознао сам, да 
Хедиља лежи у тамници са још 48 другова, да још није 
стрељан, али да је осуђен на вечиту робију. У ствари, нико 
није знао тачно где се налази Хедиља и знало се само то, 
да га је прогутала помрчина.

Мануел Хедиља није крио своја политичка убеђења. 
Према интервјуима које је давао, шпанска фаланга имала 
је следећи политички програм: једну јаку Шпанију, ауто- 
ритативну, али и социјалну. И баш социјални део фаланге, 
сматрао је Мануел Хедиља за важнији. Тражио је да се 
одмах решава питање аграрне реформе и нарочито земљо- 
радништва, које је у Шпанији пролетаријат на великим 
феудалним поседима. Према Мануелу Хедиљи национална 
побуна не би имала никаква смисла, ако се не реше со-
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цијална шггања. Фаланга је била нарочито против старих 
политичара, против бивших партијских величина. Међу- 
тим, Мануел Хедиља оније био против марксистичких маса. 
Он је говорио да треба стрељати комунистичке шефове, 
али да не треба грозотама одбијати од себе радничке масе, 
које су се нашле на супротној страни од националиста. 
Врло строго говорио је Мануел Хедиља о цркви, мада51 је 
био добар католик и мада52 се у фалангу примају искљу- 
чиво само католици.

Ја сам у Саламанки53 дознао целу интригу, која се 
плела око фаланге и њеног шефа. Ја сам разговарао са 
капетаном фон Хартманом, једним Финцем, који је са сво- 
јом четом покушао да се оружјем одупре хапшењу Хедиље. 
Ја сам обилазио око полицијских затвора у Саламанки и 
био сам спреман и на романтичне подвиге само да бих 
стигао до тог младог човека у кога никад нисам сумњао 
док сам имао додира са њим издалека.54 Али није било мо- 
гућно дознати где је затворен Хедиља, нити шта се са 
њим догађа, нити да ли је уопште још у животу.

Најпосле, када сам видео да је све узалуд, решио сам 
се да отворено питам Франкове људе о томе: шта је згре- 
шио Хедиља и зашто се ломи једна организација, која је 
по моме мишљењу најбоље што је национална Шпанија 
дала? Ја сам о тој ствари разговарао са шефом обавештај- 
ног одсека великог генералштаба генерала Франка, г. де 
Армасом, кога сам сматрао за свога пријатеља и на кога 
сам највише и рачунао, када сам пошао у Шпанију гене- 
рала Франка. Што се тиче капетана фон Хартмана, г. де 
Армас сматрао га је за немачког повереника. Ја сам ћутао. 
Тај официр био је већ двапут55 рањен у борби за Шпанију 
генерала Франка.

Што се тиче Хедиље, г. де Армас рекао ми је, да они 
имају апоолутне доказе да је Хедиља спремао побуну 
против генерала Франка и да је Хедиља у вези са Вален- 
цијом и црвенима. Мене је подишла језа.

Према г. де Армасу у Валенцији има један опасан и 
генијалан човек. То је Индалесио Пријето. Е, па са тим 
шефом црвених Хедиља је у интимној вези и ради за 
њега! Мени је дошло да скочим од стола и да ударим тога 
господина, који ми је саопштио ствари, које падају са неба. 
Дакле Хедиља је издајица. Хедиља је бунтовник. Хедиља 
је човек Индалесио Пријета56. Ако је то истина, онда бих 
исто тако могао да верујем, да постоји договор између ге- 
нерала Франка и Стаљина.

Ја сам ишао у  Шпанију са дубоком симпатијом за 
страну националиста. Ја сам имао везе у једној извесној 
организацији и пре са њима. Ја бих могао да разумем и 
то, да је између генерала Франка и шефа фаланге дошло

336



до несугласица. Ја бих могао да разумем и то, да Хедиља 
некоме смета. Јер после њешвог пада, организација фа- 
ланге и карлиста стрпана је под једну капу и за шефа 
организације постављен је, без питања чланова, сам гене- 
рал Франко. Ја бих могао да разумем и то, да је у инте- 
ресу рата Мануел Хедиља имао да се сломи, па можда и 
да се скрха. Али ја не могу да разумем ништа од једне 
Шпаније, у којој помрчина прогута 48 патриота, без икак- 
вог суда, у којој шефове једне организације, која има 
више заслуга од свих шпанских генерала, хапсе и можда 
стрељају оптуживпш их да су издајице и да су људи 
Валенције. Јер таква Шпанија неће никог одушевити, па 
био он сто пута националиста, јер таква Шпанија није 
ништа ново, него је то она стара и језива, Шпанија ин- 
трига, Шпанија инквизиција и Шпанија убистава без суда.

Г. де Армас упоредио је случај Мануела Хедиље са 
случајем капетана Рема. Према томе ја знам шта Мануела 
Хедиљу и његове другове чека. Шпанска фаланга бори 
се на фронту и ништа не разуме од онога што се у поза- 
дини догађа. Од ње се све крије и она ништа у ствари 
и не зна. Међутим, доћи ће дан када ће се ти људи вра- 
тити са фронта и ја не знам шта ће им се одговорити када 
буду питали: где је Мануел Хедиља?

Што се мене тиче, ја сматрам да сам се и сувише оду- 
шевљавао за генерала Франка и да је време, по повратку 
из Шпаније, да обуздам мало своје одушевљење. А што се 
тиче национализма, национализам у Шпанији, који не 
буде водио рачуна, пре свега, о потреби социјалних рефо- 
рама, не вреди ни вредност мачкиног репа.
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ИМПРЕСИЈЕ ИЗ ШКОТСКЕ

БоиИI (^јиеепзјеггу, крајем августа. — На свим морима, 
и на свим бродовима, осети се политичка величина Бри- 
танске империје. Да би се човек дивио државним институ- 
цијама енглеским, довољно је редовно читати новине. Ако 
се погледа глобус, или географска карта, економска сила 
Велике Брситаније постаје без даљега јасна. Довољно је 
познавати само два-три енглеска песника, па да се друга 
литература и не жели више да чита.

Прави англоман постаје се, међутим, тек на енглеском 
тлу и постаје се то одмах, од првог корака.

Мост од пре педесет година

У зем!љопису који сам бубао у школи, пре тридесег 
година, нарочито сам волео слику моста изнад НгЉ оГ 
ГогЉа. Његова гвоздена конструкција била је тако чудна 
и смела. Сада сам ушао у Енглеску баш испод тог моста 
који сам добро запамтио као и енглеске личности из Жил 
Вернових романа. Утисак је и сада био дубок.

Мост који спаја Енглеску са Шкотском, подигнут је 
пре педесет година. Израђен је према плановима сер Џон 
Фоулера и сер Бенџамина Бекера. Мост је дуг 27а кило- 
метра и виоок над водом 48 метара. Данас Американци 
граде и веће мостове. Код нас се познају само дела немач- 
ких инжињера. Много раније, међутим, зидала је горо- 
стасне конструкције на целом свету Енглеска. Она је и 
сада способна да ствара техничка чуда као и у доба мог 
детињства и романа Жил Верна.

Док су ме искрцавали под старим, али величанственим 
мостом који се пружа изнад Иг1ћ оГ ГогЉа, посматрао сам 
из чамца раднике фарбаре у висини како ходају по гвоз- 
деним лествицама. Стари мост је имао снагу једног сим-

338



вола. Овај мост био је прва моја велика импресија при 
уласку у Шкотску и не само велика импресија него и 
карактеристично енглеска.

Вртови и руже Литса

Мислио сам да се Енглеска састоји из дима, гара, кише 
и магле. Мислио сам да је цела и увек очајна. Међутим, 
нигде нисам видео лепших башта и ружа.

Глазгов,1 Единбург и лука Литс, где сам се искрцао, 
центри су индустрије и фабрике су ту непрекидне. Желез- 
ничка станица Литса застарела је као почетак неког кон- 
зервативног, енглеског романа.

Међутим, нигде нисам видео да је природа тако бујна 
као у том крају угља, гвожђа, бродоградилишта. До Един- 
бурга су се непрекидно простирала огромна поља, не само 
игралишта голфа, него и буква, шуме старих храстова. 
Људи живе у низу малих бангалоа, лепше и удобније него 
другде. И башту, са лепим цвећем има свака и најмања 
кућа чиновничка и радничка. Једна сентиментална Ен- 
глеска, и после свега Единбург, издалека,2 изгледа као 
нека тужна Фиоренца.

Није тачан тај појам који имам о кишовитој, очајној, 
малограђанској, досадној и хладној Британији. На првом 
кораку већ, упао сам у једну Енглеску где сваки живи 
према својој ћуди, сем што недеља припада Богу и цркви 
и тада нема ни биоскопа, ни вискија. Већ прва енглеска 
варош била је пуна библиотека, школа, и то без броја. 
Улица је одавала не само богатство, већ и радиноет која 
траје већ столећима, без прекида. Истина има много игра- 
лишта голфа, али нико не скита и не траћи време по 
улицама. Енглески полицајци, горостасни Томи, засебна су 
људска раса. Они стоје доброћудно у том свету хотела, 
болница, набављачких задруга, цркава, неког мирног, раз- 
боритог света којег другде нема.

Сасвим је друга Енглеска, него што се карикира. Не 
само да није хладна по срцу, него ми се одмах учинила 
добра, снажна, и задовољна. Нема наших кафана, ни го- 
стиона, али појединачно, у баровима, добро је и много 
пила.

Огромни коњи, каквих другде нема вукли су кола. 
Светиљке које регулишу саобраћај раде логичније него у 
другим земљама. И сами прозори по кућама откривају бо- 
гатство земље, велики су и од раскошних, огромних ко- 
мада стакла. Улица је у Енглеској мирна, мада3 је пуна.

*а» 339



Чак је и гробље у Литсу друкчије него другде. Нема хумки. 
Него у зиду, или на земљи, стоје мраморне плоче. Зид је 
пун ружа као да смо у Италији, а нема ниједног запуш- 
теног гроба.
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У ГРАДУ МАРИЈЕ СТЈУАРТ

Единбург, августа. — Стара престоница Стјуарта из- 
гледа заиста као варош Медичија на реци Арно, као нека 
северна Фиоренца. На позадини зеленог венца планине 
РепИапс! НШз, варош се оцртава као један тамни низ 
торњева енглеске готике. Слика је, издалека, тим старин- 
скија, што у Енглеској и нове зграде, школе за глувонеме, 
банке, хотеле, зидају, често, у стилу прошлости. Околина 
Единбурга састоји се из дивних пољана, ниских трава, љу- 
бичасте боје од пољског цвећа тих пустих брдских па- 
дина. Где човек станује, где су гробља, све је у ружама 
које су под овим северним небом дубока меланхолија.

Крвави траг у  ложници шкотске краљице

Конзерваташни Шкоти чувају старински изглед своје 
престонице која је мешавина светлог и тамног, љупког и 
страшног.

Изнад града, који има узвишице као Атина, на стени, 
уздиже се недовршени споменик победе код Ватерлоа, у 
облику једног недовршеног античког грчког храма. Ко би 
рекао да су штедљиви Шкоти тако романтични? У облику 
античких храмова су и музеји и институти. Слика је нео- 
бично мека и тврда у исти мах, јер у долини се зелене 
паркови, а над њима се уздижу стене, на којима су твр- 
ђава и споменик Нелзона. У парку свира војна музика 
шкотског домаћег пука. Војници голих колена, уз гајде. 
играју старе игре у  старој ношњи Шкота. Цео је Един- 
бург, тако, мешавина мекоте и грозоте, брда и удољина, 
торњева и нагиба.

Још стоје двори шкотских краљева, палата Но1угоо<3, 
у којој је недавно боравио и садашњи краљ са краљицом, 
неколико дана. У двору који је зидао Џемс Четврти, кра- 
јем 15. века, нетакнуте стоје собе у којима се одиграла нај-
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болнија драма у животу несрећне краљице која је најпо- 
знатија личност династије Стјуарта.

Изнад једног меланхоличног дворишта пред којим и 
сада стоји шкотска стража, поред једне цркве у рушеви- 
нама, у којој су гробови највећих властодржаца, светле се 
прозори њене ложнице у којој је примала свог љубавника, 
италијанског певача Ричија. Он је убијен од љубоморног 
мужа и његових пријатеља, пред њеним ногама. У патосу 
је сада учвршћена метална табла на месту докле је његов 
леш довучен кроз неколико соба.

На зиду виси портрет мужа-лорда Дарилија, блесавог 
лика. Нарочито је занимљива ручаоница краљице где је 
започела та драма. Данас у таквој соби, мрачној и неудоб- 
ној не станује ни енглеска келнерица. Кроз прозор се види 
тужна, горко зелена трава. Нешто је остало од језивости 
живота те лепе жене, верне католикиње, жељне љубави, у 
том хладном свету Шкота, тврдоглавих реформата. Док сам 
пролазио кроз њене собе, сећао сам се како сам ходао у 
луци Роскофа, на обали бретонској, где је Марија Стјуарт 
искрцана, као девојчица, да је удаду за француског краља. 
Њен живот је тужан и до Холируда, а још тужнији после, 
до лања џелата.

Сада показују у Единбургу собу у којој је морала да 
слуша гњаваторске придике моралисте Џон Нокса, њено 
купатило где се купала у шампањцу, ако је веровати хро- 
никама, и њену постељу пред којом је видела леш свог 
љубимца који је имао глас једног славуја и стас једног 
лепог дечка. Меч у корист мужа, тако нам прича вођ, 
решен је са 46 убода ножа. Према младом Италијану сто- 
јало је 46 мужева. Данас, хвала Богу, вели једна млада 
Американка, полугласно, иза мојих леђа, ствар је обрнута. 
Данас долази 46 љубавника на једног мужа.

Храм, гробница шкотских пукова

Единбург има успеха са својим романтичним спомени- 
цима. Споменик Волтер Скоту, у облику једног готичког 
торња, ствар је необично укусна, иако величанствена.

Више од свих других сличних споменика, оставља, ме- 
ђутим дубок утисак у души гледаоца спомен-црква дигнута 
палим Шкотима (ЗсоШзћ Иаћопа! \Уаг Метопа1).

То је једна црква подигнута од камена старе тврђаве 
која изван вароши, на стени, доминира. У њој су исписана 
сва бојишта на свету, где су се Шкоти борили, сви пукови 
шкотски и не само то, неш у књигама које леже на олта- 
рима, и сва имена свих палих Шкота.
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Британија је велика. Имена бојишта шкотских пукова 
обухватају све континенте. Шкоти су падали у Азији, и 
Америци, у Африци и на полинезијским1 острвима, пре 
неколико година, и већ вековима.

Није међутим, хармонична, укусна, архитектура оно 
што потреса гледаоца. Него хумана идеја, величина осећа- 
ња којим су на зиду подигнути споменици, мали рељефи, 
свим живим бићима која су постојала2 заједно са војницима, 
у рововима. Пријатељима у рову. Тће Типпеге11з Гпепбз 
стоји скромно исписано у зиду, а у рељефу се виде птице 
у кавезима, па чак и мишеви који су живели са војницима 
у рову, за време рата.

И не само то, него се код старих батерија, напољу, на 
зидинама утврђења, налази са цвећем једно мало гробље 
паса.

Као што је познато, шкотски пукови воде са собом 
козу, или пса, за пуковску срећу и друга у злу и добру. 
Ти пси што леже овде сахрањени, са плочама на којима 
стоји име и пук, били су са војницима у Индији, на бојним 
пољима Судана итд. Као и човека, и њих је тукла киша и 
обасјавало Сунце и они леже сад ту у близини славних 
застава у камену, где их је сахранила једна велика идеја.

Енглеска је велика, и треба жалити што је код нас 
тако мало позната. Без обзира на то, што се на плочама 
палих Шкота налазе имена и наших села и бојишта, ја 
сам у Единбургу искрено жалио што је наших тако мало 
који су стигли до Енглеске и што је упознајемо доцкан, 
под старост. Британија је велика, не само као сила, бо- 
гатство, индустрија, него и као култура, памет и душа.
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ЕНГЛЕСКА РАТНА ИНДУСТРИЈА УПОСЛИЛА 
ЈЕ МАСЕ БЕСПОСЛЕНИХ

Тгоззасћз, августа. — Мада1 странац, већ на првом ко- 
раку, у Енглеској, има утисак стабилности, богатства, рад- 
ничко питање не може се обићи. Глазшв,2 Единбург и 
Литс,3 а нарочито њихова предграђа, откривају толико 
слика сиромаштва и беде! Све се црни од дима, угља, 
гвожђа. Слика је тим неутепшија што су Енглези и у ур- 
банистичким питањима конзервативни. Единбург изгледа 
застарео за сто година.

У Литсу стоје око берзе рада људи са рукама у џепо- 
вима. Беспослени радници. Међутим, у самој берзи рада 
дају врло ружичасте податке. Беспослених више нема. 
Индустрија наоружања запослила је велике масе беспосле- 
них. Ја сам био слободан да ставим питање: а шта ће бити 
када наоружање буде завршено? Или ће ова европска луд- 
ница вечито да се наоружава?

У Литсу ми је речено да је стандард живота енглеског 
радника виши него у Немачкој, или Француској. Мени се 
чини да је то једно од оних општих места које се радо 
понавља. Нема сумње, енглески радник боље стоји од на- 
шег радника. Недељно, он зарађује, у том крају Енглеске, 
нешто преко четири фунте.4 Пошто еам прегледао како 
једе радник у Литсу, мени се учинило да је то опште место 
о високом стандарду живота енглеског радника празна илу- 
зија. Енглески радник јео је преда мном5 горе од нашег 
радника. Нема сумње, он има бољи стан, више џепарца, 
али му је хоризонт исто тако једноличан, пун очаја.

Питао сам зашто се у околини Единбурга и Литса, сем 
добрих набављачких задруга и приватних болница, не по- 
куша још штогод за поправку ситуације радника, али не 
као индивидуа, него као класе?

Одговорено ми је да је енглески радник индивидуали- 
ста и да не би трпео увођење, ни у социјалној помоћи,
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„фашистичких" метода. Нека ми је дозвољено да мислим 
да се у том правцу може изразити сумња.

Немачки радник има чврсто организовану социјалну, 
болничку, дечју и зимску помоћ. Има организацију путо- 
вања, летовања, и разоноде. Скоро бесплатне концерте и 
позоришта. Да тога енглеско радништво нема мени се не 
чини никаква слобода, ни достојанство слободног човека, 
него просто једна социјално застарела метода.

У Енглеској се ггодвлачи да се немачком раднику од 
наднице много одбија. После мог обиласка Литса и пошто 
сам видео шта се енглеском раднику одбија, тврдим да је 
сума одбитка прилично приближна.

Мени је у Литсу речено да Радничка партија губи, а 
Конзервативна партија добија. Чини ми се да би било врло 
погрешно ту појаву енглеског парламентаризма, и унутраш- 
ње политике, која је специјална сматрати као барометар 
радничког, класног задовољства.

Стално се понавља да енглески радник није револу- 
ционаран. То стоји. Само, мени се тамо, у предграђима, учи- 
нило да то није ничија заслуга, него просто једна пшхо- 
лошка епоха. Култура, конзервативност институција, начин 
живота буржоазије, штампа, утицали су на енглеског рад- 
ника да буржоазију имитира. Али то може да се промени 
и ништа није учињено да му се поправи будућност, његова 
ситуација у целини коју чини нација. Моја је импресија 
била да то што радник око шкотских фјордова не жели 
и не припрема револуцију долази од духовних, опште 
енглеских појава, али да оне не могу трајати вечито и да 
та нереволуционарност енглеског радника није толико ма- 
теријално условљена, колико традиција.

Питање је, међутим, докле ће још Енглеска моћи по- 
веравати своја стручна министарства нестручњацима и 
докле ће моћи решавати социјална и политичка питања 
једна интелигенција која се васпита на класичним поетама, 
која је хумана, али која неће, не може да увиди, ма ко- 
лико то тужно било, да живимо у доба сумрака либера- 
лизма.

Либерална Енглеска је као једна дивна старинска ме- 
лодија за ухо, али она не решава социјална питања. Да та 
питања реши, мора у њој доћи, ма колико се то данас не- 
вероватно чинило, до промена.

Шкотска језера

Раднички живот и његове тегобе, леже у Шкотској, са- 
свим близу једног динног, романтичног, планинског пре-
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дела. То је крај који је изабрала читава једна школа енгле- 
ских песника који су остали обележени као ,,језерци“.

Обилазећи малим бродовима језера Тосћ ћотопб, 1х>сћ 
Ка1:гте и ћосћ ћоп§, нашао сам се у једном крају који је 
тужан и мио, меланхоличан и светао.

И у том крају Енглеска је била врло старинска. Хотели 
су били као пољска добра, возили смо се старим „кочовима" 
која вуку четири тешка коња, клатили смо се на високим 
седиштима, крај кочијаша као са старих слика, на глави 
са цилиндрима.

Поред радничког краја, као двоструки живот, била је 
та земља која је дивна и у којој душе6 слобода. Овце на 
високим пашњацима не пасу у стадима, него усамљене, 
као дивље. Земља се у том крају диже и спушта непре- 
стано и врло је ветровита. Брда се указују и нестају, тра- 
ва је дивна, пуна пољског љубичастог енцијана на пустим 
пашњацима. То је крај где људи, као код нас у Црној Гори 
камена с рамена, бацају стабла.

При заласку сунца, међу дубоким огледалима воде, ту 
нема трага фабрика и машина, него је све још природа, 
проста и дивља. Поред Енглеске социјалиста једна Енгле- 
ска романтицизма. Као у Шекспиру, и у тој земљи има 
два лица. Једно пуно људске беде, друго цвећа, шума, при- 
роде, као бајка. Поред индустријских вароши, тако уско 
спојена, пуста поља, самоћа човека и тишина.

На бродовима, у очима људи дубока радост скитања. 
Омладина путује са шаторима. Цео је свет тако скромно 
одевен. У Енглеској нико не жмви изнад својих прихода.

Па ипак у сваком крманошу на броду има нечег од ад- 
мирала, а банда која свира, сама по себи вреди тип једног 
доброг филма. Три свирача који изгледају као пропали 
професори музике, али њихова је свирка, и певање, ста- 
ринска успаванка. Једна виолина, хармоника и један хар- 
монијум на који слободно пада киша. Дирљива је висока 
музичка култура тих свирача. Цела та банда једва је ску- 
пила тридесет пенија после концерта. Налазим се у земљи 
Шкота о чијој се хладноћи и тврдичлуку прича.

Кад Шкот умирв

Умирао, причају, Шкотланђанин, па му се, на самрти, 
јела сланина. Његова жена која је са њим провела век, 
вели да сланине више нема. Има, има, каже Шкот, има 
једно ребарце још иза огњишта. Е, извини, одговори му 
она, а шта ћемо када ти буде даћа?

Отишао, веле, Шкот да купи мишоловку па бира ли 
бира. Трговац му љутито показује своју робу и вели да је

346



у целом граду најјефтинија. Лепо, лепо, одговара Шкот, 
ама ја тражим мишоловку која хвата миша пре него што 
је сланина поједена.

Отишао, веле, Шкот у госте Енглезу и видео како Ен- 
глез, после вечере, пољуби жену у чело, пре него што оде 
да спава. Пита Шкот Енглеза пгга то ради, а Енглез, тем- 
пераментан, вели да тако ваља. Враћа се Шкот кући и, 
после вечере, љуби жену у чело, по примеру Енглеза. 
„Ниси ми чувао дете на путу“, грди га жена, ,,ето назебла 
нам је мала, па још се враћаш и пијан.“

Тако се прича на броду између ВаНосћа и ТЈпуегзпоШа.
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НА ПУТУ У ПОЛАРНЕ КРАЈЕВЕ1*

ИСЛАНД, ДАЛЕКО ОСТРВО

Рејкјавик, августа 1937. — На путу у поларне крајеве, 
застали смо на Исланду. Исланд је и данас још далеко 
острво и један свет за себе. Код нас се мало зна о Исланду, 
сем Лотијевог романа о исландском рибару. Можда ће зато 
бити занимљиво, и за читаоце Времена, да им се јавим са 
неколико дописа из главног града Исланда, из Рејкјавика.

На крају света

Исланд је земља која је најдоцније насељена од свих 
европских земаља, а у старој Грчкој о том острву причале 
су се само морнарске бајке. Античка Грчка сматрала је да 
тамо почиње неки фантастични свет који је звала Туле.2 
Римљани су мислили да иза Исланда ничег више нема и 
звали су га ХЈШта Тћи1е.

База за будући рат?

Данас је Исланд најмодернија држава међу сканди- 
навским земљама.

Значај Исланда стално расте као ваздухопловне, сао- 
браћајне базе. Немачка авијација тражи ту пут преко 
арктичког мора, као што га Совјети траже преко Пола.

Сем тога, и у будућем рату, Исланд може играти важ- 
ну улогу. Говори се да се Енглеска јако интересује за 
исландску обалу и њено наоружање. За време свог боравка 
посматрао сам посету немачких команданата бродова код 
исландске владе. Није узалуд летела ни ескадрила мар- 
шала Балбо на Исланд.
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Острво у  ледвном мору и магли

Сем за време кратког лета, од 15. јуна до 15. августа, 
на Исланду живети није шала. Релативно, зима не би била 
тако страшна на Исланду, да није тако дуга и да нема оних 
киша, правих провала облака.

Трансоцеански3 бродови не дотичу Исланд, и сем неко- 
лико туристичких бродова у лето, на Исланд долазе само 
ретки бродови, кроз буру и маглу. Каткада се чека по 2-3 
недеље док се добије брод за Исланд у Копенхагену, Бер- 
гену, или Литсу. Још недавно, то далеко острво било је 
чувено гробље бродова.

Молитва уз цвркут тица

Између Гренланда и Енглеске, морско је дно вулкански 
базалт који се диже до 400 метара испод морске површине. 
Вулкани који су избацивали течан базалт створили су и 
Исланд. Његове обале имају фантастичне форме стена. 
Море око Исланда дивље је и бурно.

На броду којим сам дошао на Исланд служила се не- 
дељом евангеличка служба. Док је пастор мрмљао молитву 
чуо се цвркут тица које смо имали у кавезима на броду. 
Кроз прозор се видела модра пучина. Већ давно ми се море 
није учинило тако пусто, ни човек толика самоћа.

Исланд, земља леда и вулкана

Кад се под ниским облацима и маглом укаже обала 
Исланда, тешко је фотографисати.

Наш брод је целу ноћ и цео дан стојао у магли. Брод- 
ско звоно је као сабласт одјекивало. Али из магле још 
сабласније, да се тако изразим, рикала је једна сирена са 
копна. Исланд је био ту, пред нама, али му се није могло 
близу. Око Исланда је прави, страшни океан.

Најпосле, кад се укаже, сав од вулканског базалта, 
Исланд је величанствен и грозан. Рачуна се да је базалтни 
слој Исланда који вулкани дижу и спуштају око 3000 ме- 
тара дубок. Може се замислити колика је снага природе 
која се са тим камењем игра.

Данашња обала Исланда виша је за 400 метара од пре- 
историјске, али да ли се диже и даље, или ће почети да 
тоне, ко то зна?
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На Духове 1783.

На Исланду је сад све мирно. Последња ерупција била 
је год. 1924. На Исланду има 130 вулкана. Они су покри- 
вени ледом.

Пре сто педесет4 и четири године одиграла се последња 
катастрофа великих размера која се памти.

Тога дана проговорио је врх брда Лаки. Његова ска- 
мењена лава обухвата данас 40 квадратних километара.

Огроман облак црног дима који је ветар носио према 
југу био је први предзнак те катастрофе. У ваздуху се за- 
тим појавише стубови од пламена, а на земљи реке лаве од 
које се исушише реке. За неколико тренутака река Екаф- 
та која је 400 метара широка претворила се у пару. Острво 
се проламало од грмљавине и тутњаве.

Крајем септембра све се то пононило још једном. Еруп- 
ције су трајале непрекидно 5 дана.

„Људи су тада“ — прича велики писац исландски, Гу- 
нар Гунарсон — „гледали како куће јуре у море. Давили 
су се у мраку и отровном диму, крај блеска муња и шик- 
љања пламенова из земље која се тресла. Они који се беху 
затекли на пашњацима стојали су до колена у пепелу и 
посматрали самртне муке своје стоке. Суеед је видео кућу 
суседа како плови на реци од ватре, како се ваља и како 
је нестаје.“5 Људи који су с колена на колено доживљавали 
слично, морају на души носити траг свега тога.

Ј1ед

Није ватра једини непријатељ човека на Исланду, још 
је страшнији лед.

Некада је Исланд био сав под ледом, али и данас гле- 
чери на Исланду обухватају простор који је већи два пута 
него сви глечери Алпа, Кавказа и Норвешке заједно.

Вулкани покривени ледом карактеристична су црта 
предела на Исланду.

Није то, међутим, најгори лед на Исланду, миого је 
гори онај који долази морем сваке године, са севера. Ле- 
дена струја обухвата тада северне, источне и јужне фјор- 
дове на Иеланду, нрши бродове, и онемогућуј е, за идућу 
гоиину, свакој биљци да проклија. После леда, долази 
глад.

Од год. 1800. до данас оаш> је 26 зима било без по- 
ларног леда. А у години када је у  Француској била рево- 
луција чије су идеје допрле и до Иолавда, умрло је на 
Иславду око једанаест хил»ада људи и угинуло око двеста 
хиљада оваца.
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,,Па како анда живе тамо људи“ — питаће можда 
читаоци. Као што ће ввдети, оии живе, ипак задовољно, 
можда боље него у  многим дрзгтам државама.

ВИКИНГИ6 И СКАЛДИ НА ИСЛАНДУ

Рејкјавик,7 августа. — Било је једно време, када је 
Европа лудовала за нашим народним песмама. Исто тако, 
неко време, она је лудавала за исландском митолопијом 
и песмама исландских скалда. Еда8 и Саге сматране су као 
најдрагоценији бисер германске културе и песништва уоп- 
ште.

Занимљиво је да има много сличности између тих 
херојских песама на Исл>анду и између наших народних 
песама. Исто тако, уверен сам, да ће се код нас са разу- 
мевањем читати овај кратки преглед иславдске историје 
и борбе за независност који хоћу овде да дам.

Три гаврана

Прве податке о Иславду записао је ирски хроничар 
монах Беда и први насељеници на Исланду били су ирскм 
ггустињаци у  VIII веку. Нема трага човеку у  преисториј- 
ско доба, на Ислашду.

После ирских монаха, долазили су норвешки викинги 
који су ишли на пљачку и један међу њима, Флоки Вил- 
гердарсон, репшо је да се на том далеком острву насели. 
Он је пловио од Фарерских острва према северу и, кад је 
прошао први дан, пустио је таврана. Гавран је полетео 
и узео правац натраг према Фарерским острвима. Флоки 
је ј едрио још један дан и пустио другог гаврана. Тај је 
полетео у вис, кружио нено време у  висини па се затим 
вратио на брод. Кад је прошао и трећи дан једрећи, пу- 
пгген је и трећи гавран, и тај је узео правац водећи брод 
право према непознатом осгрву. Отуда слика гаврана у ста- 
ром грбу9 Исланда.

На острву и сада има много гаврана и ја сам ведео 
необично крупне примерке.

Ледена земља

'Стигавпга на острво, Флони и његово робље натттли су 
заливе пуне рибсхм. Толико је риба хватано да су забора- 
вили да припреме сточну храну за зиму која им је по-
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цркала од глади. Једва су, у  пролеће, спасли главу и вра- 
тили се у Норвешку. У свом огорчењу и песишшзму Фло- 
ни је острву дао име „Ледена земља“ и то име је остало.

Земља лабудова

После Флокија, нагрнуше аккинш из Норвешке, где 
је краљ Харалдур, са надашном ,,лешжоси“: Халфранар- 
сон, био завео диктатуру коју они олободни сељаци нису 
могли да ттодносе. Прву децу на Исланду изродише два 
љубанна пара који се населише у  једном заливу где је 
врвело од лабудова.

Вшдангу Гримуру Квелдулфсону умро је отац док су 
пјловили  леденом острву. Кочоперни старац тражио је на 
самрти да га на балвану баце у море. Био је уверен да ће, 
и мртав, показати пут до острва. И тако је и било.

Слободоумни, необуздани ншдангм почели оу да се на- 
сељавају тамо где је данас главни град земље, Рејкјавик.10

Норвешки емшрант, Ерику?,11 са надимкоаи ,,риђокоси“ 
стигао је чак на обалу Канаде и пронашао Америку, давно 
пре Колумба.

Најстарији парламенат

У оно доба Исланд није био тако хладан као доцније. 
Мирисна, иако ниска, боровина покривала је заливе на ос- 
трву. Крај пустих брда покривених вулканеком лавом 
зеленеле су се и дошине12 са бујним пашњацима. Реке и 
фјордови били су препуни рибе и становнжптво се брзо 
мноншло. Вулкани и ледени глечери огледали су се у  је- 
зерима Исланда која оу фантастично лепа, али крај ших 
је постојао и човек и кратка срећа људи.

У једној провалији између огромних стена већ у го- 
дини 930. почео је да се састаје оабор Исланђана, најста- 
рији парламенат на свету. Исланђани су били тада још 
погани и била је срамота бити хришћанин. Али и без 
хришћанства они су имали високи појам слободе, правде 
и  морала.

Тингвелир

И сада стоји, непромењено, камешгги зид стена, неда- 
леко од Рејкјавика,13 где се састајао први парламенат на 
свету.
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Видик је отуда величансшен. На модро језеро, на пу- 
сту земљу, на снегом покривене вулкане поглед пада сав 
трептав од чуднскг осветл>ен>а које је нарочито увече чуд- 
новато у  тој далекој земл>и где, како је Беда писао, Сунце 
сја у ноћи.

Данас се до ТМнгаелира долази лако, аутом, али је 
и данас тај предео грандиозан као некада када су слободни 
људи Исланда долазили ту да збаре о државним бригама 
и законима. Код „тхинга“ се одиграваху и сајмови, свадбе, 
па и сукоби. Песници, скалди Гунлаугур и Храфн толико 
су ее мрзели да су после једног нерепхеног двобој а, на 
тхингу, отшговили чак у Шв-едску, да се међуообно избоду 
и убију.

Неошизива је грандиозност стена које и данас стоје на 
истом месту, чистота воде и лепота облака који преко 
Тингвелира пролазе. Утисак је тим величанственији шго 
никаквих рушевина и остатака нема, него је све пусто и 
немо. Једино што се чује грактање гавранова.

Борба за ослобођење

Цео нови век на Исланду испуњен 'је борбом прогив 
норвешких и данских краљева, чији су гувернемани узели 
монопол бродарства и тршнине са Исландом и чији су чи- 
новници сејали корупцију по Иеланду. Да зло буде веће, 
кута и губа је вековима харала по Исланду. Било је го- 
дина када у читасвим фјордовима «ије било нмког живог 
да краве помузе и када је Иоланд одјекивао од урлања 
стоке са надувеним вименом.

Тек у XIX веку увидела је Данска да ваља попушта- 
ти захтевима Иоланда и краљ Кристијан IX дао је Исланду 
1874. устав. Од год. 1918. Иоданд је независна нраљенина, 
везана за Данску само персоналном унијом. Али и ту ће, 
можда, год. 1940. отназати.

РЕЈКЈАВИК14 И ЊЕГОВИ СТАНОВНИЦИ

Акуреири, августа. — Када се лушик иснрцава у луци 
главнога града Исланда, не запажа ни по чему да ступа 
ногом на тле старих скалда и викинга, на земљу на којој 
је спевана Еда15 и на којој су написане Саге.

Рејкјавик има оно тужно и мрачно пристакиште које 
имају све оне шкогске, данске, шги норвешке вароши иоје 
дају поларне истраживаче, ловце и морнаре. Исти они ма-

23 П у топ и си  II 353



јш ,  али чврсти бродови, исти мирис петролеја и рибе и 
исто оно сјиво небо.

Као што нема трата на Исланду старим, германским 
боговима, нема трага у Рејкјавику ни неној хиљаду го- 
дина старој архитектури. Главки град Исланда изгледа 
као неко ново насеље на Ал>аски, куће су од дрвета и 
плеха. У пристаништу истина почишу да ничу и бетонске 
зграде, банке и окшадишта, али су за Рејкјавик карактери- 
стичне државне зграде, гимназија, палата владе, која је 
на доњем спрату, Универзитет, Народна библиотека, која 
је на горњем спрату, Народни музеј итд. Католичка црк- 
ва, у хипермодерном стилу стоји на највишем месту, а 
католичка пропаганда дигла је и једну болницу која је 
одлична, са комплетном операционом салом и чак и ба- 
штама у цвећу (на Исланду!).

У знаку позоришта

Изнад вароши дшшнира једна огромна грађевина, од 
црног гранита. То је Народно позориште на Исланду. Ис- 
ланђани су на њега веома поносни, мада16 је нестало новца 
да га доврше.

Као и сви мали народи, Исланђани се хвале својом 
културом и скоро је комично како одмах истичу да имају 
две гимназије, једну у Рејкјавику и једну у  Акуреирију. 
Исто тако одмах показују своју Народну библиотеку и своје 
спортоке рекорде. Нингга није горе у  Рејкјавику него рећи 
да Исланд има сто хиљада становника. Сто тридесет и 
једну, додају одмах Исланђани. Исто ое тако љуте кад 
странац каже да Рејкјавик има 28 хиљада становника. 
Тридесет хиљада и 800 исправљају, јетно, Иоланђани.

Висока култура и алкохол

Шалу на страну, основне школе, гимназија, Народна 
библиотека, огантинско 'купатило, које сам видео у Рејкја- 
вику, могу да служе на част тој малој држави.

На путу ка великом гејзиру, ушао сам и у сељачке 
домове. Свуда сам нашао не само нокине, нето и чаоописе 
и књиге. Нема аналфабета. Зими, кроз осам месеца у го- 
дини, када је Исланд једна мрачна, ледена, завејана пу- 
стиња, свако вече домаћин чита књигу укућанима. Има 
сељака на Исланду код којих сам имао утиоак да више 
читају него код нас понеки17 начелник Министарства про- 
свете.
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Забрана алкохола

На Исланду је забрањен алкохол. Ко жели да се онако 
својски „ошока“ мора отићи лекару. Ако му доктор одреди 
добри Исланђанин може да купи алкохола и до миле воље, 
да се ошамути!

Нипгга ми неће остати тако живо у памети, као Ис- 
ланђани који су нам дошли на брод у посету, провог ве- 
чера. У м!алом бару, нашег брода, они оу гутали вискије 
и менхетне као да смо приредили утакмицу у заблесав- 
љењу. Што је било нај комичниј е са нама је седео и шеф 
полиције из Рејкјавика који је оа очајањем посматрао 
нарочито малолетне своје оуграђане.

Како је слатко оно што је забрањено! Како је исти- 
нита и дубока једанаеста божја заповед која гласи: „Пази 
да те не ухвате.“

Рај за вешеркв

Општинско веће Рејкјавика много чини да своју ва- 
рош улепша. У њој још смрде рибље уљаре, али има и 
лепих паркоеа, а крај малог, градског језера, постоји и 
врло лепо чиновничко насеље. Калдрма је сасвим модерна, 
а телефон има скаро сваки становник.

Одлично се једе у  малим хотелима у Бороу, у  Вику, 
једино што узбуђује: у Рејкјагаику сии људи имају прозна, 
јуначка имена. Берберин се зове На1§птиг, продавац нао- 
чари Нага1биг, све страшна имена хероја. Уосталом, и код 
нас, знам не једног Душана који сапуња, и ето има и 
Милоша који место да коље султана, пискара.

Дирљиво је кано у тој земљи мрака, вулкана и леда, 
свака кућа покушава да има у прозору бар мало цвећа. 
Пошто је то најскупље на Исланду, тамо није увреда 
када се обожаваној пошаље букет од папира.

Једна млада Иеланђанка, гђица Ети Рафнар, не оамо 
лепотица него и најбољи пливач овог завичаја и најбољи 
ђак копенхашког универзитета причала ми је како је то 
луд доживљај за њу био кад је путовала, први пут, кроз 
Холандију и видела читатаа поља, лала. И после три го- 
дине, при спомену те ствари, она је плакала.

Треба видети Исланд, па схватити нолика мора бити 
разлика између нас и тих људи са севера.

У околини Рејкјагаика пуно је вулканоких пукотина 
где изнире пара и топла вода. Исшанђанке на таквим ме- 
стима перу веш.

Још из детињства остала ми је у памети тужна про- 
летерска прича о нраљи која жели да живи само дотле
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док ишколује саша. На Ислаиду једино добро што је  при- 
рода дала то је тат рај за сироте етраље које перу цео 
дан за неколико исландских круна. Вулкани се брину да 
сиротиња, без муке, дође до топле воде у коју може прљав 
веш да потапа.

'Огаптинско веће Рејкјаеика ноои се уосталом, мишљу 
да ту таплу воду из гејзира у околини вароши, употреби 
за грејање кућа и станова.

Идеја није немогућа. Посетио сам купатило које се 
снабдева и греје само том топлам водом. Инсталација је 
одлична. Деца су се ту купала, заиста, у води из вулкана.

И ЉУДИ НА ИСЛАНДУ РЕШАВАЈУ 
ПРОБЛЕМ ХЛЕБА

Акуреири, августа 1937. — Острво Иеланд велико је 
скоро 103 хиљада квадратних километара. Три четвртине 
Исланда скаро су непознате и нико не станује на тим ог- 
ртшим просггранствима. Бескрајне степе, густе траве кроз 
коју теку потоци ледене воде са безмериих глечера пру- 
жају се у даљину. Снетом покривени вулкани ввде се на 
видику када није магла. Небо је увек у  некој сивој боји 
дима, који лети нмско, над земљом, тако да је сваки из- 
лет тежак, јер у  унутрашњости чекају страшне кише и 
мећаве које долазе изненада, нао и поплаве кој е су на 
Исланду грозне. Па ипак, каткад, лети, Исланд има нај- 
лепше небо и најлепше облаке, фантастичних боја. Пара- 
докоално су интензивне и боје ситног цвећа у тундрама, 
у тим поларним крајевима.

Пространство, зато што Исланд нема уопште дрвета, 
ни шуме, толино је варљиво да човек не може да цени 
одстојања и да се страшно вара у даљинама. Често стра- 
нац мисли да је нено 'брдо на два километра, тако га 
близу и јасно види, а оно је у  истини на 10 и 12 кило- 
метара. Имао сам утисак да је унутрашњост Исланда 
бескрајна земља у којој има места за милионе људи. Може 
ое мислити, како сам био изненађен, када сам сазнао да 
исландска влада најстрожије забрањује усељавање. На Ис- 
ланду нема места, ни хлеба, за нове дошљаке.

Само специјалиста може наћи посла на Исланду

Председаик владе на Исланду не мсхже имагги много 
брига. Тано бар изгледа на први поглед. Палата владе 
изгледа као нека наша основна школа. Брат лредседника
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владе управља утледиим државним добрам, где има много 
путера, и врло је весео човек. Странац у лрви мах на Ис- 
ланду има утисак државсне идиле.

У ствари председник исландске владе има много бри- 
га. То не значи да се налази у деликатној ситуацији само 
према своме суверену који је дански нраљ, од кога Ислан- 
ђани кроз коју годону желе да се потпуно отцеле. По 
жељи Исланђана, тамошњи председник владе треба да ради 
сваки дан на томе да се Исланд учини независним од 
целог света. Нека митолонгка жудња постоји на том чуд- 
ном остроу да буде поатпуно самостална држава и неза- 
висна у сеажој појаови заједничког живота. Исланђани се 
налазе унакрст интереса, политичких и економских, Аме- 
рике, Енглеске, Немачке, Данске, Норвешке, па у  најно- 
вије време и Канаде и 'Совјета. Мени се чини да је пред- 
седник владе на Исланду одлично решио гоггање како да 
швори пред новинарима.

Вели, на Исланду нема места. Човек на Иоланду може 
да станује само у фјордовима и нешто на обалама река 
у питомијим крајевима. Нешто више од сто хиљада Ис- 
ланђана напунило је те крајеве, и нема места за странце. 
Не дозвољавају шгкоме да купује земљу и да изиграва 
фармера. Иеланд је пренасељен. Може се мислити како 
то чудно звучи кад се има у ниду онај беснрајни простор 
који изгледа као нека геолошка визија. Ако Немачка 
хоће да на Исланду размести неколико доброих пољопри- 
вредника који би подигли угледна добра, то ће јој се дозво- 
лити. Технички радници, специј алисте могли би оринципи- 
јелно да добију одобрење за рад. Али проблем беспосле- 
них прети да се иојави и на Исланду, па не може бити 
ни говора о страним радницима. Исто тано, и на Исланду, 
сељак радо налушта земљу и збија се у  вароши. Сав оам 
се рззвеселио кад сам, и на Исланду, нашао комунисте, 
демонстрације и поцепаност марксиста на стаљинисте и 
троцкисте. Штрајк на Исланду, кад је човеку занат да 
проучава људе, био је права поеластица. У даљини вул- 
кани, глечери, земљотреси, геолошка бескрајност а у Реј- 
кјавику штрајк и локаут међу обалским радницима.

Шта би Југославија могла да извози на Исланд

Ово ме је питање запнимало у  Рејкјавику више узгред, 
н е т  озбиљно. Несрећа Иславда је да на њему нема ни- 
једног стабла. Иславд нема дрвета, сем онога које полар- 
не, морске струје бацају на његове обале са великим 
сантама леда.

У увозу Исланда главно место заузима дрво. Из Швед- 
ске, из Америке, из Совјета. Наша трговина дрветом на-
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шла би тамо нову шгјацу. Када су ме шггали каква је 
земља Јутославија и какви људи тамо живе, ја сам у  Реј- 
кјааику изигравао супериорног извозника. Наше дрво, ве- 
лим, пренесемо само преко једног моста, па све што имамо 
кутгује нам Италиј а. Русиј а је покушала да нас са дем- 
пингом дрвета избаци оа тог тржишта, али није успела. 
Куд би се исплатило да на Исланд, око целе Европе, и 
преко Атлантика, теглимо дрвета? Уосталом,18 на пола пута 
до Исланда, откутшла би нам дрво Енглеска. Исланђанима, 
бар трговцима дрветом, чинили смо се срећна земља.

Влада на Исланду нокушава да у  извесним крајеоима 
засеје жита. И то је једно од оних романтичних питања 
која са толико енертије решава. У старим народним пе- 
смама и у Сагама, прича се да је на Иеланду родило 
жито и раж. Сад се гоопода министри муче на Исланду, 
да производе исладцска жгата. Влада на Исланду приреди- 
ла је закуску за новинаре исландских редакција. Служио 
се кајмак који је сличан нашем кајмаку и хлеб који је 
био начињен од исландског жгата и ражи. Први пзгг после 
хиљаду година.

Као што се види људи и на Исланду решавају про- 
блем хлеба.

Воће и цвеће

Исланд увози сва жита, а забранио је увоз алкохола. 
Оно што је дирљигво на Исланду то је љубав Исланђана 
према воћу и цвећу. На Исланду се комад диње једе са 
танвим ужгавањем каквим осуђеник на смрт пуши своју 
цигарету. Кад би неко могао да дотури на Исланд брод 
крцат дињама, лубеницама, трожђем, или цвећем, продао 
би га за неколико минута. Исланђани су жељни воћа и 
цвећа и гледају те ствари скоро са сузама у  очима. Ни 
Данска, са којом живе у перооналној унији, која личи на 
„ерећу“ у  срећним брзковима, нема воћа. Ипак, у Дансжој 
се гагји воће у зимским баштама и бостан сазрева под 
стакленим сандуцима. И Исланд је жељан да има воћа и 
цвећа, па сам имао част да видим прве расаднике у  ко- 
јима се покушава да се дође и на Исланду до всћа. То 
значи неизмерно труда, али Исланђани желе да се засла- 
де воћем из својих башта, а не из данских. Самосталност 
и слобода.

Оно што би10 ми могли да научимо од Исланда

То није само љубав према слободи, него понос који 
тај мали народ на стаком кораку има. Сем тога на Исланду 
је развијено задругарство и риболов Исланда, који је све
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већи, арганизавдн је на задружној основи са поделом до- 
битка.

Обала око Исланда врви од риба. Риба се на Исланду 
суши у огромним стајама, па се оасушена меље као бра- 
шно у млиновима! Риба се из Рејкјаника извози у облику 
браттгна. Извоз рибе, рибљег уља, брашна и конзервиране 
рибе чини главни део извоза Исланда. Та мала држава 
која се ослободила после једне тешке политичке епохе и 
која воли своју самосталност и слободу до лудила, успела 
је последњих година да створи једну тргавачку флоту до- 
стојну сваке пажње. У њој је нарочито модерна рибарска 
флотила која је својина задрутара. Они су са великом 
пажњом саслушали када сам им причао о нашем задру- 
гаретву међу рибарима. Моји пријатељи у рибарској за- 
друзи Омишља нису имали мнош користи од мрјих чла- 
нака када сам писао о њима, пре неколико година, у Вре- 
мену. Сад ми се дала прилика да тамо, између Гренланда 
и Шпицберга, употребим тај материјал, међу задругарима 
са Јадрана. Тако смо се у Рејкјавику разшварали, за вре- 
ме штрајка, о рибарима, о рибарским бродовима, о мору 
и онима који се даве у бурама, о чему нисам можда до- 
вољно обавештен, али о чему сам утврдио једну несумњиву 
ствар, а та је, да је сиротиња и тежак жииот ка целом 
свету иста.

БЕРГЕН У НОРВЕШКОЈ20*

Берген је главна лука Норвешке. На географској кар- 
ти, Норвешка је велика земља. Када би се простирала 
нрема југу, место на север, она би допирала до Барцелоне. 
Ипак, Норвешка има само два и по милиона становника. 
Али њена трговачка флота трећа је по величини на це- 
ломе свету.

Берген је пристаниште норвешких бродова који обав- 
љају трансокеански саобраћај, бродова који плове у сло- 
бодној пловидби између свих континената, али је Берген 
и лука откуда се полази у полатане коајеве. Пристаниште 
је велико и модерно. Добар део луке ипак је још увек 
онакав какав је био пре неколико столећа када је Берген 
био највећа лука у северним земљама. У пристанипггу још 
увек огромна складишта од дрвета, читави канали слага- 
лишта, старих двеста и триста година. Као да смо у Хо- 
ландији. Као да још увек долазе холандски лооци китова 
и одлазе у поларне крајеве. Многе крчме, много музике 
за морнаре, све даске офарбане дречећим бојама. Море и 
лучки базени дошгру дубоко у град, скоро до Опере, а
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рибља пијаца препуна је до касно после ручка свепином 
која се у  тшпинм цешка. Невероватно велики су ту комади 
крвавих, исечених риба. Мирис допире далеко. Све до брда 
и шума које опкољавају Берген као пгго зеленило онру- 
лсуде Сарајево. И тамо шуме много и скоро невидљини 
потоци.

Григова варош

Берген, са нешто више од сто хиљада становника, до- 
каз је колико су орећне те северне, скандинавске земље, 
док је остала Европа лудница. Поред старе општинске 
зпраде, потпуио нови, американсни центар, паркови, сај- 
миште, а на брегу вавредни спортски стадион. У плавим, 
и црвеним, дреоавима, за тренинг, изванредни, млади љу- 
ди и жене. Дан борбе за првенство Норвешке у лакој 
атлетици.

Ипак се још осећа у вароши једно време када је Бер- 
ген био варош Григава и Ибзенова. Око позорипгга, по 
кафанама још увек један свет који се интересује само 
за музику, књижевност, театар.

Најлешпи споменик подигнут је виртуозу на виолинк 
Оле Булу. У позоришту гостује шведско, народно позо- 
риште, са народним комадима. Режира нећак Григов, један 
млади уметник који је, уосталом,21 комуниста.

На гробу песника Е-мол сонате

Григ је последњи део живота провео у Бергену скоро и 
не мичући се из те вароши. Чича је био сазидао себи 
вилу у заливу, међу шумама и тамо је био потпуно срећан. 
Вила и сада постоји, стоји његов клавир, на столовима 
многобројне слике, у албумима поздравни телеграми. Доле, 
у стени, покрај воде Гришов гроб и гроб његове жене. Ути- 
сак је необично тих у тој кући, не осећа се тшгга од 
устајалог ваздуха који се удише у таквим музејима. Вра- 
та у шуми су отворена, музичар као да је тек изишао.

Доле, у шуми, Григ је био назидао кућицу, управо 
нолибицу за рад. Стоји и сада клавир, ноте како их је 
оставио. Чак ни у  својој кући, уметник се не осећа дома.

Пут који води до летњиковца Григовог пролази крај 
летњиковца највећет богаташа у Бергену. Та кућа је сва 
у цвећу, што је тамо на северу највећа скупоћа и луксуз. 
Преко пута болница за лепрозне. Нингга не показуј е ваљ- 
да боље богатство Бергена, него да је и болница за губа- 
ве, и унутра, исто толико пуна цветних леја и садова,
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као и кућа највећег богаташа. Ано се другде у  Евроага 
баца новац на топаве, мооке се рећи да Норвешка баца 
новац на болнице, домове стараца, школе и забавишта. 
Не мислим да их троши, него кажем да их баца. У Бер- 
гену има толико школа, болница, домова стараца, забави- 
шта, да би другде било доста за читаву једну земљу. То 
више није социјализам, то је социјализам на квадрату.

Арбајдет

Чувена варош нсрвенжа из средњег века показује се 
тако хипермодерна изблиза.22 Понегде23 је, међутим, сасвим 
тиха и живот је у њој онакав какав је био у Европи пре 
педесет година. Крај све хипермодерности социј алних ин- 
ституција и безбројних набављачних задрута.

Хипермодерна је и редакција главног органа норвеш- 
ке, комунистичке партије, где сам био у  посети. Шнанија 
је за њих као нека земља на Месецу, где се сада бије 
одсудна битка. Међутим, ја који сам се недавно вратио 
из Шпаније, могу рећи да о њој немају појма. Брбљају 
и цело њино брбљање оамо је самообмана. Целу су зграду 
излелили фотографијама и плакатима. Али су у Шпанију 
послали свега 3 и словом три човека.

Борба Комунистичке партије која је у опозицији у 
Норвешкој, са социј алдемонратима који држе владу, сада 
је врло актуелна. У последње време, тамо горе, спрема се 
велики сукоб, и јавни, и тајни, великих сила, Немачке, 
Совјета и Енглеске. У

У знаку чекића

У сваком случају борба између норвешких комуниста 
и социјалиста, и психички је врло интересантна. Ја сам 
је посматрао у данима када је ооцијалдемократска странка 
славила 50 година свога рада. Велиха маса људи на ули- 
ци, и жена, носили су значку на којој је, од емајла, знак 
чекића, без орпа.

То у ствари, и нехотице, тачно оцртава ситуацију која 
је лако разумљива и за странца. У странци, крај свих 
напора, има мало сељака. Сељак је конзервативан, то је 
другде једна отрцана фраза. У Норвешкој то је политички 
аксиом. Читав јаз ископан је између вароши, велике сек- 
суалне слободе, велике културе — истинске културе — 
уколико24 је реч о позоришту, књижевности. музици25 — 
и села. Село неће да чује о варошанима. Али нико не 
мисли да га организује у знаку фашизма.
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И тако Норвешка, она црвена, полаже наде у изборе 
који има да дођу. Међутим, комунисти су у шдини 1924. 
имали свега 8 посланика. Пре тога кишта. Пре 13 година 
добили су 59.401 глас пгго је чшшло 6%. После су стално 
опадали. На последњим изборима добили су света 4.376 
гласова. „Остали су гласали за левицу разних партија" — 
објашњавали су ми у редакцији комунистичког листа. То 
им је била утеха.

Што се тиче фапшста, њих има у партији која се на- 
зива партијом „нацисшалног окупљања". Они су године 
1933. имали 27.775 гласова, а прошле године 25.577.

Социјалдемократи, норвешка радничка партија која др- 
жи владу, налазе се у сталном порасту. Године 1906. они 
су имали десет мандата. Године 1909. једанаест мандата. 
Године 1912. двадесет и три мандата. За време рата пали 
су на деоветнаест мандата. При нрају рата на осамнаест 
мандата. Већ 1921. скочили су опет на двадесет и девет 
мандата којима треба додати и осам мандата ортодоксних 
социјалдемократа. Године 1924. спали су опет на двадесет 
и четири мандата. Те године је био највећи притисак ко- 
муниста. Године 1927. радничка партија имала је педесет 
девет мандата. Прошле године она је добила седамдесет 
посланика и успела је да грађанску опозицију која је још 
1912. имала седамдесет и два посланика дотуче, тако да 
је буржоазија била прошле године са свима својим парти- 
јама потпуно у мањини.

Шта доноси будућност још ниио не зна. Занимљиво је 
да међу комунистима огорчено траје битка међу троцки- 
стима и стаљинистима.

СОЦИЈАЛНО ПИТАЊЕ И СЕКСУАЛНО ПИТАЊЕ

Бвргвн, у  Норввшкој. — И на Исланду и у Норвешкој 
најлешпа је природа. Бескрајни, празни предели на Ис- 
ланду, планински и дубоки фјордови у Норвешкој вели- 
чанствени су. Па ипак, човек у Норвешкој, и на Исланду 
бежи из природе у градове. Тенденција сељака да напу- 
штају села и да се селе у вараши општа је појава чак и 
на најсевернијем северу. Рејкјавик на Исланду нагло ра- 
сте. У Норвешкој између села и градова читава је про- 
валија.

Сексуално питањв

Питање које боде очи када се тамо, на далеком се- 
веру, разгавара са људима и посматра људе, сексуално је 
питање. Сексуална равноправност девојака и жена исто је

362



тако упадљива појава, као и социјална борба рибара и рад- 
ника у рибарским предузећима. „Ми смо комунисте“ — 
говорили су ми млади људи, на броду, док омо пили, у 
бару, ггред Рејкјаником — „у жељи да се реши сексуално 
питање." Нема разлике у мишљењу у том шгтању између 
младих радника у норвешким пристаништима и студената 
на Исланду, који дочекују бродове и долазе на бродове 
да пију алкохол. Не ради алкохола, него у знак протеста 
против забране алкохола, коју је издала исландска вла- 
да, а која је строга и у Норвешкој. „Омладина на Исланду, 
није покварена" — говорила ми је госпођица Рафнар, ћер- 
ка једног лекара, на броду пред Исландом — „омладина 
жели само да се отараси лажи, лажи која је дубока у 
сексуалном односу мушкарца и жене. Радници се боре са 
капиталистима који су подигли млинове у којима се риба 
прерађује у рибље брашно. Радници у луци боре се про- 
тив акорда, а ми се боримо за сексуалну слободу жене.“ 
Тај проблем је на дневном реду и у Норвешкој. Францу- 
ски писац, г. Морис26 Бедел, написао је један роман о 
сексуалној слободи коју себи допушта млада Норвежанка. 
Ја сам разговарао са г. Беделом у Берлину о тој теми. 
Мени се чини да је јако претерао. Млада Норвеоканка је 
изванредна спортисткиња,27 врло често права лепотица, врло 
културна јер и најсиромашнија иде у школу, а што се 
тиче оексуалног шггања оно нмје актуелније код ње него 
код жена друтих народа. Друга земља, други обичаји. У 
сваком случају, и у том питању, скандинавске земље да- 
леко су одмакле од друтагх европских земаља са лажним 
моралом. Незаконито дете није срамота код сељака ни на 
Исланду ни у Норвешкој.

Радничтсо питање

Као што има високо схватање морала крај све слободе, 
као што брине о свакој, па и „незакокитој“ матери, Нор- 
вешка је на високом ступњу социјалне правице према ни- 
жим слојевима. Пошто сам у Бергеку посетио једну ре- 
дакцију комунистичког листа, посетио сам у Тронјему,28 
јсоцијалистичку редакцију листа АгЂеШег Аугвеп. Раз- 
шварали смо са главним уредником листа г. Оле Енсангом 
преко тумача. Он се интересовао за диктатуру која је била 
у Јутославији. Ја сам се интересовао за борбу социјалиста 
и комуниста у Норвешкој. Код комуниста у Бергену на- 
ишао сам на један ружичаст оптимизам. Они су живели 
као паунови од самообмана. О фашистичним земљама, и о 
Немачкој и о Шпанији, имали су потпуно глупе појмове. 
Код ооцијалиста нашао сам оптимизам друге врсте. Они
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састављају владу у Норвешкој и све што се добро, послед- 
нжх година, у  Норвешкој постигло, све је то, према њи- 
ховом дубоком уверењу, њихова заслуга. Што се мене ти- 
че, мени се чини, напротив,29 да у Норвешкој све почива 
на пилонима приватне иницијативе. Приватна иницијатива, 
а не партијска, јесу и одличне социјалне институције.

Прослава пвдвсетогодишњице Радничке партије

За време мога боравка, Норвешка је гфославила педе- 
сетогодишњицу своје Радничке партије (Бе1 Иогвке Агкеа- 
беграгН).

Модерни ооцијалистички покрет почео је у Норвешкој 
око 1848. год. и његов главни борац био је Маркус Тране. 
Прве присталице партије били су пољопривредници и лу- 
чни радници и наронито много зашатлија. У почетку пар- 
тију је покретала тако рећи30 филантропска идеја. Јачи 
ветар дувао је из Данске око 1873. када је у Норвешкој 
почео да ради дански пропагандист Маријус Јакзен. У 
Кристијанији, у престоници Норвешке, почетком деведесе- 
тих година, постојала је већ јака тенденција социј алиста 
и 1891. они су имали фиксирани програм — који могу 
остеарити, јер су сада на вшади. Тада је почела да се шири 
и јака социјалистичка штампа. У почетку та партија била 
је врло радикална. На конгресу Социјалистичке интерна- 
ционале у Паризу, V оно доба, Норвежани су падали у 
очи својим револуционарним амбицијама. Данас су они да- 
леко од тога. Истина, по редакцијама висе слике Маркса 
и норвешких агитатора Карла Јепесена и Алфреда Ерик- 
сена, али нигде нема слике Лењинове, или Стаљинове. У 
почетку једна револуционарна опозиција данас је то пар- 
тија на влади и врло опрезна.

Шта каже главни уредник Арбајдер Ависена

Тронјем31 је тврђава ооцијалиста. Главни уредник ли- 
ста Арбајдер Ависен игра врло важну улогу у странци. 
Њему је бишо поверено да изради историју покрета у Нор- 
вешкој. Ја сам са њим, у његавој соби дуто разговарао 
о свим политичким питашима која се постављају у Нор- 
вешкој и на далеком северу. Ево шта ми је рекао г. Оле 
Енсанг:

,,Прослављамо 50 година социј алистичке партије у пу- 
ном напону. Ми смо данас на влади у Норвешкој и добили 
смо на прошлим изборима 618 хиљада гласова. У струч-
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ним организацијама партије имамо 265 хиљада људи. Др- 
жимо владу са 70 посланика. Помаже нас сељачка странка 
у Норвешкој. Варате се ако мислите да се бојимо идућих 
избора. Ми ћемо на идућим изборима имати још јачу ве- 
ћину. Последњих година, откада смо на влади, наша стран- 
ка још више расте. Оиташ су комунисти да нас оборе. 
Фашисти су се иојавили у странци .националног уједи- 
њења’, али су слаби и нико их не узима озбиљно. Наши 
озбиљни противници могли би бити конз ервативци, али је 
њино време прошло. Они су, после дужег прекида, једном 
успели да саставе владу. Годрше 1928—29. Знате ли ко- 
лико су је држали? Три недеље дана. — Последњих го- 
дина ми смо продрли и у села и захватамо не само пољо- 
привредне раднике него и сељаке. Уосталом,32 цела Нор- 
вешка увиђа да је социјалистичка влада данас права бша- 
годат за Норвешку. Ми можемо да рачунамо увек на по- 
моћ земл>орадничке странке, нарочито кад су у питању 
социјална и економска питања. Сем тога и на помоћ ли- 
бералаца кад су на дневном реду културна питања. Обе 
оеве странке не желе да нас оборе.

Ми смо високо дигли животни стандард радника. Ве- 
рујте да је то истина, мада33 видим да се ви иронично 
смејете. Тачно је да то каже свака влада, али ја могу то 
потврдити резултатима. Не само да смо дигли наднице, 
него и без фашизма дали смо раднику 14 дана плаћеног 
одмора. Нигде на свету радник не стоји тако добро као у 
Норвешкој.

Наша идеологија је чисто социјалдемократска. Са ко- 
мунистичким дрекавцима ми ћемо изићи накрај34 лепим. 
Највише би се наша идеологија и наш програм могли да 
упореде са аустријском социјалдемократијом. Нзима смо 
најближи по идеологији.

Левичарској Шпанији ми смо дали новчану помоћ. 
Л>уде тамо не шаљемо. Отишло је само неколико аванту- 
риста. Будите уверени да у Норвешкој и комунисте пома- 
ж у нашу странку кад затреба, мада се боримо као пси 
око општина, на општинским изборима. И либерални сло- 
јеви бурсжоазије са нама су, јер ми радимо и културно и 
дижемо стандард целе Норвешке. Интелектуалци су са 
нама и не гтротив нас. У последње време све јаче раде 
и жене. Имамо преко 30.000 жена у партији. Није код 
нас ни омладина са комунистима, него са нама.

Поред надница, плаћеног одмора, ми смо дали раднику 
рекордни број спортских организација. У радничним спорт- 
ским организацијама имамо 65.000 чланова. Подижемо 
клупске35 просторије за раднике и вредело би да их ви- 
дите.“
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Шетајући по соби, г. Оле Еисанг исто је тако сло- 
бодно и уверено говорио и о спољним проблемима. Као 
што је познато, известан део светске штампе доносио је 
сензационалне вести да Совјети на далеком северу тајно 
припремају подморничке и ваздухоесхловне базе и то на 
норвешкој територији. „То није истина“ — тврди г. Оле 
Енсанг. „Ми смо наредили истрагу. Истрагу су водиле вој- 
ничке власти. Утврдили смо да нема ништа на ствари. 
Авиони, које чују рибари и које виде у магли, као и 
подморнице, само су фантазија рибара.“

Г. Оле Енсанг оообито се поносио са укидањем беспо- 
слице у Норвешкој и сматрао је то као заслугу социјали- 
стичке владе. Ја сам га питао да ли се то исплаћује на 
чисто економској бази? Питао сам га и како стоје према 
питању монопола у Норвешкој? — ,,У партијском про- 
граму ми смо противници монархистичког уређења. У 
пракси, ми то питање не постављамо." Приватно рекао 
ми је неколико лепих речи о краљу.

Г. Оле Енсанг сматра, да се претерује са опасношћу 
од Совјета и њиховом пропагандом у Норвешкој. Када је 
видео да се иронично смешкам, уверавао ме је да је нор- 
вехпки радник индивидуалиста, и да ће остати индивиду- 
алиста, зато је способан да буде социјалдемократ, али 
никада бољшевик. О Јутославији г. Оле Енсанг није ми- 
слио ружно. Говорио је о њој како сам слушао да гаворе 
о Србији социјалдемократе у Бечу. При растанку он (ми 
је, у своју бележницу, написао неколико речи за Време. 
„Поздрављам“ — вели — ,дхарод ј угословенски и желим 
му да ради на демократији и култури, а на добро мирног 
и демократског развитка свих народа у Европи.“

ХАМЕРФЕСТ, НАЈСЕВЕРНИЈА ВАРОШ

Хамерфест лежи на 70. степену северне ширине, и 
носила је рекорд најсеверније вароши на свету. Да је Ха- 
мерфест најсевернија варош зна сваки њен становник, и 
деца и они су били необично поносити на ту славу свог 
малог градића. У ствари36 то што се учи у уџбеницима, у 
школама, на целом свету није тачно, као што није тачно 
још много штошта37 у уџбеницима. На Шпицбергену има 
насеља која леже још северније и, на пример Нови Оле- 
зунд један мали градић, са више би права могао да носи 
име најсеверније варошице на свету.

Хамерфест има 3.500 становника и лежи, под брдима, 
дуж једног полуострва које је зими страховито тужно и 
пусто, али које лети изгледа са модрим стењем и жутим
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травама, као неко острво у Бретањи или Далмацији. Ста- 
ри део варошице саграђен је на стубовима у води и сав 
од дрвета. У свим тим северним градићима беснели су 
често страховити пожари. И данас, на сваком ћошку, има 
апарат за јављање пожара. Странци мисле да су то по- 
штански сандуци. Куће старог Хамерфеста бојадисане су 
дречећим бојама. У сивом поднебљу, рибар је радостан 
кад се враћа, да већ издалека38 позна своју кућу. Нај- 
лепша кућа у Хамерфесту припада фирми Шел. Изнад 
вароши, на брегу, диже се огромна болница. Свет мисли 
да тамо горе на северу живе све сами хероји и атлете. 
У ствари39 све је болесно. Од тешког рада.

Коже белих медведа

Хамерфест је центар риболова у поларном мору. Из 
Хамерфеста крећу експедиције рибара који продиру до 
вечног леда где на сантама лове фоке и морже. Некада, 
док их је било више, ловили су у овим крајевима и кито- 
ве. За неколико стотина динара месечно, сад већ можете 
добити ловца на беле медведе. Надница је, крај свих обе- 
ћања социјалиста ниска. Кожа белог медведа стаје у Ха- 
мерфесту, 100 норвешких круна. Лепе, сребрне лисице 160 
норвешких круна. На улицама у Хамерфесту стоје испу- 
њени бели медведи, пред радњама. На њима се играју 
деца. Лов на фоке и морже постао је пролетерски посао. 
Ловци се скупе у хајку и истерају морска чудовишта на 
ледене санте. Затим, батинама разбијају им главу. Побију 
тако за један дан по неколико стотина. У том послу, као 
и у лову на беле медведе, нема више ничег романтичног. 
Ловац се не разликује од радника. Ради у акорду за из- 
возника40 крзна који лиферује коже из Бергена и Ослоа 
за Париз и Лондон, дамама.

И међу рибарима, велика је конкуренција. Рибарска 
флота Данске и Исланда, модернизована је као и норве- 
шка, а као велики конкурент поред осталих појављује се 
и немачка. Рибе је све мање, а лов се прерађује на велико 
у фабрикама. Фабрички димњак дими и изнад поларнох 
мора, не само у Хамерфесту, него и на Шпицбергима. У 
Хамерфесту дуж улица суши се риба на ногарама, као код 
нас сено у Словеначкој на козолцима. Цела варош, сви 
поларни крајеви, сва острва миришу од тога. У фабрикама 
кувају уље од риба. Још страшније мирише уље од ки- 
това. Али ловци на китове не долазе више на север, сад 
се лови са бродовима који су праве, пловеће фабрике, у 
мору код Јужног пола. Цео свет брбља на основу уџбе-
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ника и путописа, и о пингвинима око Шпицберга. Међу- 
тим, пингвина има само у јужним, поларним морима. Ми- 
рис уловљеног кита никад се више у животу не заборав- 
ља. Занимљиво је међутим, да тај мирис потпуно нестаје 
у маргарину који се једе у облику путера. Немачка је 
своју флоту ловаца на китове подигла до 200.000 тона.

Меридијан

Све је дирљиво, у тој малој вароши на далеком се- 
веру. Нови летшиковци, са баштама. Покушај новога крај 
старога. У свакој, и најсиромашнијој кући, радио-апарат 
и телефон, крај одрпаних, рибарских маја и чакшира, које 
се суше на конопцу, заједно са рибама. Сви људи носе 
чекић у рупици капута. Без ерпа, али је срп у срцима. 
Хамерфест извози само за Архангелск и Совјетску Ру- 
сију. Совјетека Русија је можда у Хамерфесту више него 
игде омиљена. Људи живе од ше и ту не помаже ништа 
ни пропаганда немачког конзула који станује крај цркве 
и све посматра. Тамо на далеком северу има се утисак 
да ее спрема један сукоб од којег ће задрхтати цела 
Европа.

Међутим, поред безбројних рибарских јарбола и мо- 
тора, крај утовара рибљег уља, риба, кожа, поред малих 
башта и биоскопа, диже се, на крају вароши, и један спо- 
меник који говори о времену када је Европа још била 
способна да заједнички ради за науку и напредак чове- 
чанства. Изнад луке Хамерфеста уздиже се споменик од 
црвеног гранита, на којем стоји глобус од бронзе који се 
види са далека. Тај споменик је дигнут да подсећа на 
свршетак једног великог научног посла. На том месту за- 
вршено је измераваше меридијана, посао који је мучио 
научнике од године 1816. до године 1852.

Натпис на споменику, на латинском језику, звучи као 
једна успомена из прошлог века. Овде се завршава се- 
верни лук меридијана на 25. степену и 20 минута који су 
до Арктичког океана од реке Дунава преко Норвешке, 
Шведске и Русије, помоћу узвишеног владара Оскара 1 
и узвишеног имтгератора Александра I и Николе I године 
МПСССХУ1 до МОСССШ непрекидним радом извршили41 
геометри трију народа.

Занимљиво је да се ништа не каже о геометрима. Ни 
о шиховим мукама. Цела ствар звучи пријатно као нека 
прича Жил Верна.
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Б е н и  О с

Међу сиромашним рибарима, ту код меридијана, ста- 
нује једна девојка која одлично игра. Зове се Бени Ос и 
по уверењу је комунисткиња. Комсомол је за њу као нека 
љубавна серенада из далека.

Море јој избацује пред кућу биље из поларних пре- 
дела. Она пере довене степенице сваки дан по неколико 
пута. Такав је обичај у Хамерфесту. Недељом силази до 
биоскопа. Одлично се распознаје међу коктејима42. Жељна 
је књига. Дала је потпис за Време са малим словима као 
да се стидела да ће да је гледају у једном журналу неког 
далеког народа о којем је свега нешто у школи учила. 
Све је у том малом Хамерфесту дирљиво, па је и мала 
Бени Ос била дирљива. У ствари, та млада девојка орга- 
низовала је штрајкове и њена кућа, као идила, била је у 
ствари озбиљна, читава канцеларија.

Немци тврде да у околини Хамерфеста, а нарочито у 
Финмаркену, Совјетска Русија држи подморнице и кри- 
шом ствара базе свог ваздухопловства. Норвешка је ог- 
ромна земља и тамо горе нема никога ко би посматрао 
и претраживао та острва и пуста шкоља. Оно што је било 
интересантно у  Бени Ос било је то што је говорила.

ТРОНЈЕМ43 У НОРВЕШКОЈ

Тронјем, на северу Норвешке, потпуно је стара слика 
пристаништа откуда полазе рибари у Арктик. Јако боја- 
дисана, дрвена слагалишта ређају се у луци и изгледају 
као Холандија. Холандско је и име вароши. Последњих 
година у Норвешкој за сваку варош траже стара, норве- 
шка имена. Успели су да у престоници од Кристијаније 
направе Осло. Сада та битка између оних који желе да 
мењају име вароши траје жестоко и у Тронјему. Старо 
име Тронјема које је варош имала до XIV столећа било је 
Нидароз. Људи се сада у Тронјему свађају око тога хоће 
ли Тронјем постати Нидароз, или ће остати Тронјем. Ова 
борба чини темпераментним хладне и тихе Норвежане на 
северној ширини од 63 степени и 25*.

Крунидбена варош старе Норвешке

Тронјем изгледа, сав у жутој и црвеној боји склади- 
шта по лукама, као неко холандско пристаниште. Необич- 
но је пријатна варош са својим лепим школама, парко-
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вима и мостовима. То је једна од најтоплијих вароши у 
Норвешкој, у почетку јесени. Некада, вековима, у Трон- 
јему крунисали су се северни краљеви.

Рестаурирана катедрала, чувена са своје архитектуре, 
а још више скулптуре, стоји и сада. Насред44 вароши ви- 
соко се уздиже споменик краља Олафа који је засновао 
ову северну престоницу. Између грађевина лучких које 
обухватају све улице, ређају се бродоградилишта, машин- 
ске радионице, фабрике дувана, дрваре и уљаре у којима 
се готови уље од риба. Море у овом фјорду никада се не 
заледи зими, па ипак, у овој вароши живи шампион кли- 
зања на леду који побеђује већ годинама и који је побе- 
дио и на олимпијади, по имену Ивар Балангрунд. Он има 
спортску радњу у близини поште и ја сам га посетио. 
У његовом излогу стоји његова слика у величини човека. 
Цела је покривена медаљама које је добио на утакмицама. 
Деца у Тронјему не знају св. Олафа, али сви знају Ивара 
Балангрунда. Клизалице у његовом излогу, од сјајног че- 
лика, светле као мачеви.

Катедрала

Тронјемска катедрала коју су зидали између XI и XIV 
столећа складна је заједница романског и готског стила. 
Оно што је најлепше у катедрали то је њен камен, мек 
као салун (такво му је и име) који је ипак ванредно из- 
држао столећа. Црква је неколико пута страдала од гро- 
мова. Данас је у цркви инсталирано не само електрично 
осветљење, него и електрично грејање. Иначе, тргови Трон- 
јема имају нечег руског, широког. Краљ одседа у једној 
палати која је сва од дрвета. Тек када се прође Норве- 
шка, примети се колико је некадашња Русија културно 
зајмила од скандинавских држава. У хотелима, до миле 
воље може се јести ајвара. А чајеви са игранком, у 5 
сати по подне,45 елегантнији су у малом Тронјему, него 
у многим европским великим градовима. Социјалистичка 
Норвешка богата је, безбрижна и пријатна.

Касарне

За мога боравка у Тронјему, норвешка војска имала 
је, први пут, после много година, велике маневре. Поку- 
шава се и тамо да се армија моторизује. Међутим, крај 
свега, и ти маневри били су као нека идила. Јединице су 
мале, цела је војска мала, а старинске и идиличне су на- 
рочито касарне. Команде дивизија у тим мањим норвеш-
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ким варошима далеко су мање од основних школа. При- 
земне су и изгледају као неке старе куће, отмених по- 
родица. Једино што при улазу, укопана у земљу, стоје 
два стара топа и што пред њима, питом као писмоноша, 
шета стражар. — „Ми се не бојимо“ — рекао ми је један 
официр у разговору, док смо се љуљали по ритму тангоа, 
који се тамо игра као успаванка — „ми се нв бојимо, док 
је са нама Енглеска."

Норвешка као идила

Да један народ од два и по милиона држи оволику 
земљу, и игра тако велику улогу у бродарству на целом 
свету, а код куће живи на толиком ступњу културе и 
удобности, то је скоро несхватљиво средњеевропским пој- 
мовима. У Норвешкој је необична тишина. Сви људи се 
крећу са тихим осмејком и мирним гестовима. Залазио сам 
и у  најгоре крчме и нигде нисам нашао неког дивљег 
очајања. Сваки је човек, тамо, један свет за еебе, са очи- 
ма сањалица, али сви заједно чине једно необично при- 
јатно друштво.

Главни споменик који дочекује у тим мањим норве- 
шким варошима, скоро је увек споменик неког грађанина 
заслужног за варош. Тако и у Тронјему, пред железнич- 
ком станицом, стоји на пиједесталу бронзани кип цивилног 
човека, широких рамена. То је споменик који је варош 
подигла градском инжењеру Карлу Адолфу Далу. Био је 
необични радиша. Свуд на свету има понеки такав Дал 
и све има да се захвали неким оваквим, плећатим Дало- 
вима.

Ова варош почела је да се купа у мору онда, када 
су се у Европи још смејали, као сакалудама, онима који 
су тражили опоравак у морским таласима. Пред улазом 
у луку стоји градско купатило Тронјема које је сазидано 
1860. године.

Идеал корзет

Норвешка има ванредне болнице, а оне су и у Трон- 
јему одличне. Одлична је и пошта, одличне су и школе, 
али је најбоље што имају тамо безбројни ред одличних 
фризерница. Сем тога, на сваком кораку, по један излог 
са огромним натписом да је ту стовариште идеалних, жен- 
ских корзета.

Норвежанке, у пижамама, враћају се са плаже, са 
купања, на бициклима кроз варош.
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На трамвајима има само једна класа, седи се заједно 
са дамама и радницима. Велике маее радника возе се на 
посао у луку и са посла. Кочничар је сам на трамвају. 
Он вози и даје карте и нико му не убацује у касу дугме 
место пара. Кад се изиђе из трамваја, етоји огромни ред 
магазина и бродова који одлазе на све стране света. У 
једном нарочитом базену пристанипгга, бродови који полазе 
пут поларних крајева. Предвече, крај свег жутог и црвеног 
лишћа у парковима Тронјема, на мору се јавља нека 
хладна боја као од леда. Лед који је хипнотисао толике 
истраживаче и који их је вукао горе у поларне крајеве, 
хипнотише и сада људе. Путем Андреа, Велмана, Нобилеа, 
Амундсена,48 у ледено море над којим је негде нестао Ле- 
вањевски, иако47 без неке нарочите опасности, полази и 
наша лађа.

У ЦАРСТВУ ВЕЧНОГ ЛЕДА

Грин Харбур, на Шпицбергену. — Острва која леже 
на хиљаду километара од Северног пола, између северне 
ширине 74 степени и 81’ и источне дужине од 10 степени 
и 35 степени, рачунајући од Гринича, носе од 14. августа 
1925, са пристанком великих сила, име Свалбард и припа- 
дају Норвешкој. Дотле су та острва била ничија земља. 
По оштрим плангинским врховима који се виде кад није 
магла, добили су име Шпицберген и под тим именом више 
су позната.

Према „Хладној обали“

Свалбард значи „хладна обала“. У једној хроници 
која је писана на острву Исланд, 1914. године записано је, 
да су Норвежани далеко на северу пронашли неку земљу 
и назвали је Свалбард. Када је Норвешка добила ова 
острва вратила им је старо име. Сада, у Бергену, постоји 
једна бродарска агенција која има поштански фах 177 и 
то је једина фирма која зна када иду бродови према тој 
„хладној обали“, али путник мора да пита за Свалбард. 
Ако пита за Шпицберген, ништа му не вреди.

Шпицберген је прави поларни крај. Шпицбершка ос- 
трва састоје се из једног великог западног острва и једног 
мањег, северног. Северно острво, Нордаустландет, и сада 
је непозната земља. Царство вечног леда. Западно острво 
запљускује море које се за време кратког лета ослобађа 
ледене коре, тако да бродови могу лако да до њега стигну.
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Северни део под утицајем је сибирских ледених струја и 
вечно у загрљају леда; западно острво је под утицајем 
Голфске струје и та струја, чак и тако далеко, у близини 
Северног пола, још увек је доста топла, да омогући да на 
Шпицбергену може да живи не само човек, него и фауна, 
па и флора. Али и то западно острво, до којег сада већ 
допиру и приватне тахте и излетнички бродови, царство 
је, бар у својој унутрашњости, потпуне пустиње и вечног 
леда. И то западно острво свега је једанпут човек прешао 
цело. Свега једном, у години 1923, од Краљевог залива до 
Бастијанијане на источној обали, три човека прешла су 
Шпицберген уздуж и попреко. То су били Тригве Гран, 
члан Скотове експедиције на Јужном полу, и два светска 
шампиона у скијању, Тулин Тамс и Торлеиф Хауг.

Црни дијамант
Бродови који плове, за време кратког лета, до Шпиц- 

бергена носе свега две робе: угаљ са Шпицбергена и 
поларне истраживаче мањег формата, научнике и ама- 
тере науке, метеорологе, магнетичаре. Угаљ даје сми- 
сао пловидби свих тих бродова и да није тих бродова 
што са Шпицбергена доносе угаљ, не !би се преносили ни 
брадати истраживачи, коемати метеоролози, бели медве- 
ди, поларне лисице итд. Угаљ са Шпицбергена одличног је 
квалитета. Толико је мастан да је довољно бацити на 
њега жигицу да се упали. Откада на Шпицбергену про- 
нађоше наслаге угља, има и људи који тамо живе, не само 
преко лета, него и зими када је вечан снег и мрак и када 
ноћ траје 6 меоеци. Ти људи живе под земљом и копају 
угаљ. Монотоно вуку колица са угљеном мали исландски 
коњи. Жена на Шпицбергену нема, или их бар нема зи- 
ми, а оне које се нађу могу се на прсте избројати.

Ничег жалоснијег, фантастичнијег не знам него што 
су рудари који копају угаљ на Шпицбергену.

На путу за Шпицбврген
Када Норвешка нестане на видику, она остаје и у 

последњем тренутку лепа и ванредна. Брод узима правац 
према Острву Медведа, које лежи на пола пута према 
Шпицбергену, код једне групе острва која се називају 
Лофоти. То је центар норвешког риболова и утисак који 
оставља гужва на тим обалама где се каткад скупи до
40.000 рибара незабораван је. Обала је ту тако лепа као 
што су лепи румени Доломити зими изнад снега. А та 
множина рибарских бродова и толико хиљада рибара из- 
гледа као један вашар, који је као привиђење у сну. Све
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то у једној магли која се диже и спушта, која нестаје 
и која се брзо враћа.

Пучина има после боју олова. Када се пролази крај 
Острва Медведа, које је пусто и страшно, заборавља се 
земља каква је била и први пут се осети гроза да се пу- 
тује у поларне крајеве где само смрти има и где нигде 
нема живота. Тако се бар Шпицберген замишља.

Непрекидно стижу тешки, оловни, ледени таласи оке- 
ана. Небо је исто тако оловно као и вода. Брод плови 
као сабласт и сваки час се спушта магла. Сваки час урла 
бродска сирена.

Да није Голфске струје, на Шпицбергену заиста не би 
било живота. Овако, та чудесна, фантастична природна 
појава, та топла струја која долази са обала Мексика и 
Флориде, омогућује човеку да се на западној обали Шпиц- 
бергена приближи Северном полу ближе него игде на гео- 
графској карти. И то без неких нарочитих тешкоћа и без 
неких опасности.

Пролетери у  близини Северног пола

Некада, дуж обале Шпицбергена море је било пуно 
моржа, фока и китова. Столећима су долазили на те ле- 
дене обале ловци. Сад су китови на северу скоро изумрли.

Релативно, исплаћује се још лов на беле медведе, на 
плаве и беле поларне лисице. Међутим, оно што је данас 
на Шпицбергену најважније, то су угљенокопи. Фабрички 
димњак, где се кува рибље уље и жичана железница где 
се копа угаљ, подигнути су, и у близини Северног пола, 
до симбола људи. Неколико хиљада раденика копа и дрип- 
чи сада под земљом на Шпицбергену.

Скоро 8 месеци Шпицбершка острва опкољена су ле- 
дом. Замрзну и заливи и мада48 кора леда није много 
дебља од једног метра, ниједан ледоломац није још успео 
да успостави редован саобраћај до тих острва. Огромни 
глечери сурвавају се, са страховитом грмљавином, у море, 
када грану први, пролећни дани. Средином јула море је 
скоро сасвим без леда. И оно што је тада највећа сенза- 
ција у том царству вечног леда, то је шпицбершко биље. 
Ситни жбунови тундре као и у Сибиру и на Новаја Земљи 
покрију долине испод глечера и кад се човек искрца не- 
где на Шпицбергену, прво што му се упија у  очи, то је та 
тамна боја ниске траве што покрива камен као ћилим. 
У ниској тундри и маховини налази се ситно цвеће румене 
и љубичасте боје. То цвеће каткад, кад је ведар дан, сво- 
јом бојом целом Шпицбергену даје неку нарочиту боју. 
Изнад те боје зелени се и плави лед. Кад се приђе ближе,
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виде се куће и наслаге угља. Неколико људи скупи се 
увек при сваком доласку ма каквог брода. Нико не маше 
руком и сви су мирни и неми. На Шпицбергену дочекује 
група пролетера.

*

Грин Харбур,49* на Шпицбергену. — Пре него што 
опишем природу и људе онако како сам их ја видео на 
Шпицбергену, желим да читаоцима Времена кажем само 
неколико речи о прошлости тих поларних крајева и о 
борби људи тамо горе у царству вечног леда.

Версаљским миром, Шпицбершка острва додељена су 
Норвешкој. Пре тога тамо горе владала је права анар- 
хија. Та острва нису била ничија. Између ловаца китоеа, 
између рибара, између ловаца белих медведа и поларних 
лисица, долазило је до сукоба, туча и правих бојева. И 
данас још, ја сам то видео овојим очима, леже људске ко- 
сти у Заливу Краља, између дасака и стена од гранита, 
оачуване у  царству вечног леда.

Пре неколико десетина година, шпицбершка острва и 
мгаре око Шпицбергена бшш су, тако рећи, неоознат по- 
ларни предео. Мислило се да та острва леже у  царству 
вечног лед-а и да је немогућно са бродом доћи до њих. 
Бродом су покушавали да прођу у те крајеве дуж обале 
Гренлавда и тамо су се одиграле многе трагедије. Читава 
брда леда долазила су са севера и ломила све што се на- 
шло пред њима. Први је чувени поларни истраживач 
Фритјоф Нансен постаиио хипотезу да те огромне ледене 
масе дол-азе са обала Сибира да се крше и ломе у мару 
преко Пола и да тако стижу на обале Гренланда, откуда 
их струје носе на јут, те се топе у  топлијој води и угро- 
жавају саобраћај између Европе и Њујарка. Од једног 
таквог леденог брда страдао је и „Титаник“.

Фритјоф Нансен поставио је хипотезу да би ое јед- 
ним бродом који би се хотимице заледио на сибирској оба- 
ли, могло стићи у Америку преко Пола. Он је то и извр- 
шио. Данас се та хипотеза обнавља. Самга што оада није 
реч о бродгавима нетга о аеротшанима.50 Руски авиј атичари 
полазе из Москве или са сибирских обала и лете преко 
царства вечнгаг леда у Америку. Будућност ће можда без 
опасеости употребљавати тај саобраћај између Старог и 
Новог света. Кад сам ја бига на Шпицбергену, на нашем 
броду, у кајити официра радио-телеграфиста била је дању 
и ноћу велика узбуна. Апарати су радили без прекида. 
Када смо питали пгга се то догађа, добили омо одговор: 
„Траже једнгаг руоког авијатичара. Нестао је нетде изнад 
Пола.“ Тратедија која се тамо шре у царсгву вечнгаг леда
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одигравала изодеђу леда и човека одиграва се и сада. Нико 
неће наћи Левањевсног. Он лежи и спава вечни сан тамо 
гаое у царству вечног леда где је и незнани гроб Андреа, 
Амундсена,51 и толиких других истраживача.

ЗанишБМво је како је дат први доказ о тооде да по- 
стоји једна страшна струја ледених брда које море ваља 
од Сибира, преко Пола, до гренландских обала. Онда када 
©е још сумњало да постоји та струја, море је избацило 
остатке научничног брода иоји су Французи били послали, 
у  циљу научних радова, на обалу |Сибира. Даске и поје- 
дини делови тога брода који је носио име једне младе, 
лепе Францускиње били су одбачени на ледену обалу чак 
једног другог континента. Тим путем су стабла дрвета из 
сибирских шума била бацана столећима на обалу која је 
некада била насељена црвенокожим Индијанцима. Тим пу- 
тем лед је смрвио неколико бродова сваке године. Њихов 
број окроз векове износио је стотине бродова. 'Са њима у 
царству вечитог леда спава и неколико хиљада људских 
живота.

На птрвам кораку, када се на Шпицбергену искрца, 
сада већ без ооасности. као на неком излету у  швајцар- 
ска брда, човек је под утиском тих смрти и тих мртваца 
који су дали свогје животе на научне резултате и научна 
испитивања. У том смислу Шпицберген је и данас још 
фантастична земља и нигде ниоам осећао толико величину 
чсизека, гаи на једнам бојипшу, као лицем у  лице са бес- 
крајним модрим празнинама и пучинама, глечерима и зе- 
леним леденим брдима, на Шпицбергену, код надгробнот 
споменика Амундоена чије тело гаииад није нађено, као 
што се неће наћи ни леш велиног Руса, Ј1 евањевскога.

Топли пут до Северног пола

Као што је херојска пожртвогааност истраживача, на- 
учника, авијатичара тамо горе на северу велика, фантасти- 
чно је велика и тајна природе која омогућује да човек 
стигне у близину Севергаог пола. То је топла струја Голф- 
ске струје која је носила и која носи већ вековима бро- 
дове који дуж норвешких обаша допиру до 82. и 83. сте- 
пена. Занимљиво је да промена природе и боја, долази 
тамо горе величанствено и изненада. Неколико дана чо- 
век види само модре таласе океана. Они су све дебљи 
и ваљају се све огромнији уколико52 се брод уда!љује од 
Медведовог острва.

Изненада, боја мора ое мења. Једно јутро није више 
модар и сив беекрај над којим је стална магла и киша, 
него добија боју тупо-зелену и  у даљини се указује ј'една
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бела линија вечног леда. Брод плоови неко време између 
оппадака глечера, ледених комада брда, која су иепрва 
оилтаа, па после све крушшја, док ое лед све више нахташ- 
ла, тако да брод не може дал»е. Оообито у ноћи фанта- 
стична је и величанствена та појава, када кроз светлу 
ноћ у даљини, пред бродом стоји та бела линија леда 
ноја човеку каже ,,стој“.

Најлепшим даном свота живота оматрам то јутро када 
смо стојали изнад Данског острва, на западној обали Шпиц- 
бергена, изнад 82. степена и кад се пред нама указала 
баријера вечног леда. Невероватно је Сунце које се ту 
пробија кроз облаке и белу, оиву памрчину до вечера, не- 
вероватна је боја зеленог мора које је било мирно као 
једна потпуно мртва површина која нема краја. Неверо- 
ватна је боја ледених брда која је плава и то од јед- 
ног тако интензивног плаветнила као што га нигде нема. 
Били смо од Пола удаљени само неколико стотина кило- 
метара, али тек ту, где је та баријера вечног леда, по- 
чиње право царство поларног предела. Ми смо дошли до 
82. степена лако, једино што нам се на броду, на ланцима 
сидра и на оџацима хватала ледена кора. Једино што нам 
се на капутима од гуме за кишу било ухватило иње, је- 
дино што смо на трепавицама и обрвама осетили да пада 
нека ледена роса. Али пред нама било је бело гробље 
толиких људи, храбрих и великих људи, који су умирали 
за резултате научних испитивања, а ти резултати су уз- 
вишенији од свих других резултата, које даје економија, 
уметност, или политика.

Игра са ледом

И сада, једина опасност која на сваки брод, чак и у 
летње доба, вреба, јесте лед ноји се сваки час мења. Ње- 
гово окретање не зависи само од снаге оибирске, ледене 
струје и силине топлих вода Голфске струје која се тамо 
горе охлади до 0° Целзијуса, неш се мења и ирема ветру, 
и према плими и осеки, која на Шпицбергену износи ви- 
сину свега једног метра, него и од неких још необјашње- 
них промена. Два пута дневно, и око Шпицбергена, лед и 
ледена брда као да се играју. Они се приближују обалама 
и опет одаљују. Без ика1квог видљивог разлога. Ако тада 
ухвате неки брод у заливу, тај више не излази, месецима, 
а ако га опколе у заливу, можда и никада.

Ни једну фотографију коју сам тамо горе правио, ни- 
сам могао да дам без магле. Царотво магле још је страш- 
није у  тим крајевима од царства лед-а. Док ово пишем не- 
ттрестано мисшим на трупу Левањевскога. Ја оам ведео само 
један део Шпмцбергена, али могу да замислим већ како је
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неисиазано тешна смрт која тамо долази у ноћи, у мраку 
који траје месецима, илви на дану, али и тада у једној 
беекрајној тишини коју чини ташлгаа магла. Нема ничега 
страшнијег и велигаанственијег него када те магле падну 
на острва, а Сунце се пробије иза њих и оија. Фантастична 
је слика ноју тада Шпицберген и море око њега предсшв- 
љају. Само у Сахари, веле истраживачи, има тако вели- 
чагаствених, ориродних гкујвгаа. Тамо сам тек разумео коли- 
ко53 је сгаага, пригалачиа сгаага, тих поларгаих ирајева, јака. 
Тамо сам тек раоумео колико човека мами природа, сво- 
јом узвишегаом лепотом, у  то царство вечног леда. Али 
сгао што је страшгао, а што сматрам да треба испричати 
читаоцима, пре него што пређем гаа опис садаптњег стања 
на Шпицбергима, то су трагедије које су ое тамо одигра- 
ле не ради науке, гаето ради ногаца и зараде иоја је у на- 
шем добу тако тешка и грозна.

ТУЧА ОКО ЦАРСТВА ВЕЧНОГ ЛЕДА

Грин Харбур на Шпицбергену. — На Шпицбергену 
нема трага да је човек становао на тим острвима у пре- 
историјско доба. На Гренланду станују Ескими одвајкада,54 
али на Шпицбергену их није било. Томе није узрок клима 
Шпицбергена, него даљина која та острва одваја од конти- 
нента. Тамо, преко мора, стизали су само норвешки Ви- 
кинги ноји су и Америку открили пре Колумба. Они су, 
изгледа, знали и за Шпицбершка острва и причали о том 
далеком свету и царству леденог мора, као о некој бајци. 
Њихов „ЗуааГђагсГ лежао је негде далеко на северу и, 
после њих, свет је опет заборавио да постоји та земља 
коју су назвали „Хладном обалом“.

Тек за време цара Карлоса V људи су почели да 
траже и друге путеве за трговину са богатим Истоком, а 
не само око Африке. Бродови из Енглееке, где је основана 
једна компанија за трговину са Русијом, допирали су до 
утока Двине. После Шпанаца, Енглеза, дошли су и Холан- 
ђани и Данци.

Крајем 16. века први пут је један брод открио западне 
обале Шпицбергена. Власник брода је био један Холанђа- 
нин који је Шпицберген прогласио холандском својином 
и који је своје путовање у тим крајевима платио и својим 
животом.

После њега дошли су бродови ловаца на китове које 
је финагасирала поменута енглеска компанија. Море је у 
оно доба, око Шпицбергена, било пуно китова, а фјордови 
медведа и ирваса. Једна компанија која је основана у Ру-
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еији почела је да експлоатише лов на Шпицбергену по- 
моћу француских рибара и ловаца.

Данска је у тој утакмици била најбруталнија. Дански 
кра|љ прокламовао је анексију ове земље која лежи се- 
верно од 67. степена. Данска компанија за лов на китове 
подигла је на Амстердамском острву, на Шпицбергену, 
читаву варош где су се скупљали ловци китова и где се 
топила маст уловљених китова. Варош је носила име 
Смеренбург, то значи „варош сланине". Живот на обали 
Шпицбергена био је тада један велики вашар и осим 
ловаца, долазило је тамо, лети, и неколико стотина коц- 
кара, кесароша, мађионичара и играча.

Сукоби између појединих народа, и са гусарима, по- 
чели су почетком 17. века. Данска је послала свога адми- 
рала Крузеа који је гађао из топова свакога ко није био 
Данац а ловио на обалама Шпицбергена. У фјордовимз 
опкољеним ледом текла је људска крв и настала су ве- 
лика гробља. Кости се и данас налазе на више места и 
холандска краљица Вилхелмина наредила је баш недавно 
да се скупљају у заједничка гробља. У Заливу Краља, 
људске кости и данас се могу видети, међу стенама и 
иструлелим сандуцима. Људима није било доста многих 
трагедија које су се одиграле, на обалама Шпицбергена, 
у леду и страшној зими. Они су водили и читаве битке у 
фјордовима.

Ништа се није променило

У ствари,55 и данас се спрема око Шпицбергена једна 
потмула борба. Совјетска Русија, Норвешка, Енглеска и 
Немачка сукобљавају се тамо и припремају можда и рат. 
Лов на китове постао је редак, јер су китови изумрли и 
побегли у  мора око Јужног пола, али се међу ловцима на 
беле медведе и поларне лисице и сада дешавају, на Шпиц- 
бергену, трагедије и криминали.

Стаљинова слика у  заливу Грин Харбур

Руси су нарочито заслужни за упознавање Шпицбер- 
гена. Руски научници, потпомогнути царевима, долазили 
су на Шпицберген још од 18. века. Међу ловцима, на 
Шпицбергену, и данас се нађе понеки Рус, и треба при- 
знати да је издржљивији од свих других. За те људе 
није ништа провести по неколико година на Шпицбергену, 
негде у потпуној пустињи, мада56 ноћ зими траје тамо 
непрекидно 6 месеци, и мада57 се за то време тамо не ски- 
дају чизме, нити се умива.
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Али Русија и руски човек продире, и као радник на 
Шпицбершка острва. Данас, највећи рудник у Исфјорду 
припада руским комунистима. Још 1929. године на 550 
Норвежана није било ни једног Руса. Данас на Шпиц- 
бергену има 2.000 Руса. Још 1934. у Адвент-фјорду Нор- 
вежани су, вадили годишње 300.000 тона угља, а Руси 
код Бартенсбурга само 177.000 тона. Прошле године, међу- 
тим, норвешка је продукција била испод раније тонаже, 
а руска је скочила на 406.000 тона.

Руска пвсма

Немачки брод, на ком сам се налазио, није пристајао 
код рудокопа у Зеленом заливу, у Грин Харбуру. Бацио 
је сидро на неколико метара од зграда у пристанипггу за 
товарење угља. Али се и голим оком могла видети, на 
највећој згради, велика Стаљинова слика и гомила рад- 
ника која се била окупила и мирно гледала заставу кука- 
стог крста.

Непрекидно су ишла, на жици, тамо-амо колица пуна 
угља. Један фабрички димњак је димио у заливу који 
је смрдео цео од мириса уља и масти која се кува из 
сланине китова. У заливу опкољеном леденим глечерима 
јасно се чула, издалека,58 руска песма. И та песма у том 
леденом свету била је она иста која нас је у младости, 
без разлике политичких уверења, толико одушевљавала.

Рус Старачин

Норвешка је, последњих година, живо настала да по- 
норвежи на Шпицбергену сва имена. Међутим, ма каквог 
лолитичког уверења били, мора се признати да та ствар 
није лепа. Имена на Шпицбергену су последња успомена 
на дела и људе који су били велики. На људе који су 
врло често свој пут на Шпицберген и у царство вечног 
леда платили својим здрављем и животима. Имена која 
су им била драга, имена њихових жена, њихових бродова, 
или њихових нација, остала су на Шпицбергену као по- 
следња успомена, као имена која су сада имена неког 
леденог рта, фјорда или мореуза. Норвешка ће сад све 
то да замени норвешким именима.

Што се мене тиче, мало ме је жао што ће нестати 
имена разних европских истраживача, мецена итд. Али 
ћу, кад год59 будем миелио на Шпицберген, сећати се рта 
који се први јавља кад се долази на Шпицберген са југа. 
Он носи име једног руског ловца.
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Природа је ту величанствена, оштри врхови Шпиц- 
бергена појављују се изнад мора као нека фантастична 
лрича. Изгледају као да је врх Монблана спуштен са неба 
у ледена мора. Пустош која влада ту, при уласку у Ис- 
фјорд, што значи „ледени фјорд“, сасвим је невероватна. 
Ипак, цео се свет поларни открива у ванредним и тужним 
бојама. И небо, и оштри врхови брда, и море, и лед имају 
неизмерно интензивне боје. Бескрајна нека туга шири се 
ту над морским таласима и хладним, пустим обалама.

Други су на Шпицбергену провели по неколико не- 
деља. Изузетно можда годину-две дана и умирали од 
скорбута, од глади, од снега. Рус Старачин, један ловац 
који је дошао да лови на тим обалама и чије име је носио 
тај рат, који се први јавља путнику који долази бродом 
са југа, провео је на Шпицбергену 30 година.

КОД ОСТАТАКА АЕРОДРОМА 
ГЕНЕРАЛА НОБИЛЕ

Кингсбеј, на Шпицбергену. — После мале посете код 
немачке метеоролошке60 експедиције у Заливу Крста, брод 
којим сам пловио ушао је у амфитеатар великог Кра- 
љевог залива.

Неизмерна лепота поларних предела, у  том заливу, 
још је већа. Кад се брод усидри пред малом варошицом, 
Нови Олезунд, која је отела славу Хамерфесту да је 
најсевернија варошица, десно се уздижу ледена брда која 
се лети црне јер су чист угаљ, а пред бродом се плаве, 
зелене, беле, глечери које многи сматрају за најлепша 
брда Шпицбергена. Море је у заливу потпуно мирно. Оно 
мења боју цео дан. Прво је хладно и сребрно, доцније по- 
зелени, у  подне је плаво и бистро као наше море, а увече 
је љубичасто као прве љубичице. Мењање боја траје и 
ноћу. О поноћи, цео залив има пурпурну боју и плавет- 
нило перуника. У том мењању боја, учествују и ледена 
брда. Прво су црна, затим се снег и лед на њима претворе 
у зеленило које је надземаљско. У самом заливу има 
једна мала групица ситног острвља и та мала острва 
имају, лети, најлелшу флору на Шпицбергену. Пуна су 
цвећа које има боју споменка и које је исто тако ситно.

Угаљ и хангар ваздушног брода који је носио 
генерала Нобиле У

У неизмерној лепоти природе, под величанством гле- 
чера који се зову „Три круне“, дочекује нас мало приста- 
ниште, у којем већ има кућа. На пристану од огромних
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балвана, дочекују нас људи који су зарасли у  браду и 
који изгледају заиста онако како смо у детињству замиш- 
љали поларне истраживаче. То су били чланови немачке 
експедиције др Рихеа. Сем њих изишло је пред нас само 
неколико рудара који су заостали у варотпици у којој су 
застали точкови и у којој више не трче рударска колица, 
јер се копање угља ту више не исплаћује. На обали стоје 
непомично велике инсталације угљенокопа, али се на 
њима ништа не миче. Цела варошица је изумрла и из- 
гледа као неки фантастични сан. Поред обале уздиже се 
камен који је подигнут као надгробни споменик Амунд- 
сену.®1 Његов гроб се не зна, јер се он изгубио тражећи 
експедицију генерала Нобилеа.62 На камену је записано 
име Амундсена и Елсворта и урезан облик једног аеро- 
плана. Поларно Сунце осветљава тај споменик и човек 
скида шешир пред њим ћутке.

Хангар ваздушног брода

Поред фантастичне варошице, стоји и пропада и фан- 
тастични јарбол за који је био везан ваздушни брод којим 
је летео генерал Нобиле. Стоји огромни хангар и данас 
још и изгледа као костур неког фантастичног кита којег 
је море избацило пред високе глечере.

Нема деце у Новом Олезунду да се пењу на зарђалу 
конструкцију јарбола ваздушног брода, али људи када 
пролазе кроз хангар који је напуштен, понашају се као 
деца. Сваки би желео да понесе по једну даску кући од 
тог хангара, за усггомену.

Ја сам у Упсали, у Шведској, видео споменик који је 
дишут младом шведском научнику Малмгрену, за кога 
су листови писали да га је Талијан63 Цапи појео. Сада сам 
корачио поред споменика оних који су доживели траге- 
дију несрећног генерала. У овом, поларном амфитеатру, 
ови остаци аеродрома изгледају ипак као нека огромна 
победа, као весници тријумфа човечанства. Увече се про- 
стиру огромне сенке хангара, а радио-телеграфиста на 
броду прима вести о судбини једне експедиције на Грен- 
ланду коју је лед баш тих дана опколио, али сви осећамо 
да су то ипак вести које значе тријумф човека. Дански 
научници са брода „Густав Холм“ јављају се радиом 
затворени у леду, базелски геолог др Шауб лежи тамо 
тешко оболео, па ипак ми знамо, док слушамо радио да 
ће они издржати, да ће се даље борити. Мораће провести 
и другу зиму у леду, али њихови научни апарати који 
раде и бележе, који куцају као људска срца, биће спасени.
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Експедиција др Рихеа

Незаборавни су ми ти ноћни чаеови када се на броду до- 
бијају највовије вести које слуша радио-телеграфиста. 
Како свет изгледа смешан тамо горе на северу! Поред вести 
о руским авијатичаррша, о експедицијама, о узвишеној 
борби људи са ледом, са маглом, са Полом, долазе и вести 
о бестијалним сукобима у политици и цели говори неких 
европских величина који ое понашају као кловнови. По- 
ред вести о страховитим поплавама, долазе и вести о моди 
и на крају берзански извештаји. Док то слушамо, напољу 
се светле ледени глечери и ноћ је бела, а та белина долази 
од баријере вечног леда који се простире од Пола и преко 
Пола до Америке и Азије.

У ручаони брода, седим са члановима експедиције 
др Рихеа. Они су, под називом „Немачке Шпицберген 
експедиције 1937“, радили неколико месеци у унутраш- 
њости јужних крајева Шпицбергена. Радили су на магнет- 
ским премеравањима у леду Хорнсунда. Сада се спремају 
даље на север. Брадати су и страшни.

Поред магнетских испитивања они врше и испитивање 
шпицбершких глечера који су скоро непознати. Тај посао 
је много опаснији. У глечерима их чекају провалије које 
људско око не може увек одмах да примети. Њихова 
истраживања интересују нарочито историчаре који обра- 
ђују преисторију. Они говоре о леденом добу Европе као 
из неке књиге.

Седимо и куцамо се и пијемо у част Југославији. Тамо 
далеко, сви имају по неколико добрих речи о нашој земљи, 
а нарочито о Далмацији. Спомињемо и наша вина. И она 
нам елуже на част. Експедицију води др Рихе који ми, 
у бележницу, уписује поздрав који његова експедиција 
шаље целој Југославији. Једини Швајцарац у експедицији, 
геолог О. Бикозер даје ми свој аутограм. Он нарочито 
лоздравља Јутославију, јер цени шљивовицу. Сви заједно 
певамо. Немачке, италијанске, енглеске песме. Сви су 
срећни да опет седе за столом са белим чаршавом. Ујутру 
ми ћемо са бродом дал»е, а и они на суву, прено ледених 
брда даље. Пре два дана они су лежали 60 сати у ме- 
ћави. Њихова колиба у Хорнсунду стојала је крај једног 
крста. Нико не зна чији је то гроб.

Енглез у  поларном хотелу

Да нигде нема ничег новог под Сунцем, то сам дожи- 
вео и у Краљевом заливу, на Шпицбергену. Једна Норве- 
жанка подигла је мали хотел у Новом Олезунду. Кад се
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путник искрца на пристану, одмах види велике табле на 
којима пише да у Новом Олезунду има и хотел и да се 
зове „Хотел код Пола“. У хотелу има и бар. Један Енглез 
становао је у том хотелу већ 4 месеца. То није измишљено, 
него се тај господин жељан самоће био угњездио у  тај 
хотел и био потпуно задовољан на Шпицбергену. Кад смо 
са члановима експедиције вратили се са брода на копно, 
др Рихе одвео нас је да вадимо тај хотел са тим Енгле- 
зом. То је ове године била сензација у Новом Олезунду. 
Истина и лепа Норвежанка у  хотелу заслужила је да 
човек остане четири месеца на Шпицбергену.

Бескрајна лепота глечера, вечних, ледених брда гле- 
дала је у зелено море које се светли, и ноћу, као смарагд. 
Пити и певати на Шпицбергену било је нарочито лепо. 
Амундсенов гроб, хангар Цепелина, вести о аеропланима 
који се пробијају кроз маглу изнад Пола, све се то чи- 
нило као нека фантастична, величанствена бајка о човеку, 
о његовој храбрости и смрти. Требало је отићи чак тако 
далеко да се човек осети понова човеком и радосним. На 
Шпицбергену сам разумео откуда она чежња која се јавља 
у сваком путнику тамо на северу да се не врати.

ТРАГОМ АМУНДСЕНА, НОБИЛЕА64 И 
НЕСРЕЋНОГ АНДРЕА

Магдаленен Беј, на Шпицбергену. — После боравка у 
Кингсбеју, код напуштеног аеродрома Нобилеа и над- 
гробног споменика Амундсену, после растанка са немачком 
експедицијом др Рихеа, брод је пошао да обиђе и северне 
заливе Шпицбергена. Пред нама се тада отворише, сасвим 
врата поларног света. Као у сну, али у неком величан- 
ственом сну, пролазили смо крај залеђених острва на 
којима је вечна тишина, крај ледених брегова који су 
пловили у зеленом мору, а који су светлели као да су 
били од смарагда и аметиста. Ваздух који је и дотле био 
чист над површином мора и хладним копном, постао је 
сада провидан, као да је био од стакла. Бескрајни низ 
боја пратио нас је дуж шпицбершке обале као и безбројне 
санте леда које су путовале на југ.

Магдаленен Беј

Искрцали смо се, идући дан, у Магдаленином заливу. 
Природа која је и пре била изванредна, у овом заливу 
који се сматра најлепшим у поларним крајевима, постала
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је заиста надземаљска. Пред нама су се у бескрајној ти- 
шини плавили и руменели планински венци огромних гле- 
чера, Вагонвај-глечера, Гулијевог глечера и Франклиновог 
глечера. То су огромне масе леда које се спуштају са 
висина од скоро 2.000 метара стрмо у море. Тамо где до- 
дирују море то су страховите зидине које су испрепуцане 
и које се руше уз грмљавину у зелени бездан. Када 
огромне стене од леда падну у воду, вода се расипа као 
дивовски шедрван. Док Сунце сија, стално траје тај лом 
и тај скок воде и водене прашине која прска у висину, 
неколико десетина метара, као снег. Све се то одиграва 
у потпуној тишини. Ледена брда посматрају нае без даха 
и потпуно непомична.

Искрцавање у  том заливу врши се на једном рту, на 
којем и сада леже костури од китова. Смрад је тежак и, 
мада65 нема ветра, шири се далеко. Таласи ми избацују 
пред ноге једну даску која је са неког француског брода 
из Фрежија. Цео рт, где се искрцавамо, пун је људских 
костију, међу камењем, које се и сада беле и виде, мада66 
су их неколико пута сахрањивали. Нико не зна какво је 
то гробље. Да ли су то помрли од глади ловци из Холан- 
дије пре неколико стотина година, или су ту гусари 
преклали посаду неког брода, или су то трагови туча 
међу рибарима који су још недавно хиљадама долазили на 
Шпицберген, док је било много рибе.

Поред аеродрома Андреа

Цео један дан пели смо се на глечере у Магдаленен 
Беју. Гледали смо и њихове ледене поноре који су лети 
као огромна привиђења и у којима је светлост тако лепа 
као и у нашим јадранским шпиљама. Зими је све то заве- 
јано. Зими, што значи преко целе године, изузев кратке 
интервале јула и августа. Када се у овом заливу попне 
у вис само неколико стотина метара, свет изгледа као 
једна дивотна призма. Љубичасто, зелено, ружичасто, 
мрко, плаво, све се то налази у огромним комадима леда 
и одблеску мора и непомичних планинских врхова. Нема 
у Италији тако плавог неба као на Шпицбергену. Путници 
су ми причали да је небо на Шпицбергену исто као над 
пустињом у Сахари.

Али, та лепота природе уздиже се, све више, до јед- 
ног бескрајног мртвила, што се иде даље према северу. 
Предвече море је мирно као метално огледало. У њему се 
огледају, потпуно јасно, ледене планине и зидови глечера 
од плавог леда. Око обухвата у том чистом ваздуху бес- 
крајне даљине и све се претвара у једну тако надземаљ-
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ску симфонију леда, воде и неба, да се губи свест о земљи 
и има утисак да брод плови по небесима.

Брод пролази поред Данског острва и Амстердамског 
острва у бојама које су пепељасто свилене, понављам, 
дивне као пепељава боја код Веласкеза. Са Данског острва 
полетео је несрећни Андре да се никад више не врати, 
а са Амстердамског острва, Амундсен, један од најћутљи- 
вијих и највећих људи који су живели у наше доба. Ње- 
шв гроб је негде у вечном леду, код Пола, тамо где сада 
траже и Левањевскога. Брод наш је пловио дуж баријере 
леда који још ни једна лаћа није пробила. Тај лед који 
изнад 82. степена постаје ледена кора, која покрива, вечно, 
глобус, појављује се пред нама као једна бела, мртва 
пустиња.

Андреова вкспедиција

За нас је нарочити доживљај био да видимо острво 
где још стоје остаци аеродрома првог човека који је на 
Пол хтео да се дигне кроз ваздух. Тим више што је баш 
тих дана норвешки брод „Гудрун“ на Шпицбергену на- 
шао једну лимену кутију у којој се налази последњи 
извештај Андресмве експедиције, која се изгубила у цар- 
ству вечног леда пре 40 година.

Млади шведски истраживач Андре дигао се 11. јула 
1897. са Данског острва у једном балону, са својим прија- 
тељима Стриндбергом и Френкелом. У 10 сати, пре подне, 
тога дана, како причају очевидци, оборена је северна стра- 
на хангара у којем се налазио балон. Андре 'је тога дана 
назвао евој балон „Орао“. У 2.30 све је било спремно. 
Андре је дао последње поруке за своју родбину. Затим је 
скочио, са својим пријатељима, у корпу балона. Неколико 
минута била је тишина. Затим се чуо узвик Андреа „пу- 
штајте" и балон се дизао у вис уз повике пратилаца. 
Дани, и недеље, и месеци и године прођоше, а од Андреа 
нико више не чу ни гласа. Тек после 33 године нашли су 
ловци на острву \УИе, на источној обали Шпицбергена, 
остатке ове експедиције. На леду су лежала разна оруђа 
која су носила натпис „Андреова поларна експедиција 
1897“. На леду су лежале и лешине Андреа и његових 
пријатеља. Нађени су и њихови дневници. Из дневника 
се видело да су Андре и другови, већ четврти дан по 
одласку, морали да напусте балон. Пошли су саоницама 
даље. Крајем септембра сустигла их је мрачна, поларна 
зима. Покушали су да подигну колибу од леда и да пре- 
зиме. Хране су имали довољно. Али они су се налазили 
на једној санти леда која се после неколико дана почела
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да распада. Морали су, кроз мећаву и ноћ, да траже ново 
место за своју колибу. Чак и у октобру месецу у дневни- 
цима било је не само редовних бележака, него и хумора. 
Новембра је почео крај. Тај најстрашнији део њихових 
бележака био је екоро нечитак. На последњој страни 
Андреовог дневника могу се прочитати речи: „Лед пуца. . .  
ломи. . .  немогуће.“ Последњи запис налази се у дневнику 
Стриндберга, 17. октобра67*. Он гласи: „Кући, у 7 сати и 
пет минута пре подне.“ Као што се не зна шта су требале 
да значе ове речи, тако се не зна ни како су завршили 
Андре и његови друтови.

Док смо ми залазили бродом у заливе Шпицбергена, 
сад после 40 година, августа 28, нађена је лимена кутија 
Андреове експедиције. Она је датирана 12. јула и гласи: 
„Налазимо се у висини од 20 метара над бескрајним ле- 
деним површинама, на којима има мало ледених брда и 
много пукотина. Наша позиција је отприлике 82.5 степена 
север и 25 степени исток. Крећемо се врло лагано, често 
стојимо сасвим мирно. Сви смо добро. Андре, Стриндберг, 
Френкел."

Бескрајна ледена поља

Изнад Андреовог острва нестао је у то бело, бескрајно, 
ледено поље, које се пружа до Пола, и Амундсен који се 
жртвовао тражећи друге да спасе. Тамо сада лежи негде и 
Левањевски. Тамо, на једној леденој санти плове и Па- 
пањин и његови другови.

Пред нашим бродом простирао се бескрај леденог 
ћутања. Мисли су нам само летеле даље. Оно што сам 
помислио тамо било је: да је значајније дело од мисли, 
значајније је бити чистач ципела у једној екследицији, 
него и најузвишенији мислилац који у топлој соби раз- 
мишља о Северном полу.

ПАПАЊИНОВА САНТА

Берлин, 12. фебруара. — Цео је свет узнемирен траге- 
дијом руских научника који су радили на Северном полу 
и који се налазе на једвој леденој санти, у бурној ноћи 
Поларног мора. Судбина њихова виси о концу, између жи- 
вота и смрти. Да ли ће се спасти? Или ће и њихова траге- 
дија бити још један догађај међу трагедијама руских екс- 
педиција у поларним крајевима које су, у последње време, 
биле врло честе. Да ли ће рад Папањина и другова бити
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од значаја за науку, или само још један тријумф сов- 
јетске пропаганде?

Међутим, све те експедиције око Северног пола, имају 
и политичког значаја и писац ових редова скреће пажњу 
више на њих, него на њихове тобоже научне резултате. 
Писац ових редова, посетио је, овог лета, острво Јан Мајен, 
у чијој се близини налази сада Папањинова санта, кас 
и оне крајеве, где се налазе руски ледоломци, научне 
осматрачнице, итд.

Тамо горе, у поларним крајевима, данас се води већ 
потајна борба између двеју великих сила. Немачка има 
уза се Финску, њену владу и њен генералштаб, Исланд, 
и нарочито јој је стало до ваздухопловног пута између 
Европе и Америке, преко Исланда. Норвешка, под утица- 
јем Енглеске, грозничаво зида путеве на далеком северу, 
реорганизује војску и флоту. Писац ових редова налазио 
се у Норвешкој за време њених маневара, летос. То су, 
први пут после толико година, биле праве ратне вежбе 
норвешке војске. Шведска покушава да организује војну 
индустрију скандинавских земаља у облику војних уго- 
вора. Данска се колеба. Гигантске налоре врши Совјетска 
Русија.

Руси на Шпицбергену

Последњих година, у рудницима угља, на Шпицбер- 
гену, број руских радника нарастао је преко 2.000. Писац 
ових редова, гледао је, у Грин Харбуру, огромну слику 
Стаљинову на дому руских радника, срп и чекић, и слу- 
шао је песму руских хорова. Норвежани, који држе Шпиц- 
берген, у мањини су према Русима. Руске „научне“ по- 
сматрачнице налазе се у заливима Шпицбергена, по леде- 
ним острвима свуда уоколо, све до сибирских обала. Али 
и руске подморнице.

О чему се ради у тим леденим крајевима, где је пре 
актуелна била само наука? Где су некада умирали поларни 
истраживачи и где сада падају авијатичари, војници? Ради 
се о томе да Совјети добију у руке све „метеоролошке“ 
станице око Северног пола, да поседну острва која имају 
слојеве утља, погодне заливе за бродове, за ,,научне“ ста- 
нице, итд.

Који је главни сан Русије тамо горе у поларним краје- 
вима? Писац ових редова видео је њене трговачке бродове. 
Више него напад на норвешке обале, сан Русије је да 
отвори пут тршвачким бродовима од Архангелска до 
Владивостока, кроз ледене санте, дуж обала Сибира. То је 
данас најактуелнији проблем Русије у поларним краје-
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вима, као и ваздухопловна конкуренција Немачкој, преко 
Пола, веза са Канадом и Америком. Зато еу погинули 
прекјуче ваздухопловци оовјетског ваздушног брода, зато 
пропадају и Папањин и шегови другови, зато је нестао и 
Левањевски у бескрајној тишини поларне ноћи и по- 
ларног леда.

Пловидба дуж обала Сибира

Истога дана кад је пропао совјетски ваздушни брод 
СССРВ 6, совјетске рад 140-станице јавиле су и опасност 
која прети ледоломцу „Мурманец“. Овај ледоломац у 
ствари68 је једна стара олупина од дрвета која је служила 
за поморска мерења. Ледоломац „Тајмир“, који треба да 
спасе Папањина и другове, и који носи и један стари тип 
хидроплана, и сам се налази у тешкој ситуацији.

Међутим, руске радио-станице мање су говориле о 
осталим бродовима који се налазе, опкољени леденим сан- 
тама, на обалама Сибира. А њихова судбина још је важ- 
нија. То су бродови који за Русију траже „велики, северни, 
морски пут“ до Владивостока. На тим бродовима има и 
жена и деце, и опасност им прети да се више не врате. 
Али оно што Москву данас још више узбуђује, то је поли- 
тичко питање. Хоће ли ови бродови доказати да’ је ре- 
довна пловидба дуж сибирских обала могућа?

Пре две године, бољшевичка пропаганда кликтала је, 
јер је неким бродовима успело да превале пут кроз лед 
до Владивостока. Совјети су тврдили да је редовна пло- 
видба дуж обала сибирских свршена ствар. Ове. године 
Совјети су послали читаве караване бродова у ледене кра- 
јеве да испитају поморски пут од Лењинграда до Влади- 
востока дуж Сибира. Политички значај овог пута гранди- 
озан је.

Али поларни крајеви вечнога леда не дају се лако 
и траже жртве. Бродови данас стоје у леду, и лед их 
све више притискује. Срећни су они који су допрли до 
такозваног69 Вилкитског мореуза и до залива полуострва 
Тајмир. Аероплани из Сибира спремају се да спасавају 
жене и децу. „Јермак“ је узалуд покушавао да их епасе. 
Ипак је тој крнтији („Јермак“ је из године 1899) успело 
да превезе 140 људских живота. Код острва Бегичева 
стоји у леду читав караван који предводи ледоломац „Ле- 
њин“. И он је опкољен ледом. Један од тих бродова „Ра- 
бочиј“ потонуо <је 23. јануара под притиском ледених 
санти. Тамо где је некад лед опколио Нансенов брод 
„Фрам“, сада у леду непомични леже, или се крећу кроз 
ледене струје, ледоломци „Сатко“, „Седов“ и „Малигин“.
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ЈГедене санте гурају их према северу. У гштању је 216 
људских живота. У фебруару, аероплани ће покушати да 
допру до њих и да им баце свеже хране, воћа, зелени, 
меса.

Да ли ће их спасти?

Јан Мајен

Папањинова санта која је у мају била на Северном 
полу, плови сада дуж Гренланда и недалеко од острва Јан 
Мајен. Радио-станице целог света дају свако вече изве- 
штаје о тој малој групи совјетских научника који су у 
опасности.

Писац ових редова провео је ово лето два дана на том 
месту. Острво Јан Мајен пронашао је у почетку новог века 
један холандски ловац китова. Острво и данас носи ње- 
гово име.

Јан Мајен угледао је ово поларно острво као визију. 
Оно му ее указа са својим снежним врховима као приви- 
ђење. Око њега било је неизмерно богатство китова, фока, 
риба. Данас је све пусто. Јан Мајен је после 40 година 
тражио то исто острво долазећи у те крајеве да лови. 
Магла га је међутим годинама покривала.

И писцу ових редова указа се острво Јан Мајен, тек 
после једне читаве ноћи и читавог дана проведеног у 
густој магли. Изненадна млечна магла нестаде и сунце за 
неколико минута обасја обале и угасли вулкан који носи 
име Медведов Брег и који допире до висине 2.500 метара. 
Кроз маглу су, око брода, сатима летели ледени галебови 
и поларни орлићи. Саблаено је било то летење птица које 
не знају за умор и које превале за неколико часова 
огромне даљине. Острво Јан Мајен, црно, са зеленим ле- 
дом и снегом памти се заиста као неко фантастично при- 
виђење. Фантастично је и море око њега.

Писац ових редова посетио је на Шпицбергену не- 
мачку експедицију др Рихеа. Посетио је и посматрачницу 
и метеоролошку станицу двојице младих људи из Мин- 
хена Карла Шмита и Руд. Ејденшинка. И њихова служба 
није била лака. Али у  овом тренутку како ли је Папа- 
њину и његовим друговима? Струја која их носи очи- 
гледно је она сибирска струја која стабла дрвета преба- 
цује кроз поларна мора са сибирске обале на обале Грен- 
ланда или Јан Мајена или Исланда. Куда ли ће бацити 
Папањина? Да ли ће их спасти, или ће заувек70 ућутати 
та мала радио-станица са једне санте леда?
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МОЈ ШПАНСКИ УВОД

У Шпанији је потоком текла крв последњих година. 
Над Шпанијом ће се пролити сад река мастила. Толике 
књиге написане су већ о Шпанији и толике ће се још 
написати.

Неки желе да даду, пишући о Шпанији, свој поли- 
тички тестаменат. Неки документа о шпанској републици, 
неки о генералима.

Ја сам, два пута, тужан, прошао кроз Шпанију и 
желим да дам о њој само неколико мутних успомена.

Прошло је време, када сам и ја био жељан да оно 
што знам, што сам видео, саопштим другима; када сам, и 
ја, горео од жудње да се борим, пером, за некога. Ни 
република, ни рат који сам гледао, нису узроци ових 
редова. Неко време, Шпанија је просто била део мога 
живота, па нећу да прећутим колико је ванредна. То 
је све.

Каткад ми се, уосталом,1 чини, као да из Шпаније 
нисам понео ништа. Ни политичке белешке које треба 
објавити, ни стихове које сам тамо писао. Чак ни ситне 
ствари које сам тамо купио.

Међутим, и политичке реминисценције, и писма мојих 
пријатеља шпанских, и стихови које сам у Шпанији на- 
писао и, нарочито, шпанска музика, прате ме и даље. 
Стижу ми вести, саетајем са са Шпанцима, свуд идем да 
гледам шпанске ихрачице. Неколико година, из једног 
нашег посланства, гледао сам хнта се догађа у суседству, 
у шпанској амбасади. Преда мном,2 све више, гомилају се 
кшиге о Шпанији. Па чак и ситнице, бар једном недељно, 
као да излазе из својих скровишта, да ме сете те земље 
кроз коју сам и ја прошао као сен, међу толиким сенима.

Испада кожна торба коју сам добио из бироа Азање, 
када сам први пут стигао у Мадрид. Прашна је, похабана 
и мирно лежи на поду. Као она стара, Андерсенова пут-
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ничка торба, коју је добио од свог краља. А коју сам 
дуго загледао, једног јесењег сутона, у Одензеу.

Кад отворим свој ормар, заблиста једна официрска 
ешарпа. Поклонили су ми је на бојишту, код Билбаоа.

Као онај увео лист, прилепљен на пожутелу хартију, 
што га је Андерсен донео из Србије у Данску, са свога 
путовања по Турској — испада, међу мојим књигама, је- 
дан стари, шпаноки речник еа грбом Бургоса. На његовој 
првој страни записано је, шпански, име Исусово. Ко зна 
зашто, и када сам то записао?

Међу својим књигама, наилазим и на песме Гонгоре, 
у издању Краљевске академије у Кордоби. Њих ми је 
поклонио, са посветом, весели и дебели, републикански 
председник општине, кад сам тамо био. Годинама, и пре, 
ја сам те пееме волео. Иво Андрић слао ми је ту књигу, 
у два маха из Мадрида.

У становима у којима станујем, и у иностранетву, за- 
пажам, с времена на време, изненађен, један мали, жути 
земљани ћуп. Донео сам га из Оропезе. У њега моја 
жена, с пролећа, меће љубичице. Вели: „Твоја мала
Шпањолка." Сетим се да сам донео и једну плаву вазу 
из Гранаде, али та се разбила и, полако, ишчезава ми 
из еећања. Видим и пар кастањета које сам донео из 
Севиље.

Не тиче ме се више та земља, али каткад ми је језива 
и сама помисао на њу. Кад посматрам, по разним варо- 
шима, у музејима, слике Гојине, чини ми се да сам и ја 
само један шпански луди, емигрант.

Толико пута сам остављао кутију са филмовима, у 
којој су ми снимци из Шпаније, али она ми, с времена на 
време, сама долази до руку. Та шпанска лица, ти вртови, 
то цвеће, ти дворци, те барокне фасаде катедрала, где 
су сада? Ту је насмејано лице Азање, лик Рамон Франкоа,3 
ту су и онуждена лица неких кордовских просјака. Шта 
је с њима сада?

Међутим, живот ме и даље доводи у везу са шпанским 
стварима и стално ме прати жалост за Шпанијом.

Пре две године, док сам издавао један лист, говорила 
је у њему, о шпанским играма Ла Аргентина, о својим на- 
ционалним традицијама. Једном младом човеку кога сам 
јој послао. Он је умро у Паризу, уекоро после тога. Мало 
доцније, умрла је и она. Из те игре судбине, остале су ми 
само њене слике.

Кад је започео рат у Шпанији, дошао сам у  додир, 
у Берлину, са шпанским делегатима генерала Франка, на- 
мирисаним и обилно вазелинираних фризура. Крај једног 
мутног баварског језера, делегати из свих крајева света 
одржали су тајну конференцију. Решено је, после дугих
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дискусија, да се одржи један светски конгрес против Ко- 
минтерна, у рушевинама толедског Алказара. У сећању, 
мени се често привиђа Толедо. Међутим, тај договор био 
ми је мало смешан.

Сада се сећам много чега, и из свог живота, што је и 
раније, видим, било као нека шпанска црта. Шпанска је 
била она хабзбуршка тврђава Темишвар у туђини, где сам 
одрастао. Барокни самостан у којем сам се учио, код 
црних, католичких фратара. Шпанска је била у тој школи 
и свирка оргуља, сваког јутра. Шпански нае је, право- 
славне, мучила и професорска инквизиција. Шпанска су 
била и вечерња, целог месеца маја, у катедрали. Тамо смо 
имали љубавне састанке, иза мрачних исповедаоница, са 
лицејкама које су биле чланице конгрегациј а. Значке које 
сам тада видео на њиховим грудима, видео сам, после три- 
десет година, на девојчицама, у Авили. Шпанско је било 
и цвеће, и свеће воштане, клечање на коленима и шапу- 
тање латинских молитава. Шпанска и мати божија, ими- 
тација Мурила, са седам мачева пробијена срца. И аустриј- 
ска војска, на ларадама, јављала се у шпанеким бојама. 
Пук, који је први прешао границу, против мога народа, 
носио је име једног инфанта. Међутим, кад је требало 
сласавати босанске робове од вешала, спасла их је реч 
краља Алфонса. Чудно је било да сам одрастао под грбо- 
вима који су били исти као и грбови Карлоса и Филипа. 
Али према тим касарнама, са шпанским амблемима, али 
према тој катедрали језуитског стила, стојала је скривена, 
као барикада, наша мала школа. У њој ми је, на језику 
матерњем, проповедао веру наш катихета.

Становао сам тада у кући сиромашног, српског учк- 
теља. Свако вече, он је окупљао своју децу, и мене, да 
нам прича. Оно што нам је најрадије причао, био је Ме- 
риме, Кармен и Коломба.

Да би могла да исхрани децу, његова жена штедела је 
на јелу. Био сам у годинама кад се расте и, често, шпан- 
ски гладан. Постао сам сух и осетљив, плаховит, као 
Шпанац. Дане сам проводио у сновима и халуцинациј ама.

Кад би се у позоришту давала Кармен, мој учитељ 
би сваки пут ишао да је гледа. Гледао је ту оперу сто 
пута. Водио је и мене. Сладуњава Бизеова музика, прасак 
кастањета, све је то узбудило моју дечачку машту. ЗаЖе- 
лех да идем у Шпанију и дуго сам загледао Алфонсе, на 
поштанским маркама, у својој збирци марака. Одрастао 
сам тако и, пред рат, населио се у царском Бечу. И Беч 
је био, што се тиче Хабсбурга, цркава, војске, позоришта, 
паркова, лорета, полицаја, нека Шпанија, и то језива.

У то доба, из Аргентине, пренет је први пут у Европу 
танго. Прави, аргентински танго. Калфе и студенти но-
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сили су, у јесен 1913, чудне, црне шешире, широке ободе. 
И аргентинске панталоне. Нису се избријавали испод 
слепоочница.

Један такав шешир купио сам и ја. Сад знам да је 
то био шешир ,,кордовез“, али тада нисам ни слутио да 
ће ме тако тужно дочекати Кордоба.

*

Увек ме је нешто вукло, и доцније, у Шпанију. Неко- 
лико пута спремао сам се да идем тамо. Стално сам за- 
гледао у раскошно, шпанско сликарство. Али кад бих 
путовао, увек сам морао да идем на другу страну. Шпа- 
нија ми је, тако, постала и блиска и далека; апстрактна, 
као што ми је сад Гонгорино песништво које читам скоро 
свако јутро. За себе и ни за кога другога.

Кад ми се, најпосле, чинило да ћу моћи поћи у Шпа- 
нију, дошло је оно чудно лето када сам, као суманут, 
ишао у сусрет смрти, у руским рововима, разривеним од 
граната, у  Галицији и Подолији. Дошла је година када 
сам трчао, као кроз ватру, ка рекама венецијанске равни. 
У великом рату, за којим је моја породица толико чезнула, 
није учествовала Шпанија.

И после рата, из Париза, неколико пута, спремао сам 
се у Шпанију, али кад би већ био сигуран и дан поласка, 
нестајало ми је новаца. После неколико година, моја жуд- 
ња за том земљом, као и за поларним крајевима, постала 
је била несношљива. Једне јесени, године 1930. ослободио 
сам ее био најзад свега. И службе, и веза, и завичаја. 
Губио сам се на путовањима и нисам се враћао дома. 
Имао сам и пакет хиљадарки. Помислио сам: е, сада. 
Мислио сам, сад ћу поћи. И пођох.

Прво сам се мало скитао од Венеције до Крита и од 
Крита до нашега Крка. Затим сам пошао оном бродском 
пругом у Африку коју је тада чинио наш брод „Морава“. 
Брод је био пошао по дивном, јесењем времену. Кад се 
и ја укрцах, све се смутило. Бшга је толика бура, код 
Брача, да смо изгубили крму. Требало нам је после оправке 
два дана да стигнемо до Рисна. Ваљали су нас неки 
огромни, новембарски таласи какви се на Јадрану не 
памте. Пловили смо једва са неколико миља. Непрестано 
је урлала сирена, до Боке.

На уској, гвозденој палуби, на киши, имали смо 50 
волова. То је био први транспорт стоке из наше земл»е, 
морем, за Марсељ. Кад таласи прелију брод, стока попада 
по палуби, као грмљавина. Во лако екрха ноге и тада га 
треба преклати. Два носата, плећата трговца марвом, из
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Савоје, спремаху се на то многобројним ракијама, у са- 
лону наше галије.

Провео сам дан доле, код котлова. Судбина оних ло- 
жача, помало4 морнара, помало5 кријумчара, била ме је 
залрепастила. И моја зарада у послу била је горка, али 
њихове сам се згрозио. (Добијали су месечно 600 динара. 
Сви су скоро били жењени и имали су децу код куће.)

Трећи дан, у Рисну, дотераше са брда, преко уских 
брвана, у брод, питоме и неспретне, огромне овце и овнове. 
Цела је лађа одјекивала од мекања и смрдела од брабо- 
њака. Киша је пљуштала.

Зар ми је суђено баш да овако стигнем у Шпанију? — 
помислих. (А у даљини ми се привиђаху бадемово дрво 
и лука из које су пошле каравеле Колумба.)

Напустио сам у Рисну тај Нојев ковчег и „Морава“ 
је без мене, предвече, отпутовала. Ни сањао нисам тада, 
да ћу кроз три године, у потпуном контрасту, нимало6 
мање непријатном, и најелегантнијем експресу европском, 
бити бачен, изненада, на шпанску границу.

џ

Као што прост свет, пред полазак на пут, гледа у 
своје иконе на зиду, посматрам и ја, ћутке, географске 
карте којих има увек над мојом главом, па ма где 
становао.

Нисам се био надао више путу у  Шпанију. Нисам ни 
слутио да је толико незаборавна и да може бити тако 
пресудна, у животу и раду једног песника. Прижељкивао 
сам, у то доба, и припремао, мој пут на север, на сасвим 
другу страну. Често сам загледао ванредне, велике фото- 
графије из поларних крајева, које сам добио те шдине у 
Хамбургу, на једном броду који се био тек вратио са 
Гренланда. Путовање у Арктик, сматрао сам достојнијим 
од свих других путовања, а смртну тишину тамошњег 
неба и земље, вишом од лепоте сваког другог предела.

Спремао сам се да и ја отпловим тамо, у магловитк 
океан, целе те године 1928. Хтео сам ма само да завирим 
у ту пустињу плавог и зеленог поларног леда. Хтео сам, 
ма само на неколико часова, да видим острво Јан Мајек. 
Али су ме 6. јануара 1929. отерали кући, из иностранства. 
И то без плате која ми је припадала.

Позив који ми је, изненада, у мају 1933. у име ре- 
публике упутио шпански посланик у нашој земљи, Карлос 
Франциско Алкала Галијано, гроф де Торихос, да посетим 
револуционарну Шпанију, са још 26 страних новинара, 
прихватио сам — то је схватљиво после свега тога — као 
улазницу у  неку шпанску зарзуелу, у театар.

395



У то доба, нисам ни слутио да је то тек први мој 
пут и да ћу у Шпанију путовати још. И не само то, него 
да иде дан када ћу стојати и у магли леденог океана и 
видети пред собом острво Јан Мајен.

Сашао сам о том путу у поларне крајеве. А баш тада 
спремаху ми дочек у земљи сомбрера, кориде и гитара. 
Влада сењора Азање позвала је била новинаре из целог 
света, да стекну уверење да је република стабилна. Соци- 
јалисти и шпански гранди пили су са нама манзанилу. 
Одбори за дочек били су састављени од крајњих левичара 
и ауторитета. И најлепших жена. Ишли смо, два пута 
дневно са банкета на банкет. Уместо у поларне крајеве, 
отишао сам, тако, у Шпанију.

Као шапат, из оних поларних фотографија, допираше 
тада. до мене, норвешко име Шпицбершких острва Свал- 
бард. Као клик са старих холандских галија које полазе 
у ледена мора име Јан Мајена. Неки нечујан, мукли глас 
звао ме је, подсећао, мамио у царство ледених санти, на 
север, онда, када сам се, и не слутећи, већ кретао у Шпа- 
нију, сву мирисну од јасмина, декоративну по ношњи, 
театралну својим страсним, бурним плесовима, чувену са 
свог сликарства, лепих боја.

Био сам се, у то време, смирио код куће и проводио 
сам сваки дан час-два у потпуном ћутању. Иепод тих сни- 
мака гренландских залива. При размшпљању, био сам 
далеко од свега што ми некад беше блиско. Под утиском 
бивших и у нади будућих путовања стварао сам и о себи 
одлуке; али Шпанију, почео сам био сасвим да заборављам. 
У жудњи мојој тај шпански пут постао је био као нека 
играчица. На њих, кад се почне старити, не ваља више 
мислити.

Нисам ни слутио да ће ме Шпанија потрести до дна 
душе, кад ми изненада буде била у рукама. То црно, вели- 
чанствено, трагично, скрхано крило човечанства, помилова 
ме по образу, кад сам га био заборавио. Шпанија ме је 
погледала својим тамним очима и, као толике песнике 
пре мене, и мене је својом лепотом поразила.

Од онда, ништа у мени није тако горко, тако дубоко, 
ни тужније, него сазнање да: сви ми живимо далеко од 
толиких дивота на свету, за које не знамо.

Тада сам, кроз зидове свога стана, једно јутро, чуо му- 
зику која је била дирљива и тужна. Та мелодија се понав- 
љала неколико дана, по неколико пута. (Моја комшика 
спремала је испит у музичкој школи Станковића.) То је
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било на неколико дана пре но што ћу поћи у Мадрид. 
У Шпанији, већ прве ноћи, у Сан Себастијану, чух ту 
исту мелодију. Беше Игра V од Гранадоса. Била је дошла 
по мене, у сусрет, чак до Београда.

Плави експрес

„Шпанија је полуострво. Има облик који има кожа 
одерана са говечета." Ту сам реченицу нашао, као прву, у 
водичу који сам у возу о Шпанији читао. (Сетих се оних 
наших волова са брода ,,Морава“.)

Брзо нестаде у ноћи црвена реклама сапуна „Кадум“ 
на највишој тачки Београда. Затим, и светлуцање светиљ- 
ки, из кућица земунских винограда. „Плави воз“ — за 
Париз отпоче свој засебни живот. Неке ковчете носе из 
вагона у  вагон. Не зна се чији су. Неки заборављени прт- 
љаг. Ко зна ко то путује и куда? Постеље се наменггају. 
Узбуђена господа, масне косе, меркају даме. Црне им се 
очи, грчке и румунеке, и преврћу, као на зејтину. Равно- 
мерни лом преко скретница и такт точкова услављују пут- 
нике. Напољу безмерно жмто наше у  ђурђевској ноћи. 
У стаклу прозора, преда мном,7 мој лик. Да уверим себе, 
да заиста путујем у Шпанију, говорим себи, радосно, имена 
далеких пристаништа шпанских: Ј1а Коруња, Кадиз итд.

Сутрадан,8 ујутру, прелазимо границу.
После кише, облаци су над планинама плави као дим. 

Јуримо кроз дивна поља, одлично преорана. Чемпреси, 
брежуљци и на шима куће. Кампанил и лрочеље барокно 
једне цркве. Фантастично уређени талијански путеви. Па- 
ралелно са нама јуре аутобуси, пуни света, и трамваји. 
Затим дивна слика Венеције у блату, а, после, градске 
зидине Вероне.

Језера и зелене, бујне траве, вињаге, маслине, чем- 
преси, тврђава, и у даљини брда. Кишовито небо, али све 
се прелива у бојама плавим, зеленим и руменим. Возови 
се сусрећу на двоструким пругама, пролећу, тако да се за 
тренут виде неки сељаци који игра!ју са ђуладима на тргу. 
У средини језера варошица, опет са кампанилом. Јабланови 
и_воде, као да је био потоп. У магли, далеко, дивна пред- 
горја. Куће Дезенцана сишле на језеро, асфалтки друмови. 
У једном врту игранка. Велосипеди сељака наслоњени на 
зид. Баште, затим и жита. Већ има црвених булки. Као 
визија из барока, Лонато, са утврђењем и црквама. Лепе 
терасе са густим кестеновима. Читаве алеје кестенова. Пу- 
тем, један фратар. Ломбардија која се одмара. Била је 
недеља.
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Вече, после под Алпима, и ноћ кроз Швајцарску, као 
под неким продуженим, симплонским тунелом.

Између моје земље и Шпаније, идућег дана, Париз — 
сећање на младост, и на један свет којег више нема.

Шпанска земља9*

Тек сада,10 у успоменама, наслутио сам географску 
пространост те земље. Она је велика11 и кад се прелази 
аутом и авионима.

Ја волим та брза путовања, кад се залази дубоко у 
брда и села. Тако се пре није путовало. Утисци су сада 
кратки, али оштри и све што је било видљиво, и невид- 
љиво, остаје после таквог путовања у сећању као мирис 
неких ружа који смо удахнули брзо и у пролазу, али који 
се никад12 више не заборавља.

Површина Шпаније износи скоро пола милиона квад- 
ратних километара. Европа је била заборавила да је то 
велика земља. Најлепше је у њој, мисле Шпанци, што13 је 
врло разнолика. Просечно,14 то је суха висораван, преко 
800 метара над морем. Мени се, у15 сећању, чини модра, 
као пуегиња. Терасасто се спушта према Африци, из леде- 
них мразева у сахарска16 врела лета. Мени је остала у се- 
ћању као непрекидни ред балкона, на небесима и у ван- 
редним видицима. У њој се, са сваког брда, види неизмерно 
далеко. Промене су у њој нагле.17 Дан дотера жегу и вру- 
ћину до 44 степена, а ноћ је, после тога, хладна. Као и 
духовно, и по поднебљу, Шпанија је чудна; преко ње се 
стално преливају вреле и хладне промене. („Топли и хлад- 
ни тушеви“18 — вели Барес).

Сва је Шпанија19 избраздана горама и планинским гре- 
бенима. Шпанци веле да су као тестере: „сијере“. Те пла- 
нине, високе скоро 3.000 метара, оделиле су поједине 
пшанске области једну од друге, а Пиринеји целу ту земљу 
од света. Мора су је, међутим, отворила, широм, према 
свим континентима. Морем се лако долази у њу20 из 
Европе, а још лакше из Африке.

Никада нећу заборавити силазак са њених планина, 
ка мору, нити одморишта у горама, ни вртове и плодне 
долине које се јављају као фатаморгана21 сред пустиња. 
Пут у Сијеру Гредос,22 поглед са тих брда, путовање оба- 
лом, са Африком преко пута. Шпанске су горе као пакао, 
са својим леденим и снежним врховима, а у долинама са 
својим зажареним пешчарама. Једне такве пешчаре, тамо 
где је Алмерија, сећам се са ужасом и сада. Тамо, већ три 
године,23 није била пала киша.
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Над таласастим морем жита, над ниском шумом неран- 
џиног24 дрвета, са снежним врховима, у месецу мају, изнад 
Гранаде, планина са врхом од 3.554 метара,25 била је нај- 
лепше што сам у тој врућој земљи26 уопште у животу 
видео.

То је била Сијера Невада, са врхом својим, Мулеј Ха- 
саном.

Да постоји таква лепота, то ми је сад најдубља утеха.
У северним, шпанеким покрајинама, киша пада месе- 

цима. Скоро сваки дан сипи у области која се зове Гали- 
ција. Некада, када сам морао да пуцам у људе, на руском 
фронту, ја сам ишао,27 погнуте главе, лежао, спавао, са28 
мртвима и рањенима, и увек је тамо падала киша. И та 
област у Пољској, као и ова овде, звала се Галиција. То ми 
није излазило из главе, док нас је пут водио кроз оне 
пределе Арагона и Манче где је вечита суша.

Тако сам замишљен пројурио гусгим шумама храстова 
и борова, а дан затим пролазио кроз редове старих маслина. 
У андалуским долинама има читавих шума маслина. Иду- 
ћег дана прошли смо пустињом у којој је тле испуцана и 
опаљена глина и дуж пресахлих река. У околини Мурције, 
земља је била дивна, непрегледна, зелека оаза. Идућег 
дана нисмо видели ни једне биљке. У околини Валенције 
све је било у цвећу и неранџама. А другде, као горостасни 
кромпири од камена, лежали су, на падинама брда, само 
долмени. Предео се стално мењао.

На друмовима, каткад, снег и лед над нама био је 
надохват руке. Сат-два доцније, гледали смо како се испа- 
равају солане код Кадиза, као у афричким језерима. Ишли 
смо кроз села где нико није видео никада иње. Гледали 
смо како на брду жене, под мишком, носе ћупове пуне 
воде у села где не шуми ни једна чесма. А испод тих истих 
брда, пружале еу се арапске леје и био је засађен памук и 
секла се шећерна трска. Шпанска земља нам се указа29 
раскошна и сиромашна, јалова и плодна у исти мах. Кат- 
кад је била жива, а каткад можда мртва, али никад није 
била простачка.30

Толико је у њој цвећа, да се у сећању најпосле и 
памти само по цвећу. Велики су њени вртови, дуге су 
њене цветне алеје, а цвећа има и у сандуцима по селима, 
пред кућама. Држе га и у бедним лонцима, у кантама бен- 
зина, у кутијама конзерви (па га има и у ноћним судовима, 
набијеним земљом, у сеоским прозорима).

Цвеће смо виђали у свим областима, дочекивали су нас 
са њим у свим градовима. Запазисмо га на свим дрвеним 
доксатима. И најсиромапшијим и циганскима.

Пре много година већ, знао сам стихове Камоенса31 
кроз које протиче, тужно, Тахо. Пре свог поласка и не зна-
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јући32 да се спремам у Шпанију, направио сам се смешан 
код нас тражећи да говорим на „народном“ универзитету 
о Гонгори. У Шпанији ме је меланхолија река ипак прене- 
разила. Оне су мртве и усахле скоро преко године, а и кад 
теку, једва теку, троме и плитке, у океан. Деси се ипак 
да настану олује, да севају страшне муње, да реке набу- 
јају лудо и поплаве сву околину. Одмах затим опет се 
смире, једва се мичу, рекло би се да стоје. Најмеланхолич- 
нија је, међу њима, највише споменута у шпанских пес- 
ника. То је Тахо. Око Толеда он се вије црвен и страшан, 
као да није од овога света. (Као Стикс, вели Барес.) Што 
ближе Африци, имена река у Шпанији све су лепша: Гуа- 
далвахар, Ретортило, Бембезар, Зухар.

У Шпанији је помешана и афричка фауна и флора. 
Неплодност и мисирска плодност, крај канала који су још 
из доба калифа. Никада нећу заборавити шпанске голети 
и одмах потом жбуње лимунова, бадемово дрвеће, каме- 
лије и палме, бапгге и насеља у цвећу и воћу. До којих 
смо дошли, силазећи из Естремадуре, кроз пустош неког 
језивог, афричког сна. Нигде нисам видео тако празне 
пределе и одмах затим такве воћке на дрвету, јабуке, 
брескве, кестенове, лешнике, гранате, смокве.

Мислио сам да Шпанија пропада, да је сва сиромашна. 
Али у прво време она се била јако подигла, обогатила, јер 
је била неутрална у рату. Када сам први пут путовао, год. 
1933, она се указа у великом, послератном богатству. Бас- 
кијске провинције биле су дрхћуће не само од политичких 
немира, него и од нових машина. Крај свих нереда, због 
аграрне реформе, Андалузија је пливала у неизмерном оби- 
љу. Видели смо задимљене индустријске вароши, обрађена 
поља и по висоравнима. У долинама свуд су се таласали 
широки усеви. Мислили смо да се Шпанија пробудила и да 
је, крај све заосталости, врло модерна. И после свега, и 
сада, чини ми се да једна нова Шпанија настаје. Ја сам, 
већ онда, сагледао шена поља пиринча, огромна стада оваца, 
црна крда свиња и далеке ергеле што су тутњале преко 
пољана, са галопом полукрвних Шпанаца и чистокрвних 
Арапа, чопорима црних бикова.

Јурили смо крај пустиња, одмах затим крај бескрајних 
башта патлиџана и бостана. Крај шума маслина и шума- 
рака дудова, крај винограда који су одлични. На стенама 
се јављају безбројна стада коза. Велике, дуге, жичане же- 
лезнице превлачиле су, над друмовима, руду из рудника. 
И у томе је (притиснута странцима) Шпанија неизмерно 
богата. Олова, на пример, има та земља више него ма која 
друга, и железа, и угља, и соли. Ипак, по улицама, види 
се толика сиротиња.

Крај потпуног мртнила афричких пристаништа, испод 
Кадиза, видели смо и одлична бродоградилишта и модерне,
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живе шпанске луке препуне бродова. Шпанија има и сада 
добрих пристаништа, има их 81 на броју. Некада, пре не- 
колико векова, она је владала свим морима и имала сву 
светску трговину у рукама.

Што се тиче сликарства, скулптуре, златарства, умет- 
ности уопште, великих маЈјстора, што се тиче библиотека, 
дворова, замкова, дивних вртова, и друге земље имају тога, 
али у Шпанији има свега тога без броја.

Шпанија је била некада обећана земља за песника, али 
и данас ова савремена Шпанија, крај свих тих револуција, 
није бедна, него велика. И више још: трагична, ванредна.

Сви се враћамо из Шпаније изнемогли од дивљења. 
Шпанија нас је све занела. Нисмо се нимало33 чудили, кад 
нам је дошао до руке један опис те земље, још из XIII 
века. Краљ Алфонс Мудри, својом руком, исписао је тада 
читаву химну својој земљи:

„Шпанија је прави рај. Она се купа у пет река: Ебру, 
Дуру, Таху, Гуадалквивиру и Гуадијани. Свака од њих оде- 
љена је од других високим планинама и обилним простран- 
ствима земље. Долине и равни у њој су велике и широке, 
плодност тла и воде њених текућица узрок да су жетве 
њене обилне и разноврсне. Скоро сву Шпанију росе пото- 
чићи и чесме, бунара у њој има свуд. Шпанија је богата 
житом, сочним воћем, пуна је риба. Млеко је у њој укусно, 
као и сиреви, дивљачи има напретек.34 Стада безбројна је 
пролазе, ергеле и мазге непрегледне пасу на њеним тра- 
вама. Спокојна је, јер је тврђаве многобројне бране („зе§ига 
е ћаз11<1а с1е сазШ1оз“). Распевана је јер има добра вина, 
безбрижна је јер има хлеба за сваког. Богата је оловом, 
коситром, живом, железом, бакром, сребром и златом. Има 
блага, драгога камења, мрамора свих врста, соли морске 
и соли камене, цинобера, иловаче и много других руда, од 
оних што се налазе друтде. Њена свила чини је раскошном, 
а има и воска да се осветли. Уље у њој потоком тече. Па 
и сам њен шафран доприноси њеној веселости . . . “
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ПУТОПИС ИЗ ЗЕМЉЕ АНЂЕЛА

1

У својој Историји енглеске цркве и енглеског народа, 
Бид (ВесЈа),1* један монах у самостану Џероу (Јаггоиг), у 
Енглеској, у VII веку средњег века, прича следеће: Гргур 
Велики, Папа (590/604), угледао је једног дана, у Риму, на 
тргу робова, неке, плавокосе људе беле коже, које су тр- 
говци робова били довели, на продају. Упита, ко су? Речено 
му је да су из Британије. Тамо су људи такви. А онда 
запита: јесу ли хришћани, или су незнабошци? Рекоше 
му да су незнабошци, пагани.

Авај — узвикну на то Гргур. Жалосно је да тако лепи 
људи припадају Оном, који је творац таме, и, да тако лепи 
ликови крију ум, који не зна за милостивог Бога.

Како се назива тај народ?
Одговорено му је д:а се називају Англи.
Право је да је тако — прича се да је Гргур рекао. 

Ап§еН! Имају лица анђела. Право је да буду наследници 
анђела, на небесима.

Писац ових редака мисли, сад — после 25 година про- 
ведених у њиховој земљи — да би ту анегдоту из средњег 
века требало ставити на прву страну сваке књиге о Енгле- 
зима, јер је Енглези, и сами, стављају на чело својих исто- 
рија, књига, уџбеника, и, не заборављају, да је испричају, 
сваком посетиоцу, странцу, који дође у њихову земљу и 
искрца се на њиховом острву.

Морам, међутим, да додам, да их вређа, кад им се каже, 
да у Европи постоји, о њима, и једно друго мишљење. А то 
мишљење је тим занимљивије, што потиче од истог писца, 
Бида, који је ту анегдоту унео о Енглезима, у увод своје 
Историје. Бид у истој Историји каже да је то перфидан 
народ. „РегНба С-епв“.
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Наведена анегдота учи се и по школама, и зна је 
свако дете у Енглеској.

Тај продужетак у  Историји Бидовој, не.
Што је, уосталом, схватљиво. Странци, већином, не 

знају, први део те приче, али понављају, вековима, други 
део.

2

Прекид са Европом

Енглески геолози и археолози тврде, да је једна гео- 
лошка катастрофа прекинула везу између Европе и бри- 
танских острва. Отприлике, пре шест хиљада година. Човек 
је, кажу, то, својим очима гледао. Требало би, међутим, 
дићи, Енглеску, само 50 метара из воде, па да британско 
острво опет буде део континента. Тако кажу. Оно што не 
кажу, а што је, за странца, прва тачка у програму о Енгле- 
ској земљи анђела, то је: да Енглези тај напор уздизања 
свог острва 50 метара, из воде, не би учинили, ни кад би 
могли то.

Прва тачка података о земљи анђела је: Енглезима је, 
и данас, мало, да нису, што и остала Европа. Још увек им 
је мила, све до данас им је била мила, њихова дивна усам- 
љеност у мору. 8р1епс1Ш 1во1а1доп.

Да их, од Европе, дели канал, и данас им је утеха, на 
дну срца.

Вековима им је тај, кинески зид, од воде, био мио.
Иако2 су геолошки отворени према Европи, иако3 сто- 

лећима долазе у Европу, и разилазе се по целом свету, 
пред странца, који долази у земљу анђела, дижу многу, 
видну, и невидљиву, препону. На пример: одлажу, одлажу 
— иако4 је то могуће, иако5 се о том већ и говори — тунел, 
који би их, испод мора, са Европом везивао, или зидање 
моста, од њихове обале у Француску. А чувају и невид- 
љиве „кинеске зидове“, на пример у језику. који говори 
око петсто6 милиона људи на свету. Ортографију. За коју 
је енглески писац фантастичних романа, Велс (Н. О. ШеИз), 
рекао, да је идиотска. Један други енглески писац, Шо 
(С. В. Вћачу), оставио је, у тестаменту, на реформу писма, 
милион фуната стерлинга. Та реформа није подузета, ни 
до данас. Иако7 устав гарантује, тестамент, као право, и 
сматра се за светињу, тестамент Шоа, није извршен, а 
новац се, полако, пребацује, на употребу у другу сврху. 
Писање енглеско остаје мандаринско. Што Енглези не 
сматрају, нимало,8 за бесмислено, него врло корисно. Сма- 
њује број нешколованих при улазу у администрацију. Чува 
места за класу, школовану. За класу имућних.
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Тек сад — под притиском економским — Енглези, нај- 
зад, почињу да припремају и реформу рачунања, мера, 
новца, што је досад сачувано онако, како је било, веровао 
читалац, или не — у Вавилону.

Енглези су били, вековима, као код своје куће, у Азији, 
у Африци, у свом колониј алном царству — али не у 
Европи. Њу зову и сад: други континент. Кажу, „отишао 
на континент“. Борави на континенту. А Црнци, кажу, по- 
чињу при прелазу, на континент — у Калеу (Са1а18).

Један, оправдан, узрок, те љубави према Каналу, био 
је: стратешки. У целој енглеској историји, све до наших 
дана, то је факт, који је био пресудан за постојање Ен- 
глеске. Канал је, чак и у прошлом рату, био спас за Ен- 
глеску и они су тога свесни, много више него Европа. Лорд 
Ст. Винсент (51. Ушсеп!) рекао је, у доба ратова са Напо- 
леоном, о томе, ово: „Ја не кажем да Французи не могу 
доћи. Ја кажем само да, преко воде, не могу доћи.“

Та инсуларност, дабогме, имала је, за Енглезе, и многе 
друге последице. На пример, чувену енглеску црту необа- 
вештености. Читалац ће имати прилике, у мојој књизи, да 
о томе чита много примера.

Иако9 је Енглеској најближа Француска — иако10 су 
са Французима, вековима, повезани, и у добру, и у злу, и 
кад је рат, и кад је мир — у времену у ком је лорд Вин- 
сент то рекао о Французима, десило се, у једном малом 
месту у Енглеској, следеће: становници су ухватили у 
свом наеељу једног мајмуна, који је био побегао од свог 
госе, и изгубљен. Ухватили су га и предали властима, уве- 
рени — озбиљно — да је то француски, шпијун. (То није 
измишљено као шала.)

Што ее пак тиче необавештености Енглеза, о другим 
земљама и народима, то је већ давно, досадна тема. Чувени 
су примери те необавештености, и код великих, енглеских, 
државника, као што беху: Паместон (Ра1тегз1:оп), Лојд 
Џоџ (1Лоус1 Сеог§е) и Чејмбелин (Сћатћег1аш.)Л1 Овом по- 
следњем, у току прошлог рата, Чехословачка је била: ,,да- 
лека и непозната земља“.

За време мог боравка у Лондону, та необавештеност 
се прикривала, као што је то обичај — леп обичај, Енглеза 
— смехом, хумором. Хумором, који је другима, често, чу- 
дан, и несхватљив. Приликом једног ручка са страном 
штампом, енглески министар спољних послова, лорд Хјум 
(Ноте), држао је говор, пред представницима Индије и 
Пакистана. Причао је весело, о необавештености енглеских 
државника као да то треба да за нас буде утеха. Он је, 
каже, свршио школу у Итну (Е1оп). А тамо, кад би се, при 
политичким дебатама, поменула индијска земља Музаоге,
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или варош БеИп, он и шегови другови мишљаху, да је реч 
о једном човеку и његовој жени, из једног, индуског епа.
— Ствар је, данас, разуме се, ређа, али, пре, та необавеш- 
теност, није била нимало12 комична — за друге. Била је то 
инсуларност империје у којој — као и у шпанској, некада
— Сунце никад није залазило.

Та необавештеност, безбрижна, била је и цинизам јед- 
не велике имлерије, а не неспособности да се учи. За време 
дугих, крвавих, ратова у Европи, током XVIII века, ен- 
глески премијер Валпоул (Ша1ро1е), који је био и те како 
обавештен, за своје доба, рекао је, следеће, тадашњој ен- 
глеској краљици: Мадам — (тако се каже само краљици), на 
бојним пољима Европе има, ове године, педесет хиљада 
мртвих, али, међу њима, нема нијвдног Енглеза.

Отуда је био и презир, који су Енглези осећали, и по- 
казивали, донедавна,13 и у својој земљи — а нарочито у 
својој земљи — према странцима. У Енглеској је, уз реч 
за странца (1оге1§пег), ишао, у широким круговима, и при- 
дев „ћ1оо(1у“, што значи „крвави“, граматички — али што 
има и друга, врло ружна, значења, која није могуће штам- 
пати. Енглези тај придев, за странца, употребљавају све 
мање, али су га, до наших дана, нарочито у широким ма- 
сама, употребљавали. За време прошлог рата, на пример, 
писац ових редака, и бивши гувернер народне банке Пољ- 
ске (А^ехзапбгото-Љ), емигрант — његов професор — до- 
били су, некако, у исто време, британско држављанство. 
Том приликом, уморан, чувен, гувернер, који се већ био и 
оженио у Енглеској, рекао је, у шали, чиновнику, који му 
је издавао папире о држављанству: Одсад више нећу бити 
„Мообу 1оге1§пег“. На што му је Енглез, доброћудно, са 
хумором, одвратио: Заиста господине. 1пс1еес1, 51г. Отпада 
„1оге1§пег“, али оно друго остаје.

Енглеска је, пре свега, донедавна,14 била нека врста 
европске, мале, Кине, велике земље са презирањем стра- 
наца. Што се тиче странаца, они, разуме се, нису могли 
знати, све о тој одељеној земљи. Нису знали, често, чак ни 
то, да „Енглеска“, као целина, постоји, али у три дела: 
Енглеска, Шкотска, и Велс. А уз то и Северна Ирска. То 
јест, то је, такозвана15 ујвдињвна Краљевина. Велика Бри- 
танија, међутим, обухвата: Енглеску, Велс и Шкотску. А 
Енглеска, само Енглеску и Велс. Острво Ман, и острва у 
Каналу, близу Француске, не спадају у Енглеску, ни у 
Велику Британију. Она су депандансе круне (Берепбешпез 
оГ 1ће Сгочт). Све је то смешно. Међутим, у практичном, 
јуридичком, и административном, погледу, није нимало16 
смешно. (Осгрва у Каналу, на пример, била су, за време 
рата, окупирана од Немаца. Нису се држала сјајно. Казне,
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међутим, није било. То су аутономне покрајине. За време 
почетка прошлог рата енглески краљ умало није огласио 
сам себи рат! Као суверен Ирске, и Јужне Африке. Ирска 
није ушла у рат. Јужна Африка јесте.)

3

За Дон Пацифика

Европа је, у античко доба, мало знала о енглеским 
острвима. До н»е беше отпловио понеки17 Грк, из Средозем- 
ног мора. О једном, коуи се звао Питеја, зна се, да је допро 
пловећи око британских острва, чак до арктичког мора. 
Европљани су тражили, на британским острвима, ирско 
злато, али су та острва, и у шестом веку, у Византији, 
била тако непозната, да историчар Прокопије, у Византији, 
пише, да је то „далека земља, у којој етанују авети“.

Све до модерних времена мало је посетилаца, из Евро- 
пе, у Енглеској.

Донедавна18 се знало о Енглеској само то, да стоји на 
два стуба: на монархији и злату. Сад ни то више није си- 
гурно.

Углавном,19 сваки, у Европи, био је чуо понешто,20 о 
енглеској морнарици.

Кад се паша у Египту био успротивио султану, и по- 
бунио, године 1840, Енглеска је послала флоту пред Алек- 
сандрију. Кад је разјарена гомила Атињана спалила дућан 
једног јединог грчког трговца, који је био британски др- 
жављанин (јер је дошао из Гибралтара) — Енглеска је 
претила, ратним бродовима, Грцима. Та охолост Енглеза, 
у међународним односима, трајала је све до наших дана. 
(Године 1913, на пример, у Лондон су били дошли, на ми- 
ровну конференцију — после балканских ратова — преми- 
јери балканских држава. Кад су се преговори били отегли, 
енглески министар спољних послова, Греј (81г Е<3шагс1 Сгеу), 
позвао их је, и рекао им: „Погпишите, или одлазите.“ 
„81§пе2 ои а11е2.“ То је, иначе, био, један од најплеменити- 
јих Енглеза, у приватном животу.)

Чудновато је, међутим, да су та острва, у преисториј- 
ска времена, била у уским везама са европским земљама. 
Нарочито у доба Келта. Остаци и ископани предмети ар- 
хеолога, тог времена, сјаје у Лондону, по музејима — као 
да су златне маске неких Бнглеза одевених по моди Ми- 
кене. Нарочито су биле тесне везе тих острва и царског 
Рима. Цезар је долазио до Лондона, а долазили су и други 
цезари, са својим легијама, против којих је дигла побуну 
британска краљица, по имену Будика. Она се, кад је побе-
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ђена, отровала. Њу Енглези, у школама, истичу, и сад, као 
пример женске храбрости на британским острвима. Једино 
се, такозвани,21 Пикти, у Шкотскај, нису покорили Римља- 
нима. Против њих је император римски, Хадријан, подигао 
неку врсту кинеског зида, чији се остаци могу видети и 
данас. Од ушћа реке Таин, па до града који се звао 1л1§и- 
уаШит, а који се сад зове Калаи (СагПз1е). Зид је био ви- 
сок шест метара, а брањен из двадесет и шест тврђава, 
које су имале посаду римских, и локалних, трупа. Зид и 
сад, ископан — реконструисан — иде са брдашца на бр- 
дашце, кроз таласасту земљу, зарастао жбуњем и шумар- 
цима. Са тих хумки, видик је далек и свршава се у тала- 
сима земље, и бледоплавим22 небесима. Дотле је била по- 
вучена граница римског царства! Време је расуло зидине, 
утврђења су нестала, остала је само дуга, змијугава, линија 
смањеног зида од киклопских каменова. (Један император 
— Зеуегиз — умро је у рату против Пикта. Константин 
је из Енглеске кренуо да осваја Рим. У знаку крста.)

Са енглеских острва одлазили су у Европу, после, би- 
скупи хришћанске цркве, да и они учествују у црквеним 
саборима. Не зна се да ли је било британских епископа на 
чувеном сабору, у Никеји, али се зна, да су били на сабору 
Аруминијума — данашње вароши Римини — у Италији. 
Године 359. (А то се зна, зато, што су ти бискупи били 
једини, који су тражили да им се плате путни трошкови.)

Рим је напустио Енглеску године 406.
То је био први прекид између тих острва и Европе, а 

трајао је све до године 597. Енглези уче децу, у школама, 
да је то било „мрачно доба“. Вековни утицај, после, из 
Рима, из Европе, на тим острвима, био је само латински 
језик. Тај језик је био језик, не само цркве, него и школа, 
па и енглеске литературе. А још више, судства.

Треба то знати, да би се разумела једна од највесели- 
јих црта данашњих Енглеза, а то је: утрпавање латинских 
израза у говор, са енглеским изговором латинског. Још мно- 
го луђим, него што је латински изговор у Француској. 
Иако23 је вероватно, да је изговор латинског најближи ори- 
гиналу, онакав, какав је у Италији, и Шпанији, Енглези 
сматрају да треба тај језик — природно — изговарати, ен- 
глески. То је права посластица чути у Енглеској, у Лондо- 
ну, данас, Енглези, на пример, кад кажу латинско „ргтта 
1ас1е“, кажу: „прајмафеше".

Цесара изговарају: Сизар.
Јесус — као: Џизус.
Бид, историчар енглеске цркве, прича како је један од 

саксонских поглавица средњег века успео да наговори те 
пагане, да приме хришћанску религију. Живот људски ли- 
чи — рекао је — на врапца који улети у дворану, кад
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седимо, у зимско доба, крај огњишта. Унутра је тооло, а 
напољу пљушти киша и завија ветар. Врабац улеће и, за 
тренутак, нађе се у сја1ју огњишта и топлоти, а затим из- 
лети опет и нестаје у ноћи, откуд је и дошао. Тако — рече 
— пролази и живот, а шта је било, пре њега, и шта ће 
бити, после њега, не знамо. Ако пак та нова вера зна то, 
да је примимо.

Ни после више од хиљаде година разлог енглеске ре- 
лигиозности није друго, него то. Неки сентименталан пут 
ка гробу. Гробља су увек насред24 села и вароши, па и у 
Лондону. А у тим гробљима седи се, на клупи.

Црква се налази обично насред25 гробља.
Лондонски крематоријуми ничу и зато, пгго, за гробља, 

више у Лондону, нема места. Терен је скуп. Плаћају се 
огромне своте за квадратни метар зидалишта кућа. Иначе, 
права слика енглеског села, и варошице, не може бити, без 
цркве, насред26 гробља. Нигде нема лепших ружа него, у 
Енглеској, и Шкотској — на гробљима. (А на клупама гроб- 
љанским увек има, у пролећу, љубавних парова.)

Та веза, са гробом, толико је дубока, код Енглеза, да 
на сахранама, у Лондону, ретко има суза. Да наведем један 
пример.

За време прошлог рата, једног дана, два немачка лов- 
ца, дошла су над Лондон, непримећени, усред27 бела дана. 
Било је подне. Спустили су се ниско и изрешетали метцима 
улице, над којима су пролетели. У једној је била школа, 
пуна деце. Мртве деце било је на стотину. Сахрана је била 
идућег дана. Више од стотину парова родитеља, гледао је 
писац ових редова, како корачају, лаганим, достојанстве- 
ним корацима, иза сандука своје деце. Процесија се крета- 
ла немо, до гробова. (Ни један отац није плакао. Ни једна 
мати није плакала. Није било — бар се тако чинило — ни 
једне сузе.)

Било је само ћутања.
Друго је питање: да ли је тако било, зато, што смо 

били сред рата?
Тацит каже, прича — измишља — овакав говор бри- 

танског поглавице у рату: „Ми који смо на крају света, 
последњи смо међу слободним људима. Досад смо били 
брањени удаљеношћу и усамљеношћу наше земље, по чему 
смо се и прочули. Уживали смо углед, који, непознато, 
има у свету. Данас, међутим, наше су границе изложене 
непријатељу и иза нас нема више ни једног народа. Ничег 
сем морских таласа, морског стења. Опкољени смо од Рим- 
љана, који су опаснији, и од мора, и морских стена, јер 
код тог непријатеља ништа нам не би вредела, ни разумна 
предаја. То су пљачкаши који су опљачкали цео свет, па 
сад покушавају, да опљачкају и мора. Богатство противни-
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ка само их привлачи, још вшпе, јер су грамзиви, а привла- 
чи их и сиромапггво, јер се надају да над њим могу да 
владају. Исток и Запад није довољан да се они накљукају. 
Нгасо им није раван у беснилу којим нападају, и на сиро- 
машне земље, и на богате. Пљачка, покољи, грабеж, зове 
се, код њих, држава, а кад начине пустош у свету, то на- 
зивају, мир.“

Скоро све чувене фразе СћигсћШа, у прошлом рату 
тако рећи плагијати су, али није ни чудо. Често је читао 
Тацита.

А у Енглеској није срамота, кад се понови нека лепа 
фраза из прошлости, као да је нова. Нико не пита, ни чија 
је, ни откуда.

4

Упорност Енглеза

Ледено доба Енглеске дуго је трајало. Имало је своје 
реке, глечере, који су текли, са Северног пола, на Енгле- 
ску, све до данашњег тока Темзе. Траг тога је остао. Отуда 
су и брда у Енглеској већином округла, гола, тврда. Међу- 
тим, има много брдских предела у Енглеској, па се, каткад, 
странцу, чини, планинска земља, пгго није. Јако је, по- 
негде,28 питорескна, у брдима. Нарочито у Шкотској и Вел- 
су (̂ А/аЈез).29* Главни врх у Шкотској — највиши у Енгле- 
ској — Веп Иетз, висок је само 1.341 метара. Сноудн 
(Зштћоп) у Велсу 1.094, Скофелпаик (ЗсаЈеП РГке) само 
983, а тај је најомиљенији, у земљи песника, у, такозва- 
ном, „диштрикту језера".

Све то не значи да Енглези заостају, у планинарству, 
за осталим народима. Напротив,30 чувени су били, и први, 
у Алпима. Тренирају на својим оштрим стенама, иако31 
нису високе, али их има доста. Довољно, за крјање врато- 
ва. Новине су пуне вести, преко целе године, о таквим 
несретним случајевима. Листа Енглеза који су покрјали 
кости, при пењању, на стенама, дуга је, сзаке године. Веж- 
бају се тако за пењање на Монблан, па су први и на Хи- 
малајама. Та тврдоглавост Енглеза није ништа ново. О њој 
већ и 51еш1ћа1 — и сам Енглез пореклом — прича.

Он прича како је правио дивне излете у околини Ри- 
ма, у друштву енглеских дама, и, како су оне, у Риму, 
приређивале балове, на којима је било могуће видети не- 
колико чудесних бабаца, какви се једва даду замислити, 
али и, пет, младих Енглескиња, небесне лепоте.

Стендал описује и неколико Енглеза из тог друштва, 
за које каже, да су уобразили, да њихово мало острво тре-
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ба да буде модел, за цео свет. Они, каже, знају само за 
једно уживање у животу: да се увреде.

Уживају у побеђивању препона.
Једног Енглеза, из тог друштва, насликао је, тако, да 

и данас може изазвати дивљење, и смех, Европљана. Тог 
човека су могли, каже, да развеселе, само кад би му дали 
да јаше једну од најопаснијих и најлуђих мазги.

Она га је треснула о земљу три пута.

5

Клима у  Лондону

Као и свако острво, Енглези су свет за себе, пун тра- 
диција и обичаја. Прошлост у Енглеској меша се, сваки 
дан, у садашњост, чак и модерног Лондона. Тацит је напи- 
сао књигу о Енглезима, то јест становништву острва њего- 
вог времена, у првом столећу, али је од тога много што- 
шта,32 у Енглеској, тачно и сада. Тацит каже да становници 
британских острва имају риђу косу и дуге ноге и руке. 
То је тачно, и у Лондону, и сада. Нико нема, дуже стопало, 
него, чак и лепа, Енглескиња, а често ни дужу ногу. А 
нгго се тиче климе, Тацит им пребацује, да је кишовита. 
И магловита. Али, да јаке зиме и нема. Томе се у Лондону 
и у Енглеској, ни данас, не би могло додати, ништа. Каже 
и да усеви лагано зру, али брзо расту. А да је томе узрок 
енглеска влага, и на земљи, и на небу.

Да је писао о Ирској писао би још горе.
Отуда, у Лондону, крокуси заплаве и зажуте, у парко- 

вима, већ фебруара и марта, отуда и лепота јабуке у Ен- 
глеској, која цвета рано, као у Јапану трешња. Отуда се 
трава у Лондону и околини зелени, преко целе године, а 
Сунце успева да је спржи, већ за неколико дана — ако је 
лето вруће. Тада се Енглеска и Лондон претварају у Шпа- 
нију. Све је сасушено. Отуда и енглеско пролеће — једно 
од најлепших на свету — али хладно, и светло, као месе- 
чина. Отуда и боја мора око Енглеске — коју Шекспир 
назива „сребрном“.

Отуда и флегма Енглеза кад киша, у Лондону, и Ен- 
глеској, пада, данима, па и недељама, сваки дан, и сипи у 
све вароши и села.

Странац ће у Енглеској, хтрве године, омрзнути, пре 
свега, кишу.

Заволеће је после 25 година.
Капи кише се тада већ претварају у цветиће који за- 

сипају човека.
Отуда, каткад, и усамљеност Енглеза, на пример по- 

менутог Греја (енглеског министра спољних послова). Он
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је, скоро слеп, после смрти своје жене, живео повучен у 
своју кућу, где је излазио само до својих пачића на води. 
Није могао ни да их види јасно, али су они долазили, брзо, 
да их храни, из руке. Мрмљао је и разговарао још само са 
њима. Ишао је гологлав, а нарочито кад би падала киша.

Све док и сам нисам заволео капи кише, у лицу и ко- 
си, нисам могао да верујем да то није ексцентрична црта.

Киша у Лондону постала ми је, после 25 година, драга.

6

Познато је, у неурологији, да клима утиче на психу 
човека, и жена. А предвиђа се да се климат и мења, и да 
човек, од промена климе, огугла. Аклиматизациј а човека 
је једна од најлуђих комедија у животу једног човека, а 
пуна изненађења и у историји човечанства.

Посматрао сам, годинама, аклиматизацију странаца у 
Лондону, а нарочито Шпанаца. Била је луда. Неке је до- 
водила до очајања (једног шпанеког писца скоро до луди- 
ла), а неке, до невероватног уживања у писању, и раду 
(Мадаријага).

Земља, о другој земљи, обично, увек зна само мало, а 
о клими, у некој другој земљи, већином, само низ анегдота, 
формула, фама. Оно што, пре евега, чини климат Енглеске, 
то је, да је океанска, атлантска. Киша и влага је главна 
црта, промене су нагле, а зима девет година умерена, десе- 
те опггра, после опет блага. Лета кишовита и ветровита, 
а тек сваке пете, или десете, топла и дуга. Лепа су, међу- 
тим, скоро сваке године, пролећа, пуна раних, процвалих 
нарциса (баНосШб). Енглези кажу да је њихова клима ство- 
рена за радника. За рад.

Нигде нисам видео већих мајстора лењовања.
Да би клима била, кажу, пријатна, Енглезу је потребна 

хигигјена. Комфор.
Тачно. Сиротиња, тог, ни у Лондону, нема. Напротив, 

пун је ћумеза. А што се тиче оних, који имају капитала, 
ти су, то је познато, у гомилама ишли на ривијере Францу- 
ске и Италије, а сад вду на Бахамска острва.

За промену климе и хигијену потребно је новаца.
Има, међутим, и сад, у Лондону, кишовитих година, 

кад клима депримира човека, и људи постају, под утица- 
јем климе, гомиле намћора, пијаница, па и манијака. Ве- 
лики је број хомосенсуалаца и онаниста.

Честа су убиства — перверзна — која врше чудњаци 
над младим девојчицама и дечацима. (Треба, међутим, узе- 
ти у обзир, при тим статистикама, да је то ипак, мали 
проценат, од толиких милиона.)
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Главна последица такве климе, тог острва, је, да човек 
и жена, крај свих, увек истих обичаја, форми опхођења, 
речника увек истог, истих фраза, крију у себи потенцијал- 
ног чудњака, изузетка. Тако Енглез и Енглескиња, крај 
све униформности производа ЈГондона, Оксфорда, Кембри- 
џа, крије у себи, изненађеша. (Енглез је Лир. Енглез је, а 
не Данац, Хамлет. Енглескиња Офелија, и Росалинда.)

7

Тацит каже да Британци, кад је реч о владарима, не 
праве разлику између мушкарца и жене. То је тачно и 
данас.

Занимљиво је све, што Тацит меће у уста Британаца, 
нарочито њихових поглавица — али што, разуме се, не 
мора бити истина. (Није увек ни данас.) Он, на пример, 
каже, да су се Британци одржали на свом острву, зато, 
што имају дугачке ноге. Тачно је и данас да Енглези, као 
спорт, и у старосги, у пољу, воле да трче, на дуге стазе — 
али кије тачно да становници ових острва беже, као кука- 
вице. Све се може рећи, о Британцима, и Британцима, и 
данас, али не, да нису храбри у  рату.

У последње време, на олимпијадама, можда више не 
побеђују као дискоболи, или бацачи копља и кладива, па 
ни у хрвању, па чак ни у боксу, али побеђују, својим ду- 
гим ногама, и сад, често, у трчању на дугу стазу.

Тацит је запазио и главну, географску, црту овог остр- 
ва, а то је, да, море, да морски заливи, да, утоке река, за- 
диру, дубоко, у унутрашњост Енглеске. Не треба забора- 
вити, да, ки једна, географска, тачка, Британије, није да- 
леко од мора. То тумачи много штошта,33 у енглеској исто- 
рији, па и у њиховој садашњости. Трче и данас, ујутру, 
чак и у Лондону у Хајд Парку. Прелазе океан на чамцу.

Папа Пије II — Аепеа Р1ссо1огшш — записао је једну 
другу црту геологије, у Британији, коју Тацит није могао 
приметити: да, на овим острвима, и, у  Шкотској, има мало 
шума и дрвећа. На тридесет хиљада квадратних миља, 
данас, само 1.400. Ветрови, који, око обала, зими, дувају, 
прелазе брда и долине, а долазе чак са Северног пола. Без 
препрека.

Главна црта прошлости у Енглеској, која се у ино- 
странству, често, превиђа, јесте, да је овде велика инду- 
стрија почела већ у XVII веку. Јелен се овде лови, не у 
шуми, него на оголелим брдима. Аристократе у Шкотској 
имале су последње шуме, за себе, за лов јелена. После су 
се, и те последње шуме, претвориле у паркове, око њихо-
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вих двораца. Ловила се лисица, са коња, псима. А од свих 
тих шума, остао је, сад, каткад, само ред дрвећа, као међа.

Та међа, приватног имања, плот приватне својине, то 
је данас последња светиња у Енглеској.

Недостаци сточарства, на британским острвима, међу- 
тим, нису, ни последица климе, ни лењости становника, 
ни последица незнања. И сада је, на пример, једна пасма 
приплодних бикова, из Шкотске, чувена. Међутим, она се 
често и увози, из прекоморских земаља, куда се била 
иселила. Та дегенерација бикова постала је била, недавно, 
питање части у Енглеској, а шкотска аристократија, после 
овог рата, осетила се побуђеном, да осветла традиције 
приплодних бикова, па и еточарства, на овим острвима.

Занимљиво је да се том задатку поеветио, највише, 
један од најчувенијих команданата британских командоса, 
човек, који је, лудачки храбар, био вођ, при неуспелом 
десанту на Нант (Иап1:е5), у Француској.

ћогс! ћоуаћ
Пренасељеност острва је, међутим, данас, толика, да 

енглеска пољопривреда, иако34 је одлична — као и дан- 
ска — остаје само слаба паралела импорта, из далеких 
земаља. Тачно је да нема лепших ружа, на пример, него 
што се виде, у главном граду Шкотске (Ебтћиг§ћ), у вр- 
товрша и на гробљима, али је тачно и то, да је пољоприв- 
редни радник, у Енглеској, најгоре плаћен енглески рад- 
ник.

Цела ее обала мучи око рибарства.
Као неки огромни полип, који гута воће и поврће, 

Лондон узима највећи део безмерног увоза из иностран- 
ства, у свој трбух, а гута и највећи део онога, што произ- 
води енглеска пољопривреда. Сва поврћа стижу, у Лондон, 
у дутачким возовима, после дугог пута. Отуда потреба за 
хемикалијама — чак и отровним каткада — прво у земљи, 
да би се повећао проценат плода, а затим и на поврћу и 
воћу, да би се одржали свежи, и буду привлачни, за око 
(фарбање наранџи, мазање јабука, инјекција у воће, хе- 
мијска „освежавања“ итд.). Отуда заједница распродаје 
цвећа и поврћа — као да су раритети. Отуда, апотекарска, 
пажња, паковања и мерења. Отуда и могућност пласмана, 
најскупљих и најређих плодова из целога света. Пре, ен- 
глески се народ, хранио, једноставно, скоро истим јелима, 
вековима: сланином свиња, енглеске врсте, хлебом и пивом.

Данашња храна милиона становника Енглеске, и на- 
рочито Лондона, последица је, социјалних промена. Она 
сад није боља, него гора.

Купус, риба и кромпир, чај и слаткиши.
Чувеног вођу социјалиста — за време прошлог рата 

— који се звао Бевен (Веуап), а који је био (по мом миш-
413



љењу) већи говорник од Черчила, то је навело, да, у Пар- 
ламенту, узвикне, да енглески народ постаје старац, који 
сиса слаткиш. И заиста, слаткиши, свих боја, зелени, цр- 
вени, плави, жути, шарени, офарбани, синтетичним праш- 
ковима, постали су главна радост становништва, а наро- 
чито сиромашног становништва.

Бевен је Енглезе, иронично, назвао, тим поводом 
„зи§аг <3ас1с1у“, хпто је, поред осталог, изазвало мржшу 
конзервативаца против тог Велшанина, сина рудара. Ирску 
је, индустријализација Енглеске, навела, да шаље раднике у 
омрзнуту Енглеску. Инјекциона фертилизација, у сточар- 
ству, постаје у Енглеској општа — а није мали број и 
жена, које прижељкују, ту врсту зачећа. Ни мали број, 
таквих, мужева.

8

Од почетка, Енглеска, се чини чудна, као неки калеи- 
доскоп Европе, који није више Европа. И подела рада, и 
класа, код Енглеза, чини се различита. Различит је Лон- 
дон, а различит, од Лондона, низ других, енглеских, вели- 
ких, пристаништа. Различите су велике вароши Инду- 
стрије, а различите и оне, које су финансијска седишта. 
Различите су вароши Универзитета. Оне, које су вароши 
чувених катедрала. Оне, које имају локални колорит. Оне, 
које су буколичне — градови великих паркова. А не треба 
ни да додам: и оне, које су вароши пензионера. Исто је 
тако честа разлика, и у пределима, шкотским, велшанским, 
корнвалским, па и Јоркшера (УогкзМге) и Ланкашера (Бап- 
сазћпе), а Кент је башта. Таквих разлика, разуме се, има, 
у свим европским варошима и земљама, али је, на овим 
острвима, куриозна. На свој начин, и само становништво 
жели, да остане питорескна мешавина људи и жена, међу 
којима има великих ексцентрика.

Капитал је подигао, у сваком месту Енглеске, дуге 
редове истих кућа, зиданих по ланчаном плану, исте баш- 
тице, пред њима, са истим цвећем, зеленкадама, лепим 
катама, са истим фирмама бакала, рибара, пивница — али 
Англија је остала, збирка, чудноватих, типова и боја. Евро- 
па, већином, зна, оног Енглеза — са лулом у устима — 
који је, према речима самих Енглеза, најгора врста Енгле- 
за. „Енглез у иностранству". Тће Епдћзћтап аћгоаб.

Међугим, све до наших дана, било је, у Енглеској, љу- 
ди, који нису, никад, били макли, даље, од свог места ста- 
новања. И данас велики број Енглеза, нарочито средњег и 
радничког сталежа, не жели да летује у иностранству, па 
остаје код куће, то јест дуж својих обала. Креће се старим,
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ускотрачним железницама, по околини, па и дуж малих 
канала, који постају омиљени, после дужег заборава. Ен- 
глеска омладина враћа се мушкој моди, доба Едварда VII, 
а аристократија шеширу, какав је био, кажу, на глави 
чувеног хајдука, ко>ји се звао Робин Худ (Коћт Носк1). 
Нигде се не виде такви капути, ципеле, шешири, као у 
Лондону, нити игде, такви бркови. Нема апсурднијих, жен- 
ских, хаљина, него на женама при чувеним тркама, прили- 
ком „дербија“ (Тће Бегћу), или тркама, у месту Ескет 
(Азсо!). Истина је да су енглески предели, у равни, моно- 
тони — хоризонта нема — а предграђа су, сва, ружна, па 
чак је и море, око Лондона, сиво и оловно — иако35 највећи 
песник Енглеске каже, да је „сребрно“. Иако36 нема шума, 
свуд има гајева. Биљке и гране се боре, и у индустријским 
пределима, и стоје зелене, умирући, око засеока и послед- 
њих кућица.

У сиромашним и пустим пределима Шкотске, још увек 
скачу фореле, из потока, као последње, златне капљице 
вода, које је осветлила дуга.

Кад све изгуби у животу, Енглез се теши природом.

(Одломак.)



ДОДАТАК I
Туристички водичи 

и други
туристичко-пропагандни текстови



НАШЕ ПЛАЖЕ НА ЈАДРАНУ

Море, сиње, безмерно, плаво море има моћ божанску. 
Из њега је све постало. Оно је створило државе и народе, 
чији живот не личи на наш, чемеран, груб и тежак; море 
је створило државе и народе чија је прошлост пуна славе, 
богатства, злата, чији је живот пун еветлости, снаге и 
лепоте. Море је подигло Шпанију толико да је освајала 
светове, море је обогагило малу Холандију, толико да је 
у њој живот био непрекидно, гојазно весеље, море је 
пљускало огромну Америку док ју није претворило у бес- 
крајну висораван насељености, рада и уживања. Море је 
избацило из евојих пенушавих таласа грчке богове, његовн 
вали разнели су по свету азијска воћа, море је бацило 
Нормане са магловитог и црвеног северног стења на пеш- 
чане спрудове левантинске, а Арабљане подигло до брда 
европских, где су сенке вечери хладне и тамне. Свет ова- 
кав какав је створило је море. Судбина нашег народа дру- 
га је, откада је ослободио своје море Јадранско, у то треба 
да смо сви дубоко уверени.

Ко никада није стрмоглав заронио у таласе и запливао 
према пучини бескрајној, тај не зна најдивнији осећај ута- 
пања у бездан и тишину. Ко никада није, отвореним очима 
заронио у модре дубине, где рибе љубичастих репова 
плове и црвени ракови чиле под плавим водама и жутим 
стењем, тај не зна најдивнији осећај стапања са светлошћу 
подводном и подземном. Кога још никад није преврнуо 
буран талас морски, одбацив га у вис, тај још никад није 
чуо чист и весео смех. Наша обала на Јадрану лепша је 
од свих морских обала и наша купалишта и летовалишта 
дуж јадранске обале треба да постану, па и постају, онај 
крај наше земље који највише волимо, његовог Сунца 
ради, његових ветрова ради, ради његовог руменог Месеца, 
ради његових звезда, ради његових летњих дана врелих 
као пешчана пустиња и ради његових пролетних ноћи чи- 
стагх и дубоких као плава небеса.
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Оне који у пролеће нагрну на обалу морску, мирисну 
од цветова, или оне који силазе зими са снежних и прља- 
вих вароши на море обасјано топлотом, или оне који лети 
поврве на плажу наших јадранских купалишта, да месе- 
цима опаљени, изгорени и голи, дочекују таласе и удишу 
бескрајни и слани дах пучине, воде доле три пута који су 
сви ванредни.

Кроз бели Загреб, дуж румену и питому Бановину у 
дубоке шуме Горских Котара, са врхова под небом, изне- 
нада, серпентинама, под расцветане бадеме Св. Ане, до 
Сушака, води први. На том путу, најудобнијем засад, де- 
шава се зими да су прозори возова завејани све дотле, док 
се, при силаску на Сушак не укажу процвале воћке, у си- 
ромашним вртовима, међ камењем. А лети, док доле пуца 
камен, у подне, од топлоте, у шумама горе, изнад хиљаду 
метара дочекује хлад четинара и борова мрачан и зелен, 
пун мириса сенокоса и дивљег биља, кроз који се као кроз 
маглу назиру огромне планине и врхови хладовити и се- 
верни. Тај силазак на море Београд—Загреб—Сушак нај- 
лакши је, најбржи је и најудобнији. По њему може се 
одлазити на море за дан и преко ноћ, као што се у енгле- 
ском викенду (луеекепс!) бежи до мора које освежава, сти- 
шава и испуњава радошћу и чулношћу.

Други је пут, преко Огулина—Книна на Сплит херој- 
ски. Та пруга води кроз пејсаж необично драматичан и 
висоравни големе, суре и мрачне, често узвишеније од 
бескрајне летготе црногорских висија. Најпосле, после ван- 
редних пропуста, тунела и провалија, зими демонски ле- 
пих, тај пут своди у један крај ванредно чистог ваздуха и 
ванредне лепоте наше расе. На каменим пољима око Книна 
и Кистања до мора среће се једна лепота стаса, плава, ли- 
кова народних која се никада више не заборавља. У њој 
се душа окупа исто тако топло као и тело после у модрој 
води испод обала Шибеника и Макарске. Тај други пут 
води право уеред1 Далмације и кад се на том путу, у зору, 
пробуди, одмах при изласку из воза замирише воће, ру- 
мене острва и зазелене маслине. Доводи до Сплита, пред 
којим се румене сва острва далматинека и откуда се може 
заћи у најзабаченија мала рибарска места, као и на наше 
најпознатије плаже.

Трећи пут до мора, кроз чемерну Босну и камениту 
Херцеговину романтичан је и тежак. Тамне шуме босан- 
ске, са ванредним старим тврђавама и у јесен дивним уве- 
лим лишћем дуго трају, зато се одмара већином дан-два у 
Сарајеву, чудном, пуном клокотања воде, потока и речица, 
над којима су дивни, стари меланхолични путеви и видици 
у обронцима брда. Затим се наставља пут и застаје који 
час у шареном Мостару, са жутим Месецом о поноћи, ми-
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рисним вртовима и старим лепим џамијама, иза којих је 
небо дубоко и арапски плаво. Одлази се до Требиња, или 
Невесиња у камен, у крш, у горостасну збрку балканских 
планина, где вода извора или један тутун тако прија, после 
заморног дана. Тако се сиђе до мора у чемпресе на Дан- 
чама, до мора које 'је ту љубичасто као Јонско. Тај пут је 
ванредан нарочито по томе што води право у лепоту Дуб- 
ровника, коме нигде на свету равног нема по лепоти зора и 
вечера, по мирису борова и бистрини таласа, а који један у 
себи има све лепоте свих наших јадранских градова.

Сугиак

У врху нашег мора. Он је као полазна станица за све 
оне који путују на наше плаже. Велики и пријатан, Сушак 
чини све да путнике задржи дан-два и да их пријатно за- 
бави. За случај досадних киша држи везу са Ријеком, где 
је све што је сиромашно наше крви, а где увек има неких 
разонода и театралних свечаности згодних за гледање. За 
оне који су дошли на море да би увече2 могли обући смо- 
кинг, Сушак има коцкаркицу у Замету, са звеком златника 
и мирисом голих рамена, а за оне, којих3 је отменост пре- 
вазишла бечку и пештанску елегантност и шик, Опатија, 
обљубљена нарочито од Београђана.

Иза њих је сиротиња наше поробљене Истре; са руме- 
ним врхом Учке, старе планине.

Око Сушака, дуж Кварнера, сва та села у брдима, 
чије је етановништво мешавина радника, рибара и земљо- 
радника, зависе од благостања наших плажа.

Сушак и лети пријатан, јер је мање врућ од осталих, 
нарочито је леп и топал у пролеће и јесен. Са романтичним 
врхом Трсата, старог утврђења чувених Франкопана, он 
је лети као румена врела стена, над плавим језером, у 
коме се модре острва, Крк, Црес и Лошињ.

Дуж жутих стена, на којима се дижу лепе виле, поре- 
ђани су хотели, лети препуни купача. Пансион „Реш“, 
скроман и миран, велики хотел „Јадран“ и на дну густог 
парка „Парк хотел Пећине“. Хотел „Јадран“ са својих 
50 соба (динара 35—50 и 50—90), купатилом, терасама и 
балконима изгледа као велики, шарени акваријум. У њему 
као шарене, плаве, зелене и ружичасте рибе врве пливачи 
и пливачице, цело лето. Ноћу, уз свирку, загледан је на 
море, пуно рибарских чунова, који лове рибе уз сјај кар- 
бидне лампе.

Ове године, до 30. октобра посетило је тај хотел 1.650 
наших, 96 Чеха, 53 Руса, 519 Немаца, 29 Маџара, 10 Ен- 
глеза, 9 Американаца, 8 Италијана, 4 Румуна, 2 Аргентин- 
ца, 10 Пољака, 3 Данца, 4 Холанђана, 3 Шпањолца итд.
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Са тераља и балкона тога хотела, високих пет спратова, 
утоне се јутром, далеко у сјај сунчања.4* Плаветнило тада 
шуми, лађе пролазе а кровови кућа тону у чемпресе и 
вртове. Као огромни модри таласи јављају се голети Цре- 
са, плавог као шкољка.

У зору, док још купачи спавају и купачице снују, 
хладно је над водом и море је једне боје са великим као 
свила површинама. Над њима је зелени тон чемпреса, а 
по њима још светлуца укруг5 рој рибарских барки, узбу- 
њених као на месту бродолома. Таласи пљускају.

Острво Крк је тада дубоко плаве боје, са Велебитом за 
собом љубичастим и прозрачним, под руменим небом, све 
светлији.

Мало доцније, када се на тераеама појаве први про- 
буђени и испавани гости, или они који поранише за вожњу, 
или тенис, Учка је већ осветљена, Црес већ осунчан, иза 
Велебита небо пробијено у златним и жутим ватрама, а 
острва су поцрнела као морски гмизавци и помодрела. Море, 
непрекидно најежено, пуно бора, трепери као да под шим 
све рибе играју и скачу. Гласови по води чују се далеко. 
Као над дубоким језером, над морем се појављује пуно и 
велико Сунце.

У даљини се види бео и мали6 Омишаљ. Сушак је тако 
на дохват лепих излета за обданице. И то мало, чаробно 
местанце које тек постаје купалиште, сасвим је близу над 
водом и чини се као неко лепо шпанско село, на стени. 
Има дивну плажу под сунцем и мале хотеле који стварају 
илузију рибарских кућа. (Хотел „Лука“. вила „Динка“, 
хотел „К Мурвану“.) Ове године посетило је то гнездо 
галебова 328 гостију.

Увече и ноћу, над свим тим језером, Омишаљ трепери 
збиља чаробно и далеко, док елегантни и модерни хотел 
„Јадран“ сјаји и шушти од жава и чарлстона.

Рибари, доле, са својим чуновима плове целу ноћ 
укруг,7 а море мирише и трепери.

Скривен у густом парку, тих и миран, спава тада, још 
даље над пећинама, други хотел те лепе обале „Парк хо- 
тел Пећине“. То је велика вила, у лепом врту, са 33 по- 
стеље, са терасама над бокорима ружа и стенама са којих 
се скаче стрмоглав у море. Она је дивно једно приватно 
имање. Из соба се излази у дресу, а спава се под зелени- 
лом.

Пође ли се мало даље дуж обале стиже се у Мар- 
тиншчицу, у један опустео амфитеатар камења идиличне 
мирноће, са старим рибарским баркама на оправци. Ту сад 
Јадранска стража, у старим зградама, у једном хладовитом 
парку има своје опоравилиште за гимназисте из Београда
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којих је ове године било у три групе, са својим професо- 
рима (око 200 на броју).

Пође ли се лађом од Сушака, а Сушак је пристаниште 
свих бродова и пруга које превозе дуж Далмације, плови 
се прво до Бакра.

Бакар није у правом смислу плажа, то је право приста- 
ниште, пуно бачви и мрежа, што се суше и заударају на 
рибу, са кућама бијеним јаким сунчањем. Вода залива је 
устајала и не мами на купање, мада8 на обали има један 
велики хотел за одмор. Куће се пењу једна друтој на 
кров, а над шима се виде разривене серпентине. Бродови 
и куће, брдо и вртови огледају се у води, као у неком кла- 
денцу, а испод зеленила избија голи крас.

У дубини залива јаучу галебови и лежу по води. Ве- 
лике лестве рибара стрче као огромни комарци. Лука је 
празна, са нешто мало дасака, кад наш брод излази из ње.

Затим час плавих таласа, под планином у којој се бе- 
ласа, мала и врела као гнезда. Острва љубичаста и румена 
љуљају се на другој страни брода и море жубори.

Краљевица

Са пучине изгледа врло романтична, а изблиза9 је 
сасвим обична и чиста. Испод лепих брда, која јој дају лик 
фјорда, она чува стари град Франкопанов. Варошица је 
тиха, згодна за летовање, полако се пење у брдо у шумицу 
борова, иза којих вире димњаци и катарке пароброда.

У пристаништу дочекује хотел „Оштро“, а пред њим 
мале лађице са белим шаторима, као гондоле, што возе на 
плажу. Једе се пријатно и станује фамилијарно у том ле- 
пом, малом летовалишту. Пансион „Праха“ на пољу на 
мору10 и хотел „Зрински“ дају цео дан по динара 90.

Краљевица има одлично купалиште, пуно песка и ве- 
селости. Скромна и пријатна она даје лето фамилијарно и 
доброћудно, удобно.

Иза обале стоје привезани и непомични бродови. Њи- 
хови јарболи надвисују куће и звоник цркве и чине се као 
да ее пењу у  брда, у небо, пут Велебита, извучени на сухо. 
Бродоградња је ту још од римског доба позната. Пут са 
плаже води и сад крај бродоградилишта и освежава својом 
хуком, и хладним дутим, гвозденим ребрима лађа.

Отуда су, у богатству средњега века, наше лађе далеко 
пловиле, са мистичним именима „Три Сина“, „Три Брата“ 
итд. Лађа, што плови далеким морима и далеким богат- 
ствима, значи највиши ступањ народне снаге, вере и свести, 
велики моменат живота и културе као хнто је то некад било 
у Холандији, Енглеској и Немачкој.
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Цриквеница

Цриквеница је у неку руку оно што је на другој обали 
Опатија, са својом улицом хотела дуж плаже, фризерским 
салонима, салонима маникира и педикира, дугом пескови- 
том обалом, препуном купача. У првој половини прошле 
године Цриквеницу је посетило 4.995 гостију. У месецу 
аугусту дошло је још око 1.800 гостију.

И пре и после подне пиркана ветром, удобна са својим 
парковима, шеталиштима и страндовима, Цриквеница је 
идеална плажа за оне који траже удобност летовања. Њена 
је плажа сва у песку, дубоко залазна у море, плитка и за 
децу, са сто кабина у самом песку. Од априла до октобра ту 
има купача, а лети ту гамиже свет, смеје се и флертује.

Пред читавом улицом хотела, уз свирку војне музике, 
свет се таласа од каване до каване, скоро цео дан у купа- 
лишним костимима и пижамама. Цриквеница је купалиште 
љубакања, интимних вечери и коцке.

Хотели су у њој првог реда и својим животом не 
заостају много за иностраним на сличним местима.

Хотел „Мирамар“ је отворен и зими, са топлим купа- 
тилом, морске воде, у кући. У њему има голфа и тениса, 
собе су од динара 20 до 45 и 55, а пансион од динара 60 
до 75. „Лалас хотел Терапија“ са 130 соба скупљи је и 
раскошнији, ванредно осунчан. Пансион на дан динара 120. 
Леп је мањи хотел „Јадран“ крај мора. Скроман и фами- 
лијаран „Црнковић“.

Крај купања у мору, купалиште схво даје и могућности 
термотерапије и електротерапије; аутомобили пак одатле 
возе до Плитвичких језера.

Цриквеница је тако слетиште загребачког и београдског 
монденот света и особито многих странаца.

И ово летовалиште, поред поплава и киша, са својим 
врућим данима, привукло је странце особито у ту нашу 
најудобнију бању песка, сунчања и сланих таласа. Пре је 
било највише Чеха на обали Хрватскога приморја, а ове 
године највише је било 'Аустријанаца, па тек после Чеха, 
затим Немаца,

Кад брод напусти Цриквеницу, једва се провлачи крај 
ужасног стења острва Крка, на коме нема ни једне биљке. 
Затим застаје пред лепим местом пуним кућица у зеленој 
лози и цветним вртовима. Плави зидови, беле завесе, ситни 
доксати, старе капије.

То је врло лепо мало Селце, чисто као девојчица, што 
има своје купалиште, јако детињасто, пуно радосних игара, 
на једном од можда најмириснијих, најздравијих борових 
ртова ове обале.
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Тоциљајка у море, боје, сплавови на којима се игра 
бродолома преврћу се у таласе, а дуж обале дуга шета- 
лишта воде у  борове шумице и пред плаве видике.

Летње пребивалиште Престолонаследника, пуно деце, 
Селце са својим скромним и тихим хотелима: „Рокан“, 
„Ривијера“, „Славија“, па својим малим, чистим кућицама, 
личи на неко мало купалиште француске обале.

Последња плажа на том путу, Нови, скупила је на 
себи све добре стране досадашњих. У мирисном амфитеа- 
тру, пуном тихих ветрића, сва завијена у плаву и зелену 
свилу мора, она је необично чиста, уређена и пријатна.

Жалосно је како у  њој пропада један од најлепших 
хотела на нашем мору: „Лишањ“ и каико тешко напредује 
то купалиште дивних шеталишта, пријатних станова и 
вила, са најлепшим морем и најчистијим валовима.

Нови је лети гнездо загребачких спортиста, и његови 
таласи пуни лепих младића и девојака који одлично пли- 
вају сгалућ Утакмице пливача, чамаца испуне евојим вед- 
рим смехом ту евако јутро мороке таласе. Кад је сунчано 
поподне, аутом одлааи се у Винодол, дивну долину маслина 
и винограда. А кад су лепе ноћи, излази се са рибарима 
у лов и окупа душу у звездама и бескрајном плаветнилу. 
Нови је најлепша плажа на горњем Приморју, пуна чистоте 
и бистрине воде.

Затим пролази просторни Сењ са његовом кулом Нехај 
и обала са дивним сензацијама осветлења, мора и вечери, 
са Велебитом, од којег лепше планине нема.

Брод се лагано, као нека црна буба увуче под стари 
град који сав излази у  пристаниште на дочек. Дуги мага- 
зин, дворови бискупа, узане улице, а изнад вароши стари 
град Ивана Ленковића из год. 1558. Ту увек има ветра и 
помало11 буре, а од јесени до пролећа трају кише. Бог зна 
шта раде онда сви ти ђаци, адвокати, судије и тршвци под 
тим влажним, затвореним, чудним кућама.

Лети има по неколико стотина странаца и ту, што 
обилазе тишину и дивљу лепоту шуме око тринаест језера 
плитвичких.

Велебит, цео дан и ноћ променљивих, дивних бсја, са 
свсјим клисурама, пуст, вечно виоок и силан, огроман камен 
оштар и страшан, са опљачканим шумама кроз многа сто- 
лећа, најлепше је што ово приморје може показати пут- 
нику. Он прати све лађе дуж ових, морлачких канала, где 
можете, ако само зажмурите, да се сетите читавих поворки 
војника и пљачкаша, пуних злата и свиленог плена.

Жуте и црвене турске галије, крваве и крцате робиња 
и лепих дечака, дуге и снажне венецијанске лађе и тврде, 
танке барке ускока и морлачких гусара, са дивљим јадри- 
ма, као да још плове ту по месечини.
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Туда брод превози на голе стене острва Крка, у чијим 
се увалама скрила мала места, са малим плажама. Питома, 
питома Малинска, са малим хотелима „Славија", „Јадран“, 
„Драга“ и „Тритлав“, скромних цена. Каменита и врела 
Башка, са дивном километар и по дугом амфитеатралном 
плажом, плитком и чистом.

Башка је 1била плажа Чеха, још пре рата, па је и 
остала весела и без устезања. Њени хотели су одлични 
особито по својим ресторанима. Њене су ноћи слабо освет- 
љене, али не без догађаја. У Бахнки се одлично једе, од- 
лично тј. без устезања, купа и сунча а најбоље спава.

Тако се стиже до острва Раба, прве велике атракције 
нашег Приморја, са ванредном планином једнако над морем, 
и љубичастом и страшном у својој пустоши и лепоти.

Ноћ се већ спустила и светионици светлуцају, па брод 
као да лута у црном;, мрачном мору зл тражи непгго по 
мрачном видику. Море се раширило, острва нестало и тама 
је бескрајна и влажна док се приближујемо. Силхуете црк- 
вених кула, изнад сенке једрилица, понеки12 отворен и 
осветљен прозор са људоким приликама у оквиру своме, 
и маса света обученог у бело, што дочекује брод.

Раб је пре светског рата био доста рекламиран, и збиља 
је најлепше острво Хрватскога приморја и прави музеј 
лепих ствари.

Зими је питом и топал и не зна13 ни за снег ни за 
хладноће, а лети мирише на маслину, агаву, која цвета 
под градским рушевинама и на жалфију, што је зарасла 
сав крш острва.

Раб је прво далматинско острво на путу од Сушака до 
Будве, и лежи под географском ширином Фиренце.

Чим се стигне дочекају венецијански прозори и лоџе, 
цвеће и музика, али има и загушљивих улица, мрачних 
и узаних.

Раб је у сезони толико пун, да се често догађа да нема 
места ни у „Гранд хотелу“, некада чувеној палати Ними- 
рео, са шездесет соба, па ни у великом и пријатном „Палас 
хотелу Праха“ са сто соба, крај мора. Место удобких вели- 
ких осунчаних тераеа, у зеленилу тропоког биља, задо- 
вољава се .сада неком кућицом, у малој башти, пуној кома- 
раца и старих мачака што зује и преду.

Те отаре куће пуне су лепог, старинског посуђа, око 
цистерне за воду, луно је малих кактуса, а капци на про- 
зорима увек су затворени.

Море се плави на дну улица, голубови и грлице гучу 
под прозором.

Вода је на Рабу изврсна, она тече под морем са Веле- 
бита на Раб и извире., Мањи пансиони и виле, као вила
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„Софија“ и „Парк хотел", имају своје кухиње одличне и 
постеље широке.

Па ипак има страна, где Раб као и друге ове примор- 
ске варошице, изгледа сиромашан и бедан.

Садашњи Раб, негдашњи грчки Неопарис, лепо је гроб- 
ље старина, еве у цвећу. Од античког времена остале су 
само брадате, камените главе, што непомично гледају сто- 
лећа, сазидане у кућне зидине, као и римски стубови и 
капители. Иза црвених зидина плави се једно питомо море, 
са тихим заливима и боровим шумама. Дуга и зелена острва 
прате Раб са свих страна. Једрилице по мзору, а сваки хотел 
их има неколико, љуљају се као лист белих цветова палих 
на воду. Четири звоника дају лик овој варошици који се 
не заборавља. Највиши звоник ту најлепши је међу далма- 
тинским звоницима уошпте.

Сред травуљина и травом и цвећем зараслих руменила 
палача и цркава из доба племићког господарства, Раб има 
и ванредних уметничких споменика.

У старој и лепој цркви св. Јустина, на олтару има 
слика светога Јуста од руке Тицијанове.

Кад је црквењак у риболову, онда у ту цркву уводи 
његова жена, са једним слабачким гладним дететом на 
руци. У цркви је врло занимљива Марија са дететом Ису- 
сом од воска одевена у  белу овилу. Има на себи и доњих 
сукања и пуна је ђинђуха, као да смо у Нормандији. Цркве- 
њакова жена је одличан вођ, пред сликом каже: „Ето, то 
вам је та слика, ми је зовемо Свети Јуст, а ви странци то 
кажете Тицијан."

Високо над Рабом црвени се једно кубе као лала. Исто- 
рија Раба пуна је тешких и сјајних столећа, кроз која се 
ређају Римљани, Авари, Хрвати, па Венецијанци. Већ год. 
525. то острво је седиште бискупа, па и данас се сладолед 
једе овде под лепом ренесансном лоџом. И данас се продају 
ђзшђухе и златни и сребрни филиграни некад чувених 
мајстора, данас мало неизвесног порекла. Само свиленог и 
шареног трага Турака, није овде остало; они су прошли 
по овој обали као крвници, а за њима дођоше куге. ,

Двоглави бог Јан-ус, што гледа у прошлост и будућност, 
и сад је зазидан у зиду „Гранд хотела“.

Најлепше ,су цркве, оронуле и старе, у које се улази 
по плочнику, испод којег су гробови властелински. Време 
и киша још нису могли да збришу лавове и поља њиних 
гробова. Звук звона, танак па дубок прелива се цело јутро 
по граду. Вртови су тихи и у њима пуно је римског камења.

Лепе су нарочито слике тих цркава. Венецијанске боје 
школе Веронеза дочекују свуд, са својим лепим ружи- 
чаетим тоновима. Христос мек и пун као љубљена жена 
клечи пред анђелом, што личи на венецијанског љубав-
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ника, који му из облака доноси горак пехар, пгго је могло 
да га обиђе. Тако је лепо насликано и ругање Јагњету бож- 
јем, са једном 'фином фигуром ,у капи венецијанског дужда, 
међу војницима. Лево од стубова красна слика Виваринија, 
са трагом византинским. Марија је стала плава и астрална 
на змију.

На крају Раба једна црвена базилика, изнад које се 
виде облаци и море.

У њој је диван хор од кестенова дрвета, сав руком 
резан, на шест стубова, још из год. 1445.

Раб има врло лепих плажа, све лешпих што су даље 
од старога, чуднога града, са његовим празним дворовима, 
зазиданим и опустелим после куга. Једно ее купалиште 
налази иза дивне, борове шуме, хладовите и меке од опа- 
лих игала, као иесак. Атаве цветају ту уз мове, плаво као 
поток, повучено саовим под борову шуму повијену према 
ветру. Мирише црвено тло брега, меко као коса. Туда воде 
путеви вечерњих шеталишта.

Под тим шумама густог борја, зуји тајанствени живот 
буба, који се може сатима посматрати, лежећи у трави, 
слан од мора. Кооови свирају, као у фруле, по шуми. Жиле 
се пружају према сунцу.

И после тих купања у ваздуху, мору, песку и ветру 
и сунцу, враћа се у брзим једрилицама. Сва четири купа- 
лишта Раба дивне су 'плаже, под боровим шумама.

Слика Раба, старога града, на стени дуго остаје у сећа- 
њу, са зелевилом на себи. Продужетак малог и гоплог 
градића који има електрично осветљење, водовод, банке 
итд., свуда су густе шуме испод којих се дан може про- 
вести дивље и дивно. _ _  _______________

Иза кабина купалишта су виногради са дивним вином, 
што се зове ,,жутица“, жутим као ћилибар, од којег умине 
и бол и брига и у  које утоне и прошлост и будућност.

Пред вече сав Раб плови, плав и зелен, растопљен у 
мору и небу помешаном жутом месечином. Тада је све на 
свету добро и тихо.

Раб ће постати не са-мо чувено острво купача и лето- 
ваоца, већ и оних који и зими траже топлоте и сунчања. 
Клима тог острва врло је блага и мирна. Средња темпера- 
тура је 15,1 Целзија, у новембру 14,9, у децембру 8,3, у 
јануару 7,4, у јуну 16,6, а у јулу 26,4°С.

Шибеник

Кад лађа утоне у плаво море иза Раба, острво остаје 
у зеленилу осталих, малих острва. По тим малим острвима, 
док брод пролази, виде се мала села и црквени звоници.
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Земља уз обалу црвени се <и жути, а иза ње појављује се 
једнако Велебит, огроман и дуг, тако да се сатима види.

Лађа једнако плови под његовим модрим пепелом.
Раб се енизује и тоне све дубље у  воду сав жут, као 

да је од глине. Једино се цркве беле и јасни звоници, над 
густом боровом шумом. Тек се издалека14 види лепота овог 
античког острва.

Док брод плови под Велебитом све постаје сиво и пепе- 
љасто. Велебит се показује у разним нијансама пепељастог, 
са белим пегама као од снега. Тмура лепота Далмације 
чини меланхоличним сше док се не роди сунце.

Високо над водом облаци су као стада, дуж обале се 
виде куће, тешка сиротиња; од чега ли живе ту људи? 
Трабакули црни и заљуљани једнако остају за нама, ветар 
расипа око ших зелену пену.

Улазак у шибенску луку води као међу хумкама од 
камења. Отоци ту личе на камените таласе, из којих се 
уздиже црвени фар. Под обалом вода се прелива у бојама 
аметиста, смарагда и топаза. Сатима то не замара вид.

Стење је утонуло, а оно што је остало ван воде ру- 
жичасто је и песковито. Зеленило тих острва личи на ма- 
ховину. Под њима је дубоко плаво море, а над њима бистро 
плаво небо.

Лепо купалиште Шибеника, налази се ту напољу на 
пучини, па илак заклоњено шкољем. Личи на плажу Брин- 
дисија, али је овде све у камену, што је тамо у блату. 
Пред утврђењима некад чувеним, поређане су кабине од 
бетона, у плитком мору. То је можда најлепша плажа на 
Јадрану, у дивном ветру, љубичастом видику и ружичастим 
брдима, у води, дубоко зеленој.

За двадесет минута вози моторни чун одатле, до обале 
пред хотелом „Крка“. Иза плаже је дивна шума борова.

Одатле канал који води до града, је један од најчуд- 
нијих на Јадрану уопште, сужава се до изгледа једне 
пећине. Иза ње појављује се Шибеник, шарен, осветљек 
пожаром фабрике боксита,15 са ружичастим својим леан- 
дрима. Море је при уласку као нека брдска, бистра брзи- 
ца међ стешем, над којима криче галебови, а повијени под 
ветром шуме борови.

Отоци пред градом су као набацани таласима, при крају 
су дубоке тихе воде. Појављују се силхуете ратних бродова 
и врло фина купола храма. Кровови кућа у вароши црвене 
се као жар.

Брод стаје пред реновираним хотелом „Крка“, са вре- 
лим прозорима и хладовитом терасом. Због свог купалишта, 
овај лепи стари град, постаће једна од најпријатнијих пла- 
жа на Јадрану.
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Над крововима Шибеника стрче утврђења и стење. Све 
ове вароши имају нечег херојског и каменитог у себи, као 
јужнофранцуске.16 Сваки час пристају мале, црне, задим- 
љене барке морнарице.

Град је сачувао свој средовековни лик, али се не сећа 
више своје страшне прошлости, ратова, куга, страшних 
јуриша и опсада Ђеновљана и млетачког адмирала Пизана. 
Хотел „Крка“, обновљен, са 40 соба и „Нб*е1 бе 1а УП1е“, 
са 40 соба, и други мањи („Косово“, „Шибеник") омогућују 
да се у старом граду проведе сво лето, због оног купалишта 
напољу међу острвима.

Саборна црква, о којој су много писали и енглески и 
француски и италијански археолози, пожутела је као ћи- 
либар.

Огромни брод сазидан на католичком крсту, баца своју 
сенку преко кућа до мора. Доњи део храма, са својим 
млетачко-готским зидовима сав је витак као ребра неког 
морлачког брода, али дивно премоштено17 ренесансно кубе 
и кров од олова спуштају се тешко на храм. У мрачним 
и тесним пролазима остаје се насамо18 са брдима пред со- 
бом, меком шумом у даљини међу крововима, небом у ви- 
сини и зидинама са којих гледа низ гротескних глава, ока- 
мењених пре много стољећа.

Те промене дивље и љупке главна су чар приморских 
градова. Најчудније у тој архитектури јесте камен зидина, 
наш приморски камен, коме имамо да захвалимо што нам 
је очувао далматинску раскош, камен острва Брача, Кор- 
чуле.

Личности уметника неимара који су ове храмове гра- 
дили, заслужиле би читаву књигу студија, тим пре, што 
су њихова имена нашка. Но и обичне госте купалице задр- 
жаће сатима лепота овога храма у млетачкој готици зиданог. 
Особито су лепа црквена врата, вигка као скамењене биљке, 
чији је цвет мрак и ренееансне руже, високо над њима од 
жутог и руменог мермера. Уморни од јадреша или пливања 
одмараће ту гости своје тело и дух, међу редовима камених 
светаца, апостола и чудовишта, са једним тихим и благим 
ваздухом који провејава са мора.

Кад се заобиђе улицом, излази се на пијацу поплочану 
каменом, пред кладенац, насупрот којем се налази млетачки 
двор. У подне, нарочито, необична је празнина по улицама. 
Тек када се дуже загледа у прозоре без сјаја, примете се, 
нејасно, главе које посматрају.

Са те стране храм је још лепши. Под стрехом горе 
читав низ глава чудовишта. Шлемови и оклопи владичан- 
ског племства и капија градска, витешка. Као што је то 
улаз у  саборну цркву, могао би бити и улаз у витешки двор. 
Лепота те готике је у томе, што су јој прозори и врата као
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медаље и штитови. Романски лавови држе на стубовима 
нага и бедна тела Адама и Еве.

Стоје тако бедни и голи наши праоци и прамајке, ска- 
мењени на киши, не само овде у нашој земљи, него и у 
тосканским градовима, немачким зидинама, швајцарским 
котлинама, француским варошима и енглеским игумани- 
јама, свуд по Европи.

Над њима, на овом храму, високо ва крову, од белог 
камена, диван и млад, привезан гвозденим шипкама да га 
бура не стрмоглави, лепи св. Ђорђе пробада аждају.

Кад се уђе у храм и седне иза врата у куту, седи се 
под гробом. Над клупом је саркофаг са латинским натписом, 
са скраћеним речима о смрти. Служи се служба божја, а 
у цркви се страшно чује хујање мора.

Иза олтара, десно, 'венецијанска лоџа, толико раскошна 
и светска, да сваки час очекујете да ће се појавити неки 
лепушкасги младић и засвирати у мандолину.

У клупама верних чудна и дивна слика. Сељаци што 
још носе сребрне токе на грудима, певају латински и грчки.

Црква би била мрачна, да над олтаром нема огромне, 
изванредне мраморне руже, са шареним окнима, кроз коју 
пада светлост разних боја, у сноповима зрака, на распећа, 
главе и свеће. Окна су у хералдичким бојама грбова. По 
мраморним зидовима, мали млетачки лавчићи.

Кад се изађе из саборне цркве дочекује ветар и носи 
лако, преко каменитих степеница, кроз мрачне и уске ули- 
це, горе, на брег, где су утврђења форте св. Јована.

Ту где је старо гробље, над крововима, опет се види 
Јадран пун острва, што се зелене од борја и град, са луком 
и затвореним дућанима, пред којима стоје празне бачве и 
једрењаче.

Водопад Крке
Кад се умори од сунчања и морске соли, лепо је побећи 

дан-два у камен и крш Далмације који се румени и жути, 
изнад наших плажа.

Из Шибеника, ниједан купач који је дошао да летује 
на мору, не треба да не оде до Книна па да се колима, или 
чуном спусти до старог и прастарог гусарског гнезда Скра- 
дина, дуж Крке и њених водопада.

Аутом, или железницом до Книна пролази се кроз чу- 
дан пејсаж планина Козјака и Динаре. Код Книна, у по- 
стојбини сердара, тиха варош и трешње што зру и црвене.

Свет носи мале капице, као шкотске кепи, црвене, или 
црне, а запитате ли кога „где ти је капа?“ — одговара вам 
„прођ с друте стране“ — и заиста капица му виси на увету 
с друге стране. Свет ту још носи токе.
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Над градом су развалине чувене тврђаве. То је један 
од најкрвавијих градова, све су му стене натопљене крвљу, 
млетачком, турском а највише нашом. У трави, растурено, 
леже саркофази.

Планина Динара, са снегом на врху, плава, помешана 
облацима. Изглед је са града диван. Непрегледне висорав- 
ни. Извор Крке пада са стена и пенуша ое у даљини.

Тамо, откуда се спушта нова јадранска пруга, сам крш, 
црвен песак, непрегледне висоравни. Језераста, зелена ре- 
ка тече туда, са каналима из којих вире јабланови и хер- 
цеговачки пејсажи.

О току Крке, пре рата писала се велика реклама и ње- 
ни су водопади сравњени са швајцарским и норвешким. 
Код једног беху сазидали чак и хотел за странце.

Ауто јури по висоравни са огромним видиком, сасвим 
од сурог стења. Нигде зеленила сем у провалијама. Камен 
се румени свуд и кад падне сутон, помодри. Непрегледно 
сиње море од камена.

Код великог водопада Манојловца, каскаде су огромне, 
травурине се зелене у дубинама, у пенама и маглама воде- 
ним, по модром стењу. Пећине и дрвље, једна воденица до- 
ле у провалији, са крововима као корњаче. Рој мушица над 
обронцима што личе на шкољке, пуне зелених шумарака, 
вода пада са страховите висине, грми и просипа се по 
модром, плавом и руменом и зеленом стењу. Магле се 
дижу у вис, под њима се чује страшна хука и врење.

Одмах затим тишина и мир, дубоког, дивног плавог 
кањона, пуног румених језера, у којима пливају стене као 
огромне рибе.

Сав свет, сав видик, сва планина и провалија у којој 
стојимо, чини се као дио неке ужасне и лепе шкољке.

Пут даље до Скрадина, где је велики водопад, бели се, 
кроз ту земљу црвену и тврду, као печена цигла. Камење 
као да га је неко сејао.

Најпосле, пред Скрадином, земља опет зелени и шумице 
маслина опет се појаве. Прастара стабла, као громом раз- 
бијена, али круне су им зелене, пуне плода. Јури се крај 
реке, помешане морем, што бије о стење.

Скрадин, некадашња Зсагбопа, сад је ред кућа, орону- 
лих од ветра и воде. Моторни чун довози до њега за пола 
часа из Шибеника.

Скрадински водопад, један од најчувенијих, полако гу- 
би своју дивљу романтику. Шибеник одатле добија струју.

Један млин се склонио под стене, обрасле дивљим зе- 
ленилом, од вечне росе и лљуска. Огромни балвани лупа- 
тају рубље, а камење меље кукуруз.

Грми вода и говор се не чује. Сав крај уоколо зелен 
је и густо зарастао од росе која вечно пада, као магла на
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стење. Широка, бела, запенушана Крка пљушти ту са 
степа, степенасто, кроз маслине и читаво острво траве и 
процвалих гр$на, густих и дугих као нека огромна мокра 
коса.

Над њом се безбројне ласте преврћу и падају од јутра 
до мрака. Широке, до сто метара степенице воде прскају 
уоколо брда. У дубини од четрдесет метара кључа и бучи, 
грми неки подземни бес. Мало даље вода мирна и зелена 
меша се са сланом и узбурканом водом мора. Стене се над- 
неле над њим и слушају га већ ко зна колико столећа.

Сплит

До Сплита, од Шибеника ванредан је пут аутом, са 
дивним видицима над морем и острвима.

Па и сам Сплит још је увек једна царска одежда, ра- 
застрта под Мосором. Сплит је леп, са оном необичном ле- 
потом, коју имају само они градови, где су читави народи 
и државе родили се или умрли. Нема тих потеза у пејсажу 
нигде у натпим земљама, тако озбиљних, тврдих па ипак 
страоних, као те пруге брда и мора у његовој околини. 
Планине што се пружају дуж Јадрана, плавог и лаког као 
прољетна небеса, најлепше су од свих што сам их видео.

На врху страшног стења, град Клис, баш као да је сме- 
штен за изгледницу Сплита. Небеса која се виде са њега 
сасвим су безмерна. Над острвом Хваром, напољу у пучини 
плави дуг облак, а над њим се издужио румени Хвар, 
тако да је облак као његова тамна сенка, на небу.

Два Хвара плове тако, један је земља и стење, други 
је ваздух. Румени Хвар у води, а плави, помодрео, у ваз- 
духу.

Има нечег ванредно витешког и херојског у путевима 
до Клиса, кроз клисуре. Има нечег грозног, ужасног у 
огромним крилима Мооора, сурим и пустим, са којих тече 
креч и камење и душе луд ветар.

Долина до мора пуна је маслина и нејаких винотрада. 
Пут води са брда, са камена на камен, у рупама потока 
који овде зими јуре и роне брдо.

Сплит, изблиза,19 шарен је и пун воћа, то је најведрији 
град наших земаља. У његових пиљарица воћа, ујутру,20 
под кулом кнеза Хрвоја, колико мудрости и ведрине и 
какво раскошно познавање материњег језика. Дуж обале 
која је и зими сунчана, као шарене птице са великим очи- 
ма нафарбаним над кљуном, барке из Италије, са жутим 
једрима на којима се бели каткад насликан бео коњ, 
знамење и знак приморја Анконе, крцате наранчама. Стоје 
пред зидинама Диоклецијановог двора, загледане у огромне,
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порфирне стубове, међу којима се беле прозори читавог јед- 
ног кварга вароши.

Двор цара Диоклецијана је једна од највећих, најбоље 
сачуваних римских рушевина уотнте. У њему је узидано 
око четири стотине кућа старога Сплита, у којима живи око 
три хиљаде душа. Тај двор, сазидан као угврђени логори 
легија, у ствари је само огромна, царска гробница.

На запад и исток од Сплита, сва је морска обала једна 
ванредна плажа.

Онај ко је здрав и жељан смеха, остаће у том граду, 
пуном хлада, где ниједна улица не води онамо куд треба. 
Нема ничега, стогинама метара на десно и лево, што није 
провидно, пуно ваздуха и небеса.

На лево, као шума чемпреса израсла из воде, гробље 
што ни крај најбоље воље не изгледа тужно. Напротив то 
је парк сплићанских, заљубљених гимназиста. Саевим је ти-- 
хо и бескрајно мрачно, без месечине под огромним, густим 
гранама, мирисним као неки далеки, китајски чај, а меким 
као опало перје. Пред гробљем су ту три бескрајна плавет- 
нила: море, ноћ и небо.

Лети, на дану, ту, често, непомично као мрамор стоје 
гола и млада тела, што се бацају, изненада, стрмоглав у 
море. Вода их пред вече обаспе варницама и змијама свет- 
лости, па их заспе као бисерима капљицама плавим, пуним 
звезда. Читаво вече ори се ту стара песма „трајна ни нена“.

Сплит је варош пливања, младежи, најлепших младића 
и девојака, игре, спорта. Преко дан свуд плове туда чунови 
сплитских веслача, што увече21 у песку хитају дискос. 
Обала се ту шири под виноградима, што се пружају горе 
до подножја Марјана. Сунце је жуто као ћилибар, мутно 
од жеге, изнад брега, а пут засут белом прашином.

Марјан, у дубини са севера, штити од сваког ветра. 
На њему горе, високо у стењу, црквица св. Николе, црквица 
сиротиње и лађара што гледа далеко, на море. У њеној 
малој, окреченој, отвореној кули, као зелен плод виси 
једно звоно. Мирисне маслине силазе до мора.

Мосор који се диже неизмерно пуст под небом, закло- 
нио је бела села са звоницима, око којих се кровови црвене 
као цвеће. Свуд над морем врућа и сива боја камена, обла- 
ци плове над њим, а вуку по њему своје сенке. Огромни 
ртови као од мерџана, утопљено сребро у Јадран и Сунце.

Пут Трогира плове рибарске барке. Весла се једва и 
мичу. Тако су троме те барке, са својим десно и лево исту- 
реним веслима, као неке црне бубе да миле по мору. Сва 
је та обала најдивнија, најздравија плажа. Сва је та обала 
зарасла боровима, повијеним према мору.

Ту почиње југ. Над тим морем лети једна блага топло- 
та, у којој нема прашине. Под дивним брегом Марјана увек
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је једно тихо и благо пролеће, у коме ветра нема. Сва је та 
обала најдивнија, најздравија плажа.

Брач, Хвар и Шолта изгледају као утонула брда, у мо- 
ру. На обалама њиховим беле се села, као хрпе празних 
шкољака. Јарболи надвисују пучину. Осветљена Далмација 
како је ванредна! Данима, недељама, месецима, може се 
стојати непомично и гледати. У лепоти Далмације има и 
лепоте швајцарске и тосканске. Алпи као да су сишли на 
Јадран.

Ту, десно од вароши, под Марјаном, има свега један 
хотел, пансион „Сплит“. Вода му долази до степеница, кров 
му је тераса за сунчање. Хотел је зидан у стилу римских 
палата год. 1914. Сав је зарастао у тамариск. Има 43 при- 
јатних соба, па дворане, своју песковиту плажу. Са друге 
стране Марјана је, лепи и стари, манастир Пољуд, а доле 
ривијера, чувена ривијера Свдам Каштвла. Море је ту 
вечито и непомично језеро, под брдом. Над водом су вртови, 
палме и маслине, зеленило брда и руменило кровова.

Један Енглез упоредио је овај крај са Боромејским 
острвима. Не, нема ту оне загушљиве, блудне лепоте. Овај 
југ овде пун је ваздуха и сурих обронака планина. У до- 
лини, на дну залива назире се Трогир.

Излет у манастир Пољуда, једно летње јутро, вреди 
једно купање. Мала, манастирска врата зашкрипе, у авли- 
ји изнемогле бабе и старци седе, наслоњени на зидове вре- 
ле од сунчаша. Над манастиром као две ките цвећа, кровови 
и чемпреси. Уоколо тишина и јара, пуна шева.

У сиротој, фрањевачкој одежди, монаси дочекују, ко- 
пајући земљу, дан. Фрањевци су наши. Њина интернацио- 
налност није скитачка, знају да је живот свуд иста добро- 
та и беда и зато се приљубљују земљи, где их љубав на- 
сељава. Њини манастири стоје на најлепшим местима Дал- 
мације.

И манастир Пољуд крај Сплита вредан је тако посете. 
У њему има лепи портрет бискупа Нигрија од Лоренца Ло- 
то, па читав низ лепих, старих инкунабула. Двориште ма- 
настирско, поплочано, врло је лепо са студенцем на сре- 
дини. Ту, уоколо, надгробне плоче старих, сплићанских по- 
родица. На једној дивно и обло извајана девојка, племе- 
нита рода. Но грб њене породице избрисан је на надгробној 
плочи, јер страшан је био њен грех, неудата постала је 
мајка.

Сплит је тако у подне пун жеге и воћа. Пред хотелима 
је пуно странаца.

На другом крају Сплита је купалиште Бачвице, најлеп- 
ше на нашем мору. Иза града, на истоку, под пољима где 
су сазидане виле и ресторани са лепим терасама, има једна 
увала од песка и стена, у облику потковице, са изванредним
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морем. Сплит са својим веселим и здравим градом, са огром- 
ним римским рушевинама и Марјаном, свакако је најидеал- 
није место за летовање на Јадрану.

Бачвице које су везане аутобусима са градом, са сто- 
тину кабина, сваке су године све пуније. У топлој води, што 
је тек далеко од обале дубока, игра се и купа читава маса 
лепих телеса. Стрмоглав се баца са огромних стена. Де- 
војке се преврћу са високих трапеза у таласе, лопте лете 
над водом, све се смеје и кричи.

Лети од јутра до мрака, као богиње и богови млади, 
силазе ту у воду девојке и младићи. Нигде лепших телеса. 
Те девојке, високе и витке, са ванредним покретима по- 
томци су оних жена, што на обалама уносе жрнак22 камен. 
Тешке вреће носе на глави, само им се струк повија од тог 
бремена, као у каријатида.

Отуда лепота данашње младе Сплићанке, са тврдом, 
дивном виткошћу. Тако бар тврди један одушевљени пу- 
ритан, бивши доцент Београдског университета.

Предвече, купачима сја Сунце на Марјану. То брдо 
ниједан пејсаж нема у Далмацији. Марјан Луке Ботића, 
зелен од густе борове шуме, румен од земље коју је ветар 
нанео и бео од тврдог камена, диже се високо између града 
и мора.

Беспрекорне серпентине, ванредна шеталишта воде у 
његове шуме. Сви странци који га видеше остадоше за- 
дивљени.

Зими је ово питом брег, осунчан и мирисан за болне 
груди. Ту у подножју његовом благо је као у каквом врту 
санаторија. Сама шетња у сунчана подна, зими, под његовом 
боровом шумом, над плавим морем, заклоњеним од хладне 
буре, толико је топла и блага, да се заборавља да зиме 
уопште има, са мразем и маглама.

Трешња ту, два месеца раније него код нас цвета.
Кад се посматра са обале, он је као неко зелено, ши- 

роко једро, иза којег нема ветра. У подножју његовом увек 
су топли виногради.

Рт је сав црн од чемпреса, над гробљем, са малим ува- 
лицама и белим кућама, где море пљуска цео дан и трепери 
осунчано. Чисте и беле, као од карарског мрамора, степе- 
нице воде на брдо, крај њих ћилимови цвећа. Жути се 
приморски мак.

Пучина модра и зелена, са својим острвима, плавим 
као делфини, плива пред ртом агромних стена који се 
некад, у старом веку, звао рт Јупитра.

Сав брег мирише од смиља. Над њим је пречието небо, 
под њим бистро море, за њим планине румене од ваздуха 
Козјак, Мосор, Биоково.
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Те шетње по Марјану, после купања, вечером, никад 
се више не заборављају.

Горе је мала црква, са зеленим, видним звоником. 
Ту су над црквицом облаци, а свет је доле бескрајан. Море 
је неизмерно.

Иза Сплита је раван, где су некад стојали бели, рим- 
ски летниковци, а лево чаробна обала Седам Каштела.

Седам Каштела

Сплит са својим хогелима и сам може да прими на 
хиљаде гастију годишње, али одмах иза њега, шири се 
још једна чаробна плажа, све кроз вртове и песковиту 
обалу.

Море плаво и благо залази ту дубоко између зеленог 
и руменог Марјана и брда трогирског отока, под сури и 
голи крш Козјака који брани од сваког ветра. Над плавом 
водом се шири меки и топли пејсаж Солина, а под дивљом 
планином седам питомих и тихих вртова.

Ту се под жбуњем крије море, као језерце, у смеху 
плавих глицинија и жутом кикотању приморских макова. 
Из жбуња се дижу само звоници међу ласте, што трепере 
У ваздуху.

Кад еу Млечићи око год. 1420. узели ово приморје, 
подарише својој господи земље, али с тим да зидају ту 
градове. Тако се сазидаше Седам Каштела. Пре њих ту су 
негде двори престонице хрватских краљева, а још пре 
тога насеља ветерана Калигулиних.

Сваки зид се ту црвени од расцветаног биља. Маслине 
под Козјаком једнако засипају мириоом, дубоко зеленим. 
Чемпреси у долини као стара, зелена од времена, бронзана 
копља. На кућама нема стаклених окна23, само зелених 
жалузија, а сваки је прозор уоквирен стубовима од белога 
камена.

Један облак над пучином већ је обасјан сунцем, а небо 
изводи огромне игре осветлења.

Сва је обала врт. Са зидова висе цветне гране. Уз пут, 
једна дивна стара, црвена вила, покривена цветним грањем. 
Путеви се ту крију у зеленило и воде у тихе заливе. 
Црвени зид под гуспш дрвећем ловора виле грофова Ви- 
тури. Око ње расцветане воћке и пуно птица. Море позе- 
лени, вали запљусну јаче, дрвеће затрепери, брда се поделе 
у увале мрака и врхове светлости, облаци се преврћу, 
чемпреси скину црнину и позелене, море покаже сто боја, 
све се продужи, протеже, трава се накоетреши, нешто 
опече, сине Сунце.
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Каштел Витури је најлепши за купање. Пансион 
др Шулавија, или вила др Камбера пуна је преко лета 
веселих купача, а зими осунчаних људи.

Само двеста корака одатле уз обалу, па се стиже до 
Каштел Старога. На обали мали хотел „Росандић“. Тако 
се нижу виле и куће, етаре маслине и вртови и пешчана 
купалишта.

У дну мора се види Трогир, са високим мостом, збијен, 
чудновата збирка прошлости и нових обичних кућа, какву 
ни италијанека обала нема да покаже путницима. Читаве 
улице онако како су пре шест, седам етолећа биле. Иза 
њих црн, мало театралан зид тврђава и кула.

Ушао је пут кроз узане, мороке канале, на старој 
капији, над којом је светац од камена, лав св. Марка и 
знаменитост коју нарочито показују, дрво што је израсло 
из зидина.

Овај град, назидан на острву, као да се гуши од страха. 
Куће су зидане као тврђаве. Две хиљаде година од онда 
кад су Турци овде наишли на добре козе и дали име граду, 
кад га је Плиније похвалио ради његовог изванредног 
мрамора, кад се први пут млетачки дуждеви појавише на 
галијама пред његовим заливом, куће су зидане једна на 
другу, све на истом месту.

Дивни су и сада грбови над капијама. Ево оклопника 
у борби, од камена, дворипгге бело од сунчане припеке, 
ловор и расцветани леандри, латикски натписи, дивни про- 
зори и млетачки балкони.

Изненада из тих мрачних, старих, ванредних улица 
испада се пред море. Галебови лелечу на води, обала је 
сва у џбуну и вртоввима, са сунчаном тишином пуном ласта.

Галеб јауче на води сасвим близу и плива на грудима. 
Ребра бродова што се граде пред кућама, преко на отоку 
Чиово, под брдом маелина и винограда, као да су костури 
угинулих животиња. Чудна су и осветљења у овим старим 
улицама, што су црне од хлада и сенке, широке највише 
два метра, са калијама и прозорима лепим као медаље.

На пољани пред градом има један мали споменик фран- 
цуског генерала, као неки љубавни храмић у Шантијиу. 
Мармон је овде свуда познат.

Преко веоеле рибарске куће, разбијене улице, пољане, 
маслине, зеленило. Ходати ту, по трговима и улицама топло 
је као у сну. Трг је еав жут и тих. Неколико одушевљених 
Немаца који овде летују и сликају пред хотелом „Централ“.

Огромна столна црква жути ее од старог камена, као 
и лоџа општине. Овакав трг је ретко видети у Шпанији.

Неко чудно сунчање, облива ове валове, мраморне 
грбове, које замара, тако да се тромо хода пред овим ван- 
редним споменицима млетачког зидарства.
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У дворишту палате Ћипико иде се дрвеном петлу којег 
је гроф Кориолан Ћипико отео у крвавом клању са тур- 
скога брода, у битци код Лепанта. Затим се загледан стоји 
пред крстом на јагњету од мрамора који значи Криста. 
Загледа се у циетерне зарасле ловором и дуго упире поглед 
у готске прозоре, под којима су од камена изрезани укрш- 
тени мачеви.

Крај мора има једна дивна, мала, византинска бази- 
лика, сва у рушевинама, тако да се памисли да је у Равени.

Сунце вас једнако успављује и све постаје необично. 
Лађа улази под мост, брдашца неранџа на све стране, а 
преко воде брег и сребрно сивој светлости маслина, над 
плаветнилом мора. Ову варош нико ко је буде посетио неће 
заборавити.

Трогир је као саркофаг донесен преко мора међу Сло- 
вене, да код њих из њега истрче нимфе и сатири и да 
засвирају у сиринге.

Брач

Сплит, пре поласка, има још много сензација које су 
достојне пажње оних, што су дошли да на обали Јадрана 
проведу лето.

Треба видети искоапине Солина и провести дан топал 
и чудан у рушевинама римским доба Диоклециј ановог.

Кад се пак напусти Сплит, лађа излази из луке као 
из неког топлог парка. Зелени ее лепо гробље и обала пуна 
наранџа, или пипуна24 плави се вода и беле планине.

Нижу се мала села и варошице острва Брача. Свако 
по једно идеално место за купање са својим малим пла- 
жама, вртовима и чистим кућама. Свуд се може весело 
проћи. Изненада наиђе се на мали чист и пријатан хотел, 
и на веселе младе купаче.

У маленом Пучишћу нпр. где брод застаје свега пет 
минута налази се мали одлични хотел и плажа као да сте 
на француској обали. Тако је у Супетру, Сумартину, Пов- 
љ у и лепом, тихом Болу.

То је права плажа норманска, са чистим увалама, од- 
личним поврћем и најбољим уљем. Онај ко не тражи хо- 
телске доживљаје слободно нека пође у села. Рибе и уља 
свуд има, а белих соба, чистих јер су од камена, обасјане 
сунцем, свуда нуде. Свуд се тамо чују наше песме. Ако је 
која дама из Београда, сав свет ће јој шетати увече25 под 
прозором.

Море је као река између тих модрих и сурих планина, 
што су у подножју сребрне од маслина. Жуте барке про- 
лазе пред обалом и полако се тако навикавате да је сав
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свет као вода и да све отиче. Нигде ни трунке праха, све 
је здравље и све жубори.

Мосор је још увек страшан и пуст и прати обалу и 
предаје је руменом Биокову. Комад Норвешке на плавом
јуту-

Макарска

Једна од најлепших јадранских плажа јесте обала Ма- 
карске. Па и до ње ова је обала непреквдна плажа равна 
и бела, сакривена боровим шумама.

Макарска лежи у дну, између два рта, обраслих зеле- 
нилом и густом боровином, у којој се лудо дубоко удише 
сунчање.

Њена је обала чиста и уређена, са мирним хотелима 
и становима (хотел „Југославија“ са 30 соба, „Јадран“ са 
20 соба, „Милош Велики“ са 15 соба итд.). Али је град уве- 
че весео као сва пристаништа.

Најлепша је плажа за купање „Доња Ј1ука“, око 2.000 
метара, у песку и шљунку са боровом шумом, али плаже 
за купање има и са друге стране.

Млазеви сунца, у ком овде не трепери прах, него ваз- 
дух, дрхте као мрежа од усијаног, златног веза над обалом. 
Планина ружичастих стена трепери над водом. Осветљења 
велика, као сав простор до обзорја, пале се и букте, над 
виноградима и маслинама. Над обалом, врх над стенама у 
висини од 1.640 метара. Норвешка у  плавој води југа.

Виногради, заривени у камен, пружају се под етене. 
Необична је срдачност народа по улицама.

Купалиште је заклоњено од брда, којим се бели пут 
генерала Мармона, два километра дуго испод борове шуме, 
у истом, мраморном песку и шљунку. Тај полунруг може 
да прими хиљадама пливача. Стотинама метара плићака 
за децу.

У даљини острво и земљан простор, а под боровима 
дубок хлад. Алпи су спустили у плаву јадранску топлоту 
свој крак.

Уоколо камене шкрапе, као да камен расте, испресе- 
цан од зимских бура и посолице. Рибе плове надохват.28 
Плави и рујни цветови и звезде у води. Маслине као сре- 
бро непомичне.

Хвар

Најлепше јадранско острво је Хвар. Кад се увече27 
стише до њега и заборави обиђене градиће, што се беле 
по боровим шумама, ружичасте, голе ртсше, што се магле
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над плаветнилом мора и увале, што жуборе и празне спу- 
штају до мора своје винограде, лред којима су разапете 
на стотине метара црвене мреже. Дисање овде полако по- 
стаје радост, па страст, па сласт. Ноздре зарумене и очи 
засјаје, тело се протеже и превија; лађу нам прате дел- 
фини.

Свака увала Хвара, свако острво уоколо, израђено је 
уметнички. Линије су ведре, прекиди паметни, то је ле- 
пота младости земљине. Свуд брда румена трепере над 
морем, звоници брује надалеко,28 увале промичу као пећи- 
не пуне риба.

И сва та мала места, са белим каменом лепим као мра- 
мор на острву Хвару, где се лађом пристане зачас,29 баци 
конопље, сусретне поштара и девојке што сваки дан доче- 
кују лађу, имају своје мале плаже и скрисвене лепоте и 
уметничке споменике. Тако мину чиста и пријатна Јелса, 
затим ситни кровови и црквица што личи на разрушену 
кулу мале Врбоске, у чијој цркви има читав ред фресака 
можда из атељеа Тицијановог. Затим опет виногради, увале 
и плаво море. Код Старог Града, где баш ископавају римске 
мозаике, брод залази дубоко у зеленило брда, међу бурад 
са вином и уљем. На кули се види сат, што увек задоцња- 
ва, у овој тишини, а мало је даље стари град, на брду, двор 
Хекторовића, песника Рибања.

Тако, најпосле, пред брдом зарумени градић Хвар. 
Острво брдовито љуља се у мору, као висока хрпа руме- 
них венаца. Борови га свог обрасли. Природа ту има дуге 
и танке потезе; шкоља што се виде имају фину конструк- 
цију водених бића, алга, риба, ракова. Излазе рибарске 
барке, људи стојећи веслају.

На дну залива, иза шкоља пгго га чува од бура, руме- 
ни Хвар, сав над једном лепом млетачком пијацом, са 
шпанском и француском тврђавом. Неколико палма, и доле 
на води борови тако црни да су по њима некад Грци ово 
острво звали боровњаком.

Као да је лепота свега што је старогрчко дотакло 
осетљиво30 још у облицима ове природе. Још у  пелазгијско 
доба долазиле су овамо њине рујне лађе. Та прошлост оста- 
вила је своје источњачко руменило у овом заливу.

Лађа застаје пред лепим стубовима некадашње лоџе, 
воју је зидао Санмикели. То је сад читаоница. Овде, у 
овим водама, стојале су увек мороке галије. Некада је ово 
било острво Пар Дионисија Сицилскога. У покретима људи 
и жена на овом острву заостали су тратови млетачког плем- 
ства, што је овде столећима владало. Ту је на обали нека- 
дашњи арсенал, над којим се вио стег Хвара, у плавим и 
белим бојама. Ту је и мало позориште, још од 16. века.
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Хвар има своје доба хуманизма, занимљиво скоро као 
и дубровачко.

Остаци тих сјајних векова и данас чине одмор купа- 
лишних гостију пријатним. Столна црква, сва жута и по- 
тамнела као старо злато, пуна црног и белог мрамора и 
фрањевачки манасшр, са својом вечерњом тишином, пуни 
су изванредних слика.

У манастиру фрањевачком има један тих врт, са огром- 
ним чемпресом и једна мрачна трпезарија, у којој је слика 
са којом би се и многи музеј поносио. То је Тајна Вечера 
од Матеа Роселија, на којој има један слуга који точи вино, 
којег ни Веронезе не би морао да се стиди. У малој капели 
манастира пак има једно распеће од Басана, дуте и болне 
виткости, пренесене из Млетака доцније у Шпанију. Тако 
оно што је било млетачко добија на Хвару неку суморну 
блашст и губи од своје дивље чулности.

Одмах над тим млетачким улицама, диже се стење и 
путеви што воде високо у брда, где су села. Тамо је народ 
још увек онај који је око год. 1500. умео у дивљим устан- 
цима да се свети властели.

Једног дана када је народ носио бадњак, па пошао у 
цркву, крстећи се по челу светом водицом, властела им је, 
од шале била у крстионици насула црне фарбе. Тада се, 
на челу са попом, у једној кући заветише да ће сву влас- 
телу поклати. То су после и извршили. И сад још, сатима 
гледам тај народ, што витак и непогурен води своје товаре 
у брда, игто су гола и страшна.

Хвар, наша Мадера,31 данас је свакако прво место, за 
свакога ко зими може да оде у сунчане пределе и расцве- 
тане обале. Његова клима, зими, равна је италској. Хвар 
је у заветрини и не зна за буре. Зима је на Хвару као 
што је на Корзици, на Крфу и Сицилији. Средња је тем- 
пература зими 10,6°С. Има осунчана шеталишта, кроз 
борову шуму, дуж обале и крај тога један од највећих 
и најлепших хотела на Јадрану, „Гранд хотел Палас“, са 
97 постеља, лепим тераеама (као и један скромнији хотел 
,,Ковачић“).

Лето је на Хвару весело и мирисно. Између шкоља, 
види се пучина, глатка, без иједне боре. Камен острва је 
тада усијан, а вода плава и коврџаста, толико лака, као 
да је сва од пене и небеса.

Корчула

Сензације мора и предела далматинских, које су за 
сувоземце у лету и дотле већ неочекиване, пред Корчулом 
постају невероватне.

442



Између Хвара и Корчуле, дубоко у мору остаје Вис, 
најздравија наша плажа, на жалост мање позната и посе- 
ћена, мада32 на њој слободно расте афричка палма, а пут- 
ника чекају мали јефтини хотели и најлепша места за 
купање пред сињом пучином отвореног мора.

Ако је здравље питање нерава и ако лекари препо- 
ручују путовање по мору и купање као лек, онда је ово 
крај где утисци и таласи падају на душу и тело као леко- 
вити душеви.

Небо је и море ту као плава свила, без иједне боре, 
а на острвима има кедара, паома, ружа и палми. Иза њих 
су бродови и улице од камења, исте као пре шестсто33 
година, са рушевинама из којих цветају лимуни и неранџе.

Живот је ту једноставан и здрав као у  оно старо доба 
када се овај оток звао „црни Крф“, за време омирско.

Кад брод прионе уз обалу, на брегу града стрчи зво- 
ник, а лево светли, изнад мора, обасјани Врх св. Илије.

Одмах пред лађарским мостом велики и удобан ,,Но1;е1 
<3е 1а УП1е“ препун лети.

У први мах градић се јавља као брег, вода, једрењаче, 
дуг и витак труп једног ратног брода, торпиљера. Собе за 
госте су међу неранџама и лимуновима, у зидинама из 
XIV века, над кампанилом, у сенци дворова попаљених за 
време страшних куга, средњевековних.

Корчула је ванредна за спортисте. Има чунова за 
пецање рибе, моторних једрилица. Огромну терасу, свако 
вече са изванредним заласком сунца.

У најстаријој градској капцји има запис да је темеље 
града положио Антенор. Виргилије спомиње у својим сти- 
хонима, мирним и сребрносивим,34 као маслине, ову Кор- 
чулу. У зиду је свуд лав св. Марка.

Свако јутро општински стражар у јутру на зидинама 
развија барјак. Тада се дигну лаке, плаве магле, и у води 
се појаве испрекидане пруге планина и кровови.

Улице су по метар широке, од истог, славног, корчу- 
ланског камена, што је жут као парски мрамор. Све те 
улице пењу се на врх, где је столна црква. Покоје35 магаре, 
са ћуповима козјег млека, иде по степеницама, од врата 
до врата. Над вратима стрче лепи камени стубови, из зидо- 
ва, на којима су некад били балкони. Ти стубови се често 
сврше у каменој, дивној, гротескној фигури жена које чине 
којешта као и под стрехама старих француских храмова.

Корчула над морским каналом, најздравије је место 
што се може замислити, али не за нејаке. Њене су улице 
опасне и хладне. Овде увек душе помало36 ветар.

У зиду се види једна мала Бошродица са круном на 
глави. Лимунови су своје гране зарили у зидове и пружили 
их са кровова на улицу. У мору се око Корчуле црне вало-
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вити црни отоци, сасвим зараели црним борјем. Велика и 
дута лланина лутује, румена и сива, иза њих, далеко на 
осунчан исток, све до Дубровника.

Сва Корчула, збијена и хладна, опкољена је сунчаним 
зидинама и бедемима, претвореним у шеталишта, под 
којима пристају жуте и шарене рибарсже барке. Преко, под 
планином, дуга плажа, два-три нилометра дуга. Над оба- 
лом сребрнасте маслине и борје. Иза њега беле куће са 
црвеним крововима, свака по један мали хотел за лето- 
вање, диван између бадемова и трешаља, агава, паома, 
оообито пред прољеће. Ту, под брдом, и кад је најљућа 
бура и кад је најљућа зима, тихо је и топло. Скоро целе 
године цвета ружа.

Нема места тако необичвог и старог, на Јадрану, као 
овај град. Прозори су му пуни неба, мора, далеких видика. 
Читаве улице пустих и дивних дворова, са старим племић- 
ким именима.

Кад се кута, као свуд у  пристаништима средњевеков- 
ним, појавила и авде год. 1550, решено је, јер друтог лека 
не знађаху, да све кужне дворе попале. Зидови, са дивним 
фасадама, вратима и прозорима, од којих је понеки потпуно 
сличан венецијалским, и данас стоје тако у рушевинама, 
из којих су процвали лимунови и неранџе. Неизмерно је 
чист у овом простору звук звона, која нису затворена у 
мрачшш звоницима, него у  провидним сунцем просијаним 
кулама.

Над доксатима, плаво небо и свилене завесе чине 
тишину, као у некој улици на италијанским језерима.

Четири Енглескиње, осетљивије за уживања и лепоту, 
станују овде сваке године, пре него што пођу свако лето, 
својом једрењачом на лутање дуж Далмације.

Над тим прозорима, на жутом, пустом тргу, столна 
црква, лепша од свих, још из XIII века, са сликом од Тин- 
торета, на олтару. Сунце над њеним порталом претвара 
велику, стаклену ружу, у чудновату звезду, што прича 
збркано о истоку и западу, смрти, вртовима, љубавима и 
кугама.

■Од жутог је камена, од чувеног корчуланског камена 
све. У Стамболу најлегани сараји од тог ,су камена зидани. 
Црквена врата, дивне архитектуре, поруменела су као 
порфир; над шима бедне хригаћанске јагањце кидају роман- 
ски лавови. Животиње чудне и страшне, скамењене гле- 
дају из звдова. Из уста сипају гирланде, фине као камена 
чипка.

Преко од храма је ванредно очувана палата кнежевске 
породице Исмаели. Ту су становале многе чувене породице, 
после пада Цариграда. Било је међу њима финих хума- 
ниста, бораца код Лепанта. Дали су Корчули статут, статут

444



који у XII столећу, тгре него игде у Евроии, ггротествује 
проти трговине робљем. Пред тим двороаи је стуб на коме 
се некад вила застава Млетака и стег нашег Твртка, грб 
са три руже и лавом. На цркви, од камена, лица сасвим 
грчка, позоришне маске. До XII века овде се чуло грчки, 
и молило се кгоадиј ској Афродити.

У двору породице Арнери звекир од бронза нарочито 
је леп. Два лава, полетла по таласима под песницом Неп- 
туна. Та породица племића дописивала се негда са Урошем 
и кнезовима захумским.

Преко од Корчуле, мали градић Оребић допуњује њену 
плажу. Тамо је обала још питомија, под вртовима и цвет- 
ним грањем. Само се чемпреси црне, све остало цвета и 
сија. Море је пуно једрилица, а песак купача.

Корчула као летње купалиште боља је и од Хвара. 
Плаже су јој питоме и дуге. Место није скупо. Хода се у 
купалишној пижами. Станова свуд има. А ветар, ветар 
растера оне који нису за море.

Са друге стране још једно ванредније место за купање, 
село Лумбарда. Рибарско место, као да је бретонско, сво 
у песку. Ту роди најтоплије далматинско вино тако звано 
грк.37 Жут је као старо злато, а порумени, кад се точи, 
као пламен.

Пред једном кућом ту нашли смо два старца. Један се 
попео другом на врат и слагао цигле. Били су таст и зет. 
Таст је био 84, а зет 65 година. Дуго се живи ту. Море је 
тамо широко, као небо, отоци и брда. Под селом уз сиње 
море има пола километра „пржине“, песка. Пејсаж, да није 
силних агава и вињага, као на Атлантику. Бескрајно море 
и ветрови и небеса. За сада још нема хотела, већ се станује 
у селу по собама. Бог Дионис главом радовао би се да ту 
добије собу.

Дубровник

Од Корчуле до Дубровника неколико омањих места и 
плажа, са скромнијим гостима, нарочито из Ческе38 и 
Босне. Дивно острво Мљет са ванредним манастиром, на 
жалост ван пруге луксузних пароброда.

Па ипак, каква дивна места за летовање и купање на 
тој дубровачкој ривијери још пре Дубровника. Дивно 
острво Шипан, летилиште наших сликара, удобно и весело, 
са пансионом ,/Сунчаница“. Па мали Лопуд, увече пун 
звезда, а на дану топал и жут као зрела неранџа, на зидо- 
вима и рушевинама старих дворова. Свако лето хотели 
„Јадран“ и „Лоиуд“ препуни су, а обала се ори од смеха 
купача, што се крију у густу шуму борову.
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Улазак у луку Дубровника врло је леп, особито збот 
свог мора, плавог као нивде дотле на путу од Сушака и 
својих румених стена, хридина морских, али ипак није, 
ни издалека,39 онако ванредан као улазак у стару луку, 
у самоме граду Дубровнику. Ипак, пристаниште Дубров- 
ника, Груж, исто је толико омиљено лети купачима, као 
и сам стародревни, дивни град св. Влаха.

Шаренило бродова, што долазе и одлазе до острва, па 
даље у хрватско и венецијанско приморје, па још даље 
у Грчку, Сирију и Ешпат, цео дан ствара разбибригу и 
снове за оне, који су дошли да за месец-два овде забораве 
своје сувоземне, увек исте баналне јаде. Хотел „Петка“, 
у пристаништу, удобан и скроман препун је гостију.

Преко од њега, на полуострву Лападу, зеленом од шуме 
борова, беле се летниковци и виле и хотели.

Обично, преко лета, најпунији је хотел „Лапад“, весео 
од смеха, грохота аутомобилских сирена, али је за летовање 
много лепше у пансионима, иза шуме, на обали отворенога, 
сињега мора, са борјем, стењем и таласима плавим као на 
Јонском мору.

Иза шума, које су лети обасјане месечином, а зими 
сунчаницом40, има увала, велика и пешчана, ванредна за 
купање. Ту, крај мора, у вилама „Сумратин“ и „Анамир“ 
лети бораве они који и у сну хоће да чују шум лриморских 
борова и јадранских таласа, а преко дана да живот потпуно 
помешају врућином ваздуха и посжаром песка. На сплаво- 
вима, у мору, цео дан виде се насмејани купачи и пли- 
вачице.

Но лепши од свих наших плажа, лепши од свих наших 
приморских градова, ванредан и необичан, диван, дочекује 
стародревни Дубровник.

Већ сами његови бели, уредни путеви, по којима хује 
аутомобили, види се да су припремљени да одведу на одма- 
рање и уживање.

Уређен и богат, као француска ривијера, Дубровник 
је чаробан због своје прошлости која је сасвим наша.

Пробудити се једно прољетно јутро, или једног летњег 
праскозорја, у Дубровнику, значи заборавити све оно што 
се оставља за собом и стрмоглав заронити у меко дивно 
полусвесно стање купања и снова.

Сунце се тада полако јавља иза кршевитог Срђа и сија 
над старим Захумљем негде. Све лежи у неизмерном миру 
и дубоком зеленилу, само се звоно са кула Мале Браће 
буди. Стари део Дубровника, високо уздигнут као брод на 
таласима, већ је обасјан, а море шуми. По таласима се 
хвата мали бурин.

У даљини, од некадашњег Дубровника, све трепери 
обасјано и тоне у  маглу ружичастог ваздуха. У близини
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све је тврдо, од камена, а сјај тек пузи по градским зиди- 
нама. Два света.

Сунчање, као злато, тече кроз пушкарнице, пада на 
бршљан, па обилази сенке по врховима зграда. Палме у 
Ертовима тихо дрхте.

Руб Срђа натопљен је растопљеним сребром јутра.
У те прве часе дана открива се ванредна лепота Ду- 

бровника. Он је још увек нетакнут од времена и ноћу, кад 
је обасјан светиљкама, право чудо.

За минут времена и Срђ се опет мења. Над шим горући 
дискос Сунца бачен је већ у вис и чини целу околину опет 
другом.

Једна група фрањеваца пролази доле, носећи велики 
крст, лупајући о плочник својим тешким, дрвеним цоку- 
лама, на босим ногама.

Тако Срђ све више бледи и постаје пепељав, иза њега 
се зелене Плоче, а иза њих плаве се горе Цавтата, а чак 
у даљини сиви и плави врхови Боке.

Испод тих таласа срозава се Дубровник, час ружи- 
частих, час мрких кровова. Они се уздижу и као талас 
бију о Минчету. Минчета, под брдом, округла као нека лом- 
бардска гробница, или нека круна стара од камена, спушта 
своје зидине и куле, што личе на рашке и македонске, доле 
у град, у бршљан, да их затим опет дигне на морске хри- 
дине, горње вароши.

Иза тих зидина, као неке старе романтичне ограде, 
румени се град и зелени острво Локрум, зелени венац што 
плива на мору.

У вароши се беле звоници и плави ренесансна Госпа 
као високо бачена арха, у потопу камења. Она је као све- 
тачки живот и што је сунчање јаче све то оштрија и 
виднија, а вечером што је сумрак дубљи све је сребрнија.

Море, брда над Цавтатом и небо су три свиле плаве 
боде из којих се губи румен. Напољу пучина се модри. 
Огромна је тишина у то доба, а увече“ и ујутро42 ласте 
зриче као попци по вртовима. Ноћу дролећу слепи мишеви 
изнад дрвета неранџи, леандра и високих витких палма. 
Море је тада најежено и непомично. Чемпреси су као забо- 
дена зелена копља, а зеленило под зидинама као маховина.

Дубровник ће задовољити сваког ко год га посети лети 
или зими, или у  пролеће или у јесен.

Његова утврђења, са старим зидинама, Ревелин или 
Ловријенац, имају лепоту старих слика. Тврђава св. Ивана 
при уласку, са мора, има огромне сенке ноћу и необично 
је декоративна. Око града води Посат, широк ров, сав у 
цвећу, уређен за шеталиште, месечине и младежи. Испод 
града, на стенама Данча, лепим као на обали Крфа, на
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Јонском мору, под старим манастиром, има места, за купа- 
ње и снове, необичних и красних као она опевана у Оди- 
сеји, са таласима плавим и дубоким.

Увече, осветљена Плада, под дивним релијефом Краља 
Петра Мештровићевог, изгледа као нека осветљена, широка, 
каменита улица у Шпанији. Читаво вече може тако проћи 
под архитектуром о чијој лепоти се доста писало.

Као сенка застаје се пред ванредном, ломбардском, 
малом црквицом св. Спаеа. Дуго се стоји пред студенцем 
који је градио чувени неимар Де ла Кова, а који више не 
расипа воду, већ се чини као огроман гроб од камена са 
шеснаест43 углова. Од жеге, у подне, склања се у хладо- 
вите вртове манастира, или под слике Тицијана, или под 
релијефе Кнежевог двора, а месечина се дочекује пред 
ванредним порталима италијанске готике, или под кипом 
Роланда, где се некада вио стег св. Влаха.

Тада опет привлаче дубоке, борове шуме Локрума 
куда се прелази чамцем, под зелене лепезе и круне од 
грања.

Дубровник, пред ноћ, плови као по језеру, по плавет- 
нилу пуном дубоких вирова, док се над њиме појављује 
бео Месец, као сребро на плавој свили. Понеки44 осунчан 
облак, заостао, чини по води као месечину, загледан у 
облаке ласта над Минчетом, над белим и црвеним леан- 
дрима.

Зидине су тада опет побелеле међу чемпресима и лиму- 
новима, а сваки ко је дан провео у  разгледању знамени- 
тости града, већ је уморан. Видео је цркву св. Влаха, од 
плавог барока и у њој срео сребрни кип свечев на олтару. 
Стојао је дуто „прид“ Двором, па се дивио његовом дво- 
ришту ванредне лепоте и њезговој архиви ванредног богат- 
ства, загледао дуто чувена врата, на којима је мајстор 
изрезао крилата чудовишта, анђеле и фурије и борбу ама- 
зонки, и прочитао натписе над вратима „Заборавивши при- 
ватне послове, водите бригу за јавне“, па је учинио баш 
обратно и узевши барку извеелао на море, да заврши вече.

Дотле цело вече Дубровник ври по вртовима, дивним 
парковима и мрачним улицама, под неранџама и палмама, 
у једној необичној уздржаној веселости и прикривеној 
страсности.

Дан у Дубровнику прође на купању. Нигде лепшег 
мора, нарочито под стенама Бонинова и Данча, или под 
пећинама Плоча и Локрума, где је некад Марин Геталди, 
назван Бете, правио покушаје запаљивања бродова помоћу 
јаких огледала.

Сада тамо ори се смех купача и крије се весео и при- 
тајен живот, скоро филмски, оних који се, поцрнели од
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сунчања и очврсли од пливања, упознали на песку и 
шљунку купалипгта.

Понека45 једрилица тек прође да им довикне коју 
веселу, дубровачку реч.

Дубровник, лети препун странаца, међу којима има и 
Американаца, требао би да је за све нас главни приморски 
доживљај, и због својих традиција, и због своје садашње 
лепоте.

Он је, у исти мах, и најудобнија и најмодернија и 
најсрдачнија наша плажа. Под палмама хотела „1трегха1“ 
може се живети животом француских летовалишта, играти 
бриџа и маџонга, решавати, у полутами, укрштене речи, 
полазити шапућући на излете аутом, и давати својим 
пријатељима чајанке. У хотелу „Одак“ може се живети 
животом првокласног хотела, далеко од вреве, преко од 
Локрума. Зими сунчати се као на некој сицилиј анској 
тераси. У врту хотела „Градац“, сваке ноћи, под шареним 
лампама, може се играти до миле воље чарлстон и шими, 
а у исти мах, они који то презиру из виших побуда, могу 
мирно сањарити у вртовима приватних вила са илузијом 
да су у својој приморској кућици са женом и децом.

Дубровник уз чајанке у пет сати, веселе и фриволне, 
чије су последице љубавни састанци, има и старе библио- 
теке и собе по џриватним кућама, где се може живети 
животом младог и сиромашног сликара, или чистим живо- 
том научењака и пензионера.

Но у сваком случају, меланхоличном, или фриволном 
уоколо је дубока лепота самога града, његових зграда и 
стена, а највише таласа. Ко је жељан здравог и спортског 
живота и тај ће, ведар и једноставан, наћи тога ту више 
но другде.

За неколико минута, аутом, стиже се, ван Дубровника, 
дивним путем, у велико купалиште Купари, увек препуно 
са врло лепом плажом. Лето је ту, пуно Чеха, врло при- 
јатно. Све што се догађа, догађа се без устезања и зато46 
је то једна од најомиљенијих наших плажа.

Мало даље, Цавтат, са својим стенама као из грчког 
мора, сунчаним и топлим и зими, црвен је и потпуно тих 
као напуштена морска пећина. Ту је море дубоко плаво, 
и зими, и небо бистро.

Климатско лечилиште Цавтат има одличан санаториј 
„Тиха“, др Владе Новаковића, где се лечи сунчањем, у 
потпуној заветрини и топлоти. У свакој соби текућа вода, 
а лекарска нега пажљива и свакидања. То је један од нај- 
важнијих наших завода, због свог положаја и климе. Пого- 
дан нарочито за слабе и децу.
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Бока Которска

Море је плаво, безмерно, променљиво, а вечно као небо.
Тамо где мора има, има даљине, простора. На обалама 

мора зна се за далеке светове, за друга поднебља, за чудне 
биљке и чудне животиње; на обалама мора чује се о бив- 
шим народима, о силним царствима и пожарима, о слобо- 
дама и робовању, благостању и сјају за причу.

Море храни. Плодови чак са друге стране света, пића 
непозната и јестива невиђена довозе се на обале морске, 
камен и креч имају цену за туђина. Море слави. Лађе 
разносе имена наших река, наших планина, светитеља и 
јунака. Море теши. Издалека враћа се смирен у завичај, 
нигде није боље.

Море учи, храброети и скромноети и тишини душе, 
увиђавности. Народи који су пловили по морима мирни су 
и отресити, самопоуздани, не изгледају као пијани сељаци. 
Море учи љубави. Сав свет је брат и сестра; у туђим зем- 
љама мајке и жене, другови и весељаци исти су као и у 
нас. Пас је веран и у најдаљим земљама, а мачка умиљата 
и врела. Где има мора има и Бога.

Море значи богатство и лепоту. Народи који не зна- 
ђаху за море, нити су пловили њим, изгледају често као 
стока грдна, а народи који су имали мора и крстарили 
њиме, често се чине као скуп дивова. Историја Нидерлан- 
ђана, крај мора, сва је састављена од злата и драгог каме- 
ња, господства и славе, великих дела у трговини, освајању, 
науци, уметности.

Упоредите прошлост увек радених, вредних, издржљи- 
вих и мученичких Чеха, са прошлошћу пргавих и ћакнутих 
Португалаца који су открили светове, владали земљама и 
морима и владаће, у Америци, опет без по муке. Море 
значи богатство, лепоту и свет.

Наше море, Јадран, најлепше је море на свету. Плаво 
и бистро, бурно и питомо, горко и лако. Пуно је острва и 
шкоља, увала и пристаништа, заклона и излаза, нигде му 
равна нема. Јадран је наше највеће благо.

Добар део Европе ту је силазио на трг, да купује и 
прода. Камено доба, гвоздено доба, свако доба доводило је 
на Јадран оне, што живљаху дуж Дунава, Саве, Босне, 
Мораве, под Шаром, Комовима и Динаром.

Прославили смо се биткама на целоме свету. Ратовали 
смо на све стране, до Африке и Азије, али нам је тек море 
Јадранско разнело име по свету, име помораца, путника, 
зидара и певача. Крај мора очешљасмо дивљу разбарушену 
косу, оденусмо се људским оделом, сазидасмо задужбине 
и куле, опасасмо светло оружје и записасмо књиге старо- 
ставне о делима божјим. На Јадрану научисмо све, путеве
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градити, моћнима и силнима одолевати, високе храмове 
буздованом пребацити и туђину поносито за софром седети.

Жупани наши, краљеви наши увек су Јадраном госпо- 
дарили, дворове и куле своје крај мора зидали. Дванаест 
столећа већ наше је и ово море Дукље и Тривуније, од 
Котора до Драча и Дубровника. Јадран је био овде море 
Часлава, насељеног високо до расцветаног Срема, море 
Прелимира и Хвалимира. Јадран је био море Владимира, 
море Војислава, море Михајла све до Апулије, море сјај- 
ног и ванредног Бодина, море тужнога Радослава.

Јадран је био море Немањића, море Томислава о коме 
цар Порфирогенет пише да је имао више лађа, него Мљеци 
у оно доба. Јадран је био море Хрвата, хрватске славе и 
светскога гласа, српских лађара, српског путника, ратника 
у далеким крајевима.

Бока Которска на јуту од Дубровника најлепши је и 
најсиромашнији део Јадрана. Од Дубровника источно као 
да се Норвешка преселила у плаво наше море. Из бистрог 
топлог мора дижу се суре и демонске врлети Црне Горе. 
Велике паоме и палме трепере од ветра са пучине у троп- 
ски топлом Херцегновом, пуном неранџа, плавом и жутом, 
на врху стена, као цреп пун цвећа.

Одмах при улазу у неосвојиву Боку, иза некад страш- 
них утврђења генерала Мамуле, што се као стене издижу 
из мора, варош Херцегнови губи се у вртовима.

Према Котору где је Немања имао двор, или старом 
Рисну, чије се рушевине, кад је море мирно, и сад виде 
на дну, под водом, ова варош, из чијих зидина цветају 
лимунови, нова је још, мада47 је стара и грађена седам 
година пре Косова, од краља Твртка I и његовог синовца 
херцега Стјепана Косаче.48

Кад су Турци долрли у ове крајеве, овде се вођаху 
најтеже борбе.

У пазарне дане трт Херцегновог лепши је од свих 
наших јужних тргова. Воће мирише градом и зеље, а ста- 
сити људи, у народној ношњи, силазе са својих стена. Позе 
и покрети тих људи кошчатих и високих, разведре душу. 
Лепота телеса нашег народа ту је негде дуж Подгорице 
и Херцеговине, дуж Дрине. Нема јој равне на свету.

И данас је варош на стени као врт. Арапски један 
натпис у њеној тврђави каже: „Песници које пут овуда 
нанесе, нека би гледајући на ме, заносно климнули главом, 
да красна си ти дивна зградо.“

Море је необично плаво под тврђавом и пуно љуби- 
частих јежева, столећа почивају на дну мора. И данас је 
терен тврђаве тако сачуван, да се у лепе вечери може 
разгледати земљиште страшних опсада Хајредина Барба-
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росе који је у моћним борбама у овим улицама изгубио 
осам хиљада муслимана.

Сада су вечери над тим улицама сребрне и плаве, пуне 
хидроавиона наше флоте, а под зидинама н>иним чује се 
цео дан смех купача.

Херцегнови има неколико хотела, скромнијих и јефти- 
них који су лети пуни, а један врло велики који се ове 
јесени довршава. У њему је летовање јефтино и весело, 
помешано дивним воћем и рибарењем ноћу. Зими ту цвета 
ружа.

Крај вароши, у дивној шуми, са ванредним местима 
за мирно купање, бели се манастир Савина. Пун је старих 
повеља и хрисовуља, моћи, крстова, петохљебница. Зидан 
је некад давно у турско доба, иконостас му је врло леп, 
а зидови су му покривени фрескама. Око цркве је старо 
гробље, са мраморним гробовима, у  којима су изрезани 
дурбини помораца и топови официра. Дивни ое леандри 
беле и црвене уоколо и високо дижу пиније и чемпреси.

Дубрава око манастира лепа је као античко позориште, 
под морем.

Недалеко иза манастира Савине, под боровом шумом, 
у потпуној тишини, лежи бивпхи санаториј сада хотел 
,,3еленика“. На жалост запуштен, тај хотел има идеалну 
климу, идеалан положај, идеалну плажу и околину, па 
би могао бити чувен, као пре рата када је био познат. Са 
хотелом ,,Бока“ то мало насеље, где је и зими топло као 
у мају, може да послужи нарочито зими као одлично 
одмориште.

Пераст

Док се сав наш свет сјурио ово лето, на италијанске 
плаже и праћакао већином у „Абацији“, у некој води која 
је можда и морска, где се свлачи и облачи и превазилази 
себе у отмености и опаљености коже подмазане вазелином 
дотле је Далмација била пуна туђина.

Најпразнија ипак остала је Бока. Тамо, она брда, у 
којима се беле стари градићи, под огромним стенама Лов- 
ћена, пепеласте49 боје.

Кад се између тих брда, забразди бродом, улази се у 
једно камено старо позориште, у коме играју балет брда, 
таласи, шуме, планине, страшни кршеви, плаве воде, цвећа 
и воћа, витки звоници, питоми вртови и луди облаци. Цело 
јутро или цело вече око лађе сјаје, севају, црвене, плаве, 
зелене, жуте стене и врхови. Сунце залази као златна,
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румена, запаљена мумија, а месец изађе, као бела коза на 
врх стена Кривошија.

Толико је јасна звезда на небу и у води и у грању 
да се чини као да се цео свет једнако тресе. При томе је 
толика тишина, да се сваки чун пре чује, но примети.

Уз Дубровник, Пераст, Цавтат и Будву лето је пуно 
невероватно лепих бића и ванредних традиција, а лепота 
жена, архитектуре, прошлости, тамо је сасвим неочекивана. 
Обала је тамо низ дивних бродова, неранџа, књига, школа, 
игара, везова, цркава и све то, из прве руке, остатак тур- 
ских, левантинеких, млетачких, шпанских и француских 
морнарица.

У Дубровнику можете наћи прибора за јело чистог 
Луја XV. У Перасту имате врло лепих слика из барока. 
Пејсаж лепши је од бретонског, а лепота девојака под 
Црном Гором, какве нигде нема, витка и чиста и кошчата.

Залив Боке, пред Перастом, сужава се као плава река 
и назива се „Вериге“, јер ту су разапињали ноћу ланце 
против туђинских галија. Иза вароши је огроман профил 
стена Кривошија.

Монденски Париз налази да је вредно отићи међу 
Баске, попети се у њина брда, удисати њин оштри ваздух, 
овамо из Београда и Загреба нико не долази. 400 Амери- 
канаца, међутим, који су из Дубровника наишли на Котор, 
застали су задивљени пред демонском лепотом овога краја.

Ту, у мору, лежи обала Пераста, најчудније вароши 
у Боки, пуста и мртва, зарасла травом. Рисан, илирских 
краљева, једва се види у дну залива.

Перает је зором као мртав лабуд. Бео, пребледео, са 
маховином по крововима. Тај стари град, потпуно изумро, 
не зна више да прича. Купача овде једва има, мада50 је 
згодно, тихо, а вода дивна. Више их је у топлом, али весе- 
лом Прчању, где друштво београдских женских лекара 
има своје одмориште.

У општинској згради старог Пераста показују старе 
мачеве и лепе слике. Износе путнику стару свилену заставу 
Русије која се вила на адмиралском броду адмирала Матије 
Змајевића, адмирала Петра Великога. Плава је и бела и 
распада се, али је њен плави крст још диван.

Пераст има недовршен храм из доба своје славе. Та 
рушевина је ванредна са својим црним мраморним стубо- 
вима, са свиленим одеждама католичког примаса Србије, 
Андрије Змајевића, чији су дивни мотиви пуни персијских 
орнамената.

Пред Пераетом у мору су два романтична острва. Једно 
је нарочито чувено, ради своје чудотворне Богородице. Са 
њега се дуго гледа паклени, пепељасти авет51 Ловћена.
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Котор

После једног сата брод залази у Котор који је неверо- 
ватан. Једна старинска камена дворана у ствари, цела та 
варош, над којом виси стење, као облаци, над којом тече, 
пљунгги, магли се и румени Ловћен, место неба, ноћи и 
зоре.

У дну најчуднијег фјорда на свету, сав у тврдим град- 
ским бедемима, међу врелим и застајалим водама тврђаве, 
тај град је лети као зажарена пећина скамењених лавова. 
Он је центар за лепе и незаборавне излете у брдо, до Ска- 
дарског језера, Бара, Будве итд.

Његсви хотели „Грац“, „Пухаловић", „Вардар“ нису 
првокласни, али му је купалиште ипак пуно, јер је Котор 
пун школске омладине. Ипак та варош није ни за зимо- 
вање, ни за летовање.

Месечина у том граду, ноћу, сасвим је необична. Расипа 
се по дворовима старим, хиљадутодишњим стенама, по јар- 
болима и једрима пгго се ноћу жуте, просипа се по врто- 
вима и гудурама. У мраку дишу вртови ружа, граната, 
читаве провалије, застрте ловором, сенкама лешника, смо- 
кава и замршеним жбуновима каранфила.

Храм, насред52 града, прастара црква св. Трипуна, мод- 
ри се и румени као нека лепа градска капија са кулама, 
што води од Ловћена.

Дрво је у њој као порфир, а израда мрамора тешка и 
ломбардска. Врх олтара сјаји анђео, као Мештровићев, над 
маузолејем цавтатским.

Будва

Иза Котора, спушта се плаво и сиње море, дуж црно- 
горске обале, у дивним плажама Будве, Св. Стефана, Бара 
и Улциња у маглу стења и таласа. Ванредне те пепгчане 
плаже, на жалост још су запуштене и слабо познате, али 
ко ту једном прође, увек се овамо враћа да проведе лето 
у сунчању, таласима и дивним ноћима.

На отвореном, чистом Јадрану, сазидана у прастаро 
доба, Будва је и данас најчудеснија наша приморска варош. 
Под њом пучина, сиње море, све до Јонског мора.

У тврдим и старим зидинама, варош је сва црвена од 
ветрова. А около тече око ње песковита плажа какве нема 
ни једно наше летовалиште. Дуге жалове купалишта Мог- 
рена и Јаза нико који их посети неће заборавити, ради 
њиних тешких љубичастих таласа. Лети се ту настане 
колоније феријалног савеза. Но и прави гурмани долазили 
би овамо на летовање само да познају будвански риболов
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и куване ракове. Као што би и песници враћали се сваке 
године на обалу пешчану Паштровића, у наш дивни 
Св. Стефан који лежи као шкољка уз обалу мора, румена 
и дивна.

Отуда па даље Јадран је једно љубичасто и плаво небо 
што се љуља под нашом земљом да је полепшава, уздиже 
и умива вечно.

Ко год53 буде провео, ма само једно лето на његовим 
обалама, никад га више у животу заборавити неће, као 
ни Сунце.
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БОКА КОТОРСКА

Бока, коју песник назива „невестом Јадрана", је нај- 
јужнији1 део далматинске обале, између Дубровника, ван- 
реднога старога града св. Влаха и Црне Горе, демонски 
врлетне. Боку сачињавају четири дубока залива, на дну 
свакога са по једним старим градом. Ванредна лепота Боке 
има у себи, у свом јужнодалматинском, плавом мору, лепоту 
швајцарских језера, норвешких фјордова и Босфора.

Море ту залази дубоко под планине, страшне у својој 
голети. Четири дубока, зелена језера носе ту на себи врлети 
врхова скоро две хиљаде метара, често снежних глава, док 
обалом румене руже, жути пољско цвеће и по крововима 
кућа плаве се глициније.

Слична талијанској западној ривијери, али затворена, 
Бока је лети врло топла. Зими, међутим, изузев дане дугих 
киша, Бока је ванредно тиха и пријатна, са благом климом 
француске ривијере. Ружа у њој цвета целе зиме, а неран- 
џа и лимун у фебруару зре.

Некад, у доба пловидбе једрима чувена са свога бо- 
гатства,2 Бока је, за време владе туђина, осиромашила и 
зато се својим летовалиштима и хотелима не може упо- 
редити са иностраним ривијерама, те у њој, засад, странац 
не може наћи комфора, ни удобности летовања, а још 
мање зимовања. Но за туристу који не тражи хотелске 
доживљаје, Бока има божанску лепоту својих фјордова, 
планина, увала и чувене своје старе градове, са оронулим 
дворовима, ванредном архитектуром цркава, необичним 
споменицима српских, византинских и романских времена. 
Лепота тих старих градова, пропале славе и богатетва,3 
може се мерити са лепотом старих градова шпанских, 
левантинских и норвешких. Питорескности пак народног 
живота, обичаја и ношња, као у том срцу југословенског 
приморја, другде више и нема. Бока је завичај оних чуве- 
них скјавонских морепловаца, које познаје цео свет, зави- 
чај дивних хајдука и устаника, необичне душевне чистоте
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и телесне лепоте. Један ирасан Кавказ на плавом Јадран- 
ском мору, крај за туристе без сличности ма где у Европи.

Најлакше, најбрже може се Бока обићи аутом из Дуб- 
ровника. Путеви за ауто у Боки су и беспрекорни.4 Може 
се у Боку доћи и железницом, кроз Босну и Херцеговину, 
или из Дубровника. Та ускотрачна железница силази са 
херцеговачких брда у дивно Конавље, плодну раван врто- 
ва, маслина и винограда, чувену по лепоти својих жена и 
народних везова и накита. Одатле, у висини од 600 м, код 
станице Нагуманац, види се море и сва Бока, ванредна и 
невероватна. Затим, спуштајући се мору, кроз питорескну 
долину Суторину, сву у густижу маслина и винограда, воз 
стиже на жал Игала и Топле, пред улаз у  Боку, на плаво 
море.

Бродом је пут у Боку најудобнији. Пошто је обишао 
сву обалу Далмације, брод пошавши ујутро, из Дубровника, 
заплови према врлетној Боки. Оставља у сребрном мору, 
боровом шумом зарасло полуострво Лапад, мине крај каме- 
нитог профила старога Дубровника, као крај неке бронзане 
медаље, прође крај дивног острва Локрума и морских хри- 
дина Цавтата, па дуто плови дуж црвених стена, близу 
обале, док јаки ударци таласа не објаве да се приближује 
вратима Боке Которске, мореузу међу стенама, у којима 
су зазидана утврђења, и то лево, на рту као тераса од 
челика, стари форт Оштра, десно пак, у брегу, утврђења 
Љуштице, а сред таласа, на маленом острву зидине окру- 
гле тврђаве генерала Мамуле. Цео тај узани улаз у 
Боку необично је сликовит и патетичан.

Чим брод забразди право у први залив Боке, на чијем 
се дну укаже, са својим оронулим градом Ерцегнови,5 пано- 
рама високих, каменитих планина, дубоких увала и затона 
сасвим је јасна и светла. Мза ње, као небеса од камена 
шире се врлети демонски пустог и сурот Ловћена.

Прошлост Боке Которске

Још у камено доба, добар део Европе силазио је на 
Јадран да купује и прода. Феничани можда, а Грци извес- 
но, добро су познавали јадранска острва, па и Боку, која 
је и пре Римљана, у доба илирских племена била приста- 
ниште целе Босне, Дунавске долине, Херцеговине и свих 
земаља на југ и запад од Шар-планине.

Већ су Грци борили се око Боке, са Илирима, народом 
од више племена, дијалеката и имена. Ту борбу, много 
оштрије наставише Римљани у доба евоје републике, па 
и царства. Подјармљена илирска племена давала су Риму 
најбољу момчад за војску и особито флоту. Доцније, ови
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су крајеви давали чак и цареве и примили римску управу 
и културу, чему је последица била опште романизовање 
дуж обале, нарочито у градовима.

Херојска борба племена илирских против Рима оста- 
вила је мало трага. Сачувала се само традиција снажне 
борбе и моћног господства илирске краљице Теуте у Воки, 
око Рисна, који стоји негде у близини негдашњег Ризи- 
нијума. Столетна владавина Рима, међутим оставила је у 
Боки доста споменика, натписа итд.

У време сеобе народа Бока је осетила власт Херула, 
Острогота, па затим, од времена Јустинијана, Бизанта.

Силазак Славена у Боку, у току VII столећа, уништио 
је, као крвава бујица, све римске поседе, изузев град Котор. 
Између Славена и остатака Романа, у  градовима, ископан 
је тада дубок јаз. Затим, током VIII века, Бока је осетила 
нападе Арабљана, а током IX века пред њом се појављују 
прве флоте Млетака.

У то доба хрватска и српска племена загосподарила су 
већ, под својим краљевима, јадранским лриморјем. Жупани 
и краљеви Срба и Хрвата дизали су своје дворове и куле 
крај мора, тако да се може рећи да је Јадранско море било 
море Томислава, о коме цар византински Порфирогенит 
пише да је имао више лађа но Млетци у то доба. Бока 
Которска пак била је море старе Србије, још од времена 
Часлава, који је владао горе до расцветаног Срема, већ у 
време Војислава и Михајла, који је имао власти до Апу- 
лије, за времена сјајног и ванредног Бодина и тужнога 
Радослава. Немања је у Котору сазидао свој двор. Скоро 
кроз цео средњи век Которани су дипломате и посланици 
српских краљева. На њиховом двору беху дванаест барјак- 
тара, бирани хероји из Пераста. Пропашћу средњевековне 
српске државе пропаде и Бока, и XV век поплавио је 
Турцима. Изузев Котор, који се још год. 1420. предаде 
Млецима, Бока је све до XVIII века стењала под турским 
јармом. XVIII век донео је пуно млетачко господство, а 
XIX аустријску, немилосрдну владавину, мада6 се једно 
време чинило да ће Црна Гора наследити Венецију, за 
време ратова Наполеонових.

Ерцвгнови

Железница или ауто, на свом путу за Боку, чим сиђе 
из Херцеговине или Дубровника до мора, застаје у граду 
Ерцегновом који се шарени на дну првог залива.

Одмах на улазу тих четири залива који су у ваздуш- 
ној линији дуги 20 км, овај град, са старим зидинама шпан-
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ских и турских тврђава, врло је питорескан, у вртовима, 
високо над морем,

Ерцетнови је почео зидати краљ Босне, Србије и Дал- 
мације Твртко I год 1382. Град се састојао из два дела, 
из тврђаве на води и тврђаве на брегу. Ерцегнови је пун 
биља и тропских палма испод планина у позадини, чији су 
врхови Радостак 1.446 м и Сњежница 1.110 м високи.

Особито је занимљив и шарен трг вароши у пазарне 
дане, пун воћа. Брђани из околних села у планини силазе 
тада у град на трг, у шареној, лепој народној ношњи.

После босанских владара завладаше турски султани.
Турску владу прекида на кратко време владавина 

шпанска.
Адмирал Андреа Дорија, пошто је изгубио поморску 

битку против алжирског гусара и турског адмирала Хајре- 
дина Барбаросе, код Превезе, допловио је са својим мле- 
тачким, папским и шпанским бродовима под Ерцегнови и 
опсео га 4. јуна 1538. Дању и ноћу рикали су топови и 
нападали хришћани на зидине, све док крсташ барјак није 
залепршао над зеленим, мухамеданским. За време шпанске 
владе, горе него турске, живео је у Ерцегновом, у изгнан- 
ству, и чувени песник Флавио Еборенсе, латинеки Дидако 
Пиро, Јеврејин, који је у меланхоличним стиховима, на 
латинском, опевао фонтане, несретне љубави и смрт, и 
сахрањен негде ту, на обали мора.

Хајредин Барбароса, већ августа 1539. доплови под 
Ерцегнови, да град врати под барјак пророков. Нападао га 
је у грозним ноћним јуришима, при којима је, по улицама 
овога града изгубио, за једну ноћ, осам хиљада ратника. 
Најпосле Шпанци изиђоше из града.

Евлија Челебија, турски путописац, год. 1664. видео је 
у Ерцегновом 47 џамија, а крај куће Зекар-аге „једну 
палму која се дизала до неба“.

И сад се осећа још на хридинама, под тврђавом, нека 
шпанска меланхолија, а море је ту необично плаво. Само 
су сада сребрне вечери Ерцегновога пуне хидроавиона и 
смеха купача на плажи.

Варош је сва у вртовима који се дижу у терасама, 
високо. Целу зиму ту цвета глицинија и ружа и зелени 
се широка, тропска лепеза палме.

На западу вароши, под местом званим Топла, има 
широка песковита плажа. На истоку пак још једна легппа 
између стена, где има уређено купалиште и где се довршује 
нови хотел, хотел ,,Трани“.

Иначе, остали хотели („Америка“, „Јадран“, ,,Руднић“), 
нису првокласни и више ће задовољити домаћи свет но 
странце. Велики хотел ,,Бока“, са ванредним терасама и
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палмама, изнад пристаништа, већ прошле године завршен, 
још није намештен.

Ерцегнови је пријатна, само стрма и лети топла варош, 
са лепим православним црквама, поштом, банкама итд. 
Њена будућност као летовалишта и зимовалишта је извес- 
на, због њене ванредне околине, здравог ваздуха, одличне 
изворне воде и красног мора.

Манастир Савина

Улазећи дубље, обалом, у Боку пешке, колима или 
аутом стиже се до манастира Савине, на путу у Зеленику, 
пристаништа за извоз босанског дрвета и завршне станице 
босанско-херцеговачке железнице.

На исток од Ерцегновог природа је све бујнија. На 
брду се зелени борова шума, падином вртови маслина, 
обалом паркови вила. Горњи пут, кроз лепу шуму, почиње 
од горње тврђаве, до које се пење степеницама, и води 
обронком брда у шуму манастира. Он је само за пешаке, 
али ванредан. Доњи је за аутомобиле, он пролази крај 
манастира и многих чесама, што жуборе, пред вртовима 
кућа. Испод њега најпосле вијуга железничка пруга до 
Зеленике.

У дивној шуми, са ванредним местима за одмарање и 
размишљање, бели се манастир Савина. Од осам православ- 
них манастира у Боки, он је најлепши и највише поштован.

Манастир Савина, зидан некад давно у турско доба, 
обноовљен је год. 1694. Манастир има две цркве сазидане 
на тераси, са које се дивно види добар део Боке. Мања 
црква је врло стара, сва је изнутра живописна. Наивне 
фреске показују родослов српских краљева. Иконостас те 
мале цркве врло је леп. На једној малој икони има ван- 
редних минијатура, а на престолу красан народни вез. Већа 
црква грађена је у  доба млетачке владе год. 1777. Личи на 
лепе католичке цркве далматинских острва.

Међу многим реликвијама манастирским, иконама, 
одеждама, судовима, књигама, нарочито је чувен крст 
св. Саве, о којему је писао познати енглески археолог 
Џексон. Манастир има и ванредну библиотеку велике 
вредности, од рукописа је чувена (крмчија) збирка канона 
св. Саве.

Око цркве су гробови, помораца и капетана. Све је 
зарасло црвеним и белим леандрима и високим мрачним 
боровима и чемпресима. Сунце се једва пробија кроз гране, 
манастир је сав бео, у вечеру руменом. Сва је околина 
манастира ванредна а шума и море испод ње свако вече 
тихо, тако да се чују и бубице кад зује.
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Пред манастиром, у шуми где се о слави манастирској 
слегне сав народ из Боке, стоји споменик мученицима 
националним за време светског рата, које су Аустријанци 
стрељали.

На брегу, преко пута манастира, диже ее високо антена 
радиографије. Све је унаоколо тврђава. Рт Оштра који 
чува улаз у теснац мора изгледа као огромна камена бате- 
рија. Иза њега се плави небо и преврћу се ласте.

Звленика

Док је ауто или пешак стигао горе описаним путем 
до крајње станице босанско-херцеговачке железнице, брод 
пошав из Ерцегновог забразди дотле у плавом мору, мир- 
ном као неко швајцарско језеро. Улази све дубље у једно 
старо, камено позориште, у коме играју балет брда, таласи, 
шуме, планине, страшни кршеви, плаве воде, витки звоници 
заселака на брду, обалом. Кад је вече, али и у зору, око 
брода севају, бљеште, црвене, плаве, зелене и жуте стене 
и врхови. Сунце залази као златна, румена, запаљена му- 
мија, а месец изађе као бела коза на врх етена.

При томе је тишина толика да се сваки чун пре чује, 
но угледа.

Под боровом шумом, укаже се Зелвника, са својом 
чађавом железничком станицом и пристаништем пуним 
наслага босанског дрвета. Пет минута од железничке ста- 
нице је хотел „Зеленика“, некад санаториј.

Хотел вишеспратан, у облику замка, сред густог парка, 
сасвим на обали мора, идеалан по положају нарочито би 
био згодан за опоравак и зимовалиште. Ту се и зими може 
сунчати на терасама. Хотел има изврсну воду. На плажу 
се силази право из соба. На жалост хотел је запуштен и 
треба му одлична рука да га начини оним што би могао 
бити: наше чувено зимско опоравилиште на мору.

Пут од Зеленике до Пераста

Брод из Зеленике плови до Ђеновића, станице помор- 
ског војног ваздухопловства у мореузу Кумбору који про- 
води у троутласт Тиватски затон.

Миран као нека широка река, међу равницама, Тиват- 
ски затон пун је белих села на брдима, обасјаних сунцем. 
Варошица Тиват, са својим задимљеним морнаричким арсе- 
налом, покрива залив Кртоле, што је дубоко задро у раван, 
богату жупу, нарочито плодну. Тамо се назире мало острво 
Превлака, где су некад биле зидине манастира св. Михајла,
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седишта епископата Зетског, који је основао свети Сава. 
Рушевине у том малом месту значајне су и данас за архео- 
логе. Друго острво у затону је дугуљасти Св. Марко, а 
треће Оток, летовалиште которског бискупа. Кад је брод 
обишао малена и бела места, на обали, Љуштицу, Кртоле 
и Тиват, узима правац опет улево,7 право на сасвим узани 
мореуз, што са обе стране има по једно насеље белих кућа: 
на левој обали Каменари, на десној Лепетане.

Тај мореуз су тзв. Вериге. Добио је име зато, јер се 
у средњем веку на ланцима затварао да би се спречио 
улазак, особито ноћу, непријатељским галијама.

Кад брод прође кроз тај мореуз, пут постаје сасвим 
романтичан. Брод путује право на масив врлетне планине 
Св. Ивана, испод које се укаже стари и чудни град, празан 
и напуштен Пераст.

'Ауто, кола или пешак пролази дотле обалом, одлич- 
ним путем крај војничких логора, белих насеља, вртова 
мирте, ловора, маслина, лимуна.

Свако је село тако бело, пријатно и весело да се чини 
као неко насеље сликара. Пред њима у води огледају се 
трупови старих бродова, челична тела неколико торпи- 
љарки и миноносаца. Над путем се стрмо једнако диже 
планина, али у подножју сва зарасла воћкама и маслином. 
Прошав кроз Ђеновић и Каменари залази се у залив пра- 
старог Рисна и тада се заиста чини као да се нека северна 
Норвешка преселила у плаво море Јадрана. Пут води под 
шумом и врлетима са којих хује водопади под мостовима, 
хучне понорнице што извиру из стена тек пред морем. 
У висини једнако прати огроман профил стена Кривошија, 
чувених некад по својим устанцима и хајдучијом. Цео тај 
пут сећа на швајцарске планине, и ванредно је романтичан. 
Горе се често бели енег, на профилу највишег врха Далма- 
ције, 1.895 м високог Орјена, док се доле плави море и 
жуте неранџе.

Тамо горе су села ванредно интересантна, са дивним 
сојем људи, заслужила да их турист посети, као да је 
негде у  планинама Баска.

На крају тог пута изнад хучних потока, испод големих 
стена, једнако обалом мора, стиже се у Рисан, најстарији 
град Боке.

Рисан илирских краљева, сад је мала и бедна варо- 
шица, зими пријатна и шарена лети. Некада неизмерно 
богат град, сасвим је осиромашио и постао романтичан. 
Но сликар и турист наћи ће удобан стан, у том чудном 
свету, код сваке породице. Све су оне сачувале причања 
својих предака о ратовима шпанским, биткама млетачким 
и алжирским, па о морским путовањима до Индије и гуса- 
рења по Јадрану.
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Обалом од Рисна до Пераста нема него неколико часака, 
а горе у брда, одличним путем, сат-два.

Пераст

Брод пошав из Верига право према Перасту, залазк 
у сасвим мирно море, између планина, фантастичне голети 
и облика.

Пераст, то је најчуднија варош у Боки, а можда и на 
целом Јадрану. Пуста и мртва обраела травом и бршљаном, 
као авет бели се ноћу крај мора.

Уоколо, у шумама кестена, беле се села а иза њих 
пепео претворен у страшну планину до неба.

Пераст је зором као мртав лабуд. Бео, пребледео, са 
маховином по крововима. Грб Пераста показују и данас у 
општинској кући. Он је крст на коме су склопљене две 
руке. На њему су 12 малих грбова властелинских породица 
од којих више нико не живи.

Пераст има недовршен храм из доба своје славе. Та 
рушевина је ванредна са својим мраморним стубовима и 
свиленим одеждама католичког примаса Србије Андрије 
Змајевића чији су дивни мотиви пуни персијских орна- 
мената. Сакристија храма пуна је броката и врло лепих 
сребрних кандила. Звоник који се диже над Перастом један 
је од најлепших на Приморју.

Море испод Пераста и Рисна је класично море југо- 
словенске жеље за морепловством и прошле славе. Пла- 
нине Боке непрекидно су дизале устанке док год8 је туђинац 
владао. Крсну славу, најкарактеристичнији обичај домаћих 
Срба, славе у Боки без разлике и православни и католици, 
и Срби и Хрвати, одувек.9 Град Пераст пак кроз цео сред- 
њи век био је лознат са својих борби против Турака.

Општински дом Пераета чува знамените реликвије 
некадашње поморске моћи и славе Бокеља. Још у почетку 
XIX века Бока је имала две и по ототине поморских капе- 
тана и три хиљаде морнара, преко три стотине великих 
бродова који су пловили по свету. Поједине породице 
имале су по неколико синова капетана на океану. Цео 
Левант, Црно море и афричка обала знали су бокељске 
морнаре насељенике. Венеција, за време своје славе, бази- 
рала је своју поморску снагу на бокељским лађама и скја- 
вонским војницима. Дванаест бираних момака беху барјак- 
тари заставе њеног адмирала.

У прочељу општинске сале показују и данас слику 
адмирала Матије Змајевића. Пераштанин, он беше адмирал 
балтичке флоте Петра Великога. У поморским биткама он 
је три пута победио Шведе.
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Б-окељи играју најважнију улогу у стварању руских 
флота уопште, а нарочито црноморских. Више моћних 
породица помораца записано је златним словима у прош- 
лост руског поморства. Тако нарочито грофови Војновићи, 
за време Катарине II. Још и данас показују у општинском 
дому адмиралску заставу балтичке флоте Русије. Плава 
је и њена се свила распада, али њен крст још је диван.

Општински дом има и друге слике које су све сведоци 
славне прошлости. Тако над лепим мачем Змаја Вука 
Огњенога, портре лепога витеза Вицка Бујовића који је 
бранио Ерцегнови од Турака, бацајући камена са рамена 
за време опсаде. Затим слика Пераштанина Марка Марти- 
новића, математичара и морепловца, кога сенат Венеције 
означи као најпогоднијег, кад му је руски цар Петар Ве- 
лики тражио човека који би му створио поморску ака- 
демију. Венеција је год. 1668. заповедништво над првим 
својим ратним бродом — „СНоуе Ги1тшап1;е“ — поверила 
Пераштанину Виду Мазаревићу. У битци код Лепанта бо- 
кељски брод починио је чуда од јунаштва. Пилот дон 
Хуана сГАизШа.10 Петар Марковић, Пераштанин је био.

,У грчким устанцима Бокељи дадоше славне јунаке.
Пераст је сад сасвим изумро и у његовим улицама 

има више дивних палата без крова и прозора, са оронулим 
зидовима, по којима севају гуштери. У летње ноћи, у месе- 
чини, сасвим је фантастичан и нико га неће заборавити 
ко год11 га једном посети. На дану га пирка свеж ветар 
те је пријатан за летовање. (Пансион ,,Паоли“ и хотел 
,,Цвитановић“, скромни и мирни.)

Пред Перастом у мору су два романтична острва. Веће 
је познато по својој чудотворној икони Богородице коју 
сваке године, са нарочитом светковином превозе 15. аугу- 
ста у Пераст. Острво су насули Пераштани, довозећи лађе 
пуне камења, кроз столећа и бацајући га на дно мора. 
У цркви су интересантне фреске, самоука сликара мајстора 
Кокоља и многе иконе прекривене сребрним плочама 
завета. То су већином таблице морнарских завета које 
спомињу буре из којих је брод извела мати божја. Наивне 
слике оркана на мору, изврнут брод, лађе спасене од мон- 
суна, негде у Азији итд„

Лепоту Пераста, његовог плавог мора, са великим зи- 
дом ноћу невероватног Ловћена, игром звезда и месеца 
изнад брда што се огледају у води никаква слика не може 
поновити.

Брод наставља пут, десно, у дуг и дубок залив, на чијем 
дну невидљив под стенама чека Котор.

Кола или ауто међутим настављају пут из Пераста, 
обалом. Преко мора, на другој страни виде се два лепа 
села Столива. Доњи на мору, а горњи у шуми маслина и
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кестена што расте све горе до врха брда. Та шума кестена, 
старог и густог дрвећа, лети је пријатно одмориште Кото- 
рана. Над друмом дотле лево једнако се дижу урвине, 
стене, шростасних каменова. Само је доле, уз пут све 
зелено. Куће пролазе беле, осунчане, виле и мали дворови, 
лети врло згодни, место хотела, да даду илузију приватног 
летовалишта на мору. Тако то траје 7 км уз обалу морску. 
Као у Перасту, и ту се, уз пут, виде камени дворови влас- 
теле у рушевинама. Када је морем забраздио пароброд 
место једрењака, богатство12 је тог краја саевим пропало. 
Прошав крај чувене цркве св. Стазија у Доброти, у којој 
су слике од Солимене и Долчија, а сакристија пуна заним- 
љивих реликвија, путник се приближује Котору који се 
указује као неко старо утврђење, обрасло биљем.

Котор

Сваки ко год13 аутом прође обалом од Ерцегновога до 
Котора, зажалиће што је сва та дивна обала без хотела и 
одморишта где би се дуже могло остати и зимовати.

Лети, ипак, све је више гостију, особито из земље, који 
проводе, месец-два у Ерцегновом, Зеленици, Перасту, Доб- 
роти, Прчању и Столиву, смештени по малим скромним 
хотелима и приватним кућама, крај мора, коме се враћа 
сваки ко год14 је крај њега провео ма и само једно лето.

Котор, дивље романтичан и интересантнији од свих 
других градова у Боки, најмање се може препоручити за 
летовање купачима, или за зимовање болнима. Његова 
обала у околини, дуг ред вила и белих кућа по вртовима 
пак, баш напротив, већ и сада јако је згодна за становање. 
Сам Котор, лети, тако је врућ као зажарена пећина скаме- 
њених лавова, а зими у њему недељама пада киша, док је 
на мору напољу ведро.

По чудном, невероватном положају Котор не личи ни 
на један град Боке. У дну четвртог морског залива, дубље 
но ма у којем норвешком фјорду, испод стрмог зида голети 
и врлети, град је сазидан на морском муљу и врло тесан. 
Чини се сасвим мали кад пред њега дође покоји15 велики 
трансокеански брод американски, или кад се гледа са висо- 
ких стена на којима се дижу зидине утврђења.

У ствари цела та варош је једна старинска камена дво- 
рана, над којом виси стење као облаци, над којом се магли 
и румени горостасни Ловћен, место неба, ноћи и зоре. 
Котор је некад био диван скуп готских, романских и визан- 
тинских грађевина, али су ти ванредни споменици архи- 
тектура ишчезли, или много настрадали у земљотресима 
XVI и XVII столећа.
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Котор је сав опасан тврдим зидинама, зараслим брш- 
љаном и вињагама, над устајалим водама бедема, са старим 
градским капијама. Пристаниште бродова и аутомобила 
налази се пред капијом Главна врата, на Обали владике 
Рада, где путници стижу. Ту је, лево, кавана са лепим 
Парком краља Петра.

На главној капији улази се у град, на Трг оружја. 
Десно је улица Бизанти. Окружни суд смештен је ту у 
бившу палату породице Бескућа, са ванредним порталом 
из год. 1776. Неколико корака даље кућа број 265—266 
беше некад палата чувене породице Бизанти. Леп портал 
види се и сада, а у дворишту се налази камени кип јунака 
у ратовима против Турака.

Улица изводи на Трг Змајевића, «са лепом ренесансном 
палатом. Одатле улицом крај државне гимназије долази 
се на Трг св. Трипуна, са чувеним храмом, најсјајнијом 
грађевином у Боки.

Св. Трипун је малоазијски мученик из доба цара Деција. 
Његове кости купили су Которани са једне млетачке 
галије која их је понела из Фригије у Венецију. По Пор- 
фирогениту Константину, цару византинском, храм који је 
сазидан у његову славу био је округао. У XII веку добио 
је храм данашњи свој облик романски, са мешавином 
византинском. Год. 1681. храм је оправљен са додацима 
ренесансног «стила. Само је архиволта над улазом и розета 
свакако из старе фасаде.

Храм се модри и румени као нека градска капија, са 
кулама, што води у каменити пакао Ловћена. Дрво је у 
њој као порфир, а израда мрамора тешка и ломбардска.

Унутрашњост храма је румено полумрачна. Стубови 
од мрамора су још из римеког доба. Над главним олтаром 
је чувени циборијум. Тај балдахин је зидан 1362. год. 
мешавином готском и романском. Ванредни су рељефи 
табернакла и анђео над балдахином, са крилима равен- 
ским. Врло су лепа и кандила сребрна из XVII века.

Лево од улаза у цркву воде степенице до реликвијара. 
Иза ограде, израђене год. 1652. у Венецији, чувају се мошти 
св. Трипуна у мраморном ковчегу са еребрним вратима. 
Те кости се износе једном годишње пред народ. На сребр- 
ном ковчегу израђене су крилате птице, градски зидови 
итд.

Ту се чува и крст што га је држао у руци капуцин 
Марко Деавијано, кад је благосиљао хришћанску војску 
пољскога краља Јана Собјеског, која је ослободила Беч од 
Турака год. 1683.

Осим тога силесију моштију разних светаца, све у  
сребрним шкрињама некад, из којих је генерал Готје, у
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ратовима Наполеона, када је против Црногораца и Бокеља 
држао Котор, дао исковати новац.

Храм св. Трипуна служио је за време српских краље- 
ва, лозе Немањића, за скупштину Которског великог већа.

Кад се изађе из храма, десно, примећује се кућа адми- 
ралитета Бокељске морнарице, чија је историја грандиозна 
и декоратишна.

Кућа Бокељске морнарице има и архитектонске вред- 
ности, особито готски доксат на кући. У тој кући чувају 
се реликвије Бокељске морнарице, удружења свих бокељ- 
ских морнара, капетана, лађара, бродоградиоца16 итд. позна- 
тог и чувеног одвајкада.17

Врло богата некад и моћна за време Млетака, Бокељ- 
ска морнарица има своје статуте још од 1463. год.

Морнарско и ратничко удружење, оно у кући свога 
адмиралитета чува и показује и сада оружје и одела старих 
времена, из доба своје славе и јунаштва.

Сваке године 3. фебруара држи се слава Св. Трипуна. 
Тада је град пун народа који се скупља да присуствује тој 
стародревној свечаности која се објављује већ 28. јануара. 
При свечаности се могу видети питорескни костими адми- 
рала, капетана и момака, тот старог удружења.

2. фебруара по подне у 4 сата игра коло пред црквом 
св. Трипуна, коло чији је ритам и фигура врло стара. После 
кола служи се свечана миса у цркви. 3. фебруара игра 
коло морнара пре подне у 10 сати пред црквом а мошти 
које су дан пре изнете враћају се на своје место. У недељу 
пак која иде затим носи се глава св. Трипуна, окована у 
сребро, тешким болесницима у граду.

У малој, тесној улици, међу црквом и бискупским 
двором, врло интересантни гробови су бискупа которских, 
са натписима у хексаметрима.

Десно пак, кроз Немањину улицу, долази се код срес- 
ког начелства. У њему је врло лепа тераса, типична за 
старе племићке дворове, са вртом, једним ренесансним 
зденцем, и грбом породице Гргурина, држаним од аморета. 
Десно кроз Улицу краља Вукана иде се на Трг св. Луке, 
на коме стоји истоимена црквица, старе архитектуре, са 
многим доградњама. Особито је леп иконостас цркве, сав у 
злату византинског православља. У 12 слика представљен 
је живот Христов. На кубету пак су старе фреске.

Црква св. Луке зидана је год. 1195. за време „Госпо- 
дина Немање, Великог Жупана и сина шеговога Влкана, 
краља Дукље, Далмације, Тривуније, Топлице и Хума“.

Околина ове цркве биће са својим рушевинама свакако 
најстарији део Котора.
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Западно од цркве св. Луке налази се которски музеј 
На истом тргу је и нови православни храм посвећен св. Ни- 
коли, сазидан у византинском стилу год. 1909. Мало даље 
пак од музеја налази се црква св. Кларе, са дивним 
олтаром од мрамора у унутрашњости храма. Тај олтар 
је задужбина властелина которског Ивана Биволчића из 
год. 1706.

Црква св. Кларе припада манастиру фрањеваца, у коме 
има врло леп врт под бедемима града са остацима старе 
хришћанске културе. У врту има и неколико бомби које су 
пале на манастир у време опсаде флоте Хајредина Бар- 
баросе.

Са Трга св. Луке, улицом Биволчића, може се посетити 
још једна црква архитектонски знаменита. То је црква 
св. Марије, некада 5апс1а Мапа Пипмшз, која је сачувала 
донекле своју архитектуру из XIII столећа. На њеном 
романском кубету налази се камени орао, свакако римског 
порекла. Особито је леп у цркви олтар од црног мрамора 
и једно распеће из XV века. Иза цркве је пут који води 
у стење до тврђаве св. Ивана.

Део града иза цркве се назива Парило, од једног зденца 
у коме је извор из камена што зими тако кључа да ками- 
чак не може да потоне са водене површине, кад се баци 
унутра.

Одатле се, преко моста, излази на црногорски базар. 
Ту се отвара видик на Котор и на његове зидине, тесне 
али чисте, каменом поплочане улице. Још лепши је изглед 
са тврђаве св. Ивана на град.

Месечина у Котору ванредна је и чудна. Он лежи 
толико под стенама Ловћена, да је Константин Порфиро- 
генит написао, да је у Котору сунце зими уопште невид- 
љиво, а лети видно само у подне.

Збиља је Котор, кад се у њега дође, сасвим чудан и 
суморан, особито ако је облачно. Ловћен је зими месецима 
облачан, па је Котор као у магли, мрачан и страшан. 
У такве дане путник се осећа притиснут грандиозном пус- 
тоши врлети над његовом главом.

Котор треба да нашој земљи буде и зато драг, што је 
одвајкада18 везан за нашу судбину.

Већ год. 1186. општински списи Котора пишу да су 
у доба „господина нашега Немање, великога жупана Раш- 
ке“ и да решавају своје ствари у присуству „Немањиног 
сетника".

Стефан Првовенчани краљ, описујући очев живот, 
каже за Немању: „Он је Котор утврдио и у њему начинио 
свој двор.“
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За време Немањића Котор је сачувао своје републи- 
канско градско уређење, а управљаху га патрицијске поро- 
дице: Буча, Биволчића и Драго.

Год. 1250. Котор шаље посланике краљу Урошу кога 
назива „непобедиви краљ“ и моли да му потврди приви- 
легије.

Краљица Јелена, жена краља Уроша, Францускиња, 
саградила је фрањевачки манастир у Котору и дала на 
дар крст који се сада налази у цркви св. Трипуна.

Краљ Милутин долазио је лично у Котор год. 1305. 
Он је слао Которанина Обрада Десислава у талијански 
Бари да подигне сребрни жртвеник у тамошњој цркви 
св. Николе. Которани беху и они Милутинови посланици 
који су путовали у Француску год. 1308. да уговарају савез 
против Византије.

Краљ Урош III, Стефан Дечански, употребио је при 
грађењу најчувенијег српског манастира, Високих Дечана, 
протомајстора фратра Вида из Котора.

Цар Душан употребљавао је Бокеље врло радо као 
посланике и финансијере. Па и као војници у његовој 
победи над Бугарима Которани се показаше тако храбро, 
да им је поклонио крст отет у тој битци од Бугара. Тај 
крст, сачуван у храму св. Трипуна, излаже се и дан-данас19 
над вратима црквеним, за време трајања светковине 
Св. Трипуна у Котору.

За време Наполеонових ратова, Бокељи у савезу и 
заједници са Русима и Црногорцима бранили су своје море 
јуначки, али је Мармон умео тако да их задобије да су 
му дали 600 морнара за његове бродове.

Када год. 1814. Аустрија доби Боку наста доба огорче- 
них отпора па и крвавих устанаха. Ти устанци год 1850, 
па год. 1869. и год. 1881. саевим су фантастични по својој 
романтичности и херојству несретног бокељског живља, 
који је морао оружјем у руци да брани оно, што су други 
народи без патње и мука добили као дар већ давно.

Котор, иако20 није за летовалиште, а још мање за 
зимовалиште, имаде два мања али удобна хотела, што 
служе као одмориште за туристе, којима је Котор згодна 
полазна тачка за ванредне излете аутом, коњем или пешке 
страшним и врлетним Ловћеном, до Цетиња у  Црној Гори, 
или у брда Кривошија, или у приморје прастаре републике 
Паштровића, до ванредне Будве, шкољке на мору, и див- 
ног, малог Св. Стефана, бисера у мору, мирисног од биља 
и таласа, као и још даље до црногорских плажа Бара и 
Улциња, краених али неуређених и до чувеног Скадарског 
језера, на граници Албаније.
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Излет до Цетиња

Излет који је већ постао класичан за све посетиоце 
Далмације то је успон из Котора, преко Ловћена, у Црну 
Гору, вулканске, пусте, црне голети. Најлеппж је тај излет 
пешке, може се чинити и у седлу, али правећи га аутом, 
у јурњави над дубоким провалијама, постаје скоро фан- 
тастичан. Само пролаз кроз Доломите, стари, класичан 
силазак у Италију, могао би се упоредити са њим, но тамо 
нема оне нетакнуте дивљине и невиности овог брдског 
пејсажа. О овом излету писало је већ много путописаца. 
Црна Гора у тим описима изгледа као неки фантастичан, 
горостасан, изгорели вулкан на Марсу, а пустош камена, 
урвина, планина над којима аутомобил пролази, по серпен- 
тинама безбројним као неки предео подземља. Треба при- 
знати да то и нијје претерано, јер је тај пут збиља неверо- 
ватан.

Обично се полази на тај излет из Дубровника ујутро 
аутом (набавља их биро ,,Путник“), који ваља добро иза- 
брати, јер пут је тежак и не треба полазити са шофером 
који не зна добро серпентине Ловћена. Тако се пројури 
дивно дубровачко приморје и Конавли, затим сва обала, 
да се после кратког одмора пред Главним вратима у Котору, 
где узимају ауто они који долазе лађом, пође у планину.

Већ издалека,21 чим се уђе у Боку, Ловћен се примети, 
сив, пепељасте боје. Његов огромни зид, са серпентинама, 
које из залива которског изгледају луде и опасне, стеснио 
је Котор тако, да вртоглавица хвата путника кад га гледа 
изблиза.22

Већ при првим завијутцима серпентина ауто креће 
право у стене, големи крш и почиње једну игру наизме- 
ничног јурења према југу и северу, пењући се све навише,23 
тако да се Котор доле губи, па опет појављује у дубини 
високих таласа камења, са својим плавим заливом, који 
после неколико секунада опет нестаје. Доле се виде црвени 
бродови, везани у пристаништу, зеленило чемпреса и шума 
маслина, а горе пепељаст камен. Доле се види за тренут 
неко дрвеће, бео пут што кривуда, а далеко, у дубини опет 
кровови Котора и добар део Боке, са заспалим кућама и 
напуштеним дворовима.

Видик после неколико серпентина постаје као из ави- 
она. Ауто пршти својим мотором и пење се све више, тако 
да се, на махове чини као да се диже са земље.

Котор остаје доле у врховима пустих стена, са својим 
тврђавама као међу киклопским оклопима, растрешеним 
земљотресом. На једној раекрсници, у седлу Горажда и 
Врмца, где се одвајају путеви за Вудву, наилази се на 
утврђење св. Тројице.
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Одмах затим, ауто прелази на серпентине Ловћена, 
све оштрије, тако да и брдо Врмац остаје ниже и да изглед 
пуца, преко брда, у залив Тивта, који је путник прошао 
долазећи у Котор давно.

Планине се рашире уоколо, њино црно стење, пусто, 
без икакова знака живота, постаје море гротескних и 
страшних облика, преко кога се виде два залива, два мора, 
док ее у даљини иза полуоетрва Љуштице, иза Грбаља и 
Кртола не појави и сише море, пучина јадранска. Око пута, 
расцветан, као неки џиновски карфиол, камен и камен 
непрекидно, без икаквог поља, зеленила, травке, влажан, 
искидан, као лава пуст. У дну, у Боки види се сваки 
покрет, бродићи који се крећу, руменило кровова, зеленило 
брда и над њима по који облачак.

Тако траје непрекидно тешким серпентинама све до 
бивше границе црногорске, до тзв. аустријске куће, где је 
била царинарница.

Оштар ваздух бије сад по серпентинама у висини од 
хиљаду метара. Требало би само неколико тустих облака, 
који иначе тако често овде нагрну, да се све завије у 
маглу, што гуши, да путем јурну хучни, горски потоци 
у црно, демонско стење крша и да залив Боке постане 
једна мрачна, грозна бара устајале воде, у дну, у магли, 
као у  паклу. Зими све је то завејано, бело, непрегледно, 
оштро и хладно, као предео неки на другом свету.

После неколико минута стиже се до хана на Крсцу, 
откуда пут скреће на врх Ловћена, где се налази гроб 
Песника Владике Рада, неумрлог Његоша.

У мору камена, у коме само телеграфски стубови 
сећају на живот, у неизмерној сиротињи и беди земље 
појављују се прве куће села Њвгуша. То село је родно 
место бивше црногорске династије и на улазу у њега и 
сад стоји кућа, обична сеоска кућа -са вртом у којој се 
родио покојни краљ Црне Горе. Фантастична прича у фан- 
тастичном пејсажу, као неки грчки херојски мит у гуду- 
рама неког лустог, црнот Олимпа.

Затим опет почиње успон на 325 м Буковице, где 
путника у пролеће или јесен, на вмсини од хиљаду и две 
стотине метара често дочекује вејавица, у  мору стења, у 
дубравама камења, у  провалијама крша.

После једног сата лутања аутом у тој природи без 
икаквог знака живота, на дну једног поља ове висоравни 
појављују се прве куће Цетиња.

Пошто народ има свој пут од пазара у Котору, дешава 
се често путницима да за време целог овог успона, у  мору 
ужасне голети, не сретну живе душе.

Сваки ко овај излет учини, сећаће га се навек. Они 
који воле прави туризам отићи ће у планине Кривошија,
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где ће се наћи у исто овако дугом и пустом крају демонске 
лепоте океана од камена, узбурканог до неба.

Пут до Будве и Св. Стефана

На путу за Цетиње, код утврђења св. Тројице, одваја 
се пут за Будву, стари град са јединственим положајем на 
сињем мору, при отвореном жалу пучине, која је отуда 
дубока и пуста све до Крфа.

Пут се спушта према тиватском заливу, па пролази 
богату жупу Грбаља, често поплављену, тако да јој се поља 
чине као поља пиринча. Затим ванредним путем јадранске 
обале, обрасле маслином и бором под којом се пружа на 
километре дуги жал пржине, песка у разној боји, што личи 
на мозаик.

Као неки лаки, плави океан ту и Јадран изгледа без- 
меран и пуст.

Још лепши је пут морем до Будве. Брод тада излази 
из Боке, враћа се дакле путем који је описан и код рта 
Оштре пође југоисточно уз обалу полуострва ЈБуштице, 
што се зелени и модри са својим хридинама и пећинама, 
што су ванредне и још недовољно познате.

Будва се указује, после многих увала, као чудан град 
из неке арабљанске приче на том љубичастом мору, под 
сивим, големим врлетима. Пред градом, као нека феачка 
стена, стрши оток Св. Никола, као тело неког огромног 
потонулог, скамењеног брода из доба катаклизме планета.

Опкољена стародревним зидинама, једва везана за коп- 
но, са таласима сребрним, етара варош је можда најчудније 
насеље на тој обали, што носи на себи одисејску, љуби- 
часту пучину мора, пустог, сињег као тамо доле испод 
Јадрана.

Будва је од најстаријих градова на нашем мору, у доба 
римско позната под именом Бутуа, а у доба арабљанских 
напада у Јадрану разрушена је и спаљена., У XVI веку 
допала је турских шака, пошто је више пута пљачкана, 
а после је као и Котор ратовала и крвила се за славу 
заставе Републике св. Марка.

На стенама, са лепим звоником цркве, она је са својом 
тврђавом права морска варош, пуна легенди. Зими, када 
море са ужасном грмљавином бије у шпиље и зидине под 
тврђавом, Будва је збиља град чудан, каквих мало има на 
свету.

Прави пандан Будви је мали Св. Стефан, шкољка 
бисера на морском песку, малено острво опасано зидином, 
у приморју на неколико часака од Будве.

472



■Иза њих су високе планине, што допиру до висине 
од четрнаест стотина метара, тако да је цела околина неза- 
боравна.

Завичај јунака цара Душана, витезова о којима су се 
у Млецима причале легенде, тај крај и данас још има 
нашег бурно патетичног, трагичног на себи. Не да се забо- 
равити.

Ту се год. 1767. јавио лажни цар Петар Ш, государ 
свих Руса, у ствари варалица личка, Стјепан Мали, кога 
је цела Црна Гора примила и који се осам година бранио 
од Турака. Дивна, наивна причања о њему могу се чути 
и сада још у том крају. Папагај, кога дотле никад у Црној 
Гори видели нису, називао је тог човека: „цар, цар“. То му 
је био главни доказ узвишеног порекла, који се најдаље 
рашчуо.

Море Јадранско, иначе по Далмацији малено и топло, 
овде је огромно и тмуро, са нечим горким у својој љуби- 
частој бесконачностиЈ

Повратак из Котора

Аутом, повратак из Котора до Дубровника, већином 
предвече траје око четири сата пријатне вожње. Бродом 
око пет сати.

Ауто, обилазећи једну страну обале залива, враћа се 
сад другом страном, у зеленом подножју брда Врмца. Тако 
још једном обилази ванредни фјорд Боке, игру огромних 
кршева, млетачки тихих залива и оштрих, чистих видика.

Скоро непрекидно се нижу крај пута беле куће насеља, 
свака чиста, свака весела, лети свака пуна купача који 
су из Котора, из оближњих места дошли ту, под хладовину 
шуме кестенова, да летују. Ноћу, тиха свирка мандолине 
и тамбурице, песма, смех из чунова што клизе по месечини 
дају целом том крају тон неке питоме сентименталности и 
фриволности, необичан иначе сасвим у тој земљи демон- 
ских контраста и бура.

Још лепша је та ривијера кестена, глицинија, јорго- 
вана, каранфила и маелина у прво пролеће, јер ту већ у  
јануару процветају жбунови.

Ауто пролази кроз редове кућа Мула, у ствари пред- 
грађа Котора, уз море, затим пројури крај вртова у хладу 
и лепог купалишта које су Чеси саградили. Ту је лети 
прилично живо и удобно.

Настаје тихи и дуги, крај мора, под шумом, саграђени 
Прчањ. Он је као и Доброта, на суседној обали преко, 
некад давно био богат и пун дворова помораца и племића 
који су изумрли и оставили своје куће, у рушевинама и
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обрасле биљем. Четири километра дуг, а све уз плаву воду 
залива, он је само лети гласнији, иначе једва чујан са воде, 
кад брод, који се враћа из Котора, мине. Куће Прчања 
некад пуне раскопшог намештаја, из свих делова света, 
сад су празне и јефтине, чудновато окупљене дуж обале 
око велике цркве, која се градила од почетка француске 
револуције, па скоро до рата, пре неколико година.

Дрква је препуна слика, одличних дела венецијанских 
мајстора. У реликвијару чува се једна сребрна шоља, што 
је припадала некад Лорду Бајрону.

На крају места стоје три безбојне куће, чудне нама, 
зидане у  XV веку, о којима се причају приче: „Три сестре“.

Пројурив Столив, ауто стиже у Лепетане, где та доче- 
кује моторна скела која га пребацује у Каменари, откуда 
се описаним путем враћа у  Ерцегнови и у Дубровник.

После пола сата већ, при изласку из Боке, кад залази 
сунце, нестаје огромне слике големих врхова, на којима 
се бели снег тих малих места што пливају обалом као бели 
лабудови, шума кестенова и стена над путем, прича крва- 
вих прошлости једног несретног народа, чијом су крвљу 
некад натапали Турци, Млечићи и Аустрија своје раскошне 
свиле, богате бродове и сребром и златом оковане мачеве. 
Вечан и слободан, над целим тим дивним и незаборавним 
пејсажем, дими се у облацима Ловћен са телом највећег 
југословенског песника, у свом муњама бијеном врху.
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ЈАДРАН, НАЈЛЕПШЕ МОРЕ НА СВЕТУ

Сива, безмерна пучина, у магли Северног мора, зеле- 
номодри1 узбуркани океан, дан-два, заносе човека вели- 
чанственом пустоши својом, али не задуго.2 Као ситне алге, 
мале шкољке, човек тражи плаве и ружичасте увалице, 
затишје и мир.

На увек ведром и плавом, Јонском мору, окупано 
свако јутро јасном светлошћу, у скоро вечном пролећу, 
човечанство је, прази пут, живело радосно, у античкој 
Грчкој.

На обале калифорнијске, на острва Бермуда, на осун- 
чану француску и шпанску и талијанску обалу склаша 
се и сада Сунце, док остали авет заспу хладне кише и 
упрљају црне лонве блата и снега по варошима, у којима 
је ваздух пун гара.

Нема сумње да оној сеоби народа која се сваке зиме 
одитрава, према обалама куда се склонило Сунце, у  врто- 
ве пуне расцветаног, егзотичног биља, под палме, узрока 
има много и да су многи међу тим узроцима не само хи- 
гијенски, већ и модни и цинични, ипак је то тражеше 
топлоте и лепоте, то трчање за сунчагаим зрацима, искрено 
у дну свакога човека и свачије душе. Зато ту жудшу 
путовања за Сунцем, на осунчане обале мороке, и оства- 
рује сваки, ко год3 иоле може.

Нема сумње да је нагли развитак, после рата, и нашег 
туризма на Јадрану, условљен разким и многобројним 
условима, сасовим4 баналним, екогаомским, меркантилгаим, 
ипак, извесно је да је основа тог наглог пораста броја 
посетиоца југословенског М1ора, те поворке странаца нгго су 
последњих година кренуле према нашем мору, пре свега 
та природна плава лепота бистрог и бајног Јадрана.

Ни коцкарнице Цопота, ни тенисграундови Херингс- 
дорфа иначе одлични, Ла Бола и свих плажа на Ла Ман-
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шу, не значе тако оигурну основу туризма једног при- 
морја као лепота, од Бога, нашег Јадрана.

Чежња психичка, слутња хигиј енска, тражење радости 
светлости, 10но што би се комично могло изразити као се- 
ћање на живот човека у ,,рају“, то је полазна тачка ипак 
сваког и најбаналнијег предрачуна туристе поји путује на 
море.

Одморити, међутим, душу и сву своју психу, напојити 
бојама очни вид и безбрижношћу живце, нигде толико 
неће тај турист као на нашем Јадрану, дошао му у про- 
леће мирисно од наших кадуља, у модроплаво,5 дубоко 
наше лето, у румене облаке јесени, пуне галебова, кад је 
Јадран сасвим тих, у свом 'оребрном трептању, или у  че- 
лични, плави, чисти његов тон, у зиму, кад је као свет 
идеја и азура, непомичан у свом камену.

Познато је колико је наша, источна обала јадранска 
дубока. То је узрок лепоте нашег мора, плаветниша ње- 
говог, бистрине његове, чистоте његових таласа, његових 
ванредних боја.

Те боје, ту бистрину, немају друга мора, узалуд их 
туристички бирои рекламирају.

Познато је да је наше Приморје, при томе, једна ретка 
геолошка формација. Једна ведра Норвешка на топлим 
Обалама. Познато је колико је наше море јако по инсола- 
цији и садржини соли, колику друга мора немају.

Повуцимо једну поучну паралелу. Наша и талијанска 
обала.

Апсурдна је мисао да се у туризму може водити под- 
мукла борба против суседа. Туристички принципи стоје и 
падају са идејом (интернационалне сарадње и повезано- 
шћу суседа.

Па ипак, ма колико да је своје врсте плитка тали- 
јанска обала, лепота Венеције (са којом је наш народ 
уосталом, био у тешњој вези него и Бечом), ма колико ја 
волео, лично, Италију, зар не могу поставити, с правом, 
шгтање: није ли узалуд сав труд, сав напор, сав трошак 
учињен да се реши криза талијанског, јадранског туризма.

Јер ма колико била сјајна организација, државна по- 
моћ, реклама на тој обали, изостављен је из рачуна један 
количник што вреди више од свег Осталог као оснсква: 
природа.

Нема сумње, талијанско искуство и вредноћа, са на- 
шим могућностима, ко зна какве би успехе показали, при- 
знајемо то, али не могу пребродити кризу свога туризма, 
бар што се тиче летњег туризма, фреквентације јадранских 
својих плажа — никада.

Та обала, крај све, за мене, интересантне лепоте ла- 
гуна, далеко заостаје за далматинском, и ма колико ја
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обожавао Венецију, чаробну у јесен, она остаје у пода- 
цима, интернационалног туризма, и зими, а и лети, у глав- 
ној сезони, са својим каналима и блатиштем, крај све 
елеганције Лида, скоро неиздржљива.

Америка, Велико-британско царство, Скандинавиј а, али 
још више Немачка и средња Европа (нарочито Пољска) — 
а једног дана и Русија, тек ће имати да постану неисцрпни 
резервоари нашег јадранског туризма, да друге, особито 
балканске земље, цце наша обала још није довољно позна- 
та, и не 'спомињем.

Да буде најбоље посећено приморје, наша је обала, 
и по лепоти, и по климатичним, и по балнеолошким при- 
ликама, заувек,6 предестинирана.

Ускоро, туристичка ставка, у билансу нашег држаавног 
буџета, биће врло видна.

Али ако је могућност развиггка интернационалног ту- 
ризма, нарочито на нашој јадранској обали један од тлав- 
них извора прихода који би наша држава могла имати, 
(пресудни значај актива из прихода од туризма, није без 
опасности), велику добит за будућност наше државе од 
тзв. интерног јадранског туризма, једва је могуће и на- 
слутити.

Кад је доба, на жалост, аутаркија, парола затварања 
граница, ми, мање од свих осталих, треба да зазиремо 
од прекида, бар привремено, туристичког одласка на туђа 
приморја. Ни у том правцу, унутрашњег туризма, могућно- 
сти на нашој јадранској обали нису исцрпљене. Ни из- 
далека.7

Ипак, оно пгго је прво и основно, при једном ширем 
постављању потхвата, за развитак нашег туризма, мора 
бити та свест да смо, по некој дубокој, вековној одређе- 
ности, по вољи саме природе, ми власници најлепшег 
приморја, Јадрана, најлепшег мора на свету, и да нам то 
само намеће аптимизам, али и дужности.

Раскошну историју Холандије, раскошну по великим, 
људским потхватима, и по прегарању, велику историју Да- 
наца, Каталонаца, треба да имамо пред очима кад поми- 
слимо на Јадранско приморје које има Југославија.

Од мора, нашег ванредног мора, имамо да очекујемо 
бескрајне побуде развитка, потхвата, среће нашет народа. 
Добитком Јадрана Југославија постаје стварност и као чи- 
сто једро снажно се надима, међу осталим земљама нгто 
као бродови плове у вечност. Невидљиви утицаји Примор- 
ја, и свега онога што море собом доноси, у нашој земљи, 
тша тек да се осете.

Али при питању туризма, одмора, лечења, никакав 
одговор не може бити толико пун смисла, вредности, и
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стално за понављаине, као тај: путовање које вреди више 
од оваког друтог пута, излет, летовање, или зимовање, 
један дан, недеља дана, или месеци, свеједно, то је наане 
Јадранско приморје, од Сушака до Улциња, на острвима, 
по шкољу, ма где, на Јадрану, на најлепшем мору на 
свету.
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БЛЕД

Ма колико се развијао туризам, ма какве се нове на- 
клоности јављале међу туристима, љубав и дивљење пре- 
ма висоиим планинама остаје заувек1 у срцу људском.

Планински крајеви привлачиће увек путнике, њине 
су сезоне непролазне. Зимски спортови само су још више 
открили ту бескрајну лепоту високих рланина.

Наша је земља, пре свега, планинска земља и у њој 
планински крајеви још чекају да се прочују; на Тари, 
на Пиви, на Дрини, на Лиму, још има крајева који ће 
данас-сутра постати европске сензације. Немачки филм- 
ски оператори открили су их тек.

Па ипак, питомија, али и елегантнија алпска, лепота 
наптих словевачних планина остаје још увек главно по- 
дручје нашег туризма, а у том амфитеатру снежних врхо- 
ва, изнад 2.000 м, својим зеленим језером, као планинска 
идила, најлепши остаје Блед, краљевско летовалиште.

Блед је диван зими, и као предестиниран је да поста- 
не наш зимски спортски центар али је Блед диван и 
у зеленилу лета, у хладовини јулској.

Најлеажни, међутим, свакако је у пролеће.
У огледалу језера, на висини надморској од 475 м 

зрачно се, тумбе, сјају врхови Триглава, високог скоро 
2.900 м. Румене боје глечера, снег у висинама, зазеленеле 
борове шуме, расцветане воћке на падинама брда, плаво 
небо, све се то огледа чисто, као да је од седефа и кри- 
стала и смарагда у дубини воде.

Звона звоне из оближњих црквица и са малог острва 
на језеру. Ниже планине озелене су већ пашњацима. Блед 
је тада, управо иреалне летготе.

У даљини, све до маја, тамне се брда и снежни гре- 
бени Триглава, боје беле, плаве, пепељасте. Све се то 
ввди и у огледалу језера, пред великим хотелима, нај- 
елетантнијим у нашој земљи, и пред многобројним вила- 
ма, скривеним у грању. Тако, у разним деловима језера,
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разне слике и разне боје. Сасвим невероватна игра таме 
и 'светлости, у којој је залазак Сунца, сваки дан, као н р г г .

Вода, купке (најелегантнији етаблисмани у нашој зем- 
љи), озоном пуне зелене шуме око Бледа, значе најлепши 
одмор и опоравак за сваког путника. Слика старога Града 
над језером, у висини од 501 м, околне, високе планине 
и у позадини, сзве то чини да се брзо поверује да је ве- 
лики словеначки песник Прешерн имао право, кад је у 
заносу писао: „Дежела (земља) крањска нима леппГга 
краја.“

Блед, заштићен са севера високим зидом Караванки, 
над којим се уздиже до 2.236 м Стол, врло је близу, 
у ваздушној пруги, Јадранском мору.

Отуда његова блага клима и отуда на . Бледу лепо 
пролеће.

Краљевски двор на Бледу, сезона бледска која је из- 
над свих других у нашим летооалиштима, доказују сами 
по себи колико је Блед чувен.

У њему је, међутим, уз природне лепоте, и људски 
нанор и рад створио много, тако да му с правом припада 
водећа улога у нашем туризму.

Блед се налази одмах при улазу у  нашу земљу, и 
својом лепотом, али и уређеношћу, много је учинио да се 
у иностранству тако лепо мисли о туристичким лепотама 
наше земље. Као неки замамни бисер наших планина, Блед 
очарава путника и зове га да настави путовање по земљи 
која је, већ при улазу, тано лепа.

Планинска наша земља тако, у лепоти Бледа има као 
неку лепу причу којом очарава. У њој пролеће се рано 
буди, на сунчаним странама већ се јављају први цветови 
и чује се црвендаћ.

Звоно са црквице на острву у језеру опет звони. То 
је „звоно жеља“ које иопуњава мисли у молитви. Некада, 
на том острвцету дизао се стари, прастари словенски храм.

Али, над Бледом, као вечсна лепота остају врхови 
Триглава, највишег врха у нашој земљи, у снегу, док на 
пољанама, иза бледских хотела и шеталипгга, већ беру 
љубичице.
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СЕЊ

Наше Приморје на крајњем северном заливу Јадран- 
ског мора, лепо је као нека топла, јужњачка Норвешка. 
Бистро, плаво море, опкољено је ту сурим планинама, љу- 
бичастом Учком, сенкама модрим Обруча и Ришњака, го- 
лим ружичастим стенама испод шумовитог Горског Кота- 
ра, а према јужном отвору планинама окруженог залива, 
пепељастим гребеном Велебита, што увече има боју сре- 
брну и мртву надземаљских предела на месецу.

Велебит, у  Делом том простору, најлепша је и нај- 
чуднија планина. Сењ, древни приморски град, испод те 
планине, свакако је најзанимљивији и најчувенији.

Познат још у римско доба, Сењ је на гласу кроз целу 
средњевековну историју хрватску. Од год. 1380. кад су га 
Млечићи својом ратном флотом шалили прочуо се широм 
света, не само са своје трговине и поморства, него и ју- 
наштва. Током XVI века тек, постао је страшни град ус- 
кока, бегунаца наших од Турака који су на својим дугим 
чамцима у доба бура на Јадрану, кад су се друте лађе 
склањале, долетали на ветру, чак до Венеције, и отрант- 
ског излаза. Крвави и страшни, они су у замршеним, по- 
литичким односима угарских краљева, аустријских царе- 
ва, папе и Млечића, били стални бранич- од Турака, а за 
Венецију, права казна божија. Њина јуначка дела ове- 
ковечила је народна песма која је певала о Сењанину Иви, 
Ђури Даничићу1 и друпим јунацима, Хрсватима и Србима, 
а по писмима владара и папа, говорило се о њима у  су- 
перлативима. Краљ Матија звао их је обрамбеним2 зидом 
Далмације, Рудолф II једином тврђавом у  држани, а папа 
Гргур XIII „васнрслим М.акабејцима“.

[ . . . ]  кад3 су настала мирнија времена, и кад је за 
Марије Терезије и Јосифа II и тај предео постао тргавачки 
крај Приморја, свршило се опет по наш живаљ тамошњи 
трагично.
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Од старе славе остало је само спомена, старо јуна- 
штво служило је друшга, а од богатства и изобиља постала 
је сењска, црна сиротиња.

У сиромашној околини, сгари град, са овојом древном 
бискупијом која је чувала богослужење на словенском је- 
зику, школама, притајио се био као нека свечана, сланна, 
поносита гробница.

Ново доба, а нарочито аустријска железница за Трст, 
и мађарска железница за Риј еку, умртвише стари град, 
под Велебитом, који је склолио очи кад је нестало вели- 
ких, старих, наших једрилица као и оближњи Бакар, као 
и друти назтти јадрански градови, као и Бока.

Тек под напшм тробојком он се опет буди као из 
тешког сна. Из њега је произашла „Јадранска пловидба“, 
у њему ће се завршавати железничка унска пруга, у њему 
се искрцава поворка странаца што посећује Плитвичка је- 
зера, сад већ чувена.

Последњих година, Сењ је као тртовачка лука на на- 
шем Приморју, међу првим, а постаје све више и летова- 
лиште и, нарочито, варош туриста.

У пристаништу, Сењ је, још увек, стара наша при- 
морска сшика. У етарим његовим улицама, барокним трго- 
вима и зградама станује још увек исгинска лепота. Мирно 
спавају, око вароши, О1ромне зидине старих тврђава. На 
тргу пред бискупским дворем (старославенски језик у ка- 
толичкој служби брани и чува сењока бискупија још од 
године 1248) слика вароши право је уметничко дело.

И по улицама, има зграда што су као из ванредних, 
сликарских и архитектонсжих збирки неке историј е умет- 
ности која није писана, него још стоји, на обалама нашег 
Јадрана.

Народна читаоница, још из доба „илироког“ покрета 
хрватског, који је хтео да оствари једно име и јединство 
целог нашег народа, смештена је у зграду старе, патри- 
цијске, трговачке породице у Сењу чије се име више не 
зна. Читав лагвиринт старих улица стоји још онако како 
је зидан у прошлости. Међу њима, кућа знамените поро- 
дице Вукасовића сачувала је свој отмени лик из XVI 
столећа.

Чуднији и лепши, од многих европских, туристичких 
атракција је Сењ пред овојом катедралом која је саграђена 
од XII столећа. У њој ружичаст камен, проповедаоница 
и крстионица, плаветнило Ћирила и Методија, бео крст 
у рококоу, све има финоћу прибора за тоалету лепотица. 
На олтару Бедековића и мајке божије од седам жалости, 
жене су све у тој трговачкој патрицијској елеганцији, а 
са њима и анђели, Венере, саидука у којем почивају мо- 
шти светитељске св. Формозе, пренете из Рима, све је то
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рађено у боји кардинала и црвених хитона. Мати божја 
обучена је у елегантну хаљину бордо боје, а у срце су јој 
забодени сребрни мачеви. Старо богатство и раскош још је 
ту, у катедрали, у којој се чувају архиве и кључеви твр- 
дог клиса. У олтару, на десној страни један ренесансни 
рељеф св. Тројице, најлепши рад те врсте уопште на на- 
шем Јадрану.

Али срце старе вароши, пгго тихо куца на малом тргу 
„широке кунтраде“, закуца гласније тек пред црквом фра- 
њеваца. Она је гробница ускока. Боје у камену њеног про- 
чеља црвене су и црне, унутра плаве и беле. Тихе се 
мисе служе ту, где се рађају сад већ једва читљиве над- 
гробне плоче породица сењсжих капетана и ускока, Миов- 
чића, Чидиновића, Мудровчића, Радибратовића, Милетића, 
Хрељановића којих и данас још има.

У пожутелом мрамору, ређају се грбови, сабље, грифо- 
ни, хералдички рељефи шлемова, буздована, крунисани 
лавови, знаци једног давно минулог јуначког доба.

Над уским улицама пак, изнад мртвих слагалишта, 
где слећу јата голубова, подижу се борови паркови, под 
којима се сунча купалипгте засуто пеном морских таласа.

Над њим, са старе куле Нехај града, чувара Сења, 
пуца поглед далеко по мору и острвима.

Тихи и стари град, на првом, пролећном сунчању ту 
као да спава.

Некада, године 1892. мајор Кнежевић предлагао је да 
се до Сења, од Сиска, саградо коњска железница и да се 
тако повежу Јадранско и Црно море, ради трговине и 
промета.

Данас, када због јефтиноће станова и намирница, због 
пријатне типтане и отмености те варопш попова и ђака, 
због величанствене лепоте мора и обала под Велебитом, 
у Сењ долази све више посетилаца, ти пројекти се чине 
смешни и романтични.

Па ипак, у таквим прајектима, преиначеним за наше 
доба сви су проблеми будућности Сења.

За сада, тај дивни стари град, прави је бисер, за оне 
који траже мороке купке, лепоту природе и одмор, на на- 
шем северном приморју.
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ЗИМСКИ СПОРТ У ПОХОРЈУ

Југославија има, скоро на граници према Аустрији, 
један идеалан смучарсни терен који заслужује пажњу и 
страних смучара и посетилаца из иностранства. То је пла- 
нински венац Похорје.

Над долином реке Драве, изнад вароши Марибора По- 
хорје се простире у дужину од неких 55 км, а ширином 
коју захвата неких 26 км покривених снегом.

Без оштрих стрмина алгшноких терена иначе, ово гор- 
је средње висине чине блаш превоји, хпироки хрхггови 
планински и дуге падине. Велике утажмице трка у даљи- 
ну, на 50 км одржавају се ту скоро у правој линији. И 
просечан смучар ту може да се нреће, без великих на- 
пора: Св. Болфенка (1.037 м), Решког врха (1.156 м), Св. 
Крека (1.249 м), Зигертовог врха (1.345 м), Рогља (1.527 м), 
Клопног врха (1.335 м), Планинке (1.392 м). Чрног врха 
(1.543 м), до Вел. Копе (1.542 м), и Мале Копе (1.526 м).

Похорје је зато постало класични терен јутооловен- 
ских смучара.

Карактеристика је његова да се ти широки и непре- 
гледно душ  терени налазе међу легош црним, јеловим 
шумама.

Центар похорског зимског спорта и полазна тачка у 
тај зимски рај за смучаре је стари храд Марибор. То омо- 
гућује нарочито развитак зимкжог опорта у Похорју, јер је 
Марибор и иначе важва прелазна тачка путника из ино- 
странства и туриста, и место са најмодернијим уређајоима 
пл^ивачким у Југославији (зими хслизачки спорт).

Пред путником са севера, та пријатна сликовита ва- 
рош, на води и у парконима, издиже се као нека стара, 
барокна кахшја, кроз коју се улази у зимоки овет словен- 
сних Алпи.

У пролеће и лети, мариборска винородна околина чу- 
вене словеноке Горице су свесео свет Бахуса и Пана, воћ- 
њака и винограда какве путашк неће наћи ни на Рајни,
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ни у Тоскани. Зими Марсибор, који су Немци назвали „ју- 
гословенским Мераном", лежи у цвећу својих паркова не 
мање лепих1 иако је то цвеће тада од снега и леда. Са 
једне стране под снегом ћуте тада ниске горице са својим 
готоким црквицама, али и под снежним покривачем траје 
даље народни живот по ввселим гостионицама са сеоским 
шранкама. У том крају најлепше су словеноке песме и 
на брду Понра, у старом месташцу Лимбуш, најукусније 
је воће и најбоље вино. С друге стране са севера опко- 
лило је Марибор Похорје са својим модерним спортсжим 
светом, планиноким виоовим!а, са којих ноћу светле пла- 
нински хотели.

Крај грозничавог зидања на све стране, Марибор је 
ипак удобна, стара варош, која дочекује зимском тишином 
и сликовитап^у својих готских и барокних цркава, својим 
старим .градом, остацима традских торњева и отменом ар- 
хитектуром авоје општине. Марибор је варош музике и по- 
зоришта. Везана брзим прутама за иностранство и ауто- 
бусним линијама за све главније тачке своје околине.

Прилази у  Похорје, за оат-два хода, добро маркира- 
ким плагашсним путевима, могући су и са жељезничких 
станица мариборске пруте: Руше, Фала, Св. Ловренц на 
Похорју, Рибница на Похорју, Словењградец.

Најлакше и најбрже се стиже до најпосећенијег тури- 
стичког дома и планинског смучарског хотела у непосред- 
ној близини Марибора.

Железницом до станице Хоче, друга станица од Мари- 
бора, на 8 км даљине, после 10 минута обичним возовима. 
Одатле саонама или пешке за два сата до „Мариборске 
коче“, планинског дома са смучарском школом и одлич- 
ним теренима у околини. Крај самог дома познато вежба- 
лиште за почешике.

На 10 минута хода, смучама модерни планински хотел, 
„Похорски дом“ са пуним комфором и ванредним смучар- 
ским теренима, излетиштима. Висина нешто преко 1.000 
м. Бескрајан видик у завејане шуме Похорја.

Теренима које Словеначжо планинско друштво (С. П. Д.) 
одређује за такмичаре, и просечан пролазник смучар може 
да обиђе следеће главне тачке Похорја које оиисујемо 
овде у вези са жељезничком прутом.

На 14 км од Марибора жељезничка станица Рушв. 
Мало место, 309 м надморске висине. У цркви турска 
златна застава из ратова XVII века. Чувене фреске. До- 
брим путем успон до Рушкв коче. На врху Св. Крек 
(1.249 м). Од Рушке коче протежу се смучарски2 терени 
све до Клопног врха (под самим врхом, планински сму- 
чарски дом). Са Клопног врха (1.335 м) простиру се сму- 
чарски терени целом површином северног Похорја.
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Св. Ловренац (483 м) на Похорју удаљен је 1 час од 
жељезничке станице. Мали центар смучарског спорта, у  
месту се преко целе зиме одржавају курсеви:.

Добро означеним путем се из Св. Ловренца пен>е до 
највишег врха Похорја, до Чрног врха (1.543 м). Одатле 
ванредан ввдик у Похорје, на северу до аустријскмх Алпа, 
на истоку преко словеноких горица до мађароке низије. 
Смучарске стазе воде од Чрног врха до Мале и Велике 
Копе, одатле се Похорје спушта. Из Св. Ловренца води 
лаки уапан означеним путем и на планину Песак. „Коче 
на Песку“ је удобни планински дом и центар најомиље- 
нијих смучарских терена, прошараних шумом, испод врха 
Рогља (1.517 м) и планине Витањ, пуне облих терена без 
икакких препрека.

Ванредне терене налази смучар и кад наетави путо- 
вање смучама (заједнички излети С. П. Д.) од „Коче на 
Песку“ до Планинске (1.529 м) и благих спустова на Ши- 
кларици (1.298 м). Одатле преко Језерског врха (1.535 м) 
ванредних смучарсних терена, долази се до планинског 
хотела „Сењерјев дом“. Повратак је одатле лак и спушта- 
њем до жељезничких станица, Рибница, Брезно об Драви 
и Мислиња.
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ДОДАТАК II
Рукописни текстови из заоставштине 

Милоша Црњанског



ESKORIJAL1*

U Eskorijalu sam bio više puta, ali prvi put, ta mešavina 
groba, manastira i kraljevskog vrta, zaista je duboka, špan- 
ska senzacija.

Pri polasku iz Madrida, jutro je bilo sunčano. Kad smo 
izišli iz predgradja, počeo je onaj beskrajni španski drum 
koji vodi skoro uvek medju bagremovima, pod drvoredom, 
ili izmedju leja cveća. Obuzima odmah ta klonulost duha koja 
liči na magiju budnog sna.

Iz varoši su izlazile, u polje, čitave kolone organizovane, 
školske dece. Komunistička omladina maršuje u crvenim ko- 
šuljama. Železničkom prugom jure, načičkani decom, šetni 
vozovi. Bila je nedelja.

Bus juri po asfaltu, odličan drum diže se i spušta, kao 
da se vozimo stalno, po nemimim talasima. Takva je Spanija.

Kola dobiju pokret leta u vis, zatim u duibinu. Busovi 
se stalno dižu i spuštaju. Proleću brzo pored bašta, gostiona 
i kraj gospodskih, ogradjenih lovišta.

Prestižu nas motocikli. Kao što španski seljaci jezde na 
magarcu ili mazgama', po dvojica i trojica, tako se i Madri- 
djani voze, po troje, na motociklima.

Posle četvrt sata, u daljini se ukazuju, gole, mrke padine 
brda i na njemu, još mala, slika čuvenog manastira. Kao i 
Kremlj, na drugoj strani Evrope, i ova grobnica i stena je, 
i fantazmagorij a.

Bus juri sa nama po visoravni, kastiljskoj, dko nas je 
lepo žito, la pred nama treperi jedan leptir. Kraj druma su 
pčelinjaci i neko lepo, belo poljsko cveće, u plavim travu- 
ljinama, liči na divlju ružu kod nas, o Duhovima. „Kako se 
zove to lepo, belo cveće« — pitam mlađog bledog bogoslova, 
kraj sebe. »Harra« odgovara mi, iz grla.

(Idemo u španski Vatican, mislim u sebi, ali duša i 
govor ljuđi zvuče ovde kao Sahara.)

Pod brdom od granita, zelena šuma je sve bliža i 
ogromni kvadrat grobnice španskih kraljeva. Divna zelena
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ravan ispod brđa liči po malo na dolinu ispod Asize, ali 
gore, na brdu, Eskorijal ima boju kao da je vulkanska lava.

Plavetnilo španskog neba ima boju olova. Samo ispod 
drveća je mračno. U travuljinama, duž puta, crvene se bulke 
kao mrlje krvi i pasu čopori crnih bikova koje gaje za borbu. 
Samo gore kod manastira beli se opalo lišće bagremova.

Eskurijal na brdu, najzad, se širi pred nama. Ogromna 
je kvađratna gradjevina. U pamćenju mi se javlja bezbroj 
katoličkih manastira koje sam video na tom prostoru od 
Madrida, pa sve do poljskih varošica. Svi imaju po nešto 
u sebi, od te arhitekture, od tog duha. Spanija je beskrajna.

Eskorijal ima boju pepela i pustinjskog peska. Nepro- 
menljiv je, po boji, i kad sunce sija, i kad pada kiša. Sa- 
zidan je od granita i ako se čini da je zidan od peščanika. 
U mozgu rnladih bogoslova, koji pred njim nogom udaraju 
loptu, inače mora da naraste do džinovskih razmera. Sa 
svojim pročeljem od 207 metara, sa svojih 16 dvorišta i 
2673 prozora, taj kraljevski dvor, u stvari, i jeste nepre- 
gledni niz monaških odaja i ćelija.

Njegovo kube, u visini od 107 metara, čini se da dopire 
do neba. [ . . . ] 2* Nisu uzalud stari, španski pisci, nazivali 
Eskorijal »osmim čudom sveta«. (A sedmo, a šesto, a peto, 
a četvrto, a treće, a drugo, a prvo čudo sveta?)

U svakom slučaju, u Eskorijalu ostala je duša kralja 
Filipa II. i ja sam nje radi i išao da ga vidim. Kao i Kremlj, 
na drugoj strani Evrope, i Eskorijal je i fantazmagorij a 
i stena.

Gradjevina sama vrlo je lepa, intelektualna, tvrda i 
stroga. U onom kamenitom, pustom španskom pređelu čini 
se zaista večna. Grob, grobnica, groblje, ne .samo Filipa II. 
nego i Španije, nad morem hiljadu i sto metara.

Kao i pred Vatikanom, sitan svet je i ovde opkolio 
gradjeviniu svojim barovima, gostionama, i dugim redom 
svojih auta. Sada se i pije pod alejom kestenova. Madridjani 
su nazidali letnjikovce u okolini Eskorijala i Eskorijal po- 
staje polako vazdušna banja bogatih bakala. (Tada još nismo 
znali da će se tu ukopati Mijahina milicija.)3*

Kapija Eskorijala4

AVILA1*

Na dan našeg odlaska u Avilu, opština eskorijalska pri- 
ređila nam je zakusku. Jedno od onih španskih žvakanja 
kojima kraja nema. Sa kobasicama, pršutom, sirom, ralkovima, 
ajvarom, slatkišima i manzanilam jakom kao rakija. Sred
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revolucije, ti banketi koje su naim priredjivali u svakom 
mestu, i u najmanjim selima, bili su najčudniji deo našeg 
puta i najneprijatniji.

Ili je to znak da su svi Španci neobično gostoljubivi, 
ili da svi vole o državnom trošku da dobro pojedu, ili da 
uopšte Španija vole dobro da pojede i popdje, i  kad je 
katolička, i kad je demokratska, i kad je socijalistička, i kad 
je anarhistička.

Bila je neka planinska zapara toga dana, španska vrućina.
Pred naš polazak bile su stigle i novine iz Madrida. Te 

noći u Baroeloni i u Bilbao bilo je opet puškaranja i mrtvih. 
Radio je u Eskorialu, medjutim, treštao.

Kađ smo već sedeli u velikim busovima, gleđao sam još 
jednom, tamine, velike, eskorijalske prozore. U drugim zem- 
ljama zaboravlja se ono što se napušta, u Španiji se pamti 
ono što se videlo, i posle odlaska. Pamti, bila to slika, dvorac, 
neka igračica, ili jedan cvet, danima. Španija je i u sitnicama, 
i u sećanju, vanredna.

Docnije, posle našeg povratka u Madrid, ja sam, za svoj 
groš, još đva puta dolazio u Eskoriial. Ali i pri tom prvom 
odlasku potpuno sam bio zanet onim što sam video. Dvor 
eskorialski, manaistiri, grob i vrt u isti mah, u onom viso- 
kom kamenjaru ostao je za uvek u mojim očima. Eno ga, vi- 
dim ga i sada, najtužniju sliku ne samo Španije, nego u opšte 
ljudskog života. Kretao sam se, govorio, oidlazio, ali iza svega 
toga neprestano je bila neka duboka melanholija. Pratila me 
je zelena boja šimšira sa praznih, eskorialskih putanja. Ose- 
ćao sam miris ruža i jazmina iza gvozdenih rešetaka. Bili 
smo već na drumu, ali sa mnom je još putovao eskorialski 
vidik i još sam razmišljao o životu Filipa II. Bili smo već 
daleko odmakli, a meni se čdnilo da još idem hodnikom es- 
korialskih biblioteka. Video sam stvari kao da još stojim pred 
njima. Sliku Greka, boje kao sumpor i Skidanje s Krsta od 
Rože van der Vajdena, na kojoj siu još lepše boje i neizmema 
logika.

U đaljini ukazivahu se već ©iere, sa snežnim vrhovima, 
zalazili smo već u brda, ravan je ostajala pod nama, ali, kao 
da nisam više bio jedan čovek nego dva video sam sebe sas- 
vim jasno i sasvirn jasno i Eskorial. Vozili smo se, dalje, dre- 
mež obuhvata, u kolima, vrućina, a činilo mi se da još ko- 
račam po eskorialskim stepenicama. Još jednom vidim sebe 
u daljini kako stojim pred jednim alkoranom Mulej Zidana, 
»imperatora« Mavara. Kao persiske miniature pod stakletom, 
pod stakletom se čini i život naš pun sitnica, u Španiji. U se- 
ćanju javlja mi se jedna morska zmija, ribe u zlatu i divna 
slova, iz jedne Istorije Životinja koja je napisana pre 500 
godina i koja sad leži u biblioteci Eskoriala [. . . ] 2*.
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Stojim još jednom u Eskorialu, pred jednom »Taktikom« 
na grčkom koju sam dugo gledao. Vidim pokret konjice po 
zelenom brdu, kopljanike u crvenim bojama. I ja ,sam uče- 
stvovao u krvavim bitkama. Zar od toga ostaje svega jedna 
nova teorija klanja? Oštro i vidno leži taimo na hartiji i ruko- 
pis sv. Tereze iz Avile, krupan i ozbiljan, po negde samo ne- 
žan i uznemiren. Rukapiis jedne Spanjolke koja je pisala da 
je telo Hristovo ljubi i da je od toga sva onesvešćena. /  »Bece 
me il suo cuerpo y soy annechelata«.

Bus zastaje u prolazu ikroz neko malo mesto. Sirotinja se 
skuplja radoznalo, otvorenih usta, oko naših kola. Mi svi 
upiremo prstom u onog člana naše intemacijonale žumalizma 
koji je među nama najveća tvrdica i svi vičemo, u glas: uomo 
muy ricco. »Taj je najbogatiji«. Oko njega se skupljaju pros- 
jaci i deca, vuku ga za kaput i nastaje gungula. Probudio 
sam se kao iz sma. Smejurija.

Te vizije vidjenih stvari, ta Spanija koja se ne gubi iz 
seeanja, ta jeziva neka melanholija, glavna je senzacija 
moga puta. Spanija ubija energiju, čini čoveka sanjarem. Ne 
samo svojim arapskim vmćinama, nego i svojim mžama što 
imaju miris pomešan sa mirisom praha i grobova. Jedimo 
život posvećen razmišljanju počinje da dobija sve veću 
cenu, dok se kroz tu zemlju putuje. Spanija je dala toliko 
aslketa. Tek tamo sam naslutio zašto su lica španskih pisaca 
i političara, sa naočarima, tako suha i iznurena. I najsjajniji 
ljudski život u toj zemlji samo je niz godina pomešanih ža- 
lošću. To je jedina zemlja za koju ne znamo reći kakvu Ii će 
budućnost imati.

Na brdu, jedva se još video manastir iza nas. Nekad se iz 
njega upravljalo dobrim delom sveta, pa i kad je izgubljena 
svetska vlast Spanije, svetska vlast je dugo bila katolička 
crkva, jedna bezmema, crna dmtemacdjomala, strašna, [. . . ] 3*

Bilbao odjekuje od pucnjave pistolerosa. U Barceloni cela je 
noć bila posuta ne samo zvezdama, nego i bombama.

U žalosti nad noćašnjim žrtvama i ovim ljudima sa ko- 
jima smo razgovarali i koje više nećemo videti (svi opštinari 
Eskoriala docnije su streljani) kao ni ova brda, svi sedimo u 
busu pokunjena nosa. Ni'ko neće da sluša, plemenitog don 
Haspea koga nam je dodelio Azanja i koji je bio tip otmenog, 
žarkog, španskog rodoljuba. Uzalud se tmdio, očigledno, da 
sv. Tereza iz Avile, a ne revolucija, bude predmet našeg razgo- 
vora i diskusija, nas je neosetljivim i hipohondričnim, kao i 
Spance, načinila Spanija.

Na putu za Avilu, dok smo se i mi u busu podelili na levi- 
čare i desničare, u nekoj pravoj španskoj, nehumanoj, nemi- 
losrdnoj, melanholiji, skoro i nismo videli naselja. Neki ne- 
vidljivi tvrdokorni seljaci očigledno ipak obradjuju zemlju i
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na brdima. Niski usevi talasaju se čak i medju stenama. Pre- 
deo je kamenit i  razriven kao da silazimo u utrobu zemljinu. 
Proaniču šumarci, koze, žita koja kao da nisu sejana, nego 
rukom sadjena. Nebo je opet kao od vrelog olova. Jeđno selo, 
najposle, sa zatvorenim, drvenim kapcima na kućama. Prema 
ulici nema ni jednog prozora. To je Spanija. Putujeano i ja 
uvidjaim da sam nemoćan, ne samo da svet izmenim, nego i 
svoj život da popravim. Ne mogu ni da ostanem u Spaniji, život 
mi samo slučajno eto prolazi, pored ovog jarka kraj druma, 
zaraslog nekim žutim, poljskim cvećem. Drumom koji vodi 
u Segoviju, počeli smo bili da se penjemo na put koji ide u 
brda, za Avilu.

Sad je opet vidna divna visoravan kastiljslka.
Kraj druma se pojavljuju borovi. Iz nekog sanatorija 

bolesnici nam mašu maramicama. Z.atim, kao kod nas na Lov- 
ćenu, vidimo samo plavetnilo nebesa, na serpentinama. Naše 
putovanje prate senke oblaka. Prelazimo, na visini od 1000 
metara, raskršće puteva kod kamenog lava koji označava 
granicu izmedju Segovije i Madrida. Vel Alto de Leon. Spa- 
nija je tako rascepkana oblastima, provincijama, autonomi- 
jarna, graničnim spomenicima.

Sad se u beskrajnoj ravni, dole, vide sela i varoši sa 
baroknim crkvama u sredini. Krovovi crveni, mrlje krvi u 
mođroj đaljini pustinja. Drum krivuda kroz retku borovu 
šumu, oko nas miriše smola.

Na proplancima u šumi vide se šatori i auti. Niz elegan- 
tnih kempiinga u hlađu. To se nalazi na izletu nekoliko boga- 
taša i zaljubljenih parova. Nisu oni pobegli od revolucije, 
nego je u Madridu otpočela letnja vrućina. Zega je za Spanca 
strašnija, nego svakidanja pucnjava na Puerta del Sol.

Naš bus juri sve većim brzinama. Kroz sela bez prozora. 
Izmedju neprekidnog belog reda kamena, duž druma, što 
zimi ovde kad je đubok sneg jedino označava put. Zastajemo 
za trenutak u jednom malom mestu. Zove se Aldavieha. I ta 
tri krsta i oronula crkva, i na njoj gnezdo roda, ostaju za uvek 
dirljiva, španska uspomena. U oblačnom i zabačenom, brdovi- 
tom kraju stare Kastilije eno, pod olovnim nebom, pojav- 
ljuje se i  Avila. U đaljini se vide njene srednjevekovme, og- 
romne zidine, sa okruglim kulama koje su sačuvane u onom 
istom stanju u kojem isu bile nekada kada su tu varoš 
zvali »gradom crkvenih pesama i svetaca« (cantos y santos). 
Avila se iz daleka čini kao neki Dubrovnik, koji je sačuvao 
svoj oblik kroz stoleća i popeo se ovde, sa ziđinama, utvrdje- 
njima, crkvama i zvonicima na nebo i brda. Avila je u prvi 
mah i sada kao manastir tiba. Učini se sasvim nema sa svo- 
jim sirotinjskim kućama i napuštanim, plemićskim dvorovima. 
Avila je bila tvrda i ratnička u XIV. i XV. veku i takva
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izgleda i sada. (Docnije, tu je bio glavni stam divizije generala 
Orgaiza, divizije krvoločnih. legijonara4.)

Medjutim, kad sam bolje pogledao i Avila je postala 
vesela varoš, puna španskih gostionica, provincijskih »posada« 
pred kojima stoji uvek po nekoliko magaraca. Sa terasa tih 
malih gostiona ukazuju se divni vidici, a pred njima su 
kamenite, ogromne, gradske kapije i smetlišta. Oni koji pišu
0 Avili usiljavaju se da je vide naročito u znaku sv. Tereze 
koja je tu prolazila i učila. Avila je, medjutim, — kao i 
Siena, — provincijska varoš, poljoprivredna, udobna, i ako je 
manja od talijanske varoši i ne tako bogata. Anatol France, 
video je u okolini Siene točkove na volovskim kolima kakvi 
su bili u doba Eneje i par najlepših volova. Da je u Avili 
tražio samostan sv. Tereze i askete slabijeg5 pola, našao 
bi bio debele piljarice, zvonka smeha i krupnih buva.

Nebrojene su niti, izmeđju španskog-italijanskog sveta. 
Postoji u opšte jedan latinski svet koji se tako malo zna, 
a koji je povezan i sličan. Nisu te veze samo misticizam, 
nego je to zajednica i mešanje u prošlosti. Svi viši španski 
sveštenici živeli su u Rimu za vreme baroka. Oni i danas 
svi govore talijanski. Medju njima ima malo frankofila, ni 
malo anglomana, svi oni vole svet donde dokle dopire Italija
1 italijanska kuhinja. Za špansko sveštenstvo, ne toliko u po- 
litičkom, koliko u kulturnom pogledu, Rim je i danas, a ne 
Madrid, prestonica. Sem crkava, arhitekture, njenog mana- 
stira, u Avili, u prvi mah, ništa ne seća na onu koja je dobila 
titulu »la mistica doctora«. Avila je najviša španska varoš, 
ali ima nečeg talijanskog u sebi. Ona je oblačna, ali je često 
i sasvim vedra, divnog vazduha. Madridjani počinju i Avilu 
da pretvaraju u vazdušnu banju. Iza nje se prostiru planine, 
pune divljači, divokoza. Spanska Svajcarska.

Tereza Avilska, njen život i njen rad za mene su, u 
Avili, imali čar jednog starog, mimog poznanstva. Ja sam 
život te žene proučavao u ono vreme kada je u mojim stu- 
dijama bila na dnevnom redu sv. Katerina Sienska. I Sodouia. 
Zivot ove Spanjolke, knjigu o njenom životu (Libro de su 
Vida) sricao sam dugo na španskom, još pre nekoliko godina. 
Tu sam knjigu darovao posle starom gospodinu J. našem 
poslaniku u Madridu koji bolje od svih nas (izuzev I. Andrića) 
razume ne samo tu ženu, nego i Spaniju.

Komentar Tomazea o pismima sienske svetiteljke sma- 
tram da je duboka znanost. Ne samo bogoslovska, nego i 
literama. Ne želim da komentarišem, slično tome, Terezu 
Avilsku. Ćemu diskutovati o stvarima, koje ne trebaju ko- 
mentara za one koji su čitali o životu te Spanjolke, a koji 
bi bili izlišni za one koji ne poznaju njenu knjigu. Tereza 
Avilska to je prava i čista, stara Spanija, ona je volela Hrista 
kao prava Spanjolka. U Murciji, u pozorištu, gledao sam
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pozorišni komad o Terezi Avilskoj. Glumica koja je igrala 
ulogu ove svetiteljke na popularan način rekla je sve što 
se može reći u odbranu njenog života. Sveta Tereza bila 
je na pozomici jedna razborita žena, koja je savladala groz- 
nicu čula, groznicu koja u mladosti sve Spanjolke (sve žene) 
potresa. Bila je to, na pozornici, jedna puna i dobra španska 
žena, iskrena i prirodna, koja je imala prošlost kada je, mesto 
muža, Hrista volela. Posle je sa mnogo pameti, vaspitavala 
mlade Spanjolke koje su roditelji trpali u manastir da ne 
bi morali da daju miraz.

U svojoj knjizi ona je velika žena, i tajanstvena, vanre- 
dan stilist sem toga. U životu ona je prosto bila, kao sve 
Spanjolke, kad predju izvestan broj godina, humana i prak- 
tična. Iz daleka ona mi se činjaše fantastična i mistična, u 
Murciji uvideo sam da je kao6 i svaka druga špamska kalu- 
djerica. O njima se priča, u liberalnoj Evropi, da su raz- 
vratni demoni. U stvari to su energične devojke koje neće 
da postanu metrese i postaju učiteljice šivenja i kuvanja, 
u katoličkim školama gde se spremaju buduće domaćice, u 
školama kakvih u Avili i sada ima. Stalni razgovori o ne- 
normalnosti i histeriji sv. Tereze postali su mi u Avili otužni. 
Setio sam se svoje matere i mislio sam da niko nema prava 
da, d u grobu, prevrće tu ženu, koja se bila odrekla ljudskog 
života i koja je primala7, u svoju ćeliju, samo Hrista. Osta- 
vivši svoje društvo da pretresa seksualni deo ovog pitamja i 
da obilazi Avilu tražeći svaka vrata iza kojih je ova sveti- 
teljika disala, naselio sam se u jednom malom hotelu iza 
glavmog crkvenog trga. Hteo sam da idem po okolini Avile, 
a Avilu samu i da ne pogledam. Nisam više imao strpljenja 
da prevrćem slike Istorije španske umetnosti i da slušarn 
naše vodiče. Moje društvo stojalo je pred ogromnom kapijom 
San Vicente, koja8 ima kule kao strašni odžaci. Pred krstom, 
pred kojim su Nemci diskutovali. Prošao sam kraj njih i 
nisam se pokajao. Bio sam željan da prodrem u taj zaostao, 
palanački život koji sam zapazio, — sred revolucije, — i u 
Burgosu. Koji me beše jako izinenadio.

U bašti hotela, kao svud u Spaniji — to im je ostalo 
od Mavara — prskao je šedrvan. Svet je odatle izgledao tako 
zabačen. Čuo se tihi šum vode. Na duši mir. Viče svega 
nekoliko ćuraka iz neke druge avlije. Pijem pod drvećem i 
gledam preko plota pravo u komšiluk. Tamo u jednoj sta- 
rinskoj avliji, karuce, ali karuce kao one od pre dvestotine 
godina. Prežu u njih nagizdane mazge, sa crvenim, arapskim 
kićankama. Zvona se javljaju sa crkava sv. Tereze. Kroz 
otvorena crkvena vrata istrčavaju deca i vrište oko lopte. 
Igraju se i u crkvama. U vrelim sokacima čuju se harmu- 
ndke. Na sred ulice izgurana je u kolicima jedna debela, 
kljasta žena. Vidim kako se muči da uzetim rukama pripali
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дости9* сваку Шпањолку, — сваку жену, — потреса. Била 
је то на позорници једна пуна и добра шпанска жена, попу- 
ларна и природна, која је, место мужа10 Христа волела.
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cigaretu. Zatim zadovoljno puši. Idem polako niz ulicu i 
zastajem kod jedne klupe, pod nekim kržljavim bagremovima. 
U pobočnoj ulici opet zid crkve. Na njemu piše »zabranjeno 
je bacati loptu o zid crkve« — »se prohibe jugar a la pelota«. 
To je Španija.

Prelazim preko malog trga, uskih ulica, idem lagano pod 
prozorima sa zelenim, trščanim zavesama. U malam parku 
sedeo je na klupi jedan pop. Noge je izvukao iz obuće, pa 
ih hladi. Sredinom ulice, dolazi neka siromašna žena. Ljuta 
je. Poluglasno se svadja sama sa sobom. Na kraju ulice koja 
je završena kao džak, iz jedne kuće čuje se svirka. Ista 
ona koju sam bio čuo, pred polazak, kroz zidove moga stana. 
Granados. Stojim zanet i mislim kako me prati ova melodija.

Zatim stižem u neku drugu ulicu koja leži sva u suncu. 
Ustaje i na pločniku odjekuju koraci. Stražar stoji pred 
jednom kapijom. Nad kapijom natpis: Prison provincijal. Bio 
je prepun već dva dana. Bili su strpali unutra ceo radnički 
sindikat. Ako izidje, on će strpati unutra one koji su njega 
strpali unutra.

Inače je Avila spavala, daleko od revolucije, sva u tom 
»idiličnom« miru.

Gdegod sam pošao balkoni su bili u cveću. U visini jata 
golubova. Oni biraju, svuđ, mirne i mrtve varošice. Iza 
zidina čuje se, katkad, kako magarci riču. Na kraju ulice, u 
daljini, opet, plave se siere.

Ma da nisam išao tragom sv. Tereze, i, ma da sam 
ostavio svoje društvo, ja sam našao nešto što nisam zaboravio. 
Izišao sam iz varoši i pošao, nasumce, u okolinu, — jedan 
starac počeo je da me prati i da mi nešto priča. Dugo nismo 
mogli da se razumemo. Najposle, razumeo sam da hoće da 
me vodi u manastir sv. Tome. Covek je ličio na nekog siro- 
mašnog popa, a možda je bio crkvenjak. Jedva je disao, 
kašljao je, imao je sipnju. Doznadoh putem da se zove Do- 
mingo Galezon. Išao je kraj mene i gundjao je.

Bilo mi je sve jedno kud idem. Pogledom sam upijao 
vanredne predele koji se vide u okolini Avile. Pomislio sam 
da će i taj manastir, u dolini, biti, svakako, divna gradjevina 
i da ću u gotskom i romanskom naći opet, tako daleko, mo- 
reskne uticaje. Stari Domingo znao je samo gde je, ali inače 
o manastiru nije imao ni pojma. Kad smo stigli ja sam stao 
da posmatram zidine. Dok ja gledam u zid, stari Domingo 
ne tremice posmatra mene. Kao neku čudnu zver.
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Али је са много памети васпитавала младе Шпањолке које 
су родитељи трпали у манастире.

У својој књизи је велика жена и тајанствена, ванредан 
стилист сем тога. У животу је просто била као све Шпа- 
шолке кад пређу известан број година и кад се угоје11, ху- 
мана и практична. У Авили, чинила ми се да је била као 
и свака друга шпанска калуђерица. Прича се да су раз- 
вратне и демонске, а оне у ствари, место да буду метресе1*, 
постају учитељице шивења и кувања, у католичким шко- 
лама домаћица, каквих, у Авили, и сад има.

Са мишљу, да не треба да се враћам Св. Терези која је 
била прошла крај мене, населио сам се, — оставивши 
своје друштво, да обилази Авилу и околину, слике, скулп- 
туре, архитектуру, — у једном малом хотелу, иза главног 
црквеног трга.

Хтео сам да у самоћи обиђем огромну капију Сан Ви- 
центе, са кулама, као страшним оџацима, и крстом, високим 
неколико метара, као и остале чувене грађевине авилске, 
да их запамтим не као студије, из историје шпанске умет- 
ности, него као доживљај.

Место да читам „научне“ есеје о Терези Авилској, био 
сам жељан да продрем у тај заостао, стари, паланачки, удо- 
бни живот, који сам запазио, сред револуције, и у Бургосу. 
И који ме беше изненадио.

У Авили хотелска башта била13 је сасвим забачена. 
Као свуд у Шпанији, — то им је остало од Мавара, — и у 
њој је прскао шедрван.

Тихи шум воде. Мир на души. Неколико накљуканих 
ћурака.

Пијем под дрвећем и гледам из тог малог врта, право у 
комшилук, преко пута. Тамо, у једној старинској авлији, 
каруце, али каруце као оне пре две стотине година. Прежу 
у њих нагиздане мазге, са црвеним, арапским кићанкама. 
Звона се јављају са цркава Свете Терезе. Кроз отворена 
врата на цркви, доцније истрчавају деца и вриште око 
лопте. Играју се и у црквама.14

Идем, ипак, да видим чувену катедралу. Пред шом трг 
у камену, празан и врућ, као трогирски.

Главна, готска врата су врло лепа, а цела црква тврдо, 
оштро утврђење. Шпанија. Са високом кривином скупљам 
те зидине у мали фото апарат. Негде је дакле збиља био 
тај грандиозни XII. век и та Шпанија која се сва родила 
по црквама. У Шпанији те цркве имају широке утробе као 
добре матере. Оне су све родиле.

Црква, а уједно један део градских бедема.
Да Авила није тако облачна, њена би боја, боја њених 

зидина, била као боја усирене крви. Некада, крволочна и 
витешка, А^Па <3е 1оз саћаПегоз; а сад, каква тишина!
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Полако добија боју пепела и изгледа из далека као да 
је од гвожђа што рђа.

Вече у Авили једино је још као нека мистична визија. 
Безбројна звона, са цркава у вароши и са околних мана- 
стира, одјекују тада, па замукну. Варош лежи високо, на 
1140 м., у крају који је чувен по непогодама и громовима. 
Ноћ се спушта са неког другог, звезданог света.

*

У потпуном контрасту са тим црквеним тренутком, ре- 
лигиозног заноса, освануо је дан побожних литија. Не могу 
да заборавим гардеробу, управо стовариште дрвених све- 
таца, иза олтара. Светаца којима су очи, ноздре, боја коже, 
офарбани верно, дречећим шпансним бојама. Чекају као 
сиромашни глумци иза кулиса, да их понесе литија, по гра- 
ду, заједно са путиром у којем је тајна над тајнама.

Христос, и он од дрвета, увек исти, као неки калуп за 
све вароши, одевен је у сомот вишњеве боје. На његовим 
очима нафарбане су сузе, а на његовом, чистом, кастил- 
ском, виооком челу румене се капље крви.

Светлост која пада као огроман слап у авилску кате- 
дралу тешка је, као да је од блиставог песка. У свим шпан- 
ским црквама, иначе врло мрачним, осветљења око олтара 
врло су театрална.

Пред олтаром стоје жене, велике савезнице шпанске 
цркве против републикана. Клече у полумраку и мрмљају 
молитве. Долази једна група девојчица, све имају шпански, 
црни вео, мантиљу, од црних чипака. Има врло лепих, 
зрелих и врло бледих девојака међу њима. Ту где је некад 
молила се Св. Тереза и оне шапућу и дозивају Христа.

Баш тих дана, претседник владе покушао је, новим 
законима да „гиљотинира" конгрегације. На леђима, ових 
девојчица, будућих маловарошких лепотица, матера и љу- 
базница, на црвеној врпци, виси знак конгрегација. Мала 
медаља као за храброст.

Те девојчице прве излазе са литијом, пред кипом Ма- 
тере Божије који се носи данас око града. Литија отпочиње 
лупом бубњева и свирком дипли и свирала. Одевена у белу 
свилу, са ногама у цвећу, са трептањем свећа из великих 
чаша, са косом од праве женске косе, Богородица је но- 
шена улицама као жива.

Сва је у перуникама и за њом остаје опојан мирис.
Мало је света око ње. Литија пролази очевидно под те- 

рором радника, окупљених на пијаци. Они срчу лимонаде, 
церекају се и добацују.
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У околини Авиле анархо-синдикалисте биле су тада у 
већини. У тешњим улицама, свет око литије иде спреман 
на бомбе. Све је, међутим, прошло на миру.

Пред Мајком Божијом, као незнабошци, сељаци су но- 
сили јагањце, и као арапски муслимани, са фанатичним из- 
разом лица, развијен, црквени барјак, азијски, зелене боје. 
Постоље кипа Мадоне сачињено је тако да се кип може 
окретати. Где је у прозорима било света окретали су Ма- 
дону да је виде. Тако се чинило као да игра и да се стално 
врти, док се на балконима свет крсти.

Бубњеви непрестано лупају и свирале свирају. Литија 
иде. Један продавац сладоледа избезумљено виче. Раднички 
свет, што разузурен седи пред кафанама устаје, али изводи 
шегу са литијом која се жури да прође. (Пред кафанама, 
у хладу, лењују заједно и радници и капиталисте. То лењо- 
вање пред кафанама, у тршчаним столицама, је опште.)

Изгледало је да ће доћи до гужве. Међутим, Шпанци 
имају један врло леп обичај: они се смртно мрзе, али ћут- 
ке, не вређају се лако, и не грде.

Што је најлешпе, изнад гомиле анархиста и комуниста 
који очигледно врше демонстрацију, на сред трга, стоји кип 
Св. Терезе.

Ни кад је дошло до радничке вике, ја нисам имао ути- 
сак скоре комунистичке победе, напротив, једне католичке 
концентрације. На улици није било много света, али у про- 
зорима крстиле су се читаве породице.15

Залазим затим у сокаке, све тише. Хармунике се само 
чују. Недеља је. На сред улице изгурана су колица са јед- 
ном, дебелом, кљастом женом. Узетим рукама она се мучи 
да припали цигарету. Затим задовољно пуши.

Наше аутомобиле видим код цркве Сан Виценте. Тамо 
су чувене скулптуре.

Ја остајем на једној клупи, под кржљавим багремо- 
вима. У побочној улици опет зид цркве. На њему пише 
„забрањено је о црквени зид играти лопте“ — ,,зе ргоћЉе 
ји§аг а 1а ре1о1:а“. То је Шпанија.

Прелазим мале тргове, уске улице, идем лагано под 
прозорима са зеленим, тршчаним завесама. У малом парку 
седи на клупи поп. Ноге је извукао из ципела, па их хлади. 
(Ти мали паркови у Шпанији срећу се свуд. Нису већи од 
обичне наше баште. Два, три јоргована, клупе, прашина и 
шедрван; ништа лепше.) Средином улице, долази нека 
сиромашна жена. ЈБута је. Полугласно се свађа сама собом. 
На крају улице која је затворена као џак,16 из једне куће 
чује се свирка. Иста коју сам слушао пред полазак, испод 
мога стана у Београду. Гранадос.
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Стојим занет и мислим како ме прати ова мелодија.
Затим улазим у другу улицу која је сва обасјана сун- 

цем, али пуста. На плочнику одјекују кораци. Стражар и 
натпис: Рпзоп ргоутаа!.

Пун је већ два дана. Стрпали су унутра цео синдикат 
оних који ће, ако изиђу, трпати унутра оне који су њих 
трпали унутра.

Авила спава, тако, и далеко и близу шпанске рево- 
луције.

Балкони у цвећу. У висини јата голубова. Они бирају 
свуд мирне и мртве паланке. Магарци, каткад, иза зидина, 
ричу. На крају улица, у даљини опет, плаве сиере.

Један старац прати ме и говори ми нешто. Дуго не 
можемо да се разумемо. Најпосле разумем да хоће да ме 
води у манастир Светог Томе.

Личи на попа, или црквењака, једва дише, кашље, има 
сипњу. Дознајем да се зове Доминго Галезон. Иде крај 
мене и гунђа.

Док корачам крај њега, упијам погледом ванредне пре- 
деле који се виде у околини Авиле. Посматрам чувене гра- 
ђевине крај којих пролазимо. Кад станем пред њима сетим 
се да их већ познајем из водића. Морескни утицаји у архи- 
тектури, тако далеко, чак и у готском и романском. Ван- 
редни дворови, дивне скулптуре. Стари Доминго зна само 
где су, али о њима нема ни појма. Док ја гледам њих, он 
нетремице посматра мене, као неку чудну зверку.

Најпосле, стижемо до манастира. Чувени гроб инфанта 
Дон Јована (Дон Хуана) сина Изабеле Кастилске и Ферди- 
нанда Арагонског које називају „католичким“ краљевима.

Млади принц био је нада својих родитеља који се нису 
узели из љубави, него ради Шпаније, њеног уједињења.

Тада је пала маварска Гранада, тада је нађена Америка. 
Тада је Шпанија постала велика европска сила.17

Историчари шпански истичу да је рана смрт престоло- 
наследника18 изменила карту света. Јер да је живео тај 
ванредни младић, био би наследио мајку и наставио дело 
очево.

Њешв гроб, и међу многобројним шпанским гробни- 
цама, чувеним у историји уметности, важи као једно од 
најљупкијих дела скулптуре у Шпанији.

Оно што је најчудније19, у емрти тог младог принца, 
сахрањеног у вароши Свете Терезе, то је узрок20 његове 
смрти. Записано је21 да је умро зато што је: „претерао у 
љубави.“
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Доминго Галезон, са чуђењем посматра мене, а ја са 
чуђењем њега22 и тај гроб у Авили. Ја му говорим, и он 
ми говори, али не можемо да се разумемо.

Најпосле, када полазим, он ми скоро љутито*8 вели: 
„иди с милим Богом — ваха кон Диос.“24

Показао ми је25 кућу Св. Терезе и гроб Дон Хуана, а ја 
сам заборавио да му дам коју пезету.

[КАЛУЂЕРИЦЕ И „М ИСЧ1*

Те латинске везе шпанске цркве сувише су лако узи* 
мали и либерали и слободни зидари и социјалисте. Као 
што је заборављена била Авила, заборављено је и да је т& 
црква дело Борџија (Вог@1а у Уе1азсо).

Више свештенство шпанско, међутим, као и у доба 
барока, и данас воли Рим. Воли његове палате и вртове, 
талијанску кујну, али и историјску и политичку образо- 
ваност вишег талијанског свештенства. Тих веза је било 
у Шпанији од почетка револуције, а има их и данас. Шпан- 
ском вишем свештенству импонује моћ коју римска црква 
има у државама Јужне Америке које је од Шпаније отео 
Боливар. Пре неколико година, католичка пропаганда, у 
тишини, ширила се и у скандинавским и балтичким зем- 
љама. Више него ислам, Ватикан се труди да захвати маха 
и у Азији и у Сједињеним државама. Фашизам је тргао 
шпанску цркву као из сна.

Од дана пада краљевства и прогнанства краља, бур- 
бонца, шпанска црква примила је неколико битака, уре- 
дила неколико редакција, дала неколико људи од пера. 
Већ онда, ја сам био уверен да ће се она појавити и на 
бојиштима и да ће се попрскати и крвљу. [ . .  .]2

У Авили била је, међутим, још нека идилична тишина. 
Сем зграда, архитектуре, у први мах ништа није сећало 
странца да се налази у граду Св. Терезе. Шпанске калуђе- 
рице мирно су пролазиле по забаченим улицама.

Те бледе жене, оборена погледа, нису још знале да ће 
их кроз коју годину моловати по манастирским капелама 
и да ће их убијати кундацима као што их [ ..  .]3 убијају 
у Шпанији, батином.

Готове су биле, међутим, већ онда, да потрче тамо где 
је опасност, макар била и смртна. Ја сам то гледао својим
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очима, и ако је пример који ћу навести достојан да му се 
насмеје цела Европа.

Папин легат, тих дана, био је у Мадриду. Причало се 
да је дошао да екскомуницира, због закона о конгрегаци- 
јама, Азању, и лретседника републике Замору (свештен- 
ство је ширило вест да је Замора по рођењу Циганин, 
хитано).

Католичка акција хтела је да одлазак легата из Мад- 
рида, ма да је екскомуникација изостала, обележи што 
многобројнијим демонстрацијама. Станица мадридска била 
је препуна. Дуж железничке пруге стојале су, као чете, и 
пукови, калуђерице и што је комунисте нарочито раздра- 
жило, са школском децом, са конгрегацијама, обученим у 
бело, као у кошуље баптиста. На свакој станици, код свих 
скретница стојала је та католичка, бела маса, машући ма- 
рамицама у очекивању папинског благослова. Да је дошло 
до инцидента мгагла је бити сва разнета бомбама. Ми смо 
у вагону били у смртном страху, да анархистички синдикат 
не баци воз у ваздух, због папиног изасланика.

Што је било најлешпе, папин легат путовао је другом 
пругом до Ируна. У возу су биле само „мис“ из разних 
народа, које су се враћале, нашминкане, а и иначе задо- 
вољне са избора „мис Европе“ те године у престоници ка- 
балероса. Оне су биле дубоко уверене да цела та маса 
калуђерица и конгрегација дуж пруге одаје почаст лепо- 
тицама.

Да би пркосили католицима, комунисте, ооцијалисте и 
анархисте, били су посели станице у почаст девојкама. 
У Ируну је маса продрла у воз и скоро их згњечила у 
[ . .  .]4. Заједно с њима и дебелог Мориса де [ . .  .]* органи- 
затора ових конкурса и једну црну, нашу, лепушкасту 
Скопљанку, која је претстављала Југославију протекцијом 
Световскога.

У те дане дакле замешатељства око легата Папинога, 
ја сам био стигао у Авилу Св. Терезе која је најчувенија 
католичка аскетка.

Моји сапутници, светска штампа, сматрали су да у 
Авили треба прегледати сваки прозор, сваку одају, сваки 
самостан, сваку цркву, где је Св. Тереза живела. Ја сам 
се био решио да се одселим, да се изгубим, учинио сам то 
и нисам се покајао.

Ручао сам у башти где је, као у свакој шпанској ав- 
лији, прскао шедрван. То им је остало од Мавара.

Слушао сам дуго шум воде. Из неке друге авлије ћур- 
ликало је неколико накљуканих ћурака. Пио сам под
дрвећем — ..........................................................................................
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[ОД АВИЛЕ ДО САЛАМАНКЕ]1'

[. . ,]2 модре врхови сиера, Гвадараме и Кредоса. И шпанско 
небо, у врућини боје олова.

Јурили смо таласастим дољама кроз жито, гттлттптт, 
пластови, сељаци, и магарићи пролетали су као играчке 
шпанског живота. Стварност је у пола нестајала.

Једна гостионица, крај друма. Она позната тттангка 
„посада“, пред којом стоје везане мазге с товаром, из које 
се не чује песма ни вика. У њој нема ничега за јело, у 
њој се тражи само хлада. У зиду једна мртвачка глава. 
Крај зида парк кестенова и жбуње јоргована. То је излазак 
из Авиле.

Авила остаје, у ванредном ваздуху хиљаду метара над 
морском површином. Ми нестајемо на друму у  једној алеји 
јабланова. А у житу стално то преисторијско, геолошко ка- 
мење као нека чудна, црна крда.

Сиротиња вири из сваког места кроз које пролазимо, 
ма да се налазимо у плодном крају. У стрњикама, као ог- 
ромни кромпири од блата, ти округли долмени, већ ко чна 
колико хиљада година. Једно насеље ту, Алда Медина, 
личи на Његуше и све до силаска у раван саламанску ос- 
таје тај утисак немаштине и огњишта без дима.

Станица железничка. Село. Успоравамо кроз улице. 
Муњо Гранде. Сав се свет шета. Јер је опет празник. Сви 
носе баскијске, пролетерске капе. Иза села жито, мала, 
тамна пинеда. Куће од набоја и цигле, али се чине од блата. 
Нису окречене, или тек мало замазане око прозора и врата. 
Креч је скуп, а и шпанска лењост за тако што бескрајна.

Код једног друтог села стоје чопори магараца, као код 
нас стада оваца. Име тог села је врло декоративно. Зове 
се Салвадиое.

Како страшно мора бити овде зими, и у доба јесењих 
киша. Непроходни, сеоеки путеви.

Код варошице, крај друма, прво ниче из земље, као 
неочекивано, црква. Обично врло велика и барокна. Око ње 
паланка, која је у ствари селендра, тупа и затуцана. Једна 
дугачка, бела улица. Месна интелигенција ова је на друму 
и шета. Попови шетају са ђацима. На крају игралиште за 
борбу с биковима, плаца де торо. А име те касабе као име 
неког нгпанеког гранда: Пешоранда де Бракамон.

Мушице, читави ројеви мушица упадају у кола, док 
пролећемо кроз тај устајао живот и тај земљани предео, 
где је несносна запара. После почиње велика, позорршхна 
игра светлоети, зракова, блескова, боја, шпанског вечера. 
Житна раван се жути, а небеса узимају на се све више 
боју бледо плавих свила. Зелене боје трава мењају се 
скоро сваког тренутка. Прав друм пролази кроз сва та жита.
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Кад се Саламанка појави, сем плаветнила у даљини, све 
што се види јавља се као у једној трептавој чаши сухог 
злата. То је боја прашине, у околини Саламанке.

Макадам, у уморном о к у , .......................................................

*

У околини Саламанке, у оделу раскошном као у се- 
љака на Рајни, гледао сам сељачке игре, фламандског 
ваљда порекла. Ништа није могло бити сликовитије од 
тога. Као црни петао тресао се сељак пред сељанком у 
шареној, везеној хаљини, прстима је праскао своје каста- 
њете. У дворани те сеоске задруге, крај позорнице било је 
једно попрсје, на њему је писало: Омерос. Под њим су 
шпански сељаци играли фанданго. Пар се заносио, горео, 
обигравао, жена се бранила, играла, мужјак ее вртео. Човек 
и жена били су ту још дивни као младе звери.

Уз слаткиш и масна јела (то у Шпанији иде заједно) 
пили смо тешко вино. Бубањ је лупао уз фрулу. Играчице, 
са главом завијеном у црне чипке, тресле су чланке . . .

*

Варош је скоро нетакнута са својим кубетима, крово- 
вима двораца и звоницима. Ренесансне и барокне грађевине 
високо се уздижу изнад равнице и тромот корита реке 
Тормеса. Улази се преко дугог, старог, римског моста. Све 
остаје у памети као светла, шпанска слика, са там;ним 
сенкама.

Обично сам се враћао, предвече, у Саламанку, из 
Авиле. Далеко, иза нае, оетајала је грмљавина топова. На 
раиници била је завршена жетва, а у сутону се дизао опет 
узвишени знак шпанских предела, планина у даљини, 
плава, и на њој, усред жеге, снег.

Испадали смо, аутом, лудачком брзином, из града 
Св. Терезе, између разбацаних долмена, на друм, у поља, 
дрвеће, у плаве цветове, булке, над којима с е ....................

*

добија боју ружа. Да би ноћу била могућа што бржа вож- 
ња, дуж правог, дугог друма сва су стабла окречена.

У јарковима седе парови заљубљених, ђаци са фрат- 
рима, комшике, све то побегло из Саламанке, од Сунца. 
У пролазу запажам чудна и лепа игпавека лица.

Трома и плитка река Тормес ггротиче у сухој земљи.
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Дуж реке читав ред ружних фабрика. Над н»има, високо, 
кубе катедрале и облак ласта.,

Сви аути у Саламанци застају на једној малој, гасшло- 
чаној пјаци, пред Гран хотелом. Ту у каменитим, уским 
улицама, трговинама, врви свет, тиска се младеж и војска, 
а пред улазом у хотел поређала се месна отменост, у трш- 
чаним фотељама. Скоро никаква разлика у томе за време 
мира и рата.

Сатови одбмјају, звоне, ласте круже и циче. Румена 
свила неба над крововима сасвим је чиста. Црквени звони- 
ци, балкони, ренесансни портали, прве трептаве светиљке, 
све то у неком камену боје ћилибара поцрнелог од дима.

АЗАЊА1*

УеИМт ве сЈг&лгата иргауЈја, 
као 31:о зе т а !е  Г1ђе ргге

1Јао Се

Роз1ебпјГ ибагас, топагћЈЈ1, и 5рашј1, габаИ зи уеШп, 
зрапзкГ р15С1. Сгпас је зугз1о зуоје. Мебји пјјта, Агапја, 
кој1 је тггео Мабпб, пјје 1тао  зкого ткакау и§1ес1. В10 је 
ћегпасајап р1зас. В1о је т а ћ  стоуп1к, гпа1о зе ба рГзе гота- 
пе. ба ро!зтећот зе розта1га1о 1 1о како угебпо иб1 з!гапе 
јег!ке. К1је ћ!о У1зе ш т 1аб. 2 атога је игћгао рагабокзаТпи 
паИопоз! зеЈа топагћ1з!а, §го!а Нотапјопеза. Агапја шје 
и21Уао паИопоз! тсци. Како је 12610 и рпге гебоуе, 1о т 1 
тзи  итеИ с1а рго1итасе, и Мабпби.

КаИ за т  §а и§1ес!ао, позго је, као зуг 5рапс1, уг1о 1езпи 
1 1зсе1капи с1ре1и. ТЈзке, ргетогпе, ире§1апе сак§1ге. 1рак, 
т је  ћ1о е1е§ап1:ап, као па р п тег Вез1е1го. А/апја је 12§1ес1ао 
као оз!агеИ ћокзег, и ргагп1скот гиуи. (Тако зи §а 1 каг1ка- 
1ипз1е, и МаИпби, сг!а1е. РоћеИјГуао је па роепе, и раг1а- 
теп!и.)

В10 је оИтакао ос1 ребезе1:е, ка<3а за т  ја, рпг! риђ 
рго1а21о брапцот. Кекћ зи пп па је јепап ос! пајгеупозтјШ 
§1тпаз1:1сага, и Маппби. Ваз 1ас1а, ћ1о је игео, као МићатеИ, 
уг!о т!апи гепи.

Опо з1о зе р1за1о о зрапзкој герићНсђ 1 топагћц!, ргауа 
је киса об кага1а. I пајћо1ја, Г пај§ога рега и братј1, 2Иа1а 
зи 1и уауИопзки ки1и, па којој зи зу1 ћ!еН сЗа §о^оге, а тко  
п1ко§ шје га/итео. 2а, 1 ргопу, А/апје, р1за1о зе, уес опИа, 
о§огсепо.

б1о је Мо §оге јоз, 1 зШаосГ зи ИауаН зтоје тШјепје 
о братј1. Ри1ијиб1 ро братјђ 1 о т  зи ћгћ1јаН о 1оте киИа
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Ше брашја 1 кис!а 1з1 *ге1>а1а (Ја 1<1е. 51гапс1, ро Зрашј1, П15и 
ће1егШ бато зуоје иИзке, пе§о зи с!ауаИ Г за^е!е 1от уе11- 
кот, сиНјјуот 1 ропозИот пагосЈи. (Са зротепет зато рап- 
зке резпЈке, Ш кпј 1§и Ије ЕгепИиг§а.)

N6 зато ро1Шск1 тога1 па§е§ ИоИа, уес 1 пазе гпапје, 
роИНско, з1аИ1 зуе угзе. Опо бИо зе ргзе роуоИот Зратје, 
о1ако, ргаУ1 је СгтИогазо §1ирозН. I р1зтепоз1:, роННска, 
Иапаз је Иа1еко 1зрос1 апНске, НогепНпзке, Ш и ИоИа ргга§ 
1 Иги§о§ 1гапсизко§ сагзШа. Иаз уек је, зе т  1о§а, ргопазао 
Јеопји »петезапја«.

1пасе, ја зат, па 1от ргуот рШи, ро 6ратј1, гзао 1 
1огто зе тпо§о ухзе гасИ То1ес1а, СгапаИе, КогИоИе. Мепе зи, 
рге зуе§а, гатта1е 1ајпе 1јисЈзко§ гт к а , 1 и Зрап1ј1. 2а1озН 
које т зи  ак!ие1пе, зпе§ па р1атпата 1 с!а1еке Иоје пеИа. 
ЕаИаИао ват поз и зрапзке оШсаје, позпји 1 етеНгуе. Кас! 
зат  јтао угетепа, сИао за т  зрапзке резпЉе 1 §1еИао и зрап- 
зко зНкагз1уо. Тек иг§гес1, з1ау1јао за т  1 роПНска рНапја.

РпП тој ри! ргозао је 1ако као пек! зап о брашјк 
1Ј пједа зе, сИт НотН1 1 У1ка за гИогоуа, тезаћи, зато 12 
с!а1ека. Соуоге Вез1:е1га, Вапоза, Агапје, Маиге ратН т као 
1 к1ере! гоНа, сгјШ §пегс!а 1та , ИегИгој, па зуакот з1агот  
гШи и 5рашј1.

К1за т  зтаИао На је с!оуо1јпо ргос1 брашјот, ра (За зе 
роз1е зисИ о јеИпот уеНкот пагоНи, 1ако та1о рогпа!от. 
К1зат зта!гао На зе, каН зе ргоНје АпНакшја, 2па 1о §1а 
си11ј т  зрапзШ пароНсаг т 1зН 1 озеса. братја т 1 је, уес па 
1от ргуот ри!и, рпгаз1а га згсе, У1зе оН Нги§Ш гета1ја. 
УШео за т  На је 1ајапз1уепа 1 На је и пјој ргоз1оз! 1 заНаз- 
пјоз! ^гогпа.

I ја зат, га Нћ тезес Напа, сио, 1 паз1иНо, тпо§о. 2а1а- 
210 зат, с!иИоко и зрапзки 2е т 1ји, 1 и гаИасепа зе1а, аН зат  
з!а1по озесао (1а зе уогип, ро гет1ј1 Ро1е т к т а 2. Вег роИНске 
1епс1епс1је, Ие1ег1о аат опо §1о зе §оуоп, иг јесЗап 1игап 
озтећ. Моја патега 1 шје ИИа с!а ргоиот зрапзке рагНје, 
тН  На о роИНсаг1т а  з!екпет т1з1јепје. Ба зат, 1рак, гаће- 
1е210 ро пез!о 1 о Агапјк 1о је зћуаНјшо. Нес1 који гес 1 о 
пјети, оуако, икга!ко, 1о је пеЉНегпо.

[...]** № кгај пајНо1је Уо1је, пе ИШ то§ао На о пјети  
р1зет рапе§1Г1ке. Опо з!о зат  тесЗјиНт пар1зао, о 1от соуе- 
ки, 1е §оШпе, песи На ргесиНт 1 ја зе ш Напаз пе кајет  
з!о за т  1ако р1зао. Агапја т је  И1о оШсап роИНсаг.4*

Раг1атепа1 је И1о роз!ао, и пје§оу1т гиката, 1§гаска. 
Оп т и  зе кегш 1 зтејао. ЗргоуосИо је, Игготе1по, гакопе, 
га које И1 ИПо ро1гећпо, с1ги§је, з!о1есе. Ро1егот рега, Агапја 
је Нопео гакоп рго!Ш ка1о11ске сгкуе 1 коп§ге§ас1ја. Рара 
је па 1о оН§оуопо епсЉНкот. 1з1о 1ако Игго, Агапја је Нопео 
гакоп о а§гагпој геЗоггш, гакоп о роНеН Нггауе 1 сгкуе, гакоп
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0 с т 1 п о т  ћгаки. А зуе зи 1о ћПе уи1капзке егирсце и 1ој 
з1агој 5рап1ј1.

51о је пајЈерзе, зуе зе 1о, зта!га1о с!а је НћегаНгат Г 
НетокгаНја. Орогкца зе ННа ргера1а На Агапја песе лабе т  
^гзШ 12ћоге. 5 а т  ТЈпатипо Ноу1к1уао је Агапјг. »Оуо т је  
кпга уЈасЈе, оуо је кпга ког1ега«.

Агапја је па 1о роНпео оз!ауки, и з1го§ој раг1атеп!агпој 
Гогт1 Г Нозао оре! па у1аз1, роз1е пекоНко Иапа, за 1г1коу1та. 
М езеста је у1аНао за Нуа §1аза уесте.

Се1а брашја је геМа, уес 1аНа, оН опо@а §1о зе зргета!о 
и Ка1а1оп1ј1. Ка1а1опзк1 зерагаНгат, т је  шзе Н1о з1траИсап 
и МасћгМи. ИјисН зи 1гагШ На рикоушк Маса, зе! Ка1а1о- 
п1је, 1Не.

Агапја, је рогуао и §оз!е рикоутка Маси 1 ст1о Ка1а- 
1опс1та зуе уесе из!ирке. Вш је Но1егао Но11е, с!а зи зат1 
Ка1а1опс1 росеН На зе из!еги 1 На угси »с!оз1а, доз!а«. (Рп 
§1азапји и раг1атеп!и, Агапја је 1тао уести за §1азоу1та 
Вагсе1опе.) Оз1апјао зе 1 па зерагаНв1е 1 зос1јаНз!е. 5ос1ја- 
ПзН зи ћШ 1аНа јесНпа, Ноћго ог§ап1гоуапа, рагНја, па 1еу1с1. 
Роз1е геуо1ис1је, па рп/1т 12ћопта, НоћШ зи тпо§о §1азоуа. 
Оројап је и ргуј таћ  пппз ћипе. Опо з!о Агапја шје рп- 
теНо, ћго је гпак кој1 т и  је брашја <3а1а. N8 орз1тзк1т 
ггћопта. ОШагес1 и ћезпо. Оа пхје с!оз1о Но Нћ 12ћога, Агапја 
М тогсЈа изрео.

Као 1оНке, и Еугорк 1 1о§ рапгИји, 12пепасШа је 1 з!ага, 
уојп1ска 5рап1ја. №је зе папао На зи, 1 роз1е 1оИкШ уекоуа
1 геуо1ис1ја зрапзМ §епегаН, јоз иуек 1ако ирогпР. Као т1- 
п1з1аг уојш, 1ај сгиП з росе!ка 1тао  је тпо§о изрећа 1 и 
уојзск Росео је ћш с!а је осЈеуа 1 огига. 5ратј1 је з!уагао 
поуи ау1јас1ји, тогпапси 1 тсЗиз1пји. 1г§ићт је 1 1и, па 
ргетез!ај1та.

ВПо како ћПо, 1 ћапаз јоз, ја зе зесат уг!а, т1тз1агз1уа 
^ојпо§, и МаНгти 1 Агапјто§ зтећа. Агапја је ћш 1апа- 
Нсп1 петокга!, а кг1о и зећ1 јес!по§ сћк1а1ога. 2 а опо з!о је 
и с т т  ћоћго и брашј!, п1ко т и  песе гесј ћуа1а. Ргес! 1з1о- 
п јот , оз!асе тогсЈа кгју га кгу која је ргоћуепа. Ра 1рак, 
1гећа гесј, сЗа је ћПо јеПпо угете ка<3 и братј1 пЈко§, оз1т 
Агапје, гагћогПод, т је  ћПо.

КаН зе о 1јисНта 1еу1се §оуоп, па јеПпи з!гапи 1гећа 
з!ауШ уеНке кпјЗгеутке, т1зНосе, ХЈпатипа, Саззеа, Мага- 
пјопа, Р т  Пе Вагоћи. Мо§и зе пагуаН запјагта, теаНзНта, 
зауезНта, како ћосе!е. Ка Пги§ој з1гап1, оз!аје Агапја, Ага- 
пја 1 Агапја. Кје§оу па§оп На гезауа. Кје§оу зт1зао га 
ргакНспо.

N1 Папаз, пе уегијет, Па ћ1 Агапја ћ1о изрео На, и бра- 
тј1, паргау! 17.000 исНе1ја 1 ргоЈезога кој! зи т и  ћШ ро-
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*гећш, роз1е апИка1оНскШ ге!огт1. С угз1о уегијет, теНјиИт, 
с!а ђј ђ1о пагИао 17.000 зко1а.

КГзат уегоуао, т  опОа, Оа је НезпГса, и 5рапхј1, с1еНт- 
Нупо 1исепа. Агапја је 1о уегоуао 1 гекао, кас! за т  §а о 1о т  
рНао. (1Ј 1аку1т је рогата ргауа брашја.) — »Кгај зуе§а 
1о§а, з!о је сео ргозИ уек и Зратј1 ргозао и кгуау1т  геуо- 
1ис1јата 1 рип 1га§есНја ргаујћ гос!о1јића, §епега1а Рг1та 1 
ЕзрагЈега, тагза1а Зегапја, 1 ст1а, Каз1е1ага 1 За1тегопа, 
1 Агапја оз1аје боуек кој1 1т а  ћо1тји 1 1еги зис!ћ1пи осЗ 
тпо§1ћ које з1ауе ћапаз и Еугорк, — р1зао зат , 1933. 
Кје§оуи пезгеси, паз1ићо за т  уес 1ас1а.

Кас! зт о  изћ и таћ  за1оп пје§оуо§ рге!зоћ1ја, ћш зат  
рос! ићзкот зис!ћ1пе која оћгспо сека зрапзке ћггаупхке. 
1Ј 2и1ој зуеИозћ зуПа 1 тесЈји р1ау1т 1аре1ата, рот1зИо зат  
Иа 1 Агапја, кој1 геИ Па гта  зато паз1ау1ја. I §гапзепјега, 
уезе1јака Рг1то Ие Шуеги 1 Иеће1јизпо§, р1еса1о§, пезгеспо§ 
Зап Нигћа кој1 је, роз1е рцапкк ићагао па перпја1е1ја 1 
за§огео, кас! је т1зНо Иа §а Зратја 1гећа. ТЈ ћетокгаћј! 1 
сИкЈаЈигата, зу1 зи ош јеПпо 1310. НаИе га Зрап1ји, и кгуа- 
у о т  1 заћагзк1 уге1от Маћг1с1и, 2а 1и братји која зе пек1та 
с1п1 зато екопотзка ро!гећа, а која је јесШо 1атпо, зкгћапо 
кп1о соуесапзШа, паП Океашта.

Агапја је ошЗа ћш ћићоко иуегеп Иа је и Зратј1 Ието- 
кгаИја 31§игпа 1 ћа је 1 оп с!етокга1а. За 1јићагпозси соуека 
кој! зе оћгекао, ћаг рп гаг§оуоги, зуако§ паеИј а, Агапј а пат  
је, каћ зат  ћ т  кос! пје§а, 1итаст зрапзки (ЗетокгаИји. В т  
је р1еса1, јак, 1 тоћо паз је <Ја пар1зето <3а зе п ет 1п  и 
Зратј!, и коћко т а  пеппга, иуећсауаји. Ка<3 зат  §а гарПао 
Иа И 1 поси тога <3а гасЗх? (— Некао је <3а 1т а  сЗапа ка<3а 
га<31 зато пекоћко т1пи!а. А, ро пекасЗ, пе зрауа ро пеко- 
Нко сЗапа.)

1Ј зуот за!опи, ћоје сЗиуапа, оп паз је гесЗот иуегауао 
сЗа је §озро<Заг раг1атеп!агтћ ћига. 2уао паз је <3а т и  
<Зос1јето па зесЗтси коПега. Озесао зе з1§игап 1 за озтејкот  
паз је ро21уао сЗа уЗсИто како зе и раг1атеп!и §1аза. КасЗ §а 
гарНаћ, гасипа Н па геаксгји дгезпгсе, игуЗкпио је 1еа1га1по 
(За је и 5ратј1 1зк1.јисепа геактја. БићоуН, 1 1акот1з1еп, 
као зуа 1а зрапзка сЗетокгаНја, 1ак па гес1, оп т1 је осЗ§о- 
у о п о : »Иајуесј геакстпаг и Зрапгр, 1о зат  ја, А/апја«.

,5VI зто  зе зтејаћ, а, з!о зе тепе Нсе, т е т  је 1о, Испо, 
1асЗа, ћПо угт  тПо.

Бостје, па<3 1езтата косЗ Ва1за1па 1 ВПћаоа, зесао зат  
зе сез!о како је А/апја зта!гао сЗа је »геакс1ја и Зратј! 
1зк1јибепа«. I ст1 пП зе (За 1о пеби /аћогауШ, сЗо зуо§ зисЗје- 
по§а сЗапа.
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УеШтп ве <1г2ауата иргау1ја, 
као б1о ве та1е гШе ргае

као Тзе

Ијивак®* ро1ШскГћ с1апака 1 роћћске 111ега1иге, 1о је 
бћуаИјШо, о 5рашј1, јоз т је  ргез1:ао. I пајћо1ја рега арапзка, 
ХЈпатипо, Магапјоп, 1 пај§ога, гШаји 1и иауПопзки ки1и, 
па којој бVI §оуоге, а п1ко пГкоу пе гагите.

Аћ ако је 1о р1бапје Зрапаса, гагите зе, рипо бШазћ, 
рагПјзко§ и1ер§ауапја, Ш Испо§ о§огсепја, јоз је §оге ћег- 
ћгјхпо ћгћ1јапје о Зрашј1 б1:гапаса, кој1 ргориШји Зр атјот  
1 зта1гаји Иа, рг1 роуга!ки, то§и, з ргауот, с!а §оуоге пе 
зато о зуој1т роИИсИт иНзс1та, пе§о 1 о с1из1 с!1ауо§ је<3- 
по§ уеНко§, 1 тасе си!1јШо§, ропозпо§ пагоћа.

2а тепе, 1п1а т 1ја којот зе 1ако о1ако р1зе и пазе Иоћа
0 роПИскпп ргоШ етта, зуојкп 1 1и<3ј1т, 1 касЗ зе р1зе га
1 касЗ зе р1зе рго!Ш, јесЗап је осЗ §1аутћ (Зокага <3а је роП- 
Нска озеНјШоз! и пазет угетепи ора1а, јег је ротезапа 
з^1т  I з^ас1т  з!о и пји, иорз1е, пе зрасЗа.

2а тепе, 1еопја »петезапја« и роНИске 1га§есИје з!га- 
П1ћ паго<За, као 1 1о зЗгаћоуИо тесЗјизоћпо перогпауапје е1е- 
теп1агтћ роННскШ росЗа!ака 12тес1ји ројесНтћ гета1ја, ро1- 
рипо зи сЗоуо1јп1 га21о21 сЗа ргеко зуе§а ргесЗјето за ргегтот.

ИЗкасЗа ро1Шск1 тога! т је  ћ1о и Еугор1 Ш21 1 с т 12ат, 
кој1т зе 1еп<Зепс1јо2по § о у о п  1 р!зе, уес1. (Ма На иг 1о 1<3е
0 зге<Н соуесапз!уа 2а§1изпа сЗгека).

б!о зе Нсе брашје, 2§асНо зат  зе, пе зато с11ајис1 ћјгапе 
пјепот ге21ти , пе§о 1 опсЗа ка<3 зат  сНао парасЗе <1Ј з!атр1 
јесЗпе зизесЗпе (Зггауе, и којој зи, <3а Ш гагуикИ ро пјепој 
у1аШ, 1 рг1јаИ се1и братји 1 сео зрапзк1 пагосЗ).

МасЗпсЗ је ћ!о сеп!аг, 1асЗа, га §оуоге 1 ргесЗауапја, — сЗа 
зротепет зато уеИке рапзке резп1ке, — 1 осЗИсап 1егеп га 
о§огсепе ратЛе!е, ћезшсе, 1 сгуепе 1еу1се. (Ба зротепет  
зато кпј1§и IIје Егепћиг§а).

№ајарзигсЗшје, тесЗјиНт, ћПо је 1о §1о зи гаћипи зШа- 
гаИ 1 зат1 зрапзк1 Из1оу1, јег зат  1тао ргШке сЗа Пспо сЗоп- 
У1т  како 12§1есЗа јесЗпа пос за ћотћата, и Виг§ози 1 ЗеуПЈ1,
1 з!а зе ос! пје, и уеста Пзћпга, зи1га, паргаУ1.

1г <3а1ека, ро з!атр1, брашја је уес 1ас1а 12§1ес1а1а као 
гет1ја, и којој зе ЗУ1 ос! ге<3а т1а!е 12 ћНга, 1т а 1а је зуоји 
ппгпи геа1поз1, и којој је ћПо 1езкосе око ипоза ге1уе, јег 
је га<3па зпа§а зкир1ја пе§о з!о за т  зпор угесИ аН 1 т  1га§а 
осЗ пеке з!а1пе Но1еп1оНје.

571



ОШсап стоушк §осЗЈпата, т1гап 1 га<1ап, 12 згесЈпј е§ 
81;а1е2а, пајћо1је§ те<1ји §рапвк1т з1а1е21т а , рге!зес1п1к у1ас!е 
Агапја шје зе ш с т  хзИсао. Као кипогит зрот1пја1о зе с!а 
ис1 81гапе ј ег1ке Г с!а р1зе готапе. (Јес1па ос! пје§оуГћ с!гата 
с!ауа1а зе, за изрећот, и рогопзШ и Ма<1пс1и. Ба т је  уа1ја1а, 
ћхо ћГ 12У12с1ап, Н т ујзе з!о је питзШг).

Шко т је  ргећујћјао пје§оу изрећ ј пје§оуо ^агпезепје, 
ш и рагћј!. Бапаз оп хта тос, 1 ако 1о пе рокагије, ћћо§ 
јес!по§ сИк!а1:ога брашје (Сос1. 1932).7

Каг§оуагао зат  за ћјисћта којг зи §а угћеИ како је 
з1;ојао па ћа1копи, кас! зи т11га1је21 к1око1аИ, угсЗео за т  §а 
ЈгћИга како бћој! каћ зе заН. ИГсе т и  је ткагпасјја зрапзко§ 
с!ги§а Боп КШо1оуо§, Запсо Рапзе.

Каћ зат  зе поси Маћпћот угасао, 1 рго1аг1о ргеИ уг1от 
с з1;га2от рос! з1етот, ргеИ Мт1з1;агБ1:уот У о јт т , §с!е рге1- 
зес!п1к зрапзке у1асЗе з!апије, рге пе§о з!о за т  §а у1с!ео, 
с!и§о за т  зе рИао како Н 1ај соуек зрауа?

Као и зпи, јећпа гет1ја 1 пагоИ уекоујта уегап га 1га- 
сИсхје, оМсаје, ћоуеНет зи ргеИ ргоуаИји геЈогтГ.

Бги§е гет1је јтаји ћуа 1г1 1езка роПНска ргоћ1ета, 
брапца Ш 1т а  з1о. 8уе се Иа Ш гез1 — каги — Агапја. 
8а пј1т а  зе 1акот1з1епо 1§га, — §оуогШ зи <1ги§1, — Агапја.

РагШтеп! је роз1ао и пје§оухт гиката, — каги, — 
1§габка. Оп т и  зе кег1 1 зтеје. ЗргоуосИ кгог пје§а ћгго- 
те1пе гакопе га које ћ1 1гећа1а з!о1еса. 2акоп о коп§ге§ас1Ј1 
ргоИу ка!оИбке сгкуе, па којј је ос1§оуог1о епакНкот Рара, 
гакоп о а§гагпој ге!огт1, гакоп о рос!еН ћггауе 1 сгкуе, гакоп 
о с т 1 п о т  ћгаки ИИ.

Рге1зес1п1к у1аИе, каги, и з!уап пе тгзН у1зе 1 <3а угн 
Ггћоге. А ТЈпатипо сЗосЗаје: »оуо је кпга ког1ега, а пе у1ас!е«. 
Агапја је па 1о роћпео оз!ауки 1 и з!го§ој 1огт1 раг1атеп- 
1агпо§ гесЈа сЗозао оре! па у1аз1, роз!е пекоНко Иапа. Роз1о 
је тезесшаа у!ас!ао, за Ша §1аза уесте.

Се1а братја иуегепа је <3а је зерагаНгат каЗоИск!8 
перосЗпоз1јју, 1 сЗа рико^тк Маса, зе! Ка1а1оп1је, 1гећа <1а 
1с1е. б!о зе Нсе Агапје, оп гоуе рикоушка Маси и §оз!е, 
а Ка1а1опсГта писИ зуе УГзе, ош зат1 у1си: <Зоб1а, <Зоз1а, 
песето 1ако, пе§о с!а ћићето зерагаНз1е тапје. (б!о зе Нсе 
зИиасце у1а<3е, уес1пи је Агапја 1тао  рп зуакот §1азапји, 
ка<3 је 2а§изН1о, ротоси Вагсе1опе).

Као з!о је рогпа1о, зрапзка у!ас!а Агапје оз1апја зе па 
50С1ЈаНз1е. Ош зи јесИпа тоспа 1 огдашгоуапа рагИја, газасЗа, 
и братјј. Ш  р г и т  1гћопта, роз1е геуо1исце, ЈзкопзНН зи 
оројт т1пз ћипе. 1з1та, па ор§1тзк1т 12ћопта, јау1ја зе 
уес, роЗрипо, гпак осИазка и <Зезпо се1е брап1је, аИ Агапја 
кој! 1̂а<3а ротоси пјШ пе т1зН Па 1<3е.
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Тај с1уП, оМсап ст о у т к  1 кпј12еутк, (теп 1 §а 1о 61111 
п ајт 1егезап1:шјш1), рокагао зе, теПјиНт, 1:ато пајјасј, §сЗе 
1о зуакако шко шје осеМуао. Уојзки која т је  Ша, рге, т  
оПеуепа, оПепио је скЉго. Као пптз1аг рокагао зе како 
з-кгиспјасГ уе1е — пе зато зрапзк1, пе§о 1 з1гат  — §етја1т  
тПИапз!. Ке зато аугјасгји, поуа 1ећп1ска огигја, пе§о 1 
ћић и уојзс! сћ§ао је оре! У180ко. (Иа кгаји кгајеуа 1зразсе 
уе1Па, пе га пје§оуи рагћји, пе§о 2а братји.)

Ке§ће, и уг1и т1тз1:агз1уа уојпо§, 1ај соуек за Псет 1 
рокгеПта тгепјега, (рге з1о§осћпа ћао ћ! капошк), г т  ћак1е 
зуој ЈапаПсп! 21уо1 т о ћ ет о §  ћггаутка, коте тко песе гес! 
ћуа1а. брашја, и ргу1 таћ  геуо1ис1опагпе ћиге, п1се§ п1је 
јта1а. Каћ зе о 1јисћта 1еу1се §о у о п , 1 заћа, па јећпи з!гапи 
1гећа з1ауП1 уећке кпј12еушке 1 хшзћосе, ХЈпатипа, Ог1е§и 
1 Сазеа, Магапјопа, Ио ће Вагоћи (пагоуто 1ћ запјапта, 
1(ЗеаН811та зауезНта, како ћосе!е) а па <Зги§ој з!гат оз!ао 
је Агапја 1 Агапја 1 Агапја. Оз1ао 1рак пје§оу ласт 21У01а, 
пје§оу ргакНсап зт1зао га иро!гећи таза, 1јисћ, раг1атеп!а, 
ра ако 1гећа 1 Ка1а1опаса 1 тИга1је2а.

К ета зитпје, пе гпато како се Агапја паргауШ зећат- 
паез! ћПјаћа ис11е1ја 1 ргоЈезога, роуоПот зуоје апНка1оћске 
геЈогте, ако 1 рге!роз1ау1јато Па се загШаН зко1зке 2§гаће. 
М1 Јтато иНзак Па 1 сгкуа тоге Пиге, пе§о §. Агапја, Па 
сиН 1 сека. Ке уегијето т  На је оразпоз! за Незпа, како 
рге1зеНп1к зрапзке у1аће уеН, ргоз1а.

Кгај зуе§а 1о§а, и брашјћ §Не је сео ргозИ уек рго!екао 
и кгуау!т гето1ис1јата, 1 §с!е зи 1га§1сш ћШ зу1 уеИИ го<Зо- 
1јић1, 1 §епегаћ Р п т  1 Езраг1его 1 тагза1 Зегапо, 1 с1уШ, 
Каз1е1аг 1 За1тегоп, 1 Агапја оз!аје соуек ћо1тје 1 1еге зиНће 
пе§о тп о §1 з!о зе Напаз ро Еугор1 з1ауе.

*

КаП зто  изИ и за1оп пје§оуо§ рге!зоћ1ја, и ги!ој зуШ 1 
р1ау!т 1ареНта, за уеНМт ћеНт ћа1копот, т1 зто  озесаН, 
т а  коИко 1о перг1ја1по гуиса1о, <Ја 1 оп зато паз1ау1ја, 1 
§гапзепјега, уезе1јака, Р п то  сЗе НШеги, кој1 је Зрашј1 Пао 
ри!еуе какуе ш а јоз зато Но1апсћја, 1 Пеће1јизпо§, р1еса!о§, 
пезгеспо§, Нјепега1а бап Нигћа, з!о је роз1е рцапМ исЗагао 
па перпја!е1ја, а ггН/оуао зе каћ је ротЈзНо Па је 1оте 
угете. — Зуе опе з!о, уес у1зе оН јесЈпо§ уека, и кпгаут  
1 заћагзк1 угеНт 2ШоНта 1г§агаји га 1и братји која зе снп 
зато екопотзка ро!гећа пекппа, а која је јесЈпо 1атпо, 
зкгћапо кгПо соуесапзШа паН Океатта.

М1гпо, за 1јићагпозси соуека кој1 зе оћгекао, — и гаг- 
§оуоги 1 га2т1з1јапји, — зуако§ пазПја, рге!зес1п1к зрапзке 
у1а<Је тоНо паз је Па уегијето сЈа з!атра зрапзке геУо!ис1је
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шгеШауа. 8а §огк1т  озшећош, каћ зт о  §а о 1;оте рћаИ, 
гекао је, На ропекаИ гасИ пекоИко т1пи1;а, а ро пекасЈ пе 
зрауа пекоИко сЈапа.

1Ј за1опи, Иоје сЈиуапа, оп паз је рогуао <Ја осЈето и 
когЈег 1 У1сИто како зе §1аза. бте§1о зе.

КасЈ §а гарИазто: табипа И па геаксгји д-езпгсе, игу^кпио 
је 1јиШо сЈа и 8ратј1 у1зе пе тоге (Јос! сЈо геаксце. Као 
осЈПсап доуогпјк осЈугаНо је: »пајуесИ геакс1опаг и брапгр 
Јо за т  ја, Агапја«.

(А т је  П1 з1иИо сЈа т1 Јо иггтато огћПјпо 1 сЈа п а т  је 
1о, Нспо, уг1о тПо).

*

Великим се државама управља 
као што се мале рибе прже

Лао Це

Последњи9* ударац монархији у Шпанији, задали су 
велики шпански писци. Ибањез, Унамуно, Мадаријага, Ма- 
рањон, Пио де Бароха. Црнац је свршио своје.

Међу њима, с почетка, Азања, који је мрзео Мадрид, 
вије уживао скоро никаква угледа, ни као књижевиик.

Био је нижи чиновник и знало се да пише романе. 
Са подсмехом се посматрало и то како вредно учи стране 
језике. Није био више ни млад. Замора је уживао пара- 
доксалну наклоност шефа монархиста, грофа Ромањонеса. 
Азања није уживао наклоност ничију, чак ни у самој 
републиканској странци. Како је избио у прве редове, то 
ми никако нису умели протумачити, у Мадриду.

Као сви Шпанци, и Азања је стојао пред нама у тесној, 
елегантној, сјајној обући. У уским, упегланим, прециозним 
чакширама, париским, са округлим трбухом у пози оста- 
релог бокеера. (Тако еу га и карикатуристе цртале. Како 
побеђује, тешко, макар и на поене.)

Био је прешао педесету и баш тада постао један од 
најревноснијих гимнастичара Мадрида. Оженио се био, баш 
у то време, као Мухамед, једном младом девојком.

Политички чланци о Азањи, о републици, о револу- 
цији, већ су били нарасли као кућа од карата. И најбоља, 
и најгора пера, у Шпанији, зидала су ту вавилонску кулу, 
на којој је сваки хтео да говори а нико никог није разумео. 
За и против Азање, већ 1933. писало се страсно, огорчено.

Што је било горе још, и странци су давали своја миш- 
љења. Путујући по Шпанији, и они су брбљали о томе куда
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иде, и куда би требала да иде, Шпанија. Сваки ко је тада 
путовао Шпанијом није бележио само утиске, већ и оцене, 
о читавом том великом, ћутљивом и поноситом народу.

О Азањи, и Шпанији, писало се, као што се у апште 
у наше доба пише кад је реч о политици, перфидно, ин- 
фамно, и пгго је горе још, глупо., Не само политички морал, 
већ и политичко знање, у наше доба, јако је опало, и данас 
је испод знања античког, фиорентинеког, елизабетијанског.

Наш век је пронашао теорију „немешања", ма какве 
се страхоте догађале код суседа и та теорија је и подла и 
језиво, празна. Сем тога, народи се међу собом тако мало 
познају и то је страшније, од свих страхота.

Док су се други бусали у груди, говорили као у бес- 
нилу, Азања је још владао својим живцима. Изгледало је 
да ће Шпанци бити за мач, за рат10. Имао је дубок нагон 
да спасава. Гледао је здрав и држећ у хипохондричну 
Шпанију.

Док су Унамуно, Пио де Бароха, Мадаријага јуришали 
на ветрењаче и били егзалтирани, Азања је журно доносио 
законе, хладно и без срца. У Севиљи, у архиву Индија, 
један виши чиновник рекао ми је: ,,Он хоће да влада без 
срца, а Зрашја11 воли ерце да осети. Ја зат  ротдзИо: „Зато 
М у а т  јоз ±о 1геИа1о“. (Ба је Ит кпјдгеушк, 1о §а је, га 
пхепе, чинило га ш т 1 јт т , тебји ош т роИсајсипа 1 оНсг- 
п т а  кој1 зи, уес опба, зргетаН ИоИго зуој ођгасип, за 1еу1- 
сот, иг 1атјап \г касИотса зрапзкШ Ихзкира.)

Азања је у ствари пао на реорганизацији полиције у 
Мадраду. Тророги шешир од црног лака и кундак остао је 
на његовом трагу преко Пиринеја које је прешао као шпан- 
ски емигрант, оседео. И њему се, као и Робеспјеру, поли- 
ција и општина била отела.

8*о зе шепе Нсе, и ±ој поуој бетокгаНЈ1 рготепђ шој 
као ка1е1(1озкор, ја за т  ко<3 Агапје обтаћ озеНо Зепбепсци 
Зегога 1 Зо т1 зе зуМе1о. N0310 за т  1асЗ и зеМ, 12 тМбозН, 
иуегепје ба је јакоћтзка рагНја ћПа и 1з1опјг, роз1е ргопа- 
1азка тазхпа и XVIII уеки, пајуес! изрећ соуека.

С1ауп1 обћог, робобћоп, обћоп 1 сеИје герићНкапаса 
ћШ зи јако рго1шет роб Бегиот; сугз!е зи ћће Заба зато  
зрапзке апагШзЗе. [. . . ] 12

1Ј ипиЗгазпјозН зато зи зосцаНзН 1таН зоИбпи рагНјзки 
ог§атгас1Ји. Иа бги§ој з1гат ћапкабе, зато ка!оНс1.

Агапја је копсеМпзао, као а!коћо1, као е!аг, као сНпа- 
т ћ , 1еу1сагзке 1<3еје, и Мабпб 1 зЗо гпасд у!зе 1тао је теЗобе. 
КагакЗепзћспо је га зрапзке ргШке На је роз!е рао па зИт-
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сата 1 Исшт рИапјЈта. Иа табпЉкој роНсЈјГ, која је ићИа 
Каћга 5о1:е1а. ТЈ оуакуој (ЈгатаНспозН ј језЈе 'ргауа братја.

Ако ве герићИкапзМ гег1т обггг, газ1и§а је Агапјта. 
Ако герићПкапзкЈ гег1т ргораПпе, кгт се ћШ Агапја, р1зао 
за т  ЈаПа.

5 е т  пједоуе копсепЈгашје, и МаПпПи, Ша т !  зе з^к1е1а 
пје§оуа ргакНспозк 1п1:е1ек1:иа1по, оп тГ зе П1 Папаз пе с1ш 
П121 о<Ј Пги§Ш зрапзкШ ро1Шсага, 1 ако зи <Јги§1 ћШ §г1аПј1.

ЈМаз1 з1ап, за1јт  Нз1оу1, пагШаН зи роИНске §оуоге 
,,Нићпио1екот“. Агапја т је  тпо§о Јгагтао, т а  сЈа је Шо 
кпјШеушк.

2а угете т о §  ћогаука и МасНШи, <Јауа1а зе, за изрећот, 
јеНпа пје§оуа <Јгата. ,,Опа је <1оћга“, §оуопо ми је г. Јанко- 
вић, наш посланик у Мадриду, а он је знао шта је позо- 
риште. ,,Да није добра, Мадрид би га извиждао, баш зато 
што је претседник свладе“ — додавао је стари господин, 
а он је знао Мадрид добро. Мадриђанком је био и ожењвн.

Место теорија и патетичних излива, Азања је више 
волео законске предлоге, концентрисане као витр-иол. Волео 
је и упадице.

Видим га и сад, са његовим лицем Санча Панше, на 
магарцу, како, у парламенту, мирно упада у тираде опо- 
зиције. Његово господство (зи зепог1а) ,,лаже“ — вели 
мирно, мирним погледом кроз стакла својих наочари. Не 
заборавив никада, ни у свађи, дубоку потребу душе код 
сваког правог Шпанца, учтивост према противнику.

Како је после мо-г одласка из Ш-паније еклизнуо на 
танком леду у кадрилу између шпанских генерала, нико, 
ни у грађанском рату, није умео јасно да ми протумачи.

Као претседник владе имао је успеха. Пао је као прет- 
седник републике. Пао је на пензионисанима.

Кад -сам га у Мадриду гледао, имао је још сву сигур- 
ност речи и пера. Имао је лепу, белу руку шпанских кано- 
ника. На карикатурама изтледао је као горила.

Католичке илустрације доносиле су његов насмејани 
лик, хотимице нагрђен, ф°то,монтажом измишљених бра- 
давица, краста, бубуљица. Са фотографиј ама студентских 
немира, сељачких побуна, убистава и палежа. Међу руше- 
винама цркава.

Слободни зидар, паризлија, литерат Азања се преварио 
изгледа у оцени шпанске касарне и шпанских цркава. 
Замора је зазирао од Ватикана. Азања је журио да рас- 
крсти с њим, као хипнотисан. Кад је изишао из владе, 
и они, међутим, који -су ликовали преварили су се. После 
Азање дошла је анархија.
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Кад сам га ја гледао у Мадриду, био је још ведар, 
хуман и присебан. Изгледало је да ће успети и у оном 
што је било најтеже, у узимању војске.

Не излази ми нарочито из главе, због тога ово и пишем, 
она безбрижност, пред прошлошћу, коју и монархије и 
републике имају и коју је и Азаша онда осећао.

Становао је у министарству војном, у великом парку, 
пред којим су се страже смењивале. Не мислим, међутим, 
на ту сигурност. Мислим на његов [. , . ] 13 смех, сигурност 
у гласу. На Азању, како стоји и како о Хил Роблесу 
говори. Тако самоуверен.

ПАРАДОР'*

Шпанац не воли да путује, ма да је потомак путника 
који су, у ораховим љускама, пловили око глобуса. У Шпа- 
нији и нема туризма, али има ванредних, туристичких 
хотела. У тој земљи, пуној парадокса, то су бивши дворци 
и куле шпанских грандова, или усамљени, хипермодерни, 
планински домови, далеко од света. По старинском, барок- 
ном називу, и сад се зову: парадор.

У трпезарији свака је ствар сеоека, али рафинирано 
луксузна. Плави тањири и посуђе за вино. Око столова 
послужују младе сељанке, али биране лепотице и, са очиш- 
ћеним ноктима. Ово је визија једне старе, сеоске, али бо- 
гате и господске Шпаније.

Риба на столу донета је овамо горе, чак из долине 
око Саламанке, из реке Тормеса. Вино је из Малаге и 
Кадиса. Најлепша је ипак била вода, у простим крчазима. 
У Шпанији је чаша хладне воде први поздрав којим доче- 
кују путника. Ова овде извире, ледена, негде испод оних 
врхова који се виде кроз тамна окна прозора, међу сте- 
нама сиере чији се врх бели у ноћи. Алманзор са 2661 
метара.

Радио кроз ведру, хладну ноћ, у којој звезде блистају 
доноси нам једну изјаву Азање из Мадрида. Потом, одмах, 
неколико лепих пасодоблеа. Неколико парова почиње да 
игра.

Једна од најелегантнијих жена Мадрида, тада, гђа X. 
Р. риђокоса, црних, великих очију, дугих прстију као на 
сликама Грека, тихо је љуљала дивне своје кукове у ритму 
хабанере. Она је била цео парадор залудила. Одмориште је 
претворила у мучилипгге.. Носила је на себи одело пла- 
нинке у боји цигље и спортске ципелице од јеленских
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кожа. Била је бледа, и непрекидно је играла. Имала је 
два кабалероса који су личили на филмске глумце. Целу 
ноћ трчкарала је светска штампа, савест нашег глобуса, по 
ходницима хотела. Били су утврдили, која је соба њена. 
Пред њеним вратима стојао је само пар њених малих ци- 
пела. Оно што није дало да спава, тим мушкарцима са 
свих страна света, међу којима је било и марксиста, није 
била републиканска Шпанија, него то питање дали та лепа 
сењора спава сама.

Међу тим новинарима и књижевницима које је био 
позвао Азања да виде како је Шпаниј а мирна и како је 
револуција прошла, било је неколико ванредних људи. Три 
Енглеза еу .само пили пиво, манзанилу, [.. ,]2 и рума. Отво- 
рили су очи свега једном. Кад се указа стена Џибралтара. 
Француска штампа, сем де Ласкумета од Ентрана кога сам 
толико заволео, била је оличена у Јеерејкама и Јеврејима. 
Они су говорили одлично све језике света и нису још били 
понижени, као данас, [. . . ] 8. Мг [. . . ] 4, међу шима, иначе 
тумач и преводилац Друштва Народа био нам је, већ онда, 
претсказао да ће доћи и четврта, астурска, револуција. У 
којој ће учествовати и Русија.

У шпанском народу има много јеврејске крви и у исто- 
рији шпанској много јеврејскога, као и арапекога. Талас 
антисемитизма био је тада тек почео да се из Немачке 
разлива. Мени је тада још била дирљива та група Јевреја, 
расутих по целоме свету, која се држала мене, Славена, 
ћелава и кривонога, интелектуална и атеистичка. Била је 
дирнута, до суза, у цркви Санта Марија Бланка, у Толеду, 
која је бела, фантастична, једна од најлепших шпанских 
цркава. Бивша синагога.

Што се тиче шпанских немира, најозбиљније их је 
проучавао Салватор Апонте кога је био послао Коријере 
дела Сера. Тај мирни, елегантни Талијан знао је све ноћне 
локале, где има лепих жена, али исто тако добро и улице 
у којима ће да праште бомбе и да се пуца.

Већ тада, Италија је у Шпанији била омрзнута, али је 
имала и угледа. Апонте је био не само одличан новинар, 
него и човек који није дао да га Шпанија обхрва. Ноћу, 
он је једини, у једном таксиу успео да отме једну, и то 
најлепшу играчицу из чувене школе Реалита, али се у 
зору враћао из радничких квартова и слао извештаје пре- 
цизне као реферати ђенералштабних капетана.

Сви остали мислили су да су дошли у Шпанију ради 
дискусија о уметничким проблемима. Холандска, шведска, 
швајцарска, чешка, норвешка буржоазија која је била оли- 
чена у њима није о Шпанији у ствари знала ништа. За 
Американце шпанска револуција била је као нека школа 
за измишљање крупних новинарских наслова.
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Било је тужно гледати како све то што види у ТТТтта- 
нији, скоро плачући, гледа, Казимир Вјержински, чувени 
млади песник кога је била послала Пољска. После четири 
године рата, он је још увек био потресен од онога што је 
видео у руским рововима, разривеним његовим топовима. 
Безумље онога што се у Шпанији радило, сред оне при- 
роде тако лепе, сред оног тако напаћеног народа, доводило 
га је до очајања.

Најлепши описи из те земље и са тога пута, мислим 
да су из пера једног — Мађара, књижевника Хоршањија. 
Он је дошао у Шпанију после једног пута по Америци и 
Триполису и писао је само писма. Имао је код куће одра- 
слог сина. Безмерна је била његова начитаност и његово 
знање, али оно што је било најбоље он је Шпанију, и 
овај пут, гледао кроз вина која је одлично знао као и без- 
број, чак и латинских, шпаноких писаца. Говорио је о 
Шпанији као да ју је посматрао и као да је по њој ходио 
већ столећима. У Саламанки на једном ћилиму бискупа ја 
сам га упозорио на једног Мункачија, у Севиљи он ми је 
нашао, у једном клубу, слику поеледњет изданка Зрињских, 
једног емигранта.

Под ударцима климе, која је променљива, није чудо 
што се шпански мозгови испаравају, мрзну, или што саго- 
ревају. Добар део Шпаније, висора1ван је, тврда и каменита, 
висока осам стотина метара, над морем. Промене су нагле, 
муње севају и, лети, грми. Зиме су, каткад, и око Мадрида, 
као у Сибиру.

Ветрови дувају, у земљи Дон Кихота, право са Атласа. 
У Мурцији, каткад, наранџе засипа песак из Марока.

Суха жега, на друму, често је неподношљива. Земља 
испрепуца, реке пресахну, ваздух трепери у долинама, као 
у некој црвеној, горостаоној, земљаној пећи.

Полуголе, сељачке прилике тад, на њивама, са српом 
у руци, или грабуљама, једва -се крећу. Људи ћуте, оша- 
мућени од врућине, мазге се ритају, булке у житу опадају 
од додира класа. Падају и лептирови. Једино мрави врве 
по прашини, као дуги, црни конци. Каткад се, као црн 
облак, јаве и скакавци.

Све живо бежи и крије се од Сунца у такве дане и 
цела Шпанија умртви се и изумире, као да куга влада. 
Али кад падне мрак, кад мало захладни, кад се спусти 
ноћ, упали се безброј свећа и светиљки. Двадесет и пет 
милијона Шпанаца и Шпањолки изиђе на улицу, или седне 
у прозоре и тек тад се види да нико није отпутовао и да 
су ту сви. Да летују, одлазе само богаташи, и снобови.

Ништа није чудније, него тај Мадрид, кад се сав испра- 
зни, кад се познаници изгубе, кад послови застану, кад се
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на прозорима затворе, као очи пред страшном светлошћу, 
тешки капци. Три месеца пакла, одмах затим девет месеци 
зиме.

Само је небо, скоро целе године, исто и ванредне, пла- 
ве боје. Иначе, на педесет километара од Мадрида, истог 
дана, на једној страни, на Гвадарами, налазе се скијаши, 
док на другој, у Аранхуезу, камиле дахћу од врућине. У 
том истом Аранхуезу и зими има цвећа. У трећем правцу, 
на истом одстојању, почиње Манча, завичај Дон Кихота. 
Тамо нема, ни воде, ни биља.

Можда мој читалац, после овога, мисли да Шпанац 
једва чека суботу, или недељу, да оде некуд, у шуму, у 
даљину. Можда би и ишао, али чиновник, трговчић, рад- 
ник, у Шпанији, нити иде по бањама, нити има новаца. 
Наилази се само на неколико страсних ловаца, нарочито у 
крајевима, где је Шпанија једна лепа, дивна, пуста и пра- 
зна Швајцарска.

По варошима, све ее мушко скупи по кафанама, а жен- 
ско у прозорима. Спусте се завесе и извирује иза завеса. 
Цело послеподне И1ра Шпанац шаха и гута еладолед и 
читаву бурад са лимонадама. У кошуљи, без капута, са 
засуканим рукавима, док му чистачи гладе ноге четкама, 
тако да се обућа сјаји као стара огледала. Господин, у Шпа- 
нији, носи црно одело и лети и зими, тврду кошуљу и 
познаје се по углачаним врховима ципела.

Модерна Шпанија, као и друге земље, састоји се из 
милијона радника, државних, општинских, банкарских чи- 
новничића, трговачких помоћника, типкачица, поштарки и 
продавачица. Тај свет би знао да цени благодети туризма, 
али сви заједно не би могли да саставе педесет пезета и 
зар они имају времена?

О планинама и плажама, о парадорима, само се прича 
и сања. Парадор, тај свет, види само у уздасима. За њих 
парадор остаје негде у недостижним жељама, на желез- 
ничким плакатима, на рекламама забачених, шпанских ста- 
ница.

Народ чувених криумчара који су некад, као по ку- 
мовској слами, по небу, прелазили сиере, у снежним виси- 
нама, Шпанци сада седе код куће. О сиерама само говоре, 
уздишу за њима, као за љубавима својим, у којима, често, 
не долази ни до чега.

Оветска штампа, дабогме, савест Европе, стигла је и до 
сиера, у један од најлешпих парадора, у планинском цар- 
ству сиере Кредоса. Наши бусови попеше се тамо да се 
одморимо од Мадрида. Прошли смо неколико санаторија, 
за грудоболне, сазиданих капиталом аргентинских банака. 
У парадору наиђосмо, при крају тог бурног пролећа, на 
неколико шпанских лепотица, метреса мадридских нотаби-

580



литета. Било је и неколико младих, љубавних парова, који 
су месецима откидали доле од уста, да би овде горе про- 
вели неколико дана.

Парадори у Сиери Кредос везани еу са Мадридом, и 
Саламанком, одличним друмовима. У шуми ту још има див- 
љих вепрова, а у камењару дивокоза. Сред једног амфи- 
театра од стена зелени се језеро што јако личи на три- 
главска.

Дивни су видици са тераса парадора сиере Кредоса. 
Доле је зажарени, шпански пакао, а пред нама густа, не- 
прегледна шума, на висини од хиљаду и шест стотина ме- 
тара. У даљини, доле, спржена жита, села, живот људи и 
људска несрећа, а пред нама, у снегу, врхови планински 
виши од две хиљаде и шест сто метара, Доле, сва спаљена, 
мртва Кастилија, стада што су исплазила језик од жеђи, 
звоници, цркве, са светитељима од фарбана дрвета, а пред 
нама камењар, застрт само неким мирисним травуљинама 
и ниским жбуновима.

Око нас, планинска пустош неког жутог, расцветаног 
биља. У шумама, вече се већ спушта. У немирној Шпанији, 
сред побуна, ту горе ето мукла тишина. Фарови наших 
бусова трепере још, по оном планиноком крају, као по 
мрачном небу шпанског сликарства.

Парадор, не само удобан, него и раскошан. Фреске по 
зидовима, посуђе из Оропезе. Три лепе сељанке и сеоски 
поп разговарају, под прозорима. Те лепе девојке, у народ- 
ној ношњи, то је послуга.

Рафинираним укусом уређени су салони, као сељачке 
избе и колибе ловаца. Игра се бриџ, крај огњишта у којем, 
ма да је месец мај, пуцкара ватра. Цепанице горе и испу- 
њавају одаје лаким мирисом изгорелих пањева и танким, 
пријатним слојем дима борова. Радио нам доноси меланхо- 
личну мелодију једног старог тангоа. Слуша се Тулуза, за- 
тим Севиља. Мелодија долази чиста, преко Пиринеја.

КОРДОБА1*

Прилазећи Кордоби, кроз узнемирену, андалуску раван, 
у којој су штрајкачи палили плаетове, ја сам ипак имао 
две радости. Прво, што прелазим преко моста на Гвадал- 
квивиру, чије сам име, годинама изговарао са жудњом. 
Друго, што сам ето стигао до вароши мог омиљеног Гонгоре, 
за ким сам исто тако чезнуо као и за том реком.

У Кордобу се улази, прастарим римским мостом, чији 
су сводови обновљени у доба кордовског калифата. На 
мосту стоји стара, арапска тврђава Карахола (караула), а
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свет који туда пролази, куд је пролазио и Цезар, личи на 
наш, велешки, македонски. Метеж, на мосту, непрекидно 
траје. Мазте са црвеним кићанкама отимају се. Ма§агсГ2, 
натоварени читавим мердевинама бремена, пролазе главом 
погнутом до земље. Пење се на мост и читаво једно стадо 
коза. Што је најлепше, и ако је невероватно, жандарми 
који нам препречише пут, носе нове капице што сасвим 
личе на црногорске.

Гвадалквивир, краљ међу рекама (Гонгора каже „Ееу 
с!е 1оз о1:го5, гт  апс!а1озо“), лети је врло тром и плитак. 
У њему се зелене острвца, пешчани спрудови, и модре 
дрвене, мухамеданске воденице. У реци, где је никла тра- 
ва, пасу бела говеда.

Кордоба, град султана и калифа са својим цвегним 
баштама, спушта се на реку, испрекидана оронулим кулама.

Сва мирише на пролазност, у тој слици на изванред- 
ном, плавом небу. Као нека светла варош, иза које се пла- 
ви Сиера Морена, хладна и мрачна. Звоници и манастири, 
ружичаете оиеке кућа и зидова, међу чемпресима и неран- 
џама, завршавају се гомилом ђубрета, на обали. Жене перу 
рубље на реци и носе воду у ћуповима који су као шпан- 
ски хлеб, бео и једва печен. За тренут, у тишини, чини ми 
се да сам на Вардару.

Кад се пређе мост, при уласку у прве улице Кордобе, 
стоји ренесансна, триумфална капија. Католичка Шпанија 
хтела је да обележи победу над зеленим барјаком муха- 
меданским. Филип II. дигао је на капију огромни грб Шпа- 
није. А фанатична, црквена Шпанија, године 1765 још и 
једног анђела, на барокни стуб. Архангел Рафаило гледа 
нас, при уласку у варош, немилосрдним погледом. Архан- 
ђел позлаћени који крунише капију Кордобе. (Гонгора 
каже: „е1 агсап§е! с1огас1о, дие согопа бе Согбоћа 1а 1огге“.) 
Небо андалуског плаветнила, плаветнила које се не забо- 
равља, покрива и ту слику. Ваздух је пун мириса неранџа, 
лимунова, вињага, маслина и цветова, из безбројних башта.

Слика живота у Кордоби још увек је прастара. Кор- 
доба је, над реком, још увек онако бела као у доба Арапа. 
Високо се диже звоник катедрале, али је то мошеја. Бели 
кровови кућа беле се на сунцу као да смо негде на дну 
Марока. Топлота је толика да се у Кордобу улази као у 
ватру.

Први утисак је, одмах, да у Кордоби живе, једно крај 
другога, два света. Једна, страховито врућа, шпанска па- 
ланка, чувена по борби бикова. Она се труди да се модер- 
низира. Она је, у парку, сместила библиогеку. Књиге се 
позајмљују, као у Русији, и читају на лицу места. Затим, 
једна арапска варош, са рушевинама двора калифа, дрве- 
ћем и вегетацијом старим седам столећа.
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Сада, у Кордоби, има нешто мало комуниста и 15 црка- 
ва и 26 манастира. Некад се ту белила читава шума шша- 
рета и пљуштале су тихе чесме испод жбуња ловора и 
ружа, шумарака палми и неранџа. Са црном планином у 
позадини, Кордоба је била фантастично бела. Одалиска 
Абдурахмана III узвикнула је једном: „оћ, ће1а цЈгабГса, 
у загрљају Етиопљанина“.

Оапаз, рп и1азки и варош под оронулим зидовима, 
чује се бат корака сваког пролазника, толика је тишина. 
Чује се тиха свирка гитаре. Један слепац, под пролетер- 
ском капом свира. После испружи руку и проси. Затим 
забаци главу и, као да издише, остане тако два три мину- 
та, „Зато — помислих — живи као пас, али удише мирис 
вртова какве немају ни [. . . ] 8 милијонари.“

Просјаке, у Шпанији, називају „господа просјаци" (зе- 
погез тепсћ§оз). Овај, при уласку у Кордобу, био је оли- 
чење људске беде, али је имао оштре црте овојих предака 
афричких бедуина. Био је изгубио очни вид, али ме је 
сетио оне арапске песме у којој ее слави око бедуина, 
једне охоле расе која не да лако [ . . . ] 4.

„Он је копљача свог барјака (свог [...]*). Његов бур- 
нус лепрша на ветру. Устај. Ено појавила се нека мрља, 
тамо доле, на устрепталом видику у песку пустиње."

Колико је јак Исток. Колико је снажан тај марокански 
траг у свему што је шпанско.

Ја сам Кордобу волео јер је у њој Колумб живео, раз- 
мишљао о овом путу и јер је у њој нашао ону Кордов- 
љанку, Беатринс Енрикез бе Нагапа, која му је помагала 
онда када су га сви сматрали лудим. Волео сам ту варош 
јер је у њој нашао сапутнике онда „када се још није 
знало дали оне земље, на другој страни океана, збиља 
постоје, или су само фантазија". Диего де Харана, Педро 
де Харана, цела породица Харана била је спремна да се 
укрца у каравеле нгто су као орахове љуске пошле у 
бескрајно море са тих шпанских обала где се свршава 
свет. ]Чјипје2 бе ВаЉоа, РесЗгапо, Кортез, Ма§а1јапо, Пи- 
заро, и толики други, све су то деца Кордобе.6*

[ГРАНАДА]1*

у којима умиру, као мирисни слапови, терасасто засађене 
мирте и руже, видици, доле, меланхолични, црвене арапске 
решетке, све то полако чини све те ствари шећерним.

Под ванредним одајама харема једна баба, чуварка, 
пере сад веш. Сва имовина су јој кутије плехане од кон- 
зерви. У њима држи неколико пезета.
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Тек после неколико посета у Алхамбри изгуби се тај 
плачевни и сладуњави утисак који су романтичари ширили 
над хроникама пропасти маварске државе у Гранади.

Полако, у детаљима, почиње да се у архитектури и 
рељефима грађевина разазнаје нежна лепота, геометријска 
лепота тог неимарства, утицај Индије, раскош Истока. Тек 
полако почиње да се увиђа снага једна безмерна источ- 
њачка што је ту некад владала. У први мах остаје само 
болна језа над пролазношћу свега лепога..............................

[СВАТОВИ У КАНДЕЛЕДИ] 1 *
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sa kojih nam u susret trče krda svinja. Iza brežuljaka prate 
nas masline, u dugim redovima, penjuei se na brda, do tvr- 
djava, nad kojima su kružile rode. Planine su plave i daleke. 
Oblaci, burni, plove na njihovim vrhovima.

Morali smo da zastajemo, da propustimo velika stada što 
su silazila iz Estremadure. Okolina je bila sasvim balkanska 
i Tanev je kliktao, kao da.se vozi po Bugarskoj. On mi je 
dovikivao: a, bre, ovo naša Španija.

Pri pomenu Taneva, koga oboje poznaju, i domaćica i 
njen gost, se smeju. Velim, Tanev se u tom kraju kao ponova 
rodio. Udisao je vazđuh Španije, te Španije, duboko. Nadimale 
su mu se »gardiskite grudi«, kažem, i gledam u domaćicu. 
I ona, na to, veselo, diše, duboko.

Prvo smo tada svratili u Talaveru, na vašar. Seljaci 
španski, sa utegnutim dokolenicama, dovode krave, konje i 
mazge. Pod šatorima, kupujemo, za uspomenu, male, toledske, 
krstove i prevrćemo noževe, iz Toleda. U tim šatorima peku 
i prodaju i savijače, masne. A oko nas se smeje jedna, neo- 
čekivana, Španija. Cigani iz naše zemlje, i Bugarske, vode, 
po vašaru, mečke. Španci te Cigane zovu »Hungri«, što će 
reći Madjari.

U Candeledi, zatim, selo nas dočekuje himinadom. Oči- 
gledno gostoljubivi, seljaci nas španski opkoliše i tiskaju se 
oko nas, buče, još malo pa da nas zagrle. Izbrijan, okošti, 
Španac, nudio me je cigarom. Ja sam nepušač i ne znam šta 
ću sa njom. Mećem je u džep, a on se smeši. Ide i dalje 
samnom i govori nešto što ne razumem. Uvredio sam ga. 
Običaj je takav da sam na to, i ja, trebao da odgovorim jed- 
nom cigarom.

Zatim nas vode u jednu veliku dvoranu gde se igra, 
foxtrot, i senor Alfredo Olavaria privodi nam seljanke, da 
igramo sa njima. Sve su lepuškaste. Igraju foxtrot i koračaju



kao Svete Tereze. Igramo i u dvorištu, punom heranija i sva- 
kovrsnog, španskog, cveća. Sa drvenih doksata, okolnih kuća, 
medju cvećem, proviruju seljačke glave i posmatraju nas. Mu- 
zika, jedan triangl, gitara i jedan bubanj, daje našem foxtrotu 
arapski, afrički, ritam. Afrička je oko, parova, i vrućina.

Docnije nastaje veliko žvakanje pečene prasetine, a neki 
nam seljaci prilaze, sa mehom na ramenu i toče nam, iz meha, 
vino. Tako, iz jedne puste, castilijanske, Spanije, dodjosmo u 
jednu, plodnu, veselu, seljačku, Spaniju.

U svetini, sa jednim, melanholičnim, osmehom, skoro ne- 
pomična, stojala je mlada. Gleđa u nas, strance, netremice. 
Velike njene oči kao da kriju i neku žalost. Ali joj se usta 
smeše, sa nizom vanrednih, belih, zuba.

Na to se i domaćica smeši i pokazuje niz vanrednih zuba.
Oko mlade su stojali, ponosito muškarci. Spanci su pijani 

od oholosti, kaže o Spancima jedan pisac. U svakom slučaju, 
u tim svatovima, u Candeledi, niko nije bio pijan, od vina.

Tanev je tada pređložio da kupimo mladi, za sreću neki 
poklon i nešto smo posle po radnjama i tražili. Za Tanevom 
je trčala gomila dece i nikako nije mogao da ih se otrese. 
Taj čovek je vrlo bogat, kažem ja deci. (»Ombre muy ricco«)

A Tanevu dovikujem: »Da su to SRiPSKA deca lako bi 
ti, sve bi to ti poklao«.

Domaćica se na to rastužila i kaže da smo ludi.
Onda nastavljam priču kako smo mladi predali poklon i 

kako ga je primila, graciozno, kao da je bila princeza u Spa- 
niji. Kako nam je pokazala kuću u kojoj je dotle živela i kako 
je ta kuća bila naj sdromašnija, u Candeledi. U mlađinom pro- 
zoru cvale su heranije, u razbijenim loncima, u plehanim ku- 
tijama od konzervi. Zatim, kažem, kako nam je rekla »vaja 
con Dios« kad smo se oprostili i kako su je opkolile babuskere 
kakve je samo Goya znao da naslika i kakve se samo u Spa- 
niji mogu videti.

Kuvar je, medjutim, bio rešio da za večeru pripremi čitav 
niz otmenih proizvoda francuske kujne. Ja predlažem da izve- 
demo domaćicu na terasu Valadiera, i da se ne večera u sobi. 
Domaćica kaže da ne izlazi, kad joj muž nije u Rimu. Gost 
na to predlaže da se jedu patlidžani i to se prima, klikćući.

Ja zatim završavam priču i kažem da u Spaniji postoji 
običaj da se, posle prve, bračne, noći, čaršav krevetski pro- 
stire, na plot, da cela Candeleda vidi.

Domaćica se na to smeje i kaže da neki sličan običaj i u 
Bugarskoj, postoji.

Ali, velim, neki moji prijatelji, u Spaniji, pričaju, da taj 
običaj katkad plati glavom neki petao u selu, sa krestom 
punom krvi. Domaćica se na to smeje i kaže, da, i u Bugar- 
skoj, pričaju, takve stvari.
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Najzad se donosi ogromna činija, puna patlidžana, luka 
i zelene paprike. Sve troje to dočekujemo smejući se i jedemo 
kikoćući se; kao ludi. Domaćica mi kaže: eto ti, Srbine, »salade 
Ni?oise«, ali po blgarski.

Posle večere sedamo svi, na plavi, plišani, divan i doma- 
ćica nam peva, prvo španske pesme, zatim makedonske. Do 
suza smo se rastužili. Ona prelazi prstima po gitari kao Se- 
govia a peva kao što se peva u Makedoniji. Prozori su otvo- 
reni i Rim se od njene pesme ori.

U jednom trenutku moj prijatelj predlaže da se igra i 
donosi igru na gramofonskoj ploči. Igramo kao ludi. Nad nama 
se ljulja težak bronzani candelabar firentinski. Zatim padamo 
na divan svi troje, iznemogli.

Domaćica leži naslonjena, na mojoj ruci, a burno joj se 
nadimaju grudi. Sva je izmenjena, bleda je i oči su joj otvo- 
rene širom u nekoj bezgraničnoj tuzi. Veli, da joj neko drugi 
tako podvuče ruku, pod pazuho i da je tako drži, ona bi mu 
frljila jedan šamar. Ali meni neće, ne zato što je interesuje 
Ajsland, nego što sam tako lepo pričao o svađbi u Candeledi. 
Veli, ne treba n j o j ...........................................................................

\0PA rM E H T  O MHAHHJH]1*

paTHCTa, a mm cmo npouuin Kpaj k .mx, 6p30, Kao y  n e r y .  Muoro 
cmo T3K0 M3ry6ji.ni yTMcaKa.

I la  MnaK, 6am TaKO jypehM, mm cmo ctmtjim pa  opeMo 
CKopo y CBa y3HeMMpeHa MecTa, na  m y  3a6aueHa cejia. HeKa 
HapoHMTa ourrpMHa 3ana»taH>a H acraJia je  TaKO, Mejia«xojiMH- 
Ha m Sojina. jtfy6MHa 6p3or flOHCMBjtaja, m IIInaHMja uaK ocTane 
Ha flyniM, He caMO Kao npojiasHa JienoTa, flaKjie HajBMma 
jienoTa, Hero m Kao HMTaBa 6e3p;aHa npoBajiMja pacKOHiHMX 
CTBapn, cjiMKa, cKyjmTypa>, KH>Mra, juiKOBa, necHMKa, nojHMKa, 
acKeTa, BJiagapa, Mrapa, hoihh>,h , 3jiaTa, flpary jta , KaMeHa, 
CBMJie, MpaMopa, rpaijeBMHa, npenena, objiaKa, 3Be3aaHiix Hohn, 
cHMpKe, y  BejiMKoj cseTjiocTM m cBeTjioM Mpa'Ky je^Hor cHa.

He3a6opaBHa, 3a yMeTHMKa, IIInaHMja je  n o u e jia  fla no- 
CTaje TMM je3MBMM 6oraTCTB0M, MpTBMM OĆMJbeM, TOJIMKMX B3H- 
peffHMX CTBapM.

IIoMemaHOCT npomjiocTM, yMpjiMX, CTpacHMx 6Mha, m jkm- 
bmx; HenoMMHHMx cTBapM, rpoSHMpa, m Hrpana, m MrpaHMua, 
to, n a  HajBeha Jbyfl>CKa flejia CToje TaKO, npom jia, 6e3 cmm- 
cjia, y  npa3HMHM, a #a Haji HbHMa, flyxc n y r a , crajiHO cpeheMO 
jrcome ca pBeheM, OBMpaue ca rMTapoM m njiecam m e mTO
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ce jienpmajy Kao J i e n T M p m j , e ,  to je 6ko yTncaK Kojn ce jaBjaa 
R e h  m y KacTMJinjn, a n o c T a je  cTajiaH ........................................

[ENGLESKE USPOMENE]1*

Kad je reč o tradiciji kod Engleza, jedna od glavnih tra- 
dicija kod njih jeste: mešanje u stvari, koje ih se ne tiču. 
U medjunarodnoj politici to je, često, dovodilo njihove savez- 
nike, kad se svrši rat, do očajanja. Kad se svrši rat, kod 
Engleza postaje, crno, belo, a belo, crno. Crni postaju bivši 
saveznici, a beli bivši protivnici.

Oni kažu da je to stvar moralna i plemenita.
Pisac ovih redova navešće jedan primer iz doba kad se 

Albanija stvarala, kao nezavisna država, — ali ne voljom 
svog naroda, nego voljom evropskih velikih sila, — intrigama.

Da bi pomogao svoje bivše saveznike iz rata, francuski 
državnik i delegat pred Društvom Naroda, Briand, imao je 
običaj da, o Albaniji, kaže, da je to medjunarodni nužnik. 
Internacionalni »pissoir«.

Zanimljiva je paralela, tom cinizmu, prepodobna moral- 
nost Engleza, koji su, o Albaniji, govorili, u Društvu Naroda, 
iii pisali u novinama. The Hon. Aubrey Herbert isticao je, 
u tom istom Društvu Naroda, vladu Albanije, kao primer 
reda (»her orderliness«) i lepog ponašanja! Tako su govorili 
i captain Brodie i captain Willett Cunnington.

Sirotu Miss Durham, — koja je bila expert za balkanska, 
politička, pitanja — teškoće albanske vlade bile su dovele 
do očaja. To, da je Engleska ušla u rat, na strani SLOVEN- 
SKIH naroda, — kaže, — napunilo je čašu njenog poniženja 
(»the cup of my humiliation was full«). Osećala je stid i 
gadjenje, da Engleska ratuje, na strani Rusa, Srba, Čeha i 
drugih Slovena. »Shame and disgust«.

Već 1921, posle prvog svetskog rata, cela engleska vlada, 
pa i veliki prijatelj slovenskih naroda, dok se ratovalo, — 
Lloyd George, — ne razlikuje se mnogo od Miss Durham. 
Ministar prosvete, H. A. L. Fisher, kao pretstavnik Lloyd 
Georgea, govori samo na osnovu albanskih nota, a »Times« 
piše u slavu albanskog ministra spoljnih poslova, koji se zvao 
Pandeli Evangheli. Za vreme pregovora oko granične linije, 
na jezeru Ohrida, osniva se jedno anglo-albansko, ribarsko, 
pređuzeće. To je česta pojava, kad su u pitanju granice i 
jezera.

Nije medjutim, stvar uvek tako komična.
Često stranci nerazumeju, da je engleska tendencija, u 

spoljnoj politici, kad se svrši rat, i prestane opasnost za En-
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gleze, pedagoška, moralna. Osim toga, da je privatno mišlje- 
nje, Engleza i Engleskinja, svetinja.

Kao i privatna svojina. Kao i sama reč »private«.
Ona se nalazi, ne samo po parkovima, kućama, kapijama, 

plotovima, pa i u Dvoru, nego čak i u opštinskim nužnicima. 
Ono odelenje gde, preko dana, sedi čuvar nužnika, — ili ruča 
sirota žena koja se brine za čistoću nužnika, — obično ima 
natpis, svega jednu reč: »private«.

Niko i ne pomišlja da nasrne na takva vrata.
Otuda, pre svega, katkad, vrlo kuriozna mišljenja, i vrlo 

kuriozne izjave, i u spoljnoj politici, i o dalekim zemljama, 
na kraju rata, kod Engleza i Engleskinja. To je tradicija. Lon- 
don ima nekoliko kapija, od mramora, koje smetaju saobra- 
ćaju velike varoši. To su kapije, kroz koje sme da prodju 
samo kočije monarha. Prolaze jednom u deset godina.

Kapije medjutim ostaju i niko i ne pomišlja da ih ukloni.
*

Jedna od osnovnih crta Engleza je: da je mešanac. Kelt. 
Irac. Skot. Velšanin. Englez. Sas. Jut. Danac. Norman. Fran- 
cuz. A veliki je broj stanovništva, sasvim sigurno, potomak 
rimskih legionara.

Kuriozno je, da je povlačenje rimskih legija, iz Engleske, 
bilo posleđica sve većih napada, onih naroda, koji su se poja- 
vili na Dunavu, — a uništenje starih Britanaca, najviše, po- 
sleđica teutonskih seoba preko mora. Englezi se nikad nisu 
interesovali za one koje su odvukli rimske legije, a glavninu, 
tevtonsku, priznaju samo u vremenu kad im je Nemačka 
potrebna.

Francusku ne mare nikad. Nemačku svremena na vreme.
Oxford je tvorevina Pariza.
Doba kraljice Jelisavete I. (1558/1603), prvo je, veliko, 

doba, u istoriji Engleske. Mašine i dim postale su glavne crte 
Engleske, tek u đevetnaestom veku, u doba velikog siromaštva 
i jezivih beda po varošima i selima. Taj nehumani, kapita- 
listički, devetnaesti vek, što se ne zna, velika je sramota 
Engleza.

*

Englezi, u najnovije vreme, naročito ističu, da nisu rasa, 
da neke naročite, britanske, rase, i nema. Mesto tevtonskih 
predaka, za vreme antipatije prema Nemcima, ističu, sve više, 
svoje pretke iz skandinavskih zemalja.

Bez obzira na istorijska fakta, Englezi se osećaju tri na- 
roda: engleski, škotski i velški. Irce priznaju za sasvim drugi 
narod, i ako su i Skoti naseljenici Iraca.
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Medju svojim pretcima, iz Francuske, priznaju samo Nor- 
mane, koji su došli za vreme Viljema Osvajača, koji je pobe- 
dio Angle, godine 1066, u bitci kod Hestingsa. Postoji spisak 
tih Francuza, Normana, pa se aristokratske porodice trude da 
dokažu, da su potomci tih Normana, osvajača. Pobedilaca 
Angla. — Svog naroda.

Ima u Englezima, medjutim, mnogo, i drugih Francuza, 
doseljenika. Poreklo njine krvoločnosti i nemilosrdnosti, En- 
glezi kažu da je poreklom, od invazije Danaca. A kao oslo- 
bodioca, od Danaca, ističu Alfreda Velikog, koji je, tipično, 
srednj evekovna, CRKVENA, ličnost. Sasvim razborito, Englezi 
dokazuju, da rasne veze ne isključuju, ni malo, bratoubilačke 
ratove. Tako tumače ratove engleskih Normana i Engleza, sa 
Francuskom, za vreme Srednjeg Veka. Ta francuska nor- 
manska aristokratija smatra se da je trajala do XIV veka, a 
dotle je i jezik Dvora i države bio francuski.

Takvi istorijski podatci igraju, i sad još, veliku ulogu, u 
superstrukturi vladajuće klase, u Engleskoj, pored komerci- 
jalnih interesa. Tradicije traju dugo. Isuišivanje močvari po- 
čelo je, na ovim ostrvima, već u preistorijsko doba.

Močvari, medjutim, i ako je to neverovatno, ima u En- 
gleskoj i sada, i to, đosta.

♦

Francuzi, obešenjaci, imaju običaj da kažu, — kad je reč 
o engleskom poznavanju problema u spoljnoj politici i o po- 
znavanju stranih zemalja i naroda: Zaista je ogromno šta sve 
Englezi ne znaju. C’est prodigieux ce que les Anglais igno- 
rent.

Mnogo je, medjutim, veselije, koliko Englezi umeju da 
oproste, ono, što znaju, i vide, praveči se da ne vide, i ne 
znaju. A i kad znaju, imaju humora.

Georginu knjeginju od Devonšera (Devonshire) i najbolju 
prijateljicu njenog muža, Lađy Elisabeth Foster, sasvim je 
bilo lako pomešati, u pitanju, ko je, a ko nije, žena djuka 
od Devonšera.

Dukesa je imala, sa mužem, 3 deteta. A jedno, od lorda 
koji se zvao Grey. Djuk je imao, sa pomenutom Lady Elisa- 
beth, 2 deteta. Pored toga, u kući je bilo i 2 deteta, za koje 
se tvrdilo, da su deca knjeginjine sestre, od lorda Granville 
Levison Gowera, i deca, za koje se tvrdilo, da su deca kon- 
tese od Oxforda.

Niko živ nije se raspoznavao medju njima.
Bila su tako neizvesnog porekla, da su ih zvali: »harlej- 

ska« mešavina.
The Harleian miscellany.
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Taj osećaj za hotimičan humor, najbolja je crta Engleza.
Sir Robert Walpole je govorio da pije 2 flaše, za svaku 

flašu svog oca, da ne bi morao da gleda pijanog oca.
Bezbrojne su mogućnosti, da Englez, kad je melanholično 

raspoložen, nadje u nečem, neočekivanom, svome jadu, oduška. 
Na primer, ima Engleza, koji, za najradosnije trenutke svog 
života smatraju, vreme, koje provode u pevanju u crkvenom 
horu.

Poznat je slučaj, na primer, onog, koji je pevao u horu 
katedrale Canterbury, i ako nije imao sluha. Pevao je, to 
jest pojao, godinama. Sa godinama glas mu je bio, dabogme, 
sve gori, a što je bivao stariji, imao je i sve manje sluha. 
Dolazio je, medjutim, da poje, tačno, i bez obzira dali pljušti 
kiša, ili Sunce sija.

Najzad su ga zamolili, kad već mora da poji, da stane 
malo dalje od horovodje, da ne bi kvario harmoniju hora.

On je pristao i na to, — siromah.
To ga je, medjutim, toliko rastužilo — da je umro, uskoro.
Kad je otvoren njegov testamenat, videlo se, da porodici 

nije ostavio ništa, ali da je ostavio 5.000 funata horskoj školi 
pojanja, u Canterbury.

Neka bezmerna količina ljubavi ima, u Englezima, tamo, 
gde je neočekivana. Lord Stanhop je imao decu koja su, i 
dok su bila mala, volela da dobiju od oca pisma.

Lord Stanhop im je pisao svakog dana.
Cuven u javnom životu kao čovek ledenog srca, pisao im 

je svaki dan ta pisma, sve do svoje 83 godine, kad je umro.

*

Čak i gostionice i krčme u Engleskoj imaju monarhistič- 
ka imena.

Zovu se, većinom: Zvezđa, Podvezica, Kruna, Star, Gar- 
ter, Crown, ali katkad imaju, i opasna. Na primer: »Zeleni 
kralj«, — Green King, — a vrlo veliki broj krčmi i gostionica 
nosi ime: »Kraljeva Glava«: Kings Head.

To je prisećanje da su Englezi, prvi, otsekli glavu, jed- 
nog kralja.

To je kralj Charles I.
On je usekovan, pre francuske revolucije, samo se to 

zaboravlja.
Jedan od razloga, da Engleska nikad više nije, ni pomi- 

slila, da otkine glavu jednog kralja, ili da se pobuni protiv 
kralja, ili da pomisli na revoluciju, koja bi bila republikanska, 
biće da je: flegma i indiferentnost njene aristokratije, i gene- 
rala, — a ne tako zvanih »nižih staleža« i proletera.

Revolucije »nižih staleža« su postale nemoguće u Evropi.
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Engleska aristokratija, medjutim, prilično je kuriozna. 
Apolitička. Indiferentna, kad nisu u pitanju: lov, muška noš- 
nja, crkva.

Najdalje, u duhovitosti, ta aristokratija ide, do nadimaka, 
pa daje nadimke i članovima kraljevske porodice, i članovima 
svojih familija i svojim poznanicima.

Djuk od Norfolka, na primer, imao je običaj da daje 
nađimke svojim prijateljima, to jest nadimke svojih pozna- 
nika, svojim ticama, papagajima i sovama.

Tako se desilo, jednog dana, da su njegovi gosti, pri 
ručku, kod njega, prisustvovali ovakvom iznenadjenju.

Glava posluge, maitre d’hotel djukov, — butler, — ušao 
je u trpezariju i uneo jedno jaje, na srebrnom poslužavniku, 
javivši, sasvim ozbiljno: Molim, Kneže: lord Terlou (Thurs- 
low) je sneo jaje.

Može se lako zamisliti šta bi to značilo, da to jedan stra- 
nac čuje, ali Englezi nikad nisu voleli strance. Jedna njihova 
pesma, koja slavi pobede Engleza, nad stranim armijama i 
narodima, u prošlosti, kaže, da su tojagom razbijali danske 
glave i galske, jer nisu voleli strance.

They bludgeoned the Dane and the Gaul,
They didn’t like strangers at all.

Bilo bi medjutim pogrešno, ako bi čitalac pomislio, da 
Englezi ne vole samo strance iz strane zemlje. Ne vole ni 
strance izmedju sebe. U jednom udžbeniku domaćeg vaspita- 
nja, iz godine 1861, na primer, gospodja Izabela Beeton, na- 
ročito, ističe, da se treba čuvati lakog sklapanja prijateljstva. 
Opisujući zajedničke večeri muškaraca i žena, u kući pozna- 
nika, ona kaže, da su gospoda, pri piću, uskoro, zaboravili 
lepo ponašanje, i zato, posle svakog takvog večera, ili igranke, 
gospodja je u pravu da prodje, idućeg dana, kraj svog partne- 
ra, od prošlog večera, bez ikakvog znaka da ga poznaje (with- 
out the slightest recognition).

To je osnovni fakt u engleskom društvu, i danas.

*

Tradicije u Engleskoj, katkad, — i kad su najstarije, — 
imaju neke vrlo zanimljive posledice u sadašnjosti. To je 
jedna od najčudnijih crta Anglo-Saksonaca.

Božić, na primer, — rodjenje Isusovo u Vitlejemu, — 
glavni je, hrišćanski praznik u Engleskoj. Tog dana se fami- 
lija skuplja, pa stižu i članovi porođice iz Indije, iz Austra- 
lije, iz Amerike. Stiže i božićni kolač, puding, — iz New 
Zealanda. Smatra se kao najukusniji kad je iz New Zealanjda. 
Ili se smatra za najukusniji zato, da bi se opravdalo da je
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toliko putovao, i tvrd. Ili se smatra, da mu tek to daje pravi, 
praznički, značaj, — da je tako dugo putovao. Kao što su 
nekad članovi familije dolazili iz daleka, o Božiću. Otkad 
aeroplani stižu, sa pudingom, iz Australije, za nekoliko časo- 
va, idući dan, puding je izgubio oreol, koji je o Božiću, pre, 
u Engleskoj imao.

Glavni nakit domova, u Engleskoj, o Božiću, nije, — kao 
na primer u Italiji, — novorodjenče, u jaslima, na slami. 
Nego jedna biljka, »mistletoe«, — imela, — koja raste na 
hrastu.

To je parazit.
Englezi, medjutim, obožavaju, tu biljku, i ona se nabav- 

lja, — kao jelka, u germanskim zemljama, — pa se unosi, 
kao nakit božićni, u kuću. Za vreme Božića, to je glavni 
ukras, u Londonu.

Imelom se kiti i varoš, osvetljenje, na ulici, hypermoder- 
no. To je medjutim, trag, starih, Kelta, na britanskim ostrvima, 
koje je još Plinije opisao. On je opisao kako žreci Kelta, — 
Druide, — žrtvuju bikove, a penju se na hrast i skidaju imelu, 
koja je svetinja, jer je zelena, večno. Veruju da ona daje 
plodnost biku.

U engleskim kućama, medjutim, imela, daje pravo i nepo- 
znatima, da se poljube, ispod nje, kao što su Druide uzimali 
život, ispod nje, biku. U davno zaboravljenom smislu, sad se, 
u engleskim familijama, zaljubljeni trude, da sretnu, pod 
imelom, svoju ljubljenu, i da iskoriste zgodu, kad je Ijublje- 
nje dozvoljeno. Obično su to verenici, koji na tu zgodu čekaju. 
Ni jedna Engleskinja nema da se stidi, ili brani, kad je ispod 
imele, o Božiću.

Unošenje tog parazita, sa hrasta, do nedavna, bio je 
najmiliji običaj o Božiću, za svaku englesku familiju.

A šale, o zaljubljenima, ispod imele, — šale o imeli, — 
ispunjavale su, sto godina, glavni šaljivi list Engleske: Punch.

Nema ničeg, hypermodernijeg, nego ti božićni parovi, 
u večernjem ođelu, u engleskim domovima, — koji su cvrc- 
nuti od šampanja, — a koji se trude, da ulove zgodu, za polju- 
bac, ispod imele. Pod nekim ogledalom, ili u nekom mračnom 
uglu, ili u pretsoblju.

Davno su zaboravili, i Druide, i hrast, i belog bika, i 
imelu koja čini plodnom stoku. Medjutim, i posle toliko veko- 
va, imela se unosi u kuću, u familiju, da bi se oni koji čekaju 
zgodu, mogli da se, pod njom, poljube, i vere, sentimentalno.

Pod jednom biljkom koja se obožavala pre Hrista u 
Engleskoj, i koja i sad omogućuje poljubac, i krišom, i javno.

Imela je tako zamenila hrast na britanskom ostrvlju.
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Pored svog stanovništva, koje je preistorijsko, a posle 
keltsko, britanska ostrva su bila prelivena plemenima iz 
Danske i Germanije koji su sasvim sigurno glavna super- 
struktura današnje Engleske. Sa jakim normanskim dodatkom 
krvi u aristokratiji, iz Francuske.

Irci, Skoti, Velšani, i ako su daleko malobrojcnijiodEngleza, 
neće nikad priznati, u svojoj sirotinji, u svojim siromašnim 
krajevima, da su mesanci. Englezi, razboriti i fiegmatični, 
kažu to sami o sebi.

I ako su upadi skandinavskih rulja, u Englesku, bili naj- 
krvoločniji u Engleskoj, Norvežani, Svedjani, Danci, nisu bili 
nikad smatrani u novije doba kao neprijatelji.

Tek u najnovije doba, Nemci.
Englezi bi tada tvrdili da su većinom Kelti, a da je teu- 

tonski, germanski priliv u njihovoj krvi, mali.
Pri stvaranju moćnog engleskog, elizabetanskog, imperija, 

neko vreme, slučajno, protivnici Engleza su Spanci i Ho- 
landjani.

Holandjani su to još samo u trgovini na moru.
A Spanija samo zbog one stene na kojoj Gibraltar (the 

Rock) stoji.
Vekovni, fatalni, neprijatelj Engleza, što se često zabo- 

ravlja i ne zna u Evropi, uvek je bila: Francuska.
Prolazni pokušaj kralja Knuta, kralja Danske, da pod 

svojom krunom, ujedini Dansku, Englesku, Norvešku i Sved- 
sku, iščezao je iz kolektivnog sećanja Engleza. Upad Normana, 
medjutim, iz Francuske, koji su, posle bitke kod mesta Has- 
tings gde su se bili iskrcali (1066), celu Englasku osvojili i 
sad se u Engleskoj pamti.

Svako dete zna, svaki Englez zna, za tu bitku.
Prema pričanju u Anglo-Sajoonskoj hronici, Englezi su 

u tu bitku ušli, posle pobede nad Norvežanima, na severu, 
i dugog marša silazeći na jug, do današnjeg Hastingsa.

Bila je subota, četrnaesti oktobar, pomenute godine, 
kad su Englezi koji su u toj bitci pešaci, okupljeni oko stegova 
kralja Harolda, imali da izdrže napad normanske konjice koja 
je dovezena iz Francushe i strelaca normanskih. Izvezeni na 
ćilimu koji se sačuvao u mestu Bayeux Englezi se vide ode- 
veni u krljušti od gvoždja, pod šlemovima toga doba, sa 
svojim štitovima koji su veliki i kao srca po formi. Normani 
su konjanici, slični. Prema hronici izgleda da Harold, u žurbi, 
posle dugog marša, ima manje ljudi nego što je mogao imati 
da nije vodio rat na dva fronta, severni i južni. Srž je njegove 
vojske njegova dvorska garda, a ostali su u njegovoj vojsci 
sebri, slabije naoružani, improvizirani. Normani su oklopnici
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i ako se ima utisak da bitku nisu rešili oni, nego njihovi 
strelci. U svakom slučaju ta bitka je jedna od najlepših u 
onovremenoj Evropi. Harolđ, koji je svoja ratna iskustva 
stekao u bitkama protiv Velšana, umoran od marševa, zauzeo 
je dobar položaj na uzbrdici, a njegovi ratnici, po danskom, 
i engleskom, običaju, napravili su gvozden zid oko sebe, sa 
svojim ukopčanim štitovima, koji su kao duguljasta srca celo 
telo zaklanjali.

Haroldov protivnik, William normanski, kremuo je na 
konjički juriš po tadašnjem francuskom običaju. William je 
bio kopile. Sin vladara, ali od žene koja je bila ćer jednog 
štavara koža, a koja se zvala Arlette. William je pred sobom 
nosio steg koji je bio poklon Pape. Bio je to krstaški rat 
protiv Engleza.

Engleski peđagozi, naknadno, sad su, od Haralda, napra- 
vili branioca anglijske zemlje, od »stranaca«. Ističu, da je 
Harald bio domaći kralj, kralj Angla, izabrani kralj. Viljem 
je osvajač, tudjiin, Norman, pion crkve, Pape. Simpatija je 
škola, đakle, na strani Haralda.

On je, kažu, odolevao ceo dan.
Tek predveče, kad su se njegovi sebri, pešaci, strelci, 

rasturili u gonjenje i pljačku normanskih pešaka, Viljem je 
uspeo, sa svojim oklopnicima, da opkoli anglijski dvor i Ha- 
ralda. Neko vreme, bitka je bila nerešena. Proneo se bio čak 
glas, da je Viljem pao. Morao je da projaši pred svojom 
vojskom, gologlav, da ga vide da je živ.

Ni pri kraju bitke, predveče, nije bio Viljem, — kažu, — 
i konjica, koji su bitku završili, nego normanski, francuski, 
strelci, koji su pucali u vis, preko gvozdenog, anglijskog, zida, 
Haraldove garde. Od tih strela, koje su padale kao sneba, 
poginula su, prvo, Haraldova dva brata, a zatim i Harald, 
koga je strela pogodila kroz oko.

Kad je on pao, njegova dvorska straža, opkolila je njegov 
leš, i sva izginula, nad njegovim telom, tako da je kralj ležao 
pod gomilom lešina. Svaki djak u Engleskoj zna, kako je 
kralj identifikovan. Poznala ga je njegova ljubaznica (Englezi 
to kažu: »lady love«) »labudovrata« Edith. Dug, beo, vrat i 
danas se smatra, u Engleskoj, kao tipičan znak lepote žena, 
Engleskinja.

Viljem je postao kralj Engleske posle te bitke.
Harald je bio sahranjen u manastiru Waltham. Taj ma- 

nastir nije daleko od Londona. Za vreme prošlog rata on je 
bio zapušten, u jednom vrtu neđaleko stanice basova. Bašta 
je bila zarasla korovom. Crkvica, i ako nije tako lepa kao, 
na primer, grob Galla Placidije, u Ravenni, bila je dirljiva. 
Imala je neko čudno, plavo osvetlenje.

Ono što je bilo ružno, bio je putokaz u toj bašti.
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Jedna ruka, sa ispruženim kažiprstom, od dasaka, (kao 
što se, po zapuštenim mestima, pre, stavljala, da pokazuje put 
ka nužnicima).

Zanimljivo je da se, po engleskim školama, ističe, kao 
najlepša pojava u toj bitci, uloga jednog Viljemovog guslara,
— menestrela, — koji se zvao Taillefer. On je na svom konju 
izjahao ispred oklopnika Viljemovih i pošao, prvi, usamljen, 
na Angle. Jahao je bacajući mač u vis, kao da se igra, i pevao 
pesmu, o Rolandu.

Jurišao je, prvi, na zid štitova Haralda, i poginuo prvi.
Imena vitezova, koji su došli sa Viljemom, sačuvana su, 

i znaju se. Oni koji su na toj listi, smatraju se kao prave, 
čiste, aristokrate britanske, i samo oni. Aristokratske porodice, 
koje i sad nose ta imena, smatraju se nečim višim od ostalih 
lordova. I ako su osvajači, ugnjetači svog rodjenog naroda.
— U stvari, to je prva pobeda Francuske, nad Englezima, 
i Englezi to nikad nisu zaboravili Francuskoj.

Francuski jezik je postao, dolaskom Normana, zvaničan 
jezik Dvora i sudova i aristokratije, i bio je to, sve do godine 
1362. Tek tada počinje da ga zamenjuje engleski. Rat sa Fran- 
cuskom, to jest u Francuskoj, ostaje, medjutim, stoleoima, 
stalna pojava, kod Engleza.

A prva tvrdjava Normana, u Londonu, Tower, simbol 
monarhije.

Ma koliko da je stoleća prošlo, posle toga, ta fakta imaju 
posledice, danas, u Engleskoj.

Nema ničeg sličnog tom stalnom sukobu Engleza i Fran- 
cuza, i ako su oba kraljevstva sudbinski i istorijski vezana, 
čestim prijateljstvom monarhija, sve do kraja Srednjeg Veka.

Ti stalni sukobi se previdjaju, kad se govori o Englezima 
i Francuzima, smatraju se kao daleka prošlost, ali stalno 
vaskrsavaju, kao vaskresenja mrtvih. Kralj Henry I, već 
godine 1106, prelazi vojskom u Francusku. Henry II. vlada 
nad dve trećine Francuske, koja se sastoji tada iz nekoliko 
delova, i nije još ujedinjena. Richard I., koji je nazvan Lavovo 
Srce (Coeur de Lion), oseća se Francuz. Francuska, i, Engles- 
ka, postaju dve različite države, tek u trinaestom stoleću. 
U četrnaestom stoleću počinje opet rat, između Engleza i 
Francuza, koji se naziva »stogodišnji«. Zanimljivo je da je, 
u bitci kod mesta Crecy, pored reke Somme, engleska armija 
pobedila francusku, tamo, gde će, u dva prošla svetska rata, 
ginuti protiv Nemaca, na strani Francuza. U toj bitci, posle 
iskrcavanja, kod mesta Cherbourg, (— mesto kod varoši 
Bordeaux,) — engleska armija pobedjuje, u obrnutom smislu, 
Francuze, kao što su Normani pobedili Haralda. Prema isto- 
ričaru, koji se zvao Froissart, Francuzi su izgubili bitku zbog 
svojih strelaca, a engleski kralj Edvard III pobedio je, u toj 
bitci, zbog svojih strelaca. U francuskoj vojsci strelci su bili
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najamnici, Talijani, Dženovljani, čuveni strelci toga doba. Oni 
su, kaže Froissart, pošli, sa ratnim urlikom, tri puta, na Engle- 
ze, ali se engleski redovi nisu pokolebali i nisu se ni pomakli. 
Tek kad su Talijani bili na dobrom odstojanju, Englezi su 
učinili prve korake, i odapeli svoje strele, tako, da se činilo, 
kao da sneg veje. Dženovljani su se dali u begstvo. Nastala 
je zabuna medju Francuzima. I ako su, brojem, Francuzi bili 
nadmoćniji, u engleskoj vojsci strelci su bili jači, bolji, dužeg 
luka. Na bojnom polju, prema podatcima pomenutog pisca, 
ostalo je 11 francuskih prinčeva, 1200 plemića vitezova, i 
30.000 vojnika. Sto ne mora biti tačno, — daleko od toga. 
Sređnjevekovne bitke nisu bile krvave.

Ipak, posle te bitke, — pobede nad Francuzima, — En- 
gleska je velika vojna sila u Evropi. Kao da Francuzima to 
nije bilo dosta, oni su napali Engleze, opet, već posle tri 
godine, a 1356, sačekali Edvardovog sina, prestolonaslednika, 
— Crnog Princa, — i opkolili ga, — kod mesta Poitiers, — 
kada se, sa svojom, malobrojnom, vojskom, vraćao, iz pljačke 
u francuskoj oblasti Gascogne. Froissart kaže da je Engleza 
bilo 8.000, a Francuza, 60.000. Ipak su Englezi pobedili. Fran- 
cuski kralj bio je zarobljen i ođveden u Englesku, u ropstvo. 
Tek godine 1376, Francuzi su uspeli da očiste Francusku, od 
Engleza, — kojima su ostale samo još varaši: Calais, Bayonne, 
Bordeaux. Za sve to vreme Francuzi su imali saveznika, koji 
je vodio rat, na samom tlu britanskom. Skotsku. — Po ško- 
lama se i sad zna, u Engleskoj, teza: ako želiš da dobiješ 
Francusku, počni sa Skotskom. To je danas razume se samo 
šala. Kroz ceo srednji vek, ta šala je bila krvava. Englezi su, 
te ratove, završili, tek 1415, jednom velikom pobedom. To je 
bitka kod mesta Azincourt, nedaleko varoši Calais. Baš tamo, 
gde su Englezi dolazili u pomoć Francuskoj, u naše vreme.

Ta bitka, kod mesta Azincourt, — blizu luke Calais, — 
bila je neka vrsta reprize engleske pobede kod mesta Crecy. 
Iskrcana engleska armija, sa 2.000 oklopnika i 6.000 strelaca, 
koja je bila iznurena gladju, i groznicom, (Šekspir kaže da 
je ličila na aveti, osvetljena Mesecom) pobedila je Francuze, 
krvavo. Pobedili su, opet, engleski strelci, i ako je tada bilo 
već i topova. Francuzi su propali, jer su bili nestrpljivi i jahali 
na utvrdjen, — sa kolcima nabijenim u zemlju, — položaj.

Petnaest stotina francuskih aristokrata, oklopnika, ostalo 
je na bojištu. Na strani engleskoj poginulo je samo četiri, 
od kojih su, lordovi, bili samo, dva. Henry je naredio da se 
sui francuski zarobljenici pobiju.

Engleska se tada pročula u celoj Evropi kao ratna sila.
Henry je uzeo ćerku francuskog kralja, a Francuska je 

priznala njegovo pravo da nasledi francuski presto.
Cela francuska aristokratij a došla je u Pariz, da mu se 

pokloni.
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Iduće godine groznice su ubile Henry V.
Za vreme prošlog rata, čuveni filmski glumac, Lorence 

Olivier, napravio je istorijski film, u boji, o Henriju. Pobeda 
u prošlom ratu proslavljena je dakle jednim filmom, koji 
glorifikuje pobedu Engleza, nad Francuskom. Strancima se to 
može učiniti kuriozum. Englezi to smatraju sasvim u redu. 
Prošlost nema veze sa sadašnjošću kod Engleza, — kažu.

To nije tačno, to ne treba verovati. Ima, i te kako.
Francuzi, za čudo, nisu ništa bolji. Kad je, posle pobuna 

u francuskoj vojsci, za vreme prvog svetskog rata, engleski 
pretsednik vlade, Lloyd George, pitao, francuskog ministra 
spoljnih poslova, šta je tajna francuskog oduševljenja, u ofan- 
zivi, koja je imala uspeha, Briand, čuven sa svojih butada, 
rekao mu je, da su u pitanju bili bretonski pukovi, kojima 
je rečeno, da ofanziva počinje, protiv Engleza.

Bretonci pamte engleske napade, pljačke, i iskrcavanja, 
kroz vekove.

To su bile samo butade, ali je fakt, da je pojava Jovanke 
Orleanke, jedne seljanke, u francuskoj armiji, učinila kraj 
pobedama Engleza. Ona je oslobodila Orleans, krunisala fran- 
cuskog prestolonaslednika za kralja, pa, i ako je Englezi spa- 
liše, njen duh je, kažu, preobrazio Francusku. Englezi su 
gubili bitke. Francuska artiljerija vraćala je jednu po jednu 
francusku varoš i rat se završio francuskom pobedom, ne posle 
sto godina rata, nego sto šesnaest.

Titulu kralja Francuske engleski monarsi nosili su do 1802.
Do Napoleona.
A kad se pojavio general de Gaulle, potsmevali su mu se, 

da je taj dugajlija uobrazio, da je: Jovanka Orleanka. Jovanka 
Orleanka je drama koja privlači publiku, u engleskom teatru, 
i sada. Ta uloga je najveća ambicija engleskih glumica.

Svi ti ratovi, Engleza i Francuza, kroz stoleća, imaju crte 
fantazmagorija. Ludila. Ničeg sličnog nema, medju Englezima 
i Nemcima.

To se previdja.
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ПУТЕВИМА РАЗНИМ

У  Х О Р Т И ЈЕ В О Ј М А Ђ А Р С К О Ј
Стр. 9.

У  Хорт ијевој М ађарској. (Од нашег нарочитог извештача). — П оли-  
тика, Београд, 23—30. I и 1. II 1923. Серија од девет чланака.
1 Уз п р в и  н ла н а к  уредниш тво листа об јавило  је  следећу  уводну  

б елеш ку: Испади што их Пешта чини из дана у дан све су већи. 
Гласови, који стижу из Мађарске, све су узбунљивији. Пропаганда 
коју Пешта води код Мађара у нашој земљи постаје све безочнија. 
/  Потребно је било, због свега тога, завирити у данашшу Мађарску 
и загледати у њен менталитет, њену снагу, њене намере. /  Уред- 
ништво „Политике“ ангажовало је г. Милоша Цршанског, књи- 
жевника и наставника, да учини једну малу анкету у  Мађарској 
и да читаоцима „Политике" преда утиске које је, као стари позна- 
валац Мађара и Мађарске, сада добио. /  Г. Црњански се, срећно, — 
то није случај са свима који иду у  Пешту — вратио са тога пута 
и „Политика" ће од данас почети објављивати серију његових чла- 
нака о данашњој Мађарској. 2 иако] и ако Пол. 3 Засад] За сад Пол. 
4 Да ли] Дали Пол. 5Да ли] Дали Пол. *Да ли] Дали Лол. 7мада] 
ма да Пол. 8 Петнаест] Петнајст Пол. ® Напротив,] На 'против, Пол. 
10 Шеснаест] Шеснајест Пол. 11 полуголе] полу голе Пол. 12 Одскора] 
од скора Пол. 13 Да ли] Дали Пол. 14 је ли] јели Пол. 15 је ли] јели 
Пол. 1вДа ли] Дали Пол. 17 Да ли] Дали Пол. 18мада] ма да Пол. 
19мада] ма да Пол. 20 стегом.] снегом. Пол. За ц ело  штампарска 
греш ка. 21 Почетак р ечен и ц е  као да н и је  повезан  с наставком. О вде  
би, изгледа , требало да стоји: „таквих који“ и л и  „оних који“. 
22 Уосталом] У осталом Пол. 23 помало] по мало Ш л. 24 заувек] 
за увек Пол. 25 Углавном,] У главном, Пол. 28насред] на сред Пол. 
!7крчмара,] крчмара Пол. Запета је  у  П о л  очито испала  греш ком. 
28 сводници,] сродници, Пол. С обзиром на  контекст, зацело  штам- 
парска  грешка у  П ол. 20 светише,] светиње Пол. Запета је  у  П ол  
испала  греш ком. 30 ћемо сад како ћемо,] ће мо сад како ће мо, 
Пол. усред] у сред Пол. 31 бекству] бегству Пол. 32 одштети,] 
оштети, Пол. 32*понегде.] по негде. Пол. 33 неиспаваних] не испава- 
них Пол. 34понегде] по негде Пол. 35 Понегде] По негде Пол. 
35 усуђују] усуђује Пол. С обзиром на  контекст, зацело  греш ка у  
П ол. 37 понегде.] по негде. Пол. 38 одштету.] оштету. Пол. 39 Понегде,] 
По негде, Пол. 49 насред] на сред Пол. 41 Угл!авном] У главном Пол. 
42 Да ли] Дали Пол. 43 напротив] на против Пол. 44 мрзе.] мрзи. Пол. 
Б ез сум њ е штампарска греш ка, је р  се глагол  мрзи н и  са чим  не  
слаж е. М огуће је , међутим, и  да је  уместо Село погреш но одштам-

601



пано  Села. Но и  у  том с лу ч а ју  смисао речени ц е  остао би исти. 
45 Да ли] Дали Пол. 48 О вде је  вероватно испао н е к и  глагол  без 
којега  реченица  остаје неповезана. 47Пешту] Пепгге Пол. С вакако  
штампарска греш ка. 48 понеко,] по неко, Пол. 49 покоји,] по који, 
Пол. 50 штошта,] што шта, Пол. 51 О вде је  по  сво ј п р и л и ц и  омаш кам  
испало  једно  бих: „то значи да б и х  нпр. ја, [...]  био нарочито 
згодан да идем, кад будем мало старији, у Кину.“ 68 засад,] за  сад, 
Пол. ћете] ће те Пол. 54 одштета,] оштета, Пол. « помало] по 
мало Пол. “  покоју] по коју Ш л. 57надалеко] на далеко Пол. 
56 Бијељином,] Бјељином, Пол. 58 богатству.] богаству. Пол. вомада] 
ма да Пол. ** усред] у сред Пол.

ЧЕСИ У Д А Л М А Ц И ЈИ  
Стр. 43.

Чеси у  Д алм ацији . — Наднаслов: К роз Д алм аци ју . Поднаслови: — 
Њ ене обале и  њ ена острва. — Где се свет кутш и  сунча, и 
где тражи здрављ а. — Политика, Београд, 1. V 1923.

1 Ово је  п р ва  у  сери ји  од девет репортажа ко је  је  Ц рњ ански  
абјавиа маја 1923. у  Политици под за јед н и чк и м  насловом  Кроз Дал- 
мацију. Она је  у  тој сери ји  једина  к о ју  аутор, зацело  због њ еног 
и суеи ш е пригодног карактера, н и је  у к љ у ч и о  у  к њ и гу  путописа и з  
наш е зем љ е об јављ ену  у  издањ у Н ародне просвете 1930. Зато је  
доносимо на  овом месту. 2 дубровачкој] Дубровачкој Пол. 5мада] 
ма да Пол. 4скотској] Скотској Пол. У раним  текстовима Ц рњ ански  
је  овако писао им е Шкотске, а  придеве  изведене  од географ ских  
им ена писао је  — мада н е  у в е к  — вели к и м  словом  (в. и  б елеш ку  
бр. 2). 5 бисмо] би смо Пол. *помало] по мало Пол.

У БИ С ТВ О  Р И ЈЕ К Е  
Стр. 47.

Убиство Р и јеке . (Писмо ,,Политици“). — Политика, Београд, 26, 27. 
VII, 1. VIII 1923.

П ре анексије. — Политика, Београд, 2. VIII 1923. 1 * 3 * * * * * * * * * * * *

1 С ерија од четири чланка , од к о ји х  су  у  Политици само прва
три носила  наслов  Убиство Ријеке. Четврти члан ак , об јављ ен  без 
римског редног броја  IV и  под д р укчи ји м  насловом  (Пре анексије), 
те је д и н и  датиран (Ријека, јула 1923), без сум њ е и пак  представља  
саставни и  за к љ у ч н и  део серије. ВВ н е к о ли к о  редака  виш е: морнар.
3 за то.] зато. Пол. 4 мада] ма да Пол. 5 штошта.] пгго шта. Пол.

помало] по мало Пол. *накрај.ј на крај. Пол. 7 Уистину] У исти-
ну ГВол. 8 уопште] опште Пол. З а ц ело  штампарска греш ка. 8 покоји]
по који Пол. 10 покоји] по који Пол. 11 су заувек] се за увек
Пол. У П ол за ц ело  штампарска греш ка: се уместо су. 12 мада] ма
да Пол. 12“ У П ол Нирилицом: пар едикасион. 13 забушантство.ј забу-
шанство. Пол. 14мада] ма да Пол. 15 хоће] оће Пол. Можда је  ово
— мад,а н е  мора бити — штампарска греш ка (мало ниже: одинама
уместо годинама.) 16 Откако] Од како Пол. 17бисмо] би смо Пол.
18ћете] ће те Пол. 18насред] на сред Пол. 20 покоји] по који Пол.
21усред града, усред] у сред града, у сред Пол. 22 отприлике] од
прилике Пол. 23мада] ма да Пол. 24 мада] ма да Пол. 25 уписану]
уписане Пол. За ц ело  штампарска греш ка.

602



И ЗВ Е Ш Т А ЈИ  И З  ВО ЈВО ДИ Н Е  
Стр. 59.

Б ечкерек . — Политика, Београд, 18. X 1923.
Ш вабе и  М ађари. — Политика, Београд, 21. X 1923.
На банатској равници . — Политика, Београд, 24. X 1923.
У обеНаној зем љ и. — Политика, Београд, 25. X 1923.
Ж ом бољ  на  точковима. —Политика, Београд, 9, 10. XII 1923.
Даћа у  К икинди . — Политика, Београд, 13. XII 1923.
Село и  К икинда . — Палитика, Београд, 14. XII 1923.

Р а дикали  и  К икинда . — Политика, Београд, 16. XII 1923. 
Гробница Ч арнојевића. — Политика, Београд, 18. XII 1923. 

К ам еница под Ф руш ком  Гором. — Поднаслови: Питомосг и  х л а д  
једног летилишта. — Д еч у р ли ја  и з  „Невена". — Једна  дивна  
црквица . — Политика, Београд, 3. VII 1924.
(У наднаслову, сви чланци имају наслов серије: Извеш т аји и з  
В ојводине.)

Ј мада] ма да Пол. 2 мада] ма да Пол. 3 понеки] по неки Пол. 
4 углавном] у главном Пол. *углавном] у главном Пол. *мада] ма 
да Пол. 7 швапских] швабских Пол. 8 усред] у  сред Пол. * помало] 
по мало Пол. 10 не веровао,] неверовао Пол. 11 да ли] дали Пол. 
12 за мном] замном Пол. 13 Помало] По мало Пол. 14 родољупци,] 
родољубци, Пол. 15 необрађене] не обрађене Пол. 13углавном] у глав- 
ном Пол. 17 Сасвим] са свим Пол. 18 Ово шеширма м огло би бити 
штампарска греш ка, а ли  и  дијалекат ски об ли к  инструментала 
множ ине. 19 отприлике] од прилике Пол. 20 понеки] по неки Пол. 
2Јусред] у сред Пол. 22 ишчисте] исчисте Пол. 23 трипут] три пут 
Пол. 24 откада] од када Пол. 25 да ли] дали Пол. 24 изблиза,] из 
близа, Пол. 27 у јесен] ујесен Пол. 28 покоји] по који Пол. 
29насред] на сред Пол. 30 мада] ма да Пол. 31 насред] на сред Пол. 
32досад] до сад Пол. **уопште]у опште Пол. “ понешто што сенеда] 
по нешто што се неда Пол. 25 изблиза] из близа Пол. ** будзашто.] буд 
зашто. Пол. 37 однекуд] од некуд Пол. ** мада] ма да Пол. ** Уоколо] У 
около Пол. 48 гаднихј гадни Пол. Ово  гадни можда је  дијалекат ски  
об лик  генитива множ ине, а л и  је  вероватније да ј е  штампарска 
греш ка. 41нимало] ни мало Пол. **Одсад] Од сад Пол. 4*мада] ма 
да Пол. 44 мада] ма да Нол. 45 Уопнгге] У опште Пол. 4* Понегде] По 
негде Пол. 47 отпустити,] одпустити, Пол. 48 будзашто] буд зашто 
Пол. 42 Понека] По нека Пол. 50 помало] по мало Пол. 51 помало] 
по мало Пол. 52 понеко] по неко Пол. 53 Сутрадан] Сутра дан Пол. 
84 Кикинђане!] кикинђање! Пол. Г лаголска  им еница  кикинђање (која  
би претпостављала и  постојање глагола  кикинђати) представљала  
би, бар на  овом месту, бесм ислицу, и  свакако је  посреди штам- 
парска греш ка. Д одуш е, ствар се ч и н и  ком пликовани јом  због малог 
почетног слова; међутим, већ  знамо да је  властита им ена изведена  
од им ена географ ских појм ова Ц рњ ански  веома често писао малим  
словом  (ријечанин, београђанин, хрват, шваба итд.). 65 надвоје] на 
двоје Пол. 5* Понеки] По неки Пол. 57 усред] у сред Пол. 58 мада] 
ма да Пол. 58 насред] на сред Пол. 80 Жомбоља] Жомбоље Пол. 
За ц ело  штампарска греш ка, је р  на  другим  местима налазим о тгра- 
е и ла н  об лик  генитива Жомбоља. 31 укорак.] у корак. Пол. 82 напро- 
тив.] на против. Пол. *3понеко] по неко Пол. *4 неудате,] не удате, 
Пол. 35 понеки] по неки Пол. ** зато] за то Пол. 87 сутрадан] сутра 
дан Пол. 38 обраслим] обраслих Пол. Зацело  штампарска греш ка. 
*° И за овог придева  свакако  је  испала  н ека  им еница (вероватно 
места). 70 Још  јед н а  ом аш ка у овој реченици . Нема субјекта у  рече- 
н и ц и  с ко јим  би се слагало  ово требале би; субјекат би требало да
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буде у множ ипи: те обале, а н е  та обала. 71 мада] ма да Пол. 72 У овом  
истом тексту већ  смо наигили на  и је к а вс к и  об лик  гњезда. 7* апсиде] 
абсиде Пол. 74 мада] ма да Пол. 76 претпратом] предпратом Пол.

М Р Т В А  С Е Н Т -А Н Д Р Е ЈА  
Стр. 94.

Мртва С ент -Андреја, К алендар  „Време“, Београд, 1924, стр. 46—49.

1 занавек.] за навек. КВ. 2 Понегде] По негде КВ. * Понеке] 
По неке КВ. 4 понеке] по неке КВ. 5 Понеке] По неке КВ. ® шине] 
њене КВ. Зацело  штампорска греш ка: Ц рњ ански  је  сеакако н а п и -  
сао њ ине, је р  се зам еница односи на  цркве и з  прет ходних д ве ју  
реченица. 7 селу] село КВ. Очито штампарска греш ка. 8 Понеко] П)о 
неко КВ. »г/сред] у  сред КВ.

И ЗВ Е Ш Т А ЈИ  С А  П РИ М О РЈА  
Стр. 98.

А м ор у  Ц ри квеки ц и . — Поднаслови: Ж е н с к и  р а ј у  п ли ћ а к у . — Пе- 
сак, што се сипа у  очи. — П рим орска купалиш т а. — Политика, 
Београд, 2. VIII 1924.

Гробље н а ш и х  бродова. — Поднаслови: Бродоградилиш т а у  К раљ е-  
вици . — Поморци, без бродова. — Горак Јадран. — Политика, 
Београд, 5. VIII 1924.

Р ијека. — Политика, Београд, 22. VIII 1924.

(У наднаслову чланци имају наслов серије: Извеш таји са
Приморја.)

1 зато] за то Пол. 2 понека] по нека Пол. 3 покоји] по који Пол. 
4 увече] у вече Пол. 5 неизидана,] не изидана, Пол. ® Ц рњ ански  
често п и ш е им е овог места као  Црквеница, мада у  на сло ву  овог 
чла н ка  читамо: Цриквеница. 7 У пролеће] Упролеће Пол. 8 мада] ма 
да Пол. 9 изблиза] из близа Пол. 10 Ш тампарска греш ка  и л и  сар- 
кастична игра  речим а (са а лузи јо м  на  миноносце)? П ре ће бити 
ово друго. 11 су] се Пол. С вакако штампарска греш ка. 12 миноноса- 
ца] миноносца Пол. Вероватно штампарска греш ка. В . горе: једа- 
наест миноносаца. 13 Засад] За Сад Пол. 14 Ч ланак је  датиран: 
Август, 1924. 15 такозвани] тако звани Пол. 18 деси ли] десили Пол. 
17 Мада] Ма да Пол. 18 покоји] по који Пол. 19 понегде] по негде 
Пол. 28 покоји] по који Пол. 21 засад] за сад Пол. 22 откуд] од куд 
Пол. 23 насред] на сред Пол. 24 засад] за сад Пол. 25 регентство] 
Регенство Пол.

Н А Ш  ТЕМ И Ш ВАР  
Стр. 110.

Н аш  Тем иш вар. — Политика, Београд, 6/8. I 1925.

1 заувек,] за увек, Пол. 2 црквенославјански,] црквено славјан- 
ски, Пол. 3Н ачин  на  к о ји  Ц рњ ански  „т ранскрибује“ ф р а н ц уску  реч  
амепие можда је  ближ и стварном изговору  ове речи, а ли  код нас  
је  уведено  авенија. 4 И  парфен је  можда ближ е стварном изговору  
ф ранцуског  рагГит; а л и  код нас је  уведено  парфем. 5међу собом] 
међусобом Пол. • Упола] У пола Пол.
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Љ У Б А В Н О  П РЕДГРАЋ Е Б Е О Г Р А Д А  
Стр. 114.

Љ убавно предграђе Београда  — Време, Београд, 6/8. I 1925.

1 веикили — од ф ранц. у6ћ1си1е, возило, превозно средство. 
* у  јесен] ујесен В. 3 сасвим] са свим В. 4 усред] у сред В. * преда
мном,] предамном, В.

ЗА Г Р Е Б  У  П РО Ш ЛО СТИ  И  С А Д АШ Њ О С ТИ  
Стр. 118.

Каптол, стари Загреб. — Наднаслов: Загреб у  прошлости и  садаш њ о- 
сти. — Поднаслови: Н адбискуп  Антун Б а уер  и  њ егов посао. — 
Ц р ква  у  ко јо ј ће крунисати краљ а. — Време, Београд, 11. V 
1925.

Грич, историски Загреб. — Наднаслов: Загреб  у  прошлости и  са- 
дашњости. — Поднаслови: Где су некад  б и ли  кр а љ евск и  деори
— и  где су  с п а ли л и  вођу  сељ ака Губеца. — Где је  српски  па- 
тријарх Р а јачић  устоличио хрватскога бана Јелачића . — Б ански  
двори где спрем ају конак  К раљ у. — Време, Београд, 12. V 1925.

Загреб, наш  брат. — Наднаслов: Загреб  у  прошлости и  садашњости.
— Поднаслови: Лепота славенства горњ ега града. — М ирисно  
п р олеће  хрватскога П ригорја. — В ече  у  к у ћ и  с л а в н и х  М аж у- 
ранића. — Време, Београд, 13. V 1925.

Загреб, без свога н алич ја . — Наднаслов: Загреб у  прошлости и  
садашњости. — Поднаслови: Л епи  и  чисти град паркова. — 
Хрват и код „Доброг Татека" и  „Веселе М амице". — Ч уда новог  
хотела Е спланад, где отседа анкетни одбор. — Време, Београд, 
15. V 1925.

1 бекством] бегством В. 3 насред] на сред В. * „Уосталом] „У 
осталом В. 4док год] догод В. ®одувек.] од увек. В. 'мада] ма да В. 
7 усред] у  сред В. 8 О во датирање п о к а зу је  да је  ова ј ч ла н и к  напи- 
сан р а н и је  од претходног; редослед текстова, међутим, одређен је  
рим ским  бројевгш а и  редоследом  об јављ ивањ а у  Времену. 9 ново- 
новцатим] ново новцатим В. 10 насред] на сред В. 11 издалека.] из 
далека. В. 12 усред] у сред В. 13 „Госпон] „Госпо В. Зацело  штам- 
парска  греш ка у  В .

Ж И В О Т  И  П О Л И Т И К А  УМ ОРНЕ ВО ЈВО ДИ Н Е
Стр. 134.

О Д олову, се лу  ф ламандскоме. — Наднаслов: Ж ивот и  политика  
ум орне В ојводине. — Поднаслови: Тамо Свети Н икола  шета 
по мору пш енице. — П рангије  су  под командом тгопа П аје. — 
Бритву зо ву  м азећи „бриса". — Време, Београд, 1. VI 1925.

Врш ац, у  зем љ и  ср п ск и х  Деспота. — Наднаслов: Ж ивот и  политика  
ум орне В ојводине. — Поднаслови: Граница према Р у м у н и ји  је  
комедија. — У м ађарској б ун и  ги н у л и  су „сервијанци". — К у л а  
Б ран к о ви ћ а  је  над Банатом. — Време, Београд, 6/8. VI 1925.
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М есић, манастир ср п ск и х  деспота у  Банату. — Наднаслов: ТКивот 
и  политика ум орне В ојводине. — Поднаслови: Н аш и манастири, 
наш а мапа. — Врш ац, гледан  кроз вино. — Време, Београд, 
11. VI 1925.

Н ад гробом К и р  Јањ е. — Наднаслов: Ж ивот и  политика ум орне  
В ојводине. — Поднаслови: Стара, српска зем љ а Банат, к о ју  
запуштамо. — Х и нд енб ур г код е р ш а н к и х  шваба. — В рш чани  
и  Ириж ани, један  враг. — Време, Београд, 14. VI 1925,

1 О вај придев  односи се на  им ен и ц у  жита ко ја  је , прем а томе, 
у  генитиву множ ине (жита). 1 2 понеки) по неки В. 3 насред] на сред 
В. 4 коју] коју је В. Ово је очигледно  је  сувиш но, а у  текст је  допало  
(и ли  у  њ ем у остало) зацело  омашком. 5 нагоре.] на горе. В. * се] не 
В. Очито штампарска греш ка. 7 фламанско] фламандско В. 8 мада] 
ма да В. 2 њина] њима В. С вакако штампарска греш ка. 10 одока.] од 
ока. В. и засад,] за сад, В. 12уосталом] у осталом В. 13одвајкада] 
од вајкада В. 14одвајкада.] од вајкада. В. 15 одвајкада.] од вајкада. 
В. 13 Бабе] Бебе В. Очито штампарска греш ка. 17 убудуће] у будуће 
В. 18 мада] ма да В. 19 мада] ма да В. 2,1 засад] за сад В. 21 шала,] 
шака, В. За ц ело  штампарска греш ка. 22 Мада] Ма да В. 23 Неетала] 
Настала В. Ш тампарска греш ка (од о н и х  „подм укли јих"). 24 не зна- 
ју] незнају В. 23 мада] ма да В. 23 знаће] зна ће В. 27 углавном] у 
главном В. 28 не одговарају] неодговарају В. 29 углас] у глас В. 
30 ћемо] ће мо В. 31 углавном] у главном В. 32 мада] ма да В. 33 Не 
дају] Недају В.

Х А Џ И Л У К  НА К РФ , ДО П Л А В Е  ГРО БНИ Ц Е  
Стр. 148.

Х а џ и л у к  на К рф , до П ла ве  Гробнице. — Наднаслов: Интервју са 
онима к о ји  ум реш е за  нас. — Поднаслови: П исма М илутина  
Б ојића , о К рф у. — Пут по Јадрану, тго сињ ем мору, наш ем  
мору. — Време, Београд, 29. VII 1925.

1 Ово је  први , уво д ни  текст и з  сери је  репортажа са путовања 
на К р ф  к о ју  је  Ц рњ ански  објавио у  београдском листу Време ју ла , 
августа и  септембра 1925. Осам чла н а ка  и з  те сери је  послуж ило је  
Ц рњ анском  као основа за  састављање текста Крф, плава гробница 
к о ји  је  у к љ у ч е н  у  Путописе у  издањ у Н ародне просвете из 1930 (в. 
п р в у  књ игу, одељ ак  Наша небеса); м еђу њима се, међутим, нису  
нагили ова ј и  следећа два  текста, к о ји  су  стога уврш т ени овде, у  
одељ ак под насловом  Путевима разним. 2 хоћете] хоће те В. 3 мада] 
ма да В. 4удвоје] у двоје В.

ВИ ДО , О СТРВО СМ РТИ  
Стр. 154.

Видо, острво смрти. — Наднаслов: Гробљ а С рбије, м еђу чкаљ ем  и  
см рдљ евком . — Поднаслови: Гробови бесмртне војске, без
крстова. — Један Грк, ш еф  апсане, брине о њима. — Слатко 
је  мрети за  дом овину, зар не?  — Време, 20. VIII 1925.

1 Н и оеа ј ч ла н а к  — н и  у  ц е ли н и  н и  у  фрагментима — н и је
у к љ у ч е н  у  текст Крф, плава гробница и з  Путописа у  и здањ у Н а-
родне просвете и з  1930. 2 изблиза] из близа В. 3 мада] ма да В.
4уосталом,] у осталом, В.
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ГР О Б Љ А  С РБИ ЈЕ Н А  К Р Ф У  
Стр. 159.

Гробља С рбије на  К р ф у . — Наднаслов: Један н е и с к у п љ е н  завет 
отаџбине. — Поднаслови: И дућег пролећа  наврш иће се десет 
година од ум ирањ а С рбије н а  К р ф у . — П лава  гробница наш е  
во јске  заслуж ује  на јвеличанст вени ји  спом еник. — Време, Бео- 
град, 29. IX 1925.

1 З а к љ у ч н и  текст и з  сери је  о К р ф у , об јављ ен  у  Времену. Н и  
он аутору н и је  послуж ио као основа п р и  ком поновањ у текста Крф, 
плава гробница за  Путописе и з  1930. 2 Уопште] У опште В. 3 Иако] 
И ако В.

З А  Н А Ш У  С И РО М АШ Н У  И  ЗА Б О Р А В Љ Е Н У  БО СН У  
Стр. 162.

С ли ке  и  п р и л и к е  око Сарајева. — Наднаслов: З а  н а ш у сиром аш ну  
и  заборављ ену Б осну. — Поднаслов: Босна, зем љ а тврдих глава  
и  тврдих кула . — Време, Београд, 19. XI 1925.

К о ји  је  враг у  Босни. — Наднаслови: За  наш у сиром аш ну и  забо- 
р а вљ е н у  Б осну. — О чем у б рину и  говоре по С арајеву. — 
Време, Београд, 20. XI 1925.

Шта иште и  ж ели Босна?  — Наднаслов: З а  н аш у сиром аш ну и  
заборављ ену Босну. — Време, Београд, 21. XI 1925. 

Прогилости и  новости у  Босни. — Наднаслов: З а  н аш у сироту и  
заб орављ ену  Босну. — Поднаслов: О ко чега се обрће живот 
и  политика. — Време, Београд, 2. XII 1925.
1 У падљ ив прим ер м еш ањ а ека ви ц е  и  и јекавице: н е к о ли к о  ре- 

дака ви ш е читамо: гњезда. 2 одштету.] оштету. В. 3покоја] по којаВ. 
4 изблиза,] из близа, В. 5 покаткад] по каткад В. * Наоко] На око 
В. 7 понајугледнији] по најугледнији В. 8 осамсто хиљада] осамсто- 
хиљада В. 9 умногоме] у мношме В. 18 упутству] упуству В. 11 понег- 
де] по негде В. 12 заувек] за увек В. 13 понајвише] по највише В. 
14углас] у глас В. 15 мада] ма да В. 16 покаткад] по каткад В. 
17 одсто] од сто В.

С В И Т А Њ Е  БЕ О Г РА Д А  
Стр. 176.

Свитање Београда. — Време, Београд, 6/8. I 1926.

1У штампаном тексту остављено празно  место. Можда је  овде  
требало сложити н е к у  р еч  д р укчи ји м  писмом  — латиницом и л и  
грчким  словим а  — па  је  то остало заборављ ено. 2 Зацело  штампар- 
ска  греш ка. Не уместо се дало би бесм ислицу. 3 Понеки] По неки 
В. 4српском,] српској, В. З а ц ело  штампарска греш ка. Нема им е- 
ни ц е  с којом  би се овде слагао об ли к  српској. 5понеки] по неки 
В. “насред] на сред В.

ЈЕ Д А Н  ГО РО С ТАС Н И  М У ЗЕ Ј Н Е М А Ч К Е  
Стр. 180.

Један горостасни м узе ј Н ем ачке. — Време, 18. IV 1929.
1 Р еч је, свакако, о неко ј справи  за  зрачењ е. Вероватно ауто- 

роеа је зи ч к а  иновација , настала при  тгревођењу немачког термина.
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Б Е О ГРАД  У  СНЕТУ  
Стр. 183.

Београд у  снегу. — Време, Београд, 6/9. I 1930.
Београд у  снегу. — Путописи, Просвета, Београд, 1966. Сабрана дела  

М илош а Ц рњ анског, књига шеста, стр. 471—475.
Веодгад. и  впеди. — Ри1орШ, Просвета, Београд, 1966. Забгапа пе1а 

МИова С т јапзкод , књига шеста, стр. 430—434.
Веодгаб. и  впеди, до(1. 1930. — Дактилограм (копија), чува се у На- 

родној библиотеци Србије, у заоставштини Милоша Дрњанског.

1 Због ч и њ ен и ц е  да у  Н ародној библиотеци С рбије, у  заостав- 
штини М илош а  Ц рњ анског, постоји дактилограм овог текста — 
уврш тен, н е  п ре  1968, м еђу  текстове неостварене књ иге  Сербиа и 
коментари — поставило се питање к а ји  текст треба узети као 
основни  за  ово издањ е: текст тог дактилограма и л и  онај и з  П ро- 
светиног издањ а и з  1966. Једна  и справка  и звр ш ен а  у  том дактило- 
граму у  односу на  текст и з  Времена (в. б елеш к у  бр. 43) у к а зу је  да 
је  дактилограм настао 1940, а л и  то треба примити с неопходним  
опрезом. На о д л ук у  п р и ређивача  да текст и з  1966. узм е као основни  
утицала је , првенствено, већа  сличност текста дактилограма са оним  
и з  Времена него са оним из Просветиног издањ а (што се ви д и  и  
и з  право п и сни х  р а зл и к а  к о је  су  стога у  овим  белеш кам а и  назна-  
чене), а у з  то, и  утисак да редиговањ е у  дактилограму н и је  довр- 
ш ено, те да је  самим тим и  текст, у  односу на  онај и з  1966, непот- 
тгуно уобличен . 2водом.] водама. В. и Дак. Знаћи у животу,] наћи, 
у животу, В; пас1, и 2гто1и Дак. 4уживања и можда још више] 
уживање и можда још више В; икггадја, 1, тогба, јо§ ■изе, Дак. 
5 светле] зуеИе, Дак. 6 исто] исто, В. 7 преодређена.] ргебобгебјепа. 
Дак. 8 профила — реку] профила, реку В и Дак. 8 сазидана — 
мостови,] сазидана, мостови, В и Дак. 10 итд.] и т. д. В и Дак. 11 аве- 
није,] авније, В. 13 вечни] вечан В и Дак. 13 с] са В и Дак. 14 с] са 
В и Дак. 15 с] са В и Дак. 1вдве-три] две три В и Дак. 17лејзажа.] 
пејзажа. Са те стране осветљења и прави просеци улице краља 
Александра и Краља Петра биће јако запажени. В; пејзажа. /  За 
1е зГгапе, озуеНјепја Г ргау! ргозесј иИса Мсе јако гарагеш. Дак. 
18 с] са В и Дак. 19 иако] и ако В и Дак. 30 крај] кгај, Дак. 21 изне- 
нада издигнут] издигнут П(ћ); изненада издигнут В, П (л), Дак. 
П рилог  изненада зац ело  је  омаш ком испао и з  текста у  П  (ћ). 22 С] 
Са В и Дак. 23 с] са В и Дак. 84 прилази] ргПазј, Дак. 25 снага ту] 
зпаеа, 1и, Дак. 26 оно што] што В и Дак. 27 оријентални] ориентални 
В и Дак. 28ванредан. Посматрана са вода Дунава, још да је Са- 
борна црква византинског, рашког облика (најболнија тачка архи- 
тектонског профила Београда) варош би била, по спољној лепоти, 
извесно, једна од најлепших у Европи.] ванредан. Са вода пак 
Дунава, да је Краљевски Двор на Калемегдану и да је  Саборна 
црква византинског, рашког облика (најболнија тачка архитектон- 
ског профила Београда) варош би била, по спољној лепоти, изве- 
сно, једна од најлепших у Европи. В; уапгебап. Дак. 28 понегде] по 
негде В и Дак. 30 улица (предратна] улице (предратна В; иИсе (ргеб- 
га1па, Дак. 31 па своју] втоји Дак. 82 Палилули),]Палилули) В и Дак. 
83Београду, ми] Вео^гасЗи, — тх Дак. 84 вароши] уаго§1, Дак. 35 нпр.] 
н. пр. В и Дак. м конака,] конака, крај Патријаршије, В. 37удоб- 
ности одељености од улице и повученог господства.] ибоћпозИ, ј 
обеЏепоаИ об иНсе. Дак. 38зимским] божићним, зимским В. 32 Цео 
овај пасус је  у  Д ак изостављен. 40 Позоришта и] РогогШа, 1, Дак. 
41 тркалишта] (гкаНзЗа. Дак. И справка  у  Д ак  (тркалишта уместо 
тркалишта, а л и  без тачке!) у к а зу је  да је  у  В посреди вероватно 
штампарска греш ка, к о ја  је  пренета и  у  П. 42 итд.] и т. д. В и Дак. 
43 двадесет] (хШезе! Дак. Пошто је  првобитни текст датиран 1930,
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ова исправка  би ук а зи ва ла  да је  дактилограм и з  заостаештине н а -  
стао 1940. А л и  то треба узети са резервом . 44 прозоре,] прозоре В и 
Дак. 45ланца] ланца, В и Дак. 45 се сад] зе, за<1, Дак. 47 Олупане] 
Очупане В и Дак. 48 прошлост.] прошлости. В. 4* небо] небо, В. “  шу- 
мама, иза Чукарице. Велика] шумама, иза Чукарице. Велика В; 
шумама. Иза Чукарице велика П (ћ); шумама, иза Чукарице вели- 
ка П (л) и Дак. О вде је  логична  једино  пр ва  верзи ја , она и з  В , док  
је  у  свим  осталим настала и звесна  збрка. „ В елика  раван под  К а ле -  
мегданом'1, наиме, не  може бити „иза Ч укарице". 51 светлости.] освет- 
љења. В и Дак. 52 се са тераса наднесе] се са тераса наднесе, В; зе, 
за (егаза, пабпезе Дак. 53 болести, стомаци)] бо1езН,) Дак. 54 с] са В и 
Дак. 55 равни, доле,] равни доле В и Дак. 54 је,] је В и Дак. 87 ти- 
шину] И&пи, Дак. 58 вода] вода, В и Дак. 57 се под Београдом] зе, 
роб Веоегабот, Дак. 40 итд.] и т. д. В и Дак. 61 дакле] баИе, Дак. 
82 спратова, зидина, што] спратова, зидина, исто В; спратови зидина 
исто П; зрга1оуа, гјсћпа, Дак. О вде је  унета исправка  и з  Д ак  
је р  су  њоме највероват није отклоњене штампарске греш ке и з  В  и  
П. 63 снегом] зпе§от, Дак. 84 пламеним] пламним В и П (л). 65 таму] 
таму, В. 66 велика, и вечна тамна сен Авале] уеИка 1 уебпа, 1атпа 
зеп Ауа1е, Дак. 47 у] на В и Дак.

С А С Л О В Е Н А Ч К И Х  П У Т Е В А  
Стр. 187.

Б е л еш к е  са сло вен а ч к и х  путева. — С рпски  књ иж евни гласник, Бео- 
град, 1930, Н. С., XXX, 2, стр. 81—87.

Са сло вен а ч к и х  путева. — Путописи, Просвета, Београд, 1966. — Са- 
брана дела М илош а Ц рњ анског, књига шеста, стр. 462—471. 

Ба з1оиепаскт риГеиа. — РиГоргзг, Просвета, Веоград, 1966. — 8а- 
Ђгапа 6.е1а МИоза С т јапзкод , књига шеста, стр. 422—430.

*с] са С. 2с] са С. 3 мале] ситне С. 4испијена] испуњена П(ћ); 
испијена С и П (л). Н едоумица: можда је  аутор извр ш и о  у  П  (ћ) 
и сп р а вк у  к о ју  је  касни је  заборавио да пренесе и  у  П  (л). А  можда 
се у  П  (л) вратио на реш ењ е и з  С ко је  се заиста ч и н и  бољим. Н ај- 
зад, можда је  у  П  (ћ) посреди једна  од „ подм уклих"  ш тампарских  
греш ака. 5 потресају] потреса С. * развиди,] развидни, С. 7 Избраз- 
дан] Узбраздан С. 8наденути] наденута П(ћ); наденути С и П (л). 
Штампарска греш ка у  П  (ћ) и л и  хи р , п р и ли ч н о  својствен Ц рњ ан- 
ском, да неком  необичном  логиком  изабере им еницу  с којом  ће се 
придев слагати? (У овом с лу ч а ју  — у  П (ћ )  — та би им еница била  
јасла, уместо стогови.) ®чине] чини П(ћ); чине С и П (л). 10свим] 
свима С и П (л). 11 маглама] маглама, С. 12 Караванки,] Караванка, 
С. 13 та] то П(ћ); та С и П (л). 14 огранака] обронака С и П (л). Ауто- 
рова инт ервенција у  П  (ћ) ј е  умесна, пошто падине обронака зву ч е  
плеонастично, па  је  стога та исправка  овде задрж ана, иако  н и је  
била  пренета у  П  (л). В. уосталом, м ало ниж е, огранци планина. 
15 и] у С и П (л). 14 с] са С. 17 смучара] шијача С. 18 с] са С. 12 после- 
поднева] послеподна С. *° с] са С. 21 с] са С. 22 брдима.] брдима. — 
Живот што га људи живе, по градовима, заиста, гнусан је и безу- 
ман. С. 23 На путу] Путем С. 24 мир.] мир. — Може се живети свуд 
и све везе само су уображења. С. 25 с] са С. 28 с] са С. 27 види] 
угледа С. 28 кћерке] ћерке С и П (л). 29 уз] на С. 30 села] село П (ћ); 
села С и П (л). 81 с] са С. 32 излазим из] из С. Вероватно је  у  С по-  
среди штампарска греш ка. 83 дрвета.] дрва. С. 34 (У међувремену,] 
(Међувремено, С. 35 (У међувремену,] (Међувремено, С. 33 „коче“ пла- 
нинарског] коче планинског С. 37 с] са С. 38 пласнинара] планинаца 
С. 39 „Долња коча“] Долња коча С. 40 пузати.] пузити. С. 41 гутљај
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по гутљај,] гутлај по гутлај, С. 42 зиду.] зид. С. “  године] год. С. 
*■* године] год. С. *'с] са С.

А Л Е М  Д Р А Г И  К А М Е Н  Ш И Б Е Н И К А  
Стр. 195.

А лем  драги кам ен Ш ибеника. — Поднаслов: (Поводом 500-годиш - 
њ и ц е  столне цркве). — Врем е, Београд, 3. V 1931.

1 иако] и ако В. * иако] и ако В. 8 заноси] заносе В. У В је  
можда посреди омашка.

П РИ М О РЈЕ П О Д Х Л А Д Н И М  СУНЦЕМ  
Стр. 199.

П рим орје под хла д к и м  сунцем . — Време, Беогрвд, 14. V 1932.

1 Уистини] У истини В. 2 потхвата] подхвата В. 3 издалека] из 
далека В. 4 надалеко] на далеко В. 5Је ли] Јели В.

Р А Б  ПО Д ВЕ Л Е БИ ТО М  
Стр. 203.

Раб под Велебитом. — Наднаслов: Дуж  северног Јадрана. — Под- 
наслов: Острво 300 х л а д н и х  извора. — Време, Београд, 1. VI 
1932.

1 издалека.] из далека. В. 2 метара,] метра, В. За ц ело  штам- 
тгарска греш ка.

О М И Ш АЉ  
Стр. 207.

О миш аљ. — Наднаслов: У сезони  плаж а око К рка . — Време, Бео- 
град, 9. VIII 1932.

1 Омишља] Омишаља В. Д о овог превида  непостојаног а можда 
је  дош ло и  омашком: с/., м ало ниж е, Омишљем.

В Р Б Н И К , Д Р  Д И Н К А  В И Т Е ЗИ Ћ А , Т Р И Н А ЈС Т И Ћ А , ДО Н  Н И К А
ГРШ К О ВИ Ћ А
Стр. 210.

В рбник, др Д и н ка  Витезића, Тринајстића, дон Н ика  Грш ковића. — 
Наднаслов: Светла, хрватска прошлост дуж П риморја. — Под- 
наслов: „Врбниче, над морем, висока  тшанино“ — стара р и -  
барска песма. — Време, Београд, 12. VIII 1932. 1

1 С1. б елеш к у  бр. 6 у  тексту Амор у Цриквеници. 2 глагољашка] 
глаголашка В. За ц ело  штампарска греш ка. Н а другим  местима у  
ч л а н к у  тшше: глагољаши, глагољашки, глагољаштво. 3 Уистини] У 
истини В.
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А Р Х И В  Д У Б Р О В Н И К А  
Стр. 213.

А р х а в  Д убровника . — Наднаслов: Једна  научна  сен за ц и ја  у  при~  
преми. — Текст у поднаслову: К ад се Буду о б ја ви ли  р е з у л -  
тати проучавањ а књ и га  и  дипломатске преп и ске  Д уб ровачке  
р еп у б ли к е  као и  за п и сн и ц и  седница њ еног В ећа  биће то сен-  
за ц и ја  за  култ урни свет Европе, као и  резултати ископавањ а  
у  Стобима, код Требеништа итд. у  наш им  старим крајевим а. 
— Време, Београд, 3. IX 1932.
1 понеки] по неки В. г не чују] нечују В. *Овде ј е  зацело  

нешто омаш ком изостављено: свеза  и („п реписци  и  штампању"), 
и л и  запета и за  преписци. * помало] по мало В. *не бацајте!] не- 
бацајте! В.

П РС ТЕН  Н А  В Р Х  БО ЈН О Г К О П Љ А  
Стр. 218.

Прстен н а  в р х  бојног копљ а. — Наднаслов: У  про ш ло сги  наш ој 
ратничкој, у  ко јо ј смо једино  заиста једно , с л и н н и  једно  дру-  
гом, б ли ск и  једно  другом. — Текст у  поднаслову: У  част а лк е  
Н и к о ле  Јели н чи ћ а , хрватског тежака, тешког 110 кг. к о ји  је  
ове године, на  добром хату, шездесет пута набо а л к у  на  в р х  
свога бојног копљ а, као да смо јо ш  у  добу када им а ж ивих  
витезова и з  стихова к о ји  кажу: „Сињ у граде, злат ни буздо- 
ване, С ињ у граде, гњ издо соколово". — Време, Београд, 4. IX 
1932.
1 Нетачно. К ат олички п р а зн и к  „ В ели к е  госпе" с ла ви  се 15, а 

н е  14. августа; у з  то, а лк а  се не  трчи (и  н и је  се трчала) н а  тај дан, 
него у  п р е у  нед ељ у  тшсле В е л и к е  Гостге. * И м е р у д е  боксита (фр. 
ЂаихИе) тготиче од им ена места Б о  (В аих) у  Ф ранцуско ј и  н е  може 
се н и  у  ком с л у ч а ју  писати бауксит. 3 Г лагол би за ц ело  морао бити 
у  јед н и н и  (приређујеј, како  би се слагао са субјектом реченице  
(Друштво алкара). Зато бисмо ово и с п р а ви ли  као штамтшрску гре- 
ш ку, да нам већ  н и је  позната склоност Ц рњ анског необичном  сла-  
гањ у тгрирока са им еницом  и з  а п о зи ц и је  (у  овом с л у ч а ју  Сињани), 
уместо са субјектом. 4 Н еобичан и  свакако  н еп р а ви ла н  глаголски  
облик. Можда је  посреди и п а к  штампарска греш ка?  5 ниједном] 
ни једном В. “три пута.] трипута. В. т одвајкада] од вајкада В.

Т У Н О Л О В К А  
Стр. 223.

Т ун о ло вка . — Наднаслов: Тајанст вени живот под прим орјем . — 
Поднаслов: У м рачној ноћи  кад риба нагрне  обали  и  раситш 
и к р у . — Време, Београд, 5. IX 1932.
1 Модроплава] Модро плава В.

Н Е ЗО В И Т Е  И Х  ТО ТО В И М А , Н И Т И  Њ И Н У  Д Е Ц У  Т О Т И Ц А М А , 
Б Р А Ћ А  СУ Н А М  ТО, С Л О ВАЦ И  
Стр. 225.

Н е  зовите и х  тотовима, нити њ и н у  д ец у  тотицама, браћа су  нам  то, 
С ловаци. — Наднаслов: Поводом оснивањ а С ловачке матице и  
избора словачког бискупа. — Поднаслов: Анкета „В рем ена“ у  
Старој П азоеи. — Време, Београд, 22. IX 1932.
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1 уистини] у истини В. * О вдв је  текст у  Времену ло ш е  одштаж- 
пан, тако да се н ек о ли к о  р еч и  не види . 5 мада] ма да В. 4 уистину] 
у испшу В 5 Сву осталу земљу] Сва осгала земља В. Н есум њ иво  
омаш ка аутора, резултат н о вин арске  б рзине  писања. Започета 
номинативом уместо акузативом, р ечен и ц а  се н е  може одржати. 
•споља,] с поља, В.

Р А С Ц В Е Т А Н  СНЕГ У  С Л О ВЕН АЧ К О Ј  
Стр. 231.

Расцветан снег у  С ловеначкој. — Време, Београд, 24. XII 1932.

1 Н еобична конст рукција  — можда настала превидом, и  у  но- 
винарско ј ужурбаности: аутор је , р ек ло  би се, на јпре  написао  кроз 
месец дана, а затим, у  ж ељи да то врем енско одређењ е у ч и н и  мање 
прецизним , додао и  реч  два („кроз месец-два“), заб оравивш и да 
у к л о н и  и м еницу  дана. - понеког,] по неког, В. 3понегде,] по негде, В

Б О Ж И Ћ  У С Л О ВЕН АЧ К О Ј  
Стр. 233.

Бож ић у  С ловеначкој. — Време, Београд, 5. I 1933.

1 преконоћ.] преко ноћ. В. 2 Преда мном] Предамном В.

УЛ Ц И Њ  
Стр. 235.

У лцињ . — Наднаслов: По наш ем  сиромаш ном П рим орју. — Под- 
наслов: Н а јлеп ш и  кра ј наш ег Јадрана од Б оке  до Скадарског 
језера. — Време, Београд, 3. IX 1933. Чланак је илустрован 
фотографијама које су, као што је наведено, „снимци г. Цр- 
њанског“, а испод њих су следеће легенде: Н а броду тгред 
У лцињ ом , Л уд и  Б р а вуш  напада к у п а ч и ц у  и Стари град У лцињ а.

1 углавном] у главном В. 2 мада] ма да В. 3 Ш тампарска греш ка  
и л и  н е ? Говорило се, па  и  писало, сумљати, уместо сумњати. И згле-  
да, ипак, да се то Ц рњ анском  овде „омакло“, пошто он иначе  тгише 
сумњати. 4 Мада] Ма да В. 5 дебаркира: искрцава. „П озајм љ ена“ 
ф ранцуска  реч  бећагциег.

Б А Р  
Стр. 240.

Бар. — Наднаслов: Једна  будућа  наш а ве л и к а  лук а . — Поднаслов: 
Пристаниште ко је  је  било  сан т оликих генерација. — Време, 
Београд, 6. X 1933. 1

1 На почетку текста дата је  кратка уводна  белеш ка, по  свој 
п р и ли ц и  и з  пера самог Ц рњ анског, а ли  омаш ком „скраћена“ је р  је  
испао најм ањ е један  ред. Она гласи: Железница која ће везивати 
Дунав и Јадран т. зв. јадранска  пруга, свакако је један од нај- [...] 
везе, на којој се, иако са тешкоћама и закашњењем, ради, биће 
јасан свакоме тек временом. Као политички и економски сан, у 
нашој прошлости, та јадранска железница била је визија неколиких
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генерација. Крај њеног економског значаја, за Румунију и варо- 
чито Русију, за нашу земљу она има значај једног бодвог примера 
о томе, колико смо, пре, умели да, као целина, слупш о велику 
будућност. Бар, стари наш излаз на море, кад та пруга буде за- 
вршена, неће ли постати велико пристаниште које је  било сан 
толиких генерација? Засада, изгледа као да ско га заборавили. 
8 Преда мном] Предамном В. 9преда мном] предамном В.

Д ЕЛ Ф И  
Стр. 243.

Д елф и . — Врем е. 6/9. I 1934.
Делф и . — Путописи, Просвета, Београд, 1966. Сабрана д е л а  Мгиипшх

Ц рњ анског, књига шеста, стр. 479—488.
Пе1/Г. — РиГорШ., Просвета, Београд, 1966. Ваћгатш 0е1а МИоВа

С т јапзкод , кшига шеста, стр. 437—445.

1 имао] имао, В. 2 слика треперило] слика, треперило В; слика 
треперело П. 3до Делфија] у Делфи В; до Делфа П(л). Колебање у  
н а ч и н у  декли ни р а њ а  им ена  Делфи потиче отуда ш го се оно у  
наш ем  је з и к у  осећа као властита им еница  У множ ики. О вде је  
Делфија генитив п лур а ла , иако  би он, исправни је , гласио Делфа, 
као у П (л). Нешто ниж е, међутим, читамо, и  у  П (л) хао и у  П(ћ), 
некадашњих Делфија. ■‘чесмама] чесама П(ћ); чесмама В и П(л). 
Н есум њ иво штампарска греш ка у  П(ћ). 9 испред] испод П(ћ); испред 
В и П(л). всличном] сличној П(ћ); сличном В и П(л). Очито штам- 
парска греш ка у  П(л). 7 облацима;] облацима, В; облацима: П(л). 
8 с] са В. * дрвеће,] дрвеће В и П(л). м приступе.] пропусте. В. 11 с] 
са В. 18 Њ у нам стављају] Она нам се меће В. 19 коза] коза В; кола 
П. С вакако је  посреди штамтшрска греш ка  х о ја  се п р о в у к л а  у  оба 
издањ а и з  1966. 14 с] са В. 15 икона] иконица В. 1* тамо зелени бо- 
рови] тамно зелени бор В; тамо зелени бор П(ћ); тано зелени боро- 
ви П(л). 17 пужу] се пузају В. 18 непомичних крила,] непомичним 
крилима, В. 19 с] са В. *°с] са В. 81 маслина,] маслина В и П(ћ); 
маслина, П(л). **с] са В. “  дивљих] дивљих брдских В. 84 са] за 
П(ћ); са В и П(л). -5 стотина] сто В; стотине П(л). **стенама] сте- 
нама, В. 87 амфитеатр. О вај об ли к  се  н а ла зи  и  у  В  и  у  П. Аутор 
„тачно“ т ранскрибује ф р а н ц уск у  реч  атрћШгбаГге. 88 и светлог,] 
светлог, В. 29 с] са В. 80 с] са В. 31 стотина] сто В. 32 блеште] бљеш- 
те В. 33 „блистави"),] „блистави“, федријаде), В. 34 су два црна ос- 
трвца, у трећем] има два црна острвцета, у трећем су В. 35 остаци] 
остатци В. 36 висини] висини, В. 37цела је  та падина Парнаса као 
антички, трагични театар. Испретурана] цела та падина Парнаса 
као антички, трагични театар, испретурана В. 39 обожавају] обожа- 
ва В. 33 бића,] биља, В. 40 грмљавина и безумље. Подземље] грмља- 
вином и безумљем, само подземље В. 41 је,] је В; и П(ћ); је, П(л). 
42 Грчке,] Грчке ВиП(ћ); Грчке, П(л). 43 Грчке] Грчке, П(л). 44 хелен- 
ска,] хеленска В и П(л). 45остаци] остатци В. 45 с] са В. 47подзидја,] 
подзидања, В. 48 То је  Касталија] Касталија В. 49 је,] је В. 50 Сад 
ваиредна тераса] Ванредна тераса сад В. 51 остаци] остатци В. 82 с] 
са В. 53 остаци] остатци В. 54 бици] битци В. 55 остаци] остатци В. 
58 стајао] стојао В. 57 писци] теократску појаву свештенства, иначе 
незнану у Хелади, нови писци В. ** камених] каменитих В. 58 и у] 
и В. 39 с] са В. 51 четворопрега] четвороспрега В. **где] куд В. 53 с 
литерарним] литерарним В. м рука] руке П(ћ); рука В и П(л). К и п у  
о ком е је  реч  (Аурига) недостаје само јед н а  р ука . 35 плафоном] пла-
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фон В. ев хотела ,,Аполон“,] хотел Аполона, В. 87 безмерна] безмерна, 
В. т ње] ње, В. •• покривена] прикривена В. 70 грмљавина.] грмљава. 
В. 71утешно нисам знао] нисам знао утешног В.

АК РО П О Љ  
Стр. 251.

А кропољ . — Време, Београд, 7/10. IV 1934.

1 Мада] Ма да В. 2 Од глагола  издрети (се), у  зн а чењ у  (на)мучи- 
ти (се). Г лагол се у  том зн а чењ у  обично употребљава у  повратном  
облику. 8 Бранденбуршке] Брандербуршке В. За ц ело  штампарска 
греш ка у  В. 4 заувек] за увек В. 5 издалека,] из далека, В.

НАШ ЗАГРЕБ 
Стр. 256.

Н аш  Загреб. — И деје, Београд, 10. X 1934. Чланак је  прештампан 
и у листу Врем е  од 27. X 1934, са поднасловом: Загреб је  био 
наш  брат и  у  сред рата и  туђинског хаоса осећао је  за  С рби јуш

1 усред] у сред И. 2 одвајкада.] од вајкада. И. 3 Не треба] 
Нетреба И. 4 одувек] од увек И. 5 одувек] од увек И.

К Р А Љ И Ц А  СЕВЕРА, Ш Т О К Х О Л М  
Стр. 259.

К раљ ица  севера, Ш токхолм. — Наднаслов: „Време“ у  Ш ведској. — 
Поднаслов: Н ајсрећни ја  зем љ а данас у  Е вропи. — Време, Бео- 
град, 26. V 1936.

К раљ ица  севера Ш токхолм. — Време, Београд, 6. VI 1936.

1 И спред ове р еч и  је  у  В почетни наводник, а ли  н и гд е  нема  
заврш ног. Зато је  овде и  овај н а во д н и к  укло њ ен . 2 помало] по мало 
В. 3 Овог римског броја у  В  нема, а л и  овде је  и п а к  додат пошто се 
испред претходног ч ла н к а  н а ла зи  рим ско „1“, и  пошто ова два  
чла н ка  очигледно  предст ављају ц ели н у . 4 Иако] И ако В. 5 иако] 
и ако В. • седамсто хиљада] седамстохиљада В. 7 укорак,] у корак, 
В. 8Мада] Ма да В.

Ш ВЕДС К И  К Р А Љ  ГУ С ТАВ V  У  П У БЛ И Ц И  
Стр. 264.

Ш ведски краљ  Густав V  у  п уб ли ц и . — Поднаслов: П ринц  проучава  
моторе на  излож ђи. — Време, Београд, 7. VI 1936.

1 О во место у  новинам а је  нејасно одштампано, тако да се реч  
у  заградама — ко ја  је , и згледа , написана латиницом  — слабо ра- 
забире.

Н А ЈЧ У Д Н И ЈИ  СП О М ЕН И К П А Л И М А  У Р А Т У  
Стр. 268.

Н а јчуд н и ји  спом еник палим а у  рату. — Наднаслов: „Време“ у  Д ан- 
ској. — Поднаслов: У светском рату п о ги н ула  су  172 Д анца а ли

614



спом еник к о ји  им  је  дигнут у  О р хузу , величанст вен ј е  као да 
и х  ј е  п а ло  м илион . — Време, 27. XI 1936.

1 Мада] Ма да В. 8 уосталом,] у осталом, В. * УосгаломЈ У оста- 
лом, В. 4 уоегалом,] у осталом, В. 5надомак] на докак В. *понеког] 
по неког В.

К А П  С К АГЕН  
Стр. 272.

К ап Скаген. — Наднаслов: „Време" у  Д анској. — Поднаслов: У за- 
еи ч а ју  морнара стшсилаца на  н а јсевер н и јо ј танки Д анске. — 
Време, 2. XII 1936.

К ар Зкадеп. — Дактилограм из оставштине М. Црњаиског у  Народ- 
ној библиотеци Србије.

Ј у  оставштшш М илош а Ц рњ анског, ко ја  се ч у ва  у  Н ародној 
библиотеци С рбије, н а ла зи  се дактилограм овог текста: р еч  је  о 
накнадно прекуцаном  тексту и з  Времена. С вакахо  у  нам ери да га 
поново објави, аутор је  редигоеао текст. Т е  њ егове инт ервенције  
унете су  овде у  текст, к о ји  и п а к  н е  може у  потпуности бити саобра- 
жен дактилограму, б удући  да у  овом последњ ем  има очи глед н и х , 
а ли  и  н е к и х  мањ е примет них греш ака (посебно у  инт ерпункцији) 
насталих п р и  прекуц а ва њ у, а  к о је  аутор н и је  уочио. 1 морнара, спа- 
силаца,] морнара спасилаца В; тогпага, врааПаса, Дак. Ј Данска] 
К опенхаген , новембра. — Данска В; Вапзка Дак. 4 дубоко,] дубоко, 
В; бићоко Дак. ! У зимско годишње] Сада, у ово годишње В; ТЈ 21т -  
зко §о<П§пје Дак. 8 дина,] дина, В; <Ппа Дак. Ттом западном] том 
западном В; 1ато гарабпот Дак. У дактилограму ј е  првобитно п и -  
сало  тамо заданом; аутор је  бесм ислену р еч  заданом преправио  у  
западном, а ли  и зглед а  да к и је  уочио  да ј е  и  претходна р еч  (тамо) 
такође погреш на. * Лингвиг Фир, Бовбјерг] Лингвиг Фир, Бовбјерг 
В; Бшеухе, Иг, Вогћјеге Дак. *рту,] рту, В; гћ1 Дак. ‘* Истгред овог 
пасуса у  В  је  био наслов  к о ји  ј е  аутор у к л а к и о :  Скагенски рибари 
и њихов тужни живот. 11 крпе,] крпе, В; кгбе, Дак. 18 пева] само 
пева В; реуа Дак. “  мрака?] мрака? Једна неизмерна патња. В; 
тгака? Дак. 14 Одвајкада] Од вајкада В и Дак. У  В  је  испред овог 
тгасуса био наслов: Гроб једног песника. 15 И спред овог пасуса у  В  
је  био наслов: О ко  огњишта великог хотела. 14 Скагену,] Скагену, В; 
8ка§епи Дак. 17није] никаква није В; шје Дак. 18 И спред овог пасуса  
у  В  је  био наслов: Американка која ни у Скагену не може да нађе 
мира. 18утичу] страшно утичу В; иШи Дак. 80 је,] је, В; је Дак.

П РЕС ТО Н И Ц А С К А Н Д И Н А В И ЈЕ , П Р Е К Р А С Н А  К Р А Љ И Ц А  Н А  
М ЕЛ АРС К О М  ЈЕ ЗЕ Р У  
Стр. 276.

Престоница С кандинавије , прекрасна  краљ ица  н а  М еларском  језеру . 
— Време, Београд, 6/8. I 1937.

1 М алм еа ,] М алм еја , В. 8 у ствари] уствари В. * наизуст,] на 
изуст, В. 4 Мада] Ма да В. * мада] ма да В.

НА М О РУ  П И В А  П Л И В А ЈУ  С Т А Р Е  ГРЧ КЕ В О Г И Њ Е . . .  
Стр. 282.

Н а м ору п и ва  п л и е а ју  старе гр ч ке  б о ги њ е . . .  — Наднаслов; М у зе ји  
у  Д анској. — Време, Београд, 14. III 1937.
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1 Ч ланак на  почвтку носи, у  В, о зн аку  места и  датум: Копен- 
хаген, фебруара. 8 мада] ма да В. 3 насред] на сред В. 4 портрете] 
портреје В. 3 уопште] у опште В.

У Ш П А Н И ЈИ  1937
Стр. 287.

Зашто је  п ропала  ш панска  м онархија . — Време, Београд, 6. VI 1937, 
стр. 1 и 3. Наслов на 3. страни: Диктатура Примо де Ривере.

К ако  је  дош ло до побуне во јске  у  Ш панији . — Наднаслов: „Време" 
у  Ш панији . — Поднаслов: А рм и ја  и з  М арока. — Врелсе, Бео- 
град, 9. VI 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 3. страни: Ко је  генерал  
Ф ранко.

Битка бр. V I генерала  Ф ранка. — Наднаслови: ,,Време“ у  Ш панији.
— К а ква  је  ситуација на  ш панском  бојишту? — Време, Београд, 
11. VI 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 3. страни: Победа и  пораз на  
Гвадалахари.

К ако  сам стигао на  сахрану генерала М оле. — Наднаслов: „В рем е“ 
у  Штганији. — Поднаслов: П рви  допис „Врем ену“ и з  С аламанке.
— Врем е, Београд, 13. VI 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 3. страни: 
Д о ла за к  у  Бургос.

У В р хо вн о ј ком анди генерала Ф ранка. — Наднаслов: „Време" у  
Ш панији . — Време, Београд, 15. VI 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 
3. страни: Ж иват у  С аламанки.

На фронту тгред М адридом. — Поднаслов: Т р ећ и  допис „В рем ену“ 
и з Ш паније. — Време, Београд, 17. VI 1937, стр. 1 и 3. Наслов 
на 3. страни: М еђу Ф ранковим  во јницим а  на  фронту код  
С еговије.

Л а Гранха. — Поднаслов: Четврти доиис „Времену" и з  Ш паније. — 
Време, Београд, 18. VI 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 3. страни: 
Л овачки  дворац ш п а н ски х  краљ ева  у  ком е су  постављени ми- 
траљези.

Н а мадридском  фронту. — Наднаслов: „Време" у  Ш панији . — Под- 
наслов: Б алсаин. — Време, 24. VI 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 
3. страни: Битка код М адрида.

Морос. — Наднаслов: „Време" у  Ш панији . — Време, Београд, 25. VI 
1937.

Д о к ле  ће трајати рат у  Ш панији?  — Наднаслов: „Време“ у  Ш панији .
— Време, Београд, 26. VI 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 3. страни: 
Надмоћ националиста у  грађанском рату у  Ш панији . У  истом 
броју листа, на првој страни, под насловом П рве с ли к е  једног  
југословенског новинара са ш панског фронта, и поднасловом: 
О ригинални  сним ци специ јалног дописника  „В рем ена“ г. Ц р- 
њанског, објављене су четири фотографије испод којих су сле- 
деће легенде: Претседник Хунте и з  Вургоса посетио је  трупе 
пред Билбаом  уо ч и  последњ ег напада; Б аски јско  артилеријско  
гнездо пред Билбаом, уништено Ф ранкоеом  артилеријом; П ору- 
ш ене ку ћ е  у  предграђу Билбаоа; Мртви у  рововим а код Б и л -  
баоа.

Пред Билбаом. — Наднаслов: „Време" у  Ш панији . — Време, Бео- 
град, 27. VI 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 3. страни: К ако  се стезао 
обруч око Билбаоа. У з  чланак је објављена фотографија са 
легендом Ф ранкови  во јн и ц и  у  предграђу Б илбаоа (Снимак  
г. Ц рњанског).

Битка код Билбаоа. — Наднаслов: „Време" у  Ш панији  у  првим  
линијам а. — Време, Београд, 28. VI 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 
3. страни. Борба код Билбаоа.

Шта је  б ило  са Билбаом. — Наднаслов: „Време" у  Ш панији . — Под- 
наслов: Заузим ањ е града. — Време, Београд, 29. VI 1937.
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У освојеном  Б илбаоу. — Наднаслов: „Време“ у  Ш панији . — Време, 
Београд, 30. VI 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 3. страни: Генерал  
Ф ранко у  Билбаоу.

Шта припрем а генерал Ф ранко. — Наднаслов: „Време“ у  Штшнији. 
—  Време, Београд, 2. VII 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 3. страни: 
Генерал Ф ранко и  м онархија.

Зашто генерал Ф ранко ха п си  патриоте? — Наднаслов: „Време“ у  
Ш панији . — Време, Београд, 5. VII 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 
3. страни: Унутрашња политика генерала  Ф ранка.

1 У з овај чла н а к  р ед акци ја  Времена об јавила  је  следећу  уводну  
белеш ку: Ево већ година дана а Шпанија је остала болно место 
Европе. Борбе које се воде, сурове и грозне, какве само могу бити 
у грађанском рату, постале су вечита претња општем миру. Само 
још једна непромишљеност, па је стара Европа доведена пред ката- 
строфу. Свет почиње брижно да се пита, хоће ли тој великој драми 
у земљи Иберији, бити скоро крај? /  „ВРЕМЕ“ се потрудило, да 
отвори једну широку анкету, на лицу места, под поднебљем Шпа- 
није, које се дими од топова а земља мирише на барут и крв. 
„ВРЕМЕ“ је умолило нашег познатог књижевника, г. Милоша Цр- 
њанског, који је већ једном био гост г. Азање, да обиђе поново 
Шпанију, свом њеном ширином и свом дужином крвавих фронтова. 
Са брода који се већ примиче шпанској обали, г. Црњански нам је 
послао ове своје прве уводе, у шпанску трагедију. Ми почињемо 
данас да их објављујемо, уверени, да ће они наићи на најшири 
одзив у нашој јавности. /  Наши читаоци добиће из написа чувеног 
пера г. Црњанског, објективну слику данашње Шпаније и одговоре 
на питања, које сваког дана поставља сваки Европљанин. 2 Серван- 
теса.] Сервантеза. В. И зворно се ово презим е пиш е  СегуаШез а не 
СегуапЛег. 3 Наместо] На место В. 3 мада] ма да В. 5 Алфонс] Ал- 
фонз В. Ц рњ ански  пиш е ово им е час као  Алфонз, а час као  Алфонс. 
Исправно је  ово друго. вХил] Ж ил В. У следећем  ч л а н к у  Ц рњ ански  
пиш е ово име, исправно, Хил (ш пански  СП). 7у ствари,] уствари, В. 
8 наместо] на место В. • улево.ј у лево. В. 10 мада] ма да В. 11 тако 
рећи] такорећи В. 12 Герника] Гверника В. ,3нерадо] не радо В. 
,4наместо] на место В. 15 помало] по мало В. ,виздалека] из далека 
В. 17двапут] два пут В. ,8зато.] за то. В. ,впред] прод В. „Д во - 
см ислена“ штампарска греш ка: да л и  је  аутор написао  под 
и л и  пред? Контекст допушта и  једно  и  друго. 20 Издалека] Из 
далека В. 21 мада] ма да В. 22 полуго.] полу го. В. 23 Вискаило] 
Вискоину В. Ово презим е је  овде зацело  греш ком  добило овај 
„р ум ун ск и “ облик: до кра ја  ч ла н к а  оно ће трипут бити наведено  
као  Вискаило. 34 Пласа] Плаца В. (Ш п. Р1ага.) 25 Ке] Кве В. Ш пан- 
ско цие изговара  се ке. 23 Нималој Ни мало В. 27 посто] по сто В. 
28Где год ] Гдегод В. 29 Н еобичан об ли к  (уместо медитеранских); 
вероватно тго аналоги ји  са облицим а и з  ром анских  је зи к а  (фр. 
МесШеггапее, тесШеггапееп итал. тесШеггапео). 30иако] и ако 
В. 31 иако] и ако В. 82 Иако] И ако В. 33 нимало] ни мало В. 
34 у ствари] уствари В. 35 рохас“] ројас“ !В. Ш п. гојаз 38 милиметара.] 
милиметра. В. Вероватно штампарска греш ка. 37 покоју] по коју В. 
38 преда мном] предамном В. 39 Анхел] Анђел В. Ш п. Ап§е1. 49 од- 
брамбени] одбранбени В. 41 зачас] за час В. 42 издалека] из дале- 
ка В. 43Мада] Ма да В. 43*нимало] ни мало В. 44 иако] и ако В. 
47 мада] ма да В. 4вмада] ма да В. 47тако рећи] такорећи В. 
48изблиза.] из близа. В. 49Такозване] Тако зване В. 50 Њин] Њен 
В. Зам еница  њен се н е  у к л а п а  у  контекст; вероватно је  у  питању 
штампарска греш ка, односно „ исправљ ен" о б ли к  њин к о ји  је  
Ц рњ ански  често употребљавао уместо њихов. и мада] ма да В. 
32 мада] ма да В. 53 Саламанки] Саламанци В. За ц ело  омашка; 
Ц рњ ански  и наче  п и ш е  Саламанки (в. н ек о л и к о  редака  ниже).
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54издалека.] из далека. В. 55 двапут] два пут В. “ Индалесио 
Пријета] Индалецио Прието. В. О вде је  реч, ипак, пр е  о штам- 
парско ј греш ки  него  о екстремном п рим еру  нескладности к а  де- 
к л и н и р а њ у  страних гш ена. У з то, у  В  је  'еероватно ћирилицом  
слож ено им е ко је  је  аутор написао у  изворном  облику.

И М П РЕС И ЈЕ И З  Ш К О ТС К Е  
Стр. 338.

И м пресије и з  Шкотске. — Наднаслов: „Време“ у Ш котској. — 
Време, Београд, 29. VIII 1937.
1 Глазгов,] Глезго, В. 2 издалека,] из далека, В. 3 мада] ма 

да В.

У ГР А Д У  М А Р И ЈЕ  С Т ЈУ А Р Т  
Стр. 341.

У  граду М арије  Стјуарт. — Наднаслов: „Време“ у  Е нглеско ј. — 
Време, Београд, 30. VIII 1937.
1 полинезијским] Полинеским В. Можда је  у  питању штампар- 

ска  греш ка: од им енице  Полинезија н е  може се извести придев  
полинеским. 2 постојалај постала В. Вероеатно штампарска греш ка  
у  В . И з контекста овде проистиче глагол  постојала, а н и ка к о  по- 
стала.

ЕН ГЛ ЕС К А Р А Т Н А  И Н Д У С Т Р И ЈА  УП О СЛ И Л А ЈЕ  М АС Е
БЕС П О С Л ЕН И Х
Стр. 344.

Е ш л е с к а  ратна индустрија утшслила је  масе беспослеких. — Над- 
наслов: „Време“ у  Ш котској. — Време, Београд, 31. VIII 1937.
1 Мада] Ма да В. 2 Глазгов] Глезго В. * Н и је  јасно к о ји  је  град 

у  питању: Л идс (Ееебз), индуст ријско средиште у  Е нглеско ј, и л и  
Лит (ЕеИћ), н а јзн а ч а јн и ји  л у н к и  и  индуст ријски град на  источној 
обали Шкотске. * фунте.] фунти. В. Вероватно штампарска греш ка. 
5 преда мном] предамном В. ® Мож да је  ово штампарска греш ка  
(душе уместо дише). А л и  и душе може бити од глагола  духати.

Н А  П У Т У  У П О Л АРН Е К Р А ЈЕ В Е
Стр. 348.

И сланд, далеко  острво. — Наднаслов: „Време“ у  поларним  кра је-  
вима. — Врем е, Београд, 1. IX 1937.

В и к и н ги  и  С калди  на  И сланду. — Наднаслов: „Време" у  поларним  
крајеаим а. — Време , Београд, 4. IX 1937.

Р е и х к ја в и к х  и  њ егови  становници. — Наднаслов: „Време" у  полар -  
нгш  крајевгш а. — Време, Веоград, 6. IX 1937.

Бергек у  Н орвеш кој. — Наднаслов: Н а путу ка  поларнгш  крајевгш а. 
—  Време, 18. IX 1937.

И  љ у д и  на  И сланду р еш а ва ју  проблем  хлеб а . — Наднаслов: „Вре- 
м е“ у  поларнгш  крајевим а. — Врем е, Београд, 20. IX 1937.

С оциално питање и  сексуалн о  питање. — Наднаслов: „Време" у  
Н орвеш кој. — Време, Београд, 25. IX 1937.
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Хамерфест, н а јсевер н и ја  варош. — Наднаслов: „Време“ у  поларним 
крајевим а. — Време, Београд, 27. IX 1937, стр. 1 и 3. Наслав 
на 3. страни: Утисци и з  Н орвеш ке.

Т рондјем  у  Н орвеш кој. — Наднаслов: На путу у  поларн е  крајеве. 
— Вреже, Београд, 30. IX 1937.

У царству вечног леда. — Наднаслов: Н а путу у  поларн е  крајеве.
 ̂ — Време, Београд, 5. X 1937.

У царству вечног леда. — Наднаслов: „В рем е“ у  тшларним кр а је -  
вима. — Време, Београд, 7. X 1937, стр. 1 и 3. Наслов на 3. 
страни: И гра са ледом.

Т уч а  око царства вечног леда. — Наднаслов: Д описн ик  „Врем ена“ 
у  поларн им  крајевим а. — Време, Београд, 10. X 1937.

К од остатака аеродрома генерала  Н обиле. — Наднаслов: Дотшсник 
„Времена" у  поларн им  крајевим а. — Време, Београд, 19. X 1937. 

Трагом А м ундзена , Н обилеа и  несрећног Андреа. — Наднаслов: До- 
п и сн и к  „Врем ена“ у  поларним  крајевим а. — Време, Београд, 
20. X 1937.

П апањ инова  санта. — Наднаслов: Борба ока С еверног П ола. — 
Време, Београд, 14. II 1937.

1 Н аслов ове серије репортажа изабрао је  приређивач , опреде- 
љ у ју ћ и  се за  један  од н е к о л и к о  наднаслова  ко је  су ови  ч ла н ц и  
но си ли  у  листу Време. 2 Туле.] Тиле. В. Вероватно штампарска греш ка. 
*В. м ало ниж е: Океан. Једно  од честих колебањ а Ц рњ анског и зм еђу  
„источне“ и  „западне“ варијанте. 4 сто педесет] стопедесет В. 5 неста- 
је.“] нестаје. В. У В  — свакако  омаш ком  — н и су  зат ворени навод- 
ници . Н авод се, по  сва ј пр и ли ц и , заврш ава  овде. 6 Ц рњ ански  до- 
следно п и ш е  Викинги уместо Викинзи. 7 Р ејк јавик ,] Р е и х к ја ви к х , 
В. 8 Еда] Едда В. 8 грбу] гробу В. С вакако  штампарска греш каш 
10 Рејкјавик.] Реихкјавикх. В. 11 О вај упит ник (у к о ли к о  посреди  
н и је  штампарска греш ка) свакако зн а чи  да аутор н и је  сигуран  да 
л и  је  им е тачно написао. 18 и долине] у даљине В. О вде је  рече-  
ница  у  В  — вероватно грубом штампарском греш ком  — и згуб и ла  
смисао. 13 Рејкјавика,] Реихкјавикха, В. 14Рејкјавик] Реихкјавикх 
В. Ово се односи и  на  сва остала навођењ а им ена  Рејкјавик у  овом  
чла н к у . 15 Еда] Едда В. 14 мада] ма да В. 17 понеки] по неки В. 
18 Уосталом,] У  осталом, В. 19 Уко ли к о  су н а слови  у  тексту редак- 
ци јски , о ву  граматичку гр еш ку  (би уместо бисмоЈ не би требало 
приписати аутору. Међутим, прим ер текстова и з  Ш паније  п о ка зу је  
да је  Ц рњ ански  сам састављао наслове  у  тексту, а ви д е ли  смо већ  
да је  ум ео да натшше би тамо где треба бих, бисмо и л и  бисте. 
20 О вај текст је  у  Времену об јављ ен  пре претходног (И људи на 
Исланду решавају проблем хлеба). Може се, дакле, учинит и да је  
овде наруш ен  хр о н о ло ш к и  редослед текстова. Међутим, редослед  
об јављ ивањ а не мора бити и  редослед писањ а. Сасвим је  веро- 
ватно да је  последњ и  допис са далеког И сланда стигао у  редак-  
ц и ју  Времена пре првог дописа и з  Н орвеш ке. Стога н и је  б ило  раз-  
лога  да се овде н а р уш и  континуитет дотгиса са И сланда. 21 уоста- 
лом,] у осталом, В, 22 изблиза.] из близа. В. 23 Понегде] По негде В. 
24 уколико] у колико В. 25музици] музике В. Очито штампарска 
греш ка, јер  р еч  се у  овом о б ли к у  не  у к л а п а  у  контекст. 20 Морис] 
Маурице В. Д ословна  „т ранскрипција“ ф ранцуског им ена  Маипсе. 
О во у к а зу је  на  то да су и  н е к е  друге сличн е, а ли  мањ е упа д љ и ве  
„т ранскрипције“ страних им ена  у  текстовима Ц рњ анског настале 
једноставно тако што је  он та им ена писао и зворн о  латиницом, а 
коректори п р и ли к о м  штампања ћири ли ц о м  н и су  р а д и ли  сво ј посао. 
27 спортисткиња,] спортискиња, В. Можда је  у  питању штампарска
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греш ка. № Тронјему] Трондјему, В. 29 напротив,] на против, В. “ тако 
рећи] такорећи В. 81 Тронјем] Трондјем В. 82 Уосталом,] У осталом, 
В. “ мада] ма да В. м накрај] на крај В. 35 клупске] клубске В. 38 У 
ствари] Уствари В. 37 штошта] што шта В. “ издалека] из далека 
В. *"У ствари] Уствари В. 40 извозника] извознике В. С вакако  штам- 
парска греш ка, је р  наставак речен и ц е  (који лиф ерује...]  захтева 
да ова им еница  буде у  множ ини. Д одуш е, м огућно је  да ј е  греш ком  
одштампано лиферује уместо лиферују, а л и  таква је  греш ка м ањ е  
вероватна. 41 Н еобично је  р ећ и  да су  геометри „ и звр ш и ли “ л у к  м е- 
ридијана . У ко ли ко  н и је  по среди штампарска и л и  нека  друга омаш - 
ка, можда је  р еч  о непрецизном  пр ево д у  са латинског. 42 Уместо 
коктелима. Ово н и је  једино  место где Ц рњ ански  овако транскри- 
б ује  е н глеск у  р еч  сосИаП. 43 Тронјем] Трондјем В. Ово се односи  
и  на  сва остала навођењ а им ена  Тронјем у  овом  ч ла н к у . 44 Насред] 
На сред В. 45 по подне,] поподне, В. 4® Амундсена,] Амундзена, В. 
47иако] и ако В. 48мада] ма да В. 49 Грин Харбур,] Грен Харбоур, 
В. У  осталим текстовима аутор ће се определити за  т ранскрипцију  
Грин Харбур. — Пошто носи  исти наслов (У  царству вечног леда), 
ова ј текст се може сматрати наставком претходног. “  аеропланима.] 
еропланима. В. Може се претпоставити да је  у  питању штампарска 
греш ка, пошто Ц рњ ански  иначе п и ш е  аероплан. 51 Амундсена,] 
Амундзена, В. 32 уколико] у колико В. 33 колико] колика В. С обзи- 
ром на  к р а ј р ечен и ц е  (придее  јака), у  В  је  зац ело  посреди штам- 
парска  греш ка. 44 одвајкада,] од вајкада, В. и  У ствари,] Уствари, 
В. 54 мада] ма да В. 37 мада] ма да В. 58 издалека,] из далека, В. 
58 кад год] кадгод В. 80 метеоролошке] метереолошке В .З а ц е л о  штам- 
парска греш ка  81 Амундсену.] Амундзену. О во се односи и  на сва  
остала навођењ а овог им ена у  овом и  следећем  ч ла н к у . **С/. горе, 
у  наслоеима: генерала Нобиле. П рим ер колебањ а у  д екли н и р а њ у  
страних имена. 63 Талијан] Халијан В. Ш тампарска греш ка („под- 
м укла", јер  би се у з  страно презим е ово  Халијан могло протума- 
чити и  као име). 84 Опет п р а ви лн о  д еклинирањ е презим ена  Нобиле. 
85 мада] ма да В. •* мада] ма да В. 87 С удећи прем а претходном тек- 
сту, ово је , по  сво ј п р и ли ц и , греш ка, и  требало би да стоји: новем- 
бра. 88 у ствари] уствари В. 48 такозваног] тако званог В. 78 заувек] 
за увек В.

М О Ј Ш П А Н С К И  УВОД  
Стр. 391.

Ш панска зем љ а. — Н ова смена, Београд, 1938, I, 2, стр. 66—67.
М ој ш пански  увод. — XX век, Београд, 1938, I, 7, стр. 221—230.

1 уосталом,] у осталом, Д. * Преда мном,] Предамном, Д. 3 Један
драстичнији с лу ч а ј „отпора“ прем а д ек ли н и р а њ у  страних имена. 
Заж ш љ ива  је , међутим, да Ц рњ ански  у в е к  д екли н и р а  им е и  п р ези -  
ме генерала  Ф ранциска  Ф ранка, к о ји  је  брат овог „Рамон Ф ран- 
коа". 4 помало] по мало Д. 5 помало] по мало Д. * нимало] ни мало 
Д. 7 преда мном,] предамном, Д. 8 Сутрадан,] Сутра дан, Д. 8 С ле-  
дећи  део текста — под овим  истим иасловом  Шпанска земља — 
Ц рњ ански  је  1938. већ  био објавио у  часопису  Нова смена. 10 Тек 
сада,] Сада тек, НС. 1 11 велика] велика, НС. 11 никад] никада НС. 
15 што] то што НС. 14 Просечно,] Просечно НС. 15 у] и сада, у НС. 
13 сахарска] сахарски НС. 17 у  њој нагле.] наглг. НС. 18 У НС без 
наводника. 19 Шпанија] земља НС. њу] њу, ИС. а  фатаморгана] 
фата моргане НС. “  Гредос,] Гредос, НС; Кредос, Д. У питању је  
Згетта пе С гепоз недалеко  од М адрида. 31 Тамо, већ три године,] 
Тамо већ три године НС. ** неранџиног] наранџиног НС. 88 метара,]
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метара НС. 28 земљи] земљи, НС. 27 ја  сам ишао,] ишао сам НС. 
89 са] с НС. 29 указа] указивала НС. 30 О вде се заврш ава  текст об- 
ја вљ е н  у  Новој смени. 31 У обичајена т ранскрипција овог им ена у  
то време; касни је  ће Ц рњ ански  писати, ближ е аравом и зго во р у  на  
португалском, Камоинш. 32 не знајући] незнајући Д. 33 нимало] ни 
мало Д. 34 напретек.] на претек. Д.

П У ТО П И С  И З  ЗЕМ Љ Е А Н Ђ Е Л А  
Стр. 402.

Путотшс и з  зем љ е анђела . — К њ иж евна реч, Београд, 1973, бр. 19,
стр. 1 и 11.

1 У овом тексту у  К Р  дато је  и  изворно  писањ е страних име- 
на. Вероватно је  томе разлог тада раш ирена, а данас углавном  на- 
пуштена пракса  да се у  ћ и р и ли ч к и м  текстовима (као и  у  латинич- 
ким  где су страна им ена писана фонетски) п р и ли к о м  првог наво- 
ђењ а сваког гш ена да и  њ егово изворн о  писањ е. Ц рњ ански  то иначе  
н и је  радио. А л и  у  овом тексту изворн о  писана страна им ена (углав-  
ном енглеска) служ е аутору и  као илуст рација енглеског „манда- 
ринског"  писањ а, па  су  као таква органски део текста. 4 Иако] И 
ако КР. 3 иако] и ако КР. 4 иако] и ако КР. 3 иако] и ако КР. 
3 петсто] пет сто КР. 7 Иако] И ако КР. 8 нимало] ни мало КР. 
9 Иако] И ако КР. 10 иако] и ако КР. 11 У обичајена транскритгција 
о ви х  им ена код нас је  Палмерстон, Лојд Џорџ, Чемберлен. Аутор 
овде овако транскрибује ова им ена намерно, зацело  да би показао  
како  и х  он чу је , те су  стога и  остављена у  том облику. 12 нимало] 
ни мало КР. 13 донедавна,] до недавна, КР. 14 донедавна,] до не- 
давна, КР. 18такозвана] тако звана КР. 1внимало] ни мало КР. 
17 понеки] по неки КР. 18 Донедавна] До недавна КР. 19 Углавном,] 
У главном, КР. 20 понешто,] по нешто, КР. 21 такозвани,] тако зва- 
ни, КР. 22 бледоплавим] бледо плавим КР. 23 Иако] И ако КР. 
24 насред] на сред КР. 23 насред] на сред КР. 23 насред] на сред КР. 
27 усред] у сред КР. 28 понегде,] по негде, КР. 29 (1Уа1ез).] (1Уе11з). 
КР. Уместо им ена британске покра јин е, Ц рњ ански  је  омаш ком на- 
писао име већ  поменутог енглеског књ иж евника . 39 Напротив,] На 
против, КР. 31 иако] и ако КР. 32 штопгга,] што шта, КР. 33 штошта,] 
што шта, КР. 84 иако] и ако КР. 85 иако] и ако КР. 33 Иако] И 
ако КР.

ДОДАТАК
ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ И ДРУГИ ТУРИСТИЧКО-ПРОПАГАНДНИ

ТЕКСТОВИ

НАТТТЕ П Л А Ж Е  Н А  ЈА Д Р А Н У  
Стр. 419.

ЦаЗе р1аге па  Ја&гапи. — АТтпапаћ Јадгапгке  зЈгаге, Београд, 1927, 
стр. 282—336.

Ц азе рТаге па ЈаЛгапи. — Изд. Јадранска стража, Београд, 1927. — 
Текст из А лм а н а ха  Јадранске страже објављен као посебни 
отисак (са сопственом пагинацијом).
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1 усред] и аге<1 НП. 8 увече] и уебе НП. 3 којих] које НП. 
О во  хоје (очигледно  у  зн а ч е њ у  чиј а) н и ка к о  се н е  у к л а п а  у  тсон- 
текст. Вероватно је  посреди омаш ка. 4 И м еница  сунчање код Ц р-  
њ анског често добија зн ачењ е „сунчееа  светлост“. С/. „Неко чудно 
сунчаше облива све валове“, и л и  „Сунчање, као злато, тече“, итд. 
5 укруг] и кгие НП. * мали] МаИ НП. В ели к о  слово  у  Н П  је  за- 
ц ело  омаш ка. Н е постоји место „М а ли  О м иш аљ “. 7 укруг,] и кгие. 
НП. 8 мада] т а  <1а НП. * изблиза] \ћ бПга НП. •• Н едоумица: на 
пољу на мору и л и  напољу на мору? И једно  и  друго је  необично. 
11 помало] ро та1о НП. 12 понеки] ро пекј НП. 13 не зна] пегпа НП. 
14 издалека] 12 Па1ека НП. 15 боксита,] ПаикзИа, НП. 16 јужнофран- 
цуске.] јигпо Ргапсизке, НП. 17 премоштено] ргетоз!епо НП. 18 на- 
само] па аато  НП. 18 изблиза,] 12 ППга, НП. 20 ујутру,] и ји!ги, НП. 
21 увече] и уебе НП. 22 Вероватно изведено  од глагола  жрнати, 
што зн а чи  исто што и  жрвњати. 23 окна уместо окана. Непостојано 
а је  занемарено. С}., међутим, Омишаља, Прчању. 24 Пипун је  диња. 
25 увече] и уеде  НП. м надохват.] па Поћуа!, НП. 27 увече] и уесе 
НП. 28 надалеко,] па Па1еко, НП. 29 зачас,] га баз, НП. 30 М огуће је  
да је  уместо осетљива греш ком  одштампано осетљиво (осетљива би  
се вези ва ло  за  лепота); а ли  у к о л и к о  се осетљиво 'веже за  старо- 
грчко, онда се реченица  може овако  читати: „Као да [се] лепота 
свега што је  старогрчко дотакло, осетљиво, јо ш  [налази] у  о б лици-  
ма ове природе.“ 31 Мадера,] Мабејга, НП. 32 мада] т а  <1а НП. 
33 шестсто] 8ез1 з1о НП. 34 сребрносивим,] згећ то  51чип, НП. 35 По- 
које] Ро које НП. 38 помало] по мало НП. 37 Р е к л и  бисмо, 
и л и : „вино зван о  гр к “, и ли : „вино, такозвани гр к “. Аутор
као да је  направио  „ ком бинацију" тих д ва ју  реш ењ а, приеидно  
ом огућену одво јеним  писањ ем  пр и ло га  тако. 38 Ово н и је  јед и н и  
с лу ч а ј да Ц рњ ански  п и ш е  Ческа уместа Чешка. 38 издалека,] 12 
ба1ека, НП. 40 Сунчаница (с наглаш еним  првим  слогом) — још  
јед н а  р еч  код Ц рњ анског (поред и зраза  сунчање) ко ја  зн а чи  сун- 
чева светлост. 41увече] и чебе НП. 42ујутро] и ји1го НП. 43 шесна- 
ест] безћгаез! НП. 44 Понеки] Ро пеМ НП. 45 Понека] Ро пека НП. 
4,зато] га 1о НП. 47мада] т а  ба НП. 48 Косаче.] Козаса. НП. В еро-  
ватно је  у  питању штампарска греш ка, 49 О вде је  можда посреди  
штампарска греш ка. Сј. м ало ниже, као и  на  другим  местима, 
пепељасти. 50 мада] т а  <1а НП. 51 Н еобично: овде је  авет им еница  
м уш ког рода. 52 насред] па зге<3 НП. 53 Ко год] Ко§о<1 НП.

Б О К А  К О ТО Р С К А  
Стр. 456.

Б ока  Которска — В ока  Ко*отзка. — Јадранска стража, Београд, 
1928. (Текст на српскохрватском и чешком језику.)

В ока  КоГотзка — Сег Со1} иоп  Ко1ог. — Јадранска стража, Београд, 
1928. (Текст на српскохрватском и немачком језику.)

Без В оисћез б е  Ко1от — Т ћ е  Си1} о} Ко1от. — Јадранска стража, 
Београд, 1928. (Текст на француском и енглеском језику.)

1 најјужнији] најужнији БК. 1 2богатства,] богаства, БК. 3богат-
ства,] богаства, БК. 4 * * 7 беспрекорни.] безпрекорни. БК. 5 Пошто ;е
брош ура  Бока Которска об јављ ена  п о сле  Наших плажа на Јадрану,
изглед а ло  би да }е Ц рњ ански  „кориговао" писатве овог им ена и з
Херцегнови у  Ерцегнови. Међутим, н е  треба губити и з  вида  мо-
гућност да је  текст Боке Которске писан  раније. 8 мада] ма да БК.
7 улево,] у лево, БК. * док год] догод БК. * одувек.] од увек. БК. 
10 <ТАиз1тГа,'] д’Аустриа, БК. 11 ко год] когод БК. 12 богатство] бо-
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гаство БК. 18 ко год] когод БК. 14 ко год] когод БК. 15 покоји] по 
који БК. 14 Уместо бродоградилаца. П огреш но писањ е генитива м но-  
ж ине им еница  н а  — лад, не баш  ретко код Ц рњ анског. 17 одвајкада.] 
од вајкада. БК. 18 одвајкада] од вајкада БК. дан-данас] данданас 
БК. 20 иако] и ако БК. 21 издалека,] из далека, БК. 22 изблиза.] из 
близа. БК. 23 навише,] на више, БК.

ВЕБСНАОЕ
(Београд)
Стр. 475.

Ве1дгси1е. — Витеаи сеп1та1 <1е ргеззе, Београд, 1936.

1 И ако је  Ц рњ ански  знао ф ранцуски , не и зглед а  вероеатно 
да је  он написао оеај туристички водич Београда на  том је зи к у  
— као што, зацело , н и је  сам преводио  Наше плаже на Јадрану 
и л и  Боку Которску на нем ачки, енглески , ф ранцуски  и  чеш ки . 
С рпски, ауторски текст овог водича  Београда, међутим, н и је  са- 
чуван . Име преводиоца н и је  нам познато. 2 С удећи према речим а у  
заградама, овде се наб ра ја ју  „градови" (и ли  д елови  града?). Но у  
том случа ју , остало би необ јаш њ иво како  „четврти“ (град?) може 
бити „једна ве л и к а  к у л а “, а „шести" — „један стуб“. Можда је  
део текста омаш ком изостављен, тш је  због тога настала збрка. 
П исац можда набраја „седам ч уд а “ („шести“, „стуб“, уосталом, 
на зва н  је  „чудом"), а можда је  број седам у  н еко ј ве зи  и  са „седам 
бреж уљака". 3 Гетсемани је  врт на  поднож ју М аслинске горе б ли зу  
Јерусалим а, п а  се то да је  ц р к ва  „ личила  на  Гетсемани“ може 
објаснити само „сеакојаким  вртовима п у н и м  л е и и х  стабала" о ко -  
јим а читамо у  наставку. 4 Ф ранцуско  је л о  од лиснатог теста, нека  
врста тгите с различит им састојцима — месом, печуркам а, рибом, 
итд. 5 Омашка: и з  контекста би се за к љ у ч и л о  да је  и  Смедерево у  
„јуж ној С рбији". 8 Још  једна  омаш ка: турска каф а досад н и је  спо- 
менута. 7 Р ечи  е§115е ер1нсора1е у  ф ранцуском  је з и к у  зн а ч и ле  би, 
у  ствари, англиканска црква. Међутим, ц р ква  Криста К раљ а у  
Београду је  католичка. Аутор, дакле, м и сли  на  „ бискупску" ц ркву , 
ц р к в у  ко ја  је  седиште бискупа. 8 О вде тго сео ј тгрилици имамо је д н у  
од непрецизност и превода  на  ф ранцуски  у  ком е стоји ргепнегез 
есШЈопз. Не може бити р еч и  о „првим" издањ им а  — је р  свако  
штампано дело  има сво је  прво  издањ е  — еећ  о најстаријим (можда 
је  реч  и  о инкунабулам а), тј. о и зво р н и м  старим и  ретким издањ им а  
(рНпсерз). * Ф р анцуски  наслов  Ба СИе, у к о л и к о  треба да буде узет 
у  зн а чењ у  „стари (и ли  најстарији) део града“ — а ни јед н о  од оста- 
л и х  зн ачењ а  те р еч и  н е  би  овде  могло доћи у  обзир  — не одговара  
садрж ају оеог одељ ка  у  ко јем у се, и зу зе в  у  п р ва  три пасуса, не 
говори о „старом граду", већ  о Б еограду у  ц ели н и . 10 „М ача“ на  
спом енику захвалност и Ф ранцуско ј нема. Остаје нејасно да л и  аутор 
сматра да га треба „замислити", односно да је  та реч  оеде само 
метафора — и  да је  таква б ила  и  ва јарева  концепци ја .

Доносимо овде текст овог водича у  преводу  на  наш  језик:
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БЕОГРАД
ОПШТИ ПРЕГЛЕД 

Географ ски полож ај

Београд се налази на 20°27’ источне дужине и на 44°48’ северне 
ширине, на хридини која се попут рта пружа ка ушћу Саве у 
Дунав. Од та два водотока један представља најдужи, а други 
најзначајнији речни пут у Југославији. Град је подигнут на пади- 
нама последњих огранака бреговља Шумадије. То брежуљкасто 
подручје простире се на малој надморској висини од 75 до 150 м. 
Иза града се у позадини оцртавају обриси брегова над којима се, 
са својих 511 м висине, диже планина Авала. Својим уздигнутим 
положајем Београд доминира над пространом Панонском низијом 
која му се пружа у подножју.

Брдовити профил Београда, са његова три импозантна моста 
над рекама, уздиже се, величанствен. Већ издалека он опчињава 
поглед путника који му се приближава.

Београд, престоница Југо сла ви је

Београд и мали градови Земун и Панчево заједно чине посебну 
административну целину укупне површине од 242 км2, са преко 
300.000 становника.

Велики, тек изграђени мостови спајају Београд са Земуном и 
Панчевом. Од три посебна града сада настаје један једини: еко- 
номске везе, послови становника и захтеви модерног урбанизма 
спајају их у једну престоницу.

Град Београд у ужем смислу пружа се на јужним обалама 
Саве и Дунава, скоро у подножју планине Авале. Број његових 
становника премашује 250.000.

Становништво Београда се увећава упоредо са порастом поли- 
тичког и економског значаја овог града у историји Југословена. 
Београд је најпре био престоница мале Кнежевине Србије, затим 
Краљевине Србије, да би најзад постао престоница Југославије.

У својој далекој прошлости, током дугих векова турске влада- 
вине, Београд је у више наврата био велики град.

По ослобођењу Србије, Београд је почео расти као нов град. 
После првих устанака против Турака, број становника Београда 
јако је опао. Године 1820. Београд није имао више од 5.000 станов- 
ника, али већ 1842. имао их је  14.371. Од тада, број становника 
старе српске престонице непрекидно је  растао, да би, преко 24.768 у 
1866. години и 65.598 у 1884. години, досегао, уочи светског рата, 
скоро 100.000. Након стварања југословенске државе, поставши 
престоница Југославије, Београд се_ почео изузетно брзо развијати. 
Тако је 1931. године имао 241.542 становника.

Захваљујући непрестаном приливу нових досељеника, број ње- 
гових становника и даље се стално увећава, мада, у последње време, 
нешто споријим темпом. Тај раст становништва праћен је снажним 
развојем делатности у грађевинској индустрији.

Е коном ски  зн лча ј

Међу балканским земљама које је природа штедро обдарила 
богатствима, Југославија са својим дивним шумама и неисцрпним 
подземним благом, представља праву обећану земљу за све оне
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који траже могућности за повољно улагање капитала. Експлоата- 
ција рудника била је у средњовековној Србији изузетно успешна и 
привукла је у српске планине, у време блиставе владавине краља 
Милутина, многобројне стране рударе, нарочито оне из Саксоније.

Странци који се интересују за привредне ресурсе Југославије 
имају на располагању Уред за спољну трговину који ће им пру- 
жити сва потребна обавештења.

Иако се последице економске кризе још увек осећају, може 
се установити постепено обнављање пословног живота у Београду. 
Година најнеповољније конјунктуре била је 1933. Узрок застоја у 
пословима био је, првенствено, катастрофални пад цена пољоприв- 
редних производа, пад који је тешко погодио Југославију, пре- 
васходно пољопривредну земљу.

У југословенској спољној трговини (извоз и увоз) земље које 
заузимају прва три места јесу: Немачка, Аустрија и Чехословачка. 
Пре него што се прибегло санкцијама против Италије, Југославија 
је с њом одржавала најсвеобухватније трговинске везе.

За свој економски значај Београд дугује првенствено својим 
рекама. Сава се под њим улива у Дунав који такође прима, неда- 
леко одатле, и воде Тисе и Мораве. Околина Београда пружа 
велике могућности за смештај пространих речних лука. Нова бео- 
градска лука, чија ће изградња почети ове године, биће једна од 
најмодернијих у Европи.

С економског становишта Дунав је данас једна од најзначај- 
нијих река Европе. На њему се, наиме, укрштају еконбмски инте- 
реси Немачке, Чехословачке, Аустрије, Мађарске, Румуније, Русије 
и Турске, јер све су те земље заинтересоване за речни саобраћај 
на Дунаву.

Поред тога, Београд је значајно средиште железничког саобра- 
ћаја. У њему се, наиме, сустичу неке најважније линије: Лондон— 
Истанбул, Лондон—Париз—Атина; Берлин—Атина, Праг—Истанбул 
итд. Довршењем трансбалканских железничких пруга чија је из- 
градња управо у току Београд ће, због веза са Румунијом, Пољском 
и Русијом, још добити на значају.

Ваздушне линије Лондон—Индија, Париз—Алеп, Берлин—Баг- 
дад и толике друге, нове, које се сваке године уводе у све већем 
броју, чине Београд значајном раскрсницом ваздушног саобраћаја 
на европском континенту. Београдски аеродром је, разуме се, 
средишња и најважнија ваздушна лука свих унутрашњих линија 
ј угословенске авиј ације.

Велики аутомобилски пут Лондон—Африка и Лондон—Азија, 
који је  управо у изградњи и који је, уосталом, значајан за Париз 
колико и за Берлин, пролази кроз Београд.

У Београду постоји више великих финансијских установа. Већи 
део капитала скупља се у државним банкама. Београд има шезде- 
сетак банака и двадесетак штедионица. Те се установе мало-помало 
опорављају од великих губитака које су претрпеле у годинама 
економске кризе. Оно што је карактеристично за финансијско тр- 
жиште Београда — као и Балкана уопште — јесте постојање знат- 
ног броја малих банака. После рата настоји се да се оствари гру- 
писање банковних установа.

Београд има око сто педесет индустријских предузећа. Што се 
тиче индустрије, југословенска престоница досад се није могла 
мерити са другим индустријским центрима у земљи, као што су 
Осијек, Љубљана и, нарочито, Загреб.

Занатлије су започеле мукотрпну борбу са растућом конкурен- 
цијом индустрије. Београд има око седам хиљада малих занатских 
предузећа која још увек раде и која чак успевају да извезу вишак 
својих производа.
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Штампа из области економије и финансија заступљена је у 
Београду већим бројем новина и часописа.

Народна банка Југославије налази се у лепом ренесансном 
здању недалеко од старе Саборне цркве. Данашња монетарна поли- 
тика Југославије заснива се на дефлационистичким принципима. 
Народна банка откупљује све злато које производе југословенски 
рудници и чува га у облику полуга у својим трезорима.

Хипотекарна банка, која је државна установа и која исто тако 
игра значајну улогу у финансијским пословима у земљи, налази 
се код споменика кнезу Михаилу.

Монументално здање Поштанске штедионице, која је, уз Хипо- 
текарну банку, најмоћнија банковна установа, управо се налази у 
изградњи код нове зграде Народне скупштине.

Недалеко од нове зграде Народне скупштине, у једној модерној 
згради, налази се и Привилегована аграрна банка.

Београд и  туризам

Београд се налази на хридини која се уздиже над огромном 
равницом. Поглед отуда обухвата величанствену панораму која се 
простире по старим, најзад ослобођеним српским покрајинама Бач- 
кој и Банату. Ко једном угледа изразити профил града над сребр- 
настим тракама Саве и Дунава, више га не заборавља. Туриста 
свуда види- само бескрајне обрађене оранице, плодне њиве, села, 
а онда, у даљини, плаве брегове.

По свом положају, Београд је један од најлепших европских 
градова. Александар Хумболт га је упоредио са Лисабоном, Истан- 
булом и Штокхолмом. Великог југословенског научника Пупина, 
професора на универзитету Колумбија у Њујорку, београдска твр- 
ђава је својим положајем подсећала на гибралтарску.

Слика града на рекама по којима су раштркани бродови и 
чамци, ведра и весела под плавим подневним небом, завршава се 
плавичастом пирамидом Авале. У њој има топле дражи Оријента 
којему висока модерна здања дају известан американски одејај.

Најлепша панорама града и његове околине открива се са 
високе терасе хотела на Авали. Мало је места у Европи где се 
може уживати у тако величанственом погледу. У самом граду, 
најлепши поглед се пружа са калемегданске терасе. Одатле заласци 
сунца не изгледају мање величанствени него они у Риму.

Лепота положаја Београда одувек је опчињавала путнике. Њу 
су некада хвалили ходочасници који су туда пролазили на путу у 
Јерусалим, као и посланици и амбасадори који су се ту задржа- 
вали идући у Истанбул да изразе штовање европских дворова 
султану. У наше време, своје дивљење за југословенску престоницу 
изражавају финансијски магнати и велике филмске звезде које се, 
у пролазу, зауставе на београдском аеродрому.

Београд, као уосталом и читава Југославија, има данас пред- 
ност коју у очима туриста уживају нове земље. Херојска борба 
коју су Југословени водили у прошлости за своју политичку неза- 
висност, трагична улога коју су одиграли у светском рату, већ 
прослављене природне лепоте земље, сликовитост југослсзенеких 
градова и села, све то објашњава зашто су Југославија и, посебно, 
њена престоница, толико привлачне за туристе жељне нових ути- 
сака.

Кроз Београд пролазе скоро сви посетиоци чувених плажа на 
југословенској обали, или оријенталних градова Босне, или пак 
величанствених средњовековних манастира јужне Србије; тако исто 
и сви они који желе да виде дивље планине и упознају древне
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патријархалне обичаје Црне Горе, или да се диве њеним слаповииа 
или несравњивим језерима; најзад, и сви они који једноставно 
желе да се одморе у неком мирном граду, у сенци минарета или на 
обали најплављег од свих мора.

Београд је такође уз пут свима онима који путују на Исток 
или ка обалама Средоземног мора. Путовање Дунавом, на пример 
од Беча до Београда, на некоме од тек изграђених луксузних и 
комфорних југословенских бродова, представља најпријатнији до- 
живљај за све оне који путују с краја на крај Европе.

Београд је  дакле данас, без икакве сумње, један од најзаним- 
љивијих центара великог европског туризма.

БЕОГРАД У ПРОШЛОСТИ 

Кратак преглед  историје Београда

Геолози нам казују да се после повлачења Панонског мора које 
је  некад покривало долине Дунава, Тисе, Саве и Мораве, у време 
мамута и џиновских животиња из тог давног доба, пре отприлике 
тридесет векова, човек појавио на тлу Београда.

При копању земље за темеље београдских стамбених зграда 
откривене су кљове преисторијских слонова, па чак и људске ло- 
бање. Резултати ископавања која су у току у Винчи, недалеко од 
Београда, као да доказују да су на месту данашње југословенске 
престонице већ почетком бронзаног доба постојала људска насеља.

У преисторијском добу, размена робе пристигле са северних 
обала за ону која је долазила са југа, са обала Средоземног мора, 
вршила се зацело ту где је данас Београд. Реке Дунав и Босна биле 
су тада значајне артерије те трговине.

Захваљујући Херодоту, знамо да су стари Грци познавали 
околину данашњег Београда.

Сингидунум — што је најстарије име града — изгледа да је 
био келтско насеље. Келти су ту без сумње изградили утврђења 
којих су се у IV веку пре И. X. дочепала илирска племена. Крвава 
и драматична историја Београда, која траје до наших дана, почела 
је у време Илира.

Римско је царство коначно заузело тврђаву Сингидунума у 
време Августа. Остаци римског градитељства, нарочито путева с 
каменом облогом, сачувани су до наших дана. Римски путеви који 
су водили на Исток ишли су преко Сингидунума, а они за Запад 
преко Таурунума, данашњег Земуна.

Од III века пре И. X. Београд је био значајна римска колонија 
и напредни привредни центар. С војног становишта, постао је зна- 
чајно утврђено место нарочито после год. 271, у време када је цар 
Аурелијан прогласио Дунав границом Римског царства. Гарнизон 
Флавијеве легије био је у Београду. У време династичких сукоба, 
у логорима из околине Београда проглашено је више царева. Ду- 
навска легија прогласила је царевима Африканца Септимија Се- 
вера, затим Деција, који је био пореклом из Срема, те Јовија, ро- 
ђеног у Сингидунуму.

У време прогона хришћана, многи су мученици овде жртвовали 
живот за своју веру. Касније је  Сингидунум био седиште хришћан- 
ског епископа и такође, за извесно време, средиште аријевске 
јереси у подунавским покрајинама.

Римску тврђаву, која је  обухватала велика и лепа здања. 
археолози стављају на место где се данас налазе Калемегдан и 
палата православне Патријаршије. На терену данас смештеном 
између улица Краља Александра и Краља Милана откривени су
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остаци некадашњих римских терми, које су имале централно гре- 
јање, и једног акведукта, који је до њих доводио воду са подножја 
Авале. У београдским музејима могу се видети споменици који 
потичу из храмова и јавних здања Сингидунума.

Прва велика невоља задесила је Београд у V веку, у време 
најезде Хуна из Азије. Читав град, изузев тврђаве која се дизала 
над Дунавом, био је тада потпуно разрушен.

Београд је ускрснуо под византијском влашћу. Тада је био 
седиште византијских граничара, Гота и Херуска. У VI веку, Сла- 
вени и Авари јављају се први пут у историји Београда. О историји 
Београда из тог времена, па све до IX века, зна се сасвим мало, 
скоро ништа.

То је такође време када је Београд први пут назван својим 
данашњим, чисто словенским именом Београд, Бели Град. Он је 
био уточиште првим ученицима словенских апостола Ћирила и 
Методија.

Током следећих векова, околина Београда била је позорница 
бесконачних ратова између Византије и Мађара. У њима су и Срби 
активно учествовали, мада се колевка прве српске државе, коју је 
основао велики жупан Немања, налазила јужније, у срцу Балкана, 
у долинама Ибра, Таре и Пиве.

Београд је тада био предстража византијског царства, а Мађа- 
рима је у више наврата успевало да га се дочепају. За владавине 
мађарског краља Стевана II београдска тврђава била је чак пот- 
пуно разрушена, а камење рушевина, које је  пренето на другу 
обалу Саве, послужило је за изградњу земунских утврђења.

Касније су Византинци разрушили Земун и вратили камење на 
јужну обалу Саве. Београд није био поштеђен ни у време крсташ- 
ких ратова. Крсташи су прошли кроз Београд, да би затим долином 
Мораве прешли преко Балкана.

Српски краљ Драгутин, заподевши борбу са својим братом 
краљем Милутином, задржавао се у северним деловима своје др- 
жаве. Уз помоћ мађарског краља, Драгутин је заузео Београд који 
је тако, године 1284, први пут постао престоница једног српског 
краља. Касније, у ратовима против Мађара крајем XIV века, Бео- 
град је, под царевима Душаном и Лазаром, победоносно одолевао 
свим нападима.

Прави оснивач српског града Београда и његов најмоћнији 
заштитник у средњем веку био је деспот Стеван Високи, син цара 
Лазара. Тај велики војник, философ, песник и васпитач свог 
народа учинио је Београд веома значајним трговачким градом. Две 
луке на Дунаву, утврђења, болнице, цркве и лепи перивоји били 
су пројектовани и довршени под просветљеном владавином овог 
деспота, страсног ловца, који је волео да лови соколом у околини 
Београда.

Деспот Стеван је наредио да се око града изгради појас утвр- 
ђених кула и шанаца. Довео је  у Београд многобројне странце и 
дубровачке трговце којима је, ради напретка града, дао права сло- 
бодних грађана.

Његов званични историчар, Константин, оставио нам је опис 
тог Београда — опис који нам, мада је дат у тону прстсране хвале, 
ипак омогућава прилично тачну представу о граду какав је био у 
то време. Ево тог описа из пера средњовековног хроничара:

„То је велики и древни град, смештен на изванредном поло- 
жају каквих је  мало у свету: раширен на веома великом простору 
и са бродовима који му дају крила, то је заиста краљевски град, 
који има утврђења свих врста и снабдевен је сваковрсном робом. . .
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„А ко би могао да опише, онако како она то заслужује, лепоту 
положаја и лепоту многобројних здањИ која је овде подигао деспот, 
за људе који су живели унутар и ван високих утврда.

„Украсио је царски дворац многобројним разнобојним купо- 
лама, а око тврђаве, с оне стране њених бедема, дао је  да се 
ископају изванредни шанци. Подигнут, у ствари, на седам брежу- 
љака, тај велики и лепи град личио је на Сион из племенитог 
Јерусалима.

„Други (град) је ниже, на рекама, где се налази лука за бро- 
дове, северно од великог града, попут доњег града у Јерусалиму. 
У том другом граду, све личи на онај који је смештен у подножју 
брда Сиона, где се налази узвишени гроб. А трећи (град) је око 
пристаништа господаревих бродова, заштићен многобројним утвр- 
дама. Четврти је  велика кула, која по својим шанцима, по томе 
како је грађена и по свом смештају личи на сам дом Давидов. 
Пошто смо њу прешли, долазимо до петог у коме се чувају ризнице 
господареве. А шести је стуб на истоку града, између двеју кула. 
Тај стуб, чудо коме нема равна, подигнут је  на висину бедема и 
видан из велике даљине. Седми је на западу, са другим царским 
дворцем. Туда, као неким тајним путем, часни господар је  пролазио 
одлазећи на обалу, ка својим бродовима.

„А Горњи град, на истоку, западу, северу и југу, затварају 
четири велике капије, док се пета отвара према унутрашњости 
града. Ту су, дакле, велике капије на истоку и југу, са високим 
стубовима и покретним мостовима, као и једна мала капија на 
западу, са покретним мостом, и мала капија на северу која води у 
Доњи град и ка рекама. А капијом која води према кули излази се 
и на мост који над јарком придржавају ланци. Граду се могло 
прићи само с јужне стране, док је на истоку, западу и северу био 
добро утврђен и окружен рекама.

„А источно од тврђаве налази се једна велика црква; ка њој 
се силазило као ка потоку Кедрону и личила је  на Гетсемани. Била 
је то митрополитска Успенска црква, окружена манастиром, свако- 
јаким вртовима пуним лепих стабала величанственог изгледа, се- 
лима и другим настамбама; ту је  било седиште београдског митро- 
полите, егзарха свих Срба. У доба овог часног господара та је 
црква дакле била најбогатија, богатија од осталих. Наредио је да 
се у част тројице великих светитеља, у Периволији, подигне нова 
црква која ће послужити и као вечно почивалиште његовом 
архиепископу. Он је дао да се изгради и дом за болесне са црквом 
посвећеном великом светитељу, св. Николи Чудотворцу умиритељу 
вода, и дао је да се у вртовима засаде сваковрсне одабране 
воћке, те обдарио дом селима и богатим приходима; ту су се угош- 
ћавали и неговали болесници и странци.

„Из свих крајева земље довео је најбогатије људе, настанио 
их у том граду и обасуо их почастима какве је некада у свом граду 
уживало дванаест апостола. Ослободио их је било каквог кулучења 
к  дао им свечано и чврсто обећање да повластице града неће ничим 
бити нарушене, позивајући се на милост којом га је Бог обдарио; 
ослобођење од свих кулука било је потврђено и указом који је био 
запечаћен златним печатом; ко год јв  желео да се бави трговином, 
могао је слободно да се креће; за то му је било довољно да прибави 
исправу оверену печатом којом се тврди да је он грађанин тог 
града, Па није нигде плаћао ни царину ни путарину. Затражио је 
и постигао код суседних земаља, па и код самог мађарског краља, 
да трговци и код њих уживају исте повластице. Тако да су из свих 
суседних земаља људи непрестано придолазили у град, чије се 
становништво за кратко време знатно увећало. Али што је више 
град растао, то више је  овај човек, пун великих идеја, постајао
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незасит. Зато је  наредио да му се из његових земаља и даље шаљу 
одабрани људи, па их је, као некада Нехемија у Јерусалиму, на- 
стањивао. На тај начин се шегов град развијао обилујући у свему 
што је  потребно, баш као и двор цара. И тако се град развијао, а 
уметност и наука су у њему сваки дан све више напредовале, па 
се, као и поводом Јерусалима, могло узвикнути казујући: Баци 
поглед око себе и види своју децу на окупу.“

После смрти деспота Стевана Лазаревића Београд је  постао 
главни бедем хришћанства у ратовима против Турака. Он је  био 
највавкнија тврђава Европе у њеној борби против Азије.

Године 1456. султан Мехмед II, освајач Цариграда, појавио се 
са двеста бродова и триста топова пред бедемима Београда. Војском 
хришћана командовао је  чувени мађарски генерал румунског порекла 
Јанош Хуњади. У одбрани града нарочито се истакао фрањевачки 
калуђер Иван Капистран; он је са распећем у руци стајао усправљен 
на бедему, док су војници засипали Турке кишом стена и запаље- 
них буктиња, умочених у смолу и сумпор.

Куга је у редовима војника направила страшну пустош. Двојица 
вођа хришћанске војске умрли су од ње, али они који су најокрут- 
није трпели у борбама између хришћана и муелимана били су Срби, 
српски народ, као и Хрвати и Словенци, којих је тада било много у 
свим хришћанским војскама.

После тридесет дана борбе и крвопролића, год. 1521, на беде- 
мима Београда подигнут је  Пророков барјак. Православни станов- 
ници Београда бачени су у окове и као робље одведени у Турску. 
У Цариграду је  у то време постојало читаво једно хришћанско 
предграђе, названо Белиград-Махала. ГРад Београда отворио је  пут 
Турцима који су се убрзо нашли пред капијама Беча.

Турски султани сматрали су Београд једним од најважнијих 
градова свог царства. Турски путници одушевљено говоре о утврђе- 
њима, капијама, џамијама и перивојима Веограда. Турски писац 
Евлија Челебија каже да је  Београд, после Истанбула, био најлепши 
град царства. Према том писцу, Београд је крајем XVII века имао 
98.000 становника, 100 палата, 210 џамија, 6 каравансераја, 3.700 ма- 
гацина и 7.000 амама. Становништво су у то време сачињавали 
Турци, Грци, Срби и Јермени. Трговина је  била у рукама Дубров- 
чана и Јевреја.

Српски народ је, међутим, чак и под турском влашћу сачувао 
свој властити културни и економски живот. Већ 1552. кнез Радиша 
Дмитровић имао је штампарију у Београду. Срби су, у турском 
Београду, имали лепу цркву посвећену арханђелу Михаилу.

Турци су све до 1688. остали господари Београда који је на тај 
начин више од два столећа био оријентални град.

Тек у XVIII веку Београд је опет постао хришћански град. 
Принц Еуген Савојски и маршал Лаудон преотели су га од Турака, 
али највећи део њихових војски чинили су Срби и Хрвати, а одлу- 
чујућу победу код Сенте извојевале су српске регименте.

Под аустријском влашћу, у Београду се настанило много из- 
беглица из Немачке. Ту су имали католичку бискупију, школу 
латинског и шест цркава.

На месту преко пута данашње православне Патријаршије била 
је подигнута нова српска црква.

Тај град западњачког изгледа, са кућама барокног стила, није 
био дутог века. Јуна 1740. Турци су поново освојили Београд и опет 
му дали оријентални изглед. Аустријска војска успела је год. 1789. 
да ослободи град, али тек закратко, јер су га Турци две године 
доцније поново заузели.

Почетком XIX века избио је  српски устанак, да би се потом 
раширио попут шумског пожара. Као нгго каже један српски писац
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из тог доба: „Чаша беше превршена." Карађорђе, вођа српских 
устаника, ушао је 1807. у Београд. Српска раја васелила је  градска 
предграђа.

Међутим, нова и страшна катастрофа погодила је српски народ 
године 1813, када је  устанак сурово угушен.

Тек у време кнеза Милоша, након примирја које је уследило 
после новог устанка, Срби су се у већем броју настанили у граду 
чија је  цивилна управа прешла у њихове руке, док су се Турци 
задржали само у тврђави.

Почев отприлике од 1830. године за Београд почиње ново доба. 
Под владавином кнеза Милоша, у вазалној кнежевини, развија се 
снажна грађевинска делатност; тада су саграђени кнежев „конак“ 
и здања некадашњег Министарства финансија и царине — зграде 
које постоје и у наше време.

Почетком владавине кнеза Милоша Београд је био неугледна 
паланка уских, кривудавих и блатних улица. Град је био окру- 
жен бедемима и шанцима; између кућа простирали су се пашњаци 
ограђени дрвеним тарабама. „Пре сто година“ — прича нам један 
историчар Београда — „тамо где је  данас раскрсница Славија по- 
чињале су густе букове шуме Шумадије кроз које су зими лутали 
вукови и у које је било опасно заћи без пушке.“

Кнез Милош је  енергично и без предаха радио на опоравку 
града. Био је то свечан тренутак када су, тих дана, звона први 
пут зазвонила са православне цркве.

Средином XIX века Београд је био мала престоница српске 
кнежевине, град који је покривао мало простора, али коме је 
будућност много обећавала. Почеле су се издавати новине, отво- 
рена је „Велика школа“, језгро будућег Универзитета; основани су 
једна богословија, једно позориште и једна библиотека. Српско 
учено друпггво развија у њему своју делатност.

Српско грађанство ствара се машо-помало у граду који се 
шири и с ону страну шанаца и бедема.

За владавине Александра Карађорђевића почело се градити 
на теренима који данас чине центар града. Кнез је дао да му се 
ту сагради двор, па је на месту где се налазила турска трошарина 
мало-помало никао европски град. Тај крај, који је данас средиш- 
ња раскрсница престонице, задржао је своје турско име Теразије.

Међутим, Београд се чак ни у то време још увек није могао 
сасвим слободно развијати. На месту где се данас налази трг „Зе- 
лени венац“ још је било каљуга и циганских колиба.

Историја Београда ушла је  у пресудну фазу 1867. године, 
када је султан поверио „чување" тврђаве кнезу Михаилу.

Изглед Београда променио се тек после 1880. За владавине 
краља Милана живот у граду доживео је снажан полет и град се 
почео развијати по утледу на градове западне Европе.

За време светског рата Београд је много страдао од страшних 
бомбардовања чија је мета био. На обалама Саве и Дунава во- 
диле су се крваве борбе, а до још погубнијих судара дошло је на 
савским адама.

Али тек после рата Београд је могао да покаже своје право 
лице. Град је тада доживео вртоглав успон.

Београд у  врем е К неж евине С рбије

Као пгго је током скоро непрестаних ратова ишчезао Београд 
Сулејмана Величанственог, тако није више остајало трага ни Бео- 
града краљева, царева и деспота.

Оснивач српског Београда, кнез Михаило, ком е. су пут про- 
крчили већ Карађорђеви устаници, створио је  у  условима мира
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један нови град, надахнувши се истинским потребама урбаног 
живота. Дао је да се саграде цркве по угледу на оне из других, 
напреднијих српских крајева, као и „конаци“ и удобне палате у 
источњачком стилу, те јавна здања у којима су опонашани аус- 
тријски узори у стилу царства. У предграђима је  сачувао оно што 
је  у турским градовимз било најбоље: перивоје, воћњаке и благо 
жуборење чесми.

Кнез Александар уредио је центар града, а под кнежевима 
Михаилом и Миланом изграђене су многобројне приватне куће 
европског изгледа.

Препустивши Турцима тврђаву, кнез Михаило се трудио да 
развије српски део града и у томе је  успео. У данашњем Бео- 
граду странац још увек може да< препозна међе тог старог срп- 
ског града који је, заједно са остацима из турског доба, скоро 
сасвим ишчезао.

Карађорђе је морао да савлада велике тешкоће и због тога 
што су високо свештенство ерпске цркве дотад сачињавали Грци. 
Под владавином кнеза Милоша дошло је у том погледу до вели- 
ких промена. Он је  све високе црквене положаје поверио Србима. 
Читав српски део града концентрисао је око Саборне цркве, у 
крају где су се некад налазили бивша митрополијска црква и 
најлепши део Београда из доба деспота.

Саборна црква (која се налази на углу Улице краља Петра 
и Богој ављенске улице) својим барокним стилом пружа представу 
о новим тенденцијама које су преовладавале у време када је  са- 
зидана (1836—40). У тој цркви је  проглашена аутокефалност Срп- 
ске православне цркве, ту је такође после једног мрачног периода 
југословенске историје, крунисан краљ Петар I Ослободилац. Ту 
су сахрањени кнез Милош и његов син, кнез Михаило.

ГВред улазом, с десне стране, налази се гроб Доситеја Обра- 
довића. Тај рационалист је  први међу Југословенима указивао на 
огромни значај ширења обрззовања у народним масама, и, као 
министар јавног образовања, у време првог српског устанка, ос- 
новао је  у Београду прву „велику школу", чије здање још увек 
постоји.

Лево од улаза је гроб другог великог човека, Вука Караџића, 
једног од највећих филолога XIX века, члана многобројних уче- 
них друштава. Он је  уместо старог црквеног славеносрпског 
језика увео народни језик који је после тога постао и књижев- 
ни; он је спровео реформу ћириличног писма. Српска народна 
поезија, коју је учинио познатом у Европи, одушевила је Гетеа, а 
Ранке, одржавајући везу с њим, написао је историју српског 
устанка. Поезија, историј а и фолклор Јужних Словена били су 
током читавог XIX века проучавани у свим европским земљама, 
захваљујући заслузи Вука Караџића, чијим су се поетским откри- 
ћима дивили Валтер Скот, Мериме, Ламартин, Мицкијевич и 
Пушкин.

У Саборној цркви треба се још дивити прекрасном иконос- 
тасу и ј едној лепој слици Димитрија Аврамовића из 1838. године. 
Али током великог рата црква је била озбиљно оштећена.

Од лепих приватних здања из тог доба преостао је  „конак“ 
кнеза Милоша који се налази на неколико корака од Саборне 
цркве (Богојављенска1 улица бр. 8). То је био први двор суверена 
ослобођене Србије; изграђен је 1831. у источњачком стилу, чије 
многобројне примере налазимо у свим градовима на Балкану. Ка- 
рактеристике тог стила су велики кров са надстрешницама, 
„ћо-то'-'ибпбоАУ8“ кроз које се из унутрашњости зграде отварају 
широки видици у свим правцима, многобројни прозори у хоризон- 
талној линији и декоративни димњаци. Целина оставља пријатан 
утисак потпуне једноставности.
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У тој се згради током више година одвијао приватни живот 
прве владајуће породице у обновљеној Србији. Ту је  кнез Милош, 
уз огшиште, окружен својим саветницима, разрађивао своје пла- 
нове. Иза тих је  прозора кнегиња Љубица упознавала страхоте љу- 
боморе; ту је умро њен старији син који је  владао само двадесет 
шест дана.

Из времена кнеза Милоша још увек постоје две приватне 
куће, смештене сасвим близу „конака", преко пута Саборне цркве; 
лако их је препознати. У једној од њих налазиле су се прва по- 
шта, прва штампарија и прва апотека у Београду. Улица испред 
Саборне цркве била је некада тако уска да су се у њој две во- 
ловске запреге једва могле мимоићи. Било је  у њој много пекара, 
млекарница, крчми и бакалница. Тадашњи изглед трговачких улица 
у Београду описао је у својим мемоарима пруски официр Ото ф. 
Пирх. Такве слике путник ће још коју годину моћи да виђа 
уживо по балканским градићима. Безбедност коју су људи, у доба 
кнеза Милоша, уживали у граду, постала је  пословична. Када би 
трговци, у подне, напуштали своје радње, не би се помучили чак 
ни да их закључају. Задовољили би се тиме да на врата попреко 
ставе штап као знак да су одсутни. Злато, сребро, евила и друга 
драгоцена роба остајали су тако сатима без надзора, али нико из 
гомиле пролазника није ни помишљао да их дирне. У наше време, 
такви обичаји још увек се могу видети у Призрену, Тетову, 
Охриду и другим старим градовима јужне Србије.

На улицама Београда, у то време, нису се виђале жене. У 
баштенске тарабе уграђивана су враташца, и жене су, кад би од- 
лазиле у посету, могле да пређу читаве четврти а да не изађу на 
улицу.

У решавању проблема управе над градом кнез Милош је при- 
бегавао енергичним методама. Тако је наредио да се спале прљави 
ћумези у предграђу Сава-Махала, како би натерао њихове ста- 
новнике да их напусте и настане се на неком другом месту. У то 
време, на обалама Саве, тамо где се данас диже велики земунски 
мост, још увек се могло видети како пролазе каравани камила. 
Било је  строго забрањено „пушити на улици пред Саборном 
црквом, па чак и проћи туда са празном лулом“, под претњом 
да се буде кажњен „за богохуљење и непоштовање цркве“.

Веома је занимљиво проучавати завршне фазе пропадања тог 
турског Београда из времена када се стварао нови, српски град. 
Споменимо овде једну анегдоту коју је, о свом проласку кроз Бео- 
град 1834. године, испричао француски дипломата Боа-ле-Конт. 
„На улици, којом је  случајно пролазио кнез, радио је један Тур- 
чин. Одложивши свој алат, он је  сео насред колника, прекрстио 
ноге и упалио чибук, гледајући кнеза право у очи с охолим пре- 
зиром, иако му је, у ствари, била и те како потребна нечија ми- 
лостиња. Милош је наредио да се Турчину на лицу места одрапи 
двадесет удараца батином, те да му се потом удели поклон."

Већ оног дана када је кнез Милош почео да уређује своју 
престоницу, читав та|ј турски Београд био је осуђен да нестане. 
Звона Саборне цркве била су најсавршенији симбол тог васкрсења.

Турски паша наредио је да му позову војводу Цукића, Мило- 
шевог заменика, и упитао га шта ће се догодити ако га Турци 
отерају ударцима сабље у тренутку кад звона буду постављена, а 
војвода је одговорио: „Мени је свеједно, јер знам да ћу погинути 
од турских руку ако поставим звона, а од Милошевих ако их не 
поставим. А више волим да ме усмрте Турци пошто извршим 
своју дужност, него да ме кнез Милош погуби као недостојног 
службеника."
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Неописива је била радост која је  обузела Милошеву престо 
ницу кад су се звона у њој први пут зањихала. Народ је играо 
у колу на улици пред црквом, дуж савске обале, па све до места 
где се данас налази Народно позориште. Могло се видети како 
старце, и болесне на самрти, преносе у цркву, на њихову жељу, 
да тамо дотакну ужад звона, те да чују њихове прве звуке и умру 
срећни. Родитељи су доносили своју нејаку децу да дотакну уже, 
и скоро читаву недељу дана звона су звонила без престанка.

После Милошевог доба, значајан напредак у уређењу и улеп- 
шавању Београда остварен је нарочито за владавине кнеза Алек- 
сандра (1842—1858). Тај кнез је заслужан за уређење центра града. 
Време је избрисало последње остатке најупечатљивије капије тог 
турског Београда, зване Стамбол-капија, која се налазила с десне 
стране данашњег споменика кнеза Михаила.

Привремени двор кнеза Александра, као и његов „нови“ двор 
у романскоготичком стилу, знамо само по сликама из тог доба. 
Нема више ни здања у коме је тада заседала Народна скупштина.

Али зато још увек постоје многи трагови духовног живота и 
многобројне институције настале тих година.

За владавине кнеза Александра створене су истинске основе 
државне администрације, као и многе јавне службе. Високи чинов- 
ници и богати становници подигли су себи тада нове куће. Почео 
се развијати и друштвени живот престонице. Године 1844. про- 
глашен је  први српски Грађански законик, а 1853. први Кривични 
законик. Створени су судови, као и нове основне школе. Један 
лицеј већ је постојао у Београду. „Велика школа“ имала је од 
тада у свом саставу и Правни факултет, а касније јој је  придодат 
и Факултет природних и техничких наука (1853). За владавине 
кнеза Александра основане су трговачка школа, војна академија 
(1850) и пол>опривредна школа. У то исто време дошло је и до ос- 
нивања Народне библиотеке и Народног музеја.

Тих година, када су се у Београду могли видети први ци- 
линдри, прва одела и први балови, створена је и прва позоришна 
публика, која није само уживала у комадима из националног ре- 
пертоара, већ је  умела да цени и драмска ремек-дела страних 
књижевности, међу осталима Шекспирове и Шилерове трагедије, 
извођене у тумачењу српских глумаца, међу којима је било и не- 
колико великих позоришних имена. У то време, у престоници је 
сваке године објављивано, у просеку, 45 нових књига.

Синови јучерашњих бораца проучавали су Цицерона, Цезара, 
Тацита, Светонија, Виргилија. Једна синовица кнеза Милоша већ 
је имала клавир и писала стихове. У београдским су школама тада 
изучавани Клопшток, Хердер, Виланд, Лесинг, Гете, Шилер, 
Клајст, Фос.

Један хроничар пише да је у школским приручницима из тог 
времена православна веронаука заузимала само три штампана 
листа, док их је митологији припадало двадесетак.

У једној јединој години (1847) настало је  неколико књижев- 
них ремек-дела која се данас сврставају међу најзначајнија у срп- 
ској књижевности.

Сасвим је  природно то што је  млада престоница кнеза Алек- 
сандра имала знатно веће амбиције него Београд кнеза Милоша.

Из тог романтичног Београда кнеза Михаила, сина Милошевог, 
преостало је  неколико кућа у чијој су нам архитектури сачувани 
трагови тог доба.

То су: здање кнеза Михаила у парку пуном ружа, код да- 
нашњег Министарства финансија; Вознесенска црква, у којој се 
налазе Милошева звона и величанствен иконостас, дело Стевана 
Тодоровића, а која је у оно време била црква гарнизона кнеза 
Михаила; те најзад, и пре свега, бивша зграда Универзитета
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(Краљев трг бр. 1) и стари парк у бањском месту Аранђеловцу, 
са некадашњим дворцем кнеза Михаила.

У то време дошло је до процвата романтизма међу синовима 
јунака који су васкрснули Србију и који су за тако кратко време 
остварили један такав развој. Био је  то град кнеза Михаила, мужа 
мађарске аристократкиње грофице Јулије Хуњади, песника који 
је бомбардовао лорда Палмерстона својим — у исти мах патетич- 
ним и ироничним — одговорима на немачком језику. Живот тог 
кнеза био је  прави роман, а његов крај трагедија.

Мада су у првим столећима средњег века створили више раз- 
личитих држава, Срби, Хрвати и Словенци имали су сличну суд- 
бину. Оно што им је  нарочито било заједничко била је борба за 
слободу и тешкоћа да се одрже на немирном тлу Балкана, најпре 
између Рима и Византије, а касније између аустријских царева и 
турских султана, те да одбране своју духовну баштину и од Истока 
и од Запада. Вековима су трпели ударце којима је било изложено 
то место на размеђи тих двају светова. Од почетка своје исто- 
рије, сва племена настањена између Алпа и Јегејског мора 
сматрана су, најпре од стране византијских царева и генерала, 
а касније од Турака, једним јединим народом који говори један 
исти језик. Таквима их је видела и Венеција.

Чак ни у средњем веку, владари и високи црквени достојан- 
ственици нису сматрали да су Срби, Хрвати и Словенци три раз- 
личита народа. У време босанског краља Твртка, после више слич- 
них покушаја, створена је уједињена држава слична данашњој 
Југославији. ПРд турском влашћу и касније, у књижевности и у 
црквеним круговима, суштинско схватање о етничком јединству 
Јужних Словена никад више није изгубљено из вида, мада је тај 
народ био подељен, растављен границама трију држава и изложен 
супротним утицајима.

Кад је почетком XIX века обновљена српска држава, Кара- 
ђорђев политички програм истицао је да судбина српског народа 
не може бити одвојена од судбине његове крвне браће из других 
илирских крајева, која говоре истим језиком. То је било јасно ре- 
чено у дипломатским актима упућеним Наполеону.

У време кнеза Милоша, „илирски" покрет Хрвата и Слове- 
наца потврдио је јединственост језика, књижевности и цивилиза- 
ције Јужних Словена и прецизно формулисао њихове тежње ка 
политичком и националном јединству.

Знатно раније, у свом Р ечни ку , Хрват Јамбрешић је општим 
именом Илири назвао Хрвате, Славонце, Далматинце, Босанце, 
Србе, па чак и Бугаре.

Гроф Јанко Драшковић је у својим говорима бранио идеју, 
драгу илирским романтичарима, да би Срби, Хрвати, становници 
Корушке и друга браћа илирске крви морали напустити своје пар- 
тикуларизме и ујединити се у једну велику националну заједницу. 
„Ко год хоће да добије бистро вино, мора се задовољити мутном 
широм, која је у почетку слатког и пријатног укуса, да би кас- 
није постала кисела и жестока и таква остала док год унутарње 
врење не преовлада и не потисне грожђе ка дну или га избаци 
на врањ, тако да вино, како и доликује, постане бистро. Наш је 
пак виноград читава велика Илирија." То читамо у илирској Д а- 
н и ц и  из 1837.

У свом политичком тестаменту под насловом Начертаније, Га- 
рашанин се не обраћа само Србима, већ и Илирима, Далматинцима 
и Хрватима.

У време мађарске револуције хрватски бан је заратио са Ма- 
ђарима тек пошто се у Београду договорио са кнезом Александром. 
Српског патријарха и хрватског бана народ је понео у тријумфу;
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у католичкој цркви у Загребу, 24. маја 1848, служена је  миса на 
славенском језику, након чега су сви присутни отишли у право- 
славну цркву где је „дошло до братимљења католичких редовника 
и православних ггопова". Штампа је  тада писала да би требало 
да се сви Срби и Хрвати уједине. Црна Гора је  хрватском бану 
понудила да склопе савез. Ђаковачки бискуп Штросмајер пропо- 
ведао је  да би сви Јужни Словени требали да чине „само једно 
политичко тело у коме куца једно једино срце“.

Године 1861. за!кључен је српеко-бугарски споразум. Њиме се 
предвиЈзало ствараиће једне државе на чијем би челу био кнез 
Михаило. Уз то, априла 1867, хрвагски Сабор је  усвојио резо- 
луцију у којој се каже да он, Сабор, „признаје да су српски и 
хрватски народ равноправни и истоветни један другом“.

Трагична смрт кнеза Михаила у Топчидеру прекратила је  све 
те политичке снове. Политичко деловање у циљу уједињења Сло- 
венаца, Хрвата и Срба у једну једину независну државу настав- 
љено је  тек пошто је  на престо дошла династија Карађорђевића.

Град и з  х и љ а д у  и  је д н е  н о ћ и

Многи страни туристи још увек траже баснословни град из 
хиљаду и једне ноћи. Оријентална драак цамија, вртови у којима 
жуборе чесме, сликовите ношње, меланхолични глас мујезина, све 
то постоји у Јутославији, у градовима као што су Сарајево, Мостар, 
Травник, Пећ, Призрен, Дебар, али мало је трагова од тога остало 
у Веограду.

Последњи остаци Београда из доба Сулејмана Величанственог 
ишчезли су већ давно; ретки оријентални трагови који још по- 
стоје потичу из доба турског опадања. То није оно што је  карак- 
теристично за Београд.

Нестала су турска гробља која су се налазила у центру града, 
као и скоро све турске куће. Ту и тамо још се може наћи понеки 
траг из тог времена, као што је, на углу Краљевог трга и Виш- 
њићеве улице, гроб шеика Мустафе, који је  био родом из Бео- 
града и поглавар секте дервиша „Саади“. Поред гроба на коме се 
налазе занимљиви записи на арапском, још увек се врше мусли- 
мански обреди.

Од многобројних џамија из турског Београда остала је  само 
Бајракли-џамија која потиче из XVI века. Ту џамију, која је  у 
доба аустро-турских ратова претворена, за кратко време, у хриш- 
ћанску цркву, обновио је краљ Милан.

Београд у  незаборавним  данима 1914.

Већ у време балканских ратова, сваком објективном посмат- 
рачу било је  јасно да на јутоистоку Европе морају настати једна 
нова држава и нова нација.

Насупрот улазу у Калемегдан, код угла где се налази хотел 
„Српска круна“ који је  био сведок ратова српских кнежева, још 
увек се налази здање Посланства где се, једног летњег дана 1914, 
десило неколико најпресуднијих догађаја савремене историје: ту 
је  умро руски министар Хартвиг; одатле се кренуло по српски 
одговор, итд.

У Улици краља Милана, насупрот Краљевском двору, може се 
видети зграда некадаптњег Царског посланства Русије, које је  тих 
незаборавних дана одиграло једну од најважнијих улога.

На углу Улице краља Милана (бр. 25) и Франхопанове налази 
се мала једноспратна кућа у којој су се некада окупљали пред-
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ставници Ср»бије на Берлинском конгресу и која ће касније по- 
стати српско Министарство иностраних послова. На другом углу 
налази се менажа официра храбре војске чији су се војници тада 
тек вратили својим домовима, после три рата, у нади да ће најзад 
моћи да се одморе од поднетих напора Судбина је друкчије од- 
лучила.

Данас се на ушћу Саве у Дунав развија модерна престоница 
једног младог народа којој се, после свега што је  претрпела у 
својој дугој историји, смеши, изгледа, лепша будућност.

КАКО ДОЋИ ДО БЕОГРАДА И БОРАВИТИ У ЊЕМУ 

К ако  се стиже у  Београд  

ВАЗДУШНИМ ПУТЕМ

До југословенске престонице, разуме се, најбрже се може 
стићи авионом. Зазсваљујући уведеним линијапиа, нема великог 
европског града из којега се не може доћи до Београда за мање од 
једног дана. На земунском аеродрому укрштају се велике транс- 
кокгиненталне ваздушне линије које користе компаније из Хо- 
ландије, Немачке и Француске. Југословенска компанија „Аеропут" 
обезбеђује редовне везе на линијама Београд—Љубљана—Сушак, 
Београд—Сарајево—Дубровник и Београд—Скопље—Солун.

Компанија „Аеропут" (уред: Краља Петра 36) бесплатно пружа 
заинтересованима сва обавештења о ваздушшш везама, ценама 
аеротаксија итд.

РЕЧНИМ ПУТЕМ

Дунав је још увек, барем за путнике којима се превише не 
жури, најпријатнија саобраћајна веза између западне Европе и 
Оријента. Путовање бродом од Беча до Рушчука ни у чему не 
заостаје за најлепшим крстарењима. Комфорни југословенски бро- 
дови који одржавају ту линију могу се препоручити свим тури- 
стима.

ВОЗОМ

Београдска железничка станица је  старо здање, изграђено у 
време кнеза Михаила. У њој се налазе добар ресторан са мадом 
баштом, киосци са новинама, продавница дувана, као и биро за 
информације. На перонима, путницима етоје на располагању во- 
дичи путне агенције „ГЕутник", који говоре више језика.

Путник може без бојазни поверити пртљаг носачима на ста- 
ници, од којих сваки има свој број.

На излазу чека ред таксија. Тарифа: 8 динара за старт и 
1 динар за сваких сто метара. За пртљаг: 5 динара по колету, или 
10 динара за више колета.

Аутобуси великих хотела чекају долазак свих експресних во- 
зова. Пред станицом су фијакери и трамваји.

ЦЕСТОМ

Југословенске цесте се још увек не могу поредити са асфал- 
тираним путевима у Француској, Италији, Холандији или Немачкој;
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међутим, стање цестовне мреже је  далеко од тога да буде онако 
рђаво како се то углавном замишља. За обавештења о аутомо- 
билским путевима који воде ка Београду, као и за све друге 
информације, аутомобилисти могу да се обрате Ауто-Клубу Кра- 
л=евине Југославије (Београд, Француска ул. бр. 7).

Б оравак у  Б еограду

КЛИМА
!

Београд има умерено континенталну климу. Он се, наиме, на- 
лази на граници зоне панонске климе, карактеристичне за равницу 
северно од Београда, али се у њему осећа и климатски утицај Кар- 
пата и планина из унутрашњости Србије.

Главне особине београдске климе јесу оштре зиме, сув и 
жесток мраз крајем хладне сезоне, нагла и кратка пролећа, жарка 
лета и дуге лепе јеоени, сунчане и прилично топле.

Колебања температуре су знатна; она показују, у просеку, 
разлике које могу ићи и до 25°С.

Кише су најчешће у пролеће. Зими се температура понекад 
спушта и до 25°С испод нуле. У просеку има 210 сунчаних дана 
у години.

ХОТЕЛИ

За туристу који први пут посећује Београд, набројаћемо главне 
хотеле југословенске престонице. Они који у њему дуже бораве 
моћи ће евентуално одсести у хотелима који су скромнији, али 
исто тако веома удобни и чији су ресторани изврсни.

Хотел „Српски краљ“ (Узун-Миркова улица бр. 11; тел. 24-101) 
има најбиранију међународну клијентелу. Ресторан, зимска башта, 
собе са најсавременијим комфором.

Хотел „Ексцелзиор“ (Улица краља Фердинанда 5; тел. 22-951) 
ужива посебан углед међу дипломаггима. Комфор је исти као у 
хотелу „Српски краљ“, али је тишина већа.

Хотел „Палас“ (Топличин венац 23; тел. 22-906) може се пре- 
поручити онима који више воле живост него тишину. У истој 
згради налазе се бар и варијетско позориште који спадају међу 
најпосећеније.

Хотел „Бристол" је близу железничке станице. Недавно је 
обновљен. Има модеран комфор.

Хотел „Москва“ (Балканска 1; тел. 20-719), из којега се са 
свих прозора пружа величанствен поглед. Има сав модерни ком- 
фор. У приземљу је велика кафана, омиљено састајалиште интелек- 
туалаца и пословног света престонице.

Страним туристима исто тако могу бити препоручени следећи 
хотели: „Занатски дом“, улица Ж оржа Клемансоа 1, тел. 29-414; 
„Роајал", Улица краља Петра 56, тел. 25-295; „Петроград", преко 
пута железничке станице, тел. 22-307.

ТУРИСТИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У бироима путне и туристичке агенције „Путник“ туристима 
се бесплатно пружају сва обавепггења која им мргу бити потребна. 
Бирои за информације и продаја путних карата (по нормалној це- 
ни): Престолонаследников трг бр. 10 (гел. 23-164, 23-620). Дирекција:
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Коларчева 1 (тел. 21-811, 21-913, 28-309). У бироима „Путника** го- 
воре ое сви главни европски језици.

ПРИЈАВА БОРАВКА

Посао око пријаве боравка странаца полицији обављају хо- 
тели. На захтев, хотели и агенција „Путник“ преузимају на оебе 
да путницима прибаве и визе које им могу бити потребне.

Полицијска управа: Обилићев венац 6, (тел. 23-501, 27-123). 
Шеф Одељења кривичне полиције: тел. 26-332. Служба за странце: 
24-050. Амбуланта: 23-456.

ЦЕНТРАЛНА ПОШТА

Централна пошта налази се у једном старом здању у Поен- 
кареовој улици 1. Директне телефонске везе са свим земљама. Ра- 
дио-телеграфска станица смештена је у Улици кнеза Михаила бр. 
42. Поште у свим квартовима имају телеграф и телефон. У главним 
улицама престонице су јавне телефонске кабине (таксифони). Та- 
рифа: 1 динар за три минута.

ЈАВНИ САОБРАЋАЈ

Трамвајска линија бр. 1 пролази главним улицама с краја на 
крај града. Бр. 2 је кружна линија. Бр. 3 пролази кроз кварт у 
коме су министарства, спајајући центар престонице са Топчидерским 
парком. Бр. 6 нас води до краја веома дуге Улице краља Алексан- 
дра. Последња станица линије бр. 9 је нова железничка станица 
код Панчевачког моста. Бр. 12 води до Дедиња, а бр. 14 до Зе- 
муна. Друге линије нису посебно интересантне за туристе. Свака 
карта важи само за једну линију. Улази се на стражњу платформу 
возила, а излази са предње. Пушење је дозвољено само на плат- 
форми. Цене карата су различите, зависно од дужине пута, и 
крећу се од 1 до 3 динара.

Једна аутобуска линија почиње на Калем^гдану и пролази 
главним улицама центра града. Са Трга кнеза Михаила сваких 
пола сата креће аутобус за Дедиње. На Теразијама је  сваких 
четврт сата полазак аутобуса за Земун. На тргу Славија свака два 
сата (у парне сате) креће аутобус за Авалу.

Власници аутомобила треба да се обрате Ауто-Клубу да би 
им била издата саобраћајна дозвола. У Београду се вози десном 
страном а претиче левом. На раскрницама нема светлећих сигнала. 
Саобраћај регулишу полицајци. Аутомобилистима није дозвољено 
да прекораче брзину од 50 км на час. Употреба сирене је забра- 
њена. Затрубити једном да би се ишло право, двапут да би се 
скренуло надесно, а трипут за скретање налево.

Скоро сваки хотел има гаражу. Уз то, у граду постоје и друге 
гараже.

ЗАМЕНА НОВЦА

Новчана јединица Југославије је  динар. Један динар данас 
вреди 7 швајцарских сантима.

У Београду постоје многобројне мењачнице у којима странци 
могу да замене свој новац. Једна је на железничкој станици, као
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и у бироу путне агенције „Путник" и у бироу Компаније за спава' 
ћа кола, а на тргу Теразије има их неколико.

Све велике банке такође имају своје мењачнице.

ПОСЛАНСТВА И КОНЗУЛАТИ

Албанија, Краљице Наталије 76. тел. 22-643.
Аустрија, Рајићева 10, тел. 25-568.
Белгија, Крунска 18, тел. 27-277.
Бугарска, Бирчанинова 26, тел. 21-524.
Велика Британија, Зрињскога 20, тел. 20-431, 26-522, 20-433.

Грчка, Француска 33, тел. 20-407.
Данска, Гарашанинова 33, тел. 23-662.
Италија, Бирчанинова 11, тел. 20-346.
Мађарска, Кнегиње Зорке 74, тел. 21-208.
Немачка, Крунска 33, тел. 25-891, 25-892.
Пољска, Милоша Великог 4, тел. 20-623.
Румунија, Војводе Миленка 20а, тел. 21-028, 28-688, 29-602. 
Сједињене Државе, Делиградска 20, тел. 26-362, 25-564. 
Турска, Крунска 3, тел. 21-743.
Француска, Париска 11, тел. 22-921, 26-521, 26-522, 29-845. 
Чехословачка, Краља Александра 22, тел. 20-442, 20-443. 
Чиле, Бирчанинова 27, тел. 28-639.
Швајцарска, Господар Јевремова 33, тел. 22-642.
Шпанија, Вука Карацића 18, тел. 22-669.

К аф ане

У  Београду постоји више великих кафана „бечког" типа, као 
што су „Руски цар“ (Улица кнеза Михаила 7, у центру града), 
кафана Академије („Академија наука“, у пасажу зграде Академије 
наука) и кафана „Москва“ (на тргу Теразије). Својој клијентелИ 
оне стављају на располагање све најважније југословенске и стране 
новине, а располажу и изврсним оркестрима.

Међутим, праве београдске кафане су стари ресторани, места 
где се сусрећу пријатељи да би расправљали о политици или водили 
пословне разговоре. Те кафане имају сталне муштерије које долазе 
годинама, свакодневно, седајући за исте столове.

У Београду има веома много посластичарница. Поред великог 
броја посластичарница сличних онима какве налазимо у западној 
Европи, постој е и многе оријенталне, веома посећене од припадника 
свих слојева становништва. Ту се ужива у специј алитетима међу 
којима има и изврсних.

Задовољства за  трпезом

Туриста који воли француску или бечку кухињу наћи ће је- 
ловнике по свом укусу у  великим хотелима који су споменути у 
претходним поглављима. ЈБубитељима француске кухиње посебно 
препоручујемо ресторан „Мали Париз“ који се налази у Бирчани- 
новој улици бр. 17, недалеко од Посланства Италије (тел. 29-426).

Добром српском кухињом одликују се сви велики београдски 
ресторани, изузев оних у великим хотелима где је кухиња углав- 
ном интернационална. Изврсна јела која се служе у добрим срп- 
ским ресторанима у Београду немају ничег заједничког с грозним 
јестивима, прављеним с лојем и зачинима, која срамоте балканску 
и левантинску кухињу. Странци могу без бојазни кушати све спе-
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цијалитете српске кухиње. Београђани су префињени гурмани. У 
Београду се — као у Шпанији — једе много и добро. Специјалитети 
се служе нарочито у малим српским ресторанима које посећују и 
људи из обичног света. Престоница је веома демократичан град и 
у н>ој се сматра сасвим природним да се људи који припадају нај- 
различитијим друштвеним слојевима срећу у истим ресторанима. 
Скрећемо пажњу страним туристима да су локали који се зову 
,,кафана“ у исти мах и ресторани и кафане. Неколико великих 
кафана западног типа споменули смо у претходном поглављу.

Туристима који желе да добро једу и да пробају домаћа јела 
можемо посебно препоручити следеће ресторане:

Ресторан „Коларац", преко пута Народног позоришта; други 
улаз је из Поенкареове ул. бр. 1, поред Централне поште (тел. 
20-708). Тај стари ресторан посећују политичари, високи функцио- 
нери, богати трговци итд. Лети, лепа бапгга, у којој се увече при- 
казују филмови, привлачи многобројне посетиоце. Цене наручених 
јела и пића нису много више него оне у скромнијим ресторанима. 
Кухиња је на гласу. Припремају се сви домаћи специј алитети. 
Власник ресторана „Коларац“ поседује и ресторан-биоскоп „Вра- 
чар“ који се налази на тргу Славија (аутобус, трамвај бр. 1; тел. 
24-434).

Ресторани „Српска круна", преко пута улаза у калемегдански 
парк (тел. 20-350); „Империјал", Васина улица 19, поред зграде 
старог Универзитета (тел. 21-130); „Србија“, Поенкареова улица 3 
(тел. 21-614), „Код два јелена“, Скадарска улица 30 (21-438) такође 
су на гласу због своје добре грађанске кухиње.

Странац који жели да куша сва добра јела српске кухиње 
треба да посети и следеће ресторане: „Лесковчанин", у Дому бив- 
ших бораца (Ратнички дом) чија је  тераса једна од највећих у 
граду (сваке вечери: дансинг); „Шишко“, Престолонаследников трг 
29; „Код Младог Арапина“, Поенкареова улица 26; „Код три се- 
љака“, Улица краља Милана 74; „Трандафиловић", Улица цара 
Николе II 73; „Топлица**, Улица цара Николе II 81. Сви су ти 
ресторани веома карактеристични, са својим циганским оркестрима 
и певачима. Цене су у њима веома умерене. Пред свим тим ре- 
сторанима налазе се станице таксија (аутобус; трамвај бр. 1).

Правим гурманима посебно можемо препоручити ресторан „Кнез 
Михаило** (Трг споменика кнезу Михаилу; тел. 25-378) који се 
налази у центру града, а посећују га најпознатије личносги пре- 
стонице. Има и других ресторана са кухињом која је на гласу:

Ресторан „Код два рибара“, Улица краљице Наталије 21, и 
„Паробродарска ресторација“, код луке на Сави, близу пристаништа 
бродова за Земун (трамвај бр. 2). Први има као специјалитете мор- 
ску рибу и далматинска вина, а други рибу из Саве и Дунава и 
српска вина.

Руски ресторан „Рускаја семја“, Бријанова улица. Ресторан 
„Колић“, Улица краља Милана бр. 7, на гласу је по својим из- 
врсним далматинским винима.

Од специјалитета српске кухиње, споменимо следеће:
С упв. Пилећа супа је пикантна и веома финог укуса.
П ред јела  и  уводна  јела . Пита је  једна врста сланог или слат- 

ког колача који помало подсећа на ,уо1-аи-чеп1“ ; прави се са ме- 
сом, сиром, спанаћем итд.: „сарма" (надевени купус), „капама**
(ј агњетина спремљена са поврћем и младим луком); „гибаница".

П ечено месо. „Ћевап“ (месо печено на ражњу); „ћевапчићи" 
(крокети од млевеног меса печени на роштиљу) и „ражњићи" (ко- 
мади меса на штапићима), џигерица и бубрези на жару; прасићи, 
гушчетина и ћуретина на ражњу; грчки пилав (товљено пиле с 
пиринчем). Будући да у околини Београда има много дивљачи, 
њој припада достојно место и у јеловницима београдских ресторана.
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К олачи . Од колача, задовољимо се тиме што ћемо споменути 
„баклаву", оријентални колач са орасима. Београђани су посебно 
слаби према оријенталним слаткишима.

Воће. Воћа у Београду има у изобиљу. Нарочито је цењено оно 
из јужне Србије (јабуке из Тетова, грожђе из Смедерева, итд.).

С иреви. Српски сиреви су чувени, једу се углавном као пред-
јело.

После сваког оброка, Београђанин попије шољицу оне укусне 
„турске“ кафе о којој смо већ говорили. То је, у ствари, бразилска 
кафа припремљена на посебан начин.

Туриста који крене на излет у околину Београда сигуран је 
да ће у гостионици, чак и у најмањем селу, наћи једноставну али 
здраву храну: сир, димљено месо, пасуљ  пребранац зачињен са 
много лука. Пасуљ с месом је омиљено јело сељака из околине 
Београда. Још једно јело које је омиљено међу Србима свих имов- 
них стања зове се „ђувеч“; то је компликована мешавина парадајза, 
кромпира, паприке, пиринча и више различитих врста меса. ГРрави 
се и са рибом. Страни гурмани тврде да је хладни „ђувеч“ са рибом 
једно од најврснијих ремек-дела свеколике кулинарске уметности.

В ина. Далматинска вина су с правом чувена, нарочито црна 
вина са острва Виса, „прошек“ и бела вина из Колићевих дубро- 
вачких подрума. Нису наодмет ни вина из српских винограда: 
црна жупска вина, бела смедеревска, вина из Срема, вермут из 
Сремских Карловаца.

П иво. У свим београдским ресторанима продају се добра до- 
маћа светла и тамна пива.

Р акије. Српска ракија од шљива, чувена „шљивовица“, током 
прошлог рата била је веома цењена међу француским солунцима. 
У Србији се осим тога производи веома добра ракија од клеке 
(,,клековача“), као и веома добар бренди.

Странци су у Београд увели обичај да се вечере или ручкови 
приређују у ресторанима. Стари Београђани, међутим, још увек 
више воле да позову пријатеље у свој дом. Хрвати и Срби — 
као, уосталом, и сви Словени — веома су гостољубиви.

УЛИЦАМА БЕОГРАДА 
Б еоградска у ли ц а

Сваки град има своју туристичку сезону. У Београд треба доћи 
лети, почетком јесени. Месеци септембар и октобар нигде нису тако 
лепи. Помислили бисмо да је београдски ваздух пренет из Атине, 
толико је мек и благ.

Зором, улица припада сељанкама које носе воће, а потом ко- 
лима с млеком. Читава једна војска путника пристиже јутарњим 
возовима из унутрашњости у град, центар пословног живота. Први 
предах: шољица турске кафе у јутро новог дана. Београд, модерае 
град, браздају најновији модели кола за поливање улица. Али 
утисак о патриј архалном начину живљења остаје. Иако је  прошло 
време кад су се у граду сви међусобно познавали, стари Београ- 
ђани задржали су евоје обичаје.

У основи карактера Београђана је веселост, уз извссну ни- 
јансу ироније. Тај свет је прошао кроз толика искушења да му 
се све чини смешним, и нипгга му не изгледа достојно дивљења 
сем великодушности, вина и доброг расположења.

Први талас који ујутро запљусне Београд представљају уче- 
ници школа и студенти оба спола. Сви иду у школу, чак и нај- 
сиромашнији. Поред стручних школа, у Београду постоји 10 гим-
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назија за дечаке и девојке; скоро 8.000 студената уписано је  на 
Универзитет.

После рата је много учињено за школску омладину. Још увек 
има старих школских здања, али већина основних школа смештена 
је у ултрамодерним зградама.

Основно школовање је обавезно и власти строго пазе да ту 
обавезу нико не избегне. Међу гимназијалцима који се срећу на 
улици много је оних који још носе сељачку одећу. У Београду има 
више техничких и стручних школа, једна уметничка школа, више 
музичких школа итд. Туристима се може препоручити да посете 
II женску гимназију, макар само због њене архитектуре и умет- 
ничких дела (фреске модерних београдских сликара) која се у 
њој налазе.

Сва градска врева у Београду усредсређује се у центру града. 
Град функционера и канцеларијских чиновника, Београд је наро- 
чито жив на почетку и на крају радног времена.

Срећнија половина београдског пучанства осваја улице двапут 
дневно; али не толико улице колико бифее (шанкове) пре ручка и 
вечере. Млади у то време преплављују Улицу кнеза Михаила, те- 
рајући у очај возаче.

Сви странци који су боравили у Београду, као Морис Декобра 
и гђа Карин Михаелис, били су затечени лепотом младића и дево- 
јака. Београђанке се углавном одевају са много укуса.

Странац је изненађен великим бројем луксузних аутомобила. 
Штедљивост не спада међу најраширеније особине Београђана, тако 
да у породицама које имају новца људи воле лепе аутомобиле, 
као што су њихови преци волели лепе кочије.

Д вор

У  центру града, у Улици краља Милана, дижу се стари и но- 
ви Краљевски двор. Стари Краљевски двор подигнут је у време 
Обреновића. Изграђен је 1882, кад је Кнежевина Србија проглашена 
краљевином. То је лепо здање у ренесансном стилу, чији је енте- 
ријер украшен прекрасним резбаријама, а које је током рата било 
озбиљно оштећено.

У њему је после рата заседала прва Уставотворна скупштина. 
Данас се у том дворцу одржавају званични пријеми страних ми- 
нистара акредитованих код београдског Двора, дворски балови итд.

У новом Краљевском двору, изграђеном после рата, данас се 
налазе збирке Музеја кнеза Павла. И он је страдао за време рата.

Данашња дворска резиденциза је лепа палата у старом српском 
стилу, са мраморним степеништима и фонтанама од оникса, коју 
је, на брежуљку Дедиње, подигао Александар I. Намештена је с 
префињеним укусом. Над топчидерском шумом, краљевска се ре- 
зиденција види издалека.

Читава једна четврт викендица и вртова, испресецана лепим 
асфалтним путевима, изникла је  из земље на падинама брежуљка. 
У раскошним вилама из те четврти станују богаташи из престонице.

Све што шетач види на падинама брежуљка — разне грађеви- 
не, стадиони, виле итд. — уређено је после рата, у једном посве 
америчком ритму. Широк асфалтирани пут води до капије Кра- 
љевског дворца. Отуда се пружа диван поглед на Авалу.

Поред Краљевског дворца управо је довршена изградња Белог 
двора кнеза Павла, здања суздржане елеганције.

Из околине дедињског Двора пуца поглед ка величанственим 
перспективама према Београду и Земуну и ка равницама Срема 
и Бачке.
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Цркве

Саборна црква, коју смо описали у претходном поглављу, црква 
је најстарије београдске четврти.

Довршава се изградња највеће досад изграђене цркве у Бео- 
граду. Та се црква диже на старом гробљу (у Улици Краља Алек- 
сандра, близу нове зграде Народне скупштине), управо на месту 
где је пре сто година прочитан хатишериф којим је султан признао 
Србију као независну државу. Од старог гробља преостало је само 
неколико гробова старих Београђана и црквица св. Марка. П1оред 
цркве св. Марка налази се мала руска црква где се чувају старе 
заставе руских војних корпуса. Нова црква св. Марка је  импозан- 
тно здање изграђено по узору на чувени средњовековни манастир 
Грачаницу који се налази на Косову Пољу где су Турци, године 
1389, уништили српску државу.

Црква св. Марка, која покрива површину од 2.200 м2, достиже 
висину од 57 м и у њу може да стане 4.000 верника.

Поред Вознесенске цркве, још једна, мања црква из после- 
ратног Београда одликује се скромном лепотом карактеристичном 
за старе српске манастире; реч је о цркви посвећеној св. Алек- 
сандру Невском која је  после рата изграђена у Душановој улици, 
на месту где се некад, као кула која је  чинила део турских утвр- 
ђења, дизала Видин-капија.

У Београду има више католичких цркава. Ту је бискупска 
црква Криста краља, изграђена још 1888 (у Крунској улици), нова 
црква Маријиног узнесења, у предграђу Котеж Неимар (узети ауто- 
бус који полази са Калемегдана), језуитска (у Поенкареовој улици) 
и фрањевачка црква.

Иза палате Академије наука (у Караџићевој улици) налази се 
мала немачка протестантска црква која потиче из доба кнеза 
Милоша.

Синагога Јевреја Ашкеназија налази се у Космајској улици; 
храм сефардских Јевреја и Дом Јеврејске верске заједнице налазе 
се у  Улици цара Уроша.

Најзад, руски емигранти будистичке вере имају своју пагоду у 
предграђу Мокри Луг.

Н ародна скупгитина

Недалеко од Војне академије на утлу улица Краљице Наталије 
и Милоша Великог, стиснула се мала кућа изгледом налик на 
стари рустични летњиковац, а у којој се данас налази популарни 
биоскоп који користи „Југословенско друштво за документарнк 
филм“. У тој скромној кући која данас пропада усред запунггеног 
парка донедавно је заеедала српска Народна скупштина. Она је 
била позорница безбројних бурних дебата у којима су се један 
другом супротстављали многи политички вође и државници. У 
њој су се, у време њеног сјаја, развијали велики ликови вођа. Она 
је знала лидера Српске либералне странке Јована Ристића, који 
је  представљао Србију на Берлинском конгресу, затим вођу ради- 
кала Николу Папшћа, као и толике друге.

У великој дворани тог старог здања Србија је 1882. проглашена 
краљевином, у њој је 1912. прочитан текст којим је Србија обја- 
вила рат Турској, ту је 1914. примљен чувени аустроугарски улти- 
матум, а на крају и нота о објави рата Централних сила Србији.

Нова зграда Народне скуппггине, чија ће изградња, започета 
пре рата, ускоро бити завршена, налази се иза парка Краљевског 
дворца, у Улици краља Александра. То је  монументално здање
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У неокласичном стилу чије ће ентеријере декорисати југословенски 
уметници.

Зграда обухвата' дворану за заседања, која има двадесет ме- 
тара у пречнику, осамдесет просторија и пространи улазни хол. На 
галеријама које гледају на велику дворану налазе се петсто места 
за седеше намешених публици, ложе за дипломате и новинаре, итд.

Ја вн а  здањ а
_ . 4  ̂ - љ  *  <Ат?.љ.

Београд не поседуЈе савршену лепоту градова који су се 
споро развијали; њему је  непознат мир у коме је драж неких ју- 
гословенских градова, на пример Загреба. За југословенску пре- 
стоницу карактеристични су њен динамизам, убрзан ритам њеног 
развоја и силовитост њеног устрепталог живота. Њена здања, чаж 
и читави квартови, изникли су из земље за трен ока. Тиме се 
објашњава зашто поједини квартови југословенске престонице из- 
гледају недовршени и пуни контраста.

Има, међутим, и квартова који већ сада чине веома складну 
архитектонску целину. Таква је, на пример, лепа скупина зграда 
министарстава — изграђених после рата — око раскршћа код 
Војне академије, између Централне железничке станице и трга 
Славија.

Туриста који долази од станице види десно од себе мону- 
ментално здање Министарсгва саобраћаја чији се торањ са сатом, 
обасјан ноћу моћнхш рефлекторима, види издалека.

Стигавши на раскрсницу, десно од себе види палату Министар- 
ства унутрашњих послова (у којој се налазе и Централни биро за 
штампу и Министарство рударства и шумарства). На супротној стра- 
ни, десно, налази се Војна академија. Са своје леве стране, ту- 
риста има Министарство финансија, а преко пута су му Мини- 
старство рата и ново здање Главног штаба.

У Немањиној улици, падају у очи два велика модерна здања, 
Дирекција социјалног осигурања (на углу Немањине улице и Вил- 
соновог трга) и Радничка комора.

М узе ји

Међу београдским музејима најзначајнији је онај који носи 
име кнеза Павла од Југославије. Захваљујући великодушности 
Александра I и кнеза Павла, највреднија уметничка збирка која 
је створена у Београду још од оснивања првог Музеја, сада је 
смештена у новом Краљевском дворцу који је изграђен пре рата.

Кнез је  поклонио Музеју своју драгоцену уметничку збирку 
којом се Београд може поносити.

Иницијативу за оснивање Музеја прво је  покренуло Друштво 
српске словесности године 1844. Пре светског рата основна делат- 
ност Музеја састојала се у објављивању низа студија о спомени- 
цима српске средњовековне уметности.

У Музеј се улази из Улице краља Милана. Један део парка пре- 
творен је у лапидаријум. У приземљу су смештене преисторијске 
збирке, међу којима нарочито падају у очи сликана керамика и 
статуете из неолитског доба, мала ритуална колица из халштатског 
периода, један келтски сребрни украс, итд. (сви ти предмети про- 
нађени су приликом ископавања вршених у околини Београда). 
Посебну вредност имају вотивна колица нађена близу села Дуп- 
љаје. Још је  значајнија збирка из античког доба. Она се састоји 
из предмета који су нађени код Требеништа близу Охрида и потичу 
из грчког архајског доба, затим из римских статуа, глава и баре-
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љефа, међу којима посебно падају у очи један веома лепи сатир 
који игра и сатир који свира на свирали, оба нађени приликом 
ископавања код Стобија. Грчко-римско доба је представљено и 
веома интересантним предметима од сребра, групом ваза и гема 
и чувеном камејом од ахата са ликом коњаника.

Збирка из средњег века оадржи једну изванредну бронзану 
бисту цара Константина Великог и архитектонске фрагменте једне 
византијске базилике из VI века. Напоменимо још и саркофаг са 
ликом Јоне, као и фреске и мозаике који потичу из ископавања код 
Стобија. Средњовековну српску уметност представљају стародревни 
украси, један лепи рељеф са Богородицом и емаљи из XI века, 
затим један златни преген царице Теодоре и један лепи хорос 
краља Вукашина (XIV век), тканине које су извезле српске прин- 
цезе и прекрасни рукопис Јеванђеља који је био илуминиран за 
кнеза Мирослава (XII век).

Одсек националне историје састоји се од различитих предмета 
и портрета који представљају династије Обреновића и Карађорђе- 
вића, писца Вука Караџића итд.

Галерија садржи домаћа и страна дела. Домаћа уметност пред- 
стављена је сликама и скулптурама најбољих југословенских умет- 
ника од краја XVIII века до наших дана. Нарочито падају у очи 
четрдесет и четири Мештровићеве скулптуре. Стране савремене 
школе представљене су делима француских (Коро, Реноар, Дега, 
Гоген, Матис, Дерен, итд.), енглеских (Вотс, А. Џон, Сикерт, Грант, 
итд.), холандских (Ван Гог, Брајтнер), немачких, руских, белгијских, 
румунских, мађарских, бугарских сликара. _________ ,

Музеј кнеза Павла садржи и значајну нумизматичку збирку. 
Међу 120.000 примерака из те збирке налазе се и јединствени злат- 
ници са ликовима царева Константина и Веспазијана, као и новац 
цара Душана, итд.

Етнографски музеј, који се налази на углу код нове Војне 
академије, садржи око 14.000 предмета. У том музеју, који је  током 
рата много страдао, прикупљене су богате збирке српског фол- 
клора, одеће и ћилима, 84 лутке одевене у народну ношњу, украси 
и оруђа, као и фотографије старе одеће и акварели сликара Ни- 
коле Арсеновића. За музикологе је веома интересантна збирка на- 
родних песама снимљених на 2.000 плоча. У врту Музеја изложени 
су занимљиви надгробни стећци секте богумила.

Недалеко одатле, у Улици Милоша Великог 29, налази се 
Трговачки музеј, чија стална изложба, уређена по најмодернијим 
принципима, даје потпун преглед пољопривредних и индустријских 
могућноети земље. Тај музеј пружа посетиоцу представу о разноврс- 
ности и богатству привредних ресурса земље.

Библиот еке

Народна библиотека се налази у старој згради на крају једне 
мирне уличице у некадашњој „српској“ четврти града (Косанчићев 
венац бр. 12). Основана 1832, она данас садржи око 600.000 књига 
и значајну збирку старих рукописа, писама и најстаријих издања.

Градска библиотека, смештена у Косовској улици бр. 39, садржи 
дела, периодична издања и рукописе који се тичу историје Бео- 
града, као и веома занимљиву збирку старог оружја, грбова, старих 
мала и албума града.

Поред те специј ализоване библиотеке, постоји још једна јавна 
библиотека града Београда (у. Улици кнегиње Љубице бр. 1) у 
коју приступ имају припадници свих слојева становништва. Она 
садржи око 20.000 примерака књига и приручника, периодичних
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издања и комплета новина. Постоји посебна читаоница за децу, са 
зидним новинама у којима су сарадници само деца.

У истој згради налази се специјална библиотека која садржи 
стручна дела о модерном урбанизму, извештаје Међународне фе- 
дерације градова итд.

Универзитет

У центру града, на Краљевом тргу, диже се старо здање бео- 
градског Универзитета. Ту се од 1863. налазила „Велика школа“ 
која води порекло још из доба првог и другог устанка против 
Турака. Године 1838. она је претворена у „Лицеј за филозофске 
науке“. Године 1841. у њој је отворен „први разред" права. Под 
владавином кнеза Александра Карађорђевића, додати су други и 
трећи „разред" права. Године 1863. та школа је уздигнута до 
ранга „научне установе за високе и специјалне студије". Године 
1869. придодат јој је и Факултет техничких наука, а године 1905. 
српска Народна скупштина једногласно је донела „Закон о Уни- 
верзитету“.

Здање које је Универзитету поклонио милионар Миша Анаста- 
сијевић изграђено је  средином XIX века, у неороманскоготичком 
стилу који је тада био у моди.

У холу пада у очи велика мраморна плоча на којој су урезана 
имена студената палих на пољу части. Док старе генерације нису 
штеделе новац жртвујући га да би народу обезбедиле бољу бу- 
дућност, млади људи из свих крајева земље нису штедели крв за 
спас отаџбине.

Научну делатност београдског Универзитета великим делом 
омогућују средства из фонда који је завештао богати Херцеговац 
Лука Ћеловић, као и приходи од великих шума које је поклонила 
краљица Наталија и не мање великодушне донације краља Алек- 
сандра I.

Међу професорима који предају на београдском Универзитету 
има више научника светског гласа, као што су философ Петрони- 
јевић и математичар М. Петровић. Посебно занимљиву делатност 
развијају археолози. Довољно ће бити само да споменемо значајна 
ископавања код Требеништа, Стобија и Винче.

"Поред старог здања налази се нова зграда Универзитета, а 
близу ове последње, Народни универзитет, задужбина богатог Бео- 
грађанина Илије Коларца.

Нови универзитетски кварт изграђен је у Улици краља Алек- 
сандра (трамвајска линија бр. 6). Ту се налази Универзигетска 
библиотека чију је изградњу финансирала Карнеџијева фондација. 
Та библиотека, у којој се налазе лепе читаонице, садржи сто педе- 
сет хиљада књига и око хиљаду ретких примерака и драгоцених 
рукописа. Поред ње се диже монументална зграда Техничког фа- 
култета, без сумње најпространије модерно здање на читавом Бал- 
кану. Један лепи парк (трамваји бр. 6 и 2) дели тај Факултет од 
Студентског дома који је основао краљ Александар и где станују 
студенти из свих крајева Југославије. На оближњем терену, Уни- 
верзитет је започео изградњу великих модерних здања у којима 
ће бити смештени Правни факултет и Поликлиника за дечје бо- 
лести. Иза Универзитетске библиотеке налази се Државни архив 
где се чувају значајни документи, мемоари, стари рукописи итд., 
сврстани хронолошким редоследом у тридесет седам различитих 
одсека. Сваки од тих одсека садржи двеста фасцикли. Подробнија 
обавештења заинтересовани могу добити у Управи Архива. При-
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метимо, тим поводом, да се велики део докумената неопходних за 
изучавање прошлости Београда налази у архивима Цариграда, 
Беча, Будимпеште и Лењинграда.

Болнички кварт и Медидински факултет покривају простор на 
висоравни Врачара која је некад представљала стратешки положај 
за српске устанике који су одатле нападали на турски град. На- 
рочито плодну делатност Медицински факултет је развио у борби 
против маларије која је харала у неким областима јужне Србије, тв 
у проучавању и лечењу кожних болести. Борећи се против тих 
зала, научници с београдског Факултета постигли су веома запа- 
жене резултате. Тим поводом, занимљиво је напоменути да је је- 
дан југословенски научник, ради организовања борбе против ма- 
ларије у Кини и Јапану, позван на Далеки исток. Ваља скре- 
нути пажњу и на то да  београдске медицинске установе настоје 
да обављају пре свега један социјални задатак.

Факултети шумарства и пољопривреде налазе се у Земуну 
(Југословенски трг бр. 1).

Н ародни универзитет

Један јутословенски родољуб, Илија Коларац, завештао је на- 
цији читаво своје богатство. Тај капитал, од око четрдесет милиона 
динара, послужио је за оснивање и издржавање Народног универзи- 
тета који редовно организује научна предавања, стручне и трговачке 
курсеве, течајеве из цртања итд., а бави се и издавањем јефтиних 
публикација за популаризацију науке и уметности. Сличне уста- 
нове основане су и у провинцијским градовима. ГРредавања су углав- 
ном илустрована светлосним пројекцијама. Међу предавачима има 
и странаца.

Концерти које организује београдски Народни универзитет, 
утлавном замишљени тако да пруже општи преглед различитих 
музичких епоха, постижу веома велик успех код публике. На њима 
музичари великог талента тумаче музичка ремек-дела.

Поред Београдске филхармоније, у  музичком животу активно 
учествују и музичке школе. За страног туристу посебно су инте- 
ресантни хорови из београдских православних цркава. Не треба 
заборавити ни музичке и хорске приредбе руске колоније у Бео- 
граду.

А кадем ија  наука

Академија наука смештена је у свом старом здању у Бранко- 
вој улици бр. 15. Нова, веома пространа зграда налази се у Улици 
кнеза Михаила, преко пута Француско-српске банке, недалеко од 
старог Универзитета. Научна делатност Академије нарочито до- 
лази до изражаја у њеним значајним публикацијама. Тренутно, 
Академија започиње велике научне радове у области дијалекто- 
логије, лексикологије, историје итд. и припрема се да објави 
значајне документе из средњег века, списе из Дубровачког архива 
итд. У

У старом граду

Споменик кнезу Михаилу који се диже на тргу код Позо- 
рипгга био је  постављен 1882; то је  дело италијанског вајара Па- 
ција. На постољу од венчачког мрамора, украшеном барељефима
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који приказују сцене из националне историје, диже се коњаничка 
статуа кнеза.

Пре шездесет година, баш на том месту, налазила се једна 
од градских капија. Београд тада није имао више од неколико 
хиљада становника.

Пре рата, око тог трга налазиле су се само приземне куће 
поред којих су се пружали пространи вртови. Једна елита срп- 
ских родољуба бдела је над политичком и економском судбином 
града у коме су се сви међусобно познавали.

Туриста који посећује Београд диви се не само лепоти њего- 
вог положаја и његових споменика, него и чудесном полету града 
који расте наочиглед. Осећа се да је стара турска касаба с ниским 
и оронулим кућама, с кривудавим уличицама и немогућом калдр- 
мом, уступила место једном модерном граду у коме је  преостало 
само неколико ретких трагова једне, ипак, тако блиске прошлости. 
Град од бетона и челика, престоница државе од петнаест милиона 
становника, развија се овде у заиста америчком темпу.

Београђанин још увек воли да проводи часове доколице у 
малим кафанама, али то не смета да живот у Београду буде ди- 
намичан и грозничав као и у другим великим престоницама.

На улицама којима промичу луксузни аутомобили и гомила 
елегантног света одевеног по најновијој париској моди, сретне се 
понекад скромни тестераш из јужне Србије, са малом секиром под 
мишком. Ти ваљани људи дошли су из својих села да потраже 
посла у престоници. Пролазник се на београдским улицама понекад 
мимоиђе са Босанцима или Црногорцима одевеним у своје слико- 
вите народне ношње, али они као да се губе у светлостима мо- 
дерног престоничког живота.

Захваљујући срдачној природи Београђана, странац лако 
склапа познанства и успоставља везе са становницима престонице. 
Југословени су веома гостољубиви и предусретљиви.

Изузев руских избеглица и око педесет хиљада Хрвата и Сло- 
венаца који живе у југословенској престоници, становници Бео- 
града су православни Срби, веома привржени својим традицијама, 
упркос многобројним страним утицајима којима су били изло- 
жени. Али у овом граду влада истински дух толерантности. Тако 
да никада неки странац није могао открити у Београду ни нај- 
мањи траг ксенофобије.

Не заборављајући оно што је претрпео у прошлости, Београ- 
ђанин је мирољубив и помирљив; да би избегао непотребне пре- 
пирке, често је спреман да уз осмех попусти. Ужаси рата за њега 
представљају страшну успомену, и оно што он с највећим жаром 
жели, јесте да у будућности може живети у миру.

К алем вгдан и  тврђава

За посету старој, историјској београдској тврђави, претворе- 
ној у величанствени парк, довољно је једно преподне.

У подне и у вечерње сате туриста треба само да прати бујицу 
шетача која га носи према том лепом јавном парку који се на- 
лази на крају Улице кнеза Михаила, код последње станице трам- 
вајске линије бр. 1.

Калемегданско шеталиште и Улица кнеза Михаила су у исти 
мах ,,Риег1:а бе1 Зо1“, „Кие <Је 1а РаГх“ и Булоњска шума Београда.

У пролеће, кад под сунцем светлуца огледало река, ваздух је 
ту пун мириса акација, ружа и липа; јесен ту шири меланхолични 
шумор чемпреса и јаворових крошњи; лети, зелени гуштери греју 
се на сунцу, на старим стенама. Зими су сва стабла у парку укра- 
шена снежним чипкама.
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Заласци сунца су ту лепши него на брду Пинчо или на бре- 
жуљку Монмартр.

На алејама парка налази се више споменика дигнутих у част 
српских књижевника и песника. На једној кружној раскрсници 
осенченој крошњама диже се лепа скулптура С. Роксандића која 
представља рибара како дави змију из чијих уста пггрца вода пра- 
већи водоскок и фонтану. Насупрот главном улазу у парк диже 
се величанствени споменик захвалности Француекој, настао под 
длетом славног југословенског вајара Ивана Мештровића. Тај спо- 
меник представља Француску која, наоружана мачем, јури у по- 
моћ Србији: постоље је украшено барељефима који симболично 
представљају васпитање српске деце у француским школама и 
француско-српско братство по оружју. На споменику читамо за- 
пис на српском језику: „Волимо Француску као што је она нас 
волела 1914—1918“.

С оне стране некадашњих шанаца претворених у шеталиште, 
видимо Карађорђеву капију — улаз у стару тврђаву, сахат-кулу 
и ново здање Војногеографског института. Са савске стране, преко 
пута парка, диже се нова монументална палата Француског по- 
сланства. Онај део Калемегдана који се диже над Савом Турци 
су крстили поетичним именом „Фикирбаир", „брег размишљања". 
На рубу парка, тачно над ушћем Саве у Дунав и надвисујући те- 
расе покривене бршљаном и цветним лејама, винуо се у висину 
споменик „Победнику“, још једно ремек-дело Ивана Менггровића. 
Победоносни јунак, џиновски бронзани ратник, држи велики мач 
у једној руци, а сокола на раширеном длану друте руке. С тог 
места поглед обухвата најпространију панораму града, његове две 
реке и низију иза њих.

Зграде у којима су се пре светског рата налазиле канцеларије 
Главног штаба претворене су у Војни музеј.

Ту се налазе збирке оружја, арапских мачева, оклопа, жичана 
кошуља Јакоша Хуњадија, један од три Карађорђева топа који су 
изливени у Србији 1811, Карађорђева застава, мач који је  носио 
краљ Петар I учествујући као добровољац у босанском устанку 
1875, мач Наполеоновог противника генерала Кутузова, заставе 
руских добровољаца који су се борили у Србији 1876, бистс и 
портрети српских војвода из великог рата, столица Шукри-паше, 
који де у балканском рату 1912. био бранилац Једрена и предао га 
Србима, те униформа Незнаног војника коди де сахрањен на Авали.

Испод тих зграда налази се „римски“ бунар дубок 70 метара, 
са заводитим степеништем од 400 степеница. Дно тог бунара де 
испод нивоа Саве.

Усред надвише терасе парка, на месту где се некад дизала 
велика и лепа турска џамида, налази се турбе Дамад Али-паше, 
султановог зета и освадача Мореде, и Кара-Мустафа-паше коди де 
због своде правичности добио надимак „српска мајка“ и кога су 
јањичари 1802. заклали у Београду.

Пошто се обиђу нове терасе парка, стиже се до мале обнов- 
љене цркве Ружице. Поред цркве налази се костурница водника 
погинулих у одбрани града недалеко од чесме св. Петке.

Испод цркве, видимо добро очувану барокну капиду цара 
Карла VI, а на обали Дунава, рушевину куле „Небојше" која де 
у средњем веку вероватно била део спољашњег појаса утврђења.

Излазећи из бедема на тој страни, без сумње пролазимо кроз 
најстарији део тврђаве. Ту се некада зацело налазила главна ка- 
пија која де међу толиким другим крвавим призорима видела и 
убиство грофа Улриха Цељског, зета несрећног и знаменитог де- 
спота српског Ђурђа Бранковића.
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„Калемегдан" је турска реч која значи „бојно поље“. Та хри- 
дина, на којој су се у прошлости збили толики ужасни догађаји, 
претворена је у величанствени јавни пзрк. Током два тисућлећа 
то место је увек било утврђено. Упоредо са нанретком војне тех- 
нике, изглед утврђења се непрестано мењао. Оно што је од њих 
данас преостало углавном су фортификације које је изградио је- 
дан Швајцарац, Никола Доксат де Море, Вобанов ученик.

Архитекта београдске барокне тврђаве имао је трагичну 
судбину. Пошто је предао Турцима нишку тврђаву, аустријски 
ратни суд осудио га је на смрт. Глава му је пала под секиром 
џелата.

У време ратова са Турцима, београдска тарђава сматрала се 
неосвојИвом.

На завршетку посете Калемегдану можемо се зауставити близу 
последње трамвајске станице, у изложбеном павиљону Друштва 
пријатеља уметности које носи име Цвијете Зузорић, чувене пред- 
ставнице ренесансног Дубровника У некадашњим шанцима тврђаве, 
„Боб-клуб“, енглеско-југословенски клуб и спортско друштво „Шу- 
мадија“ уредили су тениске терене који зими бивају претворени у 
клизалишта.

На широком простору који се пружа од Калемегдана ка граду 
збили су се, у XIX веку, главни догађаји модерне историје Бео- 
града.

За време првог српског устанка, вожд побуњених српских 
сељака, Карађорђе, на челу коњаника који су повели устанике 
на јуриш, успео је тек после крвавих борби да се пробије у уну- 
трашњост тврђаве.

У време другог устанка, кнез Милош је  освајао Београд корак 
по корак, не силом већ лукавством. Помоћу обећања1, претњи и да- 
рова, добијао је од султана и од паша уступак за уступком.

Тако га је 1830, кад је стигао у Београд да би присуствовао 
свечаном читању хатишерифа „увек победоносног султана Махмуд- 
-Кана“ којим је Србији дата аугономија а Милошу наследна кне- 
жевска титула, пред конаком дочекао син београдског везира.

Крв становника Београда морала је још једном да се пролије 
на барикадама дигнутим по улицама у суседству Калемегдана. 
Близу једне чесме, на месту које је данас обележено малим брон- 
заним спомеником (на углу улица Господар Јевремове и Добрачине), 
дошло је 26. маја 1862. до чарке између становништва и турских 
војника. Прва жртва те свађе био је један млади бакалски шегрт.

Немири које је изазвао тај крвави догађај навели су гурског 
пашу да дан касније пуних пет сати бомбардује град, својим то- 
повима, са бедема београдске тврђаве.

На то је на конференцији амбаеадора великих сила у Цари- 
граду одлучено да Турци морају у року од четири месеца евакуи- 
сати тарђаву.

Па ипак, београдска је тврђава свечано предата кнезу Михаилу 
тек 1867. Том приликом, на месту где се данас налази калемег- 
дански парк, одржана је велика војна парада.

Као успомена на читаву ту крваву прошлост, данас је остао 
само скромни споменик дечаку са сломл>еним крчатом.

Б ебградски п а р кови

Поред многобројних скверова и малих јавних паркова, где 
се могу видети веома питорескни типови београдског становништва, 
југословенска престоница има више великих паркова који су у 
већини случајева уређени тек после рата.
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Простор који је некад заузимала турска пијаца, између Уни- 
верзитета и Полицијске управе, претворен је  у лепи парк у коме 
се дижу два споменика, од којих један представља Доситеја Обра- 
довића, великог југословенског педагога из XIX века, а други Јо- 
сифа Панчића, који је крајем XIX века био најславнији ботаничар 
на Валкану.

ГВарк који окружује „Мањеж“ (привремено седиште Народне 
скушптине) уређен је после рата.

Ботаничка башта служи за научни рад на Универзитету, али 
је отворена и за публику. Основана 1887, покрива површину од 
шест и по хектара. У њој се налази 5.000 стабала са 400 врста, као 
и 12.000 разних биљака, међу којима има и веома ретких врста 
које потичу не само са Балканског полуострва, већ и из Кине, 
Јапана и Океаније.

У парк који се налази између железничке станице и хотела 
„Бристол“ долази скроман свет као пгго су станични радници.

Карађорђев парк (на Булевару слободе), где су постављени 
споменик у славу српског војника и Ламартинова биста, дело ва- 
јара Долинара, такође је  прави народни парк.

Споменимо још и велики сквер који се налази између Тех- 
ничког факултета и Студентског дома.

УМЕТНИЧКИ ЖИВОТ, СПОРТ, ЗАБАВА 

Позоришта

Кад се на улицама Београда увече упале светла — уколико 
путник не намерава да оде на неки од концерата који се дају у 
лепој дворани Народног универзитета (са више од хиљаду места), 
или на неко уметничко вече у Павиљону Цвијетв Зузорић, или на 
концерт музичке школе „Станковић", или пак у Топчидер — он 
може да присуствује представи у Народном позоришту.

Путујућа позоришта постојала су у Југославији одавно, али 
је тек 1853. у Београду образован Одбор за оенивање сталног по- 
зоришга. Зграда је  подигнута уз финансијску потпору кнеза Ми- 
хаила. Свечаном представом позориште је отворено 1869.

Здање, тешко оиггећено током рата, на брзу руку је обнов- 
љено 1922. године. Располаже обртном позорницом. Сала има око 
седамсто фотеља и тридесет две ложе.

У Народном позоришту дају се не само драмске представе, већ 
и опере. Позорница малог позоришта „Луксор“ служи за представе 
које припадају лаком репертоару.

Поред субвенционисаног позоришта, постоји и неколико малих, 
скромнијих сцена.

М узи ка

Код Срба, као и код других словенских народа, народна песма 
и фолклорна музика имају корене у давној прошлости.

Световне су се песме, наравно, почеле користити као мате- 
ријал за уметничку обраду тек у прошлом веку. Музичар Корне- 
лије Станковић био је  први који је  за потребе цркве почео ко- 
ристити народне мелодије. Он је  у црквено богослужење увео 
чисто народне мотиве.

Даворин Јенко и многи други следили су његов пример: пре- 
рађивали су мотиве узете из народних песама и прикупљали на- 
родне мелодије које су затим користили у војној музици и у по- 
зорипггу. Јенко је компоновао српску химну.

652



Од хорских песаиа компонованих на народне мотиве Стеван 
Мокрашац саставио је  прекрасне Руковети. Његови хорови остав- 
љају на странца незабораван утисак. Мокрањац се показао као 
велики композитор и у партитурама за своју Литургију.

Исто је  тако значајан Јосиф Маринковић, романтичар, чије 
су песме, свуда где су живели Срби, доводиле младе људе у ста- 
њ е  усхићености.

У Београду су пре рата неки лирски композитори увели жанр 
севдалијских песама. Такви су Сташа Бинички и Петар Крстић, 
чија се опера З у л ум ћ а р  слуша с великим задовољством.

У Београду се после рата интензивни музички живот одвија 
у областима националне опере, коморне и хорске музике. Обе- 
лежје том периоду даје неколико младих талентованих компози- 
тора: Петар Коњовић, својим великим композицијама и операма, 
од којих је најзначајнија Коштана, која ће странцима бити и нај- 
занимљивија; Милоје Милојевић, својим лирским комадима и 
В идовданским  причеш ћем , веома познатим делом компонованим 
поводом годишњице пропасти српског царства; Стеван Христић, 
својим Р еквијем ом  и О хридском  легендом , прекрасном оркестраци- 
јом народних мотива; — његова модерна опера Сутон исто је  тако 
вредна пажње; — најзад, Коста Манојловић, који је  дао, нарочито 
у духовној музици, дело трајне вредности.

Њиховим трагом иде велики број младих музичара модерних 
тенденција, међу којима треба споменути Јосипа Славенског, већ 
познатог у Европи.

ГВоред Београдске филхармоније, организација која игра нај- 
већу улогу у музичком животу престонице је  музичка школа која 
носи име Корнелија Станковића. Ширењу световне и духовне му- 
зике доприносе и певачка друштва.

Музички часопис З в у к , који се издаје у Београду, као и уни- 
верзитетски СоИедгитп Мизгситп, доносе нај компетентније прегледе 
класичне музике и тенденција модерне музике.

Л и ко вн е  уметности

Српско сликарство средњег века и архитектура манастира обе- 
лежавају у историји уметности један велики период, који у ино- 
странству још није оцењен онако како заслужује.

Модерно, савремено сликарство почиње да се развија тек 
крајем XVIII века, у време кад се у Србији ствара грађанско друш- 
тво. Први обновитељи српског сликарства после ослобођења били 
су сликари барокног стила, који су сликали било за цркве, било за 
појединце. У Музеју кнеза Павла странци могу да виде већи број 
слика тих мајстора међу којима су најистакнутији: Тодор Крачун 
и Тодор Илић Чешљар. Прикупљање дела тих сликара, уосталом, 
тек је започето, и сигурно је да ће се истраживања на. том пољу 
наставити са успехом.

Арсеније Тодоровић је најзначајнији међу модерним сликарима 
с почетк1а XIX века. Међу женама сликарима пажњу ће привући 
један истински таленат, Катарина Ивановић.

Сликарство је у Београду прошло и кроз један романтичарски 
период. Најзанимљивија личност из тог периода је сликар и песник 
Јакшић који је студирао у Минхену а потом био сиромашни учитељ 
у српским селима. Он је оставио више слика које сведоче о истин- 
ском таленту. Поред њега, посебно су вредни помена два романти- 
чара: Павле Симић и Стеван Тодоровић од којих је  сачувано неко- 
лико веома лепих портрета.
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Током осамдесетих година пркзшлог века у Београду се као 
реакциј.а на романтизам појавило рвалистичко сликарство: мртве 
природе, пејзажи, као и релишозно сликарство веома продубл»ене 
осећајности. Међу тим сликарима истиче се Ђорђе Крстић, највећи 
таленат кога де Београд икад имао. Његово дело стекло је велики 
значај и остало дубоко урезано у сећањ у. У црквеном слихарству, 
Урош Предић је започео један заиста нов период. Његов београдски 
атеље и иконостас у новој православној цркви у Панчеву заслу- 
жују да буду виђени. У то време јавља се у Београду читава једна 
група сликара пленериста који се налазе под снажним запздним 
утицајима, а од којих су најпознатији: Риста и Бета Вукаковић, 
Пашко Вучетић итд. Пре рата, импресионизам је попут таласа1 пре- 
шао преко Београда. Међу импресионистима нашла су се два зна- 
чајна сликара: Коста Милићевић и Надежда Петровић. Њихово 
дело сведочи да је  у БеогрЗДу, у условима који су били далеко од 
тога да буду повољни, један истински полет могао ипак да понесе 
уметнике, у једном модерном духу, према новим путевима који су 
се отварали пред уметношћу.

ЕВосле рата дошло је до наглог развоја сликарства у Београду. 
Многобројне изложбе откриле су једну нову фалангу сликара. 
Међу њима се посебно истичу Бранко Поповић, Петар Добровић, 
Мило Милуновић, Јован Бијелић — да споменемо само њих.

Што се тиче вајарства, у нашем народу, који је  био чувен по 
својим скулптурама од дрвета, још увек има неколико великих 
мајстора те уметности. С друге стране, у далматинској уметности, 
Наилазимо на велике словенске традиције скулптуре у камену. 
У Београду се најпре јавља скулптура која је  сасвим академска по 
концепцијама. Најбољи уметници из тог периода били су: Петар 
Убавкић, Ђока Јовановић, Симеон Роксандић.

На Римској изложби 1911, у павиљону Србије, први пут је  био 
слављен Највећи југословенски вајар Иван Мештровић. Беогред 
поседује више његових монументалних дела, међу којима је  нај- 
значајнији маузолеј Незнаног јунака на Авали. У Београду је 
такође атеље другог југословенског великог вајара, Томе Росандића, 
префињеног уметника који са истим успехом употребљава дрво и 
камен, а ту имају радионице и неколико младих мајстора: Стоја- 
новић, Палавичини, Стијовић итд. Још од средњег века вајарегво 
није доживело тако снажан процват.

Скоро све изложбе и уметничке манифестације припремају се 
И организују захваљујући Друштву пријатеља уметности „Цвијета 
Зузорић". То Друштво поседује изложбени павиљон у калемегдан- 
ском парку.

Књижевност

У старој српској четврти Београда, близу хотела „Палас“, још 
увек се може видети, недалеко од првог конака кнеза Милоша, стара 
књижара Григорија Возаровића, а у њеном суседству, мала кафана 
која' је била састајалиште првих београдских књижевника, науч- 
ника и боема. Књиге су се тада штампале на основу претплате.

Претплатници и читаоци, изузев велике господе у улози ме- 
цена, углавном су били трговци, свештеници и занатлије. Нека дела 
су у то доба достизала тираж од две хиљаде примерака.

Један писац је био први који је у својим новинама и свом ал- 
манаху окупио српске интелектуалце: Давидовић, један од најути- 
цајнијих људи свог времена; секретар кнеза Милоша, он је напи- 
сао први српски устав. У исто време, Сима Милутиновић, који је 
био очарао једног Гетеа и једног Јакоба Грима, таворио је у Бео- 
граду дане лишене сјаја у униформи обичног полицајца.

654



Савез друштава „Омладина“, која су окупљала младе шко- 
ларце, био је први који је, кроз деловање својих песника, уплео 
политику у књижевност. Утицај који је он извршио на читалачку 
публику и народне масе био је дубок. Али оно чиме је Београд 
успоставио своју превласт над књижевношћу из других области 
Србије био је „реалистички" покрет, надахнут руским социјализмом 
и руском књижевношћу. Под снажним утицајем руске књижев- 
ности, Гогоља, Тургењева, Чернишевског, али и природословаца и 
научника: Дарвина, Бихнера, Хекела, у духовном животу седамде- 
сетих година јавља се нова струја која ће ускоро тријумфовати у 
читавој српској књижевности. Први преводи Толстоја појављују 
се у Србији; а што се тиче Дарвина, он је преведен већ 1869.

Од тог тренутка, српски писци, нарочито прозаисти, стичу ис- 
такнуто место у савременој књижевности. Романи Јакова Игњато- 
вића, приповетке Лазе Лазаревића, Светолика Ранковића, Стевана 
Сремца, као и лирске песме Војислава Илића, заслужују да се 
пореде са делима из других европских књижевности. Око књижев- 
них редакција и часописа, као и у кафанама Скадарлије, београд- 
ске боемске четврти (мала кафана „Код три шешира" постоји и 
данас), активно се развија књижевни живот снажно обојен поли- 
тиком. Усамљеници су били ретки; али један од њих, Божидар 
Кнежевић, остварио је најзначајније дело у области философских 
и историјских медитација.

Крајем прошлог и почетком нашег века, значај који Београд 
има у духовном животу нагло расте. Сви српски писци гравитирају 
око тог центра. Оцене београдске критике јавност је сматрала бес- 
призивнима и захтевала је  од писаца „београдски стил“.

Међу токовима који су долазили из иностранства, претежан је 
био утицај који су вршиле француска књижевност и Сорбона. Јован 
Скерлић је одиграо пресудну улогу својом историјом српске књи- 
жевности и својим студијама. Његов С рпски  књ иж евни гласник  
уживао је, у књижевном и политичком погледу, знатан углед у 
свим југословенским земљама. Лирски песници из тог доба: Јован 
Дучић (данас министар у Риму) и Милан Ракић били су славни 
диоскури тог књижевног периода. Песник Вељко Петровић (данас 
шеф Уметничког одељења Министарства просвете) био је његов 
бард. Сима Пандуровић (који је данас на челу Сдељења за умет- 
ност и књижевност у Општини града Београда) и Владислав Петко- 
вић-Дис (који је за време рата погинуо у бродолому торпедованог 
брода) били су његови Бодлери. Борисав Станковић је са урођеним 
талентом насликао портрет сељака са југа Балкана, посебно у 
свом чувеном роману Нечиста к р в  који је преведен на енглески, 
чешки, и доживео два издања на немачком и на италијанском 
језику. Иво Ћипико тако исто доводи на сцену Далматинце, 
а прерано ишчезли Ускоковић, у Дош љ ацим а, пружа роман о Бео- 
граду. Нушић, чија се дела данас играју на више европских позор- 
ница, владао је у позоришту: он се нарочито посветио карикирању 
београдске политичке и грађанске средине. Др Светислав Стефа- 
новић и Бранко Лазаревић истакли су се својим есејима из есте- 
тике, а професор Павле Поповић својим студијама из историје 
књижевности. Слободан Јовановић је дао магистралну слику поли- 
тичке историје Србије и Београда.

У послератном раздобљу избио је жесток сукоб између старе и 
нове генерације. Млади писци из свих југословенских крајева 
дошли су да се настане у Београду, где) се тада почела развијати 
једна нова, заједничка југословенска књижевност. Она је већ пру- 
жила значајна остварења.

Београд има више књижевних часописа и издавачких кућа. 
С друге стране, духовни живот није затворен у уско националне 
оквире; напротив, он се развија у знаку највеће заокупљености

655



актуелношћу и широко је отворен токовима из иностраних књи- 
жевности. Али поред тих западних утицаја, код неких писаца се 
осећа жеља да се врате изворном, националном надахнућу, црпеном 
из укорењених традиција и утопљеном искључиво у атмосферу 
родног тла.

Средишта књижевног живота су нарочито књижевна удру- 
жења, као што су Пен клуб и Клуб независних писаца. Представу о 
тим основним тенденцијама можемо добити из С рпског књ иж евног  
гласника.

Штампа

Прве српске новине појавиле су се у Београду, наравно, тек 
после устанака који су довели до ослобођења. До тада су српске 
новине биле штампане у Бечу, Новом Саду итд. Тек 1834. појављују 
се у Београду Н овине српске.

Први српски научни часопис, С ербски летопис, покренут је у 
Будимпешти 1825. У Београду се тек 1843. појавила П одунавка.

Године 1833. почиње у Београду објављивање Забавника , првог 
књижевног алманаха. За њим ће 1837. уследити У ранија, а 1839. 
Голубица.

Али број периодичних публикација почеће у Београду да се 
увећава нарочито током шездесетих година. Међу њима су нај- 
значајнији конзервативни В идовдан  и Србија, часопис напредних 
тенденција. Ш ум адинка, коју је уређивао Љубомир Недић, пру- 
жала је  врло занимљив амалгам политике и књижевности. Бео- 
градска омладина имала је своју Вгш у, коју је уређивао велики 
историчар Стојан Новаковић и која се инспирисала новим соција- 
листичким тенденцијама. Међу радикал-социјалистичким часопи- 
сима најдубљи траг су оставили Рад и Стража. То је време када 
су београдски публицисти дали своје најбоље књижевнокритичке и 
политичке чланке. За тај период најкарактеристичније су критика 
и полемика. У часопису Отаџбина тада су годинама сарађивали 
најистакнутији представници књижевног света: захваљујући њему, 
приведено је крају окупљање српских писаца и новинара у Бео- 
граду. Београд је постао гнездо српске културе.

С друге стране, књижевност и новинарство су у Београду 
током деведесетих година све више добијали изразито политички 
карактер. Око Д ела  су се окупили млади политичари, све сами 
незадовољници, а Звезда , коју је уређивао писац Јанко Веселино- 
вић, била је све до пада династије Обреновића моћно оружје једне 
једнодушне опозиције.

Долазак на престо Краља Петра I Карађорђевића, 1903. го- 
дине, имао је| за последицу, поред осталог, и заиста апсолутну 
слободу штампе. Из тога је произашао и знатан напредак у овој 
области. У години 1912, скоро двеста часописа и разних периодич- 
них издања, у педесет милиона примерака, било је разаслато из 
Београда. Српска и хрватска штампа почеле су не само да блиско 
сарађују, већ и да се непосредно удружују.

Београдска штампа, листови Независност  и О дјек, а за њима 
Штампа, П равда  и многи други, сасвим су слободно преузимали 
улогу тумача јавног мнења и партијског живота. Утицај штампе 
био је  велик, тако да је она одиграла значајну улогу у догађајима 
и у раду на уједињењу народа.

Данас у Београду излази више дневних листова и других 
периодичних издања, а да и не говоримо о великом броју стручних 
публикација. Споменимо, међу великим информативним дневним 
листовима који се појављују ујутро, П олит ику  и Време, који су
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на нивоу велнких европских дневних новина; а међу вечерњим 
листовима, П равду.

Број новинара уписаних у београдску секцију Удружења југо- 
словенских новинара достиже 160. У београдском Новинарском 
дому, у Франкопановој улици, налазе се просторије Удружења, 
Клуб страних новинара, канцеларије агенције „Авала“. Београдска 
секција објављује хумористички недељник О ш иш ани јеж, који је 
за неколико месеци досегао тираж од седамдесет хиљада примерака. 
Она такође извлачи део прихода од „Говорног журнала“, једне од 
особености данашњег Београда, приредбе на којој познати бео- 
градски књижевници и новинари сваке седмице јавно читају своја 
дела.

Б иоскопи

Београд се поноси својим изврсним биоскопима, чији програми 
ни у чему не заостају за онима из већих престоница. Бројчано су 
најзаступљенији амерички филмови. На београдским екранима мо- 
же се видети и много немачких оперета. Француски су филмови 
тек недавно почели да освајају сопствено место. Југословенска 
филмска индустрија је још у повоју.

Биоскопске представе почињу у три сата после подне. Током 
лепих летњих вечери дају се у слободном простору, у баштама 
ресторана и на великим биоскопским терасама. Премијере великих 
филмова често привлаче веома пробрану публику.

Биоскопске сале су у већини случајева некадашње кафане-ре- 
сторани, преуређене за ту сврху. Ту се седи за столом, па се за 
време представе може јести. Међу прворазредним салама има их 
само четири које изгледају као праве дворане за представе, са 
фотељама и ложама у партеру, балконима итд. Најлуксузније је 
опремљена „Уранија", мала дворана са око 600 места која привлачи 
најпробранију публику престонице, како избором својих програма, 
тако и лепотом свог уређења. Сала „Коларац" такмичи се са „Ура- 
нијом“ у избору филмова, али је  остала верна традицији биоскопа- 
-ресторана. Поред њих, „Луксор", „Корзо", „Касина“ и „Колосеум" 
међусобно деле публику из центра града.

Југословенска филмска индустрија је у зачетку. Установа 
„Југословенски просветни филм“ развила је живу производну де- 
латност, нарочито у области документарног, туристичког и обра- 
зовног филма.

Југославију веома често посећују синеасти из читавог света, 
привучени дражима предела још увек неоскврнутих камером. Јад- 
ранска обала, сликовита и разнолика као ниједна друга, и чаробне 
планине у унутрашњости, пружају богате декоре за екстеријере 
великих уметничких филмова.

Спортови

У недељна и празнична послеподнева мноштво Београђана 
присуствује фудбалским утакмицама. У београдском фудбалу главни 
ривали су Београдски Спорт-Клуб (,,плави“) и клуб „Југославија" 
(„црвени"). Њихови стадиони се налазе на Топчидерском брду.

Тениски клуб „Шумадија", „Боб-Спорт-Клуб“ и англоамерички 
тениски клуб имају своје тениске терене у подножју бедема старе 
тврђаве. Терен „Београдског тениског клуба“ налази се у Битољској 
улици бр. 26.

На врху брда Кошутњак уређени су павиљон и терени бео- 
градског „Голф-Клуба“.
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Близу станице „Царева ћуприја" на трамвајској линији бр. 3 
налази се седиште јахачког клуба „Св. 'Борђе" који организује, 
између осталог, и ловове на коњима.

Недалеко одатле налази се хиподром џокеј-клуба „Кнез Ми- 
хаило“, где се трке одржавају од пролећа до јесени, сваког недељ- 
ног и празничног дана. Међу њима је најзначајнија трка „Југосло- 
венски дерби“. Тотализатор и кладионица на самом тркалишту. 
Клађење код сваке трке и „5^еерз1аке“.

Центар водених спортова је на обали Саве, на месту званом 
„Шест топола“. Ту се налазе ресторани, хангари за чамце веслач- 
ких клубова („Београд" и ,,Боб“), плаже (међу њима и Градска 
плажа), локали који припадају јахтинг-клубу, пецачком клубу итд. 
Ада Циганлија се све више претвара у центар водених спортова. 
Лети се ту приређују велике веслачке трке. — На великом острву 
које се налази на ушћу Саве у Дунав, насупрог тврђави, налази се 
лепа пешчана плажа „Ада“, са више стотина кабина на распо- 
лагању. До ње се стиже моторним чамцем са савског пристаништа. 
Београдске плаже привлаче велики број купача све до краја 
јееени.

Зимски спортови бивају најрадије упражњавани на снежним 
падинама Кошутњака, где се налази и скакаоница за скијашке 
скокове. Добри скијашки терени постоје и на Авали, двадесетак 
километара од престонице. Ту се налази туристичко свратиште које 
је  омиљено састајалиште београдских алпиниста. Они скијаши који 
имају више времена одлазе на скијање на Фрушку гору, на пла- 
нину Копаоник (високу преко 2.000 м), где једно велико туристич- 
ко свратиште располаже модерним комфором.

Већина тениских терена престонице бива зими преуређена у 
клизалишта.

Једриличарство има ватрене приврженике, нарочито међу бео- 
градском студентском омладином. Један једриличарски клуб постоји 
у оквиру југословенског Аеро-Клуба (седиште Аеро-Клуба је у 
Узун-Мирковој улици бр. 4; трамвај бр. 1). Пространи аеродроми 
за летове без мотора постоје у подножју Авале и близу Београдске 
опсерваторије.

У Београду има веома много љубитеља атлетике. — Треба 
споменути и Соколе, национално гимнастичко друштво које има 
велики значај за физичку културу, а игра и прворазредну соци- 
јалну улогу. Они увек носе традиционалну униформу, црвену ко- 
шуљу и капу украшену соколовим пером. Соколски савез броји 
више стотина хиљада чланова.

Удружења, к л у б о ви  и  забавни  живот

Од удружења и клубова првенствено треба споменути Џокеј- 
-Клуб (Грачаничка ул. 18) који игра значајну улогу у монденом 
животу Београда. Изврсна кухиња. Дансинг.

Већ смо споменули Ауто-Клуб (Француска ул. 7). Гаража. 
Дансинзи.

Аеро-Клуб (Узун-Миркова ул. 4) организује пријеме и вечер- 
ње забаве чији посетиоци припадају најбиранијем друштву.

Споменимо још: Удружење пријатеља Француске (Ратнички 
дом, Југовићева 1), Англо-америчко-југословенски клуб (Добрињ- 
ска ул. 10), Југословенско-чехословачки савез (у Улици кнегиње 
Љубице), Удружење новинара (Франкопанова 28), Удружење ша- 
хиста (Краљев трг 5, у згради Коларчевог народног универзитета).

Међу ноћним излетима на које се може поћи из Београда, 
свакако су најлепше шетње бродом које се организују сваке су-
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боте увече, с поласком са савског пристаништа. На бродовима су 
изврсна кухиња и џез-оркестри. Београђани су, прича се, већ у 
турско време проводили највеселије летње ноћи на рибарским 
каицима.

ИЗЛЕТИ У ОКОЛИНУ БЕОГРАДА

Околина Београда нуди лепе пределе за излете. Овде ћемо 
споменути само оне најинтересантније.

Т опчидер

Топчидер је мала долина пуна хлада и свежине, смештена у 
непосредној близини Београда. За четврт сата трамвај бр. 3 преноси 
туристу из центра града у ту истинску шуму, делимично претво- 
рену у енглески парк, а која је омиљено излетиште Београђана.

У дну парка диже се стари конак кнеза Милоша, чију лепу 
архитектуру српско-византијског стила уоквирује зеленило столет- 
них платана. У унутрашњости зграде још могу да се виде спаваћа 
соба са рококо-плафоном у којој је кнез Милош умро и дворана 
у којој је  већао, а чији су зидови украшени алегоријским сликама 
са најважнијим призорима из његовог живота, те најзад, и спаваћа 
соба кнегиње Љубице, са нишом за икону.

Пред улазом у конак налази се дебло једног џиновског сла- 
вонског храста, дуго 5 м и са пречником од 7 м 40. То дебло било је 
намењено Светској изложби у Паризу, али није могло да прође 
кроз тунел Св. Готард.

Бивши конак кнеза Милоша недавно је претворен у музеј 
шумарства и лова.

Збирке тог музеја пружају представу о шумској индустрији, 
ловним теренима и распрострањености и животу дивљачи у Југо- 
славији. Не треба, наиме, заборавити да је Југославија Елдорадо 
за ловце. На мање од два сата од Београда — ако се иде возом 
— налазе се предели пуни дивљачи који спадају међу најчувеније 
у Европи.

Близу конака, недалеко од цркве св. Петра која је изграђена 
1833, диже се чесма из времена кнеза Милоша (1860).

У једној од алеја парка постављена је биста др Архибалда 
Рајса, Швајцарца, бившег професора Универзитета у Лозани, ве- 
ликог пријатеља српског народа.

Преко пута конака налази се кафана-ресторан за туристе, 
веома посећена током лета.

Аутомобилски пут, као и сеновите алеје, води кроз шуму ка 
висовима Кошутњака.

У пролеће, многобројни Београђани долазе ту да удахну свеж 
ваздух и уберу прве љубичице. Зими, на падинама брега, скијаши 
се предају свом омиљеном спорту.

Са брда Кошутњака, на коме се налази немачко војно гробље. 
пружа се прекрасан поглед према ушћу Саве у Дунав, Земуну, 
Београду, а надесно, према оном делу предграђа Дедиње где су 
виле, као и према белом мраморном дворцу краљевске породице. 
У позадини се диже планина Авала.

Зем ун

Земун је, као и Београд, веома стар град чије се порекло губи 
у мраку давнина. То је мали град смештен на другој обали Дунава.
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Већ у античко доба ту су се сидриле римске галије. У време 
крсташких ратова његове су брегове утврдили Франци. Значај тог 
места још је  порастао у време ратова против Турака. Један путник 
из XV века видео је ту, „у замку који су штитиле четири куле, на 
врху брега“, господара града „српског деспота Ђурђа Бранковића".

У градском архиву чувају се многобројни документи. Међу 
модерним зградама које су у Земуну подигнуте после рата, наро- 
чито пада у очи лепо здање Команде авијације. У Земуну је и 
главна школа државне полиције. Ту се налази и велики југосло- 
венски аеродром, један од најпространијих у Европи.

Недалеко од Земуна, на обали Дунава, налази се чувено ловно 
подручје Обедска бара.

Манастир Р аковица

Аутом, преко Топчидера: четири и по километра. Возом: 17 ми-
нута.

Стари манастир; пошто су га срушили Турци, обновљен је, 
почетком XVIII века, о трошку руског цара Петра Великог.

Код манастира су сахрањени: војвода Васа Чарапић, који је 
погинуо приликом заузећа Београда 1806; госпођа Томанија (супруга 
Јеврема, брата кнеза Милоша), њена кћи Катарина и њен зет, ге- 
нерал-намесник Миливој Блазнавац, који је био чувен државник. 
Ту се налази 'и гроб српског патријарха Димитрија.

Иконостас у цркви дело је калуђера Рафаила. Емајлиране 
канделабре поклонили су цркви енглески археолози Едвард Брајнер 
Веб и Роберт Џон Тејлор године 1857.

У манастиру се налази школа иконографије и литургијског 
певања.

П лан ина  А ва ла

Аутомобилом се из Београда до врха планине Авале стиже за 
двадесет минута. Постоје два пута: један за успон, други за си- 
лазак. Свака два сата, са трга Славија креће аутобус за Авалу.

Планина Авала је симбол Београда. Брдо је у средњем веку 
било чувено по својим рудницима. Данас се нова београдска пред- 
грађа простиру скоро до његовог подножја. Близу врха налазе се 
гостионица Српског алпинистичког клуба и један велики, веома 
модеран хотел са лепим терасама на којима се ужива у величан- 
ственом погледу на Београд, Саву, Дунав и Земун с једне стране, 
а на српске брегове, са друге; у залеђу видимо плаве врхове Цера, 
планине која је 1914. године била позорница крвавих битака.

О пленац

Аутомобилом: два сата. Аутобуси за Опленац полазе са ауто- 
буске станице (Улица краља Александра 7). Лети, између Београда 
и Опленца саобраћају аутобуси путне агенције ,,Путник“.

Аутомобилска цеста пролази крај подножја Авале да би затим 
ушла у унутрашњост Шумадије, српске области која је некад била 
покривена густом шумом — као пгго каже и њено име, које значи 
„шумовити крај“.

За два сата стиже се до градића Тополе, колевке династије 
Карађорђевића. (Прворазредан хотел. Целокупни модерни комфор. 
Текућа топла и хладна вода.)
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У доба првих српских устанака, Топола је била сеоце скриве- 
но усред храстових шума. Карађорђе, после велике победе коју је 
однео над Турцима, хтео је 1821. године да од ње учини своју 
престоницу. Наредио је тада да му се у подножју Опленца сазидају 
куће које је утврдио зидинама и кулама и наоружао топовима. 
Дао је такође да се саграде заветна црква и школа за коју је, о 
сопственом трошку, ангажовао учитеља. У околини су се настаниле 
многе породице. У свом пребивалишту на Опленцу Карађорђе је 
већао са вођама устаника; ту је примао изасланике Високе Порте. 
Још постоје старе грађевине, једна кула у којој ће бити смештен 
музеј — и део школе коју је основао Карађорђе. Кула данас служи 
као звоник за цркву. Карађорђева црква је од великог историјског 
и уметничког значаја.

На порталу, поред плоче на којој пише „Србија“, налазе се 
стари грбови, као и запис на старославенском у знак сећања на 
оснивање цркве коју су „у време Александра, цара свих руских 
земаља, Светој Девици посветили Т&орђе Петровић, врховни вожд 
српског народа, његова супруга Јелена и његови наследници Алек- 
сије и Александар". У цркви је нарочито достојан дивљења вели- 
чанствени иконостас од ораховине, дело народних уметника из села 
Галичника.

Од Карађорђевих конака један лепи пут води ка врху Оплен- 
ца где се налази нова црква, видна већ из велике даљине.

Између винограда које је Краљ дао сељацима да их засаде, 
диже се бели Маузолеј Карађорђевића, где се чувају старе заставе 
прослављених српских пукова.

Око цркве простиру се лепи воћњаци, а међу њима је скро- 
вити летњиковац Краља који је и сам био члан задруге својих 
сељака и могао их је, током једног банкета, подсетити на време 
када је „његов дед, у друштву њихових дедова, обрађивао та поља“.

Словенско пучанство сачувало је древни обичај да се моли у 
отвореном простору. Цркве су често биле тако мале да је у њима 
било места само за свештерике. Најчешће нису ни служиле за 
богослужеша, већ су имале улогу заветних капела. Тако су, као 
једини трагови који сведоче о некадашњој величини српских ца- 
рева, кнежева и феудалних велможа, остали ти манастири и цркве 
који се више истичу лепотом своје архитектуре и унутрашње де- 
корације него својим често скромним димензијама.

Обичај да се подижу цркве, како би се себи обезбедио спокој 
душе, веома је раширен у српским земљама, где наилазимо на 
знатан број таквих побожних задужбина, од. којих су неке само 
обичне дрвене колибе.

Веран тој традицији, краљ Петар I је хтео да се његова црква 
на Опленцу, у којој су сахрањени сви чланови породице Карађор- 
ђевића, истиче својом архитектуром.

Она се диже на врху. брда у чијем подножју се простире чи- 
тава бреговита и зелена Шумадија.

На истоку, на обронцима који се благо спуштају ка Морави, 
нижу се села и засеоци, међу њима и Вишевац у којему се родио 
Карађорђе. На северозападу оцртава се планина Венчац са чувеним 
каменоломима одакле потиче мрамор од којега је изграђена црква.

Петар I започео је изградњу цркве 1910. Темељи су издубљени 
у стени. Међу макетама на конкурсу тријумфовао је пројекат јед- 
ног студента, Косте Јовановића.

Године 1912. краљ Петар лично је надзирао радове на изград- 
њи. „Ја сам већ стар“ — говорио је — „и желим да видим цркву 
завршену." 23. септембра 1912. црква је свечано посвећена и краљ 
се у њој причестио. Дванаест дана касније објазио је рат Турској.
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Веома ценећи сликарство и фреске из српских средњовековних 
манастира, Александар I се инспирисао њима за унутарњу деко- 
рацију цркве, у којој су копије старих дела направљене у техници 
мозаика. Читава унутрашњост цркве је  у мрамору и мозаицима. 
Стубови и строп су од мрамора.

Мозаици покривају површину од 3.000 м2 у цркви, а скоро 
1.000 м* у крипти. Сваки квадратни метар мозаика садржи 15—20.000 
ситних комадића обојеног камена. У мозаику је израђено око 2.000 
слика, са око 15.000 различитих боја и нијанси. Има више од 300 
нијанси само златне боје.

Мозаик који приказује заштитника цркве, сз. Ђорђа, украшава 
горњи део портала.

На десном зиду види се Петар I који једном руком држи 
макету цркве, пратећи св. Ђорђа који га води ка олтару Богородице.

На своду сасвим горе приказане су муке и чуда св. Ђорђа.
На левом зиду св. Ђорђе убија змаја.
Улаз у црквену лађу чувају арханђели Михаило и Гаврило.
Унутрашња страна куполе изнад лађе представља небо. Купола 

је  висока 32 м и у њој је  огромна слика Христа Пантократора чије 
је  попрсје дуго 9 м, глава 4 м 50 см, а кажипрст 1 м 30 см.

Под тим Христом, у једном кругу, налази се еухаристија. Из- 
међу прозора стоје пророци, а у угловима четири јеванђелиста.

Над улазом се види Вознесење, десно од њега Распињање на 
крст, лево силазак Христов у  пакао, код Адама. Под сводом се 
налази дванаест портрета светих мученика.

У оном делу цркве где су стубови има мозаика посвећених 
првом српском архиепископу, светом Сави, који је био син Немање, 
оснивача српске средњовековне државе. Тај циклус портрета са- 
чињен је према фрескама којима је украшена трпезарија српског 
манастира Хиландара на Светој Гори.

У јужној апсиди налази се поворка српских владара који су 
постали светитељи, а ту су, под сводом, и композиција која прика- 
зује Христово рођење и 22 медаљона са српским светитељима.

Куполу над северном апсидом (у којој је саркофаг оснивача 
цркве, краља Петра I) чувају арханђели и пророци. Читава апсида 
прекривена је  мозаицима који приказују чуда Христова. Под сво- 
дом: алостоли православне Цркве.

На обема странама улаза у олтарски простор налазе се сла- 
венски апостоли, Ћирило и Методије. На олтару: Васкрсење.

У апсиди олтара: Богородица. Доле: Христово причешће. Два 
Христа, од којих један даје своју крв, а друти своје тело.

На проповедаоници: Христ и симболична тајна причешћа.
Иконостас: мозаици, копије охридских икона.
На средини цркве, поређана је уз четири стуба 61 застава 

прослављених српских пукова који су заслужили највише војне 
почасти.

Међу српским заставама које се чувају у опленачкој цркви 
налазе се и три које потичу из Карађорђевог доба.

Те старе заставе почивају сада у мистичној светлости умет- 
нички урађених светиљки, на врху планине Опленац, у срцу тог 
плодног брежуљкастог краја који је био колевка данашње Југо- 
славије.

Дивимо се такође, у јужној апсиди опленачке цркве, пропо- 
ведаоници од зеленог мрамора, украшеној белим орлом и грбом 
цара Душана направљеним од масивног злата, као и величанстве- 
ном бронзаном полијелеју који виси под куполом и раскошном 
поду од мраморних плоча.

У цркви нема никаквог вештачког осветљења, већ се васко- 
лики сјај мозаика истиче у дањем светлу које допире кроз прозоре.
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Свакодневно, из свих крајева Југославије, мноштво ходочасни- 
ка слива се ка гробу Краља Мученика који се налази десно од 
иконостаса, под сводом.

Из цркве се излази на терасу на којој се налази Карађорђев 
топ изливен 1812. Једна дршка топа је  сломљена: од ње је узета 
бронза од које је 1904. изливена круна за Петра I, првог крунисаног 
краља југословенске крви после више од пет векова.

Усред лепог парка налази се краљевска вила, лепа у својој 
скромној једноставности, као што је покојни краљ и желео.

Нарочито пада у очи „сељачка кућа“ у којој бораве млади 
југословенски принчеви када дођу да проведу неколико дана на 
Опленцу.

А р а нђело ва ц

Кад се иде путем према Тополи пролази се испред богатих 
каменолома из којих се добија венчачки мрамор. Недалеко одатле, 
у селу, налази се виноградарска задруга земљорадника из околине.

На пола сата од Венчаца налази се мало и допадљиво бањско 
место Аранђеловац. До те бање стиже се директним возом из Бео- 
града. Њена вода је на гласу због свог лековитог дејства. Старо 
здање кнеза Михаила, окружено лепим парком, претворено је у 
хотел за путнике, са целокупним модерним комфором. Одмах иза 
иарка дижу се благе падине шумовите планине Букуље. Тај градић, 
са својом пријатном околином, једно је од најзанимљивијих изле- 
тишта у околини Београда.

Ф руш ка  Гора

Аутомобилом се из Београда може за сат и по стићи до пла- 
нинских предела Фрушке Горе. Пређе се нови савски мост и прође 
кроз Земун, да би се затим кренуло путем који води за Нови Сад.

Оставивши иза себе стару петроварадинску тврђаву, убрзо до- 
лазимо до градића Каменице, у подножју Фрушке Горе.

Тај крај, по виноградима један од најбогатијих у Југославији, 
подсећа на пределе поред Рајне. Планински ланац Фрушке Горе, 
чији врхови достижу висину од преко 500 м, пружа се дуж Ду- 
нава. У долинама уоквиреним шумом налазе се стари православни 
манастири који у себи крију уметничка блага, старе слике, старин- 
ске ношње и сакралне предмете.

На планини Венац налази се изврстан хотел за туристе (топла 
и хладна текућа вода) у којему се може и дуже боравити. Тај 
хотел зими посећују скијаши.

Аутобуске линије: Венац—Нови Сад и Венац—Рума (на желез- 
ничкој прузи Београд—Загреб).

Излети Д унавом

Комфорни пароброди Југословенске речне пловидбе омогућују 
туристима један од најпријатнијих излета од Београда до Ж елез- 
них врата, где Дунав пробија себи пут између Карпата и планина 
Србије. Полазак бродова: трипут седмично, увече, као и недељом 
ујутро (излетнички брод).
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Панчево

У непосредној близини Београда (сат бродом или пола сата 
возом од дунавске железничке станице, код које је и станица 
аутотаксија) налази се стари, мирни и пријатни град банатских 
Срба чији повртари и узгајивачи перади снабдевају престоницу 
поврћем и живином. Завршетак изградње новог дунавског моста. 
дугог 1.300 м, још више је приближио Панчево Београду.

Изградња тог моста и исушење панчевачких мочвара спадају 
међу најграндиозније радове који су после рата извршени у Југо- 
славији. Најважније занимљивости Панчева јесу: споменик краљу 
Петру, иконостас у старој православној цркви, значајно дело сли- 
кара Данила, и модерни иконостас у новој православној цркви, дело 
Уроша Предића.

Смедерево

Кад се крене бродом низ Дунав — пошто се прође пред иди- 
личним селима међу којима је и Винча (на 14 км од Београда), 
чувена по преисторијским ископавањима која су ту у току — до- 
лази се, за два и по сата, до Смедерева, старе престонице средњо- 
вековне Србије. Данас је  Смедерево нарочито на гласу по свом 
грожђу и својим винима. Виногради који покривају околне бре- 
жуљке дају, наиме, најчувенија квалитетна вина Србије. За време 
рата, ти брежуљци били су позорница крвавих борби српске и 
немачке војске.

Утврђени град несрећног деспота Ђурђа Бранковића једна је 
од ретких тврђава из XV века. Бедеми утврђења и 24 моћне куле 
још увек постоје.

Низводно од Смедерева почиње најсликовитији део тока Ду- 
нава. На обали се виде рушевине старих тврђава код Рама и Го- 
лупца. Хридине мало-помало сужавају речни ток и стиже се до 
Казана, романтичне клисуре која је  право чудо природе. Некад се 
то место могло прећи само у малом чамцу. Данас туда без опасности 
пролазе и највећи бродови. Дуж обале води римски пут који је, 
као што нам саопштава мраморна плоча постављена на огромну 
хридину, изграђен у време цара Трајана. Човек би ту помислио да 
је у  неком норвешком фјорду. Градићи Доњи Милановац и Текија, 
који се налазе на југословенској обали, гласовити су по својој риби 
и кавијару. Бродски ред вожње тако је установљен да туриста 
који у поласку није могао, због ноћи, да види све успутне лепоте. 
може у њима да ужива при путовању у повратку.

(Превод са француског: Н и ко ла  Бертолино.)

ЈА Д Р А Н , Н АЈЛ ЕП Ш Е М О РЕ Н А  С ВЕТУ  
Стр. 536.

ЈаДгап, паДерЗе тоте па  виеГи. — ТитгзНбкг 1Аоу<1, Београд, 1934, 
I, 1, стр. 18—20. 1

1 зеленомодри] ге1епо т о б п  ТЈ1. 2 задуго.] га <1иео. ТЈ1. 3 ко 
год] ко^об ТЈ1. 4 сасвим] за зушг ТЈ1. 5 модроплаво] тобго р1ачо 
ТЈ1. * заувек,] га иуек, ТЛ. 7 издалека.] гг ба!ека. ТЛ.
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БЛ ЕД  
Стр. 540.

В1е&. — Поднаслов: Вгвет јидовЊ уепвкгћ 1еГоиа1Ша. — ТитШШа 
Б1оуд.џ Београд, 1934, I, 5, стр. 6—7.

1 заувек] га иуек ТЈ1.

СЕЊ  
Стр. 542.

Бепј. — ТигГзШ кг 1Лоуб., Београд, 1934, I, 7, стр. 3—5.

1 Н ије, разум е се, р еч  о познатом ф илологу: у  тгазнатој ускочко ј 
порадици  Д аничића  тројица су  се зва л а  Јура ј: Јур а ј I, Јур а ј I I  и  
Ј у р а ј III . То им е дато је  овде у  сво јо ј „источној“ варијанти, 2 обрам- 
беним] оТзгапђетт. ТЈ1. * У Т Л  је  овде грегиком поновљ ен  један од 
горњ их  редова Це пагопгга резтпа ко ја  ј е  реиа!а о Бепја-], а изостав- 
љ е н  је  један  ред.

ЗИ М С К И  СП О РТ У  П О Х О Р ЈУ  
Стр. 545.

З им ски  спорт у  П охорју . — Д ачићеве  народнг новине, Београд, 
1935/36, I, 4/5, стр. 137—139.

1 лепих] лепи ТЈ1. З а ц ело  гитампарска грегика. 2 смучарски] смуч- 
ки ДНН. Р еч у  Д Н Н  н и је  н и к а к ва  ле к си ч к а  бизарност, већ  штам- 
парска  греш ка, је р  гш другим  местггма у  тексту тгише норм ално: сму- 
чарски терени.

РУКОПИСНИ ТЕКСТОВИ ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ 
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

ЕЗК О Н 1ЈАБ  
Стр. 551.

1 О вај (непоттгуни) аутограф вероватно је  тгослужио као основа  
за  дактилограме к о ји  су  обрађени у  Варијантама и напоменама уз  
текст Ескоријал у  п р во ј књггзи, те, самим тим, и  за  коначни  текст 
к о ји  је  об јављ ен  у  Изабраним делима и з 1966. 2 О вде је  једна  тешко 
чит љива реченица: тгрва реч  је , вероватно, ЗрапзкЈ; следи  једна  
нечит љ ива реч, а реченица  се, р ек ло  би се, завргиава ренима: госкмп 
за зе1а. (И ли: иодотп ва ве!а.) 3 О ва р еч еп и ц а  стављена је  у  
заграде еероватно да би б ила  избрисана, а изм еђу  редова убачена  
је  друга, ч и ји  је  средњ и део нечитљив: 31а је 1га1ага коЈ1 па т а п -  
Нј1 позе рпзгуепа (±уа сгсепа вгса па [ . . . ]  око 2§габе т  јебап 
Мебое, ГапаШпое Ика. * Пошто се аутограф овде заврш ава, остаје 
нејасно да л и  су  ове  две  р е ч и  тгочетак идућег ггасуса и л и  наслов.

А В И Л А  
Стр. 552.

Два текста о Авили, из Легата Милоша Црњанског у Народној 
библиотеци Србије, објављена су после смрти аутора: 

Авглла. К њ иж евна реч, Београд, 25. III 1988. (По дактилограму чији 
је текст дат на стр. 552—558 ове књиге.)
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А ви л а . К њ иж евна реч , Београд, двоброј за јул 1993. (У оквиру
сепарата лосвећеног Црњанском поводом стогодишњице рођења.
Текст је за штампу приредила Мирјана Поповић Радовић, по
манускрипту чији је  текст дат на стр. 558—563 ове књиге.)
1 С удећи прем а свим  постојећим библиограф ијам а, текстови на 

тему А в и л е  остали су  за живота Ц рњ анског необ јављ ени . (Ово 
треба, ипак, примити са извесном  резервом , с обзиром на  то да 
постојеће библиограф ије  н и су  апсолутно по узд а н е .) У Н ародној 
ииблиотеци Србије, у  заоставгитини Ш илош а Ц рњ анског, ч у в а ју  се 
један  дактилограм и  н е к о ли к о  листава манускрипта са текстовима 
к о ји  се односе на  А в и л у . Један од тих рукописа  н и је  аутограф  
самог Ц рњ анског, већ, по свој п р и ли ц и , њ егове супруге, В иде  Ц р- 
њ ански. Текст манускрипта к о ји  је , како претпостављамо, исписала  
В ида Ц рњ ански  има за  тему — као и  дактилограм  — саму А в и л у  и 
боравак Ц рњ анског у  том граду. У  фрагментима аутографа Ц рњ ан- 
ског А в и л а  је  у  другом  п лан у; у  једином  нешто целовит ијем  ф раг- 
менту испричана  је  забавна згода у  ко јо ј, п р и ли к о м  посете папиног  
легата Ш панији , гла вн у  у ло гу  и гр а ју  к а л уђ ер и ц е  и  лепотице са 
ко нкурса  за  „мис" Европе. (Додуш е, м еђу списима и з  заоставштине 
тај фрагмент се н а ла зи  за једно  са текстовима о А зањ и , и  заједно  
с њ има об ухва ћ ен  је  јединственом, оловком  исписаном пагинаци-  
јом. А л и  та пагин аци ја  — ч а к  и  ако је  од р у к е  самог Ц рњ анског  
— неодрж ива је , пошто м еђу  по јединим  страницама нема конти- 
пуитета. Осим тога, ова ј фрагмент се сеојом  темом јасно издваја  
од текстоеа у  ко јим а је  реч  о А зањ и.) У гр уп а  преост алих ф раг- 
мената аутор при ча  о свом путовању од А в и л е  до Саламанке, 
града у  коме ће 1937. боравити као ратни извештач Времена, и  о 
којем у, у  о во ј п р и ли ц и , и зн оси  сво је  п р ве  утиске. Н ека  места у  
овим  последњ им  текстовима (на пример: Обично сам се враћао, 
предвече, у Саламанку, из Авиле. Далеко, иза нас, остајала је 
грмљавина топова.), као и  чи њ ен и ц а  да текст о А в и л и  н и је  објав- 
љ е н  са другим  текстовима и з  1933, наводи  нас да се упитамо н и је  
л и  Ц рњ ански  писао о А в и л и , у  ствари, тек после сеог другог бо- 
р а вка  у  Ш панији . Но о томе н е  можемо донети сигуран  за кљ учак . 
„Грмљ авине топова" м огло је  б л и зу  А в и л е  и  С алам анке бити и  1933, 
пошто је  и  то већ  било  врем е нем ира и  сукоба у  Ш панији . — 
И дактилограм и  фрагменте манускрипата доносимо овде у  целости, 
у  стању у  каквом  се налазе, а оно што услед  таквог стања н и је  
м огло бити прочитано, назначено  је  као „нечитко". Ово што 
следи  текст је  дактилограма насловљ еиог  АлтПа. 2 О вде ј е  део 
текста на  доњем р уб у  листа одсечен. 3 О вде је  п рекид  у  тексту; 
и зм еђу  овог и  следећег фрагмента нем а континуитета. 4 кпго1обшћ 
1е§1јопага.)] кпто1обшћ 1 ћогћешћ 1е§Гјопага кор шзи ргаб1аИ ш- 
коше.) И справљ ено у  Д ак. 3 з1аћце§] 1ер§ее И справљ ено у  Дак. ® 
као] боћга као И справљ ено у  Дак. 7 рпта1а] ћПа и И справљ ено у  
Дак. 8која] т о ј И справљ ено у  Д ак. ‘ Овде, усред  речи , п о чи њ е ф раг- 
мент манускрипта писаног, вероватно, р уком  В иде  Ц рњ ански . М а- 
нускрипт  има осам страна од к о ји х  тгрвих шест носи, у  вр х у , паги- 
н а ц и ју  од 40 до 45, седма је  непагинирана, а последњ а  — осма — 
носи, тгри дну, п а ги н а ц и ју  70. ,0место да има] место И справљ ено у  
Р ук. 11 све Шпањолке кад пређу известан број година и кад се 
угоје,] сваки Шпанац, И справљ ено  у  Р ук . 72 метресе,] љубазнице, 
И справљ ено у  Р ук. 13 Текст к о ји  след и  и за  ове р ечи  прецртан је  
у  Р ук . 14 Текст је  довде прецртан. 15 У Р у к  је  о ва ј тшсус одвојен  
од следећег цртом. 18 џак,] џак, непроходна, И справљ ено  у  Р ук. 17 
постала велика европска сила.] завладала светом. И справљ ено у  
Р ук. ,8рана смрт престолонаследника] његова рана смрт И справ- 
љ ено  у  Р ук. 18 је најчудније] било најчудније И справљ ено  у  Р ук. 20 
узрок] био узрок И спраељ ено у  Р ук. и Записано је] Јер пише
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И справљ ено у  Р ук. 22 њега] њега што ме је довео И справљ ено у  
Р ук . 23 И за овога, у  Р ук , р еч и  што не знам да говорим прецртанв су. 
Над тим редом прецртано је  још  н е к о ли к о  уметнутих и  нечит љи- 
в и х  речи. 24 О вде у  Р у к  следи  пасус ко ји  је  прецртан: Памтим тај 
гроб. Нешто неизрециво шпанско је то у Авили. “  Показао ми је] 
Трудио се да ми покаже И справљ ено у  Р ук. О вај последњ и  пасус  
дописан је  руком  Ц рњ анског.

[К А Л У Ђ Е Р И Ц Е  И  ,,МИС“]
Стр. 563.

1 Фрагмент аутографа к о ји  се садрж ински може везати. аа 
тему А в и л е . Почетак текста очигледно  недостаје. Н аслов је  п р и -  
р еђивачев . 2 Н еко ли ко  нечит ких речи . 3 Нечитка реч; м огла би се 
читати као  мужеви, а ли  то би било чудновато, пошто је  реч  о 
калуђерицам а. *Нечитка реч. 5 Нечитко презим е.

[ОД А В И Л Е  ДО С А Л А М А Н К Е ]
Стр. 565.

1 Фрагменти аутографа Ц рњ анског, са описом путовања од 
А в и л е  до С аламанке. Н аслов је  приређивачев . * Нечитак део 
текста.

А З А Њ А  
Стр. 567.

1 О вде доносимо два дактилограма са текстом о А зањ и , к о ји  
се ч у в а ју  у  заоставштини М илош а  Ц рњ анског у  Н ародној библио- 
теци С рбије (п р ви  носи  лат инички наслов А 2 А И ЈА ). Поред њ их, 
у  заоставштини се н а ла зи  и  аутограф Ц рњ анског са текстом 
на исту тему, у  ви д у  н еко ли к о  страница м еђу ко јим а  нема конти- 
нуитета. (Текст аутографа доносимо после  оба дактилограма.) — 
П риликом  првог боравка у  Ш панији , 1933, Ц рњ анског је  ф асци- 
нирао М. А зањ а, председник ш панске  владе  и з  п р ее  п о ло ви н е  три- 
десетих година, односно и з  врем ена пр е  грађанског рата. С удећи  
по овим  текстовима, та ф асцинаци ја  остала је  трајна: Ц рњ ански  се 
виш е година к а сн и је  — а свакако  после  свог другог боравка у  
Ш пани ји  (1937) — поново латио пера  да би још  једном  потврдио 
снаж ан утисак к о ји  је  на  њ ега оставио ш пански  тшлитичар. Ц р- 
њ ански  н и је  објавио ни јед а н  од тих н а к н а д н и х  текстова о А зањ и, 
к о ји  су  делим ично  подударни, на  н а чи н  к о ји  смо код овог п и с ц а в е ћ  
толико пута м огли  да запазимо, са чла н ко м  об јављ еним  у  Времену 
1933. Од два сачувана  дактилограма, ова ј к о ји  је  овде дат као п р ви  
дуж и је, а ли  и  пот пунији. У з то, он је  знатније накнадно редигован  
— са многобројним , често јед ва  читљивим, изм енам а и  исправкам а. 
Као што је  то обично с лу ч а ј код Ц рњ анског, тешко је  установити 
к о ји  је  р а н и је  писан. Један  се н е  може сматрати „основом" другога. 
8 Овде, и зм еђу  редака, на ла зе  се у  Д ак  р ечи  јеЉгое рокојпо® којим а  
н и је  прецизно  одређено место на  к о је  и х  треба убацити. Можда 
треба читати: ро гетЏГ је<1по§ рокојпо§ Р о 1 еткта  (?). * О вде је  
прецртана реченица: ТЈ 1о боба, т о је  роПШко ппб1јепје ППо је 
ро!рипо бгиео, пе§о Агапјто. Уместо те реченице, и зм еђу  редака  
написана  је  друга, сасвим  нечит љива. 4 И за овога, у  Д ак долази  
е е л и к и  део текста к о ји  је  прецртан, а к о ји  гласи: Оп је  Нт аисЊо- 
позап, Vеб опба, га  Зрашји. Ја з а т  озебао, 1 опба, 81а зуе о<1 пје§а 
2ау1з1. Ако герићНкапзк! гегјт  оз1апе, 1о 6е ПШ А гап јта  газ1иеа. 
Ако 1ај ге21т ргорабпе, кгГу бе ђШ Агапја, ргзао з а т  1аба. /  Ие-
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nosan, već onda, za Spaniju. Ja sam osećao, 1 onda, šta sve od njega 
zavisi. Ako republikanski režim ostane, to će biti Azanjina zasluga. 
Ako taj režim propadne, kriv će biti Azanja, pisao sam tada. /  Ne-
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poznat, kod nas, kao i njegova otadžbina, Azanja je  zasluživao, više 
nego mnogi drugi, da se o njemu čuje. U svetskoj štampi, portre o 
njemu, bio je dosta redak. Naši stari, šaljivi listovi zvali su nekad 
političke govore „bubnuoteke". Azanja nikad nije govorio u  vetar. 
Bio je, intelektualno, mnogo zanimljiviji, nego mnogi drugi, u drugim 
državama, grlatiji. Pre nego što sam došao u Spaniju, skoro mu ni 
imena nisam znao. Posle, kad sam ga video, i posmatrao, kosnulo 
me je da u evropskoj politici još ima čoveka koji je sposoban za 
takvu ulogu. Izgubio je igru, onda, kada je hteo da, za uvek, demo- 
kratiše vojsku. Pogrešio je kad je počeo da igra šaha sa španskim 
generalima. Ta penzionisanja, stala su ga fotelje i napravili emigran- 
tom, kao tolike druge pre njega, čiji je trag, tam an ili svetao, pre- 
vučen preko Pirineja. Protivnici su osnivali ilustrovane listove da bi 
ga lakše nagrdili. Medju lešinama, medju slikama studentskih nemira, 
seoskih pobuna, ubistva i paleža, medju ruševinama oskrnavljenih 
crkava, bila je naslikana njegova policija, sa mitraljezima. Preko tih 
slika bio je naslikan njegov nasmejani lik. Hotimice nagrdjen, foto- 
montažom odvratnih bradavica. Debeljušnog čoveka. /  Posle izvesnog 
vremena, dobio sam utisak da, posle Azanje, dolazi anarhija. To sam 
čuo i od mnogih Spanaca. Dok su drugi, već i onda, govorili sa besni- 
lom, vikali, busali se u grudi, Azanja je  još potpuno vladao svojim 
živcima. U buri koja se spremala, na krmi državne galije, zagleđan u 
talase, Azanja je još imao dubok nagon spasavanja. U parlamentu je 
govorio, kao da čita iz „Kandida". Govorio je  praktično i sa beskraj- 
no jasnim pogleđom svojih očiju, pod naočarima. Poslaniku koji bi ga 
napadao, odgovarao je  mirno: „Vaše gospodstvo (su senoria) laže”. 
Nije zaboravljao ono što je čisto španska crta. Učtivost i prema naj- 
gorem protivniku. Čega više ni u Spaniji nema. /  Čovek šesdesetih 
godina, Azanja je  bio jedan od najrevnosnijih gimnastičara u  Mad- 
ridu. Katkad mi se činilo da je rezervoar njegove vedrine neiscrpan. 
Gleđao je mirno u  bolnu i, katkad hipohondričnu, Španiju. Dok su 
Unamuno, Pio de Baroha, jurišali na vetrenjače i bili uvek egzalti- 
rani, kao i desnica, Azanja je nalivao pameti, kao što španski seljaci 
toče vino, iz meha. Došla mu je glave nova policija. Došla mu je 
glave i njegova razboritost i hlađnoća, medju suhim i vrelim Špan- 
cima. U Sevilji, u arhivu Indija, jedan visoki činovnik rekao mi je, 
o Azanji: ,,On hoće da vlada bez srca, a Španija traži srce da oseti, 
kod čoveka“. Ja  sam pomislio: ,,Samo bi vam još to trebalo". /  Azanja 
je bio, godinama, običan činovnik, iz sređnjeg staleža. Taj stalež je 
najbolji, medju školovanim staležima. Azanja se nije ničim isticao, 
sem svojim romanima. Spominjalo se da uči strane jezike i, na nje- 
gov račun, terala se šega. Kad sam ja  bio u Madridu, davala se 
jedna njegova drama. (Naš poslanik u  Mađriđu, a taj je znao šta je 
pozorište, i šta je  Španija, rekao mi je, da je dobra. Jer da nije 
valjala, izvižđali bi ga, baš za to što je bio ministar.) Da je bio 
književnik, to ga je, za mene, činilo još zanimljivijim, medju onim 
policajcima i generalima koji su, več onda, spremali svoj obračun, sa 
intelektualcima, uz blagoslov španskih biskupa. /  U partiji, u početku, 
nisu predviđjali da će jednog dana Azanja, jedan za sve, biti republika. 
Ja sam, već onda, video da znači jednog tihog diktatora i napisao sam 
to, posle povratka. On je bio spokojan, tog leta, kao što je bio spo- 
kojan i kraj mitraljeza, kad se pucalo sa balkona. Ja sam ga posmat- 
rao, kako stoji, kad se šali. Iz bliza, bio je  inkamacija Sančo Panče, 
koga inostranstvo krivo shvata. Kad sam se noću vraćao u hotel, kraj 
v rta  ministarstva vojnog, gde je stanovao, pitao sam se često: kako 
li taj čovek spava? Jednu zemlju, spletenu u  hiljadu mreža trađicija, 
Azanja je bio, tog proleća, doveo pred provaliju bezbrojnih reforama. 
Druge zemlje imale su dva, tri teška problema. Spanija ih je  imala 
sto. Jedni su verovali da će sve da ih reši Azanja. Dmgi su videli da 
se sa njima lakomisleno igra Azanja. 5 y  je  npetfpraHO toliko jaki



и  написано, мада јед ва  читљиво, *ако ирогш. • Ово је  други  сачу-  
вани  дактилограм о А зањ и . Пошто н и је  гш гиниран, н е  можемо бити 
сигурни  да је  потпун. 7 Ц рњ ански  је  тфви тгут боравио у  Ш панији  
год. 1933. Том п р и ли к о м  видео је  А за њ у  и  дож ивео оно о чем у  
говори и  у  овом тексту. П рема томе, ово „1932" — у к о л и к о  тш- 
среди н и је  н ек а к ва  мистификација, а ли  к а к в у  би с в р х у  она имала?  
— свакако  је  греш ка у  куцањ у. 8 О чигледна  омашка: треба да тшше 
каталонски. • Аутограф Ц рњ анског, насло вљ ен  ћ и р и ли ч к и  Азања, 
веома несређен, са м ногобројним  прецртаним и  преж врљ аним  ф раг- 
ментима, накнадно уметнутим нечитким деловим а текста итд., тешко 
се може сматрати основом за  тгостојеће дактилограме, јер  је  ове  
тгоследње Ц рњ ански  — на н а чи н  к о ји  нам  је  већ  добро познат  — 
писао испочетка. 10 О вај део речен и ц е  исписан је, нечитко, тгреко 
рани јег текста, тако да н е  можемо бити сасвим  сигурни  да л и  овде 
заиста п и ш е  за мач, за рат. 11 Ц рњ анском  се често деш авало да п р и  
писањ у меш а ћ и р и л и ц у  и  лат иницу. Овде, као и  у  наставку текста, 
имамо такав случа ј. 12 Нечитка, иж врљ ана реченица. 13 Нечитка реч.

П А Р А Д О Р  
Стр. 577.

1 Од с а ч ува н и х  аутографа на  тему „парадора“ један  је, као  
што смо ви дели , скоро подударан са одговарајућим  фрагментом из  
ч ла н к а  објављ еног у  Времену, па  су  варијанте из њ ега дате у 
првом  тому, у з  истоимени текст. Д р уги  аутограф, у  свом првом  
делу, доноси д р ук ч и је  и сп р и ч а н у  садрж ину и з  ч ла н к а  у  Времену, 
и  то до кра ја  п р и ч е  о риђокосој лепотици из М адрида. У наставку, 
међутим, то је  нов  текст, са д р укчи ји м  темама (портрети н е к и х  
ко лега  новинара  с ко јим а је  Ц рњ ански  путовао по Ш панији; разм и- 
ш љ ањ а о могућностима „обичног" света у  Ш панији  да се бави ту- 
ризмом, итд.). 1 2 Д ве  нечитке речи. 3 Д ве  нечитке речи. 4 Нечитко

К О Р Д О Б А  
Стр. 581.

1 О вај текст је  подударан са текстом ч ла н к а  На мосту калифа 
у Кордоби ко ји  је  об јављ ен  у  Времену. 2 Опет латиницом исписана
реч  усред ћ и р и ли ч к о г  текста. Тога ће  бити још  у  овом тексту.
3Нечитка реч. 4 Н еко ли ко  нечит ких речи. 5 Нечитка реч; м огла би, 
евент уално, да се прочита као раиса („раис" на  арапском зн а чи  во- 
ђа). • С ачувани  аутограф овог текста има јо ш  је д н у  страницу, на  
ко јо ј је  текст веома нечитак, а на  к р а ју  и  прекинут  (наставка нема). 
Доносимо овде, са те странице, онај текст ко ји  се може прочитати: 
у тишини мароканских авлија, у свакој кући, живо је само [...] у 
плићаку Гвадалквивира, нема ни трага бродовима и [...] који су 
отпловили на Запад и открили Америку и освојили Перу, МеШко 
и шест хиљада метара високе Анде. Деца у школи у Кордоби уче  
још како су се Индијанци уплашили кад су први пут видели коња 
и пуцањ топа. Уче име Педра де 1оз Шоз, који је [...]  међу њима 
ишао бос и живео од корења, као и име [...]  који је опловио 
земљу, а1 сви су били Кордобљани. /  Читав низ имена, Кордобљана, 
могао бих навести још који су, са два три чамца и десет војника
освајали Никарагуу и Коломбију. Или име Антонија де Еспало 
који је, као фратар, гоњен милосрђем, ишао данима, недељама, 
месецима у непознате земље, [...]  да нико није хтео да га пра- 
ти. /  Од свег тог хришћанства остадоше само празна имена Кордобе,
са надимком „1а 1јапа“ у [ . . .]
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[ГРАНАДА] 
Стр. 583.

1 О вај фрагмент аутографа Ц рњ анског може се само темом 
повезати са ч лан ком  СгапасЈа гма, об јављ еним  у  загребачким  Но- 
востима. Текстуелно, међутим, он н е  одговара н и  једном  фрагменту 
тог члан ка .

[С В А Т О В И  У  КАНДЕЛЕДИ]
Стр. 584.

1 О во је , очигледно , првобитно био фрагмент рукописа  Код 
Хиперборејаца, погла вљ а  ко је  у  коначн о ј ве р зи ји  тог дела  носи  
наслов  Чупави коњи на Исланду и  где је  реч  о дом аћици „Б у га р к и “ 
к о ју  налазим о и  у  овом фрагменту.

[Ф Р А ГМ Е Н Т О ШПАНИЈИ]
Стр. 586.

1 Фрагмент аутографа о Штганији ко ји , као и  н е к и  други  
текстови (Мој шпански увод и л и  Шпански друм), у к а зу је  на  то да 
ј е  Ц рњ ански  намеравао да сачини  књ и гу  о Ш панији , па  је  писао  
н е к е  врсте увода, са уотнитенијим приступом теми Ш паније него  
што је  онај и з  п о јед и н и х  ч ла н а ка  к о је  је  објавио по дневнгш  
листовима.

ЕЖЈЕЕЗКЕ 1ЈЗРОМЕЦЕ  
Стр. 587. 1

1 С вака од девет страница дактилограма ко ји  се ч у ва  у  Н арод- 
ној библиотеци Србије, у  заоставштини М илош а Ц рњ анског, носи  
у  лево м  горњ ем у г л у  је д н у  од следеће три ознаке: 2ет1ја, и ли :  
2. апбј., и ли :  1Ј 2. Апбј., што зн а ч и  да овај дактилограм треба до- 
вести у  ве зу  са текстом Путопис из земље анђела к о ји  је  об јављ ен  
у  београдској Књижевној речи. Оао је , међутим, сасвим. различит  
текст. Н аслов  Енглеске успомене исписао је  сам аутор на  п рво ј 
страници дактилограма.



ПОГОВОР

Пре него што ће, 1966, у  оквиру Сабраних дела, у  издањ у  
београдске Просвете, објавити избор својих путописних тек- 
стова, Милош Црњански је  у  овом ж анр у сачинио свега три 
књиге: Љубав у Тоскани, у  издањ у Геце Кона 1930; Путописе, 
исте године, у  издањ у београдске Н ародне просвете; и Књигу 
о Немачкој, у  издањ у Геце Кона 1931. Дакле, све за  само две 
године. Ко год би закљ учивао на основу библиографије посеб- 
них издањ а дела Милоша Црњанског, могао би помислити да 
је његово бављ ењ е овим ж анром било краткотрајно и марги- 
нално. И грдно би погрешио. Увидом у  библиографије перио- 
дичних публикација м ож е се установити да се Црњански, свих 
следећих деценија, интензивно бавио путописном прозом, па 
остаје само да се нагађа због чега —  упркос вероватним друк- 
чијим намерама, па чак и изричитим најавама —  никад више 
није окупио те нове текстове у  целине које би објавио у  виду  
књига. А  било би тешко и  замислити како би овај вечити 
Одисеј, чији је  духовни ж ивот стално текао под звездом  која 
је  водила у  далеке Хипербореје и мамила у  родну Итаку, мо- 
гао престати да пише путописе. Писац Сеоба, римски „1регћо- 
гео“, лондонски емигрант, посматра, уосталом, властиту ж и - 
вотну и уметничку проблематику првенствено у  перспектизи  
својих вечитих, било невољ них, било радосно прихваћених  
лутањ а која га постепено претварају —  сходно класификацији  
путника коју даје Цветан Тодоров —  од „туристе“ преко „ег- 
зота“ у  изгнаника, па и у  путника-ф илософ а, онога чије је 
путовањ е „рад на стицању знања, на спознавањ у љ удске раз- 
личитости"1. Ж ивотна судбина постепено претвара и књ иж езно  
дело Црњанског у  својеврсну хронику његових скитњи — 
скитњи које он почиње весело, драговољно, као туристичке 
ескападе, да би их  заврш ио у  горчини емиграције коју му је 
наметнула историја. Зато се можемо упитати није ли читаво 
то дело, у  ствари, нека врста путописа, као ш то не бисмо 
погрешили ни ако бисмо у  Сеобама или Роману о Лондону 
уочили бар неке елементе такозваног путописног романа. Ж е-  
лимо ли да ш то тачније одредимо границе путописне прозе 1

1 Цветан Тодоров, М и и  други, Библиотека XX век, Београд, 
1994, стр. 329 и сл.
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у дел у  Милоша Црњанског, неминовно нас чека недоумица 
пред књигом каква је, рецимо, Код Хиперборејаца, која нај- 
чеш ће бива дефинисана као жанровски хибрид романа, есеја, 
мемоара и путописа.2

Међутим, одвајање путописа од остале белетристичке прозе 
Црњанског —  романа, приповедака, есеја и мемоарских дела  
— ипак је  првенствено теоријски проблем. П ред приређивача 
овог издањ а поставио се знатно озбиљнији практични проблем  
одвајања путописних текстова од оних које обично називамо 
публицистичким. Не смемо, наиме, заборавити да је Црњански 
већину својих путописних текстова написао за  новине, за  које 
је  писао и многобројне друге текстове најразличитије врсте — 
од приказа позориш них представа до економских анализа. 
Редакције Политике или Времена слале су  га у  Мађарску, 
Ш панију, Грчку, Велику Британију, скандинавске земљ е, 
или у  разне крајеве бивше Југославије (Војводину, Босну, 
јадранско приморје итд.), са задатком д а  одатле ш аљ е 
читаве серије чланака који су  у  тим листовима, због зна- 
чаја и актуелности тема —  али и зато што су били „из 
пера наш ег истакнутог књ иж евника“ —  добијали видно и уг- 
ледно место. У тим чланцима често је  теш ко разлучити оно 
ш то је  путопис, чак и у  ширем смислу те речи, од оног што 
бисмо назвали публицистичким текстовима на најразноврсније 
теме и з друштвеног, политичког и  културног живота. Знатан  
број ових текстова мож е, дакле, да се сврста у  категорију  
„путописних репортаж а“ састављ ених од елемената путописне 
и публицистичке прозе —  то јест, опет у  један од хибридних  
ж анрова који су  тако драги Црњанском и у  којима превагу  
има час један, а час други ж анр или поджанр. У ово издањ е  
уврш тене су  и  те —  назовимо их тако —  новинске репорта- 
ж е. На тај начин је, изм еђу осталога, постигнуто д а  буде  
очувана веза  која логично спаја текстове из Ш паније на- 
писане 1933. са онима које је  Црњански слао и з те зем љ е  
1937, као специјални дописник Времена из Саламанке (гра- 
д а  у  коме је  био главни штаб генерала Франка) и  са 
фронта код Билбаоа. К ао што у  текстовима из 1933. има, и з- 
м еђу осталога, и  елемената репортаж е о збивањима која ћ е  се  
ускоро претворити у  крвави грађански рат, тако и  у  чланцима 
из 1937, будући да су  из пера врсног писца, има нечега што 
новинску репортаж у често узд и ж е до нивоа вредног путопис- 
ног текста.

Мешавина ,,књижевног“ и „новинарског“ елемента карак- 
теристична је  за  већину репортаж а Црњанског. Стога се сам по  
себи наметнуо закљ учак да при одабиру текстова за  ово из- 
дањ е однос тих двају елемената мора представљати један од 
битних критеријума. У ово издањ е Путописа унети су  
текстови чији се књ ижевни квалитети, по оцени приређивача, 
у зд и ж у  знатно изнад оних који се могу сматрати довољним  
чак и за  један добар новинарски текст. Текстови писани уоби-

•Стога није случајно то пгго се један фрагмент рукописа тог 
дела (који није унет у коначну верзију тог „мемоарско-путописно- 
-есејистичког романа") нашао овде, у Додатку, међу аутографима из 
књижевне заоставпггине Црњанског.
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чајеним новинарским стилом, искључиво у  функцији текућег 
дневног извеш тавањ а (додуш е, ретки код Црњанског), наћи ће  
места, у  овим Делгша, у  оквиру публицистичке прозе Црњан- 
ског. Т у ће се наћи и  текстови са специфичном, уж ом  тема- 
тиком (политичком, економском, културном итд.), који, иако 
вредни паж њ е по нивоу књ иж евних средстава —  знатно  
вишим од уобичајеног новинарског —  ипак не могу бити свр- 
стани међу путописе, без обзира на то што је  реч о дописима 
и з страних земаља.

Ту границу, међутим, није било лако поставити, особито 
кад је  реч о дописима из Немачке у  којој је Црњански боравио 
у  периоду 1935— 1938, у  дипломатској служ би, и из које је пи- 
сао за  Време као његов специјални дописник. Да ли би сам 
Црњански —  да није било других, првенствено политичких 
обзира —  од тих текстова икад саставио „други део“ Књиге о 
Немачкој који је  најавио на крају књиге објављ ене код 
Геце Кона 1931? Занимљив податак о томе налазимо у  књизи  
Ембахаде I—Ш , коју је  приредио Борислав Радовић и  која је  
објављена у  оквиру Изабраних дела у  издањ у београдског Но- 
лита; ту, у  тексту који носи наслов Други пут у Берлину и у  
фрагменту под бројем 26 (стр. 187), читамо:

„Кад не морам у  друш тво, скитам се у  ноћи по Берлину.
Спремам Другу књигу о Немачкој.
З а  ту књигу рекао сам, на корицама прве књиге, да ће 

изићи, ускоро.
Та књига, то је  сад ово што читалац чита.“
Тиме би, дакле, на прилично неочекиван начин било „испу- 

њ ено“ давнаш ње обећањ е о Другој књизи о Немачкој која би 
жанровски била померена из путописно-есејистичке у  мемоар- 
ску и  политичко-публицистичку сф еру. Друга књига о Немачкој 
биле би, према томе, Ембахаде! Али писца, у  овом случају, не  
треба схватати превиш е дословно. Јер мада на истом месту у  
Ембахадама он каж е, споменувши чланке које је  писао за  
Време: „Било би занимљиво да  се ти чланци ш тампају“ —  те 
чланке, „претварајући“ Ембахаде у  Другу књигу о Немачкој, он 
у  ствари гура у  други план. А  реч је о текстовима чији би 
добар део могао са доста разлога бити уврш тен у  ту књигу, 
поготово уколико она не би припадала искључиво путописном  
ж анру. У њима се ту и тамо наилази на понеки вреднији еле- 
мент који чини добру путописну прозу —  леп опис амбијента, 
упечатљив портрет личности (посебно Хитлера), итд. Но то су, 
ипак, углавном чланци са политичким темама: Хитлер као цен- 
тралист, Католички клир пред државним тужиоцем, Лорд 
Халифакс у Берлину, Немачка и Совјетска Русија, итд. Није 
реч о лош ије писаним или незанимљивим текстовима, али њи- 
хово је место ипак у  оквирима политичке публицистике. П оне- 
кад, кад се нађе у  улози извеш тача са места неког значајног 
догађаја —  на пример, кад описује дочек Мусолинија у  Берлину  
(што би се м ож да могло назвати „репортажом") —  Црњански 
остаје у  оквирима уобичајеног новинарског поступка и  стан- 
дарда, па се и такви текстови морају третирати као публицис- 
тика. И неки чланци који излазе из сф ере политике —  без  
обзира на књ иж евни ниво који је  у  њима достигнут, или на
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занимљивост описаног места или догађаја —  у  оквиру ових 
Дела остављени су за  књигу (или књиге) публицистике, јер их 
Црњански несумњиво пиш е као новинар, извеш тач о актуелним  
збивањима, па их почиње речима као што су „Случај је  хтео  
да ваш дописник. . . “ (Како је изгледао џиновски ваздушни брод 
,,Хинденбург“) или „Данас је  у  Берлину, у  присуству владе, 
дипломатског кора, стране ш там п е. . . “ (Међународна ловачка 
изложба у Берлину), и сл.

Читаоцу ће, међутим, пасти у  очи да  су  се неки чланци са 
уж ом  тематиком ипак наш ли у  овом издањ у Путописа. Такви 
су, на пример, чланак У Политичкој арени Шпаније, или 
Социјално питање и сексуално питање (у Норвешкој), итд. 
Ова привидна недоследност објашњава се чињеницом да су  
ти чланци делови серија репортаж а као што су У земљи тореа- 
дора и сунца, На путу у поларне крајеве, итд. Као приређивач 
сматрао сам недопустивим наруш авањ е тих целина због ускости  
тема појединих чланака. Свако такво „уско“ виђење, уосталом, 
део је шире, свеобухватне слике оне зем љ е или оне средине 
коју Црњански „портретира“.

Због поштовања целина које је сачинио аутор било је  и 
прекорачења ж анровских граница. Такав је, на пример, случај 
са текстом Тајна Албрехта Дирера који је у  ствари есеј, а не 
путопис, па је и у  Сабраним делима из 1966. уврш тен у  књигу 
Есеји. Али тај текст представљао је део Књиге о Немачкој из 
1931, а Уређивачки одбор ових Дела Милоша Црњанског опре- 
делио се за начелни став да целине које је Црњански уобличио 
у виду књига морају бити остављене онакве какве их је он 
саставио, што ће рећи да и есеј о Диреру мора бити остављен 
у Књизи о Немачкој. Уосталом, и тај текст је „репортажа“ са 
излож бе приређене поводом Диреровог јубилеја, а представља и 
део ш ире слике о сликаревој домовини. На крају крајева, ако 
би се из путописа, односно из новинских репортажа, изоста- 
вило све што припада некој уж ој теми —  шта би у  њима 
могло да остане осим голе дескрипције крајолика и људи?

Три књиге путописа које је  Црњански објавио 1930. и 1931, 
обновљене су  овде, дакле, што се тиче садрж аја, онакве какве 
су изгледале кад су  се појавиле. Текстуелно, међутим —  при 
избору верзије, односно издањ а које овде служ и као основно 
— оне су морале претрпети измене, али о томе ћ е бити речи 
касније. Засад се задовољимо напоменом да је наслов друге 
од њ их —  Путописи, из Сабраних дела у  издањ у Народне 
просвете —  морао бити измењен, како би се избегла забуна. 
Реч, наиме. није била о некаквом избору путописа Црњанског, 
већ о путописима из наш е земљ е, који ће касније, у  Сабраним 
делима из 1966, добити наслов Наша небеса, по уводном тексту  
из те књиге. Тај наслов је овде задрж ан.

Пошто је, због обима грађе, било јасно да ће Путописи 
морати да буду објављени у  два тома, наметнуло се као 
логично реш ењ е да први том сачињава пет најпотпунијих. 
најзаокруж енијих целина које је  сачинио сам Црњански. М еђу  
њима су и три споменуте књиге. Поред њих, ту  су  Писма из 
Париза и серија текстова из Ш паније који су  се 1933. по-
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јављивали у  Политици под насловом У земљи тореадора и 
сунца (насловом који је  преузет и  у  Сабраним делима из 
1966). Ову серију овде допуњ авају два дописа из Ш паније која 
је  Црњански исте године објавио у  загребачким Новостима 
(један од њих, Сгапаба тга, уврш тен је под насловом Гранада 
у Сабрана дела из 1966), као и три текста о Ш панији која је, 
независно од серије дописа са фронта шпанског грађанског 
рата, објавио 1937. у  Времену. (Један од тих текстова, Створење 
које се рита, такође је  1966. уврш тен у  Сабрана дела.) Црњан- 
ски је, по свему судећи, намеравао да сачини књигу путописа  
из Ш паније у  којој би већину текстова, свакако, представљали  
управо они из 1933. То се м ож е закљ учити првенствено по томе 
што је  писао неку врсту уводних текстова за  ту књигу —  као 
што је  Мој шпански увод, објављен 1938. у  часопису X X  век, 
или као што је  Шпански друм, који ће у  Сабраним делима 
послуж ити као уводни текст за  серију У земљи тореадора и 
сунца. Ни Писма из Париза нису објављена као посебна књига, 
али она такође представљ ају целину, а уз то, она су  први 
објављени путописни текстови Црњанског (штампана су 1921. 
у  загребачком часопису Нова Европа), па им логично припада 
почетно место и у овом издањ у. Штавише, она би се могла сма- 
трати и неком врстом увода у  најпознатије и најзначајније 
путописно дело Црњанског, Љубав у Тоскани, чији први текст, 
Пиза, почиње речима Полазим из Париза у небеса Италије.. ,3 

Тако у  првом тому ових Путописа имамо пет књига, пет 
целина које се као такве јасно издвајају у  путописном опусу  
Црњанског, мада прву и последњ у од њ их он сам није об- 
јавио у  виду засебних књига. То су: Писма из Париза (1921), 
Љубав у Тоскани (1930), Наша небеса (односно Путописи из 
1930), Књига о Немачкој (1931) и У земљи тореадора и сунца 
(1933— 1937). Уочљиво је да  је  у  овом тому путописно-есејис- 
тички карактер текстова знатно изразитији од репортажно- 
-публицистичког. У другом тому случај је обрнут: за њ су  
преостали многобројни, по разним новинама и часописима 
разасути чланци, понекад груписани у  серијама као што су  
У Хортијевој Мађарској, Извештаји из Војводине, „Време“ у 
Шпанији (наслов који је  за  ову прилику мало преиначен, па 
гласи У Шпанији 1937), На путу у поларне крајеве, итд. То су, 
углавном, репортаж е које је Црњански писао као дописник  
највећих београдских дневних листова, Политике и Времена. 
Сви су ти текстови окупљ ени под заједнички наслов Путевима

3Да је Писма и з  П ариза  и путописне текстове из ИталиЈе 
Црњански у почетку замишљао као некакву целину наслућује се 
из једног писма које је написао почетком октобра 1921, где каже: 
„Нова Е вропа“ доноси м оја писм а и з  Париза, Еретање и  Италије. 
(В. Радован Поповић, Ж ивот М илош а  Ц рњ анског, Просвета, Бео- 
град, 1980, стр. 77.) Н ова Е вропа  је  заиста донела писма Црњанског 
из Париза и Бретање, али не и из Италије. Због нечега је дошло 
до прекида сарадње нашег аутора са овим часописом. П иза, први 
текст из будуће књиге Љ убав у  Тоскани, појавиће се тек две го- 
дине касније, у Српском књ иж евном  гласнику.
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■ разним, пр еузет из Сабраних дела и з 1966.4 Редослед којим су  
текстови дати у  овом тому хронолош ки је, то јест заснован на 
редоследу којим су  први пут објављивани. Хронолошки редо- 
след наруш ен је  само у  ретким случајевима кад је требало очу- 
вати целину појединих серија, то јест кад су  се у  ток објављи- 
вања неких од њ их уплитале друге серије или други поједи- 
начни чланци. На тај начин се у  другом тому ових Путописа 
н и ж у текстови настали у  распону од петнаест година —  од 
Рата мора бити!. . .  (уводног чланка серије У Хортијевој Ма- 
ђарској, објављеног 1923), до Мог шпанског увода и з 1938. 
Последњи текст из овог одељ ка, Путопис из земље анђела, 
објављен у  Књижевној речи 1973, увећава овај распон на тачно 
педесет година, означавајући уједно дугогодиш ње одсуствова- 
ње, на страницама наш их новина и часописа, писца који је  био 
репортер с толиких меридијана —  емигранта Милоша Црњан- 
ског.

Било је природно да путник и путописац Црњански постане 
аутор туристичких водича и  неколико туристичко-пропагандних 
чланака —  вероватно најбољ их текстова те врсте који су напи- 
сани код нас. Пред Уређивачки одбор ових Дела поставило се 
питање где сврстати те текстове. В ећ овлашним увидом, међу- 
тим, у  књ ижице Наше плаже на Јадрану и Бока Которска 
лако се м ож е установити сродност тих текстова са некима које 
је  сам Црњански, 1930. и 1966, сврстао међу путописе. Реч је  
о текстовима који се овде налазе у  одељ ку под насловом Наша 
небеса. Делови путописних текстова о неким местима на Јад- 
рану преузети су, или неш то друкчије редиговани, у  спомену- 
тим водичима. Стога је било логично да се туристичко-пропа- 
гандни списи Црњанског нађу у з  путописе и репортаж е —  али 
у  Додатку овог издањ а. (Занимљиви туристички водич Београд 
објављен је  на француском језику. Пошто га Црњански веро- 
ватно није писао директно на француском, а рукопис српског 
оригинала није сачуван, тај текст је за  ову прилику преведен  
и дат у  оквиру Варијанти и напомена, док је француски текст  
третиран као оригинал и  остављен у  основном корпусу књиге.)

У Додатку се налазе и текстови извесног броја аутографа 
и дактилограма који се чувају у  Народној библиотеци Срби.је, 
у  књижевној заоставштини Милоша Црњанског. То су, у  већини 
случајева, непотпуни текстови —  или, чак, само кратки фраг- 
менти текстова који су, у  друкчијој редакцији, објављени за  
ауторова живота. Ти текстови досад нису објављени, изузев  
дактилограма под насловом Авила и аутографа (који није из 
пера самог Црњанског, већ  вероватно његове супруге, Виде 
Црњански) једног непотпуног текста написаног такође на тему 
Авиле. Та два текста објављена су у  београдској Књижевној 
речи после ауторове смрти, 1988. и 1993. Колико ми је  позна- 
то, Црњански није објавио ниједан текст о Авили. *

*Под тај наслов сврстани су у Просветином издању текстови 
који не припадају некој од већ поменутих целина; име том одељку, 
као нгго стоји у  напомени на крају књиге, дали су уредници (Рок- 
санда Његуш и Стеван Раичковић), али га је Црњански зацело 
прихватио и самим тим „ауторизовао“ .
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Овој огради (..колико ми је  познато") разлог је  неопходни  
опрез што се тиче комплетности овде прикупљ ене грађе. При- 
купљ ањ у текстова за  ове Путописе приступио сам, наиме, 
користећи податке и з Библиографије Милогиа Црњанског 
коју су 1972, у  зборнику Милош Црњански, објавили Институт 
за  књ ижевност и  уметност у  Београду и Београдски изда- 
вачко-графички завод. У брзо оам, међутим, установио непот- 
пуност те библиографије, јер сам наш ао текстове који у  њој 
нису били обухваћени. Користио сам и  обимне допунске  
библиографије које су, као помоћни материјал, специјално за  
припрем уових Дела, припремљ ене у  Народној библиотеци Срби- 
је . А ли показало се д а  ни оне не обухватају све —  а у з  
то, да се не могу сматрати довољно поузданим што се тиче 
атрибуције појединих текстова. Пошто ми је било физички не- 
могуће да сам прегледам читаву југословенску ш тампу од 1921. 
године надаљ е, не могу гарантовати да  у  овом издањ у није 
изостављено неш то што би у  њ ему требало д а  се нађе. 
Ипак, вероватноћа да је  испуш тено нешто значајније сасвим  
је  мала. Уколико се то и  десило, свакако ће бити још издањ а  
путописа Црњанског, дакле још  прилика да се такве евентуал- 
не празнине попуне.

Споменуте допунске библиографије поставиле су  и проблем  
идентификације аутора појединих текстова, односно проблем  
потписа, кад су  употребљ авани псеудоними или иницијали. 
Са сигурнош ћу се м ож е рећи да се, на пример, иза псе- 
удонима „М. Путник“ заиста крије Црњански. У другим  
случајевима, међутим, не можемо бити толико сигурни. На 
пример, „Случајни“, који је  потписао текст У доњем Ба- 
нату, тешко да м ож е бити Црњански —  ако је судити по стилу  
и језик у чланка. У  овим допунским библиографијама Црњан- 
ском су приписани и  многи потписи иницијалима —  „М. Цр.‘\  
„М. Ц.“ (што је  прихватљиво), али и „М“, „Др. М “, „Др. Ц “, 
„Ц“, „М. М .“, „В. Р . М .“, пгго често буди недоумицу. Нарочито 
је  дискутабилно ауторство многобројних текстова потписаних 
иницијалом „М“.5 Сматрао сам да је  знатно мањ а грешка 
ако се изостави неки текст који Црњанском заиста при- 
пада, него ако се под његовим именом објави нешто што он није 
написао. Стога у  ово издањ е нисам уврстио неке текстове у  чије

5 Састављачи поменутих допунских библиографија приписали 
су Црњанском, на пример, све текстове потписане иницијалом „М“ 
у Политици у периоду 1925—1936. Судећи по томе, Црњански би 
првих месеци 1930. слао дописе из Париза. Међутим, он је у то 
време боравио у Београду, Словенији, затим на Јад р ан у ... Или би 
пак, у периоду 1932—34, редовно објављивао, у истом листу, „црти- 
це“ из београдског живота — о дочеку Нове године, о склоноети 
наших људи ка парничењу, о невољама са служавкама, итд. Ако би 
теме тих текстова и могле бити блиске Црњанском, тешко да би му 
то могли бити и њихов стил и језик. Уз то, код дотичног „М“, у 
једном од тих чланака, у којему пише о књижевном Животу престо- 
нице посматраном из „психолошког" угла, налазимо реченицу која 
— сасвим очигледно — не може бити из пера Црњанског: Велики 
песник, пошто је сам себе произвео за великог песника, сматра за 
сооју прву дужност, да све нас остале смртне, који не пишемо сти- 
хове, прогласи за најобичнију фукару...
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ауторство нисам био сигуран, а који су обухваћени у  поменутим  
допунским библиографијама —  рецимо, чланак Чудвсне лепоте 
доњег Дунава, објављен у  Политици 1928, или допис и з Веча 
објављен у  Правди 1932. под насловом Аустријска ттрестоница 
у кризи.6 Чланци као ш то је  овај последњи, уосталом —  уко- 
лико се накнадно са сигурнош ћу и установи да  припадају  
Црњанском —  моћи ће, у  оквиру ових Дела, да буду уврш тени  
у  књигу његових публицистичких текстова.

*

В ећ сам рекао да су књиге путописа које је  за  живота  
објавио сам Црњански обновљене у  овом издањ у садржински, 
али не и текстуелно. У Уређивачком одбору ових Дела Милоша 
Црњанског било је, наиме, много расправа о томе које текстове 
треба узети  као „основне“ за  ово издањ е, а које као „вари- 
јантне“. У н и зу  ауторових редакција, која је  „најаутентичнија“ 
—  прва или последња? Преовладало је  мишљење д а т о  тр ебада  
буде последњ а верзија текста, као израз коначне воље писца. 
Уколико понекад имамо утисак да  је он каснијим интервенци- 
јама „кварио“ првобитни текст —  на располагању нам стоје 
варијанте које читаоцу д а ју  увид у  ту ранију, „бољ у“ вер- 
зију, и пруж ају м у могућност да  и сам провери тат у ти са к ’

У случају путописа и путописних репортажа, можемо са при- 
личном сигурнош ћу рећи да је  аутор каснијим интервенцијама 
скоро увек лоправљао ранију верзију текста. То ми је као при- 
ређивачу био довољан разлог да као основни текст по правилу

* Тај чланак би можда и могао бити из пера Црњанског, уко- 
лико претпоставимо да је он јуна те године „скокнуо“ до Беча, пре 
него што ће отићи у Загреб на отварање Мештровићеве изложбе 
(које је било 12. јуна, баш на дан кад се чланак појавио у Правди).

7 Кад је реч о навођењу варијанти, пред Уређивачки одбор ових 
Д ела  поставило се озбиљно „психолошко" питање: хоће ли наша 
читалачка јавност, ненавикнута на оваква издања, без отпора при- 
мити обелодањивање ауторових исправки и промена властитих тек- 
стова — односно хоће ли сматрати корисним да се, бар делимично, 
упозна и са процесом настанка, а не само са коначним обликом пиш- 
чевих дела. На основу усмених реакција појединаца с којима су 
чланови Одбора током свог рада били у контакту, могло би се 
закључити да би део јавности могао сматрати објављивање вари- 
јанти дирањем у „коначност“ и „сакросанктност“ текста. Око овога 
ипак не би требало трошити много речи. При данашњем степену 
развоја науке о књижевности, проучавање великих писаца било би 
незамисливо без увида у генезу њихових дела, а за то је потребно 
познавање варијанти. У случају Црњанског, на пример, веома је 
занимљиво и поучно пратити како је  он накнадним интервенци- 
јама скоро увек побољ ш авао  свој текст, а онда кад је изостављао 
или — много ређе — додавао делове текста, често је, за проуча- 
ваоце његовог живота и дела, значајно одговорити на питање зашто 
је то чинио. — Питање варијанти, међутим, поставило се пред 
сваког појединог приређивача ових Д ела  у исти мах као т ехничко  
и пси хо ло ш ко  питање. Наиме, техничко питање: на који начин пре- 
дочити варијанте читаоцу, показује се и као психолошко: како 
отклонити отпор који читалац може да осећа према употреби бро- 
јева, различитих знакова или друтих средстава која из основног 
текста упућују на варијанте, а која, у очима читаоца, могу изгле- 
дати „туђа“, наметнута тексту. Међутим, критичка издања — или
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узимам онај из последњ ег објављеног издања. Кад је  реч о  
првој књ изи ових Путописа, то последњ е издањ е је  у  ве- 
ликој већини случајева оно из Сабраних дела, објављ ених  
код београдске Просвете 1966. Треба, међутим, имати у  виду да  
постоје два, скоро истовремена, издањ а тих Сабраних дела: 
латиничко се, наиме, појавило мало после ћириличког. Строго у зе -  
то, дакле, латиничко издањ е, будући да је  последње, морало би 
се узети као основно у  овој прилици. Но ипак сам се одлучио  
да узмем ћириличко издањ е, јер сам тако преузео и транскрип- 
цију страних имена коју је извршио Црњански. И змеђу та два 
издања, уосталом, разлике су минималне, и приликом приређи- 
вања текста узете  су  у  обзир, а читаоцу је  у  сваки такав случај 
пруж ен увид у  Варијантама и напоменама. Неки текстови су  
последњ и пут за  ауторова живота објављени у  књ изи Песме, 
путописи, есеји коју је  1967. објавила оарајевска Свјетлост у  
сарадњи са београдском Просветом и загребачком кућом Н а- 
пријед. Ту је, међутим, реч о дословно пренетим текстовима 
и з Просветиног латиничког издањ а из 1966.

Дакле, текстови и з Просветиног ћириличког издањ а Са- 
браних дела узети  су  као основни за  ово издањ е, а што се  
тиче текстова који нису били обухваћени у  Путописима из 1966, 
као основно издањ е узето је  последњ е издањ е текста за  ауто- 
рова живота, о чем у се читалац, у  сваком поједином случају, 
м ож е обавестити из библиографије која је  на крају сваког од 
ова два тома, за  сваки текст, дата испред одговарајућег одељ ка  
Варијанти и напомена. Сви евентуални изузеци од овог правила 
наведени су  и објаш њени у  Варијантама и напоменама.

У Варијантама читалац м ож е да се обавести о језичким, 
стилским и правописним особеностима свих ранијих верзија  
ауторових текстова, као, уосталом, и о свим садржинским про- 
менама. Варијанте омогућују читаоцу д а  скоро са стопостотном  
прецизнош ћу реконструиш е, ако то ж ели, сваку претходну вер- 
зи ју  било ког текста, укљ учујући чак и разлике у  интерпунк-

издања која теже да буду критичка — не могу се реализовати без 
таквих додатака, осим на веома нерационалан начин. Једна од так- 
вих нерационалних могућности била би, на пример, да се у основ- 
ном корпусу књиге објави коначни текст дела у „чистом“ облику, а 
затим, у приређивачевом додатку, исти текст у свом првобитном 
облику, са фуснотама — назначеним опет помоћу бројева — у ко- 
јима би биле дате све варијанте између првобитне и коначне вер- 
зије текста. Такав начин решењаовог „психолошког" проблема у овом 
издању Путописа, ма колико пожељан, није изводљив — бар не у тре- 
нутку који живимо — јер би значио (у првом тому) удвајање свих 
текстова и био изразито нерационалан. Стога нам не преостаје 
друго него да читаоца коме евентуално сметају бројеви у тексту 
замолимо да их једноставно занемари. (Уосталом, од таквих апара- 
тура које „боду очи“ не зазире се ни у много богатијим срединама 
и у едицијама које се сматрају луксузним: да споменем на пример 
критичко издање Лотреамонових дела, објављено у Галимаровој еди- 
цији „Плејада", једној од најугледнијих у свету. Ту је текст М алдо-  
р о р о ви х  певањ а  начичкан бројевима и ситним словима абецеде. 
Бројеви упућују на напомене приређивача, а слова на варијанте. 
Таква издања, у срединама са богатијим традицијама од наше, не 
представљају ништа необично.)
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цији —  која се, кад је у  питањ у Црњански, сматра толико 
значајном.8 Оно ограничавајуће „скоро“ потиче отуда што у  ва- 
ријантама нису означене најуобичајеније разлике настале при- 
меном Правописа српскохрватскога књижевног језика из 1960® 
(кад је  реч о једначењ у по звучности, непретварање д у т ис- 
пред с или ш: председник уместо претседник, одшетати уместо  
отшетати; или задрж авањ е основног ј  у  придевима изведеним  
наставком -ски од именица на -ија: артиљеријски уместо арти- 
љериски). Навођење и таквих разлика било би непотребно, 
тим пре што би знатно увећало већ ионако преобимне ва- 
ријанте.

М еђу варијантама налазе се и многи обимнији фрагменти  
које је Црњански, при каснијим редиговањима, изостављао из  
својих текстова; реч је  о  фрагментима који припадају свим 
периодима ауторовог бављења путописно-репортажним жанром, 
тако да се из њ их могу установити правописне норме којих  
се наш писац —  истина, прилично недоследно —  придржавао  
у  разним својим фазама. Читалац би, дакле, ако би баш хтео, 
могао да с приличном тачнош ћу реконструиш е и „правописни“ 
изглед појединих текстова.

У зете су  у  обзир накнадне интервенције Црњанског у  њ е- 
говом примерку Путописа из 1966, који се чува у  његовом Л е- 
гату у  Народној библиотеци Србије. И змене и исправке које 
је  он ту изврш ио унете су  у  ово издањ е, а то је  у  свим таквим  
случајевима назначено у  Варијантама и напоменама. Уколико 
из неког разлога нису могле бити унете, наведене су  као вари- 
јанте и објаш њено је  заш то је  на тим местима текст из 1966. 
морао остати непромењен.

Податке које Црњански наводи нисам проверавао, те стога 
у  тексту нема фактографских интервенција, нити одговара- 
јућих коментара у  Варијантама и напоменама, изузев  у  сасвим  
ретким случајевима кад сам имао разлога за  претпоставку да  
би податак могао бити погрешан услед штампарске грешке.

В аж но ј е  имати у  виду да  у  овом издањ у Путописа постоје 
два различита начина приређивања текстова: у  првом тому, 
који обухвата чврсто уобличене целине и чији су  текстови,

8 За читаоце који се мало интересују за разлике у интерпунк- 
цији — као и за друге ситније разлике међу појединим варијантама 
текстова — и који би ми као приређивачу могли замерити што их 
сваки час упућујем на Варијанте и  напомене, а ипак би желели да 
имају увид у знатније промене које је  Црњански уносио у своје 
текстове (првенствено у одломке које је избацивао а који су често 
веома дуги), бројеви који упућују на такве, по мојој оцени знат- 
није измене, овде су посебно означени звездицом.

* У  време кад је  приређивање овог издаша Путописа 
привођено крају, нешто пре него што је написан овај Поговор, по- 
јавили су се нови правописи који ће, судећи по недоумицама и 
расправама које су изазвали, унети више несигурности и забуна 
него реда у разрешавање наших језичких дилема. Можда би неке 
сугестије П равописа српскога је зи к а  Матице српске (1993), нарочито 
што се тиче састављеног и растављеног писања речи, биле корисне 
и у  приређивању овог издања, али је  тај П равопис, на жалост, сти- 
гао прекасно, тако да ће те сугестије моћи да буду узете у обзир 
тек у евентуалном новом издању ових Путописа.
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сем неколико изузетака у  одељ ку У земљи тореадора и сунца, 
прештампавани за  ауторова живота, сматрао сам неопходним  
да у  ш то већој мери буде избегнуто правописно шаренило  
које —  као што ће се читалац лако уверити из Варијанти 
—  често личи на хаос; тим пре што се м ож е претпоставити 
да за  то ш аренило није одговоран само аутор, већ, м ож да и у  
већој мери, разноврсност лекторских поступака кроз које су  
прош ли текстови. Имао сам у  виду чињеницу да су  Путописи 
који су објављени 1966. у  оквиру Сабраних дела скоро сасвим 
усаглаш ени са Правописом и з 1960. С тим поступком Цршански 
је  несумњиво био сагласан, а зацело је  у  њ ему и учесгвовао: 
о томе сведоче управо примери неких задрж аних неусаглаш е- 
ности са новосадским Правописом, који ук азују  на ауторово 
опирање, у  неким конкретним појединостима, примени извес- 
них нових правописних решења. Али у  свему осталоме, он је  
„ауторизовао“ правописна уједначењ а у  издањ у Путописа из  
1966. То издањ е, дакле, пруж ило ми је  ф орм улу како треба  
поступити у  приређивању текстова уврш тених у  први том  
Путописа у  оквиру ових Дела Милоша Црњанског. Б удући да  
први том садрж и скоро све текстове обухваћене Путотгисима 
из 1966, трудио сам се да  му дам правописни изглед по угледу  
на то издањ е, с једином разликом ш то оам уједначењ а настојао 
доследно спровести, дакле и на местима (додуш е, ретким) где је 
лектору издањ а из 1966, или самом аутору, попустила концен- 
трација. А  у  случајевима где аутор очигледно није прихватио 
правописне норме, сматрао сам д а  треба поштовати његову 
вољу. (О таквим случајевима биће речи неш то ниж е.) У свему 
осталоме, настојао сам да у  првом тому Путописа доследно  
спроведем одредбе данаш њег Правописа.

Што се тиче састављеног или растављеног писања речи, 
које зацело представљ а највећи камен спотицања у  нашој 
правописној пракси, разлике међу разним ранијим издањима 
текстова које постоје у  овој области, односно између издањ а из 
1966 (у којему су спроведене одредбе правописа и з 1960) и  
претходних издањ а, нису навођене као варијанте. У ранијим  
верзијама налазимо многобројна реш ењ а која одступају од 
данашњих: све једно, у корак, у осталом, узору, за навек, на- 
жалост, у круг, например, камо ли, по негде, по који, по неко, 
по каткад, по мало, ни мало, преко дан, сутра дан, ма да, и 
ако (у значењ у допусног везника иако), из далека, из близа, 
на далеко, на сред, у лудо, два пут, па чак и самном, предам- 
ном, тгодстарост, нетреба, недобијем, небојте се, неможе, несамо, 
неслушајте, не ћу, кадгод уместо кад год, гдегод уместо где 
год, дали уместо да ли, јели уместо је ли, итд. итд. Уколико 
је у  Просветином издањ у из 1966. ипак промакло неко овакво 
реш ењ е (које је  иначе на другим местима било исправљено), 
изврш ено је  уједначењ е. Међутим, није дирано у  оно на чему  
је  Црњански очигледно инсистирао, па је стога, као и  у  издањ у  
из 1966, остало растављено писање противно данас важећем  
правопису: ни један, у вис, пред вече, с десна, с лева. Био сам 
у  недоумици шта да  радим у  случајевима кад је  аутору про- 
макло састављено писањ е ових речи (можда „недело" неког 
лектора?): да  ли да  их поново раставим, онако како је  он то
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радио на неким местима у  свом примерку Путописа из 1966? 
Ипак сам решио да  то не чиним, те д а  оставим ту  неуједначе- 
ност као једно од правописних обележ ја времена у  коме је  
Црњански писао.

Изврш ена су уједначењ а, без навођења у  Варијантама, што 
се тиче промене у  сугласничком скупу тк, сходно пракси при- 
мењеној у  Сабраним делима из 1966 (подаци, остаци, издаци, 
меци, очевици уместо податци, остатци, издатци, метци, оче- 
видци) —  сем у  случајевима где су допуш тени двојаки облици 
(бици —  битки). Црњански је  каткад употребљавао ијекавске 
облике (свјетиљке, видио и видићете, жељезни и жељезница, 
поруменило, побољева, гњездо и угњездити, стољеће, итд., а 
понекад је  ијекавски облик био и погрешан: кљешта уместо  
клијешта). Ти ијекавски облици су  у  издањ у из 1966. исправ- 
љ ени (мада је  понеки од њ их и промакао). М ожда су то радили  
лектори, а мож да и сам аутор. При томе је  било и претерива- 
ња, па смо тако добијали „екавски“ облик треперели уместо 
исправног треперили. Овде су —  у  првом тому —  и они пре- 
остали, очигледно „превиђени“ ијекавски облици замењени  
екавским. То такође није наведено у  Варијантама. Најзад, у јед-  
начено је  писање неких страних речи, нарочито оних у  којима 
је  Црњански изостављао код нас уобичајени сугласник ; у  
самогласничким групама страног порекла иа, иу, ие, еи, тако да 
је  писао социални, социалистички, патриарх, патриархалан, 
тиара, авиација и авиатичар, пиедестал, триумфалан, есеиста, 
итд. Али зато је убацивао ;' у  самогласничку групу ио: милијон, 
професијоналан, ескпресијонизам, маријонета итд. Ни разлике 
настале усаглаш авањем ових облика са важећим правописом  
нису третиране као варијанте. Овде би требало сврстати и раз- 
лике настале променама сугласника у  оквиру сугласничких 
група рс, нс, нц у  неким страним речима; Црњански, наиме, 
често пише университет, версија, перверсија, трансверсалан, 
сенсација, дименсија, консул, интенсија, елегансија, резиденсија 
и слично. У раним текстовима Црњанског налазимо речи као 
што су  фонтена, порселан, кастењете, коктеји; или пак стен- 
дерд, регета (тим виш е се зачудимо кад наиђемо на облик џаз). 
Поред сасвим неосноване „транскрипције" бауксит налазимо и 
исправни облик боксит. Међутим, уколико је  те архаичне или 
неправилне облике страних речи ваљало исправити, било је  и 
таквих које, по мом осећању, није требало прилагођавати да- 
нашњем Правопису. На пример, реч футбал: њ у Црњански —  
који је, као што знамо, био и футбалер —  никад није написао 
у  данас прописаном облику фудбал.

Озбиљан проблем представљало је  писањ е и, посебно, де- 
клинирање страних имена. Ту код Црњанског видимо несигур- 
ност и велика колебања: он пише Птолемеј, Птоломеј и Толомеј; 
Киоџа, Киођа и Кјођа; Фан-Гог, Ван-Гог и Ван Гог; Ескоријал, 
Ескориал, Ескуриал, Ескуријал; Лудвик и Лудвиг; Подздам, Пот- 
здам и Потсдам; Велашкез (!); Анџолјери и Анђољери; Џеми- 
њано, Џимињано, Ђемињано, Ђимињано; Перуџа и Перуђа; 
Џото и Ђото; Асиси, Асиза, Асизи; Лионардо и Леонардо итд. 
итд. Још  је веће шаренило у  деклинирањ у страних имена и 
презимена, нарочито италијанских и шпанских. Генитив од Ло-

682



ренцо Медичи, на пример, добија облике Лоренцо М едичиа, 
Лоренцо Медичија, Лоренца Медичи, Лоренца М едичиа, Лоренца 
Медичија; а од Лоренцо Лото —  Лоренца Лото, Лоренцо Лого, 
Лоренца Лота. Беатриче, у  есеју  О фиорентинској Беатричи, у  
три објављ ене верзије тог текста удаје се за  госпара Симоне 
деи Бардиа (Српски књижевни гласник); за госпара Симона деи 
Бардиа (Љубав у Тоскани, 1930); за госпара Симона деи Барди  
(Сабрана дела, 1966). Црњански најчеш ће осећа страно име и 
презиме као да су стопљени у  једну целину, те деклинира само 
презиме (по моделу који је уш ао у свакодневни говор, нпр.: 
Ж ил Верн —  Ж ил Верна, Чарли Чаплин —  Чарли Чаплина, 
Волт Дизни —  Волт Дизнија, итд.), па стога пиш е Ђордано 
Бруном, Беноцо Гоцолијем, Андре Лота, итд. Међутим, у  томе 
није доследан, јер уме да напиш е и Беноца Гоцоли(ј)а или Ан- 
дреа Лота. Пише Џон Фоулера; али каткад му се, рекло би се, 
ипак учини да је  то исто тако нелогично као написати, рецимо, 
Јован Поповића, те уме да напиш е и Гордона Крејга. Презиме 
иза титуле најчеш ће не деклинира, али и ту има много коле- 
бања, тако да налазимо и  генерала Нобиле и генерала Нобилеа. 
Занимљиво је  да  увек пише генерала Франка, али зато име 
каудиљовог брата гласи у  генитиву, необично, Рамон Франкоа, 
по логици коју је заиста тешко докучити. К олебањ а има и у  
деклинирањ у имена која се заврш авају на е, као што су  Данте 
или Чимабуе: налазимо и Данта и Дантеа; и Чгшабуа и Чима- 
буеа, итд. У првом тому овог издањ а Путописа уклоњено је 
ово шаренило, па се свуда деклинирају и  име и поезиме, онако 
како то захтева данашњи правопис. Тако настале разлике нису  
навођене као варијанте.

И у  начину на који Црњански употребљава велика, односно 
мала слова, има чудноватих недоследности и хировитости. У  ра- 
ним текстовима неретко пише малим словом речи као што су 
европљанин, хрват, талијан, раци, шваба, итд. Али зато, у  Љу- 
бави у Тоскани, налазимо писане великим словом придеве из- 
ведене од властитих именица, првенствено географских појмова: 
Средоземне обале, Либанске обале, Јеврејстси пастир, Каледон- 
ски вепар, свила Комненска, Салернски амвони, Задарски и 
Сплитски храм, Корзикански ртови, занат Пизански, Пизански 
ставови, Вијонско беснило, итд. Скраћеницу св., у з  имена све- 
таца, Црњански пише час малим, час великим словом (Св. Авгу- 
стин и С 8 . Августин). Понекад напиш е малим словом јадранско 
море, егејско море, јонско море. А  понекад: Црно Море. Све 
ове правописне неправилности уклоњ ене су у  оба тома. Писање 
великих и малих слова усаглаш ено је са одредбама данас ва- 
ж ећег Правописа, сем у  случајевима када се из контекста види  
да аутор има посебне, најчеш ће емотивне разлоге да неке речи  
пише великим словом: Српство, Хреатство, Југословенство,
Словенство, Човечанство, Уједињење, Сеоба Срба(ља), Стара 
Србија, Величина Србије, Краљ, Патријарх, Престолонаслед- 
ник, Песник Владика Раде, итд. Има речи, као ш то су сунце 
и месец, чије писањ е великим словом теж и  да код Црњанског 
постане правописна „константа". То је, разум е се, поштовано.

Уклоњене су  —  у  првом тому —  и неке граматичке (мор- 
фолош ке) неправилности: нпр., писање скраћеног, ,,говорног“
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облика би уместо бих, бисмо, бисте; облици као што су читаоц 
или читаоца (у генитиву плурала) замењ ени су правилним  
читалац, читалаца; исправљене су глаголске именице изведене  
од глагола који се заврш авају на —  лити, а које Црњански, 
у  раним текстовима, редовито пише са л уместо са љ (осветле- 
ње, оделење, теглење уместо осветљење, одељење, тегље- 
ње, итд.).

Ш то се тиче дијалекатских разлика или фонолош ких ва- 
ријанти речи, поједини облици —  провинцијализми, архаизми, 
и сл. —  које срећемо у  раним текстовима Црњанског, а које је  
он сам касније мењао (па их је исправљао, руком, и  у  свом 
примерку Путописа из 1966. који се чува у  његовој заостав- 
штини, у  Народној библиотеци Србије) промењени су, али само 
у  првом тому, онако како је он сам то започео. Тако су јадро, 
јадрило, јадрити постали једро, једрило, једрити, а неранџа је  
постала наранџа. (Облици са а и е, уосталом, мешали су се и 
у  раним текстовима.) Мрнаре је Црњански веома рано мењао у  
морнаре, а цигљу у  циглу, мада је то понегде и пропуштао. Зато  
је  пропуштено исправљао у  свом примерку Путописа, а ту  
њ егову очигледну ж ељ у  ја  сам спровео у  читавом првом тому 
овог издањ а Путописа. Све такве дијалекатске и фонолош ке 
разлике назначене су у  Варијантама.

Други том обухвата, сем ретких изузетака, текстове који 
нису поново објављивани, те нису били подвргнути накнадној 
лекторској „обради" и —  ш то је, дакако, важ није —  нису ни- 
кад прошли кроз накнадну редакцију самог аутора. Стога је  
Уређивачки одбор ових Дела Милоша Црњанског сматрао да би 
знатније приређивачке интервенције у  овим текстовима пред- 
стављале, у  извесном смислу, уплитањ е у  ауторске компетен- 
ције —  али и да би већи степен очувања изворног облика тих  
текстова омогућио да  они послуж е и као документ о ауторовим  
правописним менама и ћудима (карактеристичним, уосталом, за  
хаотично правописно стање наш ег језика у протеклим деценија- 
ма, а нарочито у  првој половини века). Стога је  у  овом тому 
приређивачки приступ текстовима дискретнији. Интервенисано 
је само у  домену неких правописних конвенција које немају ути- 
цаја на изговор или начин изговора речи или реченица, као 
што су, нпр., правила о писањ у великих и малих слова, или 
она о састављеном и растављеном писањ у речи. (Мада се за  
ова последња не би могло рећи да баш никад не утичу на 
начин изговора: ту налазимо један од разлога за поштовање 
пишчеве воље да се речи као што су  ни један, пред вече, у вис 
пиш у растављено: реч је вероватно о томе да Црњански нагла- 
шава другу реч у  сваком овом пару.) Интервенције у  овим тек- 
стовима које нису назначене у  Варијантама и напоменама своде 
се само на усклађивање са неким најкарактеристичнијим нор- 
мама данашњег правописа: на остављање звучног д испред  
безвучних с или ш у  речима као што су  подсетити, представа и 
сл.; на убачено ј у придевима на -ски изведеним од именица 
на -ија (цивилизацијски); на исправке у  страним речима са 
самогласничким групама иа, ио и др. (социалан —  социјалан, 
милијон —  милион и сл.). Све остале интервенције, уколико  
их је  било, назначене су  у  Варијантама и напоменама. Посеб-
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но се то односи на састављено и растављено писање речи. Тако 
исто су  назначене и  све интервенције у  области једначења 
сугласника (изузев оних већ споменутих са д испред с или ш), 
у  речима као што су исчисте, одпустити, обранбен и сл. Исправ- 
љ ена су, такође у з  навођењ е у  Варијантама и напоменама, и 
нека друга знатнија одступањ а од данаш њег правописа (нпр. 
богаство, упуство, оштета, бегство, одбранбени, петнајст, шес- 
најест итд.). Све друго је остало неусаглаш ено са данашњим  
правописним нормама. Остали су, нпр., облици као што су  
податци, тренутци, очевидци. Остављени су сви ијекавски об- 
лици, као и речи које припадају „западној“ варијанти (нпр. 
свећеник) и сл. Н ису отклоњена ни граматичка „огрешења" 
(летоваоца и посетиоца уместо летовалаца и посетилаца; би 
уместо бисмо; осветлење, палење итд.).

Н и дијалекатске или фонолош ке варијанте речи, у  другом  
тому, нису диране, па свуда остају облици као што су, на при- 
мер, јадро, неранџа, мрнари, цигља, средњевековни, итд.

Стране речи и страна имена, као и деклинирање страних 
имена, остављени су, сем веома ретких изузетака, онакви какви 
су  код Црњанског у  овим текстовима (авнија, парфен, тенден- 
сија, консул, хелиса, ревматизам, елебарда, итд.). Споменути 
изузеци су  исправке неких очигледних омашки: нпр., на неким  
местима Црњански транскрибује шпанско име СИ  као да је  
француско (Ж ил ); или презиме СетиаШев као да има г на крају  
(Сереантез, попут Кортез, Лопез —  али та презимена изворно 
се пш ну СотГег, Ворег). Ш пански краљ Алфонс X I I I  час је  
Алфонс, а час Алфонз; доследно је спроведен први облик, за  
који се Црњански определио у  Код Хиперборејаца. Имена са 
самогласничким групама иа или ие третирана су као и стране 
речи с том групом (патриарх које је мењано у  патријарх), па 
су тако Виториа, Миаха и Картие постали Виторија, Мијаха 
и Картије. (У овоме је  сам Црњански веома недоследан. Он 
пише и Миаха и Мијаха; и Виториа и Валенција, Мурција.) 
Разум е се да је исправљено и штампарско ћирилично „тран- 
скрибовање“ имена која је Црњански писао изворно (Лероукс, 
Гриег). Приређивачке интервенције у  писањ у страних имена 
наведене су  у  Варијантама и напоменама (изузев „типских", 
какве су  оне које су  изврш ене код имена са самогласничким  
групама иа и ие).

Разум е се да нигде није дирнуто у  синтаксу Црњанског. 
Она је, у  његовим текстовима, један од битних фактора који 
—  како је то већ лепо речено —  чини „да свака реченица 
цвета“. Својом ћудљ ивош ћу, додуш е, она често зачуди читаоца. 
Као пример мож е се навести једно, код Црњанског прилично 
често —  иако веома необично —  синтаксичко (или, тачније 
речено, логотаксичко) реш ењ е са деловима реченице који почи- 
њ у предлогом са. Тим реш ењем настају чудновате инверзије: 
силази [ . . . ]  фратар на мантији са два пришивена црвена срца 
(Ескоријал); Дунав, мокри и модри пуж наших крајева, на ле- 
ђима са Београдом (Мртва Сент-Андреја); мали Исус у руци 
са чекићем (Омишаљ); Св. Влахо [ . . . ]  стоји у руци с моделом 
старе Рагузе (Дубровник); гледао сам, [ . . . ]  за собом са зеленим 
пољгша (Дубровник), итд. итд. Ова конструкција самом својом
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учестанош ћу постаје особени знак који се мора поштовати и у  
чију би логику било занимљиво проникнути.

Рукописни текстови у  Додатку— аутографи и дактилограми 
— дати су „дипломатички“, то јест без икаквих измена, сем 
што су  додати дијакритички знаци у  тексту писаном на писа- 
ћој машини која такве знаке није имала.10 11

Увидом у  варијанте текстова Црњанског и у  његове сачу- 
ване рукописе и дактилограме стиче се утисак да је он, у  раз- 
личитим периодима свог живота, имао и различите приступе 
каснијим редиговањима већ написаних текстова. Рани Црњан- 
ски —  у  деценијама пре Другог светског рата —  заиста ради 
на тексту; најчеш ће га скраћује; понешто мења и поправља; 
врло ретко нешто додаје. Рекло би се да се држ ао принципа: 
у  накнадним редакцијама дописивати што је  могућно мање, 
најбоље ништа! Позни Црњански —  у  деценијама после Другог 
светског рата —  поступа на сасвим друкчији начин: има се 
утисак да занемарује већ написани текст (или текстове) и да  
пише увек изнова, при чему највећи део грађе понавља, али 
скоро увек  на друкчији начин и у  друкчијем распореду. При 
том штошта изоставља (или заборавља?), али и доста тога до- 
даје, покоравајући се увек тренутној ћуди.

А  кад је  већ споменута „ћуд“, то је  прилика да каж ем  
реч-две и о интерпункцији Црњанског11, која се сматра једним 
од његових најособенијих знакова и о којој су писане студије. 
Као приређивач овог издањ а веома сам озбиљно схватио значај 
интерпункције код овог писца, те сам стога, у  Варијантама, 
помно пратио све оне безбројне промене које је, уклањ ајући  
или додајући запете, непрестано у  своје текстове уносио 
Црњански. У току тог огромног посла наметало ми се питање: 
има ли у  свему томе неког система? М ож да сам се потајно 
надао да ћ у  га установити, те да ћу тако пруж ити материјал 
и могућност за  неке нове студије о интерпункцији код Црњан- 
с к о г . . .  Али наилазећи у  текстовима овог „ћудљивог“ писца 
на места где је он додавао запете, да би и х  у  следећој редак- 
цији брисао, а онда у  некој накнадној опет додавао, постајао 
сам, што се тиче тог „система", скептичан, помиш љајући како 
од њега неће бити ништа. Све док на крају нисам себи поста- 
вио питање: а каквог би смисла, у  овом случају, имао било 
какав систем? М ожда управо та ћудљивост, која текстолозима 
задаје толико муке, открива заш то је перо Црњанског понекад, 
што би рекао Рембо, „тинтани цвет који пљ ује полен запета“, а

10 Међутим, иако дипломатичко објављивање текста значи ње- 
гово преношење „без исправљања погрешака и омашки“, сматрао 
сам бесмисленим да оставим неисправљене сасвим очигледне грешке 
у куцању (нпр. иамо уместо имао), и л и  да на ауторов рачун забављам 
читаоце многобројним заменама ч и ћ (будучност, пром ићу, Л овчен, 
вручина , ознаћава, саћуване, ућини , плем ичски , речи  — уместо рећи  
—» ћу ју , тршћани, инаће) у једном тексту који зацело није куцао 
Црњански — јер он у томе није грешио, бар не у толикој мери.

11 У приређивању овог издања интерпункциј а Црњанског остала 
је каква јесте; једино су уклањане запете испред заграда и иза 
цртице — што је, уосталом, радио већ и сам Црњански и што је 
мање-више доследно спроведено и у Сабраним делим а  из 1966.
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понекад усисивач који и х  упија као праш ину. Она говори да 
у  очима Црњанског његов текст представљ а живи организаи 
који је, као такав, подлож ан променама, утицају околности, 
емоцијама, па и  ћудима —  некој врсти свог сопственог, а не 
само ауторовог „расположења". Отресајући се запета он постаје 
флуиднији и лакши, а пунећи се њима —  тежи и непроход- 
нији. У једном тренутку бива подлож нији ирационалном про- 
хтеву, лирском полету који захтева читање „у једном даху“ 
— а тада запете, углавном у  пишчевом ранијем периоду, бивају 
изостављ ене или брисане. У другом тренутку —  претеж но код 
каснијег Црњанског —  тај исти текст испољава теж њ у да буде  
до у  детаљ е раш члањен сходно некој више или мање скриве- 
ној и чудноватој логици, и тада запете почињу да  врве. То је  
један од начина којима Црњански прибегава како би постигао 
да његов текст „диш е“, преображава се, речју живи, у  складу  
са духовним и емотивним менама свог творца.

Све остало што се тиче приређивања ових Путописа, а што 
није речено у  овом Поговору, читалац м ож е наћи у  Варијанта- 
ма и напоменама.

*

Разум е се да обиман и слож ен подухват какав је  при- 
ређивање Путописа Милоша Црњанског није могао бити при- 
веден крају без сарадњ е и помоћи других учесника у  овом 
послу, без њ ихове преданости и компетентности, због чега им ду- 
гујем изузетн у  захвалност. Мислим првенствено на колеге из Уре- 
ђивачког одбора, г. Ж иворада Стојковића, г. Новицу Петковића, 
г. Душ ана Иванића и г. Ђорђија Вуковића, на драгоцене при- 
медбе и савете којима су ми више пута помогли, користећи 
своје богато знањ е и искуство. Посебну захвалност дугујем г. 
Ж ивораду Стојковићу који ми је  ставио на располагање књи- 
ге и часописе из своје личне библиотеке и тако ми знатно 
олакшао посао. У прикупљ ањ у грађе из периодике велику  
помоћ пруж ила ми је гђа Дарка Радојковић из Народне би- 
блиотеке Србије. Б ез предусретљ ивости на коју сам наиш ао у  
Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић" и код њеног 
управника г. Ивана Гађанског тешко да бих успео прикупити 
и снимити знатан део текстова из другог тома ових Путописа. 
П осебну захвалност за  разумевањ е и љ убазну спремност на 
сарадњ у дугујем гђи Бојани М елцер и  г. Срђану Коману. У 
припремама за  штампање књиге од непроцењиве помоћи била 
ми је изванредна кооперативност и стручност ликовно-графич- 
ког уредника Пере Станисављева Буре. Н ајзад, али нипошто 
не и на последњем месту, захваљ ујем  се и гђи Марији Лазовић, 
о којој без двоумљ ења могу рећи да је  најбољи коректор од 
свих са којима сам током свог дугогодишњег бављења штам- 
паном речју сарађивао, не само зато што је  изузетно прецизна  
у  свом основном послу (отклањању штампарских грешака), већ  
и што до те мере осећа и  разуме текст, да је у  стању да уочи  
и много тога што је  аутору или приређивачу промакло.

Никола Бертолино
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Шта је било са Билбаом — — — — — 324
У освојеном Билбаоу — — — — — — 328
Шта припрема генерал Франко — — — 331
Зашто генерал Франко хапси патриоте? — 334

Импресије из Шкотске — — — — — — 338 618
У граду Марије Стјуарт — — — — — — 341 618
Енглеска ратна индустрија упослила је масе бес-

послених — — — — — — — — — 344 618

На путу у поларне крајеве — — — — — 348 618
Исланд, далеко острво — — — — — 348
Викинги и скалди на Исланду — — — 351
Рејкјавик и његови становници — — — 353

14» 691



И људи на Исланду решавају проблем хлеба 356 
Берген у Норвешкој — — — — — — 359
Социјално питање и сексуално питање — 362
Хамерфест, најеевернија варош — — — 366
Тронјем у Норвешкој — — — — — 369
У царству вечног леда — — — — — 372
Туча око царства вечног леда — — — 378
Код остатака аеродрома генерала Нобиле — 381
Трагом Амундсена, Нобилеа и несрећног

Андреа — — — — — — — — 384
Папањинова санта — — — — — — 387

Мој шпански увод — — — — — — — 391 620
Путопис из земље анђела — — — — — 402 621

ДОДАТАК I

Туристички водичи и други туристичко-пропа- 
гандни твкстови
Наше плаже на Јадрану — — — — — 419 621
Бока Которска — — — — — — — 45 6 622
Ве1§гас1е — — — — — — — — — 47 5 623
Јадран, најлепше море на свету — — — 536 664
Блед — — — — — — — — — — 540 665
Сењ — — — — — — — — — — 542 665
Зимски спорт у Похорју — — — — — 545 665

ДОДАТАК II

Рукописни текстови из зааставштине Милоша 
Црњанског
Езкопја! — — — — — — — — — 551 665
АуПа — — — — — — — — — — 552 065
[Калуђерице и ,,мие“] — — — — — 563 667
[Од Авиле до Саламанке] — — — — 565 667
Азања — — — — — — — — — 567 067
Парадор — — — — — — — — — 577 669
Кордоба 581 669
[Гранада] 533 67о
[Сватови у Канделеди] — — — — — 584 67о
[Фрагмент о Шпанији] — — — — — 586 670
Еп§1езке изротепе — — — — — — 587 67о

ВАРИЈАНТЕ И НАПОМЕНЕ —  —  —  —  —  —  599
Поговор — — — — — — — — — — 671


