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ПИСМА ИЗ ПАРИЗА



I БЕЧ
Он се сад дими ноћу. Снег и блатна вода, што цури 

са његових црних кровова, испарава се. Ја  сам га гледао 
како умире;1 сад је набрекао, као лешина. Не, он се није 
смањио; мрачан и празан изгледа много већи него пре.

Ја гледам погурена леђа кочијаша како се већ три 
оата љуљају3 по топоту копита, оад брже, сад лакше. Са 
њега се диже мокра пара и пада у кола, у маглу око фе- 
њера. Три сата већ батргамо се од хотела до хотела. Он 
ми ређа само имена и мирно додаје да је све препуно. 
Говори тихо. Они, бечки фијакеристи,3 изгубили су свој 
дијаленат. Глас им није више онако дубок и туп, као ко- 
трљање празних пивских буради. Па ипак су весели. 
Излазе пред станицу и подскакују по смрзнутом плочнику, 
на зими. Све је у томе да препознају путника откуда је. 
Да ли значи франак, лиру, драхму, или динар. И онда 
настаје рачунање, са гротескним смехом, све у стотине. 
Ипак су одрпани. Једнако прелазимо преко моетова. Те- 
ж ак и огроман мрак Арсенала4 задржава кола и коњи 
полазе у корак.5 Доле, у дубини магле, осећам воду. Све 
је  мокро. Он ми се међутим једнако јада. Мирним гласом. 
Броји. Говори о хлебу и не мрзи никог. Њему је свеједно, 
нема деце. Ја  га једва чујем.

Ускоро затим, пред зору, добио сам собу.
Све је тако смехнно. Један мали црнац, у златној 

капи,6 чека ме код степеништа.7 Он управља лифтом. Горе, 
у трпезарији, и против закова, још блеште светиљке. 
Странци, и полусвет, који је  у Бечу, одувек, мало добро- 
ћудан и фамилијаран; а сад, откада је у њему пуно де- 
војака и жена из „средњег, и чиновничког сталежа“, још 
више. Много босанских трговаца.

Њих сам доцније сретао у ходнику у свиленим пи- 
џамама, како прате даме и говоре тихо: „ВШе, Ш*е.“ Сећам 
се, пре рата, они су носили обојке. Кад сам стигао на друти 
спрат, баш је зазвонило звонце. Дотрча једна собарица и
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погледа број, узвикну нешто и на то8 потрчаше и са десна 
и са лева. Кроз цео ходник ори9 се: „Бег СЈпесће 1аи1е1, 
с!ег Опесће 1аи1е1:.“

Сутрадан сам пшнао погурен по улицама.10 Небо је 
жуто и магловиго као некад, у она јутра у којима сам, 
по тим улицама, проћердао своју младост. Крај мене про- 
лазе одрпани људи. Они ми више не сметају. Међу њима 
ја сам, погурен,11 идем иза гомила сени оних безбројних 
дугокосих ђака12 које сам, у оваква13 јутра, некад давно, 
туда сретао. Како је смешан сад тај грдни град који нам 
је одузимао руменило са лица. Прадеда, деда, отац, и ја, 
сви смо ту изгубили веру.14* И данас, кад је то престало, 
видим15 да је свеједно говори ли се гласно16 или уморно. 
Ја мирно идем за гомилом сенки17 које су туда пролазиле 
у оваква зимска јутра. Наши ђаци су се увек враћали у 
зору кући. Дрвеће, тада, и сад зарумени, али нема више 
оних који стоје, гологлави, под њим, млатарају18 рукама и 
говоре о социјашизму. Дуги и бледи Далматинци, које су, 
често, издржавале пуначке госпође,19 одоше. Нема више ни 
Банаћана који носе овилене чарапе. Остали су само тр- 
говци, који су сви румени. Они сад сви ручају у „Брис- 
толу“, и после печења30 штуцају. После једу грожђе; мо- 
мак им га доноси, довикујући гласно касирки21 у углу, која, 
сред безбројних чашица и флаша, седи и бележи: „Тгаићеп, 
1иг Т1всћ N0 2, Ји§оз1а-даеп.“

А напољу пада снег, и још увек пролазе даме са по- 
луголим грудима, увијене у крзна. Али не шетају више 
туда официри. Ретко ако који прође. Они, сад, сасвим. 
личе. на поштаре; оабљу носе високо подвезану, она не 
звецка више.

Тако пролазе дани. Ишао сам да видим зелене сфинге 
и замрзле басене у дворцу Белведера. Тамо сам, некад, у 
пролеће, мислио да је љубав тужна ствар. Продали су све 
гоблене које су ћесари покрали и покуповали по Европи; 
ипак, тешко да ће им то поправити валуту.22 Мислио сам 
да ћу се у горосгасним музејима одморити, под руменилом 
Тицијана. Нашао сам велике, ггразне зидове. Најбоље ствари 
однесоше Талијани. Једва оста неколико лепих, зелених 
и модрих, Бордона. Ко зна, можда ће се неко и код нас 
сегити да заиште наш динни23 Псалтир из Минхена, пун 
златних и црвених, ишараних, дивота. Ратна одштета.24

Дан је пролазио. Дани пролазе.
Уосталом, све је по старом. Обшпао сам изложбе. 

Сецесија је пуна, као и пре, свакојаких зелених, белих, 
жутих крпа. Сваке године, свуд по свету, има доста25 људи 
који се баве тиме да сликају жене зелено, а руже црно. 
И „Негћ81аи51е11ип§“ је пун слигаа. Ипак, многи су уметници 
отишли. Отаџбина не може да плаћа. Излазим из тих ве-
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ликих дворана и примећујем да су увек исти само скретни- 
чари трамваја, на ниским клупицама под којима држе 
хлеб, завијен у мараму.

После подне ггада жута магла све ниже. Тихо, све 
тише, прелази ме гроза. Видим себе пред вратима кућа 
где сам становао; пред кућама у које сам се враћао зором. 
Ево једне улице,аб где су се гужвале руље пијаних, по- 
бун>ених војника. И весео сам. Залазим у једну малу улицу. 
Преко зидова пузе гране пуне блатног снета.27 Ето мале 
кућице пред којом сам, у зору, радо застајао и, за поздрав, 
сжидао шешир. Њени су прозори мали и шарени. Некад, 
пре сто година, у њој, иза тих малих прозорчића, спавала 
је играчица Тереза Кронес. Кад је месечина била, она се 
свлачила крај прозора. Осећам нешто бело, витко, сузно, 
како одлази од мене; бело као роса водоскока кад ветар 
духне. На крају улице празнина, празнина; над крововима, 
мокра брда и шуме и небо. Све је тако замршено. Што да- 
ље у предграђа, све је више мутно. Светиљке трамваја 
пале се; са њих капље нека прљава влага. Деца ме срећу,28 
толика деца. И сва та деца пролазе тихо, са спуштеним 
рунама. Не поигравају. Сва су увијена у нешто црно и 
шарено, преплетено, са чега висе конци. Мислио оам да им 
одем и у Парламенат, да им се насмејем. Нашто то?29* Ето 
гледам им децу. И све нидим. Њина лица вире из тих чуд- 
них огрлица и капутића смешна, са црвеним носем и ве- 
ликим, зачуђеним очима.30* Тако бих се радо насмејао це- 
лом овом граду што заудара лешином. Да им прегледам 
буџет, новинарсгво,31 са жучним осмехом, са слатким ос- 
мехом освете. Али, нашто? Они су остали исти — лажљиви, 
бедни, доброћудни.

Пред вече је пред Опером препуно. Прекјуче су испра- 
тили Пучинија. Маестро је изишао на мала врата, сав 
обасут цвећем. Он је скоро сед, али је још увек врло леп. 
Мучиле су га само госпође. Оне су долазиле да му ипггу 
аутограм. Скоро свака друга умела је да каже италијански32 
,,хвала“. Уосталом,33 није било тако тешко научити реч-две 
талијански. Та њихови су мужеви и браћа гинули тамо 
доле. Опера је још увек дивна. Балет је красан. Он је сад 
под руком Фокина. Он ће још ове сезоне дати једног Чај- 
ковског, а можда и Римски-Корсакова. Сценерија34 ће ста- 
јати милион круна. Не, немојте мислити да се шалим. 
Отишао сам и у другу оперу. Тамо је била прослава Бето- 
вена. Било је дупке35 пуно. Рано после подне стајале су 
пред позориштем чичице и девојке са наочарима, чекајући 
и хранећи врапце. Они одлазе у трећи кат.36* По галерији 
седе они бледи људи што пред позориштем хране врапце. 
Улази Вајнгартнер. Под старост, сви су људи благи и пош- 
тени. Пљескају му; можда су му захвални што37 не одлази
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у Америку. Он прелазм руком по челу и оцртава по ваз- 
духу прве тактове Фидвлија. Крај мене један стар човек 
спушта главу у руке. Он зна, можда38 упрсте целог Бето- 
вена, па га и овај доводи до екстазе. Уосталом, не верујем 
да игде на свету има оваквих оркестара. Још увек.

Ноћу,39 враћајући се, идем погнуте главе. Како се све 
сврши!40 Ту су прошле хиљаде наших судбина. Клечали 
смо и плакали смо. Остале су само туђе, безбојне,41 мрачне 
улице. Мртве куће. Како се све сврши!42

Кад сам стигао кући, била је поноћ; нисам могао да 
заспим; читао сам.

Понео оам са изложбе штампара и књиговезаца, једино 
лепе, једну књигу велику, румену и жуту. На њој слова 
подражавају старогерманске руне, у футуристички разли- 
веном, дантеовски обасјаном кругу сунаца. Наслов: Објав- 
љвњв. То је најмлађа лирика Аустрије. Нема више сумње, 
они ће се уекоро43 спојити са Немачком. Дотле, они су 
засебан део Германа. И код њих су романи, драме, тзв. 
литература, трговика као свуд. Само је лирика нова, чо- 
вечанска, послератна. Године рођења тих песника су око 
— 94. У предшвору они доносе речи Сиаресове: ,,Бе сЈезезроГг 
езЈ поЈге сошЈШоп па1:иге11е.“ Па ипак, што даље, све је 
књига радоснија. Изгледа да се збиља по целом свету 
диже генерација оних који су ратовали. Читам, полако, 
њине стихове,44 који остављају илустрације живота и од- 
лазе у  зрак, у брда, у вечне колутове. Место амбиција 
друштвених, самоћа,45 једва нова љубав за свемир и живот. 
Они то не лажу46 као господин ,,космичар“ Демел, који је 
волео да руча са царем. Ово су они који су месецима ле- 
жали, закопани по шумама јесењим; који су ноћу, кле- 
цајући, пролазили крај пролећних47 река и посгали занавек 
заљубљени и мирни. То не значи да певају о хризантемама. 
Идеје су им старе, зар не: „Спасење је само у једном,48 
бити добар.“

Нлине речи су, каткад, тешке и хладне, без латинске 
чулности и боје; али овај је немачки језик неизрециво нов, 
гибак и сјајан,49 као, некад, њина позајмљена готика. 
Истина, томе их је научио Штефан Георге, ученик Фран- 
цуза, али је њихова најновија лирика, на жалост, верујте, 
далеко над најновијом француском, убијеном Аполинеровим 
каприсима. Особито два имена волео бих да забележим за 
нас: једно је Георг Тракл, а друго Франц Верфзл. Ипак сам 
пред зору заспао. Шта још да јавим о Аустрији? То је све.

Сутра одлазим даље. Шта ћу ту? Немамо више посла 
са овим градом. Уосталом, све је по старом. Новине још 
увек пишу да је Београд стеничав, и да Бугари ченају са 
стиснутом песницом у џепу; после о житу што ће стићи 
из Аргентине, о самосталној хрватској републици, и како
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к  Енглеска жели да све ,,наследне“ и „подунавске“ државе 
иаеају бар новац заједнички.

То не значи да сам овде постао сентименталан. Слаб 
г-аиг да верујем да је ико заслужио сажаљења. Напротив. 
Немилосрдни свуд50 изазивају мој задивљени осмех, и 
они у Русији, и они у Ирској. Све то није важно. Важно 
је  да овде заиста умиру деца као што су и у Србији за- 
иста умирала. Збогом, желим вам веселости.

II МИНХЕН

Кроз магловито јутро, у клопоту железних точкова, 
он се зацрнео1 у дубинама. Проста гомила, засута блатом и 
снешм.

Завејан видик је толико тежак да се сва поља и брда 
повијају. Ја  се томе смешим. Овај луди живот мој, кроз 
који тумарам, посматрам у зору2 увек мало сентиментално. 
Некад сам, зором, читао Дантеа, само зато да бих научио 
да будем тврд и да горко волим,3 али сад су ме чађаве 
станице, плач, и, особито, приповетке тих старих људи 
који ме једнако шаљу у  туђину, где ме чека нешто ново и 
боље, разнежили.4 Треба отићи у Париз, обрстити Народну 
библиотеку, са триста књига о романтизму, дати своју тезу 
о Ј1. Костићу и вратити се, па опет наставити свађу о 
томе ко је све код нас нрао, и пгга је слободан стих. У 
зору, кроз клопот железничких5 точкова, много штошта 
посгаје сентиментално. Завејан видик је толико тежак да 
се сва поља и брда повијају. Ја се томе сменшм.

Пошли смо у зору® из Салцбурга. Ето,7 како је и  то 
смешно и замршено. Тај завејани градић једног света који 
ми је мрзак видео ме је где умирем,8 у болници,9 у  којој 
су и по степеницама лежали војници. Ипак нисам издах- 
нуо.10 После три недеље, седео сам крај прозора и по цео 
дан гледао тај чудни, лепи, завејани градић. Ж уте боје 
на чарапама жена, плаве ћупе11 на прозорима, и црвени 
црепови13 развеселили би ме. Данас, кад све знам, знам 
да су тај жар и гаравост слепоочница женских, остатак13 и 
аманет шпанских чета, које су, туда, често зимовале. Тада14 
су његове завејане, па ипак црне, цркве им,але сенке то- 
лико велике пред вече као провалије. Данас, кад су ме на- 
учили да све знам, знам да је то само барокна архитектура, 
сјајан, накинђурени, језуитски стил. У подне би ме зачу- 
дили — тако далеко од мора, тако изненада — залепршани 
нвд брзицом, сиви, мали галебови који су се стрмоглав, 
пустимице,15 превртали. Чинило ми се то чудно, као и сун-
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це које се вукло по свету, са брда на брдо, у небеса. Ми- 
слио сам да је то зато што сам ја  остао жив.

Сад сам мирно16 отпутовао даље. Пред станицом, на 
киши, стајали су старци, носачи, са17 црвеним смешним 
капама на глави, означеним18 бројем. Они су наслоњени 
на зид, прокисли и мирни, гледали некуд. Сећате ли се 
рибара, старих, израђених, претргнутих, како19 стоје на 
обали, међу конопљем, на сваком далматинском острву, и 
гледају исто овако, мирни и прокисли, некуд?20 Њине су 
капе црне, али они пуше исте луле, а лица стараца су на 
целом свету, свуд, једнака.

Уђосмо на станицу, и све поста свеједно.21 „Мипсћеп."
Овде се ншпта није променило.22 Ја не разумем ро- 

манофиле23 али ни германофиле. Цео сам дан провео по 
улицама. Говорио сам са официрима, исто онако мирно као 
и оа кочничарима трамваја.24 Ословљавао сам елегантне 
даме, исто онако мирно као и собарице. Посетио сам дирек- 
тора музеја, вечерао сам са социјалистима, а пред поноћ 
сам се упустио у  разговор са онима који су се опијали25 
тешким, као помије масним, пивом.

Тога80 је дана цео град врио. Беше дошао нов енглески 
посланик, а Французи су, коначно, заискали и краве му- 
заре. Новине су јаукале за дечицом која ће умирати без 
млека, а левичари су одговарали да је томе крива бур- 
жоазија, и малициозно подсећали да су и француска деца 
умирала. Евроиа је сад, нидите, прилично у вези између 
себе.27

Шта да вам пишем о свему томе? Досадно је.
Официри су ми говорили28 да је наше херојство само 

дивљаштво, и да су Српкиње још ј евтикиј е89 него Мађа- 
рице и Пољкиње. Баш тако. Ох, не бојте се, ја30 сам се 
смешио, и спомињао Сенегалце и Немице. Уосталом, сви 
официри још увек играју билијара у рукавицама, особито 
артиљерци, и дубоко верују да ће за годину-две марширати 
у Париз. Зар вас то чуди?

Није исттина да сувише једу, али је истина да је ове 
крцато пуно31 робом, гвожђем, справама, снагом. Да, истина 
је  пгго новине доносе — имају нов тип топовске цеви, и 
нов тип крилатице.32 Али су им болнице сјајне, улице чис- 
те, железнице препуне и тачне. А жене раде. Једико је 
дамама свеједно. Оне неизречно презиру политику. Не, не 
може се ништа преднидети шта ће овде бити. Уосталом, све 
зависи од тога да ли ће добити Шлеску. Они то33 кажу, 
али биће да није тако.34*

Па ипак су смешни са својим рачуном о Америци, са 
подлом вером у Русију, са својом глупом мржњом према 
Француској. Пре су веровали само у себе. А да их чујете 
како говоре о Пољацима и Чесима. Гони их, неко их гани.
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Паметни, мирни људи седе са мном. Ја их питам за 
винограде на Рајни. Јесу ли још пуни сунца? Питам их35 
је ли истина да су Шпанији понудили локомотиве јевти- 
није36 него ико. Питам их37 је ли истина да су лекари ре- 
шили да, понедеоником, бесплатно лече. Они се хвале како 
Минхен има 57% незаконите деце,38 али ниједно убиство 
новорођенчета. И ја  им говорим: ,,Да, снажни сте, сиажни.“ 
И ти исти људи, одједном, почишу да прете, да тупаве, да 
лажу, да луде. Гони их, неко их гони. Неки стари германоки 
бог, можда изостао из Вигнерових опера. И бес, неки су- 
луди, глупи бес.

Али они који су овде отмени и тихи, и мушкарци39 и 
жене, као да су са другог света. Они су неисказано бледи 
и ви.тки, очију бескрајно мирних и мутних. Три дана сам 
провео са њима40 по старим вртовима иза звездарнице, на 
дну позоришта, увече на улици, слушајући њине благе, 
уморне гласове.

Они се мирно смеше и причају ми Ајнштајнове теорије.
Обишли смо41 изложбе. Нема шта овде да се учи.
Обишли смо музеје. Они леже42 мирни, неокрњени, 

на зимском сунцу, тешки и ниски као грдне мастабе. Ру- 
мен и злато боја не допиру43 кроз прашне прозоре никуд.

Али долазите,44 долазите овамо, да им видите гвожђе 
и бетон. И позоришта.

Још увек су оки најближи45 грчкој позоришној гомили. 
Не шегачи се овде нико. Још увек само они знају Шекспира. 
Бернарда Шоа дају у премијерама. Одведоше ме у  соција- 
листичко позориште, мало, скоро бесплатно. Дадоше ми за- 
себно место. Гледали смо Стриндберга без „стила“; они46 
просто не крију оно што се не да скрити. Али се нико не 
шегачи овде. Одведоше ме, као47 уплашено, да слушам 
ларму Елекгрв, и зачудило их је што48 се нисам зачудио. 
То ће сад постати обичај у Европи: чудити се Словенима,49 
који се више ничему не чуде.

Изведоше ме на саоницама у ноћ, ван града. Изар је 
текао под танким, набораним ледом.

Тихи и бледи,50 они су ме тешили: да сав тај луди, огор- 
чени хаос милиона, који дрече, прете, и преврћу се, није 
јава. Те фабрике, које се51 црвене, као грдне пекарнице, 
дршћући од напора, кису оно пгго је немачко.52 Немачки су 
ено они високи прозори што блистају кроз маглу, високо, 
под крововима, крај мрачних, устремљених цркава. Тамо 
станују они. Живот се откинуо од јаве, али га тим нише 
треба волети. Давали су ми, на пут, овоје53 младе лирске 
песнике, да ми све то испричају: како воле свој живот, 
сад сасвим безбрижан, како траве расту, звезде трепере, 
и како ће Изар, ускоро зелен и модар, као крила орлова54
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који се спуштају са Алпа, кружити над земљом, која ће 
и овде бити топла, пролећна,55 благославена. И како ће, 
после, учити Европу једној новој љубави, немачкој љубави, 
према брдима, према шумама, и небесима; љубави која неће 
заиисити од градова, друштва, и живота.

Ја  еам гледао, зачуђен, њина бледа, изнурена,56 лица, 
и ћутао. Будући да сам један од оних који то исто чекају 
од Словена, непријатно ме је дирнуло. Треба само да дође 
неко и  назове то „неоекснресианизмом", „неокозмизмом“, 
доћи ће други и назвати то „немачким утицајем“ па57 
крај . . .

Кад смо се вратили, и кад сам остао сам, стајао сам 
пред залеђеним прозором и  гледао како се светла окна, 
једно по једно, гасе. Ледено, звездано небо умирило је, по- 
лако, све58 уоколо, улице, куће, и облаке. Било је око по- 
ноћи. Кад ово писмо добијете, биће пролеће тамо око вас, 
свеједно је, дакле,59 хпта вам пишем.

III ПАРИЗ (1)

Од свакога града1 у коме ми је пролазио живот2 остали 
су, у мени, само његови рубови како се оцртаваху3 ноћу 
на небу. И тако, ја  имам у себи те различите ноћм, увек 
исто небо, и различите пруге градских рубова. У мени је, 
зато, вечност, и4 потпун мир, и све ми је свеједно. При- 
поведам да живот није видљив5 него да је  ван наше 
моћи, „на небесима“.6 Неко ће ми рећи да7* сам сентимен- 
талан; а други: „Та то је већ било. Његов8 ,суматраизам’ 
је само подгрејан романтизам.“

Но, пошто се код нас и најчесгитијима каткад каже9 
да су хуље, и пошто су хонорари и те како10 незнатни, 
биће их који ће ми веровати. А постигнем ли, икад, да ма 
једног само младића огорчим, или једну лепу жену изменим, 
да једну само поповску придику исмејем, бићу задовољан. 
Ваистину, ми смо анархисте.11*

Париз треба да ме запали. Тако су ми бар сви рекли. 
Али се мени чини да ћу и ја12 од њега однети само 

његове плаве рубове, како се оцртавају на небесима13 
ноћу. И као што на дупта носим руб старих бедема14 у 
којима сам био затваран, или лаке врхове кампанила ве- 
нетских вароптаца, или камених далматинских села,15 и 
стења бретонских обала, остаће и одавде само модрина ње- 
гоних рубова,16 како се они, у кишовитој17 ноћи, кад је 
празан, кад га уходим, оцртаваху18 на небеоима. Остаће на
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мени, и овде, само онај мир19 што га остављају20 на души 
камење, вода, и небо.

По улицама су забодене светиљке; оправљају калдрму 
ноћу, и пруге трамваја.21 Ударци будана и ченића сећају 
ме на куле цркава, игру звона, крај којих сам становао.

Тихо, у подножју моста,22 спушта се у воду, а високо, 
са црних кровова на црне кровове, диже се у небеса. Сав 
шуми. Киша, бескрајна киша дрхти над њиме,23 као да је 
сав увезан24 у такане, мокре нити воде што обавија цео 
свет. Дрхти, љуља се, одблескује. Губи своју тврдоћу и 
сав се претвара у сенке, што се љуљају у киши. Тако је 
бескрајан, а тако је лак, као да је сазидан од нарата. Из- 
лазим на свој најмилији мост; он је сав мокар. Давно25 
некад, био је често крвав. Отуда га уходим, гледам, већ 
месецима,26 у кишовите, празне ноћи.

Небо је исцртано правим, ампирским, подгрејано грч- 
ким,27 рубовима. Ширина и мир ових поља и правих, бо- 
гатих кровова доводи до смеха. Кад бих са овог моста почео 
читати новине гласно, свакако да би се заорио'28 урлик го- 
мила, и да би јурнуле на зидове да све попале.29* Јер 
све се, ето, мења. Оно што су, пре годину дана, писале,30 
сад оповргавају; оно што су, пре годину дана, решавали 
парламенти, сад одбацују.31* Кад бих са овог моста читао 
и читао, не додајући, нити одузимајући речи, како бисмо се 
насмејали, и почели да палимо све. Уосталом, ово није 
искрено; ја32 не верујем у будућност. Пишем овако само 
зато што се поводим за модом, а сад је опет мода веровати 
У будућност . . .

Насред трга, око Пирамиде Наполеонове, врте се сјајни 
аутомобили. Не зато што техника напредује, него је то 
успомена на каруселе. Та сјајна звезда вртлога довољна је 
да цео град заволи вртлог звезда. Шаре на стубу, који као 
камени мач стрши из земље, са готском оштрином, нико не 
може да прочита. Камене жене, које представљају сложне 
француске градове, узалуд читају. У33 њиховим очима, са 
којих капље киша, зјапи само иронија34 камена у ноћи. Да- 
ни пролазе, и сваки врши свој посао. Бан Јелачић, на 
коњу, сред Загреба, показује мачем на Мађарску, и за- 
боравља да спусти руку. Доситеј35 елегантно скида шешир, 
и улази са Калемегдана у хотел „Круну“, а никако да уђе. 
Да, да, ја ,,футуриста“ имам осећај да се уопште, негде у 
свемиру, нешто скаменило,36 и да никако неће ући у хотел. 
Хијероглифи мирно стоје, аутомобили се врте и јуре око 
њих, а никако да их прочитају. Киша сипи, ситна, бескрај- 
на — но то не треба никог да узнемирује. Ено Мадлен, 
посута хеленском лимунадом, стоји, сва црна, у ноћи — 
сећа се изгинулих војника Велике армије за које је зидана, 
и мисли на отмене свадбе које су, у њој, чешће37 него
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отмена крштења. Два велика, зажарена38 ока Орлеанске 
станице гледају мирно у Сену. Да, само ја сам патетичан, 
ноћи је свеједно.39

Побеснели коњи споменика на Гран Палеу хоће да 
скоче доле. Пода мном, дубоко, у земљи, испод Сене, јуре 
возови, а крај мене пролазе загрљени парови, и протрчавају 
мачке. У Цариграду воле псе, овде мачке. Љубав је вечна, 
бескрајна, и оппгга. Сви су пароои једнаки, и све мачке 
црне. Нека вас не вређа све ово.40 У Чикагу има један 
песник, оптимиста, он пева и слави велике градове, огроман 
живот, и вечно, заљубљено човечанство. Ја, мада сам ци- 
вилизован,41 као и остали наши књижевници, и не бих 
преврнуо чашу на дворском ручку, ипак, гледам42* ове 
мокре, огромне контуре са много мање дивљења.

Потомак пастира, са мало разумљиве афектације,43* 
знам да су плави зидови небеса огромнији; видим звездане 
пооршине река, шума и гора, и  осећам да ћу једном, теш- 
ким кораком, ходати по њима, давно заборавивши све ово. 
Опростите што44 тешко прелазим на ствар. Све те замршене 
мисли јуре по глави, из кинеских песама, из књига о 
готици.45* Та ви знате да нема Србина који може зами- 
слити да неко и код нас може што замислити. У детињству 
омо одрасли са контурама Боцаргнћева Шарца, и са дивном 
контуром Саборне цркве, а сад смо класичари, космичари, 
кубисте, радикали, већ како ко — па је  мало тешко. 
Зар не?

Ипак, ја46 сам овде, уморан и прокисао, само зато47 да 
вам јавим48 да се, већ једном, опет сетите вечности.

У огромним овим49 вртовима и ширинама, под грањем 
мокрим, које знам да је почело да пупи, овде где је  Париз 
најлепши, застајем да вам јавим — пре него што вам 
почнем пиоати о парламентима,30 Европи, изложбама, Срби- 
ма на Сен Мишелу — да заборавите већ једном све,51 да 
се опет једном, безбрижни, сетите вечности. Стојим високо. 
Дубина моста д’Јена, која се бели и сјаји од кише, и про- 
лази испод чудовишта Ајфелова, одводи у бескрај. Нивде 
на свету није овако дубока вода и овако широко небо. Ве- 
Л1ики вртови у којима цветају светиљке, зелене, жуте и 
црвене; њино светлуцање у водама, полако диже цео Париз 
у провидан, јутарњи зрак. Киша се једва осећа. Први трам- 
ваји пролазе.52 Далеко, у стајаћој, широкој води, суро, као 
нека галија чуварица у  луци, оа својим црвеним светиљ- 
кама, љуља се острво53 Париза, са старим зидовима и гот- 
ским кулама. Над Нотрдамом се ведри, трепере побледеле 
звезде, као искре бежичног брзојава. Оне јављају да долази 
пролеће.

Ишао сам54 по позориштима, школама, изложбама, 
скуппгтнама, и55 једнако размишљао нгга да вам ове јавим.
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Сад,5® кад треба да почнем да се препирем,57 да нападам, 
да браним, све ми се то чини смешно58 и досадно. Волео 
бих месец дана, месец дана, сваки дан, сто пута, да вам 
јавим: не бојте се, сетите се вечности, све59 је добро, нема 
греха, нема закона, нема јаве, гледајте у небеса, удишите 
зрак безбрижно, долази пролеће, ослободите се свега.

Но ја60 врло добро знам да је то песничка лудорија, 
и да је  сувише већ и то61 пгго, место описа, јављам само 
да у  Версаљу ниче трава. Ви, свакако62 познајете барок и 
рококо — нашто бих дакле писао афоризме о том како 
је  донгло до јапанског утицаја на рококо, до оних тако 
широких постеља; запгго је Марија Антоанета постала лез- 
бијка63 и колико је утицала на револуцију енглеска мушка 
мода, која је натерала Монсењера, брата крал>ева, да га 
два снажна лакеја, свако јутро, уздижу и спуштају у 
изглачане64 панталоне, да их не би изгужвао.65 Могу вам 
само рећи66 да Карлајл није сад у моди, и да ни Мињеово 
мишљење о узроцима револуције више не стоји. Трећа 
Република говори само о себи, и сећа се само „револуције“ 
железничара, која је осигурала каријеру сјајноме Бриј|ану.67 
Ноиине су, уосталом, јако узбуђене; говори се да ће у 
дворцу68 поставити кафане и ,,с!апст§ гоош“-ове.

Чим сам ушао и видео голуждраве анђеле, голе ле- 
потице на рељефима у цркви, разумео сам све. Кад69* 
бих могао целој словенској души, свој нашој такозваној 
„рођености за патњу“, да дам једну једину инјекцију ла- 
тинизма70* — али да не добијем Арцибашевљево прасе. 
У ту сврху треба основати Групу. . .

Стари, седи вртлари саде траву. Велике, мраморне 
вазе, на којима се витлају богони и баханткиње, и цветају 
тирзоси, ређају се у  даљини као гранитно камење71 којим 
се означава међа на земљи. Трава је  мека, као она што код 
нас ниче из жита око кандила, о Бадњем дану; она дрхти 
кад је узмем у руку.72

Иза венсенских шума преврћу се авиони.73 То је  у 
част Пилсудском,74 који је дошао у посету. Трава је по- 
чела да расте.

Огромне терасе спуштају се све дубље, међу јабланове 
у даљини, пред небом. У водама су комади неба. Један 
лабуд, којег сам, на жалост, већ упознао из песама Маној- 
ловићевих, изненада75* излази на видик. Мале, мајушне 
мушице роје се над небесима.76 Голе Венере клече пред 
грањем пгго пупи. Ви знате да ја  имам луду теорију77 
„суматраизма“: да живот није видљив, и да зависи од 
облака, румених шкољака, и зелених трава чак на дру- 
гоме крају света . . .
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И зато78 лре него што почнем писати о изложбама, о 
парламентима, и о курсу франка, пустите ме да, још јед- 
ном, станем уз једно дрво нгто путш и штапићем изударам 
по њему брзојав: да трава зелени, и да се сетите вечности.

IV ПАРИЗ (2)

Мора се писати сатира.
Горко у  нашој судбини је највише, то, сад, овде, ви- 

дим:1 да невидљив, и диван, утицај веселе младости (твр- 
дим да од њега зависи чар сваког столећа), код нас, увек, 
код сваког поколења изостаје. Нема, ниједне, акционе 
пруге, код нас, на2 којој би динамична снага веселости 
младости била докраја видљива. За кратко време, увек, 
све постају кривудаве, утушене, прекрхане. Ове мисли ми 
долазе усред3 студија, у вези са покретом наше романтике. 
Запрепашћује ме нискост са којом се борило против Јак- 
шића, око Змаја и Лазе Костића.

Ви мислите да то нема везе са оним што ћу вам 
писаги? Видећете да има.

Хтео сам да почнем о сликарству и позорииггу озде. 
Обратно ћу. Нека бар ово, битно, стиже до свакога непо- 
мућено злим, иодсмехом, шегачењем. Јер, после, кад будем1 
врло лепо, писао о Пикасу, назваће ме хуљом. А кад5 
будем писао против француских позоршпта и француске 
драматургије, написаће да сам, пореклом, Маџар. Ви знате, 
код нас, кад се оцеви мрзе, свете се на деци; кад се воли 
девојка, па она неће, одузима се, ако се може, пензија 
њеној мајци. Ко пише у слободном стиху, глуп је или 
лопов.6*

У мирису Париза најлепше што сам осетио јесте: без- 
гранична љубав и безбрижност.7 Како су овде веселе бор- 
бе!8 Ове вечери, пуне широких вода, мостова, који се пре- 
вијају преко вечности и пролећа, после киша, доносе мир. 
Бабе које прОДају чешљеве, наранџе, новине, и гледају, ако 
могу, да вам задрже кусур, певуцкају9 цело вече. Људи, 
погрбљени од грехова и разврата, певуцкају.10 Све то11 ради 
живота.

Видећете, све ће то бити у вези са оним што ћу пи- 
сати.

Данас само о штампи.
Она је, још увек, европска сила, и, мало резигнирана, 

она, још и данас, ипиа сав чар латинског смеха. Мислите да 
то долази од традиција? Не сасвим.12* Та наша војвођан-
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ска штампа има отмене и лепе традидије, па има ли глуп- 
ље од ње? Код нас може само једно помоћи: ове што је 
најбоље13 у  новинаре!

Иако велика пггампа има, и овде, животињске нагоне, 
имала је неколико великих тренутака ове године. Она је 
спасла Пољску. Не влада. Немојте мислити да се затрчашам. 
Она је решила сиријско14 питање, и води оад велику тур- 
кофилску кампању. Њен рад против Немачке је сјајан. 
Невероватно тачно виде у чему је немачко питање. Њигаа 
борба, с15 пргавим Лојдом Џорџом, имала је и величине и 
топлог хумора. Ја их гледам већ месецима.16 Од крајње 
леве С1агГв, до крајње десне АсНоп јгапсагзв, ни један дан17 
нису били потпуно у опреци са гомилама.

Оставите се наше најновије глупости: германофилства. 
Поздрављам сваког англомана, а18 подсмехнућу се и оам 
много чему француском. Али је Францусна далеко, и, 
још увек, лепа. Немачка, и најидеалнија — а ње сад, сто 
година, не може бити — за вратом нам је, и згазиће нас. 
То је детишасто јасно. Не слушајте никог, и оставите се, 
већ једном оног нашег, паорског, лаковерја. Ја, немачки 
ђак, врло добро знам шта пишем. Увидите, већ једном, 
да све не зависи од поштених. Пустите да у то верују ко- 
мунисте.19*

Немојте мислити да сад долази химна Француској. 
Нашто то вечито падање из љубави у  љубав?20 Љубите себе. 
Нека нестане она животињска ,,словенска“ жеђ за обо- 
жавањем. Ја, пречанин, изучен, врло добро знам са21 ким 
имамо посла. Добили смо олупане чамце,'22 место флоте. 
Покушавају да направе дунавску федерацију. Понеки виши 
официр, који се парфимише, прича и овде да спавамо са 
свињама. Шта то мари? Дајем вам реч да је Панчево 
чистије него Брест, Кампер, Морле.

Они нас не знају — томе23 смо ми криви. Талијани су 
нпр. запрепашћени како о њима мислимо. Један мој млади 
пријатељ показивао је, овде, малог анђела, дрворез, из 
једног од наттгих најстаријих манастира. Сликари, и нај- 
бољи, и најмодернији, стрчали се да24 виде, и сад све ревије 
ишту чланке о том, и о нашем старом живопису. Ми, тамо 
код нас, мислимо да је то свршена ствар. Обуците неке 
даме у црно, и пошаљите их на гроб војводе Путника, па 
ћете видети. Требало је београдским општинарима купити 
боље цилиндре, и рећи им какав се жакет облачи пре а 
иакав после подне. Једни ће рећи25 да понављам старе 
ствари, а други да сам социјалпатриота. Али је овде живот 
саграђен, и то прилично чврсто, на основи учтивости и 
пријатности. Од Америке до шведског краља, сви су се 
поклонили гробу Незнаног војника; ми смо то учинили горе
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него република Либерија. Мислите да је на Кајмакчалану 
све решено? Чекају вас горка изненађења.

Овдашша нггампа, врло тачно, зна нанга питања до 
уједињења; одонда има о нама збркане и  смешне појмове. 
Мислите ли да је краља Николе26* пропаганда попустила 
зато пгго нас понггују; наше мртве, наше жртве? Пала је 
зато нгго је данас, на веру, немогуће наћи пара. Да је 
нашла, видели бисте. Друге су нашле.

Бугари помало успевају. Нико не зна више за бугарска 
зверства, и сваки зна, од њих, да је код нас све ровито. 
Пре неки дан давао се комад Бернарда Шоа: Нетоз е1 воШаГ. 
У њему се опомиње Сливница; тапети су стилизовани 
патлиџани, Бутари су кавалири, Срби кукавице, српека 
аргиљерија не туче гранатама, јер има само чоколаде. Све 
је  то, наравно, шала. Ви знате Шоа, а знате и енглески 
хумор. Горки су. Теза је27 да је прави војник, професионал- 
ни војник, кукавица, а сваки херој оперски певач. Тако 
хоће Шо, правећи циничне афоризме на рачун погинулих, 
можда 9аш зато што их жали. Нино се није смејао. Смејале 
су се28 само високе и витке Енглескиње. Французи, који 
знају пгта је комедија, али не знају шта је енглески ху- 
мор, играли су комад по молијерски. Али та иста штампа, 
која има бескрајно широку скалу да, ма како, ма коме, 
каже истину у лице, збунила се, и мешала је  нашу несрећу 
са бугарском, невешто и цинично. А да видите да је ко 
писао на француски рачун, или да је  исмевао Пољаке!

Иначе, они на све пазе. Пре неки дан, играла је трупа 
Комедије француске у Норвешкој. Новине су јавиле да су 
Норвежанке®9 дотрчале, са свих страна, да виде у  Коме- 
дији француској тоалете. Францускиње су биле просто 
обучене, Норвежанке30 разочаране; сад све новине напа- 
дају управу.

Ја31* разумем да наше дипломате, скромне, итд., не 
могу да замисле да дају новинарима32 више, много више, 
него што су њихове сопствене плате; али33 зашто их бар не 
прате, и не ласкају им, то не разумем. Ја  разумем чак и 
то34 да смо ми навикли да се буде, бесплатно, одушевљен. 
То су и Французи. И боље него ми. Али, само за себе. 
Било је одиста крајње време да учтиви, иначе можда 
осредњи, г. Веснић опет дође.

Можда ћете рећи: све то није важно. Да, кад бих у 
нашем Парламенту имао пет стотина тврдоглавих, мишар- 
оких, ј аворских35 сељака, па да не мрда ни тамо ни амо. 
Не бих точио лимонаде из Макијавелија. Али мртви брзо 
ућуте, а видовданска етика не пали свуда.

Прошла недеља била је маџарска.
Све су новине ћутале и чекале. Нека никог, код нас, 

не превари њина коректност. Сад, дабогме, каж у да их
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је био36 страх од заплета, који је  ш>гао онастати да је 
оојска Мале антанте ушла. У ствари сви проблеми у 
Француској, данас, своде се на франак. Имају две гроз- 
нице: одштету, и страх од бољшевизма. Ја  сам пратио 
све новине те маџарске37 недеље. Како су глупе биле наше, 
у исто време. Изгледа да се код нас и не сања шта се, 
прошле недеље, догађало. Све су новине јављале да Фран- 
цуска, уосталом, и није заинтересована у маџарском пита- 
њу. Неке су сентиментално спомињале38 како је Карло 
увек показив^ао извесне симпатије за Француску. Неке су 
чак спомишале интерес Европе, да осамнаест милиона Ма- 
џара и Аустријанаца, позитивније вредности него ми, буду 
спасени. Ортготг је написала да смо ми39 узрок многом злу.

Зашто се чудите? Франку није нимало свеједно како 
стоји круна. Већ и талијански бољшевици знају да је 
економија важнија него љубав према ближњима. Овај на- 
род је напаћен као и наш. Он мисли да је више. Њега ва- 
рају други. Ми смо китили домове кад они нису били још 
ни у вардарској долини. Они су бацали у ватру у Шампа- 
њи и своје најмлађе, чекајући Американце. А, овде, не 
оамо пиљарице, гледају да задрже кусур. Франак40 не ра- 
зуме долар, нас не разуме франак. Цео тај проблем они 
гледају са две тачке: валута круне, и присаједињење 
Аустрије Немачкој. Штампа им је, можда, непоштена 
према друтима, но беекрајно поштена према својима. Ја41 
сам одрастао међу Маџарима, и често се смејем ономе што 
се код нас о њима мисли. Неки мисле да су утерани у рат, 
друти да су се смирили, а најновије, многа господа42 пгто 
су седела по клупама булевара Сен Мишел43 мисле за 
њих да су стока. Међутим, они ће, као и Немци, још сто 
година, чекати у заседи. Има ствари које не могу бити 
друкчије него што су. Они имају своју лепу иреденту код 
нае у Војводини. Над њиним старим, лепим44 варошима, 
које су се завукле у  словачка, влашка, русинска срца Кар- 
пата, као сан, једнако виси круна светог Стефана. Ми 
презриво говоримо о њиним орфеумима, али су и ти бољи 
него наши, и нису тако пуни кесароша и гимназијалаца. 
Виче се против маџарске трговине; солиднија је од загре- 
бачке. Француска штампа то зна, и, што је горе, каже. 
Чувајте се, чекају вас на Дуваву немила изненађења. До- 
садно је и одвратно наше праскање. Не презирите их, али 
се угледајте на Чехе.

Особито једно не заборавите, на нгта45 данас нико нод 
нас не обраћа пажњу. На Барању, са угљем. Могли смо је 
добити, прошле недеље, а што је боље, помоћу46 самих 
Маџара, комуниста, радника,47 угљара. Могли смо је, кроз 
годину-две, великодушно испразнити и вратити. Рећи ће 
неко: како може социјалист бити тако циничан, и да ли
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ће, на тај начин, икад бити мира?48 Ја знам само да, ако 
баш треба неког волети, онда ћу волети оне који су нај- 
више патили. А то смо, засад, изгледа, ми.

Имамо триста хиљада Шваба. Ја обожавам шихове 
социјалисте. Само им не верујем, и м^ало их се гадим. 
Милујемо их јер су безазлени, невини, итд. Безопасни су, 
јер немају веза са Немачком.49 Али нико неће да види50 
да је то гори елеменат од Маџара, крај свега купуса који 
тако дивно саде. Нико не зна маџарску пропаганду код 
њих.5'* Погледајте их у Чешкој. Није проблем у хрват- 
ском питању. Овдашња штампа, из разних узрока, мисли 
да та питања нећемо моћи решити. То мисли од најновијег 
доба. Треба им доказати противно. Како, то је свеједно,52 
јер они су потпуно разочарани, и све им је свеједно.

Како сам се весело насмејао онима који, код нас, мрзе 
Италију, и деру се против ње!53 Зна ли се где је  било те- 
жиште маџарског питања пре недељу дана? У54 Риму. Па- 
риска штампа је то малициозно признала. Код нас, ни један 
лист није имао појма о улози Италије, прошле недеље. 
Све што се коментарисало, беше Бријанова изјава.

Иначе, ни овдашња штампа не трпи да јој се каже 
истина у лице. Али поштује оног ко јој55 каже иза леђа. 
Каткад су љупки, и смеппш.58 О стогодишњици Бетовена, 
пронашли су да је овај мрзео57 Французе а, после, доказали 
су да их је волео. О Кнуту Хамсуну су написали да је био 
германофил, за време рата, и да каже да су дегенерисани. 
Сад га читају. Тагора је био у Паризу. Једва је могао да 
одржи предавање. Био је сувише искрен и није им ласкао. 
Напали су га и назвали баналним и афектираним.58 Сад 
држи59 други предавања о њему.

Они су с детињастим60 одушевљењем дочекали Русе. 
Све. Ма какве. Ако царски балет, или Масин, скаче и лебди, 
они га упоређују са птицама.61 Ако Труханова трома, и62 
под утицајем Данканове,03 мистифицира, нађе се грофица 
од Ноаја да напише о њој: „Плес јој је тежак као у све- 
штеника, а игра топло као животиње.“84

Али отменост и чистота65 ове штампе је у унутрашњој 
политици. Ако се шегаче, са собом то66 не чине никад. 
Нису Атињани. Не продају се сасвим. Наша је баш у томе67 
најпрљавија.

Не, неће проггасти. Они врло тачно знају да се од 
суме франака, кад се прерачунају у марке, диже коса на 
главама немачким. Ипак ће они добити све што се може.

Ми бисмо могли бар једно: да наши министри на 
расположењу, сваке недеље једанпут, шаљу своје извеш- 
таје овамо; даље, да68 им дамо још неколико ордена; а, 
ако треба, могао би се и председник њиног новинарског 
удружења изабрати у једну од наших научних академија.

24



Од примирја ми, овде, сваки дан, губимо. Чекају вас 
немила изненађења. Још.

Оставите се германофилства, које, у задње доба, све 
чешће, из наших новина, избија.

Кад сам, први пут, ушао у Парламенат, пала је Легова 
влада. Председник, врло елегантан, клањао се на све стране. 
Сиромах, мислио је да је све њега ради. Није ни сањао69 
да је то унапред удешено, и да се Бријан, јер то овде чине 
и социјалисте, парфимише за дочек.

Чар, иронију, смех тих дака никад нећу заборавити. 
Идући пут о томе.

V ПАРИЗ (3)

Младићи су у ХУШ веку испитивали живот, у XIX 
су га критиковали1 а у XX су га презрели2 и траже, место 
њега, нове и дубље просторе.

Због тог3 културно-историјског расположења, које ме, 
све више, обузима, мени је досадно пиоати4 о ономе нгго 
би већина да чита.

Хтео сам да пишем о политици Треће Републике. Оду- 
стајем, јер не знамо да се смејемо. Она је после јуна5 
трагична. Пре неки дан, видевши, пун смеха, како нам 
Италија, наш противник, чини највеће услуге, а после 
,,плебисцита“ у Тиролу чиниће их још више,6 хтео сам 
да напишем бескрајну захвалност Данунцију.7 А ви зиате 
како се код нас дречи против њега. А да не беше њета, 
крај свих енглеских блокада, данас бисмо имали, за вратом, 
једну одморну Италију, богату, и још више уображену. 
Како да пишем о политици Треће Републике, и о баро- 
метру франка, кад бих морао писати8 при томе, о нашој 
репарационој комисији овде?9 Одустајем.

Писаћу, врло кратко, о позориштима. У10 њима врви 
свет, и гледа тоалете. На галеријама се љуби. Уосталом, у 
томе има традиција. Високо горе, сад смешне, још постоје 
оне ложе, са решеткама, иза којих се, некад, чинило све, 
и вечерало, гледајући комедије, које нису биле блудније од 
живота. Сад се то ретко дешава. Иначе, све ово љубакање 
по трамвајима,11 и под земљом,12 и на улици, доста је љупко. 
Није то необузданост. То је просто овдашњи, развијен 
осећај за репрезентацијом.

Ни уметност није више13 опасна. Ко има талента, пише 
лепо и паметно љубавне драме. Она, он, и муж. Понегде 
умешано једно ловачко одело, или ма шта што14 публика 
воли; иза завесе свира виолина, а при крају, под старост,
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све се жене смире. Ниједан песник не јауче. То чине још 
само Словени. Овде људи давно знају да то нема смисла.

Између чинова, на завеси, јављају резултат трка, и, 
ако се негде сударио воз, колико је  мртвих. После, рекламу 
лепог боксера Карпантијеа, који је фабрикант посуђа. По- 
сле се комад наставља. А после, сви вечерају јавно15 и 
поштују себе.

Уосталом, овај патос, то је зао утицај Толстоја на 
мене, који16 је мрзео културу, волео сељаке, ишао бос, и 
јахао17 скупе кон>е.

Глумци су, разуме се, сјајни. Укус, сцена, брзина рад- 
ње, савршени су. Али,18 то знате.

Некад је19 сметала свежина, иреалност, веселост, дубока 
истина, која се крије у свакој неприродности, кад су глумци 
били живе марионете; данас, дакле, имате на позорници 
коње, лавове, кулу оклопњаче, која бомбардује, траву која 
расте, и ђубриште20 по коме шетају кокоши. Дијалог нам 
је био неприродан. Сад имате, дакле, дијалог париског21 
позоришта, после којег може доћи само још дадаизам, или 
лудило.

Ја  не кажем да он не треба да се одомаћи и код нас. 
Напротив. То је прогрес.

Уосталом, они се, на све то, смеше и показују ста- 
тистике позоришних пореза.22*

У државним позориштима, треба признати, није као 
на булеварима. Тамо се чује аксан Академије, Корнеј, Ра- 
син, Молијер.

Шекспира нема. Он је још увек „зашга§е 1уге“, нао у 
време Волтера. Ако му овогодишња прослава не помогае!

Грке играју не може бити горе. Истина, не мисле, као 
Рајнхартови Немци, да је за грчкост доста урликање, цир- 
кус, и велика осветљења, али немају ни стил једног Мои- 
сија, Басермана, Вегенера. Играју их као, некад, Талма и 
Муне Сили. На котурнима.

То је, најзад, мак>е важно.
Али је просто смешно како не знају за судбине и б р аг- 

кове23 Агрида, ни да је трагедији корен трагос. Још увек 
грчка јасност, чистота, мирноћа. Као да не читају Аристо- 
фана. Као да нема ископавања,24 и најновијих доказа. 
Идеал, који су створили њини дидактичари и швапски про- 
фесори, необорив је.

Лувр има лепу25 збирку грчких ћупа. На тим кратери- 
ма, као траг вина, још се румени све пијанство богова, же- 
на, и голих младића. Њин барок, Версаљ; њин рококо, Три- 
јанон — знали су шта је античка уметност.26 Тек вадувено 
сликарство револуције заборавља. Сад имају врло добре 
преводе Хераклита, знају Платона боље него ико, читају, 
у тим одломцима, сву таму, бол, и узнемиреност човечан-

26



ства на јонским обалама; па ипак играју Грке гимназијски.
Уосталом, има нечег дирљивог и смешног у томе како 

безбрижно мешају све што је туђе, али лепо, у своје. Слу- 
шао сам, на Велики петак, старе латинске хорале. Певали 
су их са разочараношћу човека који27 не само зна, него 
и воли, пролазност и прошлост; латинске речи, стара имена 
светаца и светитељки изговарана су весело28 француски.

И код нас, наши учени људи, давно су исмејали ла- 
жан идеал Маратона и Термопила. Овде, сва Сорбона, нај- 
финије грекисте, још увек бране грчку чистоту.29

Што ме је запрепастило, то беше,30 како дају Корнеја, 
Расина, Молијера. Ствари које су прошле31 тако је лако 
видети, не слагати, а32 улепшати.

Кад би код нас, место псовке на тзв. „младе“, пустили 
их да, понешто, учине, уверен сам да би се нашао драма- 
тург и режисер који би дао Стерију тако да би се појавио 
поново, као стара, заборављена, а наша веселост. Костић, 
о коме сваки, безбрижно, каже да је луд и пуст, мало сти- 
лизован, дао би вам једну лепу, романтичну тугу и понос33 
једног родољубља које је, у сну, а ове се прво у сну ос- 
тварује,34* све остварило. Да и не говоримо35 шта би се 
дало учршити са дубровачким драмама и Горским вијвнцвм.

И овде, нигде појма о оној ужасној усамљености Кор- 
неја, нигде његов крик: „шо1, шо1“, него је све зл1ато, оклоп 
и декламација, »а којој се уче адвовати.

Кад ми нису дали грчкост, мислио сам да ћу добити 
бар ону лепу псеудогрчкост Расина. Грчкост Версаља, 
баханалију, која је постала светковина, разврат, који је 
постао мудрост, урлик очаја и страеги, који је постао 
мутан, болан осмех. Режисер зна сваки каиш Федриних36 
сандала, али нихвд није читао устгомене Сен-Симона. Глум- 
ци су дизали десну руку увис, а левом стискали трбух, и 
мислили, то је грчки поздрав. Хиполит је нервозно гладио 
чело, сасвим модерно, и мислио да је потпуно у  Хеласу, ако 
загризе, кокетно, у прстен на руци, као у салону, дигне37 
очи и прошапуће: ће!аз!

Молијер се овде даје, још увек, за гимвазисте. Весело 
и љупко. Као ревије оперетске: Тои! Геи, 1ои138 Г етте. 
Тешко да је тај путујући глумац, после онолико неуспеха, 
чак и код жена, био овако ведар. Дон Ж уан39 је једна 
велика, црна, ужасна сенка.

Ипак, дубоко и40 француско, и лепо је, извесне ствари 
никад не хтети видети. Али је зло да га дају увек истог. 
Нико, нико не може овде да обнови сцену. Нико неће да 
увиди да је требало ти иодсмеси човечанству, та залеђена 
горчина, те искривљене маске, кроз столећа,41 да се ска- 
мене. Не виде да ту више кије важно како столице стоје на 
позорници, из којих врата излвзи ново лице, ни брз дијалог.

27



Не виде да би после неких реченица требало дуго, дуго 
ћутати. Да га могу играти и пред једним белим платном, 
на позорници од самих огледала. Да су то вечности. Да те 
речи, те маске,42 могу да дигну до монструма, до колоса.

Већином га дају заједно са Лабишем.
Трећа, узнемирена, врста позоришта су тзв. „уметнич- 

ка“. Ту се све скупило. Утицаји сер Гордона Крега, Анто- 
ана, Рајнхарта. „Позориште за народ“, у огромном Трока- 
деру, врло јевтино,43 даје безброј драма и опера. Добијате 
најбоље кскнцерте Бетовена, Вагнера, Баха, Цезара Франка, 
Дебисија, Равела, и најгоре опероке представе. Ох, Фран- 
цузи44 се, ако им пребаците што, врло брзо пожуре да вас 
задиве.

Руси су на све стране. Њине балете обожавају. У нај- 
лепшем позоришту Париза, у „Театру Јелисејеких поља“, 
нижу се „светски догађаји11, са ценама на стотине франака 
и најновијим тоалетама. Декор и костиме, који стају хи- 
љаде, црта Пикасо. Руси се баш не труде да очувају сим- 
латије, него често, дрско, дају обичне ствари. Само, каткад, 
Масин задиви својом кореографијом45 најновијих: Стравин- 
ског, де Фаље, Сатија. Тада, на пример, код Стравинскова 
Пролећа, долази до буке; фракови се узбуне, деколтована 
грла вичу, чују се и звиждуци; најзад, младићи, грлатији 
и шакатији, побеђују, и све се слива у огроман пљесак и 
клицање; гомила играча љуља се, пијана од пролећног46 
заноса, пред декором, који је ,,космички“, и све се смири у 
тешкој, огромној теми бола, која надлеће какофонију. 
Одм)ах затим, Тристан и Изолда. Прво краљевска опера из 
Турина, за њом краљевска опера из Хага. Талијани су 
пеоали талијански, и тенор је сладио, Холанђашг су пе- 
вали вагнеријански и лармали. Вагнер је сад овде јако у 
моди.

Што ме је засмејало, и сетило борбе око Вука, кад се 
за једну јоту, као данас за „космизам“, називало против- 
ника лупежом, издајицом, богато ожењеним, и слично, то 
је да Французи мирко певају47 већ сто година,48 оно мукло 
е, које не изговарају. Најтрезвенији народ Европе, париска 
Опера, фини музхгчари, свако вече, као неки гротескни 
контрапункт, хиљаду пута, слушају, на крају речи, то, као 
из лонца, дебело беб.

Већ >и рецитативи, јасни и сузни, у литургијама Па- 
лестрине, и одговори Томаса да Виторије, били су смешни 
изтоварани рогобатно латински, али слушајући Рамоа, Ли- 
лија, или Орфеја Монтевердијева, са оном звонком, мелан- 
холијом49 којом се заврша>ва ренесанса, мене је то глупо и 
тупо, као из бурета50 бе, доводило до очајања. Ох, на51 
крају је све навика, а дно је сваке навике једно ужасно 
лудило.
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Мања позоришта „(1ез Аг1з“, чудна су и смешна. Много 
је воде протекло Сеном и Парижани су много штошта ввде- 
ли, па им је тешко дати сензације. Крај малих комедија, 
које итрају сјајно, имате вађење очију; маркиз де Оад сече 
перверзно жену на позорници (види се крв), а абнормалне 
даме држе у орману леш мртве девојчице. После тога, 
сентименталне сцене. Све то није без једне бескрајне „ие- 
печености“ у занату. Руси имају своје позориште, где дају 
стилизоване бајке, прозне песме Тургењева, украјинске 
хорове, мале сцене и гротеске. Али, на крају крајева, све 
је под диктатуром м)асе, која хоће, засад, само да се емеје, 
смеје, смеје. У документима са њиних бојишта, у полити- 
ци,52 налазите сву лепоту победничког ироничног53 латиниз- 
ма. У лабораторијама54 има једна врста нових Француза, 
коју, отмену и трагичну, не знају у Европи.

На улици, у јавности, у позориштима, заоад, влада оно 
простачко, што они немоћно називају „голоа“.

VI ПАРИЗ (4)

Почело је доба великих трка па се изложбе затварају. 
Могу, дакле, да завршим писмом о њима.

Данас је отворена и задња дворана Лувра. Објавили 
су да је  купљен један Дирер. Гола Олимпија и одалиске 
Енгрове тајанствено сјаје. Сунчање на Југу, где су их 
крили, натопило их је неким новим, чудним блеском. Сад 
су дворане пуне Енглескиња, које јака, крвава1 храна чини 
страсним,2 а, кад то прође, естетама. Уекоро ће у Лувру3 
завести улазнице. Година је завршена.

Биле су четири велике, сезонске, изложбе.4 Салони: 
Јесењи, Независних, Насионал, и Француских уметника. 
Почећу одостраг, јер тако је најлакше прећи преко њих.

Те изложбе значе неколико хиљада овогодишњих, но- 
вих слика; од којих ће најгоре и најбаналније кушгти др- 
жава. Значе, неколико стотина кипова голих жена, које 
ће после, када их назову: Правда, Европа, Клио, итд. опет 
купити држава. Неведљиво покровитељство њино јесу ,,над- 
лежни“ као и свуд. Они, кад заврше каријеру и оћелаве, 
реше се да чувају традиције француског сликарства. Тј. оне 
рђаве. Оне добре чувају млади и често гладни5 сликари 
на Монпарнасу. Разуме се, све су те изложбе препуне и 
дивне.6 Даме, које су обучене као полусвет, али су кокетне, 
и господа, која пазе да један7 другоме не стану на ногу.
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Међу излагачима, и то међу добрима, много је страна- 
ца. Новине су то објавиле, и сад почиње одбрана противн 
њих.

Мното пгга, о задшим двема изложбама, нема да се 
јави. Можда само то, да је одбор последње понудио да у 
Беогрвду изложи француске гравуре9 од почетка до данас. 
Дошао би 'да говори Морис Барес,10 и други. То би доказало, 
у Европи, да смо и ми културни.11

У Насионалу морам споменути једну ствар, а то је 
Бурделова Дјевица. Она је од бојадисана камена,12 има лепу, 
готску виткост, а у моделацији укусно обнавља свежину 
и чаробну наивност француског средњег века. У решењу 
држања детета има новог.13 Могу баш споменути и портрет 
Анатола Франса, од Холанђанина Ван Донгена, о којем је 
Париз недељама говорио. Они, уопште, кад се деси каква 
шала, дуго, дуго,14 испредају из ње. Господин Ван Донген 
научио је од Париза много штошта. Не да олика. Али да 
се направи интересантан и шарен, као немачке импресионис- 
те.15 Насликао је старог скептика дречећим бојама, а16 са 
главом једног старог зеца. Свет се смејао, а један Амери- 
канац купио је слику за скупе паре. Ипак се стари филозоф 
извукао из евега тога љупко и весело. Кад су га питали, 
после неколико дана, зашто се дао накарадити од тог сли- 
кара, зачудио се, и рекао да се не сећа да га је неко, у 
задње доба, сликао.

Мало више о Јесењем салону, јер ту је било скулптура 
од Заткина, слика од Фријеоа, Андреа Лота, итд. Али о 
њима при крају. Код Јесењег салона могу споменути и на- 
шег скулптора Дешковића, који је, ових дана, однет17 у 
лудницу. Излагао је  свога Краљевића Марка, и он му је 
дошао главе. Он је лош ђак Мештровићев. Огромна његова 
скулптура толико је напета од снаге и „етичке“18 експре- 
сије, да Шарац, са испалим грудима, изгледа као гусак. 
Французи су стајали и шапутали уплашено: „СЈие с’ез1: 
бго1е.“ Стаја у којој га је  држао била је много скупа, а 
никако није долазио до „славе“. Лист за женску моду,19 
Уодие, донео је слику скулптуре, о којој каже да пред- 
ставља Краљевића Марка, „чехословачког“ народног ју- 
нака, од „русжог“ скулптора Дешковића. Изволите погле- 
дати јануарски број. Дешковић је, ускоро затим, дошао у 
кафану и објавио да ће га поклонити Бутарима, јер је он20 
био „хрватски, антидржавни елеменат“. А после је причао 
да се Марко жени, и полудео је. То свакако не шкоди много 
нашој скулптури — али21 видовданској етици. . .

Да пређем на овогодишње репрезентативне изложбе 
појединих народа. Биле су22 четири: пољска, ђурђијанска, 
белгијска, и холандока.
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Пољска је имала све сдампатије Париза. Ипак, није 
значила ништа. Најбоље је још било, да су донели старог 
Матејка, и срећно га, поново, показали Европи. И није им 
шкодило. Ђурђијанска изложба била је смешна. Отпаци 
минхенског експресионизма, рђави ђаци Ходлера, и још то- 
ме додата нека византијска кајгана. У најбољем случају, 
литература. Белгијска изложба доказала је оамо културу. 
Имају свега: чипака, „уметничког обрта“, кипова, слика, 
графике, гоблена, стакларије. Цртежи су им као Кризмано- 
ви. Уосталом, као и свуд по државним изложбама, и они 
су, можда, донели само своје помпијере. Холандска излож- 
ба, ако се мери по савременицима, иста је таква.23 Минхен. 
Али су донели неколико Ван Гога, иако из млађег доба, 
који су сјајни. А имали су велику салу овде још непознатих 
Рембранта.24 Тај тужни сањало, који је, после смрти љуб- 
љене жене, изгубио сваку25 везу са јавом, заливао је сво- 
јом златном маглом месец дана живот Париза. Туга и сан 
свих тих слика можда ће мало разведрити париско сли- 
карство, које има у себи само једну опаоност, а то је  да 
постане играчком, од чега се највише и боји. Цртежи ње- 
гови утицали су,26 опет, као чудо. Виртуозни и  сентиментал- 
ни Фабрицијус, изгледао је сад бедно, крај њега, и само 
један де Вит (трговина риба), са својом тврдом композици- 
јом, и хладним тоном пејзажа, далеким од сваког импре- 
сионизма, сав интелектуалан, био је достојан те сале.

Француских изложби27 било је небројено. Година је би- 
ла у знаку обнове. Ви знате како жилаво и издржљиво они 
чувају и обнављају своје. Док је сва сјајна ренесанса са- 
храњена у музеје24 и нико је не обнавља, мада сви о њој 
говоре, Французи сваке године обнове по једног свога. 
Има у томе једне .очајне мудрости29 старог народа. И да не 
говорим о вечном приказивању Сезана и Реноара, који су 
и ове године имали неколико колективних изложби.30 На 
томе данас стоји све сликарство. Али док, на пример, од 
Немаца ,,откривени“ и обновљени Греко опет опада, они 
су ове године обновили, и те како обновили, Пусена и 
Енгра. И можете битм уверени да ће на годину, ма нико 
не говорио овде о Ђорђону, Тинторету, а камоли Содоми, 
рећи да су31 и Давид, па и Жерар, па и Жерико32 геније. 
Све је33 лепо, редом.34 Ја  не кажем да то није право. Треба 
бити начисто са тиме да, данас, само Париз зна да слика. 
И да су, треба рећи, од ренесансе амо, једино Француска 
и њени ђаци знали да сликају.

Оживели су француски петнаести век, и не само 
авињонску школу. Ж ан Фуке је проглашен великаном35 а 
Човек са чашом проблемом. Имају право.

Изишао36 сам у Шантији, и цео дан ходао, као опијен. 
Иза рибњака су цветали вртови пуни паунова. Мали дворац,

31



на коме је урезан љубавни сонет, био је бледоружичаст,37 
као женска тела фонтенблоске школе. Огромни пропланци, 
и поља што се завршавају пред небом, причоали су ми гор- 
ку58 истину, да је оно што је за једне сан било за друге 
јава. Са столова и столица су се руменели вртови и пас- 
тирке Бушеове, које ја, као присталица кубиста, не смем 
да обожавам. После сам гледао Ђоконду, за коју кажу да 
је сликао да Винчи, у што не верујем, и Три грације, које 
је заиста цртао Рафаело, и које ћу, знам, видети у Сијени. 
У једној малој дворани видео сам 40 минијатура Фукеових. 
Не, нису претерали. Колорит је можда научен од Талијана, 
има и шпанског у њему, али су конструкције чврсто фран- 
цуске. Пуно је39 премишљаша, хладног разума, и већ се 
ту види линија на којој после стоје Пусен, Енгр,40 Делакроа, 
и Сезан,41 иако он изгледа без традиција. Све је то данас, 
код кубиста, опет дотерано до анализе, до растварања. Дуго 
оам гледао Пусена, који је у Шантијиу јачи него у Лувру. 
Ипак,42 мало су претерали. Знају све то већ у ренесанси 
где је и он учио. Зашто га правити генијем? Једино се може 
рећи43 да је он све то преместио из Италије у Француску, 
али то није тако важно. Чар, коју он толико има у нашем 
добу,44 зато је толика што има толико интелекта. Иако43 
то, каткад, значи конструкцију. Боја, радост, па и компози- 
ција, ренесансне су.46

Оскудне изложбе, међутим, биле су Сезанова и Рено- 
арова, а сад, маја, Енгрова.

Та три еинтетичара47 — кажу да је и Реноар то — 
дижу се још увек, као резултати између романтика, импре- 
сиониста итд. Све баш није јасно. Делакроа, који је бар 
скоро све знао што приписују Енгру, данас стоји иза њега. 
А Мане је постао другоразредан. Ја бих ту, међу узроцим1а 
за то, пакосно, узео и овај: да данас48 Америка може изло- 
жити бољу колекцију њихових модерних, него они сами.

Сезанове изложбе, још немају49 непролазну моћ оних 
лепих ствари о којима се више не говори. Још увек се о 
њему пишу лудости. Један од оних који су ту много скри- 
вили, „песник“ Јоахим Гаске, хвала богу, не може више 
много да му шкоди, јер је баш данас50 сахрањен. Он је на- 
писао читаве књиге о Сезану и о Реноару. Све о њиховим 
теоријама. Кад пише о Сезану, одушевљава се за Сезана, 
кад пише о Реноару, одушевљава се за Реноара. И пгга све 
не прича, све под насловом: „Се ци’Н т ’а (ЗД.“ Ту вам лете 
закони, програми, као киша, и51 Реноар, код кога на први 
поглед избија „стари сатир“, безбрижан и ведар, испада 
најдубљи „Ош1з1ег“. И то не само над техничким питањима. 
Тако је, ето,52 дошао до тога53 да све оне лепе, измучене, 
очајне истине, она празно остављена места на платну, јер 
„немам, не знам боју за то место“, постају мало већ и
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смешна.54 И да за најлитерарније глупости служи увек 
она дедукција: да је све у природи „шар, квадрат, и цев“. 
Успели су да ш  популаришу. Све55 је овде његово и нико 
још није успео да оде даље од њега. Можда, мало, Пикасо. 
На задњој изложби била је  његов!а Лвда са лабудом. Она 
нема сјај његове водене, танке технике из задњег доба, аши 
блешти од разума. Једна непомична скала од најхладнијих 
сивих до најтоплијих жутих тонова. Покушајте само да 
један прст бојадиоаног папирића метнете на слику ма где, 
ма које боје, не иде. Моделација форме без и једне линије, 
а кампозиција толико затворена у себе, да не одаје никакве 
импресије. Једна индиферентност ствараоца. Прекопута од 
те хладне слике56 руменео се Реноар, са својим57 безбројним 
голим женама.

Тај паралел, њих двоје, аполинско и бахичко58 ако 
хоћете, још увек дели Париз у два дела. Реноар је имао 
више од пет изложби,59 уљаница, акварела, цртежа, и пас- 
тела. Њега искрено воле. Сезан је њима друга природа, 
ређа. Толико60 говоре о њему, толико га воле и цене, да 
бих — зато што бих, крај његових великих Вагдпеизез, 
крај свега новог у форми и моделацији, сувише често спо- 
мињао Вагдпеизез Фрагонара, а особито непријатно говорио 
о пејзажу код њега, крај свега колорита — испао сасвим 
усамљен, и рекли би ми опет да нисам добар Србин.61*

Највећи утицај, који се још шири, то је Енгров. Ку- 
бисте, које су, досад, потпуно налазиле своје основе у Се- 
зану, пронашле62 су их сад у Енгру. Многи од њих, уморни 
од вечних анализа, а очарани његовом моделацијом, прилазе 
опет линији и мекоћи форме, облости у зидању тела, и 
спомињу неоакадемизам.

Ја не могу писати о њима, јер је ово писмо, а не есеј. 
Уосталом, нашто писати о стварима код нас још непо- 
знатим. Само толико, да се цео покрет фовизма63 смирио, 
и иде према синтези. Још је само покретач64 Матис, каткад, 
темпераменат, сви су остали65 интелекти. Сва та дефор- 
мација коју је донео кубизам, полако се слива у једну 
хирмонију. Треба видети једно тело од Дерена, обло, мо- 
делирано, опет светлом и тамом, без конструктивних ош- 
трина, или једну од најновијих композиција, највећег међу 
њима, Пикаса, и осећа се одмах да је кубизам прешао доба 
анализе, и да је дошло доба једне лепе синтезе, која ће, 
разуме се, бити опет илузионистичка. Техничка моћ ових 
нових неограничена је.

Могу још коју реч — о66 скулптури. Опет да поделим. 
О онима који праве: Правду, генерале, Клио итд., да не67 
пишем.

Заоад воде два Руса, руска Јевреја:68 Заткин и Лип- 
шиц. Они су једини који избијају из баналности Париза.

3 Путописи I 33



Заткин има своју теорију. Много се сад ок>о тога ради. 
Свакако, кад хоће да се дође до новог закона,69 тражи се 
формула. Пре су биле разне ћагдпвизез. После Сезана, 
карташи. Бисијер их још и сад расправља. Цео кубизам 
је опасно сишао са пејзажа, телеса, на мртве природе са 
виолином. Најновији,70 Ж анере и Озанфан, дошли су до 
односа71 моделације, конструисања, и скале боја на два 
полића. Литературе, хвала богу, више нема, али, замало, 
па ће бити формуле. Ја мало карикирам, разуме се, али не 
много.72

Почем је све постало досадно,73 у скулптури дохпло је 
до утицаја анамског, камбоџанског итд. То74 је било лепо. 
Нестао је онај отужни барок, који још и данас траје. Они 
који познају камење халдејско, или музеј Гиме, радо ће 
поверовати да има „дивљих" народа, али прастарих, који 
нису шри од Грка у скулптури. Они75 који уопигге више 
воле рељефе са Делоса, него хеленистичке76 Венере, обра- 
доваће се овом утицају. Бескрајна тишина у моделацији 
и огроман формалан мир тих кипова, који тек ретко бива 
прекидан каквом веселом безбрижном деформацијом, чини- 
ће се као добра реакција на ово наше канованско доба. 
Али, разуме се, све је још у почетку. Није давно да су 
и овде тек запажене прве маске црначких чаробњака и 
врачева, и кипови идола77 са тих далеких острва.

Свакако обојица, као сви Јевреји уметници,78 више су 
људи разума и укуса него бахичног заноса, који ствара. 
Заткинова теорија је, ако хоћете,79 манир, да сваки пањ, 
комад мрамора,80 оставља онако како га је природа дала 
и према томе израђује. Они који све боље знају него ја 
рећи ће да је читао Микеланђела.81 Не, ученик је  Монтола. 
И већ је успео82 да стресе све пгго сећа на европску лите- 
рарну скулптуру и да све83 сведе на чисте, основне облике. 
Место вечитог проблема равнотеже84 и односа у компоно- 
вању са људским телима, он осећа основне форме стена, 
стабала. Престају оне слатке, виртуозне форме што стоје 
на врх прста; у природи ништа не стоји на врх прста, а у 
сну85 још мање. Осим тога има једну моћ моделирања без 
анализе, која је врло лепа. Његове главе имају мир, вечност 
и тврдоћу камених, насмешених глава из брдоких мана- 
стира са Хималаја.86

Лихппиц, његов антипод, као да претерује нешто грчко. 
Али не онако дивље као Бонар. Премостивања и прелучи- 
вања тачака теже највише га занимају.87 Наставља оно што 
су пре, у почетку футуризма, Трубецкој и други почели.

Али већ они који иду з:а њим88 дошли су до орнамента. 
Јер „скулптура" задње изложбе кубиста личи сасвим на 
камене и кошчате штапове мандарина и кинеских бонза. 
А то је орнаменат који је зависан и припада не простору
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него једној димензији. Нема више тела, масе, самосталних 
форми89 у томе, него су то лукови, вијуге, шаре. Можда 
мало претерујем, јер је сладуњаво.90*

Есеј би требало писати о Пикасу.91
Читао сам, недавно, у једном загребачком листу о 

Мики Петровићу како је „дошао у Париз, победио га, ство- 
рио амбијенат, проблем“, итд. То је ужасна неукусност јед- 
ног пријатеља.

Читао сам, недавно, у једном загребачком листу, како 
у Паризу наши, особито скулптор Стојановић, на Јесењем 
салону нису примећени.92 То је неукусност9* једног не- 
пријатеља.

Требало би сад борити се, али то код нас значи дреку. 
Треба писати о двојици сликара наших у Паризу: о Милу- 
новићу и Шумановићу. Али то кад се сви вратимо.

Највише и најрадије хтео сам да пишем о књижевнос- 
ти. Одустајем. Код нас сад о њој пишу којешта. Треба пус- 
тити, особито ми млади,94* противни табор да се изгрди и 
испуца. А ми ћемо после. Време је са нама.

VII РШ18ТЕКЕ

Стигао сам о Бадњем дану. Био је пун сунчаних вода, 
и бедеми, са којих гледају старе топовоке цеви на море, 
дуге као дурбини, били су застрти зеленим ловором. И то 
вече, које сам био навикао да буде завејано и мрачно, пуно 
кандила, расипало се овде, сјајно и румено, из пристаништа, 
пуног непомичних, олупаних, поцрнелих оклопњача, над 
којима се превијао, преко огромних зидина старе тврђаве, 
урнебесно висок гвоздени1 мост.

Ја  сам прешао преко њега, високо, између дубоке воде, 
далеких брда, и бескрајног неба, лак и прозрачан и миран, 
први пут у животу.

Изишао2 сам на бедеме; наслоних се, полеђушке, у 
трави, о једно мокро стабло, и слушах грдне дизалице 
испод себе како грме. Кроз неко грање видео сам морску 
пучину, а кроз неке железне решетке сав Брест. Нисам 
могао да се исправим; као над провалијом кад се клекне 
од вртоглавице, пошуо сам главу од овог силног гвожђа 
испод себе, горостасног и огромног као брда, пред оноам 
далеком, тешком, модром пругом што је текла око видика, 
и где је свему било крај.

Целу ноћ, док смо јурили кроз3 Бретању, пљуштала 
је киша. Блато, неко ужасно, црно блато измазало је све
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куће, улице, и све пристаншпте; само су по крсхвовима, 
над градом, стреоали се осунчани, црвени и жути, опрани 
црепови. Први пут сам осетио да земља, на Сунцу, после 
кише, дрхти.

Цео дан никог ословио нисам.
Уосталом, овде је све ћутљиво. Причао бих вам да је 

све тужно, али то више, у путописима, није обичај. Узнеми- 
рило ме4 то чудно осветљење сред зиме, и зато сам, уси- 
љено, премештао Одисеју, коју, из каботенства,5* на путу, 
увек 'нооим уза се, из левог у десни џеп. Али тихи, мокрм 
зидови, једна модра долина, која се спуштала у море, 
покрише ме сенкама и тишином, тако да сам заборавио све 
познато и горко, и лагано исправио се да видим море. Ви- 
део сам бретонске стене, облаке који доносе магле са јуж - 
ног, леденог мора, и покоје стабло, чију ћу непознату боју 
однети у дужицама својих очију да је распем по напшм 
прошсанцима. Ко зна, нису ли, невидљиво, већ давно у 
вези, и није ли и то љубав.

Велике жене уседеличког стаса, са огромним, белим 
плагнима око главе, као једра6 кад се, у даљини, смање 
и надују, иролазе доле, по каменитим, звонким улицама; 
обуће им, дрвене, дугуљасте, неотесане, сећају7 малих, ци- 
ганских корита у моме завичају. Тако се ја, мало сенти- 
ментално, развесељавам.8

Крш, који сасвим личи на истарски крш, почео је  да 
тамни и да се пење према небу. То сам дошао да видим. 
Дрвеће је овде све ређе9 а, у  даљини, има још оамо љу- 
бичастих, обрстених од ветра, жбунова.10 Земља се овде 
разголитила мору.

Мир над кршем магловит је и пуст. Ја  пружам руке и 
милујем сву обалу. Сад се више ничега не бојим. Откако 
наилазим11 свуд на ову маглу, модру, добру маглу, мени 
је све12 свеједно.

По рукама ми пада вечерња влага, овде на „крају 
света“. Од13 које, немоћан, склапам очи. Не, ништа ме не 
боли. Ништа се не догађа. Гледам ове модре земље иза 
кућа, и сећам се пољске оранице, кроз коју сам се враћао 
зором, из једног шлеског градића.14* И та су поља била 
исто овако модра, увече, као ова земља. Све је у вези и све 
се слрша. Све се слива у бескрајни15 врадик и мир. Преда 
мном тече и стоји залив, тежак и мутан, сасврш као наш 
Дунав, мокри и модри, троми пуж  мога завргчаја, што пузи, 
са старим градом16 на себи, у небеса. Све су љубави у вези.

Стојргм прав, и видим море и ону далеку пруту17 што 
тече око врздика и где је свему крај.

Доле, испод бедема, чека ме један смешни, жути, зар- 
ђали трамвај.18 Око њега се окупила гомила црних људи,
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у дрвеној, црној обући, са сомотским превезима, који висе 
са шиних широких, црних шешира, у нереду, као да су 
нечије крпе.19

Тај трамвај20 треба до вечери21 да се одбатрга у22 ће 
Сопциећ на један рт, који је забраздио у океан. Тамо идем.

Сви ти људи, који ће поћи са мном, не знају ме. Очи 
њиних старих жена зуре,23 као да су елепе. Звонце трам- 
ваја24 звони кроз овај крш тако лудо. Поћи ћемо кроз неку 
неизмерну пустош. Сва је земља као преорана. Тек по- 
негде понека кућа. Понегде је још засађен купус. У даљи- 
ни сам крш, ниско жбуње,25 и модро небо. Како се брзо 
мрачи овде!а6

Шест дана живим и ћутим у овом мраку. Око мене 
огромне сенке, које немају краја, и провалије, које немају 
дна. Све је од камена. Облаци никад да одмекшају, а  из 
мора се диже огромно стење. Небројене куле светиље,27 
ближе и даље, трепере целу ноћ и, скоро, цео дан. А 
звезда никад нема. Из стења тече ненгго, црвено као крв, 
а стене су посуте неком жутом маглом, која гуши, страшна 
као сумпор.

Шест дана ћутим и живим у мраку. Погнуте главе идем 
од камена до камена, а28 кад се успнем на врхове стена, 
милујем руком сву29 обалу. Немам коме да кажем добре 
речи. Рибари се осврћу за мном и гледају ме мрско. Не 
видим место, сакривено у пристаништу; црно је као ужасна 
земља, и све, већ шест дана, мокро. Чега год се такнем, 
све је ледено и влажно. Нигде један румен камен, нигде 
један бистар вал, а и бела пена ужасна и страшна, као 
креч. Ни један миран пут, ни једна долина, све саме про- 
валије и ртови. Мрак свуд, неки провидан, ж ут мрак, 
који гуши.

Иза једне ужасне стене, танковрхи као копља,30 љуљају 
се јарболи. Страшне, огромне крпе и мреже лепршају по 
кућама. Кровови, који су ме, руменилом својим, или бле- 
дилом својим, и у  најзабаченијим селима Подолије, у мору 
блата, развесељавали, овде су црни, црни.

Уплашено и дуго гледам старе камените куће, заостале 
иза пожара, пре четири стотине година, кад су31 Енглези 
све попалили и опљачкали. Оне -су зелене, зарасле махо- 
вином; прозори су им без стакла, и љубичасти од влаге. 
Оне су једине блеђе и светлије шаре у мраку. Иза њих, као 
огроман гроб, диже се земља, и нигде стабла, нигде ни жбу- 
на.32 Сва се савила на исток, преломљена од бура. Нигде 
један миран пут — сви се превијају, крхају, беже.33 Стене 
су разбијене и набацане, као степенице, све дубље и дубље. 
Осећам да се оне слуштају огромне, горостасне, чак на дно31 
мора. Стојим прав, и осећам мир, тамо35 далеко, на прузи 
видика, која, модра и широка, обавија небеса.
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Испод овог ужасног врења и кључања, испод ових 
пена, знам да је све румено, као зора, и све зелено, као 
трава. Знам да непомично лежи један тежак, љубичаст ка- 
мен. Подижем руку, и спуштам је на воду, са осмехом.

Море и небо,38 чим прође подне, слију се37 у  мрачан, 
модар бескрај. Огромни вали падају на стене и  увале, које 
грме.

Некад, једног ведрог руменог дана, пре хиљаде38 го- 
дина, можда су одавде пошле дуге, јонске лађе, са црвеним 
једрима,39 са великим, светим знаком на своме белом кљу- 
ну, пуне тешких, винских ћупа, и нису се вратиле, никад 
више.

Прелазим руком по челу, и лежем на стену, из које 
тече нешто румено, као крв. Из дубине допире до мене 
мирис тих лепих, помазаних витких тела, голих као богови, 
меша40 се у маглу, која нас обавија. Замара41 ме полако, 
тако да ми се руке опуштају са стене, глава клоне, и ви- 
соко, на врху земље, опкољен сурим небом, осетим мутан 
осмех.42

Шести је дан како сам овде, и мали хотел, на врху 
једног рта, још је весео. Свако подне ручам мале, модре 
пужиће, крај једног прозора, са којег видим све море и 
острво Оиеззап!;, плитко, једва видљиво, песковито, кроз 
валове и пене.

Ти пужићи се набадају на игле, па личе на црве, а 
заливају43 неким дивним, жутим вином, које цвета насред 
стола, и мирише. Пијем га, изговарајући често најлепши 
Миличићев стих: „а Земља, нека је срећна, сирота наша 
сестра, Земља“.

Сам сам, далеко од својих, и од обешењака. Нисам пес- 
ник, нисам учитељ, ничији слуга. Ову чашу Јакшићу, који 
је писао песме и гладовао у Сумраковцу. Ја сам далеко 
од завичаја и обешењана.

Сву ту радост, која ће вас,44 можда, сетити Тагоре, 
мада мене сећа више Хамсуна, побудило45 је у мени ово 
вино, жуто као цвеће, и мој домаћин, који ми кува, и ко- 
рача као балерина,46 а на врху морнарске47 капице има 
црвени, црвени помпон.48

Он је, за време рата, био под Котором и рањен је на 
Јадрану. Хлеб му је бео и врућ. Помаже49 ми да једем 
пужиће, пева ми старе бретонске песме, и смеје ми се, јер 
дрхтим од влаге и зиме.

Испрва, кад сам га питао о бури, тешига ме је да их 
овде и нема; а сад, кад сам му признао да сам ради тога 
дошао, обећава ми буру која ће трести стене и заситати 
кров хотела. Каже50 да у стењу има пећина и рупа, и да 
ће, у њима, пуцати вода, као топови. После ручка, он пере
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посуђе, а ја седим за једним КЈгавиром, који само лети зна 
да свира, и певамо.

Никога нема, осим нас, у овој кући, где је увек мрак, 
и где се и дању хода са свећом. Ретко тек залута покоји 
заљубљени пар из Бреста, погледа нам весело у очи, али 
одлази брзо. Хладно је, и, кад ми показује, кроз прозор, 
острва, поскакујемо. Он пружа руку према једном острву, 
и декламује: ,,<3ш уоИ: Ве11е-Пе, уоП: зоп Пе; уоИ Сго1х, 
уоИ за јо1е; дш уоИ Оиезвап!, уоН зоп зап§.“ Но ја знам да се 
морнари51 не даве више, одвише често, у мору. Питам га, 
да ли је још обичај да мртваце сахрањују у барке, које 
пупггају, кад је  бура, на море. Место мртваца, сад мећу 
дрвену лутку и две-три свеће. Чекам да се смркне, па да 
одем у малу,52 ледену црквицу; ноћас ће бити службе.

Последњи је дан у овој години.
Пред вече је стигла мала, црна лађа, која обилази остр- 

ва. Рекоше ми да ће заноћити код нас, јер ће, ноћас, бити 
чуда.

Мене је једном, давно, претукла бура пред Првићем, и 
горчина соли, која ме је давила, јавља ми се у устима чим 
се сетим мора. Сишао сам у залив, најмио рибара и изјед- 
рио53 на море. Играли смо по води, са небом и стењем, и 
љуљали се са острвима. Осетих како је стење лако, и ви- 
дех како се обала преврће.

Над сваким валом који би нас засуо54 лебдели су и  ле- 
пршали црни корморани.

У даљини, океан је био сив, миран, и неизмерно пуст; 
само су пене, које су падале на нас, биле ужасне, страшно 
беле и густе, као креч. Често, кад смо падали дубоко у во- 
де, застајао ми је дах, од неке магле, коју нисам, дооад, 
нигде видео; жуте и тешке као сумпор. Лежећи, покривен 
мокрим једрима,55 под крмом, на дну, тражио еам, уне- 
звереним погледом, обалу, али не у мору, него на небу.

Све се љуљало над нама, острва, брда, небеса.
Нема ничег што је драго, што ми остаје, све се губи. 

Моје усне, што су дрхтале, и моје мокре, помодреле руке, 
зарониле су у зрак и воде, и заборавиле све. Ужасне ове 
жуте воде, и модро стење56 носе ме мирна, испружена, 
без страсти и страха, некуд. Љуљамо се, између стења, 
са острвима, у море, што се спушта све ниже, на ртове, 
који се дижу све више. Једна модра широка пруга, испод 
обале, све је дубља. Небо нас оловно покрива, као грдно, 
нечујно звоно, што, ипак, као да ужасно звони.

Вратио сам се, кад се смркло. Јурили смо у залив, и 
гледали како, дугим конопима, извлаче лађе, кроз воде, 
плитке као баре, дубоко на копно.
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Будим се, и прво што видим то је витак, на чипкама 
извезен, мзч57 на завесама хотелског прозора.

Разболео сам се у ноћи кад је  бура стигла, и лежао, 
два дана, у грозници, између четири зида, који су фију- 
кали. Прозори су целу ноћ били жути и тресли се, звонко, 
као нечији луди таламбаси, а прасак и грмљавина воде, 
над кућом, превијали су ме у мукама и пробијали38 знојем. 
Домаћин ми је довео лекара, али сам, од свеће59 коју су 
дизали над мојом главом, и од прашака које су ми сипали 
у уста, губио евест. Тек трећи дан, дигао сам главу и гле- 
дао кроз прозор.

Жуте, модре, зелене, и црне воде, јуриле су према 
обали. Острва су била нестала, а море се преливало преко 
брда, и засипало кров.

Грмљавина нас је тресла, помодреле и бледе, цео дан.
Некад сам, уморно, лежао у земљи, која се расипала 

под топовском паљбом, и никад нећу заборавити лишће 
расцветаног кромлира, које се тресло, као од града, од 
танади, око моје главе. Али ова жута светлост доводила ме 
је до несвестица, крај мога прозора, који би, сваки час, 
модрео60 и тамнео, севао, блештао, пуцао.

Четврти дан, пред вече, дошла су кола по мене и однела 
ме у Брест, а ноћу сам дошао у Кампер, и не знам где сам.

Кроз завесе видим речицу брзицу, која тече кроз 
град. Над њом61 пада увело лишће, које, овде, још свуда 
жути, а преко ње прелазе небројени, гвоздени мостићи.

У мојој соби, на левом зиду, црвени се велики плакат 
— зове на збор са игранком, католичке омладине, у знаку 
мача, који видим и на чипкама завеса.

Али је свуд тишина.
Знам само да, насред града, има катедрала лепе, бре- 

тонске готике. Све друго је било, као ти мачеви, весело, без- 
брижно, и витко, у том граду. Свако дрво, девојка и  мла- 
дић, сваки лук над капијама и прозорима, обасјаним62 
сунцем.

Пред вече, кад је катедрала, сва у шиљатим сенкама, 
огромно израсла, придигао сам се. Сви ти људи који ручају 
са мном63 толико брбљају и развесељавају ме. Упознао 
сам два калуђера,64 који носе широке, црне шешире, као 
моји сељаци; они ме одведоше да гледамо, старе и љуби- 
часте, далматике. Показаше ми римоке граничнике из доба 
Клаудијева, и тако смо, заједно, пошли даље. Пред уласком 
смо дуго гледали једног препуклог Христа, чије је, готички 
сухо, тело, делећи две лепе архитектонске пруте, и ништа 
више, сметало дебелим владикаама, па су га улепшали. 
Нађосмо једну свету Катарину, са јако стиснутим ко- 
ленима; и она је држала мач у руци. Ја, да покажем ко-

40



лико сам образован, сетио сам их једне лепе Богородице, 
мало веселије, коју је Рескин назвао: зоибгеие рГсагбе. 
Они се намрштише, и одведоше ме пред једну Марију, над 
једним65 вратима, чији се камен расцветао, као стоструко 
водено биље, коју су два анђела страсно66 гледала и кадила 
тамјаном.

Над речицом је падало жуто лишће, и стара67 црквена 
окна пожутеше, на тихом сунчању, као ћилибар. Видех да 
сам у туђини, и свтих се љубави. То ме обрадова, и ја им 
рекох да су византинеке благовести, са једним анђелом, 
страсније и тајанственије; да су ови анђели, са танким 
цеваницама, недостојни младости Богородичине; да је мис- 
тична страст само онда лепа кад су тела снажна. Говорио 
сам68 о нашим анђелима, на препуклим зидовима манастира, 
који имају дубоке, велике, црне очи, што пламте.

Мало сам их увредио и, зато, пустио да проспу на 
мене најновије теорије, како су конвексе, у готици, пре- 
шле у конкаве, и претвориле се у огромне, дивне сенке.

Пошли смо степеницама, које су цврчале, увис, на 
звоник, са којег су падали слепи мишеви.

Изишли смо, високо, са звоника, до једног каменог 
коњаника. То је краљ Гралон.69 Он гледа са триста стопа 
висине речицу, како тече, на70 коњу коме дрхте сапи, над 
провалијом, али који се никад више пропињати неће. Иза- 
ђосмо,71 кад су звона ућутала, на кров, и они ме запиташе 
где сам провео младост. Видех, над нашом главом, једну 
прву малу звезду, и развеселих се. Причах им о католич- 
ким калуђерима, у Темишвару, код којих сам учио грчки, 
и који су ме мрзели и мучили, јер моје име нису могли да 
помаџаре. Али сам брзо додао72 да сам ђак Кинеза, који 
су први видели да је  све љубав; и да ћу сад ја ту љубав, 
која је била само физичка и етичка моћ, претворити у 
метафизичку снагу. И док су, досад, љубави координиране,73 
и љубавно биле везане само ствари напоредо, ја ћу везати 
љубављу и оно што је далеко једно од другога, и наћи 
везу између бића неједнаких: осмех који утиче на траву, 
безбрижност коју дају воде, и мир који нам дају беле74 
завејане јеле. Све сам им то говорио само зато јер су радо 
говорили такве75 ствари, и јер су ме питали о нашој књи- 
жевности, али ме нису разумели, и мислили су да, и даље, 
говоримо о шпанским мистицима.

После смо говорили о мртвима. Тихи и благи, они су 
погнули главе над градом, и све се смирило. Да, ово је је- 
дина земља76 где се зна да мртваци нису ђубре да нагноје 
земљу, и где туга дуго остаје туга, камење поцрни, и људи 
носе свој горак осмех до омрти.

Седећи на камену, као два грдна гаврана, над крово- 
вима, они су ми, полако, признавали да и они мисле о љуба-
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ви као ја, и да и они мисле да живот, оно што смо мислили 
да је, није више.

Али су, затим, брзо хтели да сиђемо. Ја  сам остао, још 
мало, над. градом, гледајући реку, која је била потамнела.

Небеса разних предела, воде и траве, стресла77 су са 
мене све што беше страено, болно, и мутно; волим њих, 
и знам да је све остало само привиђење. Прелазим преко 
мостова, чија ме је78 вода довела до ове безбрижности, глас 
ми је јасан, а дан ведар.

Цео мој живот био је везан за лишће, за гране, које 
су ми давале мисли, и модре воде, од којих је зависило 
колико где остајем, и све што се око мене збило. Сад, знам79 
да је све у вези, и да покрет милоште моје руке напуни 
водом гореке погоке. Као80 што, кад рубови долина, увече, 
задрхте од додира небеса, која се спуштају над њих, то81 
проспе по мени самртно бледило, које ме ослобађа8'2 од веза 
оа женом. Ја83 више нисам ничији. Испуњавам оно што ју- 
тарња небеса, кад су воде тако хладне, хоће да се збуде. 
Не сећам се живих бића, ништа ми не могу, остављам их, 
и пролазим кроз ове мрачне градиће тако да ми ни њина84 
имена не остају на души. Свуд стојим загледан у небо, и 
провлачим руком по ваздуху и милујем га, милујем га. За 
мене је све што ће ми се догодити свеједно, јер сам давно 
увидео да је сваки живот ту само да се стресе од јутра, 
да прође кроз вече, да у поноћи сагледа звезде. Да85 кроз 
њега теку потоци, и зраци месеца, што као плаве жиле пузе, 
кроз румен лед, на врховима земље.

И, као махнит, на врху ове цркве, чије је зелено ка- 
мење некад било биље, негде, ко зна где, па се стабљике, 
чашице, лишће, сва виткост, још виде;86 пред којом би ме 
пре шест стотина87 година, јер хулим на Бога88 и јер ходим 
као вештац, спалили — ја пружам89 руке, и видим их руј- 
не, просијане, тако да крв у њима, ружичаста као разбла- 
жено вино, сећа исто на биље, како дрхти90 без жеља и 
бола.

Далеко од свега мога, млад сам и миран. На дну мор- 
ских обала видим боју мојих очију. Колико91 сам белог 
камења, опрана морем, нашао, које је било глатко и тврдо, 
као слепоочница92 моје девојке; а кад се загледам, над свим 
овим кућама у зрак, видим будућност моју и вечити мир.

Нико овде не зна моје име, а да се срушим из ове 
висине, сви би ми постали у овом граду браћа и сестре, 
мада би мој осмех, занавек, пао, са голубовима који лепр- 
шају са цркве, тамо93 на речицу сребрну.

И као што сам некад, одлазећи безбрижно из градова 
где ме не задржаше94 ни знанци, ни туче, ни сахране, ни 
драгане, са кљунова лађа, без туге растанка, веза, савести,
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гледао у зору широм отворених очију, тако одлазим од све- 
га овога; стојим95 на животу и гледам, са овог звоника, пру- 
жајући руке у зрак, милујући небеса.

Чуо сам да је на северној обали синуло Сунце,96 и 
пођох тамо.

Две недеље лутам тако, седим по станицама, са стар- 
цима у одрпану оделу, и женама, у црним сукњама, и 
тешим их. У неком лудом заносу, чим одем у туђину, 
једнако наилазим на бића која милујем, и једнако говорим 
да је све у вези. А чим се, у зору, пробудим, и отворим 
прозор, над овим непознатим градиђима, ја, опет, све више, 
осећам да све ове куће лебде у зраку, и певам.

Нико ме не гура по станицама, сви ми казују пут и 
смеше се, а један угљар, с97 којим сам провео вече,98 по- 
тапшао ме је по плећима и двапут запитао за име. И, кад се 
сетим Париза, ја  се смејем. И, кад возови звижде99 и пођу, 
ја видим да нема смрти ни у чему, испружим се и спавам.

Дошао сам на северну обалу, у Роскоф.
Била је недеља, и све су рибарске барке биле изву- 

чене на копно. Деца, што смрде на лој, трчала су за мном 
и водила ме по обали. Пустио сам их да редом гледају 
кроз мој доглед, и учио их кришом, да пуше.

Она су ме водила и показивала ми рушевине старих 
кућа на обали, где се искрцала Марија Стјуарт, пре че- 
тири стотине година, кад беше невеста. Ту је море било 
плитко и дубоко плаво. У вртовима је цветало цвеће и 
лежали су грудоболни морнари. Оног који100 је рођен да 
љуби, развеселиће море, ако101 га је прешао, бићем својим 
страсним, и102 после стотине година.

Болесници су дизали главе,103 јер, у туђини, по ули- 
цама увек гласно звиждућем.

Деца су весело трчала за мном, и одвела ме на обалу, 
блатну као наше баре, са које се, по блату и песку, могло 
пешке прећи на острва.104

Она су ми се грохотом смејала, кад сам скинуо105 обу- 
ћу и пошао. Љубичаста, стострука бића, што личе на цвет, 
цветала су у води, и модра као летње руже, прилепљена 
на106 камење, осула су ми ноге бојом која је као крв. Кад 
сам био одмакао, деца су ми викала да су ме преварила107 
и да се нећу моћи вратити, али их ја нисам ни разумео, ни 
слушао.

Дошао сам на острво, и ишао све даље од рибарских 
кућа. Врхови брежуљака позеленеше кад видеше да им 
идем, и ја се успех на њих. Дошао сам да легнем и ту, 
да се загледам у море и прошапућем страсно имена родних
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поља, азијских острва, и далеких река, да помислим на 
боју леда и снега, око земље, и месечине на небесима.

Океан је ту био румен и зелен, пун стена, на које су 
падали вали и пене, као бели венци.

Цео тај дан био је108 тако весео.
Лежао сам дуго, и гледао ту пустињу, која није имала 

краја све док није потамнела. Учинила ми се, тада, плава 
као Јадран, и то ме је сневеселило: сетило109 да ћу морати 
да се вратим.

Дигао сам се и, погнуте главе, пошао натраг. Кула 
светионика, насред острва, засијала је, и све је постало 
сиво и неизречно бедно. Прошао сам крај тих малих110 
кућица, у којима је био мрак, и горела огњишта, која се 
густо диме. Бабе, страшно сасушене, излазиле су, и са очи- 
ма што цуре зуриле су у мене зачуђено.

Кад сам пошао доле на обалу, викале су за мном.
Тек кад сам сишао, видео сам шта је. Деца су се на- 

шалила са мном. Прешао сам за време осеке сухим, а сад 
је била плима, и све је било поплављено. Вали су ударали 
о балване, и оне барке, које су пре подне биле извучене на 
копно, љуљале су се сад, у даљини, на води.

После сам се дуго ценкао са рибарима, и тек увече, 
кад је пао мрак, превезоше ме натраг.

Спавао сам у једној пустој кући, и целе ме је ноћи111 
будио тежак, тучан црквени сат. Од детињства тако, ма 
где био, станујем крај звоника.

Ујутру сам видео, пред својим прозором, отворене, 
ренесанске куле, и звона.

Кад сам сишао у црквицу, да видим један путир и 
емаље, наишао сам на један барељеф од слонове кости 
какав још нигде видео нисам. Уосталом, не волим умет- 
ност,112* више волим шуме. Ипак ме је зачудила ова113 
грчкост у петнаестом столећу, чак код Фламанаца; али су 
главе Христове биле бледе, и лепе, па114 ме сетише отри- 
колског Зевса. Старе жене су клечале и молиле се115 пред 
зидом, поплочаним белим плочама, као што су сад стубови 
у свим француским црквама, на којима пише: „Умро за 
Француску.“

Над зидом су се шаренеле заставе, и приметих и нашу, 
ону стару, црвено-плаво-белу. Мало ме је зачудила овде, 
јер је давно116 видео нисам. Сео оам на117 клупу и гледао 
свештеника, који је, вртећи се пред олтаром, ширећи и 
крстећи руке, био мало смешан. Све,118 полако, постаје сме- 
шно. Није ме дирнула та тробојка. То је социјалистима за- 
брањено, и искључиво задржано за оне који су изгубили 
рукописе у Албанији.

Пре седам година, једно летње вече, понео сам, из 
стана мог брата,119 који се бојао детектива, соколске медаље,
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писмо којим ми је позориште из Београда одбило120* дра- 
му Проклети књаз,121 и  једну тробојну мараму, у белом 
пољу са сликом Скопља, какве су онда биле јако у моди. 
Све је122 данас смешно.

Сећам се како су ми по челу избијали грашци хладног 
зноја, кад су ме, после неколико дана, у Сегедину, на ста- 
ници, ухапсили, са једном старом, београдском госпођом, 
и лепом женом и лепом дечицом мајора Ш.-Ј.128* Имао 
сам, дакле, ову124 тробојку у џепу. Кад сам, у  полицији, 
зачас, могао да изађем, бацио сам је у известан амбис,125 
заједно са револвером и свим стварима из џепа. Био126 
сам и ја родољубив песник!127

Сад сам уморан. Пут ме је уморио, и ова јела, из којих 
цури уље. А ова звона, која зазвоне128 чим падне вече, 
лупају ме у груди.

И тако рано, тако брзо, овде, пада мрак.

Висока кола, на два точка, дошла су по мене. Пошао 
сам у 8ћ Раи1 бе Беоп да в и д и м  цркве. У 81. Јеап би 
БоГ^-у гледао сам једну из четрнаестог века, и прст светог 
Јована у злату, па сам се зажелео готике.

Те цркве, тамне, зелене, са звоницима шиљатим, као 
врх огромних копаља, посипају129 по свима пољима неку 
маглу, која је тешка, прекодан жута, а пред вече тамна >и 
зелена. Мрак пада са тих цркава, па тек после са стења и 
дрвећа.

Сав је крај засађен купусом. По блату, дрвене, грдне 
обуће људи остављају траг, који је као мала лађа од бљата. 
А над зеленим пољима, бео повез жена, које се враћају у 
села, лебди по мраку, као далека, мала једра.130 Лица су 
сва у комадима. Носеви, вилице, чела су четвороугласти, 
и црни.131 А очи мокре на дану, и увек мутне. Кад звона 
зазвоне, све те грдне, тешке сенке крсте се, крсте.

Кола, натоварена купусом, на којем седимо, зашкри- 
паше, чим стигосмо на градску калдрму.

Провео сам вече под најмрачнијим зидовима, што сам 
их, у животу, видео. Свако132 ко је прошао крај мене био 
је таман,133 и нечујан као сен. Тај мрак, који се упио у све, 
и покривао све, није био тврд, као онај што пригуши кући- 
це у селима крај Висле, ни плав ни лак ни134 свилен, што 
шушти као рубље прострто,135 по зидовима, као онај што 
га Алпи разастиру136 малим, каменитим градићима на ушћу 
Пијаве, па од снега брда, што из даљине бели, пред зору 
затрепери. Овај мрак је био сав ваздух, падао је, као прах, 
на зидове, дизао се, као прах, са земље, и гушио.
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Куће су изгубиле облик и љуљале се, улице су биле 
дубоке и пругасте као ораница. А цркве, са узаним, шиља- 
тим кулама и звоницима, избушеним и пробијеним, као 
кавези, у којима су се љуљала звона; опкољене зидовима, 
који су танки и високи, као да стоје после једног пожара; 
са прозорима, у изрезаном камену, толико да личе на ши- 
роке и дуге завесе од чипака, растварале су се137 и стапале 
једнако, у мраку, као огромне сенке. Најлепша, међу њима, 
ће Сге1зкег, што јој је кула виша за једанаест метара од 
кула париског138 Нотрдама, а стара шест стотина година, 
љуљала се једнако нада мном, десно-лево, кадаш  сам оби- 
лазио уличне фењере да је гледам. Очи се уморе од 
мрака, висина и врхова, и трепере.

Около, свуд, тесне, мрачне улице, пуне ђака, школа, 
манастира и калуђера. Они су сви високи и тихи, и поно- 
сито говоре о норманској140 готици катедрале; о прозорима 
из шеснаестог столећа, које ће ми, сутрадан, показати, и 
спомињу Вобана, који је  рекао да је та кула најчудније 
дело људске руке.

Али кад останем сам, иза тих стаклади, на којима цр- 
вени Христоси деле праведне од грешних, ја, опет, једнако, 
као у сну, провлачим и ширим руке, кроз тај мрак који 
гуши.

Уморне очи доводе до визија. Сав горки немир и охо- 
лост, који бију из141 ових цркава, које као да су махнити 
зидали, пада на душу, и142 гласове са улице, који једва 
допиру143 кроз тешка, црквена врата, чујем као пригушене 
урлике.

Гладан и жедан, са дршћућим коленима, идем од зида 
до зида. Лукови, који се превијају тако далеко и високо, као 
ни један мост над водама; стубови, који, на танким дршкама, 
подупиру велике круне кровова, и личе на огромне, мрачне 
расцветане лале; зидови, што цветају високо у камену, 
танком као биље; прозори тамни у недогледним висинама, 
који се црвене као крв — све144 ме то превија, крха.

Један свештеник прилази ми, говори ми, хвали се.
Али његово угојено лице буди у мени бес, и ја му 

ређам Молијера, Расина, Монтескјеа, Русоа, који су ове 
цркве називали: „таиуаЈз §оп1:“, „ћагћаге", „сарпое“, „бе- 
зог(Јге“, ,,цие145 1а га1зоп пе реи! ји8Ш1ег“.

Ти зидови, те таме, ти врхови, ти оштри, високи вијузи 
пробудили су у мени очај и мржњу. Ја146 изненада, пре- 
бацујем све:147 оцеве, што траже паре, девојке што траже 
паре, мајке којима смета кћи, и сва та утојена лица, брб- 
љава уста, и то церекање њино,148 што се свуд разлеже. 
Тврдим149 да је у нама мржња за све живо, против150 ра- 
ђања, меса, трбуха, жене, масти.

Он ме зачуђено гледа, и оставља ме мрмљајући.
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У тишини се опет смирим, и уморно падам на151 једну 
клупу. Високо горе, видим како се камење љуља, а кроз 
отвор и лукове зидова, тамно небо. Јавља се жуд за мра- 
ком. Охолост и самоћа, мржња и жуд за убиством, и одла- 
ском све даље, јављају152 се у души.

Црква мрачна и зидови, које као да су махнити зидали, 
полако зазвуче.153 Чује се небо, чује се камење, чује се 
земља. Са таванице се цере задригла сељачка лица, у 
дрворезу, а из угла вире црна154 мртвачка носила, ишарана 
бабама и животињама, као у средњем веку. Сва црква 
хуји. Зар збиља155 плаветнило и зеленило снегова и леда 
око земље, љубичасте магле небеса, које су ван живота, 
не опијају слађе него вино? Зар збиља158 охолост и снага, 
самоћа звери, слобода и мржња, не опијају слађе него мле- 
ко? Вечни мрак и вечно небо, што над црквом пада, модра 
пустиња мора, што се иза ње шири, руменило тела, што157 
ничије није, зар узалуд хуји? Звона, што брује у звоници- 
ма, смирују се, на црним балванима, као велике тичурине 
у кавезу.

Блед и уморан излазим из цркве, осећам како дрхтим, 
и смешим се. Проводим три вечери, живећи158 у мрачним 
улицама, крај тих цркава. Гледам децу што плачу, људе 
како лажу, и жене што се смеју. Мирно, као туђин, дижем 
руку159 са сваке ствари.

Мрак, као прах, падао је по крововима. Месечина, која 
није могла да пробије мрачна небеса, испунила их је неким 
вампирским бледилом, које се ширило над зидовима, дрве- 
ћем, широко, бескрајно. У њему су пловиле цркве, са огром- 
ним сенкама, и врховима покривеним оловом, као копља. 
Нека зелена боја, од старости, од влаге, од ветрова оа мора, 
или нека чудна светлост поднебља, или самог камена, обли- 
ла је куле и зидове цркава. Ослобођен сам веза, закона, 
љубави.

Не волим никога живог, и ширим руке у ту зелену 
светлост ваздуха. Ништа ми се не може догодити. Живим 
са страстима које су сваку ноћ везане за лед, за снегове, и 
за мир северних мора; знам да ће ускоро160 процветати виш- 
ње, па ће ме испунити смехом, и знам да ћу до смрти гле- 
дати зачуђен, опијен,161 само небеса, небеса.

А сутра, кад одем одавде, бићу опет обичан. Са162 
осмехом, који ћути, вара, и крије — као заверенички, који 
вас воли. Као163 у просјака, који вас презиру,164 као у бо- 
лесника, који вас се гаде, као осмех убица, који вам се 
смеју нгго их не знате а виђате сваки дан.

Био сам на крају света; место живота, видех једну 
благу, бескрајну, зелену светлост.

1921.



ЉУБАВ У ТОСКАНИ



ПИЗА

Полазим1* из Париза у небеса Италије, што стишавају 
и љуљају2 варваре. Страст3 која подједнако потреса колена 
девојачка, ребра хртова и крила буба, измождила је била 
и моје тело. Хтео сам да се4 стрмоглавим у ваздух, где ни- 
нгга више не боли. Полазио сам у Тоскану да се утопим у 
тишини5 белих саркофага, из којих је ваекрснула стара, 
нолићанска мудрост, у којима беху сахрањени6 блуд и слат- 
ки разврат. Хтео сам да заспем теме, пред капијама То- 
скане, бледим,7 пизанским прахом ране ренесансе,8 још пу- 
ним прашине просјачке и монашке.

Последњих, париских,9 дана сећам се нејасно, по боја- 
ма које ми остадаше под очним капцима: неке магле10 и 
у њој, као неког свиленог, зеленог дима, Сене. Под11 мос- 
товима тамне, а зрачне у даљем12 току, где има неба у 
води. Светлости,13 око светиљака, што је трептала као рој 
снежних мушица.14

Пео сам се на тешки, као стена, јарам Нотрдама, на 
који15 је скакало зверје од камена. Изнад кровова, са вр- 
хом који стрчи из облака румене прашине, огромна Ајфе- 
лова кула16 љуљала се, као јарбол, испреплетен челичним 
конопцима, са љубичастом светиљком одласка из луке. 
Као далеки знак обале, палио се и гасио, високо на небу, 
Месец.

Дан сам био провео иза плавих и мокрих небеоа и зе- 
лених поља, утопљених у воде, иза Версаља; у неком чуну, 
из којег се видео, лелујаво,17 скривени, мали Тријанон, у 
руменом и белом жбушу, пред оградом, позлаћеном још за 
првог царства; а вече,18 са пауновима што креште, по мрач- 
ном зеленилу путања, у Шантијиу.

Цео дан се љуљах са дворцима, чије су траве19 и врто- 
ви, мирисни од вода, треперили од ветра, на небу, као на 
некој вечној љуљајци. Земља не беше више мирна: хучала 
је20 тихо, као огромно, нечујно звоно, у пролеће.21
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Пред ноћ сам изишао на лионску станицу, стаклену, 
пуну црвених пламенова, задимљених и чађавих окана и 
грдних,22 осветљених сатова.

Брзо сам заспао у возу. Збуних се само од растанка 
са телом, осетих како је земља мека, како ме прима ваз- 
дух23 и како нема више ничег тврдог и непомичног, на пгго 
сам, дотле,24 безбрижно спуштао главу.

Кад сам се тргао од Сунца и отворио очг-1, белели су 
се, под небом, завејани путеви Ханибала, и шумели су, под 
влаком, хучни, горски потоци.

Прошли смо били кроз планине и стене и миловали 
смо се са брдима и видицима, јурећи и обилазећи их. Си- 
шао сам у Италију лак и провидан, са једним шљунком у 
руци25 што је, котрљајући се26 с брда, пао у кола, лред 
једним тунелом.

Пред вече, кад уђосмо у малу, врућу, пизанску станицу 
сви се кочијаши обрадоваше.27*

*

Пред сумрак над Пизом се био28* разлио јек звона, 
пун ласта. Са модрих и зелених29 пизанских брда спуштао 
се на кровове мир.

Видех, кроз прозоре,30 како се шире и смирују град 
и Арно, жути и врели, као31 да су песак. Приметих, на 
крововима, огромне мраморе и, над њима,32 зарђала ку- 
бета, подигнута небу, плава и тврда, као стари,33 пизански 
оклопи.

Прешао сам преко мостова, и осетих да ходим у неком 
животу у коме сенке нема. Мрамор и зидине, кровови и 
поља, благо позеленела, претварају се, ето, у лаке магле и 
паре, кроз које тече, жут и врео, као песак, мутни Арно. 
Тамне, грдне барке, са сивим и нејасним приликама у кљу- 
ну и огромним, широким веслима о боку, путују по сјају,34 
са ушћа. Радосни узвици допиру, кроз жегу, као јауци. 
Под жутом35 голотињом и сиротињом зидова, идем мирно, 
непознат, онамо, где знам да је, у даљини,36 море.

Прво тосканско вече, далеко од града, са утопљеном 
равницом преда мном,37 у  трави и песку. На дну обзорја, 
пиније. Иза леђа зелене, светле планине, у огромном сјају.

*

Придружих се возарима низ38 Арно. Хтели су да ме 
одведу до неке мрачне шуме,39 на дно видика. Тамо је неки 
дворац и морска обала, где је лежало удављено тело Ше- 
лија на ломачи. Осврнух се40 при имену његовом, и осетих 
да се Месец,41 блед, као болесна жена, појављује над нама.
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Натраг, у град, ишао сам обалом, преливеном тешком,42 
вечерњом прашином покошене траве.

Нека жута јара, што се диже из земље,43 пала је на 
плава кубета, која ми се, при доласку,44 причинише, сун- 
чана и зарђала, као стари,45 пизански оклопи. Сад се љу- 
љаху над градом, као звона. Магле, жуте, помешане са 
брујањем, јуриле су над реком, до мора.46 Све је потресено 
и трепери. Биље и мостови, повијају47 се благо, испод ноћи, 
а далеко, иза њих, на подножју небеса, брда пуна ваздуха 
играју, играју.

Прескачући баре, погнуте главе, журим уз воду, кроз 
тај дан што одлази у море, а толико лак да путем пада 
пред ноге, у прашину. Воде затрепере под кораком и шеве 
непрестано излећу из њих, па се тресу над сеном. Неигго 
мутно обузима свест и једнако мами да поиграм и по48 
води, врелој и жутој, као песак.

Све је потресено, и ништа више није непомично и 
тврдо49 под небом. Кад се уморан дохватим зида, који 
прати50 обалу, осећам,51 као махнит, да сад могу све да 
затресем благом руком:52 поља и зидине града, брда53 на 
небу, и пиније у даљини.

Изненада, пред зидинама Пизе затамни54 жута јара,55 
пгго се непрекидно диже са воде, полако се пуни нечим 
зеленим и модрим, помешаним са бледом, раном месечином. 
Пружам руке пред прса!56 и осећам на њима прве сени и 
тамни дах ноћи.

Провлачим се уморан, кроз загушљиве и вруће сенке 
у покошеној трави, па излазим на пољану града,57 где не- 
дирнут стоји део десетстолетне Пизе. Корак се одбија и 
звони на мрамору, сенка ми се необично мрачи и дужи. 
Стајем под кулу, што се нагла да се сруши у  пролеће, и 
смешим се. Осећам како, бела и горостасна, тешка, мрамор- 
на, пада на мене, а около тако мирно зричу зрикавци. На 
оној страни,58 где је земља утонула, устајала бара, блатне 
воде.

Кад сам пошао горе да59 видим море, по широким, ко- 
сим степеницама, хучало је,60 пода мном, као у  некој 
страшној шкољци.61 Ноге једнако клецају, а непгго вуче 
доле,62 у јаз, где је равнотежа.63

Горе ме дочекаше64 звона, око којих су трепериле 
звезде. Небо беше близу, а под њим жути, загушљиви 
град, река, пољане, у  даљини бели, завејани Апенини и 
месечина. Две Американке су вадиле камичке из џепова 
чувара, који су им причали о Галилеју, и бацаху их доле, 
у дубину, кикоћући се од радости да стоје четири и по 
метра ван осовине.

Звездано небо над запаром остаје још дуто модро од 
дана. Месец и звезде су тако65 близу. Арно протиче као
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жута, мрачна провалија, кроз усеве. Тамо где је некад 
била Порта Ауреа, где су са ушћа улазиле шарене и ми- 
рисне арапске и сиријске галије, шире се66 по води облаци 
прашине. Тамно зеленило ноћи спушта се са пизанских 
гора, помешано са руменилом неких, још обасјаних,67 не- 
беса, утонулих у море.

Миријаде месечином посребрених68 рибица праћакају 
се на дну видика. То су лигурски вали 69 на обали, далеко, 
у ноћи, преливени звезданим вечером70 што се полако гаси 
и спушта у море. Негде, у ружичастом мраку, тамо, мора 
да су модри,71 корзикански ртови; још даље,72 у  мору, 
песковите и страшне,73 пусте обале, ноћ,74 и Африка.

*

У зори, видим понеки жбун, расцветан,75 на зиду, 
опалом од киша. Питома и блага вода уоколо. Бедеми и 
зидине око града не виде се. Фиоренца је  победила у76 
забаченим улицама, у негда тврде куле, уселише се за- 
натлије што куцкају и довикују се. Свака је чаша вина 
тиха и весела, а хлеб на улици врућ и лак. Смех се шири 
по зељу, овновима и бачвама. Арно утиче из усева у град 
и отиче у жита. У дворипггу манастира, где је сад Музеј, 
трава и нигде никога. Ваздух пун шева.

Орао, знак старе Пизе, остаје непомичан,77 у полутами. 
И Гробље, прослављено на свим језицима, чини се, мало и 
запуштено, са својим јевтиним улазницама, као скроман 
дућан ренесансе.

Ваздух се удише и дух се смири, веселост обузима. 
Небеса и стара, огромна осветљења остала су иста: без- 
мерни видици над морем;78 иначе је  Пиза обична талијанска 
паланка,79 што суши рубље по прозорима. Старог, стра- 
ховитог града, ужаса средоземних обала, давно нема. Ж е- 
лезница звижди, све се модри од сељачких опекотина же- 
ге, кола натоварена сеном залазе у  град, пред њима ко- 
рачају, тешко као сељаци, са искривљеним коленима, во- 
лови.

Ни трага од кула,80 крвавих једара, огромних пожара. 
Тесне улице, зелене од влаге. Понегде,81 покоји стари, по- 
жутео мрамор, зарастао у зидове шарене, као закрпе. По- 
неко прочеље храма чини се као зазидани, бивши римски 
славолук. Кроз отворена црквена врата, у светлуцању и 
тами свећа, окићених пољским венцима, на врху стубова,82 
забеле се јонски рогови. Све се то угледа збуњеним, мут- 
ним погледом. Скоро из сваког зида ниче трава. У једној 
узаној улици, пуној пилића, петлова и кукурекања, кућа 
Галилеја.
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*

Пред вече, све постаје раскошно. Прашина и светлост 
падају на реку и обасјавају83 сав град и барокну обалу. 
Пуне кафане. Браћа милосрђа, као авети,84 или глумци, 
у црним кукуљачама, са запаљеним буктин»ама, пролазе да 
неког сахране, крај зидова, излепљених рекламама85 фабри- 
ке гума Пирели.

Арно односи сав град у жуте, велике, светле облаке. 
Ту,86 на видном, широком Лунгарну,®7 ред и удобност, као 
да Медичи још владају. Дуг зид двораца уз реку, са капи- 
јама тешким као градске, и великим грбовима. Пред њима 
се једе сладолед.88

Спомињу се охола имена, коЈа звуче као имена забо- 
рављених, средњовековних повеља и законика. У89 њима 
још има прашних, арапских цртежа средоземних обала, још 
који препис пандеката. папинских була, разбијених, нор- 
манских оклопа и искошених, византинских90 свила. Спо- 
миње се енглески песник Бајрон, који је,91 иза ових про- 
зора, високих и светлих, лежао, без сна, у јахаћем оделу. 
Шапћући92 горким и блудним уснама име Алегре. Лео- 
парди93 је погурен стајао овде и гледао сатима у велике, 
провидне облаке, над реком.94*

Свет се шеће и трамваји звоцкају.95 Пролазе младе 
девојке,96 племенита рода, у колима, са својим хртовима. 
Кад Сунце зађе, излазе на улицу и шарени, јуначни поли- 
цајци. Ту је и кућа где је Гарибалди лежао рањен.97*

Светлост је огромна над градом. На главама светаца 
од камена,98 угнездише се ласте. На левој обали,99 бели 
се црквица:190 Света МариЈ'а са трном. Зидана је да прими 
у себе трн из голготског венца,101 што га је неки пизански 
трговац донео из Јерусалима. Од белог и црног мрамора, 
оштра као јеж, мала, сва шиљата, пуна готских кулица, 
накинђурена је,102 као ковчежић пун злата, или светих 
мопггиј' у ,103 а кров јој је, сав,104 трнов венац. Она је понос 
Пизанаца. Слатка им је, као да је открхана са огромног 
грумена белог шећера миланског дома. Око ње, висока 
трава сва се повија, кад се низ реку, на плавом небу, по- 
јави оштри, сребрни Месечев срп.

Ж ута и светла паланка мирно се гаси. Хотелски про- 
зори трепере у води. Под кулом, једином што још стоји,105 
већ је  ноћ.

Храм и баптистериј пизански, на зеленој ливади — 
нешто бело и мирно, италичко,106* као говеда на паши. 
Мрамор се бели, огроман,107* као последња, царска суо-
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ветаурилија.108* Ноћ се спушта на широки, римски пут, 
којим је ренесанса дошла на Север.

Све је то плен, што се бели и приближује колима. 
Амалфи, Триполи, Дамијета. Пизанска109* раван и околина, 
брда са реком, плове, као неко средоземно острво.

Мрамор110 није бео и витак, него смишљено, раскошно, 
антонински,111 зидан. Ж ељан сам тамне празнине, визан- 
тинске,112 а приближују се тешке зидине базилике и си- 
ријске113 сенке. Тражим оштру и хладну празнину, визан- 
тинске114* и салернске сводове, а приближује ми се 
огромно,115 римско говече.

Окрећем главу према мору. Негде, у зеленилу, тамо је 
место где су пристајале галије. Дошла су нова столећа. Ено, 
нагнута, мраморна кула личи на велики дурбин од сло- 
новаче,116 неког дивовског лађара, спуштен на земљу117 иза 
града.

Пољана, зидине, облаци и река протичу, и над њима 
гледам118 живот свој, пеливана, јадног и витког, на ужету 
разапетом и заљуљаном са облака на облак, са столећа на 
столеће, са предела на предео, како игра и дрхти. Старост 
Пизе, од десет столећа, лежи негде под њим, у пролећу, 
на трави. Земља лежи полеђушке, као пастир, и свира у 
фрулу. Месечина пада на Апенине, што се љуљају у ваз- 
духу, као у колевци.

Храм,119 тежак као гробница, на њему колонаде као 
венци, перистили бели и провидни, као да су римски водо- 
води од слоноваче. Огроман Нојев ковчег средоземног по- 
топа, у коме се спасло по двоје од свега што је некад било120 
на пољима сицилским, сиријским,121 лацијским. Тријумфал- 
ни лукови, зазидани сводови, танки и лаки, као сенке кам- 
панијских водовода, акантово лишће, јонски рогови, пор- 
фир и нумидски мрамор, румене и пожутеле форумске пло- 
че, павликиј ански прозори. . .  Међу зидовима, можда, још 
има Јупитерових122 глава. Понеки сувошави123 хришћански 
светац уплашено се попео на кров и стрехе. Све је насла- 
гано тешко, као стење. Најлакше лебди, над свим, ку- 
бе. Тамни, чудни, источњачки свод124* над празнином, 
окићено, доцније,125 чипком готском од камена: права пап- 
ска тијара.

Месечина се спушта у траву, пред градом. Пут се бели, 
мирише и збуњује мисли. Дух, помућен од грозничавих, 
византинских,126 дворских хроника иште чистоте. Горко 
желим да изгубим чулност младости и шапућем имена 
драгана оних који су прешли Алпе са јауком. Драгана127 
које можда и нису од крви и меса:128 Вана, Лађа, Мандета, 
Селвађа. У мраку се129 једнако бели прочеље храма и ње- 
гови стубови,130 са сенкама тешким као лукови римских 
водовода у пустој равници.
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Видик се гаси, тамо негде,131 где је некад пизанска фло- 
та палила острва. У трави лежи мирна и дуга, гломазна 
топовска цев, набијена земљом.132*

*

Први моји дани у Пизи133 пролазе. Прошлост и садаш- 
не>и  живот додирну134 се каткад. Гледао сам светину како 
крвожедно урла;135 пизанска момчад борила се против Ђе- 
новљана, за13в футбал. Пред Поштом се просула крв, пуц- 
њава је трајала целу ноћ. Градић137* остаде и даље удобна 
и светла паланка што суши рубље у прозорима.

У хотел, Енглескињама и Американкама, долазили су 
професори универзитета. Они су измишљали излете. Били 
су присталице ломбардске и италске теорије о пизанској 
ренесанси, противници византинске. И ја сам ишао за онима 
што дођоше из Јитланда, Кента и Калифорније, да, за 
свој новац,138 виде ренесансу. Ишли смо по бедним авлија- 
ма, које су некад биле вртови, тако лепи,139 да је у њима 
радо седео,140 Карло IV, пријатељ цвећа, године141 1354. 
Растерали смо петлове и стајали гологлави, пред кућом 
Галилеја. Ишли смо цео дан, по улицама пустим и испре- 
пуцаним од жеге, међу Американкама, очешљаним као 
жене на фрескама Гробља. Оне142 су сву ноћ оргијале, а 
прекодан купиле брижно,143 у своје мале, црне апарате, 
негативе:144 апостоле, светитеље, Благовесги,145 крстове и 
пизанске орлове.146* Сат читав су сликале неку зграду, 
под којом нам је одржано мало предавање о Дантеу и 
ужасним стиховима: ,,Треба да знаш да сам ја био кнез 
Уголино“, и оним другим, славним:147* „Ах, Пизо, срамото 
рода, у лепој земљи тамо,148 где зг звучи.“ Увече је за све 
те људе, црвене и риђе, као непечено месо, био приређен 
излет, аутомобилом, до места где је Шели спаљен.

Мој мир и благост били су само тешка, прикривена 
забуна. Ишао сам за њима, одвојен и туђ, као да оам пред- 
водио све беднике Гогољеве и Словене.149 Пред очима су 
ми играли и севали жути колутови, као сумпор, и све ми 
се чинило да ме150 непрекидно прате два тужна, дубока, 
исплакана ока. Ваздух је151 био сасвим обичан, а небо оио 
исто што је над Дунавом. Тек када се, изненада, нађосмо 
под апсидама храма, запиташе нешто и мене. Био сам 
једини Словен152 тамо.

Над нама се опет заљуљаше, као облаци, плава кубета, 
и опход се опет заврши153 ту, на пољани, иза града. Опет 
отпоче декламовање Дантеових стихова, а вође, у шареним 
одорама, почеше продавати минијатуре накривљене, пи- 
занске куле. Одушевљене речи најлепшег језика, и узви-
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ци славних имена, расипали су се над нама док су око 
нас, у  покошеној трави, мирно пасли сапети коњи.

*

Пиза је дакле најлепши мач крсташа.154 ■Растерал-а је 
Мавре са Балеара, Сардиније, ослободила тридесет хиљада 
хришћанских робова, победила све обале својим запену- 
шеним галијама. На утокама Нила, на нолићанским обалама, 
на Кипру, слушала се њена реч. Конзул Пизе сеђаше уз 
колено патријарха у храму св. Софије; њене су лађе, над 
белим пенама, пристајале пред руменим Триполисом, њени 
су мачеви савијали се над Јерусалимом...  У њој је живео 
Никола Пизанац, који је први обновио вајарство, она је 
мајка Фибонача, математичара, и Боргундија, првог илу- 
стратора пандеката.155*

Затим, при спомену Хадријановог155 двора, који ста- 
јаше ту негде, у мислима се јављају мраморни,157 лепи, 
високи Антонини. Храм је огроман и бео,158 на зеленој 
пољани, његови укрштени бродови су као две триреме што 
се проболе, п.а заједно и нераздвојно плове, по159 облацима. 
Латински и грчки крст скамењени уједно, до олтара160 мра- 
морви, прав логор легиона; иза олтара, грчки храм,161 мра- 
морни брег. Зидине глатке, зеленкастожуте, као млад ли- 
мун, румене понегде од порфира. У зидовима је зазидано 
све што Је нађено у околини: камење паганских храмова, 
мозаик римских купатила. Све је то скупљено у славу 
пљачке Палерма, и бели се, плави, румени, под знацима 
Пизе, каменим орловима.

Уосталом, ова збркана ,,ренесанса“162 XII столећа, коју 
француске естете називају163 1а гепагззапсе атог!ее, треба да 
се врати Римском царству; мада је ово, зидано године 1118, 
збрка крсташких мисли. Сувише се изоставља то царство, 
лепо, космополитско, из164 теорија. Дао бих му више места165 
у путописима. Неко је пронашао римску анималност166 и 
ми је понављамо без престанка. Међутим је Енвјида сви- 
лена и мирисна, бледа и финија од књига Завета.167* 
Само море, румено као вино, лепше је у Омира.168*

Храм, са својих педесет и пет метара висине, стоји 
огроман и плав, као брдо неко, пренесено са Сицилије, 
пуно мраморних стубова. Увече су његови, румени и зе- 
ленкасти, каменови нарочито169 лепи: дигнути небу у  
славу Зачете Дјеве, заштитнице Пизе.

У храму унутра170 нема лепоте; испод мрачних сво- 
дова, са позлаћеним, медичијским таваницама, доминикан- 
ско шаренило црвених и црних олтара и белих, језуитских, 
распетих Христова. Град што се борио и крвио, као у лу- 
дилу, са свим својим суседима, пун је свиле и дарова њи-
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них. Двадесет и четири силна стуба, шаренило мрамора и 
мрак. Хладно као у гробници; у висини опрани мозаик 
Чимабуеа (за Американце),171 са једним лепим, младим 
Помпејанцем, Јованом. Оним172 што ћути под крстом.173 
Пред нама се тихо и неприметно љуљају, на тешком брон- 
заном канделабру, четири голишава римска детета што др- 
же безброј кандила, сасвим као теразије. То је светиљка 
која је својим љуљкањем учила Галилеја. Послужитељ, у 
лепој ливреји, све то гласно описује. Свештеник пред ол- 
таром равнодушно запева.

Напољу се све меша и држи витко, под силним кубе- 
том. Из јурњаве народа, бродова и таласа,174 родио се овај 
пизански мир што се превија над порфиром довученим 
тешким веслањем, са нумидских обала, можда из доба 
св. Августина.175 Све је у вези, самоћа и нагост пустињака 
и румен и блудна збрка мозаика. На176* дну храма су 
тешки и тврди водоводи, на њима хришћанство са својом 
гробницом, мрачном и дугом, као коптијска мастаба. У 
прочељу зазидан тријумфалан римски лук, а над њим 
болесна, охола гиздавост равенска, очај и мир разврата.177 
Стубови коринтски, који држе све векове радосно, бели и 
глатки, као тела хетера. Све је непрекидно и несвесно, а 
намера је раскош. Ништа се не буни против Оног који до- 
лази и потчињује у име злата и светковина. Римске,178 
тврде зидине, под руменим и златним, скамењеним ткани- 
нама Нарзесовог плашта.

Нипгга се неће маћи против Нас,179 све ће проћи и пре- 
вити се немоћно, ако превучемо разблудном руком по свој 
збрци у свету коју смо затекли. Пење се мрамор и запљус- 
кује, а над валима И1ра оно што све покрива меко и благо: 
источњачко кубе што се диже небу, као дојка.180

На зидине, тешке и праве, као логор легија, попели се 
меки сводови, над њима читави венци перистила, белих и 
витких,181 замало их преплавише сиријски182 кровови и 
стрехе коврџаве, као морска пена; по њима иду готски 
светитељи, витки и млади,183 као трубадури, са осмехом, 
у184* хришћанству, као некад мисирски младићи по гро- 
бовима. А иза њих сводови, што скупљају све у празнину 
своју,183 снажну и силну, која је ницала из186 блуди, од ва- 
вилонских до равенских обала. Бол и грознице византин- 
ске натопиле су све то и дубока, очајна, сиријска187 жалост, 
над немоћним188 нагим телом. Манаетирски зидови и зво- 
наре попеле се на189 зидине циркова; колонаде купатила, 
као витки агонисти, притиснуше врата гробница; над њима 
примају у себе дубоке сенке осунчане метопе, над којима 
стоји, право,190 Дјева невино зачета, насмешена мутно и 
болно на191 васиону.
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Али ја нисам, као други путници, весело и безбрижно, 
дошао да то видим. Из мојих крајева ни десеторо овде били 
нису. Ја192 сам дошао да дрхћућом руком успоставим везе, 
невидљиве и невероватне, милујући ову цркву. Ништа ме193 
не занима што уоколо говоре; камен питам у који су узи- 
дали киринејско194 хришћанство, под пригушену светлост 
сиријских195 и јудејских отвора, у похотљиву и крволочну 
сицилску веселост. Питам, о судбини нашој, крв и лешине 
што су окусиле со мора Средоземног.196* Путујем, безна- 
чајан и прашшав, али за душу двеста милиона нагих и 
дивљих, који иду из даљине за мном, несвесним, тешким 
и зверским кораком.197*

Као што се нада мном рађа снага, из свих ових запљу- 
снутих198 валова, па се љуља и смирује, тако ћемо се и ми 
таласати над свим што је досад било, и смирити се199 у 
идућем столећу. Бог, који је играч, скаче витак и жудан, 
ено онамо, иза олтара, у ваздух, кроз апсиде, које личе на 
зидове цркава кијевских и рашких.200

За живот питам јонске јарце и дуговрате, пернате, еги- 
патске мртваце. Још се осећају живи, под овим каменом; 
милујем их и шапућем им о магли безбројних, нових жи- 
вота,201 пред којима лете моји снови: са једне ужасне хека- 
томбе мртвих,202 скоком телеса још зверских и младих, 
жељних нечујног, стишаног става ових стубова, после ко- 
ринћанских разблуда;203 љубави, љубави, која је непро- 
лазна и непомична.

Помиловах204* једна врата, у зеленом и руменом каме- 
ну, јер су личила на старе, рашке,205* двери.

Оно206* што ме је вијало цео дан, око ових плавих, го- 
ростасних мрамора, беше живот, обесан и бујан као неки 
гарави и црнооки,207 православни анђео, снажних стопала и 
чланака. До неба су трчала, сву ноћ, гола телеса о којима 
сам мислио.208* Њ их ћу да затресем над васионом: љубав- 
нике, блуднике, грешнике, монахе, Словене.209 Ренесанса 
ће ми бити само изговор.

Рогати бог иде преда мном, а ја за њим210 погнуте 
главе, а за мном сви бедници Гогољеви. Само случајно пу- 
тујемо Тосканом. Овај пејзаж  могао би бити и на Ви- 
сли.211* Шљиваци, засути плавим прахом, и виногради,212 
што ничу као безбројни рогови, иду пред нама и воде нас. 
Рогати бог игра213* пред нама, а214 ми сељаци, напојени 
биљем и крвљу животињском, играмо, скачемо, урламо име- 
на река. О, Словенство,215 обухвати обема рукама зем- 
љу,216* притисни је: сок сазрелог грожђа поцуриће под 
шакама твојим, сви ће јарци поскочити по трави.217*

И ако је на свом путу пизанска ренесанса сишла, риђо- 
коса и крвава, из бургундских крајева у хришћанство ста-
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рих, романских цркава, па чекала да се танане готске све- 
титељке насмеше од пролећа и етрасти, изнад колона и 
врата црквених218 и пођу и подаду се младићима у Про- 
ванси;219 па зачете и дивне пређу завејане Алпе и легну, 
са осмехом, у старе и празне,220 римске саркофаге, ми ћемо 
њен зачетак преместити у крило Теодоре, дрхћуће и крас- 
но, у тело њено, силно и бестидно,221 у болну и свесну ра- 
дост, коју многи називаху222 блуд и разврат;223 на златну 
одежду, коју називаху грех, а на којој беше извезена за- 
пупела грана, знак света и васионе.

У теорије, нарочито, уписаћемо и ове старе,224 беле пу- 
теве што се, ено,223 пењу преко брда, тврди и вечни, непо- 
прављани, још од времена константинеких. Али и ове сту- 
бове из неког огпптинског римског купатила, који су, пре 
него што су амо дошли, цветали негде под Византом,226 
узроком свега страшног и нежног у средњем веку. Па227 се 
зацрвенели и превили као комненске минијатуре.

За228* љубав сам пошао, да у њу утопим нове народе. 
Ако сам грозничав шапутао имена посавских винограда, 
метохијских падина, виславских поречја и уралских под- 
ножја, нисам био луд. Дисао сам само, и духнуо у време. 
За љубав сам путовао, што је чекала играче да поиграју 
за Богом.

О, Словенство,229 љубав нас чека, њоме ћемо запљус- 
нути, као ова равенска разблуда на крововима, све што је 
досад било.

Путем којим230 будеш пролазило, шапутаће831 име тво- 
је, страшно и жарко, као што се, некад, овде, шапутало 
име бескрајне грознице и бескрајне тишине: Африке и 
Азије.232

*

Пејзажи око Пизе,233 нежни, зелени, са ваздухом тирен- 
ским, крију своје лепе обронке и често замарају.234 Личе 
понекад на давно познате околине, сасвим других, обичних 
крајева; тако да се, у подне,235 обала Арна, жута и зарасла, 
претвара у савску. Једног дана наиђох чак и на дудове.

Лепоте природе нежније су и неприметниј е од жен- 
ских, само их путописци236 шминкају и мажу. Чудеса, 
кипова Пријапа, смртоносних страсти и жена као ириси, 
има још само код Бареса, или у описима Симондса.237* 
Једини који беше достојан да пише о Италији, и који је 
још видео барокну,288 позоришну, љубавну Италију, био 
је Стендал. Сви239 остали пишу рекламе музеја. Оно што 
је преостало, то су огромна осветљења небеса, игре облака. 
Та лепота чудна је и тајанствена, разнолика, мада се чини
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иста, над видицима мазовским, и карпатским, и рајнским, 
и лоарским,240 и дунавским. Љубав према земљи, чежња 
за љубављу,241* чини ме лаким, провидним, сулудим, бол- 
ним блудником,242 који млатара рукама по ваздуху, све бр- 
ка и све грли што се љуља у Богу и диже243 и стхушта у 
ваздуху.

За време мог бављења у Пизи,244 Пиза је победила у 
футбалу Ђенову.245* Једино што је било шарено, беше 
дочек непрекидних трка што еу велосипедом јуриле кроз 
Игалију, од Милана до Болоње, до Рима, Напуља, па на- 
траг,246 чак до Доломита. Град је урлајући дочекао тркача, 
бледог и прашњавог, на точку, мокре косе и измучена247 
лика, што је улетео*248 у пљесак, цвеће и пољупце гомила. 
Побеђивао је већ осму годину, свако пролеће, и његово име 
орило се кроз расцветану Тоскану победоносно: „Ђирар- 
денго, Ђирарденго.“

*

Дошао сам, јер осетих једног249 дана јасно своју суд- 
бину Словенства,250 безмерну будућност што ме је слала у 
Тоскану,251 у име Руса и Пољака, Бугара и Словака. Још 
се горко јео хлеб у нашим равницама и умирало, између 
говеда, крстећи се сасушеном руком. Обузела ме беше, као 
несвест, нека извесност да је време поћи онамо где ми се 
мисли?52 морају јавити јасније и блаже, без оних завејаних 
висоравни галицијских, са грмљавином топова, које још 
увек, ноћу,253 сањам. После страховите чулности и зверања, 
угашеним оком, у Паризу, са висине прозора мансардских, 
запевах изненада и спустих руке, опет, на драгу Русинску 
и Новгород, на хрпе руских новина и испупчену планину 
Балкана и над беднике Гогољеве.254*

Треба поћи, треба поћи — скакутао сам по тремовима 
станица. Научити, изучити љубав и благосг, јер, ето, Ж и- 
вот255 нам се упутио, наг и уморан, сав измучен и страшан, 
као губави са којим леже, из милосрђа, све младо,256 шпан- 
ско племство, у име Христа. Требаће га помиловати и 
покрити му нага ребра. Питаће нас о благости и рађању, 
мирноћи свемоћној и свезнајућој, која храни. Девојка опет 
чека, на крају столећа, као и тада кад се појавише Мадо- 
не, породиље, место јалових провансалских драгана — 
што257 се назива ренесансом.

Зато сиђох возом кроз Алпе, са бедним и страшним258 
бившим временом у наручју, тако крвавим и кужним да 
се и сам згрозих и уплашено шапутах путем на све стране: 
Гробови, путеви, градови, путујем259* за добро света овог, 
у коме тице поје и гуштерови севају, звезде капљу, а
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војске пролазе, као увело лишће. Понегде већ засвирасх, 
као у фрулу, у потоке плаве. Народ260 хоћу да саградим.

Дошао сам да се поучим занатом пизанским и да ви- 
дим прве покрете и смисле, на капији Тоскане. Тајно се 
надам да ћу овде наћи други део развратне жалости и чис- 
тоте византинске, у коју се спуштасмо вековима, Дунавом, и 
Дњепром. Да заборавим две жалости, расцепљену свилу 
Кипра, што се вуче по обалама латинским и византинским, 
као подељено јато голубова. Све то лети око слатког ра- 
ђања, девојачке породиље. Налазим сијенске мадоне и >ан- 
ђеле из Тревиза, али се усне њине261 смеше жалосним и 
оштрим осмехом262 блуди, оним истим који се сјаји под очи- 
ма кијевских Богородица и метохијских владика.

Негде, под завејаним и слеђеним Кавказом, разделише 
се светлост и мрак, брзо,263 као што се разилазе два ко- 
њаника на Памиру; добро и зло се поделише, и обасјаше 
дрвеће и камење и земљу. Али слатки облик, што се затим 
јави, облик тела голог, сахранише у дубок сан Словен- 
ства.264 Непомично, златом оковано, лежаше, док смо над 
њим мрмљали и појали мрачне, грчке речи.

*

Нежност слоновача Рима и Антиохије у Пизи.265 Вар- 
вари се држе, као модре и љубичасте средоземне биљке. 
Задовољих се ситном, драматичном скулптуром, пренесеном 
са диптихона; пауновима и ћуповима из којих расте лоза; 
симетријом чак са неког персијског орнамента; свилом ју- 
стинијанског века, животињама и голим играчицама чак 
са индијских долина; Исусима у оделу Василеја;266 једном, 
јединосушном земљом; лепим средњим веком Грка.

Посетих крстионицу, као и други. Чим се Американке 
наместише око говорнице Николе Пизанца да се сликају, 
чувари отпочеше историју, као чегртаљке. Затим заискаше 
тишину и продераше се колико их грло доноси. Значи, 
крстионица има дивну акустику!267 Американци су задо- 
вољни, сваки даје лиру, а268 прелази се у славно,269 пизан- 
ско гробље, „колевку тосканског сликарства".270*

Крстионица раскошна, величанствена и збркана, као 
сва та крсташка архитектура, далеко од примитивне, пле- 
мените простоте равенске. Пред зидинама града, на зе- 
леној пољани, као да је скинуто огромно кубе са храма, 
окићено готиком. Скупоцена271 тијара папа, на зидинама не- 
ког антонинског маузолеја.272*

Спратови се пењу, као векови. Доњи, округли зидови 
у мраморним стубовима римских купатила и византинских 
хиподрома. Тешки, позеленели сводови, као водоводи цар-
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ства. Над њима беле аркаде танких перистила, варварске 
главе жентурина и стараца. Над њима мрачна и груба по- 
прсја апостола и пророка, под готиком сребрних ћивота, 
шиљатих прозора донжона и храмова, пуних ситних кула27аа 
нхто су их наслагала столећа француских краљева и мо- 
наха са белим мантијама. Све то заклопљено кровом, као 
силним штитом, зарђалим и плавим. Звоно векова, гломаз- 
них, па ипак љупких, као све при крају средњег века, што 
се увече, кад се враћају говеда у  град, стиша, тешко и 
широко273 као италичка клепетуша, а у зори љуља румено, 
као сводови млетачких кубета, допловелих са либанских 
обала.

Главна врата су висока274 и лепа. Узалуд су италијан- 
ске естете византинском275 брисале трагове и уносиле лом- 
бардске црте. Ево стубова Егзархата, обвијених лишћем, 
којег у Пизи276 нема. У мраку, ено,277 лове каледонског 
вепра; ено,278 горка, скамењена гримаса грчке маске. Ето 
на стубу, између лишћа, полугола Муза са лиром, са које 
спада одело, као са богиње, пре купања; дуга и лепа платна 
што теку, као вода, са тела:279 меки пеплос. Лишће и сло- 
новача претворени?80 у камен.

Равена то шаље ми у сусрет разблудне своје облике, 
у вратима хришћанског храма;281 лепа, румена лађа,282 
што је на путу из Грчке зарила кљуном у јадрански пе- 
сак. Радови под лозом виновом, осунчани покрети хитона и 
химатиона, игра безбрижна. Хришћанство са готиком сло- 
новача, виткошћу константинском, грчко хришћанство. 
Витки Исус, равенско јагње, што играше у почетку по тра- 
ви и скакуташе уз грчку фрулу, далеко од јеврејског2'83* 
пастира. Онај што је донесен к нама, са невестом Гркињом, 
бледом од страсти, на златној плаштаници, млад и глатких 
удова, завијених у свилу и одежду царева. Зашто нас ос- 
тави? На284 игру смо пошли: нек заигра пред нама у свили 
комненској. Анђели његови, пред њим, као копљаници, 
страшног и тешког погледа, као дворкиње што су дошле. 
Девојка, игра, тајанствена свила што тече са тела благс 
као вода. Грозничаве мисли у вратима хришћанског храма, 
куда уносе децу да се крсте.285

Шест лепих,286 вијугавих стубова, ситних као алек- 
сандријска бела кост, завршени главом287 старих, јонских 
рогова. Над њима, као чудан лик, нос288 и два ока, никејски 
прозорчићи. Под сводовима грчки покрети, иако нису више 
чисти и атички, задржаше у себи грацију пергамских рит- 
мова и белих диптихона IV етолећа. Два архангела,289 у 
одори царске страже, још увек беспрекорна тела, грчких,290 
голих колена, дивно намештених, снажних руку, са мачем 
и корицама. Тако стајаше можда, слободно и ведро, без
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напора и после битке, Еехил,®91 на обали засутој лешинама 
медским?29а Апостол стоји, са списом ретора, у платну лепог 
Софокла, и чува давни став,293 да озбиљношћу својом допре 
до Донатела.294*

Предренесанса, пизанска ренесанса, безбројне хипоте- 
зе, огромна збрка есејиста. Равенски пејзаж  са цртежом295 
индијских пећина, Готика,296 пуна персијских утицаја, преко 
Сијера Неваде и Провансе, на љубавним сликама крсташког 
хришћанства. Никола Пизанац као Етрурац, Латин, Сици- 
лијанац,297 геније, имитатор, хистерик. Треченто под ути- 
цајем јапанских лакова, Леонардови298 пејзажи под школом 
иранских примитива — уморни299 мозгови историчара умет- 
ности. А све те везе, у ствари, једно једноставно и вечно је- 
динство земаља, брда, уметности. Земља је један пастир, ане 
два, који лежи полеђушке у трави и свира у фрулу. Лепи 
и чудни збир бројева, што повезан трепери. Давно сам знао 
да300 испруженом руком, ако је блага, могу да помилујем 
чак Урал.301

❖

Ноћу су пизанске зидине огромне, али једноставне 
сенке. Све је природно и просто. Све је то романскозса 
царство, што лежи на Средоземном мору; у њему су пер- 
сијски утицаји, у њему пећине индијске, ирански мазда- 
изам, коптијске тканине, финоћа ликова грчких сребрника. 
У њему је распадање, у болним и перверзним телима цар- 
ским,303 византинска жалост и блуд, са дубљим очима од 
свега што је икад гледало и видело. Оно304 се ту свршава у 
почетку Тречента.

Доба је то крсташких ратова, градова са страшним ку- 
лама и галијама што се враћају пуне голготске земље из 
Палестина;305 општина што бирају Исуса за војводу, а Мај- 
ку божју за госпођу 306 и зидају храмове, довлачећи камен 
из рушевина римских купатила и позоришта, по нацртима 
александријским, са именом Дедала на уснама; непрекидна 
љубав, не сплетена као пруће, него наслагана у време,307 
земљано, слој по слој, равенски, пизански, тоскански. На 
обалама мора,308 покољи грађанских ратова, жарке љубави 
и ледени мачеви, буре и једра.309 Привремена лука, овде, 
свих жалости и осмеха равенских, антиохијских, персиј- 
ских, индијских живота, а, иза ње,310 морска пучина, освет- 
љена311 игра облака, небо .. . Пиза.

Узалуд назив 1а гепагвзапсе ауог1ее: прекида у историји 
уметности нинад није било.312 Овде је само један313 поче- 
так, у овим жутим долинама, испод белих и модрих Алпа. 
Ренесанса је љубав према породиљи, што значи мешање 
плахог са благим, свемоћним. Равена и Млеци, грознича-
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ви,314 разблудни анђели, примамише у ове римске рушевине 
витке,313 северне краљице, са малим, запупелим дојкама, 
јагодаста врха, опасане гвозденим појасом, а осмеха несвес- 
ног. У овим таласастим, светлим обалама Пизе и Салерна, 
све је  то било рађање; осим њега ничега инема. Врели, пла- 
ви и зелени мозаици, глатки и мирисни, обавише, дрхћући,316 
просто камење. Нема прекида између XII и XIV века: њега 
виде само старе,317 универзитетске наочари. Грчким је ко- 
раком стајао Никола Пизанац између ових саркофага и 
гледао Гркињу,318 заљубљену дивље у свог младог пасторка, 
кад је хтео да изваја319 лик Матере божје. Свеједно,320 да 
ли је видео салернске амвоне и тријумфалне лукове но- 
лићанског Антихриста; свеједно,321 да ли је учио резати 
код322 римских Козмата. Породиљу је волео. Крај323 њега 
је тек Петрарка хришћанин,324 са сулудим страхом и ста- 
кленим очајем.

На камену леже давно ми познате сенке задарског и 
сплитског храма као и манастира Високи Дечани;323 исти 
пизански орао, исти занат. Већ у XII веку,326 везе су просте 
и трговачке у свету, али се иза њих крију румене свиле, 
које живот не зна, а које га држе. Пре петнаест година, 
на другој обали, нисам то знао;327 међу нама су текла мора 
и песак је ронио,328 пун морских звезда. Али сам и тада 
гледао сен329* овог града, обраслог травуљином и муљем, 
где су некад стајале галије, под огромним смрадом кула, 
у којима су и архиепископи спавали у панциру.

Кроз капију Тоскане треба да буде пуштен само онај 
који се напио црне, крваве бафе, и Ђото само ради својих 
лепих, помпејанских женских глава. Везујмо330 свет и не 
распарчавајмо га. Треба га грлити као једно, драго, неде- 
љиво брдо;331 смрти су пролазне, а битке шарени лептиро- 
ви; али ведрине су вечне, ваздух332 и скок играча. Љубе 
ли се редом средоземне обале,333 укус је  један исти.334* 
Везујмо мисли и не расплићимо их; мешајмо питагорејске 
са готским; угушимо у себи хришћанске, провансалске и 
семитске.

Шта може туђа, јалова, провансалска, жена?335 — ево336 
нам иде девојка, широким кораком насмејаних хетера, али 
са чистим коленима породиља.337*

Земља је огромна, али трепери лако, као збир бројева, 
или рој мупхица,338 кратка века. Тринаесто339 столеће: азиј- 
ска блуд и мудрост и мир, опасана појасима витких риђо- 
коса норманских. Камене краљице распасују крила за тице 
и жита и лишће, осмејкују се пред жалошћу што се, 
огромна као модра галија, зарила у јадрански340 песак. 
Мисли се везују, реке и потоци теку, као грчка платна, 
са живота. П и за . . .  На крају,341* над дверима хришћан- 
ског храма, стоји, чиста и витка, од камена, Породиља.342*
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СИЈЕНА1*

Свануло жуто, тиренско јутро, дуж Арна, под зеленим 
пизанским брдима. По реци још плове беле магле, као уто- 
пљена стада;2 звонцад се чује3 однекуд,4 дуж обала.

Путујем из Пизе, пут сијенских небеса,5 што се спуш- 
тају у вртове, ниске и густе. На пољани, иза мутних окана 
вагона, остаје6 стари, мраморни Свети Павле на обали Арна, 
крај пута, који као змија пузи од Јоније и Сицилије, кроз 
Рим,7 до Провансе и Шампање. Пут је бео и тече као 
пева дуж стрмих обала, а храм је пун устајале кишнице и 
гуштерова као стари, ломбардски саркофаг.

Сећам се, још једном,8 дивљих, беотских вепрова и 
плеса пијаних баханта, што пирују и тресу тирзосе над 
голим Гркињама, које су постале пизанске Богородице. 
Над воћњацима и модрим крововима љуља се, у јутарњем 
руменилу, још пуном месечине, кубе Крстионице, па виси 
жуто, као зрела крушка у врту, у  ваздуху над Тосканом.

Пре но што воз пође, ишао сам још једном у старо 
пизанско гробље — колевку9 тосканских сликара. Тихо је  и 
лепо,10 као дворишта манастирска у овој земљи, са усахлим 
кладенцима и ситним цвећем. По земљи, донесеној из Га- 
лилеје, анемоне и руже,11 као локве крви. Сунце још јед- 
ном налива, пре мог одласка,12 грчки суд за мешање вина, 
над хришћанским гробовима. Са њега је Пизанац изрезао 
пластичне13 ставове грчких полегуша,14 за кипове Мадона, 
девојачких породиља.

По зидовима остају да се зелене библијске бербе Бено- 
ца Гоцолија, сликара Медичија, насликане тако бестидно и 
фиорентински. Огроман, зелен облак наднео се са мора над 
гробљем, у њему трепери мало гробљанско кубе, плаво као 
ласта.

Остаће зидови ишарани фрескама сад већ избледелим 
и премазаним, са бедним хришћанством, удешеним за пи- 
'занске занатлије. Мудровања и претње губавих пророка, 
одрпаних, јерусалимских Јевреја, претворене у приче за 
кожаре и фарбаре, који су становали у овим влажним, 
смрдљивим кућама, тамо под мостом.

Краљеви и краљице враћају се на зиду, из15 лова. 
Коњи им уплашено зарзаше, над сандуцима мртвачким, 
што им прече пут. У брдима ено монаси, безбрижни и за- 
довољни, како музу кошуте, у тишини зеленила планинског.

Огроман рогати и зубати Ђаво16 чека насред Пакла,17 
насликан страшан, да заплаши грешне сељаке и власте- 
лине. Око ватре његови момци, прави пекари доминикан- 
ски,18 набадају голишаве бабе на виле, над жеравицом. 
Поред њих побожне слике шаљивчине Буфалмака, који је
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врло добро знао да је тело људско мирисно као цвет, али да 
човек умире као и прасац. Ту су и соколари,19 и свирачи, 
под маслинама;20 певају о љубави, обучени у одеће прован- 
салске и сицилске, шапућући арапске усклике помешане са 
уздасима, о Жени,а1 госпођи замка, недостигнутој, отменој 
и јаловој. Таласи родског и кипарског мора, помешани са 
облацима22 маварских и астурских планина, запљускују 
цветну Тоскану и у њој, витку и благу,23 Породиљу.24

Љуљам се, ето,25 у пролећу изнад овог града са широ- 
ком, жутом реком и чекам полазак између гороетасних, 
завејаних Алпа и руменог26 Тиренског мора. Пролазим и ја 
пролетну27 и цветну маглу тосканску, са страшном, визан- 
тинском разочараношћу. Иконе Византа ме28* чекају на 
крају пута у Равени, пре него што се навезем на дебело 
море, према далмагинским, кршним обалама. Са извесном, 
траженом меланхолијом посматрам, шта ће се у души 
збити, дуж ових латинских29 прошлости. Хоћу ли моћи да 
смирим негде душу,30 у тврдим висоравнима изнад Студе- 
нице и Љубостиње?

Пут из Пизе води дуж Тиренског мора, по голим 
кршевима и етрурским гробовима, кроз песковите и гроз- 
ничаве луке, до Рима. Пошао сам и лутао према брдима, 
која крију старе, средњовековне, тосканске градове, дивље 
и охоле у патњи и несрећи, а развратне и веееле при 
светковинама. Успут сам се надао: падаће ми душа, од 
умора,31 у монаштво, крволочна предања и умбријску не- 
виност, као путник што пада уморан крај пута у траву, 
јаруге и цвеће. Љубав оам тражио, само сам за њу питао, 
због ње сам путовао.

Пошао сам у Сијену, општину што22 се заветовала 
Дјеви, коју је звала, ридајући,33 заштитницом својом, при 
свакој опсади и паљевини, у метежима грађанских ратова 
и куга. Пошао сам у Сијену, град по облику своме и бићу 
и нежан и опор, који је видео више покоља и сузног ра- 
ђања, од свих других у Тоскани, чувених по лепоти и 
прошлости.

Та околина се нарочито чини згодна, за словенске хан- 
гаре,34* у Тоскани. Марин Држић, кажу, учио је ту негде 
„свирити“35 и међу ректорима сијенског Студија треба да 
је записано и његово име. Знам да је туда прошла фина 
и перверзна сенка Марије Катарђи, мајке краља Мила- 
на,36* да оболи у Фиоренци и Венецији.37 По тврђавама, 
налазим, покаткад,38 траг39 венецијанских, скјавонских вој- 
ника.40*

Воз бежи, кроз биље, у валовиту земљу, крај пизанског 
неимарства, љубичастих и огромних морских шпиља, на 
путу у Фиоренцу. Свет се чини тешко, тамно кубе, али оно 
што га држи неки лаки, плави, пролетни прах.
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Све до Емполија трчимо кроз воћњаке и дударе, између 
леја поврћа, чопора стоке,41 под брежуљцима, иза жита. 
Емполи је негдашњи римски Емпориум, а околва ораница 
земља бивших, римских робова. Сад је то мала станица, 
где се прелази42 у провинцијски воз. (Тога43 дана, иза 
кућа, праштали су пуцњи, ковитлали се облаци дима и 
вејао је гар. Дом Радничког44 синдиката био је запаљен.)43

Затим јуримо48 кроз тихе вртове и тврде, пепељасте 
брежуљке, осунчане и спарушене. Кроз дворишта пуна же- 
телаца и раздражених паса, кроз високу кудељу и густу 
винову лозу. Расплашена,47 перната живина и голубови 
пролећу крај воза. Затим се опет губимо у зеленим брдаш- 
цима48 и обилазимо их, не пробијамо ни једно.

Земља почиње да се брди, долине се црвене са пре- 
пуклим путевима, што теку са падина, као вулканска лава. 
Почиње брдски крај, појављују се рушевине и куле гибе- 
линских замака, а беле куће сиромашних села ерозавају се 
низ брдо у вињаге и жбуње ловора. Спуштамо се у исуше- 
на корита старих река, куда су некад отицали народи.

У околини Черталда, постојбине лаковерних и дебелих 
сељака, родног49 краја Бокача, природа постаје тврда, као 
да је кована. Што се више приближујемо Сијени, узбур- 
кани таласи земље све су тежи. Понегде има већ и сре- 
брнастих стена, што у овом крају славних кујунџија личе 
на старе оклопе, или на посуђе неке гозбе остало у трави.

Над земљом,50 пречисти, тоскански ваздух.
Вртови се спуштају у равни, а гола земља, немирна и 

загорела, све се више засипа неким крупним прахом, си- 
вим као пепео. Суха лоза пузи за нама, кроз шипраг ло- 
вора и шумарке чемпреса. На пропланцима, заливене сун- 
чаницом, превијају се вреле маслине.

Забачен крај,51 далеко од света.
Ни једно биће на земљи није тако нежно и дивно, као 

залистала маслина. Има их бледих и сребрних, зелених и 
помодрелих, голубије52 плавих и румених као вино. Раза- 
стрле су свој свилени ваздух над Сијеном.

Живот је благост и оно, што се иза њега крије, не- 
видљиво, а вечно, маслина је.

Сијена, као и други стари и чувени тоскански градови, 
дочекује малом станицом талијанске паланке, а кад њом 
се, у прозорима53 лепрша рубље54 што се суши.

Сва је брдовита, стрма, узана и загушљива и лепи сан 
путника о њој, расплине се при55 у л а з у  у  варош, у за- 
крченим улицама, пуним одрпанаца, пред дућанима и по- 
друмима, из којих се ори страшна дрека.56* Влажне куће, 
крчме, свет као и другде.
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Тек када се кола успну на брдо, стиже се у чистији 
крај, у коме се стари град чини мирна и пријатна варош,57 
са шпанском тврђавом, коју је доба талијанског романтизма 
претворило у лепо шеталиште, што58 отвара безмеран59 
видик, у тосканске брежуљке. И најстарији путописи спо- 
мињу изванредан, здрав ваздух града, љубазност и лакоми- 
сленост, лак морал страсних и разблудних Сијењанки и 
лепо сијенско наречје. Варош се ни после толиких столећа 
није сасвим изменила и кад се проведе неколико вечери60 
крај старих, чувених студенаца, сагледа се јасно, у ви- 
сини, њен оштри, средњовековни лик.

Италије, оне из путописа, и нема. И најзабаченије 
село има електрично осветљење, апотеку61* и локални жур- 
нал. Хотели са широким постељама за двоје и чувени та- 
лијански кувари су62 прошлост, место њих су сад чувени 
дворови претворени у хотеле, у којима се целу ноћ 
игра фокстрот. Лепа путовања испод лимунова, весели по- 
пови,63 адвокати и жене са дугим минђушама прођоше;64 
аутомобили и просјаци чекају странце, све65 вароши мири- 
шу на бензин и фабрике. Још је свака улица:66 улица Ка- 
вура, а сваки трг:67 пјаца Гарибалдиј ева. Рик магараца ори 
се по цео дан, у страховитој жеги и прашини, а буди рано, 
у зору,68 и у варошима Лава, и у варошима Орла, и у 
варошима Љиљана.69

Сваки70* ћошак, па био у њему урезан лав, грифон, 
орао, црвени крин, или знак Сената и Народа римског, 
заудара.71

Свуд јуре велосипеди, безброј велосипеда. У славним 
црквама, за време литуртаје,72 разгледамо чувене иконе 
и просте, сироте Богородице. Свуд нас чекају намирисани 
љубавници, који вребају странкиње.

За све то време разгледају се славне фасаде, познате 
из Историје уметности, а од станице до станице котрљају 
се вагони пуни аустралијеких уседелица и задриглих Хо- 
ланђана на свадбеном путовању.73*

Италија, она права, плаха74 и мирисна, лежи негде 
на дну небеса, а странце дочекују њене слушкиње.

Тек ноћу, зачује се мелодичан жубор тосканског смеха, 
под прозорима, и75 народ постаје лепши. Захлади,76 и тада 
пролазе доброћудни дебељци, мудри и срчани77 као добри 
кувари,78 и витки, чврсти младићи, који личе79 на св. Ђор- 
ђа. Пролазе жене, дебеле као дојкиње, ванредне роткиње и 
дивне, црне девојке. Звона им звоне и брда маслина спуш- 
тају се у  све вароши.

Путовао сам у80 доба прослава и светковина, поводом 
навршетка шестог столећа од смрти Дантеове. Сва је Ита- 
лија мирисала на уље за моторе, у његову славу. Све су
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вароши биле излепљене шареним рекламама гума Пирели. 
Брзоплето и хучно,81 славили су божанског песника, фут- 
балом,82 у Пизи. Изложбу и трку аутомобила83 који су лудо 
јурили, превртали се и горели, затекох у Фиоренци. Ве- 
лике маневре и лепе официре око Перуђе;84 трке бицикли- 
ста, кроз сву Италију. Утакмицу85 хидроплана у Равени.86*

Једино сам у Фјезоли наишао на дивну и сиромашну 
светковину.87* Један старац, страховито лажљив, цртао је 
кредом,88 пред Општином, по калдрми, левкове Пакла, ви- 
као и декламовао ужасне стихове, мешајући их с гром- 
ким89* причама о женама. У његов шешир, на земљи,90 
бацали смо паре (понеко и дугме).91

И најстарије,92 средњовековне и ренесансне вароши, ма 
колико их чували, постале су досадне,93 а живот у њима 
исти као и другде. Чак и биље које се најдуже бранило, 
повлачи се дубље у поље. Уметност, Мадоне и знаменитости 
још сгоје у реду, свако на свом94 месту, нумерисано, са од- 
ређеном улазницом. Где има мозаика, хиљаду година ста- 
рих, опрани су и очеткани, све се цакле. Чим устреба, 
славни академици оперу и олепе Јустинијана и Теодору. 
Читаве цркве премештају камен по камен. Може да вам се 
деси да св. Агнесу или Катарину95 затекнете нашминкане,96 
са црвеним носем, у мртвачком покрову. Музеји су често 
затворени, цркве под оправком, вртови закључани. Да97 
дуже останемо!98 Мадоне, Ниобе, Венере поболевају и онда 
не примају посете.

Треба дубоко заћи у брда, или се крити, да би се ухо- 
дила прошлост и лепота ових99 старих, чулних и крволоч- 
них градова. Међу занатлијама и жетеоцима, у малим 
тосканским варошицама,1"  читати старе хронике и нове- 
ле;101 дочекати зору над Дантеом, Бокачом, Лоренцом Ме- 
дичијем, Макиј авелиј ем102 и Ђорданом Бруном. Понека де- 
војка, или младић,103 у Фиоренци, или Болоњи, упознати 
на концертима старе музике и ловачких песама XIV века, 
изненадиће вас лепотом свога духа,104 и тела. У високој, 
зеленој105 ражи и виноградима,106 иза малог Сан Ђимиња- 
на,107 наићи ћете код кладенца на девојке, које ће пору- 
менети од стида,108 ако заиштете воде.109* Свет тамо не 
само да није лажљив, проејачки110 и глуп, као крај путева 
странаца, него је чист и леп, а живот, туда, фина,111 сли- 
карска композиција од ликова људских, стоке на паши, 
маслина и благих брежуљака. Свака је киша мирисна, а 
ноћи су вртови112 пуни звезда.

У хотелима,113 раскош, разблуда и фокстрот, са рекла- 
мом Музеја. Читају се безбројни, чувени путописи,114 од 
најстаријих све до Монтења, председника Де Броса и Ла-
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ланда, што115 су сад смешни. Његова екселенција Гете 
застаје и у селима, ако му само јаве да има неки класи- 
чан споменик;116 проводи дане пред117 фасадама Виченце, 
а крај Асизија, крај Истока, „колевке љубави“ ,118 пролази 
без и једног погледа за Перуђина, фрањевачку готику, Ђо- 
та и дивну Св. Клару. Господин Тен, после усклика о ле- 
поти119 Св. Пегра, пише да налази у сијенској готици: „ви- 
ше здравља, религиозности и чудну искреност инвенције, 
тако да се према француским катедралама чини, као поези- 
ја Дантеа и Петрарке, крај поезије трубадура."!?120 Бурже 
путује као добар католик, а Барес описује ванредни, пер- 
верзни барок.121* Тамо, где Симондс налази пустињу и на 
смрт осуђене калуђере, видео сам својим оком парне плу- 
гове, а од маларије ни трага. Италије, оне из путописа, и 
нема.

Уосталом, све су те књиге,122 прилично сличне. У 
француским, на свакој другој страни, за сваког сликара, за 
сваку варош, за сваку знаменитост,1,23 пише: 1гез рШогезцие, 
и л и :124 р1еш сЈе §гасе еЈ бе уо!ир1е. Содома се упоређује са 
Мисеом. Немачки есеји, изврсно каталогисани, са ванред- 
ним фотографиј ама, много су опширни. У њима се упоре- 
ђује Леонардо са Достојевским, Буонароти са Гетеом итд. 
На свакој другој страни пише: ез 1з1 бег Ое1з1: Сгјесћеп1апс1з, 
(Зег е т §  ћећеге. Отворите ли енглеске, у њима ћете на 
свакој страни наћи једну нову хипотезу о Ђоту, а као 
свршетак сваке реченице: о! шузћсГзт.

Највише се читала тада, по хотелима,125 сјајно напи- 
сана књига126 Андреа Сиареса Уегз Уепгзе и само по која 
матора Африканка пртила је за собом огледе Пејтера.

Анатол Франс, пратио нас је мудро,127 кроз Тоскану и 
показивао нам исто128 тако тачно села и бирташе Монте- 
пулчана, као и фиорентинске цркве и душу Убертија.129 
Спинели, Мазачо и млади, охоли авероиста Кавалканти, 
били су под његовим пером као утваре у месечини. У 
свим сијенским хотелима читала се његова књига о бунару 
св. Кларе,130 а особито новела о усековању уходе, перуђан- 
ског грађанина,131 Николе Тулда, чија је крв залила свети- 
тељку, мирисно као врело млеко. Св. Катарину,138 која је 
ноћу, дрхћући страсно, спавала са Христом, вереником сво- 
јим133 у облику јагњета.

Но у тој Италији бензина134 и трка, у којој нема више 
ренесансних, а камоли сколастичних и крсташких прош- 
лости, пред вече,135 још има жубора барокних фонтана, 
вртова XVIII века, патетичних и трагичних бића, сличних 
миланским и млетачким глумцима и глумицама, свиленим 
и мирисним. Неочекивана победа Стендаловог путописа, 
његове ампирске романтике, недавно прошле,136 у овим
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забаченим варошима, што137 се роне под руменилом ружа, 
плаветнилом глицинија и црнином чемпреса. У овим ва- 
рошима, што сад личе на жуте и шарене лонце са цвећем, 
цинични и дивни записи Казанове чине се најсјајнији, нај- 
вернији и најмање застарели. У138 томе се сви сложисмо, 
и Енглези, и Французи,139 и Канађанке.140 Испод модерне 
Италије141 фабрика и челика, један љубичасти и раскошни 
слој млетачке чулности.142

По хотелима, у Сијени, смејаху се, дакле,143 по цео 
дан, гласно, Американке. Биле су у Риму, при избору Папе, 
па се разиђоше по свој Италији. У Сијену су дошле да 
фотографишу св. Катарину и св. Бернардина, грлатог про- 
поведника против шминке и, нарочито, да виде Палио. 
Стародревну трку144 коју свако лето приређују на попло- 
чаној пјаци, пред општинском кулом. Њих свуд дочеку- 
ју ,145 њима се отварају све зарђале браве.146*

Енглескиње су биле запрепашћене. Досађиваху147* им 
младићи, који се нуде. Били су лепи — и 148 нису били ни 
скупи.149*

Свуда су нас чекали150 аутомобили. Возе гробу св. Кла- 
ре, гробљу Тарквинија, испосничким пећинама Поверела, 
ка151 изворима Тибра; до грозничаве, баровите,15'2 морске 
обале, где су сулуди Сијењани, у доба славе своје крволоч- 
не републике, хтели силом да саграде луку, док им се сва 
Италија смејала. Засебна кола возе тужном, модрозеленом 
Тразименском језеру.

Сијену сагледах са врха општинске куле ,153 како тече 
у неком бистром, зеленом ваздуху; који је земљу чинио 
провидном и лаком. Указа ми се тврда и зазидана, као 
гнездо од камена, изнад густог154 шипрага ловора, маелина 
и борја. Дубоке њене улице чињаху се као опкопи, а зуп- 
часте зидине двораца, као црвене кресте, заспалих петлова, 
на три врха брда,155 између храмова и тврђава. Била је 
лепа156 као нека огромна румена и плава звезда.

У Пизи има још само пољана157 и на њој крстионица 
и Кула, храм и гробље крсташких столећа, иза обичне та- 
лијанске вароши. Сијена је сва како158* је сазидаше у 
грозним метежима гвелфа и гибелина. Била је толико цр- 
вена и модра, да ми се учини као изгорела,159 у врућој, 
испрепуцаној глини. Раштркани засеоци њени уоколо, беле 
се као далека говеда.

На160 први поглед види се на њој нешто црвено, етрур- 
ско, као на свим тим градовима, од камена и опеке, сазида- 
ним на врховима брда,161 дуж долина, до162 Рима.

Ваздух и брда нежно се таласају око ње, али тмуро 
и дивље и чулно је било све, што је прошло и нестало
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временом у овом, црном, мирисном шипрагу.163* Мада нигде 
нема оних малих, здепастих, трбушастих164 ратника и глад- 
ница, чије су главе сачуване у камену, па се и данас мутно 
смеше, тосканску жалост165 нађосмо у свему сијенском. 
Нисмо нашли румене,166 налакћене мртваце од печене гли- 
не, који код својих ногу виде кује и акрепове167 гробова, 
али смо нашли њин168 разврат и верски занос, у овој споља 
тако благој земљи, пуној ваздуха.

Римско што беше,169 највише се сачувало. И сад има 
паганског лишћа око мраморних крстионица у цркви и 
лепих,170 лацијских волова у пољу, под градом. Вучице, 
од камена, урлају по старој републиканској општини, из- 
гладнеле, са испалим ребрима и опуштеним вименом, које 
сисају близанци. Њено име изговарали су Сијењани и 
издишући.171*

Најлепше су: грбови172 Сијене. Тврди су и оштри, са 
обликом срца и штита, пола бели, пола црни, у бојама си- 
јенским. То је поносит спомен на Вучицу и Сенија, сина 
Ремовог, који је са братом морао да бежи из Рима, од 
стрица Ромула. Дојахаше, један на вранцу, други на бел- 
ЦУ,173 У овај диваљ, суморан крај.

Доцније се види, у грбу вароши, лав .174 А после, у 
доба републике кожара, бачвара и фарбара, када су пле- 
мићи били растерани и изгнани, у доба крвавих метежа и 
црних куга, у грбу вароши нема ничега само реч :175 Сло- 
бода.

И лонгобардски споменици давно су прашина, коју су 
ветрови разнели;176 остадоше само иконе и оружје тречента 
и кватрочента.

Капије градске личе на огромне оклопе, стоје и чекају, 
пред градом, тешке као слонови. Никаква трага од дивље 
и страшне борбе, у којој је, још једном, прскала северна и 
риђа,177 лонгобардска и франачка крв, у страшном мешању 
са латинском. Никаква трага на бедемима од ужасних та- 
лаоа монархиста и републиканаца, феудала и робова. Оста- 
доше само описи, грозни и лепи, као прича сицилског гуша- 
ња Сиракужана и Атињана;178 тужне и ванредне епизоде, 
из старих хроника, љубичасте и сребрне, светле и горке179 
као најлепша места у Тукидиду.

Сад на сијенским капијама нема180 лепоте, стоје пате- 
тично под талијанским грбом, изнад царинарница. Сваки 
град, и сад још ,181 сабира царину за себе. Зидине су до- 
зидане неким савојским, касарнским бароком, а иза њих се 
губе, унедоглед,182 таласасте, тосканске пољане и вртови.

Најславнија је стара капија ,183 Камолија. Над њом и 
сад стоје урезане чувене речи: сог та§1з И61 Зепа рапсШ. 
Срце ти веће184 отвара Сијена.
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Доле се жуте богате жетве, а185 волови као да миле. 
Одмах пред капијом186 крвавог и развратног града, земља се 
вртовита шири и таласа до плавих и румених гора у да- 
љини, иза гајева, борова, ловора и мирте. Над неизмерним 
и зрачним морем тосканских брежуљака и сад је диван, 
непроменљив187 врх Монте Амијата, висок,188 румен од 
Сунца и бео од снега.

Изнад вароши Сијене,189 облаци ласта.
Зидине се роне и пењу са тврдим тлом. Кровови као 

перје плавих крила, једне огромне тичурине.190* Варош је 
као непрекидан,191 испрепуцан зид на три врха, зарасла у 
траве.192 Путеви што се из ње спуштају у равни, отичу као 
хучни потоци, међу вртовите брежуљке.

У околини, необична,193 блага тишина, далека од света. 
Покоји јаблан на дну обзорја, иза маслина и земље, над 
њим топал ветар и звук звона.

Пред вече,194 варош зацрвени као ломача,193 на брегу, 
над мрачним,196 зеленим морем долина, а197 кад се светлост 
смири,198 Сијена се диже модра и жута, као морско стење, 
обрасло травуљином. Ноћу је црна, шиљата тврђава;199 
улази у њу су као заседе, у страшним гудурама.

Пред подне,200 као да зри и сва мирише од ловора и 
ружа. Прозори јој блеште са висине, као шкољке, заостале 
у хридинама зеленог, таласастог мора. Над одроњеним 
опкопима, на ивици понора, стоји гола и суха црква доми- 
никанаца, ужасна и дивља, са звоником што личи на кулу 
гусара. Један стари путописац спомиње, на лицу201 сијен- 
ских грађана и лепих грађанки, бледило и траг шпанских 
болести. Црква стоји пред градом, као неки сулуди, сасу- 
шени,203 шпански калуђер.

Ту, испод зидина,203 су мрачни студенци, огромни као 
рушевине манастирске. Столећима их је мучила жеђ, 
много су копали,204 тражећи воду. Под својим тешким сво- 
довима сачували су,205 у препеченој земљи, прастари и 
благи пљусак својих извора. Над њима су читава брда 
земље, са виновом лозом и маслинама.

Роп1;е ОуПе је  црна,206 горостасна пећина кладенца, под 
брегом маслина, са великим рупама, као јазбина207 змајева. 
По цео дан је пуна врабаца и завађених праља. Гоп1е Пиоча, 
што л и ч и  на манастир, има дубок мрак и хлад бунара, ту 
се сиротиња сваки дан састаје на степеницама да се изја- 
да 2°8* Сасвим доле, испод брега,209 стоји Гоп!е Вгапба где 
се толики одморише и опраше, цареви и папе, ратници, 
монаси и трговци. Данте, у тридесетој песми Пакла, спо- 
миње ту210* велику, тврду корњачу, која је застала на 
путу и не миче се. Тим путем је Сијена трговала211 и слала
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злато и сребро до еиријских тргова, до фламанских212 и 
шпанских, прованеалских и египатских сајмова. Сијенске 
жене, некад чувене блуднице, силазе сад, сиромашне и 
мирне,213 по воду, поклекну пред њом, напуне крчаге, па се 
враћају уз брдо заљуљаним крилом, кораком бременитих 
жена.

Чим се уђе у прве улице, залази се у влагу и мрак. 
Високо, по крововима, тече еветлост и пали као вријуће011 
уље. Нигде земље под ногама,215 сав град је као подрум у 
некој тврђави, из којег се једва види крајичак плавог неба. 
Читаве улице занатлија, смрадне, пуне дреке и деце;216 ту 
су становали и умирали сијенски светитељи.217*

Путници се изводе, над218* зелене падине, са којих 
се ввди далеко, као са високих палуба. Под небом,216 
бистрим као вода, град се диже и спушта у брежуљке. 
Сијена плови у сусрет Месецу, по безмерном таласастом 
зеленилу, што је, у даљини,220 румено и све бистрије. То 
Сијена изгледа, далеко од морске обале, као приморски 
град, сазидан на стенама, са жутим зидовима и кулама опа- 
љеним од Сунца. Тамо, у даљини,221 је негде песковита и 
нездрава обала, где је и она хтела да има луку, у оном 
столећу кад су се1222 Пиза и Лука, Фиоренца и Сијена мр- 
зеле, „као што човек мрзи змију, псето вука“. Кажу да се 
ту,22з кад Су вечерИ тихе, у ветру,224 осећа и сад слани 
мирис Тиренскога мора.

Са тих обронака града, видик се шири плав и зелен, 
бескрајан, кроз ловоре и маслине, у дивна тосканска225 не- 
беса. Расути,226 окречени манастири, што леже као мртваци, 
завијени у беле плаштанице, на врху сваког брежуљка, 
засути су вранама и гаврановима.

Понели смо слике старих резбара, чији се цртежи 
чувају у Фиоренци, у галеријама Уфици,227 да видимо, из 
висине, са бедема, некадашњу, стару Сијену.

Страшна прошлост није на њој оставила никаква/-28 
видна трага. Вече кад се спушта, ћакнута и развратна Си- 
јена и сад је ведра, шуми и мирише, у дивном свом ваз- 
духу.

На првом цртежу изгледа као разривен логор, са 
кривудавим улицама, што личе на опкопе. Пре шест сто- 
лећа изгледала је као шкољка, у којој је хучало таласа- 
ње, ове зелене, валовите,229 тосканске земље. Чинила се као 
ухо,230 које слуша ова небеса, над нама, што се спуштају 
у маслине.

На другом цртежу је опседнута царским оклохши- 
цима. Шумице копљаника крећу се у чврстом четворокуту, 
заставице лепршају, чадори су разапети, а стари топови ди- 
ме, као сулундари. Двадесет и четири градске куле се
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бију,281 а било их је свакако више. Један стари хроничар 
каже: беше толико кула у Сијени,232 да је град био сличан 
тршчаку. Ипак233 је трећи цртеж најлепши.

На њему се Сијена види сазидана танко, на врх брда, 
са расцветаним падинама. Обронци вароши оцртани су 
меко, у ваздуху. А напред, са десна, већа од вароши и 
брда, која се нису променила и леже и сад под нама, над- 
нела се над Сијену једна стара, дивна маслина.

Сијена, љупки и опори град Дјеве, далека од света, 
често је, на дану, отужно слатка. Увече, као и Пиза, под 
магијом осветљеша, са личностима доба Алфијеријевог, 
витким кћерима околног племства, постаје отмена и охо- 
ла, као некад давно. Пред зору тек,234 пробледи и сва је 
као црна сенка усред небеса, варош мистика, камена дворана 
мученика, са својим линеарним, средњовековним профилом.

Ипак се осећа да је то235 још само слика, као и та 
земља,236 рекламирана на свим језицима. И тај град је 
давно изгубио опорост и грозну плахост тречента и сачувао 
само раскошну своју финоћу икона. Кроз коју годину биће 
сасвим театралан.237

По земљи сијенској, дивљој и измученој, пролеће238 
је простирало неку сетну благост и малмезонску чистоту 
и ред. Иза њених старих, декоративних зидина, и земља, 
као нека древна,239 свилена одежда, изгубила је била240 
бивши значај.

Зато сам радије лутао241 по околини Сијене, међу хум- 
кама, где лисице лове, по љубичастим и зеленим долинама, 
кроз дивне ваздухе и бистре, тосканске видике, покривене 
небесима. Ослушкује се неизмерна дубина ништавила под 
земљом и добија се бескрајно оштар и светао појам телесне 
пожуде, овијен безмерном тугом.

Из плаветнила и модрих вртлога тих небеса, улази се 
уморан и равнодушан у мемљиве зидине што још постоје, 
са осмехом сумње према свему што се види. Читају се 
сијенске хронике из242 тих улица, уских колико дохвата 
мач. Као давно познате,243 прегледају се ложнице крволока 
сијенских, дворане Општинског већа, на чијим зидинама су 
ишаране, ал фреско, алегорије Добре и Зле Владавине. Пе- 
ње се244* у прозоре дворова, из којих се сипало ђубре 
на пролазнике и вријуће245 уље на нападаче.

Двори обесних,246 сијенских велможа, који су са својим 
породицама столећима пљачкали град и околину, све до 
мора, грабећи чак и злехуде крпе баба, стоје још, али као 
гломазне, тешке сенке. Претворени су у банке, пошту247 
и заложнице. Личе на куле у брдима, својом пустом и ви-
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соком готиком, ломбардских размера, па су лепи и суморни, 
као древне гробнице.

Странце разводе, уз огањ буктиња, по степеницама и 
тремовима двора Гротанели, где остаде гроза оружја и језа 
лешева.248 Чине се као огромне, египатске заседе Сунца, 
а249 сав тај двор, мрачан као критска дворишта, поплављен 
је, још увек, тамним и заносним мирисом убиства.

Портали нису мраморни, ни бели, него су степенице 
и капије праве касапнице уличних покоља. Стотине година 
махните свађе, промена владе, издајства, заседа, блуди и 
монаштва, стоје пред улазом. Врата су велики железни 
оклопи; крај њих се, из зидова,250 лепршају бронзана др- 
жаља за барјаке, у облику челенки, ванредно кованих, као 
и сва ова варош јахача и златара. Високо од приземља тек, 
пробијени су прозори; решетке на њима личе на панцирне 
кошуље старих Сијењана. То су домови франачких и лом- 
бардских гибелина, који су од Сијене, фине, чулне, меке, 
латинске, начинили ћакнутог коњаника, који је тукао, и 
дао се тући, до лудила. Досељеници, риђокосе убице, што 
су хулиле на Бога, родоскрвници дивних очију и незајаж- 
љиве мржње према људима, упропастили су овај миран 
крај, далек од света.

Заседе, убиство деце, палеж, изгнанства, као и фино 
тело Пије Толомеји, коју Данте опева, нестали су у прах и 
ветар и сенке ових двора. Међу њима, Толомеји, издалека 
фин и лак, изблиза је  висока и охола кула, аа51 обасјан ме- 
сечином, лепа и тврда римска,252 баштена капија. Салим- 
бени, блед и чудан, као неки ковчег сребром окован. Сладо- 
страсник и мртва, гола монахиња, гледају се непомично, не- 
изрецивом тугом. Дворови на тргу Општине, зидани по на- 
редби Већа, да би се пјаца улепшала, велики су и светли, 
као за игранке. У прозорима Толомеја, облик камена гради 
цветове, срца и звезде, а беле колоне, које као каријатиде 
држе спратове, сећају на незајажене кћери тих породица, 
обливене253 крвљу. Окна прозорска, све два по два, изгле- 
дају као византински свеци, под крстом. На огромном ка- 
мену баштенског254 зида, једна светла дворана готских по- 
родиља, а над њом манастирски ходници. Лепи као старе 
сијенске,255 ратне заставе, свилени облаци вију се над гра- 
дом. Кад безбројна,256 сијенска звона увече распу благост 
и невиност по видику, са кула се види257 јасно све што је 
прошло. Врх куле породице Сарацини,258 познат је по 
томе,259 што је са његовог крова бубњар оппггине гледао 
најлегппу битку Сијене. Године260 1260. клечао је народ, 
босоног, на калдрми, у топлом, септембарском дану и слу- 
шао261 узвике опажача. Луде сијенске бабе ч нашминкане 
жене цикале су и јецале при свакој његовој речи. У цркви
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се варош заветовала262 Марији и сви су чекали да се деси?63 
чудо.

Са те куле види се далеко. Сад је тамо узбуркано 
море264 воћњака, винограда, заселака и шумица. Оно265 што 
се највише зелени, то је долина,286 чувена Кјана, славна са 
свога вина, натопљена крвљу фиорентинском. Тамо тече 
усахла Арбија, што је била рујна од крви. Док су тамо 
вриштали бојни коњи2®7 и јечали прегажени и рашчеречени 
гвелфи, овде су стари Сијењани и Сијењанке, са својим 
„бизарним мозговима“, смишљали паклену освету.268 Кад 
би се ови мрачни двори пренели у269 лагуне Млетака, њино 
би дно још једном процвало у води, а270* у ванредним, ри- 
ђим и бакарним спрудовима.

У ниском шипражју, иза зелених таласа земље, на бо- 
јишту, сад,271 интернационална друштва троше свој бен- 
зин.272 Као на седницама, говоре се духовитости и глупости, 
читави есеји о политичком стању првих тосканских општи- 
на и талијанског принципата. Енглези се препиру о кондо- 
тијеру Акуту, Французи о господину де Терму. Бабе из 
Шкотске, необично енергичне, читају у трави сијенске хро- 
нике и љуте се на Макијавелија, јер, као добар Фиоренти- 
нац,273 ту битку једва спомиње. У њеном сијенском опису 
понеки Енглез, с правом, налази лепоте Милтонових бита- 
ка, међу анђелима и арханђелима и руљом сотона. Земљи- 
ште покоља обасјано је, и сад још,274 надземаљским освет- 
љењем, што пада на црвени град у позадини.

О Сијени се говорило,273 доцније, по Тоскани: „Затво- 
рите јој само капије, луда кућа је готова.“ Она је и у ту 
битку пошла,276 ван себе. Грљења, помирења, плач, литије 
и страшан бес против Фиорентинаца, хладних и доброћуд- 
них, дебелих и паметних, ширили су се градом. Звона су 
звонила, косе су чупали, иконе љубили. Кардинал ди Беле 
писао је о тој вароши, поновивши Коминово мишљење: 
„Странша је то животиња, тај град, и то су чудни мозгови.“ 
Све становништво плакало је и трчало босоного да клекне 
пред иконом Мадоне „великих очију“ (као некад Хера бо- 
опис277), да би се, сутрадан, опет гушало и тровало због 
неколико дебелих дилбера. Данте их је почастио овим сти- 
хом: „Беше ли икад света тако шупљег, као сијенски?"276

Срце сијенске војске беху тешки,279 немачки оклопници, 
мажени и ухрањени. Пред њима су ношене иконе. Водио их 
је кнез лепог имена,280 Јордан д ’ Англона, о коме апокриф- 
на хроника Малиспинија пише да је био Пијемонтез!?281 
На својим огромним коњима, под црним и црвеним плаш- 
товима, одушевљени вином, опкољени масом народа, при 
еветлости буктиња, они282 се упутише на бојиште као ли-
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тија. Издалека, чинили су се, глупи и махинални, јашући 
гломазно, као велике, ратне,283 дрвене справе, вучене на 
точковима. Сијењани међу њима, особито младићи, лепи 
као св. Ђорђе, беху перверзни, бели лабудови, са својом 
тужном песмом; дечаци,284 врели у својој лудој жељи да 
пгго пре отворе своја грла ножу, за Марију и Сијену. Си- 
јена је била дошла боса, покајничка, излудела од плача, 
путем једнако клечећи и молећи се, међу сијенским хум- 
кама, мирисним, као и оне на телу Марије, на којима спава 
новорођенче.

Кад је свануло, војска пође у бојни ред и виде још 
једном црне и беле зидине роднога града. Беле своје заставе 
прогласила је одећом Марије, а285 гомила исплакана није 
знала да су то боје Манфредове. Само са небесима била 
је увек у вези та ћакнута варош и још пре јутра угледала 
је велики облак што пливаше над логорима. Фиорентинци, 
практични, и прозебли,286 од стражарења, мислили су да је 
то дим ватара, али је ћакнута Сијена видела, у облаку, 
Дјеву Марију,287 како је заклања својим плаштом.

Један од најотменијих младића крете пред војском, 
па појури да први попрска крвљу себе и тло сијенско. Ат288 
му беше застрт црвеним плаштом, на ком је био извезен 
златан змај 289 *

Било је решено у Сијени: да се све касапи, да се 
„прави290 месо“.

Тако је,291 сутрадан, кроз луду Сијену, пројахао, везан 
на магарца,292 окренут лицем према репу, поклисар Фио- 
ренце, вароши ЈБиљана, и јохп лепших звона него што су 
сијенска. Свилени стег његове војске вукао се по блату 
калдрме и смећу улица, које општински чистачи (у893 то 
доба једна крмача и седам прасади)294 нису могли да очисте.

Заштитница Сијене је победила и натпису свога печата 
варош је295 додала назив „општина Дјеве“, и забранила 
уличним девојчурама да, у Сијени,296 носе име Марије.

Сад, испод вароши, води тамо п у т297 крај Гоп1:е Вгапбе, 
о чијој води причају да заврће мозак. У298 пољима пуним 
шева зна се и сада где је бојиште, испод меких брдашца. 
Иначе му нема никаква трага.

Запада се из винограда у виноград и меша међу сељаке 
(што299 и сад гину од ножа политичких противника; туче300 
и убиства трају већ годину дана).301 Странца чекају мирис- 
не воћке. Путем пролазе, мирно,302 огромни, бели волови.

Из мањих села излазе голишава деца и дочекују ра- 
досно. Магарци ричу са свих брежуљака;303 босоноги мо- 
наси иду пољем, под великим сунцобранима. Над земљом 
трепере фини цветови неба, чије лишће опада, на један
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бели манастир и далека брда. Пада се уморан у јарак и 
тражи хлада под лепршањем шева304 и гледа у мравињаке 
који су безбројни. Вода и воће, под селом једним, дах ваз- 
духа и мирис маслина, мешају се у једно, пролазност, лаку, 
и без трунка ичег305 мутног, или болног. Мисли су ту нај- 
лепши тоскански доживљаји, све док попци под вињагама 
не почну да зричу.306*

Лепша од славе Сијене је њена пропаст. Тукидид са 
сицилским описима и хроника Социнијева, хладна и гор- 
ка, после подне, на тераси општинског307 дома, откуда се 
види сва земља сијенска, смире и стишају душу, тако да 
сва будућност постаје308 мутна, блага равнодушност.

Кад се доста клала, и десно и лево, и грчила између 
Папе и Цара,309 примила је посету Карла V, који је са 
осмехом310 поздрављао Сијењанке, изишле да играју пред 
њим.311 Лакомислени и брзоплети Сијењани нису ни слу- 
тили шта их чека, од тих Шпанаца,312 који „у глави имају 
ватру, али у срцу лед“. У то доба Сијењани су313 мењали 
своје владе, чешће од кошуља. На власти се ређаху зла- 
тари и седлари, пекари и обућари.314*

Рат се зачео песмом, сијенском,315 подсмевачком пес- 
мом, а кад Шпанци почеше зидати утврђења око вароши. 
на316 зидине истрчаше сијенски светитељи и просјаци, ле- 
лечући за Слободом, запенушани317 од беса и грчева пада- 
вице. Капетан вароши, неки Клаудио Цукантини, павши на 
колена, предаде опет град Богородици и мољаше се тако 
дирљиво да је гомила урлала од плача.

Место Цара, пошла је на Сијену опет Фиоренца, али318 
не више она чиста и доброћудна, већ обесна и крволочна 
варош Лава.

Град блудника и монаха, содомије и пролећа, и мистич- 
них падавица, завршио је под319 опсадним сулундарима 
остарелог и побеснелог Козме Медичија, чије је попрсје 
тако лепо салио Челини.

У Сијени обесише оба посланика фиорентинска, затим 
их посекоше, ишчеречише, и бацише на бедеме. Под градом, 
у опустелом и попаљеном пољу, све до морских обала, 
врућих и окужених, ратовали су Французи, савезници 
Сијењана, под вођством Пјетра Строција. У последњим 
борбама, око њега се вила320 застава сијенских избеглица, 
благо зелене боје, по којој беше исписан стих „Слободу,321 
лутам тражећи, што је тако драга.“

Град сијенски бранио је тада брбљиви женскар, Гаско- 
њац,322 Блез де Монлик, пријатељ Брантомов. Сијена беше 
на самрти, а њен вожд писао је похвалу сијенским госпо-
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ђама,323 које су радиле на утврђењима. Обећао им је  у сво- 
јим мемоарима „да ће се324 увек спомињати њино бесмртно 
име, све док књига Монликова буде живела, јер, ваистину, 
оне су достојне бесмртног спомена, ако су икад жене биле 
достојне тога“. Написао је како су решиле325 да бране си- 
јенску слободу и326 како су се поделиле у три чете. Прву је 
водила госпођа Фортегвера, која беше обучена у боје љуби- 
чице, као и остале које беху под њеном заповешћу, са сук- 
њом кратком као у нимфе, „тако да им се ципелице виделе“. 
Другу чету је предводила госпођа Пиколомини, одевена у 
црвени атлас, као и сва њена чета. Трећу чету је водила 
госпођа Ливија Фауста, обучена сва у бело, као и њена 
чета. На својим стеговима имале су, лепо извезене, своје 
девизе, и Монлик каже „да би дао много, кад би могао 
да их се сети“. Тако Гаскоњац описује њино копање бе- 
дема.327*

Шпанци су посекли винограде, хватали сијенске се- 
љаке и секли им носеве и уши, палили села и клали децу. 
Дошло је време зимских благдана, а за ручак се имало 
само мишева и мачака и паса. Сиромашне бабе328 су изме- 
ђу бедема пасле траву. Куће се рушиле, мртваци лежали 
по улицама, топ је целу ноћ грмео. Мржња против Фиорен- 
тинаца одржавала је дух. Под прозорима гаекоњског вож- 
да,32а* умирале су жене,330 пале од глади. „Дешавало331* 
се да је на сиси лешева лежало још живо дете.“332

Сам командант једва је стајао на ногама и легао је, 
најпосле,333 у постељу. Но када чу да народ очајава и 
помишља на предају, крај болесног Вожда334 он се последњи 
пут придиже и још једном обуче своје одело од црвене 
свиле, извезено златом, што га је носио некад „кад беше 
заљубљен“. Кад се обукао и ставио на себе боје своје даме, 
па обесио тешко оружје око врата, препаде се од бледила 
свога лица. Бледом, као мртвацу, паде му на памет ње- 
гово старо, грчко вино, и, од стида,335 да не помисле да је 
кукавица, или слаботиња — пише336 — „опрао сам снажно 
њиме лице, док није добило мало ружичасте боје, и попио 
с парченцетом хлеба три прста, затим сам се погледао у 
огледалу. Кунем вам се да нисам познао337 сам себе, и 
чинило ми се да сам још у  Пијемонту, заљубљен као што 
сам био . . . “

Ускоро338* се дуг ред људи и жена крете из Сијене, 
оних који су радије оставили своје куће и гробове отаца, 
него да дочекају Фиорентинце. Преко лешина, кроз по- 
паљена жита и окужене земље, вукао се ред изнемоглих 
избеглица.339*

Командант опсадне војске, војвода Ђан Ђакомо340 Ме- 
дичи, разбојник и кнез, од кога је процвилело било341 
језеро Комо, био је галантан и лично је испраћао Францу-
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за, јашући поред њега. О томе пише Гаскоњац у својим 
мемоарима: „То није ишло без шале и смеха.“342*

*

Најчувенији део града Сијене и сад је општински трг, 
опкољен старим дворцима од самог камења, модрог и ру- 
меног, што је у пролетње вечери ружичасто. Народ га и 
сад зове, као и пре пет столећа,843 ,,Кампо“. Сав зазидан, 
тај трг се није много изменио. У подне је жут као пећ 
и зажарен, а ноћу344 са својим обликом потковице, обасјан 
месечином, чини се празно,345 грчко позориште. Нагнут 
према општинској кули, он и сада види зборове, литије и 
стародревне,346 сијенске трке коња. Звона, блага сијенска 
звона, ту цело вече брује. Из тог каменог дворишта, као 
копље,347 срља у небо кула Огаптине, висока сто и два 
метра, румена, а при врху бела. Фина је и танка као 
крин. Нацрт су за њу дали златари, а врх њен је сазидан 
по плану сликара Породиља, који се зваше Липо Меми.

Чува она и сад још, права и непорочна, Сијену, у ко- 
јој се љубав у XIV348 веку јављала у недораслим телима, 
још пола дечачким и била, увек,349 плаха и фанатична. За- 
пупеле гране висе над свим тим ћакнутим варошима Тос- 
кане, пуним Богородица, финога струка и светлих, зачеш- 
љаних затиљака. Девојка носи цео свет на дојци, не већи 
од сазрела воћа, и љуља га ходом својим, по пролећу. По 
свим сликама и грађевинама Сијене, виде се облици тврдих 
оклопа и слабих девојачких удова, а из све сијенске зем- 
ље шири се снага и благост младога тела што рађа.350*

Танки и душ њени прсти држе дете, као јагње пролет- 
но, а очи су јој мутне и пожудне. Очни су јој капци 
бледи и спуштени, као у сиријских351 и персијских играчи- 
ца. Уста и нос јој дрхте, лако и осетљиво, као морско биље. 
Коштуњави састав њеног тела понавља се вековима, у раз- 
ним девојкама. Засуте адиђарима, те Марије су, и на ико- 
нама,352 младе Сијењанке, бледе и болешљиве, немоћне у 
својој телесној финоћи. Пуна их је сва варош и све цркве, 
па и двор Општине. Под једном иконом стоји написано, 
руком сликара који је Богородицу насликао: „Доменико Те 
насликао, а сад Ти се моли.“

Пред огаптинском кулом Сијене, као у некој затвореној 
дворани, служила се пре, за све житеље, јавно, служба 
божја. Монтењ је, у свом путопису,353 описао ту пијачну 
литуршју. Кад свештеник уздигне путир, засвира трубач, 
и сви бакали, занатлије и дембели, у својим крчмама уоко- 
ло, изиђу да се прекрсте.

Зграда Општине тосканске увек је охола и модра твр- 
ђава, тешка и висока као римски водовод.354 У њеним мрач-
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ним дворанама ломила се махнита демократија тих гра- 
дова, што су биле355 праве луднице. Лепота сијенске Оп- 
штине у356 великим је и тешким спратовима готике, твр- 
дим као оружја и оклопи. Као и дивљи, огромни двор 
општински у Перуђи, и сијенски је модар и древан, крво- 
лочан као и оне вучице пгго су биле знамење Сијене.

Руб зграде је фини357 накит, али су зидови тврди и 
тешки, као у358 Микени и на Криту. Први спрат је низ 
кампанијских акведукта, са прозорима витким и лаким,35" 
као женске одежде ране ренесансе. Сва је црна од гордо- 
сти. Капије су толико источњачке, као да их је зидала иста 
мисао која је замислила Врата360 Сунца у Толеду. Капела 
за литургију, испод њих, ноћу, у провидном мраку, има 
сенке као трем атинских каријатида. Везујмо свет и не 
распарчавајмо га: сви су облици у вези, као што је исти 
ред корака у играчица мегарских и сидонских и јаванских. 
На челу сијенске Општине сија триграм Исуса Христа, знак 
св. Бернардина сијенеког, у сунчаном колуту, као неко 
халдејско знамење, а361 на врху два звоника имају, нехо- 
тице, облик362 старих, јеврејских свећњака.363

Пјаца пред катедралом, исто тако зазидана, још је ти- 
ша и раскошнија по материјалу.

Сијена се ту попела на врх брега, у модро осветљење 
вечери што кроз плави, провидни прах небеса, прелива364 
плоче и кровове и старе иконе, византинских боја.

Катедрала, једна од најчувенијих у свету, од црног и 
белог мрамора, са својом чудном, патетичном готиком, из- 
гледа као хришћански саркофаг, али од365 арапске руке.

Иза Сијене, у расцветаним воћкама, још стоје руше- 
вине монашке готике манастира, које ме сетише цркава у 
Бретањи, али кад би се ови зидови срушили, појавили би 
се, под готиком, коринћански стубови, грчке хетере.

Катедрала је галску готику превукла свилом тоскан- 
ског неба и претворила је у раскош латинску, енејидску.

Тако ја у свету видех: да се све може пренети морем 
и, у туђини,366 научих: да се на ничему може сазидати брдо, 
пролећно367 и мирисно. Бесвесна и бедна, урођена туга, под 
првом кишом, у замагљеној сијенској пољани, што личи 
на воћњак, нестаде и,368 као и пред огромним, пизанским 
зградама, у провидну безбрижност се претвори. Тоскана и 
мени Породиљу369 показа. Тако се пробих кроз страшне. 
словенске жалости и370 тад, кад за најближе своје да знам, 
нисам више желео371 и селима нашим да се вратим, нисам 
више умео, спазих сличност, исти мирис и ј единосушност 
мог Срема и Тоскане, и све се смири и на добро окрете, јер 
и Сијена значи љубав, а љубав се, као ваздух, око света 
увија.
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О сијенској готици написане су, узалуд,372 многе књиге. 
У њој су спољни зидови Св. Витала равенског и римски 
акведукти, сводови373 византинских богомоља и шаренило 
каирских мошеја. Ноћу, у месечини, са раскошном фаса- 
дом, она личи на индијске пагоде.

Оно што је најлепше у тој пизанској уметности, пре- 
несеној у Сијену, то је та раскошна збрка свих облика који 
постоје, нарочито астралних. Сунца се врте у њој, Месе- 
ци374 сјаје, звезде трепере, планине се дижу, реке теку, 
мостови граде, потоци жуборе, стење се ломи, биље пре- 
вија, у том црном и белом мрамору, сазиданом ипак леде- 
ним разумом, у реду свих геометријских могућности, на 
основу стапања и рађања. Пизанска, средоземна раскош.375* 
Фасада сијенског храма, толико пута описана у путописима, 
изгледа, вечером, као сребрна,376 огромна оргуља, са ос- 
новним обликом сиринкса.

Амвон Николе Пизанца, са којим почиње нови век 
уметности, чини се, ноћу, као мраморна377 харфа.

Раскош материјала је неописива,378 а на фасади су се 
безбројне фигуре скамениле, све у патетичним, пизанским 
ставовима. Сва је црква тако брижно клесана, као какав 
ковчег379 од слоноваче — епитет380 који иде уз име Марије. 
У готику норманску и монашку, узидаше и овде егејске ка- 
пије и покрише их завесом од мрамора, као чипком фла- 
манском. Иза њих је унутрашњост храма, барокна као не- 
ка стара опера. Црква, огромна галија, украшена са сто 
шездесет попрсја Папа и тридесет и шест Императора, по 
плану сулудих Сијењана, била је само једна побочна стра- 
на храма који су намеравали да сазидају, после победе над 
Фиоренцом.

У цркви је тишина, али ће ускоро брујати,381 кад се 
врате Американке, са јахања по Мареми, или са јурења 
тркачким аутомобилима,382 до Волтере. Вратиће се да фо- 
тографишу три голишаве Грације, познату мраморну гру- 
пу,383 што још увек етоји, непокривена, у сакристији црк- 
ве, чије је зидове Пинтурикио украсио отменим фрескама 
папе Пиколоминиј а. На384 којима се понавља лепи лик 
Рафаела и дебељушни стасови младих пажева, које Барес 
назива:385 ,,правим пажевима за уживање“.

Осветљење у храму је млако, као да није од овога 
света386 и пада у високе сводове, што се шарене као велике 
чаше цветова, плаве и засуте златним звездама. Сјај је 
у цркви густ и зидови се светле, као огледала од глачаног 
камена. Из прикрајка, кад свештеници служе, у љубичас- 
тим и порфирним зидовима, изгледа као ванредна опера 
миланских певачица. Маска људска игра и ту, под ликом 
јарца, међу стабљикама биља. Чини се багдадска мошеја, 
пренесена у чисте и снежне висоравни медске. Изгледа као
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огромна, помпејска бања. Пбд387 јој је мозаик са уреза- 
ним388 сликама животиња, лавова и алегорија. У тами је 
њеној источњачки мир.389*

Света водица се ту шкропи из мрачних крстионица, на 
којима је м:еки, и интелектуални, Федериги,390 извајао дел- 
фине и херувиме, Амора и надуване Тритоне. Амвон Пи- 
занаца, увече мраморна харфа, претвара се у топлоти дана 
у двориште гранадско, са својим лавовима. Сунце источно 
једнако букти над крвљу попрсканим биковима, Самсоном 
и голим Давидом, који су урезани391 у поду црквеном. Кад 
се пређу Филистејци, модра тела срна и јелена, плаветнило 
делфина и алегорије дечаштва и старости, стигне се, нај- 
после,392 пред слику једног старца, са турбаном на глави, 
од чијег натписа остаде само пола речи:393 кратес. Тако 
је урезан, у под хришћанске цркве, радознали и несносни 
каменорезац из Атине, онај Сократ,394 који нас учи Ле- 
поти;395 оној која се угледа тек кад се сви редови лепота 
прођу,396 на највишем степену, у мистеријама љубави; чу- 
десној Лепоти,397 нествореној и непролазној, која није лепа 
само сад, а у неком другом времену не, лепа само за нас, 
а ружна за друге; Лепоти398 која лица нема, нити има тела, 
која није знаност, нити говор, није на земљи, нити на небу, 
или у нечем другом, него је вечна и ради себе саме и у 
себи самој; Лепота399 која, док се друге рађају и губе, не 
расте, нити опада, него промена и нема.

Нисам могао да се отмем томе једнаком утиску ампи- 
ра,400 који ми се свуда указа401 у Тоскани, као нешто што 
умире,402 на оном што је давно умрло. Једино тај ампир 
још, са нечим болесним у себи, живи на дну вртова, и403 
под фонтанама.

Тречентисти и љупкост ране готике мртви су, и на 
лицу места, а пролеће по Тоскани, неочекивано, сасвим 
је404 у знаку ампира.

Рим, онакав какав је био после405 Бернинија, голишаво- 
сти Канове, финоћа и болна чулност Млетака, још се јав- 
љају,4ов схватљиво и блиско; све што је пре било, прошло 
је сасвим. Ни у визијама407 не да се натерати, да још јед- 
ном отвори своје модре, мртве очи.

Могу се писати путописи о дивној Тоскани и треченту 
колико хоће: нико више неће сусрести стари ток Арна, ни 
видети биће Фиоренце, какво је остало у  оку Кавалкантија; 
нико више неће тачно означити плебејску снагу Мазача, ни 
протумачити слатку душу коју је у  грлу носио Дучо.

Осећа се још само романтично,408 путем. Ампир Стенда- 
ла409 и једино доба које се, успут, још може додирнути ру- 
ком, време је пармско.
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Понека црква, понека башта, или мост, у пролеће,410 
имају још дух миланског позоришта, али осталом,411 ни тра- 
га, ни гласа. Под Алфијеријевим само трагедијама још, 
закуца412 срце ових старих, чувених, талијанских паланака.

Тек када се пређе у зелену Умбрију, наилази се на 
дах невиније земље, затворене од света413 и на сачувану 
близину старијих облика. По руменим улицама Асизија, 
сиротиња Ђота још је топла, а тамне иконе у вечери Перу- 
ђе, још миле и вероватне.

У зори, сиво и ружичасто Тразименско језеро и сад 
је као пре две хиљаде година, а Проповед рибама и сад 
је јасна и нежна, без досаде прошлог414 и отужности вре- 
мена.415*

Прошлости има, али и њеног трајања.

Лик најстарије Сијене, оне из доба великих победа и 
првог416 богатства, још сасвим средњовековни, јако офар- 
бан, сачувао се, тужан, у сонетима њеног највећег лири- 
чара — страшног пијанца и коцкара —417 чувеног Чека 
Анђолијерија. Живот сијенски тринаестога века, груб и 
диваљ, и сав тај град, већ у то доба мрачна лудница, види 
се јасно у канцонама те бекрије.

Као сви житељи Сијене, и Чеко беше махнито дрзак, 
мало418 ћакнут, симпатичан уосталом, и лажљив, али туж- 
нији од других, развратан и горак, и опор, као онај си- 
јенски ловор што расте под градом,419 слободно.

Отац420* му беше богат зеленаш, прави Кир Јања 
сијенски. Мати му421 беше из чувене породице Салимбени, 
познатих, охолих,422 вукова сијенских. У то доба, грађански 
рат, паљевине и убиства, беху на дневном реду, у Сијени.423 
Банкари и бакали беху узели424 маха над властелом. Да 
се и Чеко родио, било је без икаквог смисла.

Госпођа425* Лиза, мајка Чекова, свађала се сваки дан 
са мужем426 и долазило је и до разбијања судова; ипак је 
кућа била пуна деце. Имала је анђела хранитеља који се 
звао госпар Мино Цопо, што би значило:427 хром. Изгледа да 
је тај рентијер, који је водио финансије госпође Лизе, имао 
удела у свему, па и у Божјем благослову породице. Међу 
првим стиховима већ, Чеко је написао: „Зачет бејах у 
дубоком болу428 и дадиља ми би меланхолија.“

Из те куће, пуне лажи и хришћанског притворства, 
Чеко је бежао у клуб младих и богатих Сијењана, који је 
имао своје раскошно намештене дворане за пијанке и орги- 
је, у којима се стварао прави пакао. Ноћи је проводио под 
прозорима сијенских дама, непорочног, и мање непороч- 
ног,429 гласа. Већ у првим својим песмама спомиње радо 
убиство и сматра га за најбољи одговор на све што вређа 
и задаје бола. Знао је да влада коњем, и мачем, и ножем, 
али је бежао од војне.430*
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Тако му је младост прошла у пијанкама и тучама, и 
песмама, тако431 необично грубим, у то доба „новог и слат- 
ког стила“, када се певало недирнутим, надземаљским дра- 
ганама.432*

Отац му је, у доба сајмова433 по Шампањи, био пун 
дуката и решио се да сина што пре скине с врата. Оженио 
га је лако, неком434 матором девојком. Кљедовски435* 
мисли да је „морала бити богата, јер је била ружна“. Да 
за живота не да сину ни пребијене паре, налазио је старац 
сто разлога, али да их је и дао, Чеку никад доста најамио 
не би,

О тој својој милој жени, Чеко је написао велелепан 
сонет, познат по Италији.436 У њему је описао своју срећу, 
кад зором437 из постеље устаје, као неки матори змај, пре 
но што је намазала лице разним сијенским мастима, фар- 
бама и сириџиком.

Зато је Чеко проводио целе ноћи у скитњи.438*
Стоји забележено, у општинским књигама Сијене, да 

је године439 1291. нађен на улици, после вечерњег звона. 
Градско веће, које је, у то доба, званично,440 забадало нос 
у приватан живот својих житеља, казнило га је са дваде- 
сет сребрњака.441 Увек без пара, чувен песник већ нада- 
леко, отац толике деце, дочекао је да казну плате место 
њега друтови, и то: неки Угацо, брица, и неки Пучо, амалин 
— два коцкара.442*

Ж ељан да се и он покаже у вртовима, при443 вечер- 
њим састанцима отмених сијенских госпођа, где је било до- 
звољено све, али за велике444 паре; да на тркама, чувеним 
у Сијени, трче и његови коњи, и да и он гости своје госте, 
омрзнуо је дивљачки оца, који није хтео да умре, а445 још 
више своју мајку, која је своје паре давала кућном при- 
јатељу. Спевао их је у псеће сонете, који циче и сад још, 
после толико446 столећа, од мржње и зла. Једне ноћи, кад 
је лежао оболео, уобразио је да га је мати покушала да 
отрује, неким прашком.447*

Његове сонете, талијански естети, који много подносе, 
називају хумористичним.448* Мало је сличних стихова људ- 
ска рука написала.

Али је и по овог ћакнутог и грозног Сијењанина дош- 
ла љубав, да га стиша и расплаче, у пречистом болу про- 
лазности и самоће, у страсти, коју су тако отмено сносили 
Провансалци. „Она“ беше кћи једног сијенског крпе, ош- 
тра на језику, а мљада449 и бајна. Пет горких година — 
каже канцона — витлала га је бура, на мору те љубави.450

Умео је Чеко, као и сви Сијењани, дрхтати и сузити од 
нежности, али и рикнути као људождер 451 *

90



Измучен мржњом, мада беше рођени весељак, уморног 
тела од разврата, коцке и бдења, упаљене душе, клекао је, 
као пред Мадону, пред ту младу и бајну девојку напрћена 
носа. Са тужним и вијонским беснилом обилазио је од 
тада град, тражећи свуд ту румену цуру. Први је, у та- 
лијанском песништву, употребљавао реч:452 меланхолија.

Бекина (а ћессћшо значи гробар)453 била је цура сит- 
нога хода и брбљивих усана, али је и ђаво погледао за њом 
кад је изишла из пакла454 и понела у свет своје насмејане 
очи, лепе кукове, и остало. Бистра и проницава занатлијска 
кћи, није пала с крушке455 и видела је одмах с киме има 
посла. Научила је Чека да гуди у анђеоске жице, да јој 
пева провансалске химне, сличне онима којима су тада пе- 
вачи певали дражи Мајке божје.

Увидео је Чеко456* да и  за љубав треба новаца457 и 
завапио у сонету: „Бекина хоће ствари тако скупе, да их ни 
Мухамед не би мого купит.“

Пара није могао доста да набави, и псовке и псећи 
сонети, на рачун старих богомољаца и зеленаша, остадоше 
без последица. Видевши тад,458 да ће изгубити једино што 
му се у животу, дивно и младо,459 јави, „утањи толико да 
се скоро провидео. Не у телу, него што се џепа тиче“.460*

Свако вече, у мирисној Сијени, легао је са страшном 
псовком и ужасом, јер ће му је, можда већ сутра, неко 
други отети. Док460а је  спавао у прљавом дому, после 
страшних,461 породичних свађа, сањао је како га то насме- 
јано девојче лако оставља и вара. Видео је, резигнирано, 
и Бекину462 у правој боји, али није имао снаге да прође 
крај пролећа.463 Написао је тада, презриво, сам себи: да 
га скупо стаје та меланхолија, која га тера у загрљај зе- 
ленаша, а увидео је и то: „да464 се заљубио у неког ко исто 
толико разуме шта је љубав, колико се кућни пријатељ 
њешве маме разуме у звезде“.465

Па ипак, да ли свемоћна чистота пролећног466 неба 
Сијене, или неки дукати, добивени, изненада 467 на коцки, 
тек нешто му најпосле поможе и,468 можда још пре но што 
му власи почеше да седе, осетио је да469 иде дан који: 
један вреди више,470 од свих других. Кад, најпосле,471 зачу 
њен киког,472 под својим грудима, испевао је сонет коме не- 
ма равна тада у Тоскани. Почео га је чистим срцем и неж- 
ним речима, какве већ годинама говорио није. Први сти- 
хови те песме гласе: „За сваку кап воде коју има море, у 
срцу мом је сто хиљада радости.“ Стишан473* и благ, 
заборави474 породицу, кућу, страшне родитеље. Шапутао је 
уморно: „да се, ето,475 попео на расцветану воћку љубави и 
узбрао цвет, што му се даде да и он има нешто за радо- 
вање“.476 Није ни слутио да га грозота будућности тек сад
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вреба, у заседи. Изгледа да је почео да стари, а отац, није 
више, уопште, хтео да плаћа.477* Чеко, као да је шенуо 
памећу, лутао је по граду, као вук, и писао — како сонет 
каже — песме против оних:478 који су богати, а рођени су 
да „буду дрипци“.479

Пошто га је неко480 време варала, Бекина је видела да 
је дошло време да се и она уда, поштено, као и друге,481 
честите госпођице сијенске. На ужасно запрепашћење Че- 
ково, поче све чешће примати проводаџике, а, после482 — 
срећно се удала.

У којим подрумима и крчмама живљаше тада Чеко, не 
знамо. Његови483 сонети, бесни на све што је женско, ве- 
личају тада лепоту једног дечка.484*

Са ружном женом и петоро одрасле деце, Чеко је, 
покуњен и погурен, ишао у сусрет смрти, иза које ништа 
лепо више не чека.465* Његова душа, као отров, сачувала 
се у једном сонету досаде и гађења, који је редак у свету 
по дивљем цинизму, скривеном јаду480 и немоћној, демон- 
ској жалости.487* Тај сонет почиње урликом, полулу- 
дим,488 од жуди убиства. Бити пожар, па свет спалити! 
Бити олуја, па све раздробити! Бити вода и све потопити! 
Бити Бог, па све у бездан стрмоглавити!

Терцине, тога сонета, при крају, гласе горко и сијен- 
ски:489

Да сам смрт, тражио бих своју мајку, 
да сам живот, код ње, остао не бих, 
а слично бих чинио и свом бабајку.

А да сам Чеко, што сам и што сам био, 
младе и фине госпе узео бих себи, 
а старе и гадне другом оставио.

И сад још,490 необичне тишине владају, у подне, на 
тргу Општине, па се јасно чује, као у каменитом дворишту 
неке азијске, или афричке,491 тврђаве, пљусак чесме.492

Она је само копија некадашње, чији су разбијени мра- 
мор и преостале остатке сместили, на493 терасу другога спра- 
та Општине, са које се виде све, љубичасте,494 сијенске до- 
лине. Изузев чесму Пизанаца, која ме чека у Перуђи, овај 
је студенац најлепши међу древним, мраморним студен- 
цима у Италији. По имену већ,495 извор радости, весела чес- 
ма, провансалског назива, Гоп1е496 Са1а.

И Оијена се, као и остале етрурске вароши, мучила са 
водом. Често се грађанима Сијене, полулудим од грозница 
и запаре,497* чинило да под земљом чују кикот водице. 
Тада би настала махнита бушења у дубине, уз подругљив 
смех све Тоскане. Већином су налазили здравицу од креча
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и глине, а једном наиђоше на једну јаму и, у њој,498 нађо- 
ше кип Дијане.

После победе на Арбији, кад је Сијена спустила свој 
уплакани лик међу дојке Богородице (коју499 и формално 
изабраше за поглавара општине), варош500 се још више за- 
желела чисте воде и хладног кладенца, где би сваки си- 
јенски житељ, кад буде долазио да утоли жеђ, видео кип 
Матере божје, место погане, полуголе ђаволице.

Јакопо,501 из породице Кверча, син златара као и оста- 
ли који су зидали ове куле,502 замкове и капије, био је у то 
доба најславнији каменорезац у свом завичају. Општина503 
њега одабра да јој уради радове око чесме, „као што беше 
ред у  добрих мајстора, добронамерно и без подвале“.

Осетљиви и јако504 фини, жељни удобности и чулни, 
као и њени древни преци, у тој црвеној, зрелој земљи, и 
Сијењани су најпосле успели да доведу воду, са далеких 
брда, чак у град, дугим акведуктом, баш на сам трг 
општински. Народ је играо, певао и клицао дуго, под стре- 
лама дивљег Сунца, у505 топлим таласима расцветане зем- 
ље, у част извора.

Године 1408. почео је Кверча рад, кад се вратио из 
вароши Луке, где је био да изреже из мрамора мртво, из- 
љубљено508 тело, госпе Иларије дел Карето, младе и рано 
умрле жене тамошњег тиранина. (Једног507 богатог бака- 
лина, који се четири пута женио чувеним миражџикама, 
па бистрио политику.)508*

Био је изрезао, као неку клупу од мрамора, басен за 
воду, са Дјевом што држи дете. Њ у је, као и сликари 
сијенски, начинио дирљиву и младу, са два анђела, који јој 
стоје са десна и са лева.

Затим је поређао крај ње богиње Правде, Мудрости, 
Храбрости, Материнства, па Умерености и Вере. На крају 
је поставио рељефе Стварања Адамовог и Истеривања509 
из раја, а засебно, на врху стубова, стајала је Реа Силвија, 
мајка Римљана, са два близанца (тако510 да су је, још не- 
давно, и у врло добрим студијама, држали за кип Мило- 
срђа),511 и Ака Лауренција, дојкиња Ромула и Рема. Што512 
се Сијењанима, охолим на легенду о постанку свога града, 
особито свидело.513*

Као нека мраморна клупа из старог,514 грчког позо- 
ришта, сад је та чесма однета на терасу Општине.515 Пре 
је за њу позорница била516 модра, камена потковица уну- 
трашњости Сијене, са дворовима и кулама, а сад, у овој 
висини, из тог полупаног, разрушеног басена, из ког517 више 
не шикћу млазеви воде, види се у небеса бескрајна.

Хоризонт обухвата добар део Тоскане, зелено и плаво 
море брдашца и долина, а тамо где се дизала518 кула, у об- 
лацима се види врх Амијата и вечна игра биља и даљина.
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Испрепуцани и раздробљени мрамор смештен је уза519 
зид и отвара своје тело520 и месо жудним очима.521* Фи- 
гуре кипова су разбијене, једва их има522 целих, али овако, 
као недовршене, утичу још моћније и чудније.

Многи се и не пењу више на терасу, мада је чувена 
са свог видика523 и мада је Буонароти, у младости, много 
загледао рад овога мајстора у Болоњи. Ђакопо дела Фонте 
појавио се тако изненада и развио тако плахо, да се чини 
без везе са прошлошћу.

Ни константинско, ни равенско, не осећа се у њего- 
вом таласастом мрамору, него нека болна сазрелост и етрур- 
ска пуноћа облика. Већ тако рано беше неке зреле чул- 
ности у тосканском, а524* ничег ломбардског и неуког у 
овом сијенском мрамору нема, као у почетку осталог та- 
лијанског кипарства.

Мишљење фиорентинско о пореклу Кверчиног талента 
(особито525 приче архилажова, критичара, Вазарија)528 оту- 
жно је. Прошлост његове уметности је нека тужна страс- 
ност, коју је Содома, цртач његових торза, начинио див- 
ном, а која се крила и вукла, под том топлом и мирисном 
земљом Тирсена,527 донесена однекуд са Егејског мора — 
жудња јужњачка, пошто је, пре,528 била благост источна.

Питомост руке и телесна пожуда, којом је начинио 
крило и пас својих Богородица, иста је као начин израде 
ћутљивих тосканских глава и самртника у Етрурском му- 
зеју Фиоренце.529*

А за те кипове, осмехе, месо и тишину мрамора, писао 
је надрикласик, барокни Вазари: ,,У њима не беше фи- 
ноће.“

Љ уљају се, међутим, и сад још, од живота и тамне 
снаге зачећа, крила његових кипова. Имао је у себи љуп- 
кост, а научио је виткост готике, у којој не беше ничег те- 
лесно деформисаног. Занесено и чулно пришао је телу де- 
војке и смирио се над њим, у вери зачећа благих530 и ду- 
бина пролетних и безданих. Волео је своју Сијену, ради 
њене душе и тела, у којима се тајно обновила сласт ноли- 
ћанска, грчка, морем довезена, кротонска, сачувана у слат- 
кости латинској и разврату тиренском.

Тераса његове чесме прво је одмориште где опет ухва- 
тих везу са нечим што ме беше већ у Пизи обузело, јасно, 
али далеко.531*

Ваздух, ту, бистар и чист, сијенски,532 увек дрхти по 
Општини, што цео дан мења боје и облике, као провидно 
море, над руменим стенама на дну. — На533 дну смо нечег 
бескрајног, и шум је живота нечујан, и светом влада, 
увек,534 модра и мека тама.

Тоскана, са те терасе, изгледа као огроман врт.
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Оно што сатима задржава поглед на тим киповима, то 
је та веза са тлом под њима, дивним тлом Тирсена. Под 
збрком теорија и естетских реклама, огромно јединство 
уметности по свету. И мир, један исти мир, после раз- 
врата.535*

Понекој богињи остала је само глава. Од створеног 
Адама само лепо тело, у истом положају и слично сикстин- 
ском. У Перуђи наиђох, у телу Дучових анђела што сви- 
рају, на баханткиње из Мизије, при плесу, копираном ко 
зна где, са пергамских мрамора и атичких теракота, али 
ова свечана, дорска лепота Кверче, дубља је, и ова тирсен- 
ска чулност дуже је и невидљивије са грчких обала путо- 
вала.

Дубоку добит што ми поклонише лутања по Тоскани, 
називам мутним именом Љубави536 и осећам суморним спо- 
јем, што га зовем благост, са537 видљивим и невидљивим.

Лепота Мудрости је без јасне прошлости, али њена 
глава има лик Аријадне, а тело јој слободно игра од ра- 
дости. И готика стојећих фигура, љупка и мање вајарска, 
има у себи тог сијенског, мутног, оригиналног,538 тако рано, 
али је особито оно што је преостало од кипа Материнства, 
тосканско чудо. Од оштећеног и разбијеног мрамора остао 
је само торзо, половина тела, застрта539 одеждом.

У жељи да се не задовољим баналним тумачењем 
ломбардског и римског, готског и византинског, у талијан- 
ској уметности, тражио сам тајанствено нешто, огппте, уро- 
ђено, што осетих одмах чим зађох у овај дивљи и суморни 
крај540 и што ми се после јави као нешто болно, што кат- 
кад541 узе на себе лик источњачки, мртвила и раскоши.

Неизмерном финоћом био је из мрамора извајан трбух 
Девојке Матере, онда кад још руке уметника ни глину нису 
умеле тако меко да излепе. Иза пуноће и чулности Квер- 
чине, и његове542 готике и латинства, крије се нешто не- 
протумачено и сијенско.

У подне, кад пиљарице спреме своје столове, силазио 
сам543 у подруме пред Општином, где се, око мирисних 
флаша кјантија, купе писари и бакали, да се, као некад 
давно, побију и пободу око политике. Препоручујем544 си- 
лазак у једну од тих крчми, сваком ко хоће545 да машта о 
старом лисцу, тиранину Сијене, чувеном Пандолфу Петру- 
чију.

Макијавели се дивио, том човеку, а он му признаваше 
да влада од данас до сутра и да своје мишљење ствара на 
сат, ,,јер ово време у коме живимо, надмашује наш ра- 
зум“.546*
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Међу луде партије547 банкара, занатлија, мазгара и 
фукаре, он је  невидљиво смештао своје људе548 и тако, као 
светац, владао. Можда је у каквој фиорентинској хроници 
прочитао што о Атини и Периклу, тек,549 почео је да скуп- 
ља око себе уметнике и да мисли о бесмртности духа. Не 
може се порећи да је умео красно да врда, међу Фиорен- 
цом, жељном рата, краљем Француске, и својом ћакнутом 
Сијеном. Мирно и често гледао је смрти у очи, и, не сти- 
дећи се бившег сиромаштва,550 држао се жена из народа.

Кад му беше шездесет лета, године551 1512, одрекао се 
власти, у корист свог љубљеног552 сина, једног обичног 
клипана.553 Походио је, једно време, лековите бање Св. Фи- 
липа554 и сав је свој живот посветио својој метреси, Ката- 
рини,555 кћери једног ковача, жени једног седлара. Умро 
је тихо.

Симондс, енглески путописац, уводи у Сицилију, сти- 
ховима Овидија који се завршавају556 овим узвиком: Рег- 
реШиш уег ев! — „непрекидно557 је пролеће“.

Заволех тај стих и једнако га понављам сећајући се 
Сијене и њених чудних житеља, мистичних љубавника и 
кад су сликари, монаси и монахиње. И сваки пут кад558 
се будем сетио тосканског пролећа, ма где био, по туђини,559 
или у завичају, при крају ћу увек осећати, у полумртвилу 
размишљања, тај560 стих, везан у мени за доба што га 
проведох у том граду.

После заноса што обузима путника од додира сијен- 
ских прошлости и сијенских творевина и ствари, чека ош- 
тра и јасна суморност сијенских личности, давно несталих, 
а још моћних, као и ваздушне појаве, на том древном 
тлу.561*

Крајем XIV века,562 сијенско је сликарство створило 
слику Девојке породиље, у љубичастом оделу, на златној, 
византинској подлози, танкога паса и дивних руку, а теш- 
ких и чистих очних капака. Та радост рађања, која се вра- 
ћа хиљадама година,563 дуж  Нила и Тигра и Ганга и Јан- 
цекјанга, непрекидна је,564 као и пролеће. У њој сам нашао 
утеху565 за себе и за Словене.

Пошто у Сијени ничега пре ње било није, и пошто 
је сликарски занат био сасвим заборављен, и мени се, 
као и Сијењанима, тај дубоки моменат у прошлости ум^т- 
ности италске учинио право чудо. Мада сам давно знао 
да ништа не бива без невидљивих и далеких веза, и мада 
сам, пре,566 налазио ту исту слику пролећа што рађа, у 
мрамору пизанском, у дивљој лирици арадској, у митоло- 
гији норманској и чулности мисирској и у дубокој замиш- 
љености китајској. — Непрекидно567 је пролеће.
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Али тек ту, у Сијени, очи у очи сагледах оно што тре- 
ба славити: рађање.5®8* У њему ми се причини смисао 
Живљења у одређеном569* народу, једина небесна, сфер- 
ска, музикална утеха за младост која је пошла да оде, по- 
сле прве половине жића. Оно је570* очишћење од сељачких 
бесова, спасење од умора571 словенског, који се јавља чим 
се изиђе из анималног. Сијенске Богородице, својом тамом 
и златом својим, изгледају као старе иконе кијевске, а, 
на фрескама,572 као наше, манастирске. И зато помислих: 
није ли над нашим погуреним и пониженим гомилама за- 
сијало,573 те нам се народи толико574 изменише? Засијало 
над безбројним руским лешинама? У Пољској, тужној и 
нежној, пуној играча? По Словачкој?575* Рађање,576 дево- 
јачко, чистота и праисконска моћ, свемогућност и тишина577 
и Слобода.

Нису ли сад, из таласа хаотичних, сумпорних и безум- 
них, почела на нас да прскају безмерна времена и безброј- 
ни животи578 што чекају да их загрлимо и саставимо. Не 
чекају ли сад нас, пре осталих, бескрајна видела,579 пре 
умирања, ради њега, ради рађања?580* У општем, вечном 
треперењу пролазности и празнине, мир и бесмртност, у 
породиљи.581

Тако тек ту, у Сијени, помислих да, њеном благошћу 
и жалошћу својом, бившом, могу створити један нов и све- 
чан израз свога завичаја, каквог давно не беше, шуштање582 
и прах писаног, и поуздање у мутне могућности са земљом 
нашом и смрћу нам.583*

Сликарство хришћанства почело је после неколико 
векова прекида и нерада. Заборављена беше лепота грчких 
боја и латинских фресака, а иконе су рушили и разбијали, 
дубоком мржњом против свега што је сећало паганских 
божанстава и голишавости. У врућини и суши Африке и 
Азије, они који нису знали да читају њина звездана не- 
беса и свепггеничке списе, да се умију, у584* њиним мла- 
ким, и жутим као мед, водама, омрзнуше телесну лепоту. 
Почеше585* се шибати, као суманути и клечати у586 гро- 
зоти молитве и покајања, све дотле,587 док из сасушених 
удова њиних не поче капати свето миро, животињска крв 
и гној.588 Место лепоте играчица и свирачица малоазијских 
и лепих геометријских облика, насликаних по зидовима, 
сликаху Распетог, али тако ружног и кужног, да изгледа- 
ше прљавији од најпрљавијег јеврејског касапа и корин- 
ћанског просјака. Само је Марија, од589 почетка, личила на 
царице византинске и глумице сиријске и заменила, гоми- 
лама,590 Венеру.
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У Оијени XIV века,591* сликари су били заборавили 
птице и облаке, цветове и поља, светла плећа и витке 
ноге женске, лепи трбух Гркиња и Африканки, и знали су 
да фарбају још само повеље, штитове и заставе. Визан- 
тински монаси беху далеко, а пизански мајстори су радили 
само у камену, па ипак, баш ту, у тој дивљој, крволочној, 
средњовековној вароши, пре него ма где у Тоскани, ство- 
рише слику благости што је снажнија од страсти,592 де- 
војаштва што је слађе и моћније од зрелости женске, по- 
родиље, нежне и јако младе593.

Одевена у љубичасто594 и модро, окована златом, она 
се јави у том ратничком граду, као и љиљан у врху општин- 
ске куле, изненадно и дирљиво, као што се у Словенству 
нешто јавља, силно595* и неочекивано. После толиких ве- 
кова нерада, као да прекида није ни било, сијенски сликари 
сликају хеленски, по злату и мрачним подлогама византин- 
ским, страсне и велике очи женске и анђеле младиће, са 
дивним коленима, као у дорских тркача. Кожа и страсни 
израз лица у тих девојака и дечака сасвим су помпејски596 
и жене Дуча, што иду Христовом гробу,597 имају телеса и 
покрете ванредних,598 александријских глумица пантомима. 
Изненада, дубока, жудна, ведра мирноћа тела девој ачког599 
насред Тоскане.

Откуда, тако брзо,600 то знање јонско и финоћа сицил- 
ска, у мрамору Пизанаца и сликарству сијенском, у песниш- 
тву тосканском? Личност Богородице одједном тако дево- 
јачка и љубавна, дубоко жудна и пријатна, ваздушна и 
радосна, при порођају? Где и шта се догодило у свету, 
невидљиво дотле и силовито одједном, што је сву ову 
земљу здружило и све ове крајеве обузело?

Средњи век је прошао, каже се; изумрли су безумни 
и сулуди, престаје тама јаловог хришћанства, мрачнога 
јеврејства, страха од пакла, самоће, нема више верских 
ратова. Путници601* са Истока и азијских мора, боје као 
вино, долазе, каже се, међу Прованеалце, пробуђена је 
чулност романска и снови о афричким палмама и шедрва- 
нима. О602 смрти се не зна више603 ништа.

О не, много пре се све то збивало. У сазрелом је воћу 
разлог, не у пролећу; у завичају се родила жудња, не у 
туђини: у Тоскани самој све се десило. Све је то давно, 
а не сад, довезено морем,604 боје као вино. Мишљах и ја: 
да пут овај мој талијански тече као слап605 за мном, пун 
трепета звезда, у завичај, али ни раскош равенска, ни 
чулност тосканска, ни мудрост јонска, сијенску Љубав,606 
изненада, није створила; у земљи ту је, својој,607 сазрела. 
У родном моме крају чека ме судбина, а ја луд мишљах 
да је из туђине доносим. Запгго и откуд не зна се, у  Срему
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милом трешња ме расцветана чека, исто тако фине и бла- 
ге боје као ове што сам их овде видео; зашто и откуд не 
зна се, и овде, вековима је нешто тихо клијало, тако мирно, 
тако благо, испод времена, дивљине и покоља.608*

Тако се исто у Пољској нешто давно спрема и догађа, 
и свом безмерном Русијом лаганим ходом пролази,609 што 
мишљах да сам ја у Тоскани нашао. Спрема се, клија 
тако благо, из мог изнемоглог Срема. Обучем010 ли га бићем 
својим, биће моја благост и словенска утеха, на дну једног 
туђинског списа. Нема јој трага и нема јој доба, као што не 
беше ни сијенској, назваће се и она Љубав,611 али зар ће 
ко знати да је нас ради по Тоскани шапутана та љупка реч 
словенска? — Непрекидно612 је пролеће.

Кад је сликар Дучо ди Буонинсења у месецу јуну 
године613 1311, после три године рада, завршио иконостас 
за цркву Сијене, о ренесанси, доласку Грка, пропасти Ви- 
зантије, читању Тукидида и Еврипида, није у Италији било 
ни говора. У дивљој и тамној Тоскани ипак се појавила 
свест о свемогућности614 Породиље, не жентурине, него 
девојке.

Влада огаптине, господа Деветорица, наредила је опход 
и литију свих житеља од дома уметниковог до олтара где 
ће слика да се постави.

Литија, са упаљеним воштаницама, Влада и сиротиња 
носили су слику Марије, главара615 сијенске општине, по- 
јући раздрагано. Бакали и занатлије затворили су своје 
радње, а616 само сликар није учествовао у опходу, да не 
би срамотио свој родни град својим одрпаним оделом. Он617 
је, с дубоким уверењем у непрекидну везу свога бића и 
своје слике, исписао по икони ово: „Мајко света божја, 
буди Сијени узрок мира, буди Дучу жиће, јер те наслика 
овако.“

Та икона још постоји618 и њено модро, чудно биће не 
може бити узалудно.

О животу њеног сликара једва се што зна, али је та 
слика почетак свих расправа и књига о талијанском сли- 
карству. Над њом се води борба о питању да ли је заче- 
так обнове у сликарству талијански, или византински?619 
Сијенске Богородице постале су биле620 узор на свем полу- 
острву, а после и по целом621 свету, све до Русије, а не- 
протумачена је њина лепота и постанак њин недокучив.622*

Око тих Богородица, Породиља,623 а још девојака, стоје 
занесено анђели, али су оне грдне и високе и надвисују 
све живо, својим накитом од злата, таме и светлости. Анђе- 
ли ти и светитељке око њих, раскошни и страсни, имају 
исте очи, одежде и ставове, као Гркиње из последњег,
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хришћански платонског доба,®24 александријског. Дах и  жар 
ове мале галерије најстаријег сијенског сликара, у музеју 
прашном и старом, таман и чулан, али сликарски мислен 
и чист, исти је као у грчких слика изнад мумије Таиде, 
у париском азијатском музеју. Анђели имају олимпијске 
главе, обасјане помпејском светлошћу. (Света625 Агнеса и 
света Агата су потпуно модерна бића, под јеврејском одеж- 
дом, неизрециво фине боје лица и врелих женских удова, 
са очима тврдим и мирним као у мачке Бодлерове — ме- 
шавином метала и ахата.)626

Дучо је носио душу827 под грлом и открио је  читав 
свет тоскански, створивши школу сликарску која је вели- 
чала неизвесност и запупелу таму рађаша, место јаловости 
провансалске.628* Његово знаше беше и античко и готско, 
право сијенско знаше; тако је својој Сијени показао стас 
женски и жар анђела, у  недостижним позама породиља 
и љубавника,629 занесених пролећем.

Под шеговим иконама рекох себи: ето, на ничему са- 
зидаћу брдо. Испод мог Београда, ничег и нема, до Сло- 
боде. Не везују ме старе форме ни обзири,630* плаве шуме 
србијанске једва се виде. Прах и вода, ваздух и  осветљеша 
састављају крај у ком живим. Принећу себе пролећу,631 
ослонићу леђа о трешшеви и вишшеви632 Срем и, невид- 
љиво, ни хваљен, ни исмејан, састављаћу телом својим, 
изнемоглим,633 блато и траве, брда и облаке, а кад буде 
готово, духнућу, као што се духне на лист јесеши. Свет је 
лак и народ ћу да створим. Ваздух је око мене.634*

Све635 то ја  путујем, помислих, ради намучене Русије, 
све то ја  путујем, помислих, ради мог636 Срема. Њ у сам 
срео у расцветаној Тоскани, вратила се, у кружешу вечном, 
шена се снага девојачка може опет засејати у мом завича- 
ју  687 Носи свет на дојци, витка, мирисна и зачета, лакога 
хода, пред мојом грозном и јадном земљом.636 Насликана 
је  тамним бојама у Сијени и,639 огромна, танко и оштро 
обуздана, свемогућа је.

У нашој земљи, помислих, мрачној и тврдој, писаћу 
о зачећу, као о звезди пгго сја, о могућности спасеша640 из 
горких и сланих таласа, бљутавих при утапашу. Писаћу 
ших ради о зачећу, као о невидљивом пгго гуче, ћарлија 
и хлади. Употребићу ради тих безбројних Гогољевих бедни- 
ка Тоскану, а мислићу на Словенство, с пригушеним је- 
цашем.641*

Завичај ћути и ништа о том не зна, а642 ради шета 
сам путовао, ради тих земаља што лебде у  магли испара- 
ваша вода и дижу се у шумовите горе, још модре. Пи- 
саћу о Породиљи,643 тамној и слаткој нади, чистоти,044* 
ради оних што помреше по петроградским улицама, по 
нашим бедним паланкама645 и у туђини, надајући се свему
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од Словенства. Прикрићу се у писању о зачећу;84* своју 
дубоку вољу поремећења и задржавања тока;647 наметнућу 
смех ходом његовим, тананим и финим, у  нашој земљи пре 
незнаним, у нашој земљи простртој по смрти. Помисли ли 
се то, обузима мир. Каква648 тишина! — и писање, и пут, 
слива се у смисао дисања због других, за многе, па се мут- 
но, под очним капцима, са стасом девојке јављају и  бурни 
таласи брда и дубова завичајних.

Тако, патетично^ш апутах себи, пред конструкциј ама 
сијенских резача и лирским композицијама сијенских сли- 
кара, који своју Породиљу наметнуше свој Тоскани, и 
спасоше је од горких и безумних, семитских нагона Азије 
и венеричне Африке.

Дучо је познавао и лепоту старих,®50 грчких позорница; 
откуд, бог ће знати. Ж ене под крстом, жене пораниле 
ка Христовом гр>обу, и оне, при скидању леша са крста,651 
знају покрете уздржљивог бола, насликане у бојама дубоко 
зеленим, и плавим, и модрим, а засуте златом. Научио их 
је са минијатура старих псалтира, као и наши средњове- 
ковни, манастирски сликари, до којих је чак, као и до 
њега (ко зна откуд, јер грчка није),652 допрла радост653 
сликања дојке, тамна, сиријског654 порекла. Отуда су цари- 
ца655 и светитељке исте, високе, смртно бледе, са огромним 
црним очима,656 као Александринке.

Нема мајстора који је умео у XIV веку тако да мисли, 
као овај режисер и играч, незнани сијенски сликар, на сво- 
јој прецизној слици скидања Христа, у једној нагнутој, 
накривој композицији ставова, оа тупим, дивним коло- 
ритом.

Дучове су жене одевене као монахиње које су пре биле 
голишаве играчице, преливене амбром и окићене бисерним 
гривнама и шафранове657 боје свилом. Занео је  Италију 
женом на чијим се уснама отвара осмех, као шкољка, 
после толиких столећа,658 као на архаичним младићима 
грчким, мисирског, крутог држања; занео женом која је 
још девојка. Зауставио је плач семитски и хришћански, 
надом у зачеће,659 што гуче и ћарлија.660*

Пре него што се отпутује из Сијене, кад се већ зна661 
њена земља, њен говор, њено црвено, прегорело биће — 
старо662 и издржљиво као етрурски црепови — умеша се 
и у живот сијенских мајстора. Сијена се663 претвара у 
једну мешавину мисли, у којој више није сасвим јасно, 
шта постоји, а шта је прошло.

На зидовима општинског664 двора насликао је Амброђо 
Лоренцети, у почетку XIV века, сву Сијену, алегорију до-
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бре и зле владе.665 Те велике, искварене фреске, дуго ту- 
маче свим путницима. Због666 њих су написане разне књи- 
ге, у којима историчари и критичари мудрују, али се нико 
више, заправо,667 не распознаје у гомили тих Влада, Хра- 
брости, Разума, Уметности, Великодушности и Правде,668 
насликаних као огромне женетине, по римскоме узору. На 
фресци669 која представља Сијену под добром Владом — 
то670 јест оном која је слику наручила — опет671 је ту та 
модра,672 црвена Сијена, са својим безбројним, тврдим ку- 
лама. На слици је сасвим непромењена. Ж ивот је у  њој 
видан, као што беше, једног дана, године 1338,673 када је 
сликана.

Младе даме јашу,674* под сводовима се виде ученици 
са учитељем и занатлије. Пред дворовима,675 десет госпо- 
ђица, у новим тоалетама, игра. Понеко се, и сад још,676 
тим фрескама заноси. Американке их фотографишу;677 пре- 
циозни Барес их и не помиње.

Под градом, међутим, хладовитом Сијеном, и у нај- 
већој врућини леденој,678 сликар је за мене насликао прави 
рај, независан од Владе и добре и зле, ни од кога похваљен, 
непримећен;679 расцветане сијенске долине. На њима се 
виде замкови и путеви и ведре позе земљорадничке, али је 
нарочито земља лако и мило насликана, јапански.680 За 
мене је то једна од најмодернијих слика целе Тоскане; 
њена брда, воде и дрвеће, примитивни по изгледу, рафи- 
новани су и сигурни, као најновије, париско.681*

Уосталом, оно што једнако понављам и што сам давно 
знао, али што је тек ту, у Сијени, постало ведро682 и ра- 
досно, најчудније у свој прошлости, то су те везе, непроту- 
мачене и неизвесне. Та александријска окупаност анђела, 
те помпејанске чулносги у лицу првих тосканских свети- 
тељки, тај етрурски мир смешења,683 у телу Богородица, 
драматичност са грчких ваза у сценама Дуча.684* Има не- 
што свемогуће и свезнајуће, у даљини, што нас обасјава као 
Месец, мирно и хладно, умрло и вечно; што нас685 доди- 
рује планинама и биљем, које никад сагледати нећемо. У 
љубави686 нам африканске палме додаје, над смрћу нам 
снег Казбека навеје, у пролазност љубичасто,687 морско 
биље наноси. Име му је Неизрециво.688*

После топлих689 вечери, замрачи' се сва Сијена, са 
својим дворовима, црквама и кулама; долази и у њу замор 
и изнемоглост, па се буди у зору, сва бледа. У та жута 
и свилена јутра, препоручују690 разгледање слика Симона 
Мартинија, последњег великог мајстора XIV века, тру- 
бадура мадона, пријатеља Петрарке.691 У јутарњем освет- 
љењу, после непроспаване ноћи, његова дела нарочито де-
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лују вм То знају, у  Сијени, и портири. Американкама се 
дакле, пре подне,693 Мартини сервира.

Очи се, после неколико дана, лепих боја толико засите 
да, пред полазак,694 примају још само ванредне мисли сли- 
карске. Мартини их је збиља имао. Био је сликар поро- 
диља, као и остали сијенски сликари, али финији и мек- 
ши од свих. Обожавање Марије, и заврнутост мозга,695 
неоплатонска, постала је код Провансалаца једна љубавна 
лирика, у којој су све госпе анђеоске. Тосканци,696 од те 
јалове, отмене даме, удате за другог, начинише Девојку697 
породиљу, коју су сликари698 сликали. Мартинијеве слике 
су дубоко светле, као Дантеови сонети, а чисте и надзе- 
маљске и охоле, као неизвесне мисли и дела Кавалкантија. 
Иза његових слика као да је699 јутарња Сијена, висока на 
брду, светла, тврда и хладна, као звезда над зеленим и 
модрим таласима поља. У њима су боје свилене, и шуште, 
уздржане, а чудне и страсне, као све у овој земљи, у 
јутру. Био је мајстор женског грла, руку и очију, а мо- 
дели му беху девојке аристократије. Нису то обичне ва- 
рошанке фиорентинских сликара, него чудна и ледено 
осетљива бића,700 на сваку зажарену кап страсти. Али се 
у очима тих пизанских, сијенских и анжујских, напуљских 
властелинки, оачувала благост, у којој је сва Тоскана нашла 
спаса од ужаса и жалости, девојачка, болна, уплашена 
свест пролећа, као на Благовестима Мартинијевим. Њин 
трбух је тако фино сликан, као сијенска701 хумка, над 
којом дрвеће пупи. Барес, увек под магијом својих толед- 
ских студија, налази да су главне црте у карактеру Сије- 
не: озбиљност и чулност.

Мартини је живео после Дуча, међу многим сијенским 
сликарима који су наследили сликарске идеје, лирику и 
строгост,703 првог мајстора и разнели је по Италији. На 
зиду, у општинској дворани, као и Дучо на својој икони 
за олтар, Мартини је насликао703 Дјеву са дететом, на пре- 
столу, окружену анђелима и светитељима. Сва је слика 
извезена и окована златом, и, мада је јако оронула, још 
светли рајском љупкошћу, коју је Петрарка у своме при- 
јатељу толико ценио. Мартини беше насликао умишљену 
Лауру и слика покојнице704 се песнику толико свиђала да 
је, сликару у част, испевао сонет у коме каже: „Ма, дак- 
ле,705 мој Симон беше у рају?“706* За само дело имао је 
љубазан707 хуманист не мање слатке похвале. Описује га 
стихом:708 „Дело беше збиља од оних што на небу могу се 
замислити, не овде међу нама, где удови навуку на очи 
вео.“

Фреска, коју сам дуго гледао, слатка је и византин- 
ска,709 још више него Дучова, мада у њој има много про- 
вансалског, а светлија је и мање драматична. Анђели су
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му лепи и млади као авињонски пажеви, а десно, под пре- 
столом царице небесне, иза које се већ диже француска, 
фина, оштра готика, стоји анђео лепши од свих других 
хпто сам их у Тоскани видео. Знам, таква ме Сввта Клара 
чека у Асизију, колевци љубави, од руке истог овог сли- 
кара.

Богородица, каткад710!,‘ прецизна и перверзна, садржи 
сву прошлост малоазијску, виткост и болну префињеност 
кћери Аменофиса, на египатским фрескама711 и тишину и 
мир асирских тапета, на којима, већ видан, сјаји знак Сун- 
ца и Месеца и звезда, што су ту, и на овим тосканским 
сликама.712*

При крају, пред одлазак, упозна се још један мајстор 
сијенски, највећи, што збуни својом тамном душом, мутне 
снаге и жалости.713

Мајстор чији су цртежи таласасти714 и финији од Ра- 
фаелових, чија је површина често мирнија и светлија од 
површине умбријске, а чија је  туга и сликарска мисао по- 
мешана са слутњама, тешким и дубоким, често оштријим 
од Леонардових.

Чуднији од свих Сијењана, прави медени производ 
етрурске чулности и земље гробница подземних, румен је 
и модар, лак је и лепљив, мутан и свилен — Содома.715

Што је најчудније, тај сијенски мајстор, већи од свих 
других, беше дошљак, из ветровитог, чистог и оштрог Пи- 
јемонта. Родно му место беше Верчели. Отац му је  био 
обућар. Ипак је данас, више од свих других, представник 
горкослатке Сијене, у  коју је дошао случајно. Као да је 
завичај716 празна реч, и неизвесно нешто, и као да посгоји 
само, вечно,717 Слобода.

Содома, ћакнути, луди, Содома, будала,718 Матачо, како 
га монаси зваху. Содома, сликар брачне ноћи Александрове 
са Роксаном, тихом као ружичасти лед, на висоравнима 
медским. Содома, обожавалац719 мистичне драгане Христо- 
ве, падавичаве свете Катарине720 сијенске, страсни цртач 
њених ногу, бедара и груди. Содома сребрни, Содома аме- 
тиста, Содома тамни721 као ћилибар, Содома жалосни722 
због лепоте тела која је пролазна. Содома бедни, Содома 
остављени, ничији. Содома горки, демонски, Содома бези- 
мени, пожудни и слободни.

Тако је  велики да га, вековима, нису ни спомињали. 
Тако је  таман да су га овенчали срамотом и завишћу, а 
тако је мутан да се распада у Сијени, али723* урођен, ви- 
ше него онај љиљан камени што остаде у врху куле 
општинске, над Сијеном.
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Име му је  Содома, а право му име ни град у коме 
живљаше не рече: зваху га, тако,724 срамним и бестидним 
именом, што им, у оно доба, није725 сметало.

У трршаестој г о д р ш и  дадоше га на занат, да учи сли- 
кање и фарбање, особито црквених прозора.726* Тако је 
у своме завичају научио шарати. Мало727 млитаво, како то 
у верчелских мајстора беше обичај, али љупко и лако.728* 

Вазари, који га је целог729 живота мрзео и, као баба,730 
оговарао, записао је: да га трговци и агенти банкарске куће 
Спаноки године731 1501. наговорише да дође у Сијену. 
Паланчанин,732 и не баш пробирач,733 у  својим манирима, 
Содома је  имао тада двадесет и четири године. Био је734 
лепушкаст и лакомислен, али није био, као што би ака- 
демски Вазари желео, обични клипан.

Сијену је затекао баш онако како је доликовало735 ње- 
му. Румена и помодрела, мирисала је већ тешко, као на- 
трула,736 лепа јабука. Двадесет револуција имала је, међу 
зидинама својим, за последњих неколико година.737*

Надувен и дедак, Вазари је мрзео овог младог лептира 
и весељака, ову ласту и голуба сијенског, што се китио и 
шепурио и пред738 женама, по улицама сијенским, као ћу- 
ран. Каже да је Содома успео у Сијени више због својих 
лудорија, него даром својим и радом. Содома је, међутим, 
пао као мува без главе, у све то црквено млеко и мис- 
тични мед сијенског сликарства, отврдлог,739 од традиција, 
примера и закона. И он је почео да слика Богородице. Ва- 
зари каже да је при томе цртао скулптуре Кверчове,740 
учећи на њима позе и дивну мекост тела породиља.

Прве године своје славе и заната провео је у ма- 
настиру Монте Оливето Мађоре. Пут један мирисан, од 
винове лозе и маслина,741 на брегу, води сад у742 манастир, 
и диваљ и питом, у том врућем крају, далеком од света. 
Нико,743 ко у  Сијену дође, не пропушта да оде и пре- 
гледа чувене фреске Содоме, које је насликао на зиду 
манасгирске трпезарије. Аутомобили сваки дан односе при- 
јатеље уметности,744 из хотела, али је дивно путовати до 
манастира на воловским колима. ванредним у околини 
сијенској. После неколико сати вожње, по сијенским врто- 
вима и небесима, стиже се у манастир, као у неку 
огромну тврђаву, или гробницу, под високим чемпресима.

Монаси су се ратосиљали тог дошљака, који је био 
ћакнутији од најћакнутијих Сијењанз, али су га добро 
запамтили. Насликао их је, по зиду, у фреске своје, сва- 
ђалице и пијанице, грошићаре и блуднике, како се нису 
надали. Умео је да их развесели, кад је хтео, шалом 
својом и лудоријама745 а још више својом малом мена- 
жеријом, бог те пита каквих птица и мајмуна, коју је 
сељакао свуд за собом. Да је сликао у женским манасти-
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рима, као што се дешавало шаљивчини Буфалмаку, код 
монахиња, којима се особито допадаху746 мали анђели нгго 
личе на малу децу, и он би им,747 свакако, готов на све, 
понудио, да им начини748 сасвим сличне, живе.

У том ћакнутом животу, међу монасима који су и 
сами били сликари, свирачи и вртлари, у тишини сунцем 
заливених маслина, која је и сада млака749 као и пре 
пет стотина година, постао је мајстор.750

Био је демонски даровит, а сликао је олако и брзо, 
често аљкаво. Књига манастирска у којој се бележаху751 
издаци, сачувана је и прича о његовој веселости и лако- 
мислености. Плату за пет фресака дао је неком племићу 
што је дошао у манастир да се покалуђери, за његово 
богато одело, мач и остало. Обућарски син обукао је све 
то и дивио се себи, као јунак. Становао је заједно са 
својим животињама, у једној ћелији, а752 нарочито је во- 
лео једног гаврана, којег753 је сликао на фрескама и који 
је  умео да брбља.754

На зиду755 манастирске трпезарије требало756 је да 
наслика живот светог Бенедикта, што је Сињорели био 
започео и прекинуо. И збиља је насликао фреске као 
наручене за монахе.

Садржај њин требао је да обради по биографији све- 
чевој, коју је написао један други светац, а757 Содома 
изабра најбоље место, где пише,758 како је неки завид- 
љиви калуђер „Флоренције, не могав да му убије тело, 
покушао да му задаови душу. Зато му посла седам мла- 
дих жена, да голишаве играју пред монасима, како би 
у њиним душама пробудиле блудне мисли. Свети Бе- 
недикт, утледавши их и страхујући за своје младе уче- 
нике, одсели759 се из манастира“.

Содома је насликао, одмах на првој фресци, калу- 
ђере и блуднице, што улазе кораком плесачица. Вазари 
прича чак да је Содома, „који је био без части у своме 
сликању, као и у другим стварима у животу“, приредио, 
тајно, неки бал голишавих жена у манастиру, које је 
обукао тек када виде срџбу игумана. Новији, прому- 
ћурнији,760 археолози мисле да је то било само на слици.

Фреска је сад прилично бледа и опала, мада је по- 
најбоље сачувана, али две високе играчице, једва одевене, 
снажне и велике,761 као каријатиде, нико ко их виде, 
не заборавља. Обе се једва држе прстима, дивним и дугим, 
при игри, држећи у руци, једна биљку, друга воће. Косе 
су им као змије,762 савиле се око грла. Плавуша, која је 
најближа зажареним калуђерским очима, у провидном, 
бледоплавом, грчком платну, меком као да је са острва 
Коса,763 љуља се на ногама тако лепим, као у најлепших 
античких Дијана. Њена се одежда као од ветра завитлала;
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тако су одежде сликане свим™ анђелима и женама тос- 
канским, као да су сликари хтели да сачувају лик грчких 
Победа, што су слетале. Ванредна је, и сад још, та игра- 
чица;765 као да је сестра оне Нике са острва Самотраке. 
Ко ли је била та висока, дивна девојка?768

И на другим фрескама његовим, можете је препоз- 
нати.767*

На другој фресци сачувао се његов аутопортре. На- 
сликао се пред кућом свечевом, како је застао, у огртачу 
црном, свиленом, везеном златом. Велике његове очи и сад 
гледају, а пуне и модре усне, као расечено, натруло воће, 
и сад још,768 чине се сочне. Ниједно лице тосканско не 
знам тако блиско свим гресима и страстима, али и ван- 
редно. Само опис Катилине, у Салуста.769

Живот тог дивљег и тужног генија лрошао је, тако се 
савременицима чинило, улудо. После неколико година у 
манастиру проведених770 живео је у сјају и страшној рас- 
кбши Рима. Сликао је Папи и банкару Киџију. Вазари пи- 
ше тада да:771 „та животиња траћи време у Риму, са сво- 
јим бестијама и лудоријама. Ваља772 се по земљи и не 
гледа посла“.

Папа га је отпустио,773 заједно са старим Перуђином 
и заволео младог Рафаела, који је био оличена учтивост. 
И у Риму Содома је  створио774 једно бесмртно дело. На 
зиду римског дворца банкаревог, насликао је брачну ноћ 
Александрову. После се вратио у Сијену и остао до смрти 
њен житељ. Оженио се богато и имао децу.775*

Постао је  отмен и дописивао се са Гонзагама и Алфон- 
сом од Есте, а776 живео и путовао као неки велможа.777*

Постоји његова пријава имања, која је била за све 
Сијењане обавезна законом, и, мада је  тада имао већ пе- 
десет и четири године, ево шта је пријавио: „Прво, имам 
један врт, код Гоп1:е Ииоуе, где ја плевим, а други беру. 
Једну кућу у Валероци и са њом778 парницу, против Ни- 
коле де Либрија. Имам једног мајмуна и једног гаврана 
који зна да говори; држим га да предаје речитост једном 
затвореном магарцу, који је теолог. Једну буљину, да пла- 
ши вештице;779 два пауна, два пса, два мачка, једног кра- 
гуја, и шест кокоши, са дванаест пилића, и две морке, и 
много других птица, које би било дуго набрајати. Мал’ не 
заборавих најглавније: имам три одвратне, зле бестије, три 
жене. Најзад, имам тридесеторо одрасле деце и Ваше 
Екселенције признаће тек да, у том погледу, могу да се 
мерим са ма којим богатим гаваном. Уосталом, онај који 
их им.а дванаест, ослобађа се, по статутима, од општин- 
ских дажбина. У том Вам се смислу препоручујем и 
здравим Вас.“
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Био је напунио кућу драгоценим оружјем и источњач- 
ким одеждама.780* Некромант и заинтересован свим тајним, 
иеточњачким враџбинама, накупио је читаве хрпе рукописа 
о магији. Постао је пријатељ старих, владарских породица, 
али је под старост узалуд трчкао по Тоскани и сликао на 
све стране: рука му је отежала и почео је да сиромаши. 
Вазари, који га је  до смрти пањкао, каже да је умро сам 
самцит, у беди.781*

Нисам знао да ће ми биће Содоме бити један782 од 
најслађих доживљаја у Сијени, да ће ме његова болна783 
чулност вратити у збркану784 тугу, из које се једва отех,785 
на том тосканском путовању.

Зар786* сад, кад видим благу, изванредну наду, фи- 
ноћу бивања свега што ће бити, сребрну мрежу над све- 
том, тако лаку, зар да787 клонем, опет, у тамну и тужну 
језу телесну? Провидан свет, тишину душе као снег, шум 
листића788 што се стресају, видех и чух, још јуче, по глат- 
ким и хладним иконама Девојке. Зар се није чинило да 
престаје жудња, да оштри облици звезда, воље и ума, 
светле и трепере као лед, у ком је  заувек мир? Чинило 
ми се да сам у очима сјединио све дубоке и страсне биљке 
духа,789 да у  једно благо зеленило зарасту, што ће ме790 
љуљати одсад, без шума, као испод вода, из којих не могу 
изићи.

Од Содоминих играчица, вратих се791* изнемогао. Ти 
шина и ведрина земаља и винограда учини ми се лажна, а 
из влажних, грозничавих зидина древне Сијене, допирао 
је пригушен плач. Ако ни зачеће није тако чисто, као што 
га замишљам,792 шта онда, куд онда? Смрт ће се вратити у 
осећаје798 и страст ће ми трести опет колена, иста она 
страст која тресе ребра хртова и крила бубица.794*

Тежак је и раскОшан утицај слика Содоме.
На уљаним сликама никад795 мајстор није постао. То 

је било за вредног, гситомог, добро васпитаног младића из 
Урбина. Овај сиромашак из Пијемонта био је луд и да- 
ровит, око и руке његове волеле су оно што је бездано, 
као бурно небо, мрачно под муњама. Фреске се раде хитро 
и непогрешно: оно што се једном потегне више се никада 
брисати не може; зид све упија. Тај796 аљкави, млитави 
сликар, у  зиду је одлично шарао.

Играчице пред светим Бенедиктом ванредно су дело, 
мада су почетничко.797 Кад се од њих вратих, Тоскана ми, 
дотле пролетна, показа своје наличје, помешано са изне- 
моглошћу, вином и жалошћу. У свету опет приметих љу- 
бичасто, пролазно и  бездано.

Учиниле су на мене, и на свакога 798 дубок утисак. На 
оиалој фресци, она играчица што долази са десна, изгледа 
копија неке римске Уепиз СепНпх. Одежда799* те огромне
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девојке пада мрачна као тама, лева јој се рука, у  којој држи 
цвет, из ње помаља бледа и светла, као танак, оштар, први 
део Месеца. Ноћ је то. Тама и безумље и смрт, и ништа је 
од монаха не одмами више; сване, али се опет спушта.800*

Велика и тешка играчица, са десна, саевим је скулп- 
тура. Можда су то збиља ставови Кверча,801 стари ставови 
Етрураца, брутални и здрави. У њима нема ничега802 новог, 
али ни декадентног. Робустни је то, велики,803 реализам, 
земљана снага, печена глина, што се понавља. За данашње 
око, ноге у те куртизане на фресци тешке су, као у слона. 
ПЈа ипак,804 има заљуљано крило, па ипак игра, са цветом 
У РУЦи.

Она друга, плавуша, улази као алегорија ренесансе805 
у моју напаћену и замишљену, бледу и модру Тоскану, вит- 
ких и никад разголићених девојака.806* Љупком и гроз- 
ном,807 тосканском добу је  крај; Дантеовом свету, што, као 
Млеци на води, стоји на снази и пучини небеса и ума. 
Мишљах да будућност своју и цело једно брдо могу, на 
ничему, да сазидам,808 напором воље, сугестије и зеница 
упртих у звезде; мишљах да ћу цветањем и опадањем 
лишћа да владам из тишине, болним и дугим уздржава- 
њем даха.809*

У ствари, то је нека Флора, или Церера, коју је Со- 
дома негде видео, као и ове римске колонаде, сводове и 
лоџе, иза манастира.810*

Плава и тешких зеница, некада је извесно Гркиња 
била, не као оне сијенске породиље, танких очију, азијски 
уских.811* Содома је античке812 играчице увео, са јонском 
чулношћу, у сијенски манастир, а та девојка, у  одежди 
боје аметиста, остаће занавек у Тоскани, као мраморни стуб, 
окићен љубичицом.

Пред813 полазак из Сијене, она ми још једном отвори 
своје ружичасто, делирично месо814 и своју падавичаву и 
горућу душу, огрнуту црно белим плаштом. У816 бићу своје 
чувене и познате светитељке, свете Катарине810 Сијенске, 
која за живота беше оденута крвљу,817 „пурпурним покло- 
ном“ Христовим, који толико спомиње у својим екстазама.

Содома сликар и Катарина818 доминиканка, сладострас- 
ник и аскетка, вереница Христова, стопили су се у ванред- 
ном браку, чији мутни мирис допире, и сад још,819 до пут- 
ника и прати га неко820 време, док се Сијена губи у брдима 
И нестаје.

Она, у писму у821 коме занесено размишља о распе- 
ћу,828 пише да је „узрок свих ствари љубав“, а823 на сва- 
ком свом написаном реду оставља густи, делирични дах 
свој, модар као824 платонизам, мада је допрла, у својој лек-



тири,825 једва до светога Павла. Он, на свакој својој фресци, 
сладострасној и плавој, мутној као да је покривена маглом, 
огкрива болно месо што жуди и слути.826*

Фарбар чоха, Јаков Бенинказа, са827* својом женом, 
Лапом, беше изродио двадесеторо деце, кад му године828 
1347. падоше са неба близнакиње, од којих једна одмах 
издахну,829 при рођењу. Друга, што оста жива, назва се Ка- 
тарина.830*

Кад831* девојчици би шест година, нападе је први пут 
душа, тако да се запали и паде од екстазе и виде прво 
своје привиђење. Учини јој се да сагледа Христа, окру- 
женог свецима832 и да чује како је позива да живи са 
Њим у пустињи. Од тог дана, како сама написа, „није 
била више дете“.

Када је навршила дванаесту годину, доба у које Си- 
јешанке сазревају за удају, мати је  поведе у бању, не би 
ли како упецали каквог женика и нашли за девојку срећу 
и згодну прилику. Но Катарина833 је проводила и дане и 
ноћи у посту и молитви, шибајући се немилосрдно по 
голом телу; ошишала је косу, и кад јој богиње унаказише 
лице, постаде права ругоба. Најпосле и мати увиде да за 
њену удавачу младожење на овом свету нема. Тако је 
Катарина примљена, после,834 у  Самостан доминиканки, 
отмених и разочараних сијенских дама, које се називаху, по 
свом црном и белом плашту, „Огрнуте“.

Брзо се прочу ради својих чудеса, посета код самрт- 
ника и кужних, ноћних својих бдења и општења са Хрис- 
том, после којих су је налазили онесвеслу и ван себе, на 
хладном тлу ћелије, обнезнањену од милина.835*

Била је зором крвава од шибе, изнемогла од сласти 
надземаљских и тамних. Модерни њени биографи и кри- 
тичари, Барес, Мишчатели, Даглас, Јергенсен, покушавају 
да је прикажу као хистерику, аскету, абнормалну и ванред- 
ну у сексуалном.836 Била је нетакнута и сва горућа, ћак- 
нута и сва црвена,837 као и њена Сијена. Рођена да буде 
блудница као и остале Сијењанке, хтела је да буде мртвац 
још за живота838 и успела је. Сматрала се, озбиљно, вере- 
ницом Христа.839*

Јаук њене похоте и стида често се чуо из ћелије, али 
га слава њена претворила у  крик усхићења, дубоко пош- 
тован у свим црквама сијенским, украшеним њеним именом 
и сликама. Провела је младост и пролећа у прљавим си- 
јенским рупама занатлија, обилазећи болеснике и робија- 
ше, и међу политичарима, што су се, у то доба, клали, као 
бекрије,840 по крчмама. Писала је безбројна писма Владама 
и Владарима841 и јаучући призивала Папу да се врати сво- 
ме стаду као пастир, све „у име љубави и слаткога Христа“.
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Пиза је дочека као царицу, руље се тискаху њеним 
путем, љубећи јој скуте, око бледих ногу, а842 Папа се, 
господар света, под утицајем њених суза и говора, вратио 
из Авињона843 путем патње и понижења. У смутњама и 
борбама тога века, када се столица Петрова љуљала под 
Папом као под пијанцем, најмоћнија је њена женска, витка 
фигура, одевена црним и белим, сијенским велом.843а*

Умрла је моћна и сјајна, као каква сијенска икона 
изнад цркава, при крају априла 1380.844 Имала је тада три- 
десет и три године, као и њен Христос на самрти, за којим 
је толико жудела својим „распетим жудима“. Беше баш 
шести час кад је умрла, као и при његовој смрти.

Постоји, изгледа веран, портре те падавичаве845* ка- 
луђерице, на зиду сијенске Доминиканске цркве. У сухо- 
сти и озбил>ности те фреске има нечег шпанског, што ће 
сваког сетити оне друге, делиричне веренице846 Христове, 
што издише заљубљена („тш  атогоза“),847 што јауче у 
својој књизи о животу, Бе 8и УШа, у екстази невидљивог 
загрљаја.848* „Пољуби ме његово тело849 и ја се обнезна- 
них.“

У ствари, та уседелица,850* пгго дрхти ћакнута од 
пламена утробе своје, на тој фресци плавога дна, врло фи- 
ној — само слабо цртаној — висока је851 и коштуњава, мир- 
на. Сликар те фреске, политичар општински, Андреа Вани, 
био је пријатељ светице852 и она га у писмима својим на- 
зива: „брате мој слатки“. Једино су јој руке насликане 
дивно, бледе и дуге, и бели монашки вео што јој обавија 
главу, врат и груди. Озбиљна је и енергична, као и оне 
маторе Енглескиње што сада цео дан проводе под њеном 
сликом.853*

Катарина854 је морала имати здраву памет занатлијске 
кћери и пуну главу прочитаних Отаца и молитвеника. Ни- 
је знала да855 чита, до шеснаесте своје године, а, до три- 
десете, ни да пише. Тада, изненада, Христос је научи пи- 
сати — пише856 њен исповедник. Безбројна своја приви- 
ђеша, муцања у екстази и посланице своје,857 говорила 
је у перо, ван себе, као у грозници. (Ипак858 се њеном по- 
знавању људи и савремених политичких комбинација,859 
дивио Огист Конт.)860 Оставила је за собом збркану и 
огромну збирку дијалога о Божанској доктрини, коју су 
недавно опет штампали у Барију, али су вероватније збир- 
ке њених Писама, у којима нема радости тица, поља и 
шума: само меса, крви и људског живота.

Пожар, крв, бол, мир, смрт, најчешће су речи у тој 
књизи, коју је наш Томазео допунио ванредним861 додацима, 
примедбама и тумачењима. Љубав, жар, муца у сваком 
писму,868 грозничава и онесвесла и пожудна. Барес је на-
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зива принцезом мистицизма. Она је чак и проститутке 
ословљавала речима: „Љубљена,863 најслађа кћери“.

Занос и патетика Павлова и мед соломунске љубавне 
лирике осећа се на сваком њеном реду. Писма јој увек 
почињу: „У Име Исуса распетог и слатке Марије“. Себе 
је оденула крвљу Спаситељевом и желела сваком да се 
„окупа, утопи“ у крви и ватри. Читаве стране испунила 
је фразама884 о ватри и крви „што опија, снажи, загрева 
и  осветљава душу“. Душа јој се осећала „као охгијен чо- 
век, јер пијан човек губи осећај себе самог и не налази 
у себи друго до осећај вина: у њему су сви други осећаји 
утопљени“. Тако и њена душа пијана је од крви Христове, 
слаткога Исуса.

Најчудноватиј е њено писмо, гласи:8®5* о усековању 
младога каваљера Николе Тулда, из Перуђе, који беше 
ухапшен у завери против Сијене. Кад га, као уходу, осу- 
дише ва смрт, толики га очај обузе да је  сву ноћ и дан 
урлао у тамници, од беса, и грувао чело о зид, обузет ж а- 
лошћу за својим младим животом.

Сијеном тада владају обућари, ковачи и месари. Они 
се уплашише од тог човека, што тако хули на Бога866 и 
што се „никада дотле“ не беше причестио. Било им је не- 
пријатно да млади богаташ, виђен и леп младић, умре, у 
шином граду, без попа.867*

Постоји писмо Катарине868 о томе, писано фратру Рај- 
монду од Виша, њеном исповеднику. Пошто је пожелела 
своме калуђеру „да се затвори у отворена ребра Сина бож- 
јег, ребра што су отворени дућан, пун мириса, толико,869 
да у њему чак и грех постаје мирисан, где се одмара слат- 
ка невеста870* на постељи од ватре и крви“, описала му 
је своје виђење са бунтовником у тамници. Прича му како 
је млади каваљер пристао да се, први пут у животу, испо- 
веди и причести871 и како му је „морала обећати, у име 
Божје, да ће, кад дође час суда, бити уз њега“.

Одвела га је у  цркву878 и он је преклињао: „Остани са 
мном и не остављај ме, тако ће ми бити добро и умрећу 
спокојан. Главу своју положио ми је на груди. Осетих тада 
дубоку радост и као мирис крви његове, у који се мешао 
мирис моје, што је873 желим да распем за слаткога мужа 
Исуса. А пошто ми је жудња расла у грудима и пошто 
сам разумела његову бојазан, ја му рекох: Буди добар,874 
слатки брате, јер ћемо ускоро бити на венчању."

Обећала му је да ће га чекати код џелата. А он се 
толико обрадова „да је место извршења пресуде назвао875 
светим“ и рекао још: „Ићи ћу весео и  јак876 и пут донде 
чиниће ми се да траје хиљаду година, при помисли да ме 
чекате гамо. — И877 рече ми још тако драге речи да се 
пренеразих, пред добротом Божјом.“



Никола Тулдо је посечен као и други који се усудише 
дићи руку878 против Сијене, али је Катарини879 било доз- 
вољено да га придржава на губилшпту и да му „разголити 
врат“. Она је клечала пред пањем џелата, „приклонивши 
главу на пањ“ и шапућући молитве све док се млади ка- 
ваљер није попео, између гомиле народа, „сладак као 
јагње“.

Тада га је  прекрстила и узвикнула: „На колена, на 
венчање, слатки мој брате, јер ускоро ћеш бити у вечноме 
животу“, а његова уста шапутаху само „Исусе“ и „Катари- 
но“.88о Тако је примила одрубљену главу, бледа као бели 
крин, заливена крвљу, онесвесла од сласти. Душа јој се 
смирила тада „у толиком мирису крви, да нисам могла да 
отрпим да збришу крв што беше потекла по мени“.

*

После својих фресака у манастиру Монте Оливето, 
Содома није више сликао тако лако, некоректно, али ван- 
редно. Остаде му финоћа потеза и слобода цртежа, али је 
постао замишљенији.881*

Постоји поводом његове Леде, у Риму,883 у  галерији 
Боргезе, изнад Кановине,883 лежеће, победоносне, венерич- 
не,884 Паулине Буонапарте, питање885 утицаја Леонардовог 
на њега. Они који немају у себи модре и плаве,886 бездане 
чулности, сухи и конструктивни есејисти, начинише од 
Содоме обично, виртуозно мазало,887 коме треба претпоста- 
вити сваког888 Фламанца због тзв. интелектуалног компо- 
новања. Содома пак, тајанствено мутан и ванредан, остаће 
слинар више од свих других у  то доба, баш ради својих 
дивних, меких површина и цртежа, финијег и лепшег и 
од Рафаеловог. Никада, нико,889 ко је једном видео, у га- 
лерији Уфици,890 цртеж за Несвест свете Катарине,891 
неће га заборавити. Та клонула жена је најлепше тело које 
је пало.892*

Двапут893 сам долазио у Рим и лутао дуж Тибра, 
залазећи у Фарнезину, поливену жутом, тешком врући- 
ном, да видим зид на коме је Содома насликао брачну ноћ 
Александра и Роксане.

Имао је онггре мисли о браку, гледао је у њему ста- 
пање свести,894* и несвести делирија. Он, који је и сам 
дошао из брда, испунио895 је Сијену, дивљу и егзалтирану, 
чулношћу, али896* ванредно спиритуалном и тужном. Спо- 
јити душу и тело. Помешати бескрајне897 неизвесности са 
једном извесном, оштром и пролазном слашћу, не клонути, 
не попустити, очекивати будућност, у којој ће ејати, место 
жалости, једна зелена, свилена светлост898* душе и тела. 
Надати се оном што још никада899 није било. Смрти,900 
јединосушној са тишином, али, пре ње,901 зачећу нечег
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што ће потопити телеса, као што ће земљу потопити ватра, 
или вода, пара,902 па ваздух, па тишина. Шапутати пред 
том фреском Содоме, звучна903 имена несталих градова 
медских, лепих и вртовитих: Егбатане, Багистане, Артака- 
не;904 помешати у те звуке, који више ништа видно не 
зваче, име Роксане, породиље,905 и претворити га у појам 
жудње Александрове.906*

Од сијенеких слика Содоме, никад907 нећу заборавити 
његово Скидање с крста, тако умбријски чисто, са једном 
балском размештеношћу личности, интелектуалнијом, ако 
се баш хоће, од свих других.908* Ни његову Еву у Опнгшн- 
ској галерији, која једна вреди више од свих жена рене- 
сансног сликарства, оа голишавошћу обливеном дугом ко- 
сом, уснама узвијеним и ногама киренејских Венера,909 
анадиомена.

Сва је  Сијена910 пуна бића и воље Содоме. Велике 
његове фреске у црквама једва се виде, кроз полутаму, 
1али његова душа разлива се по граду911 и он испраћа. Тај 
буфон ломбардски, што је трескао жене о земљу као мај- 
мун, имао је о њима, као уметник, једно мишљење бисерне 
боје.

При одласку из Сијене, у стапању та два чудновата 
и грозничава бића, Содоме и свете Катарине912 односи се 
прецизан појам љубави. Живот је збркан, са безбројним 
хладноћама у себи. Над погубљеним телом, у играчком 
ставу,913 може бити војник, монах и неки арабљански 
принц, као на слици сијенској, али свакако је тамо, оне- 
свесло, и зачеће.914 Свет се љуља и разлива, узалуд га 
самртник милује: једина тачка што се не миче и сја, 
остаје зачеће. Као међу чохама, платном и сукном, кад 
прсти напипају свилу.915*

Сијена остаје у брдима, угласта, црвена и модра, као 
морска звезда, избамена на обалу; у њој је оно, што се у 
Пизи јавља,916 већ блиско. Само девојачка љубав917 је не- 
помична, остало је све мутна игра.918*

Љубав је испод свега тога пгго видех; расцветаним 
месом она ми се у пролеће919 јави, у виду Сијене. Освет- 
љена је светлостима што теку чак из других светова920 
и прескачу планине, као плаве ласте сијенске куле.921* 
Знам да све смем и да све се може, и да мутним осмехом 
котрљам себе и остало, као у потоку камичке, али где је 
дно, што се, пре, звало милим именом: Бог?922*

Сијека остаје црвена и,923 сја, на врху брда, жито зре 
лод њом, а,®24 пољанама миле огромни,925 бели волови. До- 
шао сам и одлазим;920 и мој живот, као и сви остали, распа- 
да се у делиће, чији је број неизмеран; али откуда та 
дубока, бездава свест сијенска: да је Љубав987 једно је- 
дино, непомично и непрекидно?
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О ФИОРЕНТИНСКОЈ БЕАТРИЧИ

Дневник о Беатричи, УИа Ииоаа, са објашњењем које 
даде сам Данте, претворен је од премногих есејиста у 
збирку дидактично-филосовских1 сочињенија и коментара.

Тај младићки,2 фиорентински роман, који треба читати 
исто као неку новелу3 од Бокача, постао је, у студијама 
дантеиста, сколастичка расправа о љубави и философији,4 
ван сваке везе са Фиоренцом.

Противни, до крајности,5 свим тим забунама и свом том 
опггрењу литерарних маказа, жељни смо6* отићи у другу 
крајност и приказати Беатричу просто као госпођицу Порти- 
нари. То би онда требало да изазове7* извесне асоцијације.

Таман и леп је сонет Микеланђелов о Дантеу, сјајној 
звезди. Презрив8 према родном граду, диван у горком, за- 
вршном,9 стиху.

Лепа је  и слика, у стиху,10 Бокача, у којој је Данте: 
„Минерва мрачна разума и уметности."

Но више од њих слави га слаткоречиви Марсилио 
Фичино у преводу11 ИвИа Мотшгсћга, где пише:12 „Данте 
Алигијери, по завичају небесни, по становању Фиорентин, 
анђеоског племена, по занимању философ песник, мада 
није говорио грчки са оним светим оцем философа, ту- 
мачем истине, Платоном, у души својој није мање општио 
са њим, па је  многим изрекама платонским улепшао књиге 
своје, и тим13 украсом толико прославио варош фиорен- 
тинску, да се исто тако Фиоренца Дантеова, као Данте 
Фиоренце може рећи.“

У истини, тај Данте био је у своје доба можда више 
чувен као стилист, дипломата и велики партизан, него 
као14 песник љубави, у тој Фиоренци, пуној дебелих и 
доброћудних бакала и занатлија, који су волели, пре свега,15 
да хпто добро поједу и попију.

Зато ми је увек била Беатрича, оваква каква је у спе- 
ву, преживљен догађај.

Извесно је то била та госпођица Портинари коју су 
есејисте открили. Једна девојка слабога здравља, од чес- 
титог рода, коју је отац гледао да што пре уда.

Читао сам ту повест у дивот-издању,16 са цртежима 
Розетијевим (али17 су ми прерафаелитске, болно префи- 
њене слике госпође Морис и мис Вајлдинг много сметале).18

Данте беше посланик Фиоренце у мају,19 године 1300. 
у Сан Ђимињану. Скоро све естете и тумачи Дантеа слажу 
се у мишљењу да је тада његова аутобиографија у сонетима 
и канцонама већ била готова, и да је прву мисао о Паклу 
већ имао. Биће да је те године Данте био навршио триде- 
сет и пет година и да је те године изгубио и „првог“ међу 
својим пријатељима, Кавалкантија.
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Пролеће у тој паланци мора да му је пролазило улудо, 
и накљукан Вергилијем, Хорацијем, Овидијем и, како Бо- 
качо прича, и Стацијем,20 свакако се и тамо21 мучио са сво- 
јим?2 матерњим језиком. Тај добри јахач и чврст момак на 
мачу, неће бити да је већ тада био тако мрачан, сух и 
„црн“,аз како прича Бокачо, који заборавља да је био 
смеђ. Ко зна да ли је породични живот Дантеов био баш24 
тако очајан, како то писац Декамеропа, који се код жена 
грдно опекао, прича. Напротив, жена,25 забринута око деце, 
попгго га је  спасла од ужаса над смрћу26 Беатриче, морала 
га је пустити, уморна од љубоморе. Можда је чак и видела 
да је све узалуд. Поновимо, при тој помисли, сафијске 
речи Хорацијеве27 о верној Хиперместри: „Иди, ноге куд 
те грабе и ветри. Док те штити ноћ и љубав . . . “

Бокачо прича да су га „породичне бриге“ отерале у 
политику. То ће пре бити онај жар пгго га је сагоревао и 
мучио, да „први каже своје мнење,28 при сваком посланству 
што је дошло, при сваком коме је требало одговорити, при 
сваком доношењу закона, при сваком склапању мира и 
почетку рата“.

Ишао је и лутао,29 као поклисар, да не би био код 
својих?

Прича се да је године 1290. Беатриче30 умрла. Бокачо 
каже81 да је Данте писао Нови живот у  двадесет и шестој 
години, док32 је оплакивао Беатричину смрт. Каже да је  у 
једну књигу скупио „у разном времену, пре тога, написане 
сонете и канцоне". Написао је и објашњења и разлоге 
својих сонета. Доцније, „у доба зрелије",33 стидео се много 
тога свог дела.

Провансалци већ беху уздигли, до небеса,34 велике 
госпође феудалних замака, а из Палерма, са двора кћери 
Алфонса II, разиђоше се, и по Италији,35 тробадори.

Млади Данте није био ништа више. Ни бољи,36 ни 
гори од својих другова:37 Кавалкантија, Чина да Пистоје, 
Дина Компањија.

Осим арагонских тробадора и провансалских труба- 
дура,38 било је и Талијана, пре Дантеа, са религиозном 
грозом39 пред девојком, као пред Богородицом. Они нису 
били као умбријски свирачи Божји, нежни и припрости; 
нггавише, често беху досадна, дворска,40 стихоклепала.

Певаху мрачну силу што обујми све тело и дух, при 
жудњи за женом. Тај осећај уздизаху све више, претва- 
рајући се. То већином беше туђа жена и јалова љубав, а 
значила је41 браколомство. Заљубљен брачни пар, или не- 
удата девојка мила младићу, беше42 тада прави скандал. У 
ствари, то је била43 поезија улизица, који су ширили моду 
лровансалску. (Даме44 двора, господарице замака, биле су
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благонаклоне према тим путницима тврде шаке, што су 
умели да се лате оног, главног.)45

По Италији та се мода расу брзо, али се брзо и про- 
мени. Претворила се, већ идућег века, код заврнутих Тос- 
кана, у обожавање нетакнуте девојке, надземаљског бића.

Болоњски правник Гвиничели певао је: „У племенито 
срце угнезди се Љубав.46 — Као по шуми птица,47 у  зе- 
леном грању.“

Већ том, првом48 представнику промењеног укуса, чи- 
њаше се да на свету „неада хришћанке тако пуне лепоте и 
морала“ 49 као његова обожавана, разуме се.

За њим су остали певали то, већ у хору, „а ла прован- 
салеска".50 Јалова и голишава провансалска дама постала 
је,51 у Тоскани, где је пролеће најлепше доба годишње, 
девојка породиља. Затим58 анђео који се јавља само кад 
се у молитви пред њим клечи. Не може се додирнути, 
оженити; тело јој је — јутро које свиће, око — звезда Да- 
ница. Осмех53 тог анђела доводи до несвести, а име му се 
и не зна.

Данашњи критичари, са много школа, држе да је то 
оличена54 философија, или хришћанска Дјева Марија, или 
Немачко-римска империја!55

После,56 кад је та мода прошла по Тоскани, постало је 
то лудило дубоиа озбиљност. У крчмарској, утојеној Ита- 
лији, пустих жена, одјекну, као плач,57 жуд за Девојком, 
за којом охоли Кавалканти луташе као суманут.

Као анђели сијенских сликара, и те су девојке празна 
улетпавањ а. Тај богати Фиорентинац упропастио се тра- 
жећи љубавну доктрину овој новој школи. Диваљ и обе- 
стан,58 дао је  својим канцонама глас помешан од плача и 
страсног мамљења. Целог свог века волео је филоеофију, 
а кад је  певао драгој: „Која је та пгго иде, што јој се свако 
диви, — Што чини да од блеска ваздух трепери?“ — пе- 
вао је свом измученом уму.59*

Зет једног од најопаснијих великана републике на 
Арну, умро је  у изгнанству, а дуто је боловао у животу, од 
жалости. Има једну лепу канцону, упућену у Толозу,60 
некој госпођици Мандети. Пред смрт,61 написао је другу, 
која је  још лепша62 и почиње овим стиховима: „Јер се не 
надам да се икад вратим, балато мала, у  Тоскану“ . . .

Дао је  читаву теорију те нове песничке школе, са 
замршеним расправама о Љубави, заврнутим дефиницијама 
о том осећају, као да је требало да држи предавање о 
најсуптилнијим, теолошким питањима,63 што се тиче раја 
и пакла, за које, заједно,64 није давао ни пет пара.

Други пут опет, кад беше мирнији, певао је:65 да би 
издахнуо, кад би погледао својој драгој у лице!66 Но кад 
би спомињао67 њену лепоту, писао би стихове као од сре-
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бра: „Ваздуше чисти, кад се јавља зора — и бео снег про- 
вејава без ветра ..

Питање је само на коју је даму при томе мислио. У 
Толози,68 где му је  „сахрањено срце“, имао је роман са 
госпођицом Мандетом, али је неку своју „пасторелу" упо- 
знао на утрини. Певао је и госпу Лађу, па две Ђоване (од 
којих је  једна можда Мона Вана?).69

Данте је, изгледа, од њега много учио. Ценио га је 
јако, јер у  стиховима Чистилишта има место где каже да 
је овај Гвидо отео славу језика (од латинског до вулгарног) 
оном другом Гвиду (Гвиницелију), као што:

Мишљаху: Чимабуе сликарство значи,70 
У првом реду; а сада, ето, Ђота вичу,
Тако,71 да име онога помрачи.

Тај Кавалканти (кога често бркају са његовим оцем)7а 
волео је Вергилија73 и  носио је у себи клицу гибелинства, 
што им је обојици дошло главе.73

Фратичели, коментатор Дантеа, мисли да Кавалканти 
није волео латински језик, па није само и сам увек писао 
„Уо1§аге“, него „бодрио и свог друга Дантеа да то чини“. 
На то би се односио горњи стих. Оавременици му нису ве- 
ровали да може да воли Вергилија.75

Други су певали девојкама и женама још лонизније, 
а Гвидо деле Колоне прогласио се заљубљен у Дјеву Ма- 
рију;78 ни мање, ни више.

Данте није волео другог свог пријатеља, једно обично 
цмакало, које је  своју даму стављало уз небесну77 Беатри- 
чу. Тај Чино,78 из вароши Пистоје, адвокат као и остале 
присталице тог новог правца (после професор у  Сијени)79 
написао је коментар кодексу Јустинијановом, и један је од 
оснивача судске медицине.

У младости мора да је био велики враг, јер га сви 
знају са надимком:80 „максимус аматор“. Певао је  песме као 
да их је спремао за анђеле; у ствари, „громопуцателне"81 
химне свом цмакању.

Жудно је82 тражио смрт, да би се стишао. Ж ене је, као 
коње, мењао,83 на свом путу до Алпа.

Ипак, нека Салвађа (можда опет оличена наука)84 јед- 
нако се враћа у његовим сонетима, и не личи на земаљско 
биће. Као Богу, у „њене руке предаје дух свој“.

И зато, као да по свету збиља одјекну јаук Чинов, 
када посећује гробље, негде у Доломитима.85 Прогнан, уда- 
рајући челом о стену и призивајући смрт, он виче њено 
име са планине:86 „прелазећи Алпе јауком болова“.



У том друштву отворих књигу87 на којој пише УИа 
(што значи: нов живот)88 и почех да читам, у себи, 

прво поглавље: „Девет се пута већ, после мог рођења, 
вратило небо сунчано скоро на исто место, у свом сопстве- 
ном кружењу, када се мојим очима указа, први пут,89 бла- 
жена госпа ума мог, пгго би од многих названа Беатриче90 
који не знађаху да се тако назива.“

Са једним пламним сунчаним кругом, по науци Птоло- 
мејевој, започе тај најчувенији спис,91 о Љубави.

Дантеу је било девет година када први пут осети љу-
бав.

Они који су противни томе да се Нови окивот сматра 
биографијом, истичу да није нимало вероватан тако рани 
зачетак једне дубоке љубави, пгго је, уосталом,92 остала 
празни збир халуцинација, легенди, сан и песничка визија, 
а можда теолошка и сколастична алегорија.

Треба, међутим, ту књигу држати за мемоар, мада је 
Бичи93 Портинари тада било тек осам година и четири 
месеца. Треба сматрати да је то почетак једне фиорентин- 
ске новеле, од које прво беху написани сонети и канцоне. 
Никад вероватнијег почетка љубави. Као да је Дуранте 
Алигијери неки тоскански Окасен. Има их доста на свету 
који су, пре навршене десете године, били озбиљно за- 
љубљени. (То су најчистије љубави94 и траг им је дубљи 
од свих других, на души. Сећање о њима прича чудно, али 
верно, до ситница.)95

Много је јачи разлог против реалности прво, и грама- 
тички неодређено,96 место, у завршној реченици тога по- 
главља. Ако је то девојче збиља постојало, име јој беше 
извесно Биче, из породице Портинари. Тестамент њеног оца 
постоји. Данте јој име не рече, као што никад није изре- 
као у спеву о својој младости ни име свог родног града, 
процвале Фиоренце. Каже само да је од многих била наз- 
вана Беатриче који не знађаху сћв зг сћштпате.

Називаху је дакле Блажена, пгго не треба да чуди у 
доба Марије, љупке госпођице са неба сишле, јер њено име 
радо ношаху и краљице. Ипак, ваља признати да би то 
име било згодно за алегорије и символе, као што се по- 
казало згодно за игру речи у терцинама. Хришћанска ви- 
зија, или не — свеједно — ова реченица остаје неизвесна, 
и први чвор за коментаторе. Облик глагола, вулгаран, а 
није никакав. Можда је деформисан? Перфекат, или ин- 
финитив? Није јасно ни сће, ни зг. Неки га пишу с акцен- 
том, други без. Можда јој Данте није знао имена?

Све је то игра мозгова. Да ли је глагол у конјунктиву 
вулгарном, или латински деформат, није важно. Реченица 
значи неизбежно: да они који је називаху Беатриче нису 
знали да се тако и назива, или да је треба тако називати,
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можда ни што се тако назива? Бар сто пута понавља се 
после сТге у истом значењу, зашто би овде било изузетак? 
Д’Анкона и Пасерини мисле, а Французи парафразирају: 
„колико је заслужила да се тако назива“.97

Треба сматрати да је тачно: не знађаху да се тако на- 
зива; који не знађаху, до само тим именом,98 да је зову. 
У духу самог списа:99 да су ти многи само понављали реч, 
чији значај нису знали, чији је смисао само он носио јасно 
у срцу. Да су можда само, опет,100 у духу списа, мистичном 
грозом наслутили: да је тим рајским именом могу једино 
тачно именоовати.

Апсурдно је свакако ту неизвесност реченице хтети 
употребити против доживљености УИа Ииоуе, као доказ 
да Беатрича није живела и да је госпођица Портинари, 
доцније,101 за ову згоду пронађена.

Данте ни о својим осталим љубавима, није говорио ви- 
ше него о својој првој љубави.102* Па ипак, довољно је 
било да каже имена, па да свака буде нађена. Ни једна од 
тих није проглашена алегоријом, ни философијом.

Име ово је проткало, све његове стихове103 и често га 
је  немогуће протумачити другачије,104 до само животом. 
Кардучи је нашао најјаче место, где је то име, име дево- 
јачко, јер како би се иначе тумачило место где тужно 
прича путницима, на ходочашћу,105 у Рим: „Изгубио је 
своју Беатричу". Тек није ваљда106 филоеофија у тој улици 
становала, у његовом комшилуку?107*

„Она је била тадаш  у животу овом толико, да се за 
то време небо звездано беше обрнуло, према Истоку, са 
дванаестином једног степена: тако да ми се скоро у  по- 
четку своје девете године јави, а ја је угледах скоро при 
крају девете моје.109 И указа ми се у  оделу племените бо- 
је, умиљате и скромне, као крв румене, опасана и  укра- 
шена као што њеним младим годинама и доликује .110 У том 
тренутку, истину вам кажем, дух живота, што пребива у  
најтајнијој одаји срца, започе да дрхти тако јако, да га 
страховито приметих и у  најслабијим билима; и дршћући111 
рече ове речи: Ессе Веиз јогИог те, уиг иетепз боттаЂИиг 
тгМ. У том тренутку, дух животињски, који станује у  ви- 
сокој одаји, куд сзи дуси осећаја уносе своје спознаје, 
започе да се зачуђава много, и  говорећи дусима вида, рече 
ове речи: АрратиИ гат ЂеаШибо иозбга. У том тренутку 
природни дух, што пребива у ономе делу где се обавља 
наше храњење, поче плакати, и  плачући рече ове речи: 
Неи тгзет! уига јтеуиеМет гтресШиз ето д.еагсерз. Од тада 
кажем да Љубав господари мојом душом, која јој се тако 
брзо покори, и поче да задобија нада мном толику извес- 
ност и такво господарство, моћи коју јој прибави моја уо-
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бразиља, да сам морао испуњавати потпуно све њене прох- 
теве. Она ми нареди много пута да лутам тражећи да 
видим тог анђела нејаког: зато ја у детињству моме често 
лутах тражећи је; и виђах је  понова по понашању достој- 
ну похвала, да се о њој свакако може рећи што рече пес- 
ник Омир: Она се не чињаше кћи човека смртног, већ неког 
бога. И мада је  њен лик, што непрекидно са мном беше, 
могао да узјогуни Љубав да ме потчини, ипак је била тако 
отмена и врла, да никада не отрпв да Љубав мноме завлада 
без савета верног разума, у  оним стварима,112 у  којима тај 
савет беше корисно слушати. И зато, да се не би некоме 
учинило празна прича што се толико задржавам код стра- 
сти и дела тако ране младости, оставићу их, и прелазећи 
многе ствари што би се могле изнети по примеру као што 
постадоше ове, прећи ћу на оне речи што су у  моме сећдњу 
записане у  већим поглављгша.“113

Као Колериџ, или Симондс, или уопште Енглези, најбо- 
љи медијуми за песништво тосканско, може се уживати у 
овој прози која је, у оригиналу, слатка и тешка114 као мед, 
и не мислећи на коментар.

Још једном се поставља питање: је ли то девојче живо, 
Биче Портинари, или алегорија платонске љубави115 према 
надземаљској лепоти и доброти, на путу за рај, на небо, 
Богу?

Примамљиво је упустити се у игру разума, као у игру 
уопште, али116 то води досади и умору.

Питање Беатриче је117 индиректно, не као питање 
Омира, или отужно тражење замене за118 Шекспира.

Преписи овог дела нису ни близу тако чести као 
преписи Комедије (које сам гледао на изложби Амбрози- 
јане у граду Црвеног Крина).119 Тим безбројнији су комен- 
тари. Песник, сам,120 започео их је, тумачењем, боље рећи 
алегорисањем, у свом Сопгпти.

Причало Бокачо сачувао је о Беатричи читаву фио- 
рентинску новелу. Првог маја, каже, било је у кући Фолка 
Портинарија примање. Мали Дуранте тада први пут сусре- 
те малу Биче, анђела лепог и озбиљног, а слободног121 као 
тиче. Дете се тада заљубило у дете. После је често Данте 
ишао да је види. Очевици причаху да је то: „била нај- 
чистија љубав, и да се никад, ни у погледу, ни у речима, 
ни у покрету, не јави никаква чулна пожуда код заљуб- 
љеног, или код предмета ове љубави“,

Кад је Беатрича била у својој двадесет и четвртој го- 
дини, умре и оде на небо, а Данте се толико расплака и 
разболе, да су његови сродници мислили да је и њему 
дошао крај. Дани су — каже — били као ноћи, а ноћи бе- 
ху сличне данима.
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После неколико месеци,1*8 тужни Данте је  успео, без 
суза, да мисли на н>у.123 Беше тада сух, брадат, страшан 
за гледање. Кад бол још мало умину, родитељи се досетише 
и зажелеше да га ожене. Нађоше госпођицу Донати — 
„е р1 зрозаШ“. Никад обичније историје од Бокача.

Девојче које на почетку угледасмо, не може бити але- 
горија. То ће бити та иста Беатриче што се можда год. 
1288. удаде за госпара Симона деи Бардија. О њој нам нико 
ништа више не каза. Њена тоалета на почетку књиге, њен 
портре, све одаје драж успомене. Да је Данте говорио о 
хришћанској алегорији и хтео да оличи философију, зар 
би овако почео, зар би његови друтови спомињали Беатри- 
чу и Фиоренца о њој говорила?

„А124 кад су били прошли 'толики дани, да баш беху 
навршили девет година, после појаве горе описане, ове тако 
љупке, последњег од тих дана деси се да ми се та чу- 
десна госпа јави обучена сва у бело, међу двема љутпсим 
госпођама које беху старије по добу; и  пролазећи путем, 
погледа на ону страну где стајах ја сав престрављен; и  
са њеном неисказаном љубазношћу, која је сад награђена 
вечношћу, поздрави ме тако заносно да ми се учини тада 
као да сам загледао до дна блаженства. Час кад ме њен 
слатки поздрав срете, беше тачно девети тога дана: и  јер  
је  то било први пут, да се њене речи кретоше да приђу 
ушима мојим, обузе ме толика сласт, да се као пијан уда- 
љ их од људи. Одбегох у  самоћу једне одаје своје и  почех 
премишљати о тој најљубазнијој; а док размишљах о њој, 
опхрва ме тихи сан, у  ком ми се причини једна чудесна 
визија: јер чињаше ми се да видим у  својој одаји облак 
пламени, у  ком разабрах једног гостгара,125 страшног за 
оног ко га сагледа: а беше тако радостан по себи, да ми 
се чудо учини, и у  својим речима каза много шта,ш  што 
не разумедох, осим што разумех ово: Едо ботгапиз 1ииз. 
На његовим рукама чињаше ми се да видим да спава нека 
особа нага, сем што ми се учини да је увијена лаким  
плаштом, као крв руменим; а127 кад је загледах дуго и  
пажљиво, познадох да је то била госпа спаса, која ме, дан 
пре,128 удостоји свог поздрава. И учини ми се да у  једној 
својој руци тај држаше неку ствар,129 што је сва пламтела, 
и учини ми се да ми рече ове речи: УШе сог 1иитп. А  
пошто беше постојао тако неко време, чињаше ми се да 
буди ту која спаваше, па да се труди око ње толико, да јој 
даде да поједе то,ш  што му је у  руци горело, што она 
поједе оклевајући. После тога, мало потраја, а његова 
радост претвори се у  горак плач: и тако плачући, стиште је 
у  наручја сваја и учини ми се да са њоме оде према небу; 
од чега осетих толико131 грозу, да ју  мој лаки сан није
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могао издржати, те се прекиде, и  ја се пробудих. Одмах 
почех да мислим; и  нађох да је час у  ком ми се ова при- 
чина јави, био четврти у  ноћи; тако да ми се објави јасно 
да то беше први час од девет последњих часова ноћи. И 
размигиљајући о томе што ми се беше приказало, реших 
се да то саопштим многима који беху чувени троватори у  
то доба; па пошто бејах већ и сам постао вичан да казујем  
речи у  сликовима, реших се да сачиним један сонет, у  
ком бих поздравио све оне који су верни Љубави; и  молећи 
их да суде о мојој визији, описах им то што сам био у  сну 
видео.“

Бокачо, дакле, о тој љубави пише фиорентинску нове- 
лу; Фројд би написао студију. Што се Данте овако, у снови- 
ма видевши је голу, мучио и ћутао, и ни једном речју де- 
војци ближе није ишао, зар то није позната црта свих тих 
дечачких љубави? Колико ће их бити још што ће бледи и 
ћутљиви гледати туђу невесту? Нису ли безбројни били 
срећни138 због једног поздрава? Није ли увек иста та љу- 
бав заједно одрасле деце, љубав мутна, неизвесна, непро- 
лазна, али и немоћна? Док се чита ова фиорентинска но- 
вела, треба веровати у горки и тужни Дурантеов доживљај.

Ако је то спев о хришћанској визији, интелигенцији, 
душевној жуди, Марији, или философији, куд онда са том 
горчином?

Под утицајем схоластичких и стилских замршаја, „ду- 
хова стомака" и вида,133 што зборе латински, многи ту 
љубав покушавају да пренесу на писце неоплатонске, на 
Беција и св. Августина.

Други опет труде се да верују да је све то идеалисање 
живог бића. Треба ту књигу, међутим, читати као доживљај 
од речи до речи, најлепши фиорентински животопис.

Данте у животу више не сусреће Беатричу саму, већ у 
друштву госпођа, старијих. Дрхтао је од њеног поздрава и 
погледа, и као пијан бежао од људи.

Зар нису то знане сцене, међу онима који су растав- 
љени, и како би се све то усиљено тумачило са хипотезом 
о госпођи философији, о којој, треба признати, Данте говори 
као о некој познатој дами.134 У сну му Беатриче упаљено 
срце поједе. Д’Анкона тумачи: „поједено срце (причешће?) 
беше епизод ритерских прича оппгге познатих за време 
Дантеово“. Тако се стиже до првог сонета, упућеног свакој 
занесеној души и племенитом срцу, у ком има један стих 
нарочито мио, што гласи: „весела ми чињаше се Љубав“.

У том првом сонету, израз и језик други је него у 
прози која му претходи. Сонет је од прозе старији, и то, 
само по себи, много казује. Прости и провансалски стихови, 
блиски животу, повезани су, после, објашњењима, у про-
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зи,135 -августинским и неоплатонским. Стихови личе на сти- 
хове другова, а проза је пуна речи и начина Комедије. 
Отуда многи проблеми коментара и алегорично у бићу 
Беатриче. Ипак, и та проза фиорентинска је прича и до- 
живљај. Канцоне су писане о живој Беатричи, проза што 
их везује о мртвој. Тако на крају првог сонета, кад је 
Беатриче срце појела, стоји:

Затим да оде видех је плачући.

Проза што сонет, провансалски, везује, зна већ и куд 
оде: на небо.

Тај сонет је писао као самоук и послао га је при- 
јатељима.

Извесно је да је Беатриче ходала дуж Арна. Зар се 
иза ње не види страсна слика Града Крина?136 Што је 
тако далека, што је свега једном, у сну, у рукама љубави, 
описану начином светих отаца видимо, зар то да даје 
право да у њу сумњамо? Ко зна тајну њеног прећутаног,137 
женског живота? Треба ли да нас збуни игра деветке, 
броја који јој беше нарочито драг? Није ли свако време и 
трајање, као и порођај, дужина јесени, зиме, лета и про- 
лећа нејасна, мутна игра бројева, можда баш тог, најмоћ- 
нијег? Сав плах, латинист и теолог, Данте је, погрешивши 
као књижевник, поправљао своје стихове из младости.

Још за живота започе коментарисање. У том се после 
надметаху нотари, монаси, лектори универзитета, па и ње- 
гов син.138

Пуна схоластичких139 фигура, алегорија и, што се ређе 
помиње, алузија на савремене догађаје, Комедија је давно 
камен за брушење компилаторских наказа.140 Каква пггета 
пгго се то све више преноси и на ову мајеку, фиорентин- 
ску, каткад астролошки педантну, љубавну студију из 
приватног дневника.

Дивну реалност Франческе и самилост према њој ту- 
маче љубављу Дантеовом, дивљом и несрећном, према њего- 
вој снаси. Слабост и мекост описа Беатриче тумаче тим, 
што веле да није жива.

Бокачо, молећи за опроштај песника, који га можда 
„љутитим оком са високог неба гледа“, пише да је у Дан- 
теу „најшире место имала похота, и не само у младим го- 
динама, већ и у зрелим“. Зато, кажу, не може бити жива 
Матилда, протумачена на двадесет разних начина, о којој 
мисле да може бити: предвиђајућа и  сарађујућа Милост, 
савршена људска природа, делатни мистицизам, па изми-
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рење цркве и Царства, итд. Тако и четири звезде што их 
Данте угледа, никад виђене141 дотле, биће можда четири 
кардиналне врлине, како мисле коментари, али „су, пре 
свега, дивљеше звездама" (Кроче).142

У том звезданом месту, нпр., ми бисмо указали на 
разлику моћи схватања критичара и уметника, на фино 
разумевање сликара Ботичелија, илустратора Комедије.

При последњем стиху Чистилишта:

Чист и спреман за вазнесење у звезде148

Ботичели је дао један од најфинијих цртежа што сам их 
икад видео. За њега не постоје коментари и теолошки, 
католички апсурди тумача. Оштрим пером уписао је у па- 
пир реку, воду, шибље и дрвеће. Из тог мокрог, благог 
пејзажа узлећу, као тице, пружених ногу, с физичким144 
тачним нагибом тела у вазнесењу, Беатриче и Данте, који 
је држи за руку.

Беатриче је ту млада жена, нежног састава, у145 ло- 
смртној, залепршаној, дугој одежди. Нити је Теологаја, 
нити је Откровење, нити делатни ум. Место дидактичара, 
место кшижевника мудролије, алегоричара, Ботичели је 
разумео највећег лиричара, који је имао визије чврсте као 
геометријске фигуре.

По ваепитању провансалски стихотворац, а схоластик,146 
Данте је свој животопис препунио визијама и дидактичним 
тумачењем сонета, али је на дну оставио фиорентишжи 
доживљај.

После своје визије коју је  спевао у  првом сонету, 
прича да је био духовно обамро, мислећи једнако о љубави. 
Оасушен и слаб вукао се тако, а  знанци га запиткиваху 
шта му је?147 Признаде тада да га је љубав скрхала, ви- 
дећи да узалуд крије лице. Но када га питаху за ким 
је тако оронуо од љубави, гледао их је смешећи се и није 
одгооарао.

Срео је потом Љубљену у  цркви, и  једну љупку го- 
спођу, врло дооадљиве спољашности, зачуђену због његавог 
погледа, што се чишаше упрт баш у њу. Многи приметише 
то, те кад он изиђе,148 чу како за њим гаворе: „Види како 
она дама упропашћује овога.“ Кад рекоше име, виде да 
говоре о госпођи која је између њих стајала. Обрадова се 
што му тајну не знају, и реши149 да то искористи.

То је једно од најделииатнијих места коментара. По- 
што су употребили све своје оштроумље да донажу тео- 
лошки значај свега што у  књизи Новог окшвота пише, ко- 
ментатори150 се чуде овде заљубљеном што се крије. Као
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да, баш психолошки, ова епизода није као извађена ш  
Стендала.

Идуће поглавље УИа Ииоав сасиим је  тамно. Данте 
лрича да му се зажелело да спомене име Беатриче, и да 
га лропрати151 именима многих дама, а нарочито именом 
оне љубазне госпе. Зато узе шездесет имена најлепших 
дама у  граду, па сачини једну „песничку похвалу“,152 у 
облику сирвентезе, пгго је била провансалска форма. Тада 
му се опет деси чудо. Име Беатриче није трпело да га стави 
на друго место до на девето!153

Љубазна дама после отпутова, а он, да се не би открио, 
растанак од ње оплака у сонету, мислећи на Беатричу. 
Потом се деси смрт једне младе девојке и,154 сетивши се 
да ју  је виђао аа Беатричом, Данте реши155 да напшне о њој 
два сонета. Први почиње речима: „Плачите, љубазници,156 
јер плаче и љубав . . а друш: „Смрти срамна . . . “

Како би се ова места могла тумачити хипотезама157 о 
философији?

Идуће поглавље једно је од најлепших и најневесели- 
јих. Данте прича:158 како је морао да се удаљи из вароши 
(име Фиоренце никада не каже), па да оде у  крај,159 где 
лребиваше госпођа која му беше од помоћи да праву своју 
љубав прикрије од света. Било му је тешко растати се од 
Беатриче. Тада му се опет јави, на путу, уз реку бистру 
и лепу, Амор, као пре,160 у сну, погнуте главе, у оделу 
путника, и чу од њега да се та госпа никад више вралгити 
неће. Зато ће срце његово, што га чуваше код ње, однети 
друтој. Кад чу њено име, Данте је одмах знао која је. 
Љубав, која је код њега у визијама увек мушка алегори- 
ја,161 замоли га још да нову везу притаји162 као и прошлу. 
Невесео Данте јахао је замишљен путем, у гомили коња- 
нина. Тако објашњава он свој сонет чије су прве речи: 
„Јашући неки д а н . . . “, а најлегппа два стиха:

Нађох Љубав, на средини пута,1**
У оделу лаком,1*4 као путника.

Сонет, без коментара, лепа је и мутна визија једног умор- 
ног, замишљеног јахача. На њему је чар фиорентинске 
новеле и љубавне туге у пролазности, а под њим дожив- 
љај и љубавна авантура, путничка.165

Д’Анкона мисли да је тај пут, против своје воље, 
Данте имао у  к о њ и п ј и  године 1285, кад166 је ишла да уми- 
рује бунтовни замак брежуљка свете Цецилије. Беше му 
тада двадесет година.

Кардучи је тумачио овај сонет помало руски. По шему, 
туђин,167 луталица, хаџија кога Данте срета на путу, беше
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нова авантура, у лутању од жене до жене. Лакоћа њего- 
ве одеће значи ласцивност тих љубави, јер је нова љубав 
била недостојна песника. Ваља признати, у  идућем по- 
глављу изгледа да за то има неких доказа.

Лепо је168 међутим, упоредити овај сонет састанка са 
Љубављу,169 нпр. оа елегијом Пркшерција, написаном Син- 
тији,170 у којој, на повратку, путем,171 пресрећу песника 
мали аморчићи, да га окују.

Казини172 је мислио да је то јахање Дантеово било:173 
обичан коњички излет у друштву, у ком се налазила, у 
јахаћем костиму, дама која је постала идућа,174 привидна 
љубав.

Противници живе Беатриче указују на чулне и  обичне 
љубави Дантеа које нису малобројне, и на удадбу Беатриче 
з'а другога, без икаквог доказа да је Дантеа волела. Као 
да није знана мутна сила која често, скоро увек,175 квари 
прве љубави! Као да није тужна истина тај повратак јед- 
ној јединој! Као да нису, обично,176 немилосрдне и хладне, 
охоле, по телу прави анђели, те драге првих љубави!177*

Бокачо, женомрзац, ужива да прича како је  Данте, 
после,178 био несрећан у браку, мислећи једнако на умрлу 
Беатричу. У ствари, против госпође Ђеме, која је рађала 
децу, нема никаквих факата. Бокачо прича да је Данте 
био навикао да теологише, у друпггву царева и краљева и 
д р у т х  кнежева; да се препире са философима, разонођава 
са песницима. Сад му је жена,179 својим досадним разго- 
вором, у том сметала. Кад му се досадила простачка гра- 
ја, повлачио би се, пре,180 у самоћу, па размишљао о духу 
што небеса покреће, откуда живот у животињама на земљи, 
што181 су узроци ствари. Сад му је жена сметала. Био је 
навикао да се смеје, да плаче, да пева, или уздише слобод- 
но, како га кад слатке страсти, или горчине, обузимаху, а 
сад је морао за сваки најмањи уздисај да182 даје разлога 
госпођи. Она је  сматрала „другу љубав за узрок, кад беше 
радостан, а мржњу према њој, кад беше жалостан“.183*

Бокачо, нежења и ванбрачно дете, љубавник удате 
Фјамете (и често рогоња),184 имао је  о женама, нарочито 
под сгарост, своје мишљење.

Поводом госпође Алигијери, он је написао читав поток 
својих назора о браку и породици. Све то не тврди да се 
Дантеу десило, али ни Данте се породици више није вра- 
ћао. „Никад више није хтео доћи тамо,185 где је Она била, 
нити је пристао да Она икад дође тамо где он беше.“ Дак- 
ле, развод брака.

Све то, и кад би било дословце истина, не побија мо- 
гућност да је Данте, једном, први пут, дубоко186 волео. На- 
против. Зна се да баш такви, остале жене, после, презиру.187
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Затим је новела јасна. Вративши се, Данте оде и по- 
тражи одређену му госпођу. Изгледа да је била богзна ко,188 
јер Беатриче му на улици не прима поздрав.

Треба приметити немир тих речекица у животопису. 
„Да скратимо разговор о томе“ — лише ту. Данте налази 
да су о том другом његовом „скривању љубави“ многи 
говорили „преко граница учтивости", а признаје да га је 
глас,189 што се о тој љубави рашчуо, срамотио.

И ту би тешко прошла хипотеза о алегоричној Беа- 
тричи, мада су и то место тако тумачили!190

Данте је, сетивши се изгубљеног, у идућем поглављу 
описао утисак који је  у њему чинио њен поздрав. То је  
читава докторска теза у минијатури, са игром речи „поз- 
драв“ и „блаженство“.ш *

Тај одељак почиње овако: „Кажем да, кад ми се указа 
са ма које стране, у самој нади њеног поздрава, ни један ми 
непријатељ не остаде; штавише, обузимаше ме пламен сами- 
лости, тако да сам праштао свакоме ко ме је увредио: и 
да ми је ко тада искао ма пгга192 било, одговор би ми је- 
дини био: ,Љубав, са лицем покривеним благошћу.’“

Кад је тај поздрав изгубио, побеже од људи у  самоћу 
и лежаше док га сан не опхрва, „као дете истучено, пла- 
чући“.

Тада опет има визију у  сну, и саав тај дијалог, што 
јако мирише на утицај теолошки, свршава се једном дугом 
и досадном балатом. За њом, још замршеније, по провансал- 
ски, расправљају се разне мисли што искрснуше тим пово- 
дом, о том:193 да његова дама није као друте!194

Свршило се опет на једном сонету, у ком признаје да 
се налази у збуњености љубавној, а који почиње стихом: 
„Све моје мисли говоре о Љубави . . . “

Још увек је ово део у ком је195 понајвише могућа хи- 
потеза о Беатричи, као спиритуалној алегорији, што се 
Д’Анунцију толико свидела.

У идућем поглављу настављена је фиорентинска био- 
графија.

Пријатељ један, мислећи да му чини услугу, води га 
у друштво, пуно лепих жена. Данте није одмах приметио 
да је  то свадба, где се беху даме, по обичају,196 скупиле 
„да испрате невесту“, кад први пут седа за мужевљев сто.

Тада, изненада, срце му задрхта и он примети, међу 
госпама, Беатричу. Стајаше, ван себе, као укопан, оа погле- 
дом у њу упртим. Чу како се шале на његов рачун. Његов 
друг, кад то виде, узе га за руку и одведе. Тако се врати 
дома да плаче.

Тумачење ове сцене, која је јасна, ако се држи фио- 
рентинске тезе, постаје апсурдна197 ако је  Беатриче але-

128



гарија. Последица овог сусрета, свакако на њеној сводби, 
био је горак сонет, пун ствда. Ко зна нгга је све Данте 
прећутао, и каква је то плаха, фиорентинска и безумна 
љубавна борба била, између то двоје охолих, заједно 
одраслих!

Прву књигу својих сећања песник завршава сонетом 
замишљеним над питањем: шта би одговорио Беатричи 
кад би га запитала запгго198 је  такав, у њеној близини?

Већ од те прве књиге УИа Ииоув ми смо, супротно 
великој већини данашњих коментатора, и,199 до крајњих 
граница тог супротног мишљења, за тезу биографије2оа 
песника, за мишљење:201 да је УИа Ииоиа, крај свих са- 
времених, стилских додатака, интиман дненник,202 љубавни, 
лирски запис, доцније приређен за пшру јавност; за миш- 
љење да је Биче Портинари била фиорентинска госпо- 
ђица, познаница и несуђена невеста Дурантеа Алигијерија.

У почетку друте књиге дневник се наставља. Једног 
дана,203 Данте пролази крај скупа гошођа, од којих многе 
већ знају његову тајну.

Једна га призива, и он, уверивши се да Беатриче није 
међу њима, поздравља их и пита204 шта желе. Гошође се 
смеју, неке га радознало гледају, а једна запита: каква је 
оврха његове љубави, кад се боји њенога присуства, јер 
свакако, „сврха такве љубави мора бити нешто ново“.

Тада им Данте држи минијатурно предавање, са шром 
речи од имеета Беатриче.

Од тог састанка — бележи Д’Анкона — престају туж- 
балице и почињу химне.

И збиља, ток вдуће балате, испеване „уз један поток 
бистар, украј пута“, широк је  и радостан као никад дотле. 
Почиње чувеним и познатим стихом: „Госпе што имате 
разума за љубав . . .  “

У тој балати, јако духовној, „а бисерне205 боје“, као 
лице Беатриче, Данте предосећа да су је пожелели горе, 
на небу. У болном и дивном вазнесењу, његов стих овако 
шапуће над драгом: „Ствари смртна — Како можеш бити 
тако краш а и чиста?“

А кад се та балата рашири по граду и кад га неки 
другови замолише да им протумачи шта је  Љубав, он 
им одговори сонетом који започе стихом преузетим од 
свога206 учитеља Гниницелија: „Љубав и срце племенито 
су једно исто .. “

Идуће поглавље прича о смрти оца Беатриче. М,ада 
је Данте у Сотштш говорио о „породици" философије207 
ипак је  овде један доказ више за фиорентинску био-
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графију. Похвала оцу драгане изгледа поткрепљена по- 
датком да је неки Фолко Портинари оснивач, око године208 
1287, болнице свете Марије Нове.

Плачућој Беатричи, о којој слуша од других жена, 
спевао је два сонета.

Неколико дана, после тога,209 Данте се разболи и има 
страшну халуцинацију. Учини му се да и Она мора 
умрети, да ће и он умрети, да је већ мртав. Учини му 
се да улицом иду жене плачући, и да се Сунце помрачује, 
да се звезде јављају у боји плача, да тице у лету, падају210 
мртве, и да су велики земљотреси.

Већ је отац Габријела Росетија приметио, код овог 
места,211 сећање из Апокалипсе.

Тако, кроз делиријум, Данте дознаје смрт Беатриче. 
Отварају му се небеса, и он угледа бео облачак што 
га носе многи анђели. Сестра га буди из тога заноса.

Кад је прездравио, покушао је да опише то виђење, 
вичући име драге, али глас му беше толико болан, испре- 
кидан толико грозом плача, да само он чу како је зове. 
При крају те балате написа: „Смрти. . .  ствари љупка.‘‘

Затим је имао виђење, у ком се појави Ђована, Мона 
Вана, драга Гвида Кавалкантија, која је имала и друго 
име: Примавера. Са Беатричом заједно му212 лрилази.
Песник, схоластгас213 и Провансалац, и у снохватицама, 
прави каламбур, тумачећи њено име, које значи Пролеће, 
рггта аетга, тј. прва ће доћи, као неки св. Јован у 
женском, претеча пред Спаситељем, Ђована пред Беа- 
тричом. Наш Томазео је предвиђао да ће се таква љубав, 
пре или после, свршити у  религиозној драми.

Затим долази читав мали есеј, у име песниково и 
друта Кавалкантиј а, о битности љубави и о песничкој 
школи новога правца, једно од најлепших места Новог 
живота. Данте је био214* прави доктор у материји 
„атоп5“.

Није се задовол>ио да именом драге прави материја- 
листичке игре речи, уобичајене, у  то доба,215 по свим ро- 
манским песничким школама,216 шампањских трувера, про- 
вансалских трубадура, арагонских тробадора и талијан- 
ских троватора. Хтео је више.

(Свет217 се по улици купи у граду, кад Беагриче про- 
лази улицом, а он стоји по страни и каже својој души: 
,,уздахни“.)218

Трећи део књиге писан је, изгледа, после смрти Беа- 
тричине. Тај део, одмах у почетку, покривен је звезданим 
плаштом астрологије,219 овако:
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„Кажем?20 да, по рачунању Арабије, душа њена нај- 
племенитија отпутова у  првом часу деветога дана у  ме- 
сецу, а по рачунању Сирије кренула је у  деветом месецу 
године, јер тамо је први месец Тисрин, што је  код нас 
октобар. А  по рачунању нашем221 Она оде у  оној години 
нашег времена, то јест години Спаситеља, у којој савр- 
шен222 број девет пута се беше напунио у  столећу у ком 
је  била на овај свет послата,223 а беше хришћанка тринаес- 
тога века. Зашто јој је тај број био толико драг? — Ово224 
би могао бити томе разлог: пошто је по Птоломеју225 и 
по хришћанској истини, девет небеса што се покрећу, и 
пошто по општем мнењу220 астрологије речена небеса утичу 
овде доле када су по њином положају у  складу, тај број 
јој беше драг да би дала разумети да је у  њеном нара- 
штају свих девет покретних небеса било у  најсавршенијем 
складу.“227

А  број девет, као три пута три, број Беатриче, чудо 
је, коме су228 корен сама чудотворна Тројица.

Израчунат је тачно датум смрти Беатриче: године229 
1290, јун 19. Тори и Диониси питају: ако је Беатриче само 
алегорија, зашто се Данте брине да тажо тачно одреди дан 
њене смрти?

Идућа канцона пева жељу да умре, а спремљена је 
можда за брата Беатричиног,230 Риковера Портинарија, који 
га је  посећивао и тешио.

Поглавље XXXV231 књиге већ говори о годишшици смр- 
ти Беатриче.

Данте тог дана седи и црта једног анђела (волео је 
можда Ђота) и не примећуј е'23а да му посетиоци долазе. 
Кад их утледа, устаде збуњен и рече: „Други неко беше 
овога часа са мном.“ А кад одоше, врати се своме цртежу.

Тако се свршава и трећи део успомена.

Четврти део књиге почиње тзв. „епизодом са госпођом 
на прозору“.

Замишљен, једног дана, Данте угледа неку младу и 
лепу жену на једном прозору, како га гледа са неизре- 
цијвим саучешћем.

Фратичели мисли да је то била госпођица Донати, 
доцније његова жена. Друти мисле да је  и то философија. 
Скартацини мисли да она представља више жена,233 љуб- 
љених у разно доба. А Пасерини, праовом, талијанском, 
добродушношћу,234 додаје: може се, дакле, бирати.235*

Пета, завршна,230 књига УИа Пиоие приводи сад брзо 
крају. У њој се јавља намера Комедије, коју је потомство 
назвало: Божанска337
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Још једном — у деветом часу дана238 — нејака, мала 
Беатриче се јавља, одевена у црвено. Песник се враћа њој 
са жељом да каже о њеној смрти „многе речи“.

Прича како је, у то доба, много поклоника ишло у 
Рим, улицом где је некад ходала и живела Беатриче. 
Иђаху, како му се чињаше, дубоко замишљени, можда о 
далеким својим земљама. Ж еле239 да чују о Беатричи и ти 
туђинци240 што пролазе градом. Написа им најлепши сонет 
ове књиге, који почиње речима: „Вај путници што за- 
мишљени идете . . . “

УИа Ииоуа је доживљај, дневник о првој љубави, са- 
времен, схоластичан241 и провансалски. Хипотеза о алегори- 
ји је  апсурдна. Философија тек није становала у комши- 
луку,242 куда пролазе путници, хаџије?

Као и код Омира, и овде, треба веровати песнику.243*

АСИЗИ

Као што је Јеруоалим1 главна атракција путничких 
друштава за Сирију,2 оглашен у великим, луксузним бро- 
довима левантинским, на свим језицима овога света, тако 
ее и3 Асизи, градић св. Франческа, прелоручује у4 свим 
хотелима, вагон-ресторанима и колима за спавање, између 
Калеа и Вентимиље, Берлина и Лугана, као главна атрак- 
ција лепе Италије.

Мало место, у коме се Сиротиња, удовица Христова, 
привенчала за св. Франческа, офарбано је и дотерано за 
снобове, исто тако као пгго је и лешина св. Кларе нашмин- 
кана, и њен отпао и иструлео нос удешен воском, за хо- 
дочаснике.

Чак и прилаз тој колевци ЈБубави,5 белој и сиромашној, 
сазиданој на брду,6 далеко од путева и вреве светске, уде- 
шавају и оглашују на разне начине,7 добро наплаћене. 
Гомиле Енглескиња, Холанђана, Швеђана и Американки 
избацују из експреса у Арецу, па их аутом пребацују 
до тужног Тразименског језера, где им тумаче битку8 
римскога консула и Ханибала и проповед коју је Сирома- 
шак из Аеизија одржао рибама. Друге опет доводе у Пе- 
руђу, па их спуштају у етрурске гробнице под градом, 
водећи их од гроба до гроба, па их после прате пешице 
преко Тибра, у долину,9 где је некад Светитељ ходао и 
проповедао сељацима и тицама. Треће опет довлаче, као 
џакове,10 из Рима, до извора Клитуна и Монтефалка и 
Сполета, града Лукреције Борђе.11

Прави пут, до Асизија, води, збиља,12 из Рима.

132



Треба понети на души ноћ са рушевина Форума рим- 
ског, попрскану воденим прахом јутарњим, са барокних 
фонтана римских вртова, при поласку у Асизи.13 У склоп- 
љеним очним капцима поподневну сенку огромних зидина 
Неронових и вечерњу светлост мраморних Венера. Силуету 
водовода у Кампанији14 и љубавних павиљона у Фраска- 
тију, опггри врх Соракте и треперење далеке, морске пу- 
чине.15*

Видети једну литургију коју служи Папа са кардина- 
лима и празан,16 огроман Колосеум од камена, па се вра- 
тити прашином засутом Уга Аррга,17 пред поноћ. Поћи на 
станицу кроз гомиле бедника што спавају завијени у но- 
вине, под зидинама терма Каракалиних до воза,18 који ће 
јурити, кроз зелене магле, пун звезда зорњача, до Умбрије, 
тако, да путник осване19 баш кад се Сунце рађа, пред 
Асизијем.

Тада се Асизи чини као нека монашка пећина, одмах 
изнад Рима, као неки чисти, бели, умбријски облак, над 
развратним и узалудним светом. Кад се тако дође пред 
Асизи, долази се незнатан и непознат. Излази20 се пред 
једном малом станицом, у поље, где је  била ћелија Си- 
ромашка. Где је,21 некад, жмиркајући отеченим, оболелим 
очима, шапутао раздраган песму брагу Сунцу.

Одатле, између Тупина и воде што отиче са брега 
изабраног од блаженог Убалда, гледао је, однекуд, и Дан- 
т е 22 Асизи, под брдом са којег Перуђа прима мраз и жегу. 
Описиваше је23 у једанаестој песми свога Раја, назвавши 
је АзсезЈ, што значи: успвла сам се, предлажући да је, због 
Сунца оног што је у њој рођено, као што ово наше гране 
из Ганга, назовемо:24 Истоком.

Раван под Асизијем у којој се нађе путник кад сиђе 
са воза, безмеран је  ирт, густо засађен маслином, која је 
ту нешто сребрнија него у Тоскани, али је стара и жилава 
као на сликама Ван Гога, у Прованси.

Са друма, белог од тешке прашине, под стрмим бр- 
дом,25 опази се градић ружичастих зидова, модрих кро- 
вова, са рушевином тврђаве,26 нгго се жути. Иза њих се27 
зелени Умбрија и плави небо, то чудно небо што је  тако 
искидано, па из неких крајева обасјава, а из друтих сенчи. 
Асизи, што се види кроз грање, једва се што променио у 
току толиких сгголећа.

Пре уласка у град, овде доле,28 међу смоквама и масли- 
нама, где је св. Франческо донесен да умре сасвим го, на 
голој земљи, окренут ликом према родном граду, и ми ми- 
слимо на сестру нашу, смрт. Затим, у  облаку прашине, 
што витла око аута, јуримо да сагледамо град и  са друге 
стране.
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Суша и  жега је, ту доле,29 сасвим арабљанска. — До- 
лина је та исушено језеро. Мулци што пролазе друмом и 
вуку своје товаре и сенке, чине пут којим хујимо тако 
сиромапхним и бедним. Прашина иада као магла по целој 
равни, усијана и гуета.80*

Асизи, под31* модрим брдом, заиста се чини источ- 
њачки,82* као нека мароканска варош, што се бели.33*

У варош се улази кроз капију св. Франческа, после 
пута кроз зелену и жуту мешавину вињага,34 багремова, 
жита и тикава.

Стара капија, тврда и румена, сазидана још у XIV35 
веку, пропушта под својим тешким сводом у  град,36 пун 
сиромаштва. Још једном, при савијутку,37* укаже се небо 
и безмерна раван, доле,38 у дубини, па се одмах затим 
застаје под мрачним39 рупама у зиду, што заударају, 
можда још увек од оних лешина које су ту лежале, после 
крвавих опсада.

Први догађај, при уласку у град, био је ту пријатељ- 
ство са једним голубом. Слетео нам је у кола и јео из руке.

Из те калије, са висине од триста метара, загрли се40 
осунчана раван и брдовита Умбрија уоколо. У плавој магли, 
у даљини, виде се само врхови кула, Перуђе.41 Доле, у зе- 
ленилу,42 исушена река бели се као пуст пут. Равница 
тече, широка као врт. Кад се у  њу дуго гледа, помисли 
се:43* да је безбројно много воћака на свету и да све 
стоје у редовима небројеним.44

Иза нас45* Асизи је модар и љубичаст.46 Нигде ничег 
суровог и сурог, све је то пуно ваздуха47 и тоне у бистро 
плаво небо. На оној страни где нема ветра, свуд маслине, 
све блеђе и сребрније. Чемпреси и пиније тако су витке48 
да лебде над земљом. Сва осветљења, и најчуднија, што се 
могу видети на умбријским сликама, овде су и сасвим49 
природна. И какве тишине!50

И најдаље дрвеће, и најдаљи обронак брда, осветљен 
је и видљив51 јасно и сасвим извесно. Провидност неку 
има у сваком делу ова земља, ветровита, па ипак блага, 
хладовита, па ипак млака. Далеко, у даљини,52 распознају 
се детелине, жита, сенокоси, воћњаци, са шумицама мрач- 
них чемпреса, око белих кућа. Додир са небесима, у 
брдима, сасвим је бистар и светао, а сама та брда таласају 
се као модро море.

Геометријски ред влада на тој вртовитој равни. Као 
у башти,53* кад сад тек никне,54 све биље тамо доле чини 
се тек никло. И дрво и жбунови лозе, пред плавим и зеле- 
ним брдима. Пут један сасвим румен води из града са 
сенкама љубичастим. Перуђа је у даљини засута сунцем. 
То Сунце има око себе огроман жар.
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Куле над градићем просијане су, иза њих је пак мрак. 
Виеоки таласи земље уздижу до пред наше ноге један 
врт. Десно од њега све је још осветљено. Црвеном улицом 
од оамих каменитих степеница силази један монах са бе- 
лим ужетом, везаним око паса.

Испод једне улице виде се јабланови, а под њима, 
као спомен на језеро које је ту доле било, трска.

То је раван у којој св. Франческо назва Сунце братом 
нашим, и Месечину нашом сестром. То је долина у којој 
назва ветар братом нашим, а воду нашом сестром, јер је 
много понизна, и драгоцена, и чиста.

Ово је брег на коме је видео ноћу ватру, те је огањ 
назвао братом нашим, јер је леп и пријатан и моћан и 
јак, над овом земљом доле, мајком нашом, која нас држи 
и води, и која рађа свакојаким родом, шареним цвећем и 
биљем.

Асизи, крај све рекламе, остала55 је мала и тиха, дале- 
ка од вреве светске. У њеним хотелима нема игранке, а 
често су пуни сиромашних путника. Њена пошта, њена 
банка,56 „Духа светога“, њени тргови, дућани, све је остало 
сиромашно и скромно.

Оазидана је од неког трошног камена, који је ружи- 
част, а понегде румен као крв. У подне, она је страховито 
врућа и бела од праха и жеге, под огромним каменом ви- 
соког брда Субазија, које се усија. Увече кад Сунце залази, 
Асизи је као црвена ружа, на коју пада прашина. Зидови 
су јој црвени и непомични, док се земља под њом љуби- 
часто таласа. Тврђава над њом лежи на брду као стена и 
тек што се57 није одронила. Све до ње се успузали редови 
маслина.

Тада је Асизи потпуно изумро. Његове улице полако 
стиже поплава љубичасте прашине, пгго се диже из равни 
са поља и жита. Под његовим каменитим сводовима нигде 
живе душе. („Гласајте за Грацијанија“ — угљеном је 
ишарано по мртвим зидовима.)58 Осим звона што сваки 
час одзвоне, никаква шума, ни вреве, у целом граду.59*

Кад се запале прве светиљке, тишина је још дубља. 
Коњ један долази, сам,60 у пустој улици, улази у своју 
шталу, јер је штала као нека соба са улице. И најшири 
пут овде тих је као нека запупггена стаза, по њему нгасо 
не хода. У прилазу св. Андрије степенице су улица, иду 
некуд горе међу зидове,61 са својим светиљкама. Из сваке 
улице, преко зидина,62 угледа се доле раван под Асизијем,65 
са својим белим, исушеним коритом река.

Усред градића, на тргу, пуном голубова и пиљарица 
што64 продају ћупове и посуђе, стоји65 и данас шест мра- 
морних, коринтских стубова храма Минерве, из доба Авгу-
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стова. То прочеље римског храма врло је лепо и чудно, 
у ружичастом, сиромашном месту фрањевачке готике, коју 
Гете назива ,,вавилонском‘1. Сам велики господин, министар 
вајмарски, писац Ифигеније, попео се довде, на свом пу- 
товању и провео, дубоко замишљен,66 неколико часова, 
пред овим јединим античким остатком, у овом градићу 
сиромаштва и шева. Осетио је  како се „посматрањем ове 
творевине нешто неизрециво, што ће имати трајних по- 
следица“, пробудило у њему!67 Уоколо сад трава ниче из 
зидина, а пред коринтским прочељем сиромашне, дебеле 
пиљарице вичу и грде.

Ипак, мада је сиромашан и већ баналан, тај трг 
ошптински са фонтаном и охплтинском средњовековном 
кулом, овде, са овим остатком античког храма, леп је и 
чудан, миран, у пролазности и помешаности живота, бив- 
ших и садашњих. Док се на Согзо ТЈтћегШ шамарају,68 
при некој политичкој тучи, а, на тргу,69 пиљарице часте 
бираним изразима,70 изговореним дубоко, умбријски, из 
грла, као из ових дебелих ћупова, дотле се у љубичастој 
сенци ових коринтских стубова, обасјаних светлошћу као 
растопљеним златом и ћилибаром, мирно могу читати сти- 
хови Проперција.71*

Ту,72 у том руменом камену, по коме је текла крв посе- 
чених Асижана, када их је Брачо Фортебрачо клао као 
волове, тече увек иста светлост вечерња. Ту,73* иза фон- 
тане где су гореле ватре војника Николе Пичинина, када 
је, три дана,74 пљачкао Асизи, тргујући девојкама, стишава 
се увек исти ноћни мрак. Прошло је шаренило литија, као 
и пукова Гарибалдијевих, пронесено75 је тело мртвих све- 
таца, као и кип Матере Христове, што се заплакао године76 
1494.

Ту,77 на том руменом камену, у брдима, где се 46. пре 
н. е. родио,78 Проперције шапуће о непролазном. Још79* се 
бели Бризеја, чупајући косу и дижући слабом руком огром- 
но, мртво тело Ахила,80 у својој грозној и узалудној 
жуди.81*

У овом амфитеатру82* зелене Умбрије, над долином 
ружичастог Асизија, где се изнад вињага и маслина сваки 
час појаве и нестају83 Перуђа, и  Спело, и Монтефалко, и 
далека брда,84 у ваздуху бисерне боје, нема туге, него је 
све бистра и провидна пролазност, без бола. Ствари постају 
слике, личности исто тако.85*

Иначе86 је Умбрија брдовита, далеко од главних пу- 
тева и вреве светске, нетакнутија од Тоскане, временом и 
новошћу, али и сама у себи има неке тишине,87 што личи
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на снове. По њој је слатко ходати, у  шој обузима88 скром- 
ност, и нека мутна, радосна извесност непролазности. На 
дну је њеном благост.

У вечерњем миру, ту љупкост у пољу, пуну звукова89 
звона, не ремети ни далеки лик страшне и црне Перуђе, 
која је клала ове мале беле градиће, као вук јагањце кад 
сиђе зими са ових умбријских брда. Стални ратови и пљач- 
ке, убиства и заседе, претворише се у слике. Мирне, светле 
слике90 умбријске школе.

Тако и сам Асизи, увече, све се више чини, миран и 
празан, као једна стара и фина, преостала слика из тих 
времена, са оном светлошћу ваздуха коју занавек понесе 
сваки путник,91 из Умбрије, на души.

Као слика у тамном, вечерњем сумраку, појави се и 
румени храм, посвећен мученику Руфину. Црвен,92 у дну 
вароши, он је као срце Асизија.

Зидали су га од XII века и, столећима,93 оправљали, 
са његовим романским лавовима од камена,94 што држе у 
зубима јагње, са његовим чудним тицама човечје главе, 
псима и овновима, читавом збрком грехова и символа, ва- 
јарством тврдим и примитивним, као95 црначко.

Стари, поплочани96 трг, са чесмом лавовских глава, 
зазидан је са свих страна, модар и љубичаст, затворен,97 
као и главна врата на храму. Велика ружа од камена сја 
изнад тог трга, сва као зодијак, као спирала. Црвена боја 
тесакика прелива се ту у црно, а изнад врло лепе куле 
са великим сатом и ванредним звонима, види се роман- 
тична рушевина тврђаве, над зеленим брегом.

У храму је мрак као у гробници, а  кандила трепере 
као звезде. Понека скулптура се једва назире и,98 у дубо- 
кој тами,99 изгледа као египатска. Иза храма се плави 
даљина и обронци брда са Сполетом.100*

Кад се успне до тврђаве, што и у рушевинама још има 
сачувану стару,101 ломбардску моћ и дивовску силину, осети 
се ветар који са планине бије о куле. Багремови се успу- 
зали овамо горе, одакле102 се види безмерно далеко, преко 
долина и кроз брда.

Са друге стране дивљи сурдук, са реком исушеном, 
што кривуда, као пут засут шљунком. Високо, горе, на 
брегу,103 жетеоци још жању. У дубини се превија један 
леп,104 каменити мост. Кршеви голи на једној страни, а на 
другој, у заветрини, вртови105 и земља ружичаста. Камен 
го, као лава вулканска, а на другој страни бујно и црно 
зеленило чемпреса.

Сва је  околина ту једно црвено, узбуркано море бре- 
гова.

Тако, безмерно далеко, изнад долина, види се увече и 
са прозора хотела. У долини читава је земља врт, дубоко
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зелен, оа белим путевима. Лампе светлуцају. Таласи брега, 
овде, далеко од мора, модре се у разшш нијаноама ултра- 
марина, једино се чемпреси црне, а небо црвени.

Слиха, све је то106 умбријска слика.
Жуто, па црвено, па бело, па плаво, па звезде. Између 

њих боја окера и умбре. Попци зричу. Велико море, ми- 
рис земље, а у висини руменило по брдима. Варош у мраку 
све више бели. Ж ене пролазе крај зидова, са великим ба- 
карним судовима на глави, по воду. Као да омо негде на 
Истоку.

Дубока лепота Асизија није као у тосканских градова.
Сама по себи, без своје археолошке вредности, без 

својих ванредних107 уметничких ствари, она је значајна 
као колевка Љубави.108

Па ипак, и по споменицима прошлости, Асизи их дости- 
же, тим пре што је обавијен брдима у којима су сачувани 
градови препуни творевина најљупкије талијанске школе, 
умбријске.

Из доба римског, преостали су само стубови храма 
Минервиног, али је тај антички остатак један једини вредан 
десет других, рад своје латинске елегантности и витких,109 
грчких размера.

На врху брда, где је сад огромни камењар тврђаве, 
измењаше се времена Гота и Ломбарда, Византинаца и Не- 
маца, без трага. Врх је заливен људском крвљу, као и 
остала ова два брда110 љубичаста, све до Рима.

Године111 1197, када је Франческо Бервардоне имао 
шеснаеет, а Клара112 племенита Скифи, три године, народ 
Асизија, уш  страшном јуришу, оте тврђаву од немачког 
господара и прогласи републику, прилазећи гвелфима, па 
власт предаде занатлијама.

После114 тридесет година, почело је зидање манастира 
св. Франческа, што и сада стоји на темељима високим као 
брдо („вавилонским", како их назва Гете).115* Тај огромни 
брег готских грађевина и сада задире дубоко у долину за- 
раслу маслином,110 што се пружа све до Перуђе.

И као што темељ117 изгледа као слика неког праста- 
рог,118 умбријског града, или утврђеног логора Сикула, 
тажо и сам манастир, из долине, оа обронака119 зараслих 
шумом маслина, изгледа као нека етрурска тврђава, или 
зид, на стрмој,120 морској обали. Тако су зидане зидине 
Амалфија и Родоса, тако су зидане зидине тврђава под Ли- 
баном.

Манастир се састоји из две огромне базилике које су 
сазидане једна преко друге.

Прилаз манастиру, на западном крају вароши, води на 
велики, празан трг, између колонада, пгго су, под страш-
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ном, жутом жегом лета, као121 два реда запаљених бук- 
тиња.

Оне се сужавају, и, као у неку пећину,122 уводе у 
мрачну,123 доњу базилику, сазидану над гробом Сиромашка, 
над којим је дигнута висока романска кула, видна по 
свој Умбрији, и горња, готска базилика,124* ружичаста и 
светла.

Врата на уласку доње базилике обасјана су крвавом 
светлошћу и модрином преко дана,125 као у доба када се 
ту клало и убијало, међу присталидама гвелфа и приста- 
лицама гибелина.126* Као Сунце и Месец, изнад127 града, 
тако се мењају,128 на брду над Асизијем, немачки Цар и 
Папа. Пљачком и пожаром долазила је овамо горе Перуђа, 
што се разазнаје на брегу,129 у даљини, као неки логор.

Над вратима, што стоје као два огромна дрвена монаха 
у монашкој ризи, сја дивна ружа од камена, у звезданом 
кругу, тако чистог облика да га сличног има можда само 
међу пахуљама снега.130*

Кад се зађе у таму храма, очи обневиде у први мах, 
у  љубичастом,131 руменом мраку. Доња црква је као гроб- 
ница, црна и модра. Сазидана је на гломазним, широким 
сводовима, да би издржала високу, готску, горњу базилику. 
Зидине, у први мах тамне као етрурски гробови, укажу се, 
после,132 обасјане мутним сјајем својих плавих и румених 
фресака.

Кроз таму се назиру подземни сводови133 и сјаје и 
трепере кандила, над гвозденим решеткама. Прозори шаре- 
них окана просијани су светлошћу и трепте у киши без- 
бројних стрела зракова, плавих, црвених, зелених, жутих, 
ружичастих и љубичастих. На134 десној страни, гроб по- 
родице Черки. Под лаким,135 готским балдахином једна 
порфирна, античка урна. То је све. Она личи на амфору 
пуну вина.

На другој страни фиорентински136 гроб Хекубе од Лу- 
сињана, краљице Кипра, умрле године137 1240. Она спава у 
овој ноћи вишњеве боје, што се спупгга из каменитих сво- 
дова,138 већ столећима.

Архитектонска прошлост те огромне грађевине, у ко- 
јој се старо романско зидарство меша с готиком, старијом 
и новијом, у  коју је  чак и ренесанса сместила покоју лоџу, 
или вестибил, нејасна је и сада, после толиких есеја. (Има139 
есејиста који у мрачном подруму доње цркве и виткој висо- 
кој светлости горње виде символ мрачног и обасјаног хриш- 
ћанства, бедне и победоносне цркве, пре и после Франче- 
ска).140

У чудном осветљењу вечери,141 та идеја, апсурдна, не 
изгледа тако смешна као иначе.
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После модре гробнице, на коју личи доња црква, гор- 
ња, висока, готска, чини се као да је сва од руменог и жу- 
тог стакла, кад Сунце залази. У висини, седам стотина го- 
дина стара, изнад безмерне асишке равни она плови у не- 
беса звездана, са својим рујним прочељем, као једром.142

Пред бистро плавим, вечерњим небом Умбрије, та црк- 
ва је један143 од највиткијих састава људског разума. Њени 
су углови ванредни, њене су облине дивне, њени су сводо- 
ви као палме које се нагињу на144 зидове које је својим 
фрескама ишарао Ђото. Високо, изнад безмерног видика 
Умбрије, живот и дела што су у вези с том црквом, чине 
се помешана145 са звезданим небом.

Прочеље те цркве је жуторумене боје, са готским 
врхом и окрутлим кулама, десно и лево. Пред њим је тра- 
ва,14® на тераси, са које се види неизмерно далеко. Вечери 
ту имају Сунце147 које сја из брда, чистијих облика него 
пгго су најлепши морски таласи, на које сећају.

Лево од прочеља је звоник, у ком148 се виде мала зво- 
на, зелена и зарђала, као клепетуше стоке,149 што се овде 
тако често чују.

Над вратима је дивна ружа, са два грифона и два 
лава150 који је  чувају, овако непомично, над светом.

Споља је то прочеље збир звезданих рачуна и бројева, 
односа без збрке.151 Под њим је рељеф колонада, над ко- 
јом152 се врти тај точак као вечна звезда,153 жута и румена. 
Врата сама су фина,154 као на неком богатом и чувеном 
готском двору.

То је архитектура вечерњег размишљања, жудње пре- 
ма висинама кад се прве звезде јављају, то је зидарство 
мисли и осећаја витких, успомена на копља и јарболе, пал- 
ме и водоноше, мостове и небеска тела.

Кад се одатле сиђе и уђе у доњу цркву, у мраку,155 
све се фреске по зидовима виде само као кроз сан. Свака 
има своју тајну живост, која се примети тек кад се дуто 
размишља под тим тешким сводовима зиданим дарежљи- 
вошћу Фридриха II, цара156 Балдовина, чешког краља Ве- 
ћеслава, па Јована Јерусалимскога и Бланше Кастиљске, 
над гробом Онога који је учио веселосги и сиромаштву.

Те фреске, већином, старије су од умбриј ске школе, те 
тако сјаје у бојама сијенским,157 или се сливају у  тоновима 
фиорентинским. У мраку, по сводовима, најлепше су фре- 
ске Мартинијеве.

Један лепи Христос над болесничком постељом кћери 
Јаирове, по којој је прострт покривач,158 који би многи 
данашњи сликари радо потписали као свој.

На фрескама о животу св. Мартина, читав159 источ- 
њачки свет, ванредног сликарства.
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Не заборавља се160 један модри витез, насликан пред 
шатором и зеленом стеном, нити чудни источњачки сви- 
рачи са турбанима. Све то у две главне боје, у  црној и 
зеленој,161 сликано модро и јасно.

Но право је чудо Асизија једва видљиво у тами,162 под 
огромним фрескама и алегоријама, тек ретко обасјано Сун- 
цем,163 Света Клара, од руке Мартинија, трубадура сијенског 
сликарства.

Фреска је стара и опала, полако нестаје у зиду, као 
неко чудно привиђење. Испуцала и оронула, изгубила је 
много од свога сјаја авињонског, али је, ипак, још увек 
невероватна. Баш кроз лик на фресци, провлачи се пу- 
котина лепка, па се глава чини као једна дивна, тек мало 
пукла,164 ваза.

Висока, ал греко, увијена монашким плаштом,165 са 
вратом мраморних Венера, са дивном, уском руком, што 
се већ једва види, Клара је насликана ту као нека алек- 
сандријска Гркиња. Над њом,166 ружичастом, сја велики, 
испупчени колут светител>сгва од злата, као Сунце, кад 
се диже изнад брега, засађеног трешњама, које су, после 
снега,167 процвале.

Безмеран је ж ар на њеним великим очима, очима једне 
сиријске168 играчице. Глава јој лежи на том дискосу цркве, 
као воће најдаљих земаља на златноме тањиру. Лик јој 
сја из таме као Месец из мутних небеса.

Одежда бела, на грудима мрка, тече јој око рамена. 
Лик јој тако остаје ружичаст са тамом очију и полуотворе- 
них уста. Као што јој и име беше бистро и ведро, тако су 
и ти таласи жути и бели, што се по зиду сливају са ње, 
бистри и ведри, на црној основи зидина.

Крај ње, занесен169 арханђео држи жуте љиљане у 
руци. Риђокос, са очима упртим горе, некуд у таму, са 
огртачем мрачним, скоро црним и бледожутим, већ опалим. 
Очи су му и сад још плаве.

Тајанствена, више но икад, она је  стала уза зид, на 
путу којим170 пролази, са свим евојим ученицима, са171* 
својом женом Сиротињом, тицама и животињама, са својим 
пољима и брдима, братом ветром и братом Сунцем, њен 
познаник из детињства.

Побледела, она гледа непомична. Кћи грофа Скифија 
из Асизија, још увек је чиста и витка, као што беше у 
својој шеснаестој години, кад је слушала проповед ћакнутог 
сина трговца Бернардонеа који је бацио са себе одећу, да 
би је  дао172 еиромаеима.

Загледана је и сад у његов страшан и измучен лик, 
као оне ноћи мартовске, пре седам сто и четрнаест година, 
кад173 је за њим одбегла.
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Њено лице сја и сада као што је сјало те пролетње 
ноћи, кад174 јој са ученицима својим изиђе у сусрет из 
шуме у којој се био настанио, са буктињама, певајући. 
Уста су јој и сад још полуотворена, а поглед спуштен и му- 
тан као те ноћи, пуне ућутканих шева, кад175 јој његове 
сасушене руке одрубише бујну, девојачку косу и раеуше 
је176 на све стране.

Као процвало дрво, што се ружичасто појави месеца 
марта на брегу под Асизијем, напољу,177 тако се јавља и 
њена слика, још увек непролазна, овде,178 у тами и гробу, 
чим светлост прође кроз зидове, у јутру.

Недалеко од ње, ту је и он, РоуегеПо, кога179 је насли- 
као Чимабуе. Космат и бедан, са рукама на којима се виде 
рупе од клина на крсту, св. Франческо на тој фресци, 
прастарој,180 има груб и диваљ, болан став мајмуна, брата 
човековог. Незаборавна је његова појава на старој фресци 
на којој је насликана Мати божја и анђели, још сасвим 
византински.181 Јадан и бос, у монашкој ризи, у крпама, 
са сунчаним кругом око главе, Сиромашак се појављује 
гурнут сасвим на оквир фреске, мали, слаб и смешан, као 
Шарло.

Под том фреском, после подне, обично седе Енглески- 
ње и читају Американкама са којима имају заједничку со- 
бу, у хотелу „Субази“,18а легенде о св. Франческу, у ду- 
боко деколтованим тоалетама, од црне свиле, оним истим,183 
што су их наручиле за пријем код св. Оца Папе.

Читају о младићу,184 трговачком сину, који је волео 
коње, игранке, теревенке и рат са Перуђом, како је по- 
шао185* у рат, у даљину, стигао само до Сполета и вратио 
се у Асизи, да пијанчи.

Читају како је почео да се крије у пољу, замишљен 
и ослабео, како је почео да одлази сиротињи, да186* узима 
хлеб из куће, па да га раздаје; како је, дошав у  Рим, 
у очају да види толико просјака, помешао се међу њих, 
изменио одело, па запросио и сам од пролазника.

Читају како је, вративши се у Асизи, био исмејан, и187 
тучен од светине, како је,188 отеран од рођеног оца, збацио 
одело и остао го, као што је рођен на овај свет. Читају 
како је без игде ичега, одрпан, тумарао пољем и шумама, 
певајући им трубадурске песме.

Читају како се око њега почеше окупљати ученици 
и како је почео ходати Умбријом, весео, насмејан, као да* 
није био здраве памети. Био се оженио. Оженио се, како 
Данте каже, женом пред којом, као пред смрћу,189 сваки 
затвара врата, па је све више љубљаше. Женом, лишеном 
првог свога мужа, што је хиљаду година и више чекала,190 
презрена и пуста, јер је нико пре191 њега запросио није: 
Сиротињом.
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Сиротињом, коју је Ђото насликао горе под сводовима, 
при венчању, на мрком умбријском дну, крај плавог Исуса 
и црног Франческа, сву у белом, страшну, суху.

У тим предвечерњим часовима, у златној светлости, 
фреске,192 једва видне, имају нарочиту лепоту и вредност. 
У потпуној тишини и мртвилу, тада, замењују јаву.193*

У Асизи се полази, пре свега, св. Франческа ради; 
Оног,194 који је курјаку из Губија рекао: „брате курјаче“.

К Њему води дивна долина Тибра и сви путеви кроз 
маслињаке.

Ђото је насликао живот Његов и чуда, по зидовима 
горње195 цркве асишке, али тај протомајстор читавог тог 
франческанског циклуса, толико хваљеног, нигде није 
сачувао прави лик Онога који се уклонио у зимској ноћи, 
из штале, да би дао места и склоништа једном дрском 
сељаку и магарцу.196

Удаљен од света, сачуван је само у причама мистичним, 
над бистром и осунчаном долином Сполета, коју је толико 
волео. Понеки просјак тек сети на њега, у том ружичастом 
земљишту, на прашном друму, испод Асизија.

Мали и слаб, закрпљен и бедан, као на фресци Чима- 
буеа, по свом скитачком монаштву и босјаштву, личи на 
неког азијског монаха. Његово тумарање, у тој пречистој 
и љупкој Умбрији, у заносном усхићењу над цветањем 
њених падина, личи пре на неко лутање и просјачење ки- 
тајског бонзе, који се настанио у планинама, дивећи се 
пејзажу, него на рад Папиног мисионара.

Као да је  био будист, мучен воденом бољом у ногама, 
мишевима што трчкају по њему, запаљењем очних капака, 
муцао је, дивећи се једном брду.

Смешан и сиромах,197 без игде ичега, чини се да про- 
лази светом као неки калуђер испосник на брду Фу-Киу, 
далеко198 од хришћанства.

Без обавеза, као скитница, ходио је у ритама199 као 
и његови ученици, и учио благости200 према свему, по па- 
динама зелене Умбрије, дивље и крволочне.201*

Идући од болних и невољних са истом љубазношћу до 
лењих и дангубних, нарочито је волео брда и језера, раз- 
говарајући са зверима и шевама.202*

Ситан у својој скромности, наднео је, над раскрвављену 
Умбрију, облак љубави, према свему.203* Говорећи фран- 
цуски као провансалски трубадур, певао је пред светином, 
играо, ширећи веселост и сажаљење према болнима.

Путем, уморан, данима се задржавао на понеком брду, 
замишљен и тих.

Тако иђаше једном са својом братијом, монасима,204* 
надахнут, не пазећи стазе, ни пут.205
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Када стиже до града, по имену Савурнијано — како 
причају легенде206* — започе проповед.

Но пре, но што започе, заповеди ластама што уоколо 
цвркутаху да се смире, док не заврши. И ласте га послу- 
шаше.

А говораше тако жарко, да сви људи и жене појурише 
за њим, из града.

Дошав лак у  крај, између Армана и Беване, идући 
скрушено путем, подиже главу и виде, по дрвећу крај дру- 
ма, безбројна јата тица. Тада се зачуди јако и рече братији: 
„Чекајте ме овде на путу: хоћу да одржим проповед сестри- 
цама својим, тицама.“

И пошав ораницом, започе проповедати, тицама пгго 
беху на земљи.

Одмах почеше слетати и оне пгго дотле беху по дрве- 
ћу, па га непомично слушаху, све док своју проповед није 
завршио.

У проповеди пак рече им: „Тице, миле моје сестрице, 
будите захвалне Господу, творцу вашему, и појте му славу 
свуд, јер Он вам даде слободу да летите куд год хоћете и 
даде вам двоструку и троструку одећу.“

„Захвалите му на ваздуху који вам је доделио. Ви 
не сејете и не жањете, Господ вас ипак храни:207 даје вам 
реке и изворе да пијете из њих, и висока дрвета да на 
њима гнезда своја евијете. И мада не знате прести, ни 
шити, Бог одева вас и ваше младунце.“

Волећи тако све живо, водио је, собом, једну208 овцу, 
све до Анконе, на путу за Азију.

Идући тако једног дана,209 са монахом по имену Масео, 
који беше мало испредњачио, дошао је на раскршће пута, 
одакле;210 се могло поћи за Сијену, Фиоренцу и Арецо.

Тада му рече брат Масео: „Оче, којим путем ваља да 
идемо?“

Св. Франческо му тада одговори овако:
„Оним који ти будем показао.“
„Зато ти наређујем, у име свете покорности,211 да се 

на том раскршћу, на месту где си ногом стао, почнеш врте- 
ти, и да не застанеш, све док ти не будем рекао.“

И тако брат Масео поче да се врти, а вртећи се, то- 
лико му глава отежа, да више пута љосну о земљу.

Попгго му св. Франческо још никако не каза да стане, 
а Масео пак жељаше да изврши верно заповест, то је почи- 
њао једнако изнова.

Најпосле, баш кад се силно беше завртео, св. Франче- 
ско узвшсну: „Стани и не мичи се. — На коју си страну 
обрнут лицем?“
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На та212 му одговори брат Масео: „Према Сијени.“ 
Тада рече св. Франческо: „То је пут којим треба да идемо, 
јер таква213 је воља Божја.“

Све више мучен и уморан, св. Франческо је провео 
четрдесет дана, у посту и молитви и размишљању, годи- 
не214 1224, на свом омиљеном брду, Верна,215 предосећајући 
своју смрт.

Силазећи с брда, праштао се од шуме и стена, а кад 
беше стигао на пут одакле се брдо последњи пут види, 
одјаха коња и узвикну гласно и ведро: „Збогом,216 брдо 
Верна. Остај у миру. Никада се више нећемо видети“.

У доњој217 цркви Асизија, фреске су рађене са не- 
извесним218 сликарским мишљењем.

Ипак, и те фреске, као и слике Ђота, или Ма<зача, 
сјаје својим бићем у вечеру,219 преливајући своје боје у 
живот путника, у свет који над њима пролази.

Без великог значаја сликарског, са тежином обичног 
шљунка, што пада и остаје на дну, занавек, док река про- 
тиче, простире се по очима сјај платна, насликаног руком 
можда Тадеа Гадија, овијеног око паса мртвог Христа, бе- 
лог, са мрким јеврејским шарама. Дивно одело једне Маг- 
далене,220 црвено као вино.

На другој страни светле, на злату, боје плаве и се- 
дефасте. У једној финој руци сазрела јабука.221 На витком 
телу зелени огртач раширио се, у љубичасту светлост.

Из мрака се појављује слика Скидања са крста, што 
је свакако сликаше Лоренцети. На њој пред црним зидом, 
жути се крст, са ванредним мостом тела Христовог, над 
Магдаленом,222 одевеном у боју вишања. Десно од ње, 
у сурозеленој одежди, Јосиф Ариматејски, са клештама. 
Лево од њих дивна Марија, црно-зелена и плава.

Светли ту, у тами, и архитектура града на слици 
Уласка у Јерусалим. Порфирни зидови, бели и арабљан- 
ски сводови. Пред њима палма, какве је Ђото сликао. 
Мутни Исус, дубоко плав, пред шареном гомилом светине.

Из те доње223 цркве Асизија, мрачне гробнице, у којој 
руди сликарство ђотиста, те је чини љубичастом, руменом 
и зеленом шпиљом на дну неког чудног мора,224* узлази 
се степеницама у горњу цркву, чувену са својих зидова,225 
на којима је Ђото насликао живот и чудеса Франческа.226*

Помешавши тај живот са животом Христовим, без 
икаквих других намера227 сем причања, простог и јасног, 
Ђото је ипак, занесен сликарским мислима,228* створио 
фреске у којима има више византинског, но што би есе- 
јисте229 желеле.
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Кроз високу, стрму готику, та горња црква је освет- 
љена јако, као нека тераса тврђаве, али су фреске њене у 
лошем230 стању. Влага пробија кроз њихову боју, па се 
већина полако љушти.231*

Чим се застане пред тим фрескама, осети се тврда и 
јасна снага коју је, при изради, имао овај велики уметник, 
син земљорадника.

У анегдоти што прича како га је сликар Чимабуе на- 
шао, на путу, још дечка, како црта једну овцу на камену, 
најпријатније и јесте баш то што је збиља сваки његов 
цртеж232 дрвећа и животиња, и доцније, као да их је  увек 
на камену цртао.

Те фреске, цртане наивно, са извесним познавањем 
античке скулптуре, есејисте, које233 га сад више не воле 
тако као пре, још увек истичу као почетак талијанског 
сликарства, ослобођеног византинизма, од којег се ни 
сијенски лиричари нису могли да отисну.234

У ствари, као што је шегртовао и мешао боје за Чима- 
буеа некад, тако је и после мислио235 византински.

Истина је пак да је насликао неколико ликова антич- 
ких, скоро помпејских,236 и да је умео да слика коње, она- 
кве какви су били пред квадриграма и какве их је, после, 
сликала сва ренеоанса, римски.

Што се његове драматичности тиче, толико извикане, 
она је исто пгго је и лиризам Дучов, само мање раскошна. 
Добра византинска школа.

Под том површином, међутим, тај сељачки син, који је 
целог свог живота оачувао ненгго од простоте фиорентин- 
ског земљорадника, имао237 је у себи бурну суморност ге- 
нија, жељног новог.

У Риму, он је антику гледао као неки давно потонули 
свет, у коме238 је можда и он, пре толиких векова, ходао. 
У Асизију пак, читањем легенди о св. Франческу, сањаре- 
њем по зрачној Умбрији, љубичастој и зеленој, бистрог 
ваздуха, толико се био удубио у своју душу,239 да му је 
рука природу сликала патетично, сањалачки, чудно, али 
кријући то, стидљиво као240 дете са села.

Дао је сликарству Христа, после сијенске Девојке по- 
родиље, на својим фрескама о патњи; фрескама што су 
овде, у Асизију, свежије, него оне у Падови.

Те фреске имају у себи чар великих и опалих слика, 
старих више столећа.

Као неке пећинске фреске из Индије, или црвене, 
слике241 египатске; као оронуле александријске фреске, са 
дивним очима, или зидне242 слике помпејске, оне су велике 
и мутне, дуж два зида, који се, као ходник,243 завршавају 
великом и светлом ружом од стакла.
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Пошто су фарба и лепак на много места опали, то се 
појавише боје Ђота, откривене и јаке, жуте, црвене, плаве, 
међу којима расцветано дрвеће има, каткад,244 финоћу ки- 
неског.

Тако су пролазност и дуга прошлост превукли рад 
уметника и његових помоћника и шегрта, слојем мутним 
што улепшава. И док су у пуној, подневној светлости, све 
фреске тврде, поправљане, сиромашног цртежа, много сиве, 
дотле су у полутами поподнева, пуне сјаја245 и светлости 
снова.

Тада, то су дела ванредног сликарског знања, саставље- 
на одлично, у дубоком познавању брда, биља, животиша и 
драматичних поза људи и246 пуна нежности, замишљености, 
над испричаним и нацртаним, у бојама које више нису од 
оних што се уче у сликарским школама већ од оних што 
се виде у пролећу, небесима, сањарешу над земљом, или 
животом својим.

Као да су их радили један Ђото мајстор и један Ђото 
месечар, што хода у сну по расцветаној Умбрији, оне су 
понекад тамне, па после светле, обичне, па дивне, тврде, 
па ванредно благе.

Дошао247 из Рима, Ђото је по зидовима горње цркве 
асишке сликао фреске, по тада најновијој моди, онако како 
су их сликали и Гади и Кавалини. Црвене, по римски, пом- 
пејски, он их је правио одлично, као што их је правио и 
Торити и Рузути, подражавајући сасвим александријском 
начину.

Насликао их је тако читав ред, у ком се неке толико 
разликују од осталих да их је лако препознати, по чи- 
стој248 фиорентинској уређености.

Све причају о Сиромашку, о св. Франческу, па су 
скромне, припросте и једноставне.

Будући неимар, ученик Козмата, Ђото у то доба још, 
о мрамору и камену, има појма249 потпуно византински, 
мислећи о њима као о слоновачи. Смањивао је римске 
размере250 и тешке, беле римске зграде претварао, на својим 
фрескама, у ружичасте и беле конструкције цртача, пгго 
је тако радо био. Цртајући лаке доксате, израчунате у 
слоновачи, он их је дизао на спратове, у велика, бела и 
ружичаста зидарства, као у некој индијској причи.

Минервин храм, са трга Асизија, са лепим, моћним 
стубовима, што су могли да одрже читаво грчко небо пуно 
богова, прецртао је на своју фреску као неку кутију од 
беле кости, искићену шареним камењем. То му је био по- 
јам о античкој архитектури. (Богзна како је сазидао зво- 
ник, у Фиоренци.)251

Колорист, на зидовима пробијеним од влаге и опалим 
од времена, Ђото се, на фрескама горње цркве у Асизију,
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сија у бојама зеленим, жутим, у кармину и циноберу, 
дубоком бордоу.

Под пејзажима умбријским, састављеним и расподеље- 
ним као на византијским иконама, у  звездастој равнотежи, 
Ђото је насликао св. Франческа плавог, крај свог252 коња, 
умбријски мрког, како поклања свој огртач вишњеве боје.

У црном,253 великом четвороуглу, геометријски је мир. 
Тон седла на коњу, плаветнило одежде, чини чудним мут- 
ну, велику сликарску плоху огртача, под бреговима. Та 
фреска се не заборавља.

Као ни она на којој је насликан сан Инокентија III, 
у ком мали брат Франческо, у врло експресивној пози, 
подиже у вис цркву.

Као ни она на којој св. Франческо истерује ђаволе из 
града, црвених, белих и зелених кула, са којих узлећу 
ђаволи мали, ружичасти и црни као слепи мишеви.

Као ни она на којој је насликано Франческово вазне- 
сење, што је под утицајем влаге у зиду постало сад тако 
чудне, мутне, нехотичне боје. Особито се не заборавља 
вишњеви Христос те фреске, што пружа руку са висине, 
ни св. Франческо, умбријски мрк, са раширеним рукама, 
што чине полумесец.

Ванредна је и фреска о проповеди тицама. Дрвеће 
на њој је сиво и пепељасто, сликано лако, азијски. Све 
се догађа на плавој основи. Зид је упропашћен, тако да 
се цела254 чини као да плови под водом. Тичице пред 
светитељем изгубиле су своју боју. Сиромашак Асизија 
пак носи око главе бео светитељски дискос, а на телу 
монашку мантију, мутних боја, љубичастих и мрких као 
бронза.

Та оронулост зида, и мутност боја, ужива се и на 
другим фрескама. Тако и на оној, одлично драматизованој, 
о смрти велможе код кога је био у гостима. Пред једном 
жутом зградом, љубичасторужичасти св. Франческо. Пред 
њим, на земљи, пали господар и пратиоци, црвене255 и 
вишњеве боје.

Лепа фреска о стигматизацији већ нестаје у зиду. 
Па ипак, какве дивне,256 старе фарбе.

Тело Христово је  боје девојачког меса. Крила су му, 
како са висине слеће, од бистрога кармина. Дрвеће је 
као у јапанских сликара, бело и пепељасто. Као257 под 
снегом. Брег, изнад светитеља, без много перспективе, бео 
је и мрк. Тако је умбријски мрк и светитељ, са жутим 
диском око главе. Лево од њега насликана је романска 
црквица црвено, а десно опет једна, бледожуто.

Но чуднија од свих, ванредна и незаборавна је фреска 
о спасењу једног јеретика.
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Ђото је ту створио дивно позориште, пред бизарним 
зградама од порфира и иловаче, што личе на параване. 
Лева је  од самих романских стубова, белих и правих,258 
а десна је од порфира, у коме је насликан и Тројанов 
стуб, на чијем врху има окрутла лођа.259 Над шима, на 
плавој260 прокислој основи зида, одлеће светитељ, опет 
боје вишања.

Пред левом је зградом смештена фина и равенска 
група жена.

Пред десном, јеретик861 бледозелен, са два војника, 
од којих је један жут, а други рујан, са округлим, жутим 
штитом.

Између тих група, клечи Папа, са дигнутим рукама, 
у зеленом огртачу, са ружичастом одеждом.

Све то у бојама Озанфана и Жанереа, јер Ђото је, 
у Асизију, био велики и чудни колорист.

ПЕРУЂА

Већ1* у Риму осетих да је пут2 мој по Тоскани био 
само кратко3 привиђење и да је мој пролазак, и туда, 
узалудан.4

У Асизију се увих у једну безбојну, мрку досаду, 
заборавив и своју душу и своје тело. Гледао сам још 
дивна брда и бистре падине, слике и древне, мраморне 
чесме, али као у некој старој књизи,5* задремао.

Да сам, на почетку овог путовања по Италији, у 
Паризу, очекивао чуда и дубоке промене у  своме жИ- 
воту, изгледало ми је сад смешно.6

Прилазећи Перуђи, био сам сасвим обичан путник 
који разгледа умбријско сликарство, етрушћанске гро- 
бове итд.

Знао сам да ћу у Фиоренци до миле воље наседети7 
се у  музејима, под ,,величанственим“ делима Микелан- 
ђела, Рафаела, да Винчија, Тицијана, да ћу своје ве- 
чери проводити на терасама Фјезоле, у мирисним брдима, 
да ћу отићи у Равену, у  прах и мемлу хиљадугодишњих 
гробница и да ће свему томе путовању и мудровању бити 
крај,8 у лагунама Млетака, где ћу се одморити, пре но 
што се вратим дома, заборавив цео пут.9*

Перуђа, на врху брда, скоро пет стотина метара10 
високо, светли се увече и румени као неки стари етруш- 
ћански саркофаг од препечене глине.
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Асизи, као бео анђео стоји иза тог ђаволског, мрачног 
подрума, са чијих је зидина некад непрекидно капала 
људска крв, на равницу, пуну бледих маслина и исуше- 
них корита река.

Бесна, до лудила,11 крволочна као вуци што силазе 
са планина околних, зими, у питому и светлу сполетску 
долину, по којој Сунце игра, силазила је некад и Перуђа 
да покоље ове мале градиће, што се беле свуда уоколо 
по падинама брегова, као овце.

Тако је Перуђа остала, на брдима, као тврди шлем, 
до данас, изнад ове пречисте, умбријске природе, префи- 
н>ене1а од многобројних уметника који су ходили, кроз 
ову земљу.13*

Сви ти градови, сазидани на врх брда, мрзели су 
се и кидали некада, овде14 као јастребови.

Пичинино, страшни вожд ратничке Перуђе, продро је 
једном, кроз римски водовод, ноћу,15 у ружичасти Асизи. 
Његови војници почеше да секу, силују, даве.

Уплашене Асижанке, бежећи кроз улице загушене и 
обасјане димом пожара, са кравама, мулцима и децом 
својом, допрле су изненада до њега, кроз грозну, ноћну 
сечу и дреку, вапијући за милост.

Видев беду и јад, снужден и уморан од убијања, 
човек од гвожђа, висок, са бојног коња, понуди им тада16 
пригушеним гласом, да их склони у Перуђу, али му оне, 
при самом помену17 Перуђе, одговорише урликом клетве, 
тако да поново18 утонуше у лелек и крв.

Од све те дивљине не остаде ни трага.
Сад се из Асизија прелази у Перуђу, аутомобилима,19 

или великим аутобусима — а може и старим, лаганим,20 
сељачким колима, седећи међу краставцима и бундевама, 
у разговору са црнпурастим сељанкама из околине, које 
имају своје мишљење о невиности св. Кларе.

Успевши се тако,21* путник има илузију да учествује 
у неким прастарим, сељачким, умбријским сватовима, пред 
огромним, етрушћанским капијама града.

Иначе је  све унапред удешено. Још у Асизију, узима 
се час гледања на сполетску долину. Тада ветар, са мод- 
рих и љубичастих брда, лепрша као беле голубове, мирне 
градиће и гнезда Монтефалко, Сполето,22 па Спело и да- 
леки Тоди, у ваздуху, у коме и зими има мириса пролећа.

Пре сто година, писао је ту Стендал: „Пријатељ ми 
показа23 у даљини, у пуној месечини, остатке градова древ- 
не Етрурије, што су сви сазидани на врх брда.“ — Њега 
је  тада обузимао романтични гнев, против Римљана који су, 
пре две хиљаде година, узнемиршта те етрушћанске, богате 
републике, у којима се тако распусно живело.
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Сад се аутомобилом24 пројури равница и посети тужно 
Тразименско језеро, иза брегова.

Пре но што се успне у Перуђу, најлепши град, међу 
свим умбријским градовима, чији се лик већ носи у очима, 
уморним од провидности и светлости ове земље, свако25 же- 
ли да се утопи у воду тог чувеног26 језера, бесконачне 
пролазности и оловне, непроменљиве површине.

Тако се долази језеру, већином увече, сентиментално, 
при заласку Сунца. Возећи се тршчаком, ту се онда чита 
Тит Ливије. Покољ римских легија, сатераних у воду, све 
због једног погрешног марш-маневра њиховог27 конзула.

Коментар Бајронов, који је ово место волео, нарочито 
је  леп. Прочитав Полибија, једно јутро, у магли, што се 
диже овде из воде, он је више од свих других пролазника 
наслутио несхватљиву прошлост и стајао28 ту као сенка, 
на обали језера, дуго, меланхолично загледан, у смрт 
тих хиљада и хиљада војника, који не осетише тог дана 
ни земљотрес, док је битка трајала. Њима је земља била 
„брод, што их је у  вечност бурно носио“.

Затим, видевши ораче како иду за плугом, уз воду, 
путовао је даље да на једном другом,29 чувеном ратишту 
напише лепи стих о праху у који се распала Атина,30 док 
„код Маратона дрвеће цвета“.

Од Тразименског језера јури се натраг Тибру, смеђем 
Тибру, што вијута неколико километара пред Перуђом, на 
путу до Рима.

Кад се пређе стари, лепи, римски мост, чији сводови, 
врући и жути, као жирафе од камена, погнуше главе да 
се напију воде, у страшној омори, почиње пењање прашним 
серпентинама до Перуђе.

Земља уоколо толико је врела и зрела да се Тену 
чинила као Прованса. Светлост дана толико је јака у њој, 
да очи заболе.

Земљорадници, на њивама, јасно се распознају из даљи- 
не, мада се из долина диже нека млечна измаглица. Над Пе- 
руђом,31 земља се види као испрана, провидна и јасна, у 
великим и тврдим таласима, зелених, умбријских брда.

Прво се стиже на високу терасу вароши, што,32 виси 
у небесима, у  којима се види скоро сва Умбрија, осветљена 
том светлошћу чистоте исплаканог ока. На тој тераси су 
велике градске зграде и хотели.33 Одатле се гледа као са 
огромног моста, као са авиона.

Све је назидано на огромним, римским зидинама, пре 
етрушћанским, од печених цигаља, над морем долина и 
плодних равни. Та цигла је танка и лака као цреп, а 
скамењена и тврда као корали.

Доле се виде жута предграђа, у којима гмиже34 свет, 
зеленило вртова и цео живот ове вароши. Ветар душе

151



кроз високе куле звоника. Дан је при крају августа, а 
чини се, благ и хладан, дан јесењи.

У првом часу, одмах, осети се да је Перуђа сазидана 
тако, стрмо, на брду зеленом од маслина. Куће, наслагане 
као стене, једна изнад друге, пењу се врло високо. Све 
су модре и скамењене етрурски. У биљу зарасла, на брегу 
зеленом, варош је као тврђава. Јасно се одражава35 на пла- 
вом небу.

Сва је Перуђа састављена од сенке и светлости у че- 
твороугловима. Кубисте би се радовале да ово виде. Као и 
Сијена,30 и ова је варош пуна ласта.

Та јесења хладноћа, усред лета, чинила је да још више 
ломодри и да буде још чуднија. Била је као профил са не- 
ког античког рељефа, јер куће јој нису раздељене, већ су 
сазидане, са непрекидним крововима, болне оштрине. Уга 
Аррга опасује сав град, тврда и вечна.

Од свих умбријских вароши то је најлепша стена на 
прастарим брдима. У њеном видику, зелене су падине 
и љубичасте долине, неизмерно нежних боја. Сребрнасте 
воде мирују и маслине, на њеном обзорју. Градови се виде 
на врховима брда, слични њој, само мањи. Све то, у ваз- 
духу који је чист,37 као над снегом. Као Сијена, у мркој 
и врућој Тоскани, тако се и Перуђа,38 у зеленој и хладови- 
тој Умбрији, сачувала древна, средшовековна, опкољена 
брдима и планинама Апенина, што се виде, у даљини. Мла- 
ди Алпи, како их је Бајрон називао.

Високо изнад долине Тибра, та варош ћути и сада у 
брдском ваздуху, као што је ћутала и пре три хиљаде годи- 
на39 са огромним етрурским и римским капијама, дубоким 
опкопима и високим терасама. На њима40 су стабла тако 
стара, пред обзорјем пуним вртова, студенаца и маслина, 
да је Ренан овај крај називао Галилејом Италије.

Под небом, умбријским небом боје најчистијег аметиста, 
кровови овога града као плави, дивљи голубови лепршају. 
Иза њих се Асизи, Сполето, Тоди беласају41 као пена на 
врху зелених валова ове земље, што је као уеталасано,42 
зелено море.

На видику43 Перуђе излази се изненада, неочекивано, 
из јазбина, рупа, улица што су као тамне гробнице. У ње- 
ној архитектури сачувао се, као и по свој Умбрији и Тос- 
кани, после толиких столећа, начин зидања фригијског и 
мисирског. Цео њен облик као да је оданде. То се осети и 
сад још, кад је осветљење пуно, јако,44 у подне, као пгго 
се и, при погледу на њене земљане судове, примети траг 
руке древних, памфилијских45 и кипарских лончара. Има 
ствари које тако дуго сачувају у себи оно, што је прошло.

Ваздух, хладан и чист, древне етрурске Аперузије 
ћарлија и данас, усред лета, над високим терасама ове
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чисте и светле вароши, над њеним Корзом и пјацама, где 
се види један тамнији и мирнији слој људи, сишао са 
брда. На лицу жена као да је нека сенка. Опкољен брдима, 
мушки свет4® је остао витак и леп, са уздржаним ходом 
и великим, мрачним, очима, у чијој црнини има сјаја утар- 
ка47 и крви (што онесвешћује, увече, у хотелу, оматореле 
Енглескиње, које вире кроз стакло великих наочари, у 
оквиру од корњаче).48

У дубини Перуђе има и сад још мрачних,49 огромних 
сводова, средњовековних зидина, пуних јаруга, рупа за 
заседе и нападе из потаје. Из тих дубина, међутим, излази 
се увек на зидине и вртове високе, са којих се гледа 
Умбрија земљорадника и сточара. _

Перуђа је  била, пре три хиљаде година, један од глав- 
них градова Етрурске Конфедерације и подзидана је етрур- 
ским зидинама и гробницама.

Траг тих дивљих и разузданих богаташа, у овој чистој 
и ветровитој земљи, у којој се одмараху Данте, Милтон и 
Бајрон, погнуте главе и душе, остао је  на дну свега вид- 
љивог50 овде.

Њихово неимарство пратило је брда. У пољима, ван 
града, сачуваше се гробнице најчувенијих породица. У тим 
подземним јазбинама, у ружичастим саркофазима, од пе- 
чене глине,51 нема више праха костију, али на гробницама, 
начињени од глине, мртви још леже, са мутним осмехом 
на лицу.

Те главе и насмешена лица чекају и у старом етруш- 
ћанском Музеју. Пошто сам у њему провео први дан, дан 
летњи, а хладан као да је био јесењи, изишао сам на 
прашан пут, збуњен од израза на лику тих маски, од 
неодређеног осмеха мртвих, сличног осмеху кипова древ- 
ног Мисира, или Камбоџе,52 која је сада омиљена.

На улици, неокречених зидина, дадох једној баби, која 
је просила,53 сребрник. Ова ми рече гласно: „Хвала, прин- 
че.“54*

Но и по улици још, ишао сам, видев55 етрурске кипо- 
ве, као у сну. Мртваце те, што леже на5в гозби, са чудо- 
виштима од бронзе. Међу вазама из Јоније и сфингама из 
Египта, међу малим фигурама и карикатурама од железа, 
као патуљцима. Међу читавим једним, чудним, ситним 
народом, као да га је Аристофан лепио у Танагри, међу 
киповима паса, човечуљака од бронзе,57* зелене од време- 
на. Ликова и играча баханала, са реповима;58 света страха 
од смрти и подземља.

Сећам се59 особито једне ванредне фигуре од глине, на 
једном саркофагу. У самртничком страху гледала је у мало 
чудовиште смрти, што јој се, као пацов,60 приближавало
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од ногу. Та фигура, учини ми се, да личи61 на Роденовог 
Балзака.

Однео сам у очима слику®2 Јелене, финог, малог тела, 
изрезане на старом етрушћанском огледалу, источњачком 
пажљивошћу и чулношћу, као по63 неком цртежу персиј- 
ском, под грчком површином.

Нисам хтео тог дана ништа више да видим, и пошав 
одатле64 размишљајући о смрти, изиђох65 на зелену по- 
љану, на којој је византински66 храм, помешан готским 
подупирачима:67 Свети анђео.

Затим, стигавши до градске капије, приђох безмерном 
небу и обзорју умбријском, под тешком, огромном кулом. 
Видех опет плава брда и расуту земљу. Скоро сва брда 
беху узорана; велики, бели волови вукли су тромо плугове, 
према неким ципресама и маслинама.

Ту,68 под том градском капијом, наишао сам на мало 
бивше Италије. Пред једном малом кућом, крај кантара, 
спавао је један шарени финанс.69 Сео сам крај шега и ја.

Пред нама је била улица, што се под зидинама пела 
празна у вис. Била је потпуно тиха.

Испод Перуђе, што је као стење ронила брда, љуљало 
се грање.70 Дрвеће, мада бесмо у августу, већ је жутело. 
Плод је по гранама био црвен. Пролазио је први дан мој, 
у том граду. Дан при крају августа, а чинио71 се, благ и 
тих, дан јесењи.

САН ЂИМИЊАНО

На путу од Фиоренце1 до Рима, два различита света, 
из најбржег талијанског експреса,2 што јури долином Ти- 
бра, путници излазе само до Сијене и Перуђе.3*

Ређе4 стижу до тужног језера Тразимено,5 још ређе до 
Волтере, тирсенског гробља, а већ у  мала гнезда на брдима,6 
Тоди, или Монтепулчано, једва ко и сврати.

Те мале вароши, међутим, дивне су7 и древне, пуне 
осветљења,8 изванредних сликара и хроника. Италија око 
тих малих места, старија је бар педесет годива и још ужи- 
ва у пуњеним голубовима, широким постељама, и вину 
жутом и млаком.

Једно од најтиших места, у том забаченом крају, да- 
леко9 од света, Сан Ђимињано, чувено је са евојих „лепих 
торњева“, остатака грозног средњег века. Тамо сам ишао,10 
да читам шта11 је написао Данте, као што сам некад скрио 
се у једну малу паланку Словачке,12 да читам Обломова и 
Руђина. И у том малом месту, у ком је Данте био посланик
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вароши Крина, тако чудном и туђем, нисам се преварио. 
Нашао сам опет једно једино дно живота, под целим светом.

Из Сијене сам кренуо после РаНа, стародревне трке 
коња, пред двором ошптинским.

Сијену сам оставио луду од ватре,13 око које је народ 
предграђа играо и скакао. Обучена у стара одела, осветље- 
на као пожаром, Сијена је остала у дубравама од камена, 
вичући и кличући у грозници шпанској. Трка је прошла 
крваво, као некад стародревне14 игре, ЂаИадИе 6.ег заззг, туче 
каменицама, у којима је бивало и мртвих. Нед хиљадама 
и хиљадама људи скупљених са свих страна света, под 
безбројним стеговима, што су се лепршали пуни уплашених 
јата голубова и ласта, стајао15 сам над црвеним тргом што 
има облик каменитог грчког позоришта. Сијена је била 
пуна литија.

Двеста хиљада људи дошло је на трке и узане улице 
беху закрчене и1в у магли од бензина. У ложама, прозорима 
двораца, као драгоцене слике у оквиру, седеле су обнажене 
Американке, талијанске контесе и принцеза Мафалда.

Сву ноћ, жута и плава, у месечини, Сијена је  викала. 
Свет је врвео у њеној дубокој утроби од камена, оног 
истог камена који се модри још из доба када је Сијена 
са Немањићима склапала уговор.

Трка је прошла као надодољена сахрана, у шаренилу 
старих одежда, са знамењима која су давно изгубила сми- 
сао. Као да је вучен неки дрвени, тројански коњ, за рагом 
која је победила,17 треснувши јахача о плочник, јурила је 
гомила са стегом града, фанфарама, играчима са барјацима, 
пажевима и ратницима. Поједина предграђа са својим ста- 
родревним знаковима, што личе на азијатска. Предграђе 
Орла, предграђе Гусенице, чије је одело жуто, зелено и 
плаво, а на18 стегу свом носи извезену,19 крунисану гусе- 
ницу. Затим предграђе Змаја, Пужа, Буљине и предграђе 
што у свом стегу има слику жирафе коју води један 
Арабљанин. Затим предграђе Јежа, па Вучице што је по- 
бедила20 једном пред лицем Гарибалдија.

Аутом до Сан Ђимињана јури се брзо, у облацима 
прашине. Сва је Тоскана уоколо као врт. Љупка је сва, 
мада је валовита, зелена и љубичаста као море. Брда уоко- 
ло су мека, што се више иде на југ, све светлија, а топе 
се у осветљењима вечерњим. Наступа час испаравања не- 
ког, врло провидног;21 измаглице што оставља земљу као 
душа. Земља тамнозелена, сребрна од безбројних маслина,22 
неизмерно је ведра, над њом се таласају брда жута, мало 
мутнија. Даљина је чиста и као да трепери од звезда.
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О Сан Ђимињану, чувеној тврђави XIII века, знао сам 
толико,23 да је у њему Данте, посланик Фиоренце, говорио 
и склапао мир.

На једној слици из године 1802. Сан Ђимишано се види 
ведар и миран,24 на врху брда; са својим кућама и градским 
зидинама. На путу белом од прашине, јахаше коњаник и 
шеташе једна дама, под сунцобраном, у кринолину.

Појави25 се, међутим, бедан и опао,26 са кулама што 
личе на шумарак петролејских димњака.

Кад га угледах, сиђох у виноград, па пођох пешке уз 
брдо, заст-ајкујући крај њива. За жетвом и житом натова- 
реним таљигама, иза мирних и белих волова, ишао сам 
путем усијаним. После делиричних уображења и маштања 
сијенских,27 пријала је ванредно ова сиротиња.

Деси ми се и срећа кишице на путу. Тосканска киша, 
из тамних и румених облака права је благодет.28 После ње 
долази вече росно, што ћарлија са шумица и брда, пуних 
гроздова што зру, маслина топлих и небеса.

Кад29 стигосмо под тешке зидине града, угледасмо, као 
на мору, безмеран простор тосканског таласања, вртова и 
брежуљака облих, плавих и сребрнастих, у даљини голу- 
бије30 сивих. Тонули смо у дубоку таму ниског и густог 
борја и рашћа. Из ораница избијаше румен што предвече 
дише из земље, као модар и провидан, тоскански мрак.

То још31 не беше разумна и фина природа фиорентин- 
ска, ни страсна и старинска љупкост сијенских предела, 
то је била земља скромна и сељачка, чувена са свог доброг 
вина.

„Чистом амбром“ називаше то вино Сан Ђимињана, 
у својим стиховима, Кјабрера; оно ме је лечило, уз сегвачки 
хлеб, од спиритуалних халуцинација, над девојачким по- 
родиљама Сијене. У привременом, мутном мртвилу чула 
био сам подлегао умору и нежности сијенској и залудео 
од хладне разузданости пизанске. Моје путовање, чињаше 
се да ће да се претвори у одлазак од свега земаљског, и у 
ћутање по пустим пољима замишљености и невидљивог, 
мада ми беше дотужала већ та варош нежна и перверзна,32 
са чијих лођа дечаци радознало посматрају покољ деце 
витлејемске.

И Сан Ђимињано33 изгледаше као мрачан подрум од 
камена, далеко од свих путева. Из жбуња ретких маслина 
јави се, са својим танким и високим кулама, од којих 
четрнаест и сад стоји.34 Изгледао је као згарипгге,35 на пла- 
ветнилу неба, суморно и дивље, као у доба кад га Савонаро- 
ла гледаше. Куће му беху опале од времена и киша, ту- 
чене ветровима, заронуле у брдо. Изгубиле су биле румен 
тосканских опека.
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Старији од хиљаду година,36 био је врућ као огромна 
пећ; у хотелу „Код белога лава“,37 постеље и зидови ми- 
риоаху на воће и сено.

Мало место било је пуно Енглескиња. Овамо су дошле 
да сликају свету Фину. Фина Чарди, светитељка тог ма- 
лог места, рођена је у виђеној породици сасвим осирома- 
шеној, у једној мизерној, смрадној кући,38 као све те си- 
ромашне куће, у тим градовима.

Још девојче, већ је чинила чуда. На бунару,39 саставља- 
ла је разбијене крчаге,40 молитвом. Легла је на једну даску 
и на њој прележала пет година, док се није залепила. Кад 
је умрла — беше јој тек петнаест година — зазвонила41 
су звона сама од себе, а из дасака процвало је цвеће. И 
данас то цвеће показују од марта до маја. Љубичице42 
свете Фине. Слепи су прогледали од додира са њом.

Сад је још само на фресци Гирландаја видна. Под 
фантастичном сликом Сан Ђимињана,43* сред литије што 
цоји, на раскошном одру, лежи свето девојче, склопљених 
очију.44 — Лепа је као девојке што рано умиру. Босе јој 
се ноге беле, а један слеп младић љуби их, да би му се 
повратио вид. Гирландајо, мајстор портреа, насликао је 
уоколо гомилу тиквана, загледаних у мртво девојче. Она 
лежи као пролеће; горња јој се усна мало спушта, на доњу.

Са прозора, из чисте собе45 што личи сасвим на оне 
које су тоскански сликари некад сликали, угледах сву малу 
варош као камењар. Било је нечег дубоко пролетерског у 
бићу те вароши, сред богатих њива; куле њене, као четво- 
роутаони димњаци, стршиле46 су изнад бедних сокака. У 
сиротињи и грубости зидова, свега неколико лепих прозо- 
ра,47 племенитог облика. Пред хотелом, на Пјаци бунара, 
један усахнуо студенац, запуштен као гроб. Међу зидинама 
видех штале, сено и стоку;48 у подрумима грабуље, виле и 
рала. Над тим сељачким рупама, електрично осветљење и 
огромне сенке сводова и кула, горостасног неимарства XIII49 
столећа.

Кулу је смео зидати само племенит господар, или онај 
који је имао бар један брод на мору, у луци пизанској. 
Као копље уз чадор Арапина, или минарет уз џамију, тако 
је овде56 висока кула уз сваки двор.

Општинска, виша од педесет метара, од које вишу нико 
није смео зидати,51 назива се Кодпоза, што ће рећи: шугава. 
Од године52 1407. претворена је у сахат кулу. Сви путописи 
помињу53 да је пуна врана и гавранова, што сам и сам 
видео. Око ње су тврде и сумануте куле крволочних, 
отмених породица.54 Напоредо две, у бесу да не смеју да 
зидају вшпу од општинске, сазидаше Салвучи који су 
клали противнике, док и њих не истребише. Пристали су,
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при једном примирју, да десет година не брију браду и 
да носе само црнину.

Понегде, у гломазним сводовима и луковима,55 наиђе 
се на траг арабљанске уметности, кроз пизанске везе. У 
сутону читава56 та мала паланка неизмерно је груба. Пре 
много столећа, пре но пхто је понела име заштитника 
свога,57 архиепископа моденског, звала се:58 варош Шуме.

Већ на први поглед та варошица изгледа као позорни- 
ца за сцене из старих, тосканских хроника, али и после 
остаје чудновата. Као рушевине из мора стрми59 и она, у 
зеленом и руменом таласању маслинара и шума ниских. 
Чини се, и на дану,60 као голубарник од камена, над зга- 
риштем, али се тад, под њим, у њивама, разлива тосканско 
лето и чулност и телесна снага се враћа, а болесна раздра- 
женост разума губи се. Пред вече, код капије св. Матије,61 
изгледа као удешена башта, али кад Сунце припече, то 
место што је много трговало са Арабљанима, отврдне и 
побели као нека сиријска62 или мароканска тврђава. Јутром 
је Оан Ђимињано гнездо ласта и питом. Куле га тада чине 
неким левантинским градом, над зеленим морем.

Варош није од главних атракција Тоскане. Није чак 
ни тзв. мала варош Енглвскиња. Сиромашна њена црква не 
може се ни замислити уз огромну катедралу сијенску, али 
је скоро хиљаду година стара.

Оно што је најбоље на том градићу јесу63 његов мир, 
житна поља и виногради, његова сељачка сиротиња и 
чистота, његова земља. После разблудне, сулуде Сијене 
што свет претвара у  слике грозничавих, суманутих и видо- 
витих, ово село емирује и стишава, својим путевима што 
воде кроз жито.

Истина и овде, на најбољим сликама, још једном се 
модри сијенски занос.64 У полумраку храма стоје два дрве- 
на кипа: анђео благовештенски и Дјева, али помало већ у 
донателовској пози. Девојка породиља,65 у дугој и дивној 
одежди директоара. Богата и ванредна, та девојка није ви- 
ше као сијенске, у њој је већ66 друкчији жар зачете, не 
више грозничава љупкост болешљиве и уплашене. Из туж- 
них очију тог дрвеног кипа још -ме једном гледа сијенска 
делиричност и падавичавост, не од овога света, али више 
није слична неком лудилу.

Још једном, при уласку у фиорентинску област, сијен- 
ско мишљење о животу пада ми око врата и вуче се жа- 
лосно за мном, као плашт. Догађаји живота чињаху се 
просјачки и мисли и маштања их надокнадише, али крај 
живог живота више нисам могао да прођем, ходећи једнако 
по љупкостима сна и мору замишљености.67
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Иза тих дрвених кипова, на зиду су фреске сијенског 
сликара Барне који је старински, грчки и сладак као Дучо, 
еврипидски68 театралан.

У изгубљеном и забаченом селу овом тосканском, ко- 
лике неизмерне уметничке моћи!69 Без обзира на простак- 
лук места, у ком је живео, сликао је тако пажљиво као да 
је радио музику, или математику. За ум и његове игре, на- 
пустио је своје здравље, веселост пекара шаљивчина, на- 
мигуше кукате удовице, па се затворио у овај ледени гроб, 
где је, непомичношћу мумије, као да је цртао звездана 
небеса, повлачио четком боје својих фресака, зелене, модре 
и плаве,70 као геометријске промене и драматику сфера. 
Несрећник,71 при раду на слици Распећа, пао је овде са 
високе скеле и скрхао врат, пре шест стотина72 година.

У полумраку, тај сликар још једном удаљава од света. 
Ванредна је слика исплате тридесет сребрника и дивно, по 
ставу жена, васкрсење Лазара. Благовести опет тако љупке. 
А73 све то изгубило значај драме и телесног, па се претво- 
рило у звуке и шаре мождане, у којима је модро као на 
пучини. Бездан је то сијенски.74*

У готски бурној слици Распећа, разбојник који неће 
да се покаје, предаје се небу у делиричном гесту. На крс- 
ту,75 на коме је распет, шетају два мала ђавола као два 
слепа миша. Бурно је и сјајно тај разбојник нацртан, у 
портреу ванредан као нека анамска играчица. Коњаник што 
му пребија колена, нацртан у замаху ударца, лепши је 
по свом гесту од свих коњаника сликаних,70 вајаних и сли- 
ваних. Један од највећих мајстора тако, ту, у том забаче- 
ном селу, нечујно почива.

Видех и остале чувене слике Сан Ђимињана,77 оронуле 
зидове са сликама властеле78 што држи сокола на руци и 
понос музеја: Благовести Липија (на којима сам гледао 
само ток Арна и слику Фиоренце).79

Она ми је чак до Пизе била послала у сусрет сликара 
дворског породице Медичи, по имену Беноца Гоцолија,80 
који није био нимало делиричан. Његова главна слика у 
овом малом граду, коју највише показују, Исус је један 
дежмекаст, на пиједесталу, у улози св. Севастијана. На 
тој слици и мисли и боје нису више сијенске, већ разбо- 
рите и фиорентинске.

За тог сликара цео свет просто је неко весеље на 
двору Медичија. Тоскана његова, и кад је стилизована и 
хотимично старинска, само је врт, миран и равнодушан пре- 
ма људској патњи. У вези тако са готиком, особито оа азиј- 
ском, здрав је тај мајстор и каткад вулгаран, али прија. 
У његовом новом господству, остао је траг безбрижних 
фиорентршских дрипаца који су из дна душе мрзели иде-
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алистичку и делиричну Сијену, неразумљиву за њине буц- 
масте образе. Тај св. Севастијан, у кога момци стреле туку 
у81 нишан, није нико други већ распети82 Галилејац. Слуге 
Медичија стрељају у њега, са кораком и ставом балерина. 
Весели су и лепих удова као дорски тркачи. Младићима 
је у Фиоренци било све83 дозвољено.

На пиједесталу,84 у зеленом, тосканском врту, стоји 
мученик, љубимац тог времена. Руке су му везане позади, 
а наг је  и набијен стрелама, тако,85 да му груди изгледају 
као јеж.

Помоћник Гибертија, ђак сузног Анђелика, ипак је 
гледао пре свега да постане популаран. Био је реакција на 
сијенску спиритуалност. Слуге, међу којима има и црна- 
ца,8в убијају његовог Севастијана као вола. Анђели са неба 
доносе му круну, али се види да је то само украе слике.

Латински натпис, под сликом, писан руком сликара ка- 
же: Похвала над славнима славном атлети светом Сева- 
стијану,87 као да је извештај са неког дворског рвања.88 
Нехај је  ту према души. Покушава се, још једном,89 да 
се од дрвећа и поља начини нешто средњовековно,90 али се 
не успева. Дошло је доба Медичијевих ловова и гозби по 
шумама. — Наивност91 при мислима о анђелима и небу. 
Рафинована92 и рајски слатка је сцена, у којој петорица 
убијају једнога. Срозава се опет у бруталну сензуалност 
дивљег, раног средњег века. Из једне размажености телесне, 
ето оштар цртеж фигура, на сликама сликара породице, 
што је  волела да влада и да пародира стихове Дантеове.

Па ипак, у фиорентинској веселости,93* осетих да на- 
лазим лек против јарости сијенске, лудила и туге,94 одри- 
цања тела и видљивог света. У општинском двору Сан 
Ђимињана,95 та сеоска тишина обузима сасвим. Стари двор 
из XII века, чији улаз изгледа као капија сеоских гости- 
она,9в има у својој сиротињи нечег друкчије шпанског,97 
него сијенски. И у новом двору огаптинском, из XIII века, 
осећа се мирис сена. У авлији његовој престају узалудне 
грознице душе и настаје мир. Као нека штала шпанска 
на путу, та авлија ме сети дугајлије од Манче и љубави, 
што и у штали буди племенитост.

Французи у својим путописима називају Италију крас- 
ном метресом, желећи да означе чудну моћ разблуде и 
страсти, па опојног заборава,98 које та земља, после толи- 
ких љубави, још увек даје свакоме ко јој жудно прилази.

Прелаз преко Алпа, иако мало усиљено, описује се још 
увек99 као дубок доживљај целог бића и као ванредан час 
душевних дивљења. Одлазак у Италију још увек значи 
чекање чуда и пут ходочашћа, а значај који се самоме себи 
при том силаску са Алпа придаје, изгледа, у магловитим 
планинским венцима, над огромним светлим равницама, као



сен Ханибалова, чудна, тајанствена, афричка и величан- 
ствена, са својим мрачним слоновима, на снегу, у висинама.

Не може се писати да тамо, при промени ваздуха и 
земље, небеса и воде, нема неке језе заиста, пгго допире до 
дна живота.

После огромне и чађаве станице Париза, са црвеним 
светиљкама у ноћи, Пиза од белог и жутог мрамора, десет 
столећа стара, изгледа збиља као Месец једног новог света, 
У ЈУТРУ-

Пошао сам из Париза, свесном тугом, а не безбрижно 
и случајно, са јасним сазнањем своје дотадање немоћи, 
да шта у свету изменим. Оронуо и клонуо, у овом лудом 
времену као и други, после толиких горких година сеоба100 
и ратова, изгубио сам био сваки смисао онога чему ме 
родише.

Од велике и дубоке оданости небесним101 телима, од 
дрхћуће припадности расцветаним брдима, од младости, пгга 
је и могло преостати?

Измучен, равнодушан за све, кад је пролеће дошло,102 
пођох у Италију, да изменим и душу и тело. Тамо куд 
одоше сви народи,103 изузев словенских, одох и ја  збуњено, 
да нађем звезду зорњачу.

И заиста, при прелазу Алпа, учини ми се да друге то 
воде хуче и тице цвркућу. У брдима као да видех плава 
језера, досад невиђена, а сунчања су падала у раван доле 
као плах пљусак. Ваздух је био сасвим други то јутро.

Тамо,104 где је Ханибал прешао планине као мрачан 
облак на105 небу италском, тако се ето појавих и ја, снуж- 
ден и сиромашан, у име свих читалаца Гогоља.

Пиза, бела и мраморна, сјала је и мени,100 у зори.
За неколико дана већ, њен сјај ми цео свет,107 потонуо, 

у осветљења108 мора и небеса, уздиже. Прошлост видех да 
је нешто друго,109 но што мишљах. И као наднесен над 
површином дубоког језера, приметих да нам то што је про- 
шло опет иде, сазидано мраморно, огромно и плаво. Сваком 
стубу, своду, виткости и снази, у прошлости,110 одговараше 
стуб, свод, једна виткост и снага у будућности. Узалудно- 
сги моје у Пизи нестаде.

Видех да је свет неизмеран збир дела која ће се учи- 
нити. Обавијен морем треперио је од четворокута и трокута, 
кругова, звезда. Словенство је,111 у том свету напора, сво- 
дова, лукова и распона,112 дрхтало као звезда зорњача.

Опих се тим привиђењем, у водама прошлости,113 и 
млатарах радосно рукама, као да сам кулу зидао у ваздуху, 
над лигурском обалом.

Пиза ме полумртвог диже из ужаса умирања и откри 
ми моју неизмерну моћ. Показа ми да смо звезде које зра-
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че. Из града неимара и зидара,114 пођох по Тоскани здрав 
и чио.

Сијена ми већ узе ту радост, телесну снагу и веру у 
свет који се може на ничему саздати, као на брегу. Туж- 
ним ме очима посматраше тај град и шапуташе ми да по- 
гледам у себе. У мени самом све се то догодило, кроз мене 
су текли, док сам загледан у врх Амијате стајао, хучни, 
горски115 потоци. У моме бићу било је, не у свету, тамно 
и болно лудило.

Видех самоћу своју, а116 показа ми Девојку породиљу. 
Силнија од љубичастих распона ума, моћнија од дивљег 
превијања тела, беше благост рађања. Видех да је ствара- 
ње само бура, што оставља за собом стене као рушевине, 
ванредне, хладне и празне остатке пизанске. Унутра, у на- 
ма, нека жар држи свет, непроменљиво и непрекидно.117 
Загледан у себе, сред сијенског пролећа, увидех да је све 
што се види пролазно, али да је у мени могућност звезде, 
што вечно сја. Рађање ми се учини топла и чиста брдска 
падина изнад света, са које све може да се дохвати и по- 
милује руком.

Сав ћакнут, изиђох из те вароши,118 што је  у небеса 
дигла тело девојке, у ком клија непрекидно пролеће, али 
ме мали Оан Ђимињано110 задржа, на путу чудном,120 ка 
надземаљском.

У њему први пут осетих умор путовања талијанског 
и сумњу: да ли,121 на дну све те измене душе и тела, није 
једна горка, и безброј пута поновљена,122 опојност и лаж?

У бићу тих малих тосканских вароши, на брду изнад 
житних долина, има једна скромност и сељачка ведрина 
која ме сети родног краја. И учини ми се из даљине драг 
и добар, мој, па какав био.123*

Расплинуше се од тог загрљаја сва моја пизанска и 
сијенска уображења. Нити се може,124 видех, на ничему 
саздаги свет, нити се у туђини налази топла падина брда 
рађања, са које све може да се дохвати и помилује руком. 
Пизанска раскош учини ми се лудо расипање, а сијенска 
страст, заостала, шпанска перверзија, која ми беше125 доту- 
жала. Сеоска тишина и мирис жита освестише ме и ја  ви- 
дех да ме је Италиј а залудела, а да није опасност у томе 
да се вратим своме, већ да се не вратим.

После слатких и модрих, спиритуалних и финих си- 
јенских пејзажа, ова жута, брдовита, сиромашна крајина 
пријала је  неочекивано. Та проста и чиста природа сетила 
ме мојих брда.

И тако, при уласку у фиорентинску земљу, пред гра- 
дом црвеног Крина, неколико пута, тихо,120 изрекох име 
Срема.

1930.
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НАША НЕБЕСА

Из прошлости, мутног бездана, понеки облици виђеног 
враћају се тако неодређено, тако безначајни, тако искрив- 
љени, слаби и бедни. Други међутим, враћају се јасни, 
оштри и светли.

Неко незнано сунчање, које није од овога света, оба- 
сјава их. Обасјава их по својој вољи, те нам се указују 
сјајни они које смо видели у тами, а тамни они које смо 
оставили у светлости.

Нека неизмерна и чудна долина је прошлост и ништа 
у њој не можемо изменити, помиловати, ни додирнути ру- 
ком. У својој светлости, и тами, она нам пропушта руку, 
кроз своје облаке, мекше од праха, а који нису више она- 
кви какве смо их видели и оставили.

Тако се путнику јавља и земља којом је прошао, 
чудна и промењена. Не она коју је гледао очима својим.

Док нека милована, блага глава, и неко љубљено, 
витко тело, с1 правим стасом и ванредним коленима, про- 
лази без лепоте и моћи, дотле неко друго биће, узето олако, 
брзо испијено, прилази сад дрхтањем муња, телесном ле- 
потом ружичастих камеја и снагом, под којом се у сећа-шу 
цвили.

Тако се путнику нека суморна места у Чешкој јавља- 
ју  из прошлости, у смеху и опадању цветова, с2 воћака 
што дишу. А нека огњем опржена и насмејана села у 
Прованси, увијена бедом, узалудношћу и досадом која 
гупш.

Понека огромна варош, у којој бесмо, у којој је грм- 
љавином и топотом јурило неколико хиљада точкова, ни- 
како се и не указује више. А само се, као да лебди над 
њом, јавља, из ње, таман мирис једног дрвета, под нашим 
прозором.

Тако нам се јавља и она земља која нам је најприснија, 
кад све што више нема значаја у њој потоне.

Наша земља са својим небесима.
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Заборавив њену површину, њене градове и селендре, 
њена брда и ритове, чим склопим очи, ја видим оад јасно, 
тако да је  то виђење болно, њена небеса. Преливају се пре- 
да мном, оа Истока и Севера, као море.

Сиво, као песак бескрајно небо Бачке, мутно море, у 
ком гомилају облаци, као пена и дим, непрекидних бездана, 
у јутру.3 Безгранична пустиња, пред кишом, кад чун на 
реци, кола друмом, миле, кроз језовиту тишину и досаду 
што се наднела над земљу. То исто небо, жуто продужење 
поља кукуруза, унедоглед, у јесења послеподнева, мешавина 
боја песка и слатине. Коњаник под њим има туп осећај да 
му ветар јаше за вратом, а пешак, да су му сви удови од 
сасушене глине.

Зелено небо Барање, као разбијено стакло, влажнс 
од киша. У зору сиво, као кожа покислих срна и кошута. 
Небо, што заплави утопљено у рукавац неке реке, са 
зеленим, отровним, замршеним биљем и црвеним муљем, 
пуним4 нанетих пужева. Провидно у зору,5 светло и жуто, 
као окно пред безмерном чистотом пустиња надземаљских, 
што су као и  вода.

Ветровито и таласасто небо Баната, што дрхти, увек, 
с® мутним изданцима модрих планина у недостижној да- 
љини.

То горко небо јутарњих језа, боје дивљих голубова 
што излећу из дугог сна. Небо са игром буктиња увече и 
непомичном, смртоносном, хладноћом звезда, ноћу, чистих 
као крупне пахуље снега. Небо, што усред дана, нао биље 
с7 друге стране света, наноси на својим таласима приви- 
ђења, игру стабала рујних, кула у ваздуху.

То небо, на ком све почива и нестаје, као на сну.
Небеса Срема.
Вртови боје запупелих трешања, пуна потока белих 

и плавих, небеса мирисна, што остају на души као расцве- 
тала8 грана. Под њима се стоји, као дрво на брду, пун 
невидљивог и нечујног, насмешено од бола и сласти, нгго 
се мењају и мешају у зори и сумраку.

Небо славонско.
Спупггено под брда, у жита и шумарке, с9 топлотом 

луга и плаветнилом шљивака.10 Небо, што се појављује иза 
шума, као вода. Небо, у јесен11 без гласа, с12 дугим, сребр- 
ним пругама изнад сасушеног грања и шипрага. Небо као 
свилена завеса пред брдима, с13 лаганим, тамним доласком 
зиме, у бојама јастреба.

Небо хрватског Загорја.
Ведро и тихо поље, што лебди у висини, пуно шева.
Плаво на дану, као цвет у житу, видно и ноћу, са ду- 

гим светлим путевима. Мирно, си  кишовитом маглом пгго 
дође и прође, међу игром ласта. Зими меко, без хладноће,
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с15 питомошћу једног завејаног зеца што лежи испод букве, 
на расутом, опалом лишћу. Небо што дише у високе, да- 
леке тополе. То исто небо у пролеће,16 наднесено над мали 
живот мрава и буба. Као једно благо, материнско око.

Небеса Словенцје.
Високи пласт ваздуха, изнад сенокооа, што се ноћу 

спушта с17 покошене падине. Небо каткад круто, с18 чисто- 
том испраног, сељачког сукна. Небо што силази на мале 
градове од камена, с19 колима сламе и трава, непроменљиве 
боје, стално. Што само на обалама својим, у стењу високих 
планина, оставља шаренило шљунка и пене, камените шаре 
и ситне, задимљене, облачиће.

Небеса Лике.
Над непрегледним, грозним, узбурканим, пустињама 

камена. Оловно, без игре зракова вечерњих. Без јесењих 
осветљења. Без пролећних севања муња. Небеса незабо- 
равна и дивна, ужасна, пучина што се шири над свим 
видљивим, тмура, и прекрасна, у својој немилосрдности и 
екамењености.

Небеоа Босне.
Шарена и кадифена, којима се плови, као на некој 

раекошној, турској галији, пуној блага и разблуде. Са 
узалудношћу рођења и узалудношћу смрти. Небеоа, пгго у 
пролеће дишу тако, да се шуме повијају, у јесен силазе 
с*> брда, мрка и тешка, као неки огромни медвед, нгго се 
развеселио, па игра. Боје, као зарђао наковањ.

Небеоа Босне, на којима се догађају, јутром, толика 
чуда, чије узроке око не може да сагледа. А пред сутон, 
толике жалости, чије последице остају нечујне.

Небеса Мостара.
У њима Месец и Сунце и звезде блистају на плавом 

дну, као ствари начињене од злата и сребра. Небеса љуби- 
часта, пред зору.

Небеса Дубровника.
Без и једне појаве туге. С21 ведрином острва пгго плове 

као ружичасте рибе, према вечеру. Небеса као дивне шкољ- 
ке, с22 хујањем плаветнила у себи.

Небеса Србије.
Велике, чврсте, висоравни. Дивне у својој неизмерности 

бистрог плаветнила, непомућеног шаренилом. Небеса што 
уздижу земљу широким, видним, степеницама брда, у мир. 
Затим тамна, с23 тамом дубоког покоја, под којим ипак кре- 
ћу реке и потоци, и жиле дрвећа, па и најмањи црв.

Небеса Црне Горе.
Небеса Македоније.
Небеса.
Небеса.
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ОСТРВО РАБ

Брод, који у рано јутро оставља луку Сушака,1 пуну 
лађа,2* оставља за собом дуги траг, пенушаву узбурканост® 
што се слрша као зелена свила,4 пуна топаза и аметиста, 
с5 његове крме, све док не замакне за жуте стене6 Пећина.

Посећујемо редом мале луке.7 Бакар, што је пун бачви 
и мрежа, што се суше и заударају на рибу, с8 великим те- 
расама камена, страховито печеним Сунцем. Затим, два 
сата веселих плавих талаеа, под планином у којој се беле 
села, мала и врела као гнезда. Острва љубичаста и румена 
љуљају се на другој страни брода и море жубори. Мала 
Краљевица и Црквеница9 прођу оа својим купачима и пе- 
ском сасвим поред брода, који се једва провлачи крај ужа- 
сног стења острва Крка, на којима нема ни једне биљке. 
Пристајемо под лепим местом, пуним кућица у зеленој ло- 
зи и цветним вртовима. Плави зидови, беле завесе, ситни 
доксати, старе капије. То је мало10 Селце, чисто као де- 
војчица, што има своје купалиште, јако детињасто, пуно 
радосних игара, на једном од можда најмириснијих, нај- 
здравијих,11 боровитих ртова ове обале. Тоциљајка у море, 
сплавови по којима се игра бродолома, преврћу се12 у та- 
ласе, а дуж обале дуга шеталишта воде у борове шумице 
и пред плаве видике. Последњи18 на том путу, Нови. У 
мирисном амфитеатру, пуном тихих ветрића, сав завијен14 
у плаву и зелену свилу мора.15*

Ако се предвече16 пође за острво Раб,17 онда чекају 
дивне сензације освегљења, мора и вечери, с18 Велебитом, 
од којег лепше планине нема. Прво се мали брод довуче, 
као нека буба по води, лагано, под стари Сењ, где читав 
градић излази на дочек. Дуги магазин, дворови бискупа, 
узане улице,19 а изнад вароши стари град Ивана Ленковића 
из 1558. Ту увек има ветра и помало буре, а од јесени до 
пролећа трају кише. Богзна шта раде тада сви ти ђаци, 
адвокати, еудије и трговци,20 под овим влажним, затво- 
реним, чудним кућама. Све жене, што су21 шетале под 
бродом, све док је стајао,22 личиле су на мадам Бовари.

Велебит, цео дан и ноћ променљивих, дивних боја, са 
својим клисурама, пуст, вечно висок и силан, огромни ка- 
мен оштар и страшан, са опљачканим шумама кроз многа 
столећа, најлепше је што ово Приморје покаже путнику. 
Он прати све лађе дуж ових, морлачких канала, где мо- 
жете, ако само зажмурите, да се сетите читавих поворки 
војника и пљачкаша, пуних злата и свиленог плена. Ж уте 
и црвене турске галије, крваве и крцате робишама и лепим 
дечацима,23 дуге и снажне венецијанске лађе и тврде,84 тан- 
ке барке ускока и морлачких гусара, с дивљим једрима.25 
А у старо доба кажу искрцао се на овој обали св. Павле,
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онај Павле, чије је тамне и мутне посланице толико волео 
Џон Лок, да је увидео у духу своме „многе узроке њиних 
нејасности“.

Тако се стиже до острва Раба, с26 ванредном планином 
једнако27 над морем, љубичастом и страшном у својој пу- 
стопги и лепоти. Ноћ се већ спустила и светионици све- 
тлуцају, па брод као да лута у  црном, мрачном мору и 
тражи нешто по мрачном видику. Море се раширило, острва 
нестало и тама је бескрајна и влажна,28 док се приближује- 
мо. Електрично осветљење Раба било је већ недељу дана 
покварено, па смо ушли између старих градских зидина 
као у нешто збиља мрачно, мртво и прошло. Силуете цркве- 
них кула, изнад сенке једрилица, понеки отворен и освет- 
љен прозор, с29 људским приликама, и маса света,30 обуче- 
ног у бело, што дочекује брод.

Раб је  најлепше острво Хрватског приморја и прави 
музеј лепих ствари.31* Зими је  питом и топао32 и не зна 
ни за снег ни за хладноће, а лети мирише на маслину, 
агаву33 која цвета под градским рушевинама и жалфију, 
што је зарасла сав крш острва.

Ујутру34* море се плави на дну улице, голубови и 
грлице гучу под прозором. Неколико тужних врба у врту 
комшилука, једне мале степенице што воде у кућу, мокру 
од кише. Из35* једног зада сиромашне куће вири ро- 
манска глава, скулптура ко зна колико стара. Врапци су 
давно будни и буде и  остало. Зелена су брда уоколо као 
да нисмо на острву. Једна жена у црном, под товаром су- 
варака, пење се уз стрми камен. Свуд у овим приморским 
градићима иста беда. За њом неколико магарића натоваре- 
них цепаницама. Димњаци по крововима испод мене нису 
као друтде;36 личе на голубарнике. Лоза винова пуза се 
до њих. На торби жене извезен народни мотив; он је свуд 
исти.37*

Свет се буди по кућама и гласан говор отпочиње;38 бли- 
зу смо, гледамо један39 друшму у кревет. Чују се шиваће 
машине. Фењери40 што су сву ноћ горели догоревају. Бро- 
јим седам црквених кула стародревних и читам називе 
улица.41*

Садашњи Раб, негдашњи грчки Неопарис, лепо је гроб- 
ље старина, све у цвећу. Остале су само те брадате главе,42 
што непомично гледају столећа, зазидане у кућне задине, 
као и римски стубови и капители. Иза црвених, каменитих 
зидива плави се једно питомо море, с43 тихим заливима и 
боровим шумама. Дуга зеленила острва прате Раб са свих 
страна. Једрилице по мору, мале као лист белих цветова, 
или бели лептири44 на води.

Сишао сам на Трг слободе, где су засађена зелена 
стабла, која треба да се разгранају45 у дрво. Ту је дивна,46
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стара црква св. Јустина. У њој је знаменитост рапских ол- 
тара; слика умирања св. Јосипа — од руке Тицијанове?47 
Пошто је црквењак био у риболову, дошла је његова жена, 
с48 једним слабачким, гладним дететом у наручју, да ми 
отвори црквена врата. У цркви сам нашао право идоло- 
поклонство. Велику Марију с дететом Исусом,49 од воска, 
одевену50 у белу свилу. Имала је на себи и доње сукње, 
а сва је била пуна ђинђува, као да смо у Нормандији, по 
старим31 црквама, где клечи народ туп од патње, мора, 
сујеверја и верског заноса. Што се тиче Тицијана, он личи 
на дубровачке. Свакако,52 слика је ванредна. Црквењакова 
жена, безазлено,53 обрадовала ме је за цео дан: „Ето вам, 
то је  та слика; ми је зовемо св. Јосип, а ви, странци,54 
Тициј ан.“

Виеоко55* над њом једно чудно, црвено кубе цркве, 
као нерасцветана лала. Историја Рзба пуна је тешких и 
сјајних столећа, кроз која се ређају Римљани, Авари, Хр- 
вати, Угри и Венецијанци. Већ године56 525. био је седиште 
бискупа, па и данас се сладолед једе овде под лепом рене- 
оансном лођом.57 И данас се продају радови у сребру и у 
злату, филиграни некад чувених мајстора, сада можда 
мало неизвесног порекла. Ж ао ме је што свиленог и ша- 
реног грага Турака нигде нема;58 прошли су овим обалама 
као крвници, а за њима дођоше куге.

Двоглави Јанус, што гледа у прошлост и будућност, 
и сад је зазидан у зиду Гранд хотела. Палата својом лепо- 
том могла би слободно показивати се и у  Фиоренци, а кад 
је  месечина невероватно је лепа. Најлегапе су цркве са 
својим стародревним кулама, зараслим међу расцветаним 
агавама, виооко на стењу изнад бистрог мора. У те цркве 
се улази по плочнику, испод којег су гробови властелински. 
Време и киша још нису могли да збришу59 лавове и поља 
њиних грбова, ни латинске написе које отац пише свом ра- 
но умрлом младићу сину. Имена тих породица исписана 
латински звуче талијански, али су наша. Степенице су 
камење с римским записима. Звук60 звона танак, па дубљи, 
прелива се цело јутро по граду. Око цркава су само кљасти, 
гурави и просјаци. У празним црквама само часне сестре 
мрмљају своје лепе молитве, једнолико и кроз нос. Вртови 
су тихи и у њима пуно римског камења.

Слике тих цркава треба и даље да описују наши и ен- 
глески и француски професори, оне су то заслужиле. Ве- 
нецијанеке боје школе Веронезеа дочекују свуд, са својим 
лепим ружичастим тоновима. У једној старој композицији, 
све на једном платну, спава с01 ножем под мишком Петар 
у Гетсеманској башти. Христос мек и пун као жена,08 
клечи пред анђелом, што личи на венециј анског љубав- 
ника.68* Одмах до тог дела слике је бичевање, по коме
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се64 сети, да је Греко учио у Млецима. Одлично постављено 
тело Спаситеља између крвника. Па рутање Јагњету бож- 
јем с65 једном фином фигуром у  вапи венецијанског дуж- 
да, међу војницима. Па подизање на крст лепим66 гестовима 
Марије Магдалене.

Сат одбија на кули,67 а латинска молитва једнако се 
мрмља.

Христос је већ клонуо под крстом на колена. Вероника 
патетично клечи с68 рупцем на ком остаде лик Исуса, крај 
оклопника69 и турског паше што тера према Голготи. Све 
се то свршава на једној слици.

Лево од стубова,70 црни Игњатије Лојола и једна крас- 
на слика Виваринија, с71 трагом византинским. Марија је 
стала плава и астрална на змију и држи на крилу неко 
чупаво Талијанче. Св. Ђорђе, лепи фиорентински младић 
из године 1485, стоји јој са72 десна. Напољу пред црквом 
грб Нимиреа, звезда и полумесец и шлемови у излизаном 
камену, изнад којег се виде облаци и острва. Црвена лепа 
базилика на крају Раба, над вратима с73 чудком, врло ле- 
пом Пијетом. И у њој ћуте анђели и барокне говорнице 
Језуита. Једна велика рука, као на раскршћу, од дрвета,74 
држи и показује распеће. Та црква посвећена Марији има 
хор од кестенова дрвета, сав резан руком, на шест стубо- 
ва,75 на којима почива геометријска пирамида. Један лепи, 
грубо исклесани апостол с мачем и Петар с76 кључевима. 
У једној малој капели, на лево,77 анђео боја Тијеполових, 
оасвим пармске љупкости, изгледа из доцнијег,78 језуитског 
доба, бечки перверзан и сладак, с79 пикантним ногама, у 
белој припијеној кснпуљи. Кад се изиђе80 из мрачне ба- 
зилике, напољу чека сунчање и жене што перу рубље, а 
кокоши се свуд ракоље. Пејзаж је сасвим брдски и речни 
уоколо.

Раб има врло лепих увала 81 све лепших, што су даље 
од старога, чуднога града с82 његовим празним дворовима, 
зазиданим и опустелим после куга. Налазе се иза83 борове 
шуме, хладовите и меке од опалих игала, као песак. Агаве 
цветају уз море плаво као поток, увучено сасвим под бо- 
рову шуму повијену према ветру. По гранама виси плод 
боровине као да су се слепи мишеви нахватали. Мирише 
црвено тле84 брега, меко као коса. Под њим зуји тајан- 
ствени живот буба, који можете сатима посматрати, ле- 
жећи у трави,85 слани од мора. Косови свирају као у фруле. 
Ж иле се пружају према сунцу. Људи86* вас питомо, цр- 
вени од далматинских капа с црном кићанком, нуде87 во- 
ћем, грожђем и дињама, лубеницама и шареним ручним 
радовима.

Ту,88 у том старом граду мокрих зидина, дворова пле- 
мићских срушених од куга, нашао сам два потпуно сретна,
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задовољна и безбрижна човека.89* Обожавају Раб, његову 
морску обалу, његова купалишта,90 ваздух, ветар и Сунце. 
Показаше ми хладовину91 где проводе дан. У једној малој 
каменитој авлији, око цистерне све у цвећу, око жутице.92* 

Ж утица није болест, то је лек. То је вино,93 жуто као 
ћилибар, од којег умину94 и бол и брига и95 прошлост и 
будућност. Сав је Раб пловио, плав и зелен,96 растопљен у 
мору и небу помешаном с97 месечином. Све на свету је 
било добро и тихо.

НА РИБАЊУ СА МЕСЕЦОМ

Лутајући по Приморју ја сам, свако вече, гледао1* 
како рибарске барке излазе у лов. Њихово је време2 ноћ, 
кад се свици јаве3 и месечина разлије по огледалу мора. 
Тада се, као блудећи пламенови појаве и светиљке чамаца, 
па4 лагано круже и обилазе дубине, из којих нагрну рибе 
у мреже. На веће даљине, у дубље море, у5 мирне увале 
острва,6 излазе веће барке. Оне лове у водама даљим од 
обала. Оне ближе задржане су за становништво и мали 
лов.7*

Чекао сам ноћ с8 пуним Месецом, па да9 отпловим до 
Сења, где се, у каналу Морлака,10 особито лепо лови. Исти- 
на, до наших обала долазили су тада11 и талијански рибари, 
нарочито они из Кјође и рибари12* чак из околине Анко- 
не, који на једрима својих барки13 имају знак и знамен 
бела коња. Али углавном ипак је то био наш свет, рибар 
одвајкада, истарски, хрватски, који лови ноћу све до дал- 
матинских обала и острва. На своју руку, или раздељен по 
задругама, које после деле рибу.14*

На једној старој барци возим се дакле до бродогради- 
лишта рибарских чамаца у Ж уркову.15 То је мала каменита 
увала, с16* кафаном, једним финансом, с17 лупом дасака и 
стругањем боровине, испод стена, на копну, и под једним 
шумарком.18 Живот, жене, љубави и патње, ту су као у 
романима Хамсуна, норвешког књижевника. На свима19 
прозорима беле завесе и дрвени капци,20 испрепуцани од 
зимских, бескрајних киша и олуја.

Мали бродови,81 постављени на огромне пањеве и 
греде, с22 којих цури катран, крпе се ту, и23 закуцавају. 
Изнад њих, у зеленилу,84 види се село. Живот је ту стра- 
шан. Да би добили мало плодног земљишта,25 треба месе- 
цима да ваде26 камен из земље, која је црвена и пуна ка- 
мења,27 међу којим је, некада,88 родила лоза.

Свет овде ништа не зна, сем тужакања. Изгледа као 
да лелек29 прелази са оца на сина. Слушао сам их како



певају. Као30 да јаучу. У подне, кад је море као угрејано 
уље, долази барка31 да отпловимо до Новог. То је обична, 
тепжа барка, бедна на изглед, опремљена32 за тежак рад. 
Под крмом је зазидан обичан мотор, што се ложи петроле- 
јем. Тај мотор непрестано лупа и његово лупање се чује по 
води,33 на миље далеко. Сва је барка масна и страшна и34 
заудара од рибе. У кућици мотора свакојаки пламенови. 
Само35 бог зна како то функционише. Димњак мотора је 
прави сулундар, као од шпорета.36 Онај који очекује тврду, 
снажну барку енглеских и немачких рибара, њихове37 
кожне и гумене чизме, до колена, разочараће се.38* Ри- 
бари у црној маји, с капетаном Блажевићем. Људи, који 
су опловили око пола света. А никад даље од сата хода 
у земљи овде39* били нису.

Чучећи на четвороугаоним сандуцима за рибу, изгле- 
дају40 као угљари, црни од дима петролеја, а не као неки 
хероји таласа и бура. Њихови ликови су компоновани са 
испрепуцаним јарболима и испреплетаним ужетима и ода- 
ју41 тупу патњу и сиротињу. Њихов42 говор се састојао од43 
беспрекидног јаукања, тужакања, причања повољних ново- 
сти и обећања. Саопштавајући једнако један44 другом цене 
хлеба, шећера, рада, они су једнако додавали понешто 
новог, доброг;45 повољну могућност за зараду, селидбу у 
Америку,40 и дизали главе и питали:47 „Ки говори, ча го- 
вори?“

Знали су унапред да ће до смрти, и они и њихова деца 
и њихове погрбљене жене,48 јести поленту.

Пролазимо једнако крај стеновитих и голих увала,49 
под кршом Повиља, где има тунолова.50 Велике мердевине, 
као огромни комарци крај воде, чекају над морем. У51 њи- 
ма по један рибар недељама гледа у воду да јави долазак 
туњине.52

У пристаништу Новог, товарило се дрво, док су спре- 
мали мреже. Дрво се товарило страшно53 примитивно, го- 
лим телом54 и погрбљеним ртењачама, ропски. Вечан бол 
и вечна патња на овим сивим, каменитим обалама.

У врху брода, покривено крпама,55 једно мало псето. 
Из дубине брода вири пар ногу, одевених у нове,56 жуте 
ципеле, американског врха, с57 гуменим потпетицама. Две 
руке које читају „Борбу“.58* У тој дрвеној рупи, сличној 
мртвачком сандуку, где се спава, хлеб и вино и кревет 
од дасака. Један црвени, раднички јастук. Сиротиња59 свуд 
иста. Једно огледалце и бријач на једној дасци, ничег ри- 
барског. На палуби окрећу чекрк и дају знаке руком другој 
барци. У лов иду барке60 све две и две, а између61 себе вуку 
мрежу по дну мора. Чекрци шкрипе, дижемо сидро.

Излазак из Новог био је ведар и плав, при заласку 
Сунца. Нови, са својом плажом и свирком војне музике,
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с белим?2 одећама жена, као малим једрима,63 остао је у 
сенци брда. Ветар још није био легао, а хука мотора носила 
нас је све даље у плаветнило мора, стена, острва64 и обла- 
ка. На крми се лагано окреће точак. Брод пред нама изи- 
шао65 је  пре нас и сад савија, оставив за собом узбуркани, 
пенушави66 траг таласа. Зелене, плаве, румене свиле у 
води трепере све до неба и тешких67 сурих брда иза нас. 
Почетак је лова врло леп, два брода као да играју, држе 
се парно и изводе кругове, док полако дреше и почињу 
спупггати мрежу, иза својих крма.

Пода мном једнако видим собу и четири дашчана кре- 
вета у мраку, откуда допире смрад. Једне издеране ципеле 
остављене на столу.68 Ето, и то је евојина!69

На дасци на зиду три кашике,70 лепо, у реду, заденуте. 
Два прстена од гвожђа; у њима смрдљиве лампе на петро- 
леј, то је домаће огњиште.71* Неколико парадајза72 и кром- 
пира и флаше, које се нарочито штеде. Један тигањ и 
чанак, опет на једним одрпаним чакширама. Силазим,73 а 
дочекује ме и ту рибар. Његове разроке очи покушавају 
да ме гостољубиво приме, мада му је живот мрзак.

Недељама не виде своје жене.74 Лампе их муче, неће 
да горе. Доводе их до шкргута зуба.75 Он ми нуди место 
на својој постељи.

Горе се дотле игра бродова смирила. Наш пар је бацио 
мрежу и сад је и ми спуштамо. Дуги пајвани трче с76 ре- 
бара наше барке у дубину морску. Мрежа се чини огромна, 
а спушта се на дно мора, јер је риба доле, у тишини. Мо- 
тори обеју лађа хукте по истом такту. Погрешити77 у томе 
значи изврнути мрежу78 и лов.

Пред нама се после мрачи79 и мотор стоји. Мрежа му 
се вуче по води, као дугачка80 коса. Ми се вртимо око ње 
и кружимо.

Сунце је тек било зашло и вода заруменела. Месеца 
још није било, али је  ноћ падала у воду брзо. Брда су 
тавнела. Нови је81 све више бледео, а стене и пучина били 
све тамније љубичасти.82

Док су ми тумачили каква је мрежа88 и како се вуче 
на дну мора, како се риба стиска у њој, испричаше ми и 
сто84 својих јада. Рибе је пуно85 особито близу отока, али 
лов тамо припада овима из Новог.86 Украсти од њих, ах 
како би то било дивно! За два сата тамо улови се више 
рибе, него овде напољу за две ноћи.87

Међутим, постоји88 и лучко поглаварство на свету.
Пајвани сад већ јуре у дубину, дебели,89 па тањи, па 

најтањи, по неком чудном реду. Око барке је  хладно и 
већ је  ноћ. Сива, каменита и90 бескрајна. Вода је  свршила
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своје мењање боја, које испуњава све91 вече и сав видик, 
од најплавијег и најзеленијег до сивог и црног.

Две барке сад круже92 и све се више ближе, играју се 
као шлубови. Видимо другу барку сасвим јасно у ппфоком 
заливу, између острва, приближујемо јој се све више и,93 
најпосле, ггри светлости фењера,94 прилежемо уз њу. Први 
акт лова је завршен.

После,95 тихо, лаганим мотором вучемо мрежу по дну 
мора, које ове године јако ,,цвета“. То значи да је много 
муља и да нам се мрежа сад провлачи кроз морске траве 
и  гмизави живот морског дна.

Мрежу над водом држи неколико флаша96 што плове 
по површини. Море је прешло у боју дубоког ултрамарина. 
Тада с другог брода одјекује узвик: „фора“97 и мрежа је 
сва отишла у дубину. Звиждимо један98 другоме и тако да- 
јемо знаке. Мотори лупају све тише,99 пловимо плашљиво 
и паралелно,100 према Сењу. Море је боје мастила и сасвим 
мирно. Трокут Новог, Врбника и Главине сад је право над 
нашом мрежом.

На броду је  тихо. Мрак је раширио море у бескрај, 
звезде трепере, трепере101 и светионици у даљини. Овде 
брзо пада ноћ.

Тад, изненада: Месец.
Црвен,102 и огроман, као велики балон, надуван, котр- 

ља се по обронку брда. Дошао је тако чудан и тако изнена- 
да на небо.

Ми смо међутим спустили103 700 м ужета. „Сад копа 
мрежа“ — мрмља капетан Вицко — „биће104 шкампа!“

Боља риба је доле на дну и само кад је месечна јака105 
диже рибу горе. Сви ходају по палуби горе-доле и ћуте. 
Мотор лупа као срце. По води као да почиње да106 трепери 
мешавина руменог злата и сребра. Брод107 као да стоји. 
Онај други108 љуља се као сенка, недалеко од нашег. Питам 
рибаре шта им уче, у школи, деца. Али ми они невесело 
одговарају109 да рибање прелази са оца на сина и да и на 
нашем броду има таквих који раде заједно. Шоферов син 
— шофер! Рибарев син — рибар!110

Око поноћи одлазим111* да спавам. Бродови сад пло- 
ве112 тако лагано да се чини као да113 стоје. Ноћ.

Око два сата ме буде.114 Извлачиће мрежу. Бунован и 
хладан устајем опет и115 видим бескрајно, разливено, млеч- 
но сребро месечине око брода, у које116 су утонула и брда 
и острва. Месец је сад мањи, страшно бео, као дискос од 
сребра117 и блешти. Тетурам се по палуби, јер је брод118 
почео да се љуља. Ветар душе.

Мада ме је Блажевић119 једнако покривао, јер се бојао 
да ми Месец ,,не шкоди“, мени је хладно120 и дрхтим. Црне
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и тешке рибарске прилике, којима сад не распознајем више 
ликове, раде тешко,121 превијају се, вуку, дрипче.

Пошто је мрежа пуна и пошто ће ускоро да свиће, 
бродови се приближују и мрежа почиње да се извлачи. 
Страшан је то посао.

Бродови122 се љуљају, чекрци шкрипе, а муљ, ужасно 
блато с дна морског, пуно мртвих,123 ситних риба, разлива 
се по палуби,124 тако да се људи лепе. Барке су се суда- 
риле и притегле као да извлачимо дављеника. Нови сада 
светли у даљини. Острва се црне. Уоколо је пустош мора.125

Под светлошћу једне лампе, рибари раде. Ћути126 се 
и стење. Мрежа је као127 бескрајна, а блато једнако залива 
кљун брода.128 У води се љуљају црне сенке. Сатима раде129 
за тај моменат. ЈБуди130 су као од глине. Ужетом бију 
блато са мреже.131

Чује се само, напорно: „Рива-хола, рива-хола“.132
И кад133 се појавило тешко и пуно дно мреже, све је 

у блату. Једна134 огромна кеса, пуна риба, у вредности од 
више хиљада динара. Али тада се догодило нешто стра- 
тттттп 135 *

Чуо сам грмљавину чекрка,136 изненада, узвике137 љу- 
ди и пљусак таласа. За два-три секунда све је било пропа- 
ло. Узалуд су се људи пружали преко брода у мрачну воду. 
Мрежа се била поцепала.138

Два-три минута грозне139 забезекнутости, гледања у 
воду, погнутих глава, затим псовка и мир.

Узалуд цео рад, утрошен петролеј, и140 скупа мрежа. 
Па ипак, узбуђења нема. Људи141 су овде неосетљиви као 
камен. Прво наш брод, затим и друга барка одлазе142 са тог 
места. Неколико гласних узвика и узимамо правац143 према 
Новом. Ветар душе и море шуми. А барка144 која је остала 
за нама црни се.

Звезда Даница сја близу Месеца.
Море је сад магловито, стижемо145 у  залив и пристајемо 

уз неке друге барке. Довикивање. Затим146 ругање и под- 
смех.

Изгубљено је неколико хиљада динара.
На нашем броду је ћутање. Људи лепљиви од блата, 

мокри, прозебли, седе под једним фењером. Ја замишљам 
како то мора изгледати зими.147

Чекамо затим зору да одемо поново у Ж урково за148 
нове мреже, као да ништа било није. У светлости фењера 
ја видим те људе149 како једу хлеб.

У очима ми се купе сузе.150*
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ШИБЕНИК1*

Ујутру,2* претукао нас је јужни ветар и једва приста- 
досмо у Шибенику. Љуљали смо се дуго са обалом, док 
дохватише конопе.

Град чудног осветљеша. Видео3* сам га кад4 га осло- 
бодшпе. Онако лудо коло нигде видео нисам, као тада,5 
улицама његовим. Сад је  покисао и хладан, пун зелених и 
модрих кровова, над којима стрче утврђења и стење. Све 
ове вароши имају нечег херојског и каменог, као јужно- 
француске. Далмација је сва хумкаста, а на свакој хумци 
је црквица.6*

Почело је да киши и пре подне прође све7 прокисло. 
Људи ћуте и седе по кафанама.8* Пред њима црни, мали, 
али гвоздени бродови, у које жене, одевене у црно,9 уносе 
џакове на својој грбачи. Само једна да оклизне све би пале 
у море. Сваки час пристају мале, црне,10 задимљене барке 
морнарице. У кафани два морнарска официра с11 неким 
елегантно чудним дамама. Кроз окна, мокра од кише може 
се прочитати име сваког брода. Људи се једва чују.12*

Напољу, испред зелених острва, под боровим шумама 
има дивних места за купање, у  топлом песку и камењу, 
међу вињагама.13*

У подне14 град је сасвим суморан и празан, као да 
изумире. Остарео и занемео можда се и не сећа своје 
прошлости. Страшних јуриша и опсада Ђеновљана и мле- 
тачког адмирала Пизана. Српског краља коме се 1390. 
покорио.

По киши пошао сам Саборној цркви, о којој су толико 
писали археолози енглески и француски и талијански и 
немачки. Крај жутих и румених, тесних улица, што се 
пењу на брдо, дошао сам под тешке зидине, с15 којих гле- 
дају лавови св. Марка на море. Ту једва чух мало граје и 
смеха у покислом и изумрлом граду.

Пошао сам на плаве обале, у маслинове шуме. Није16 
ми до понављања усхићених археолошких описа, ипак, 
сад17 по трећи пут, проведох све послеподне задивљен око 
тог храма.

Прилази18 му се широким, жутим, каменим степеница- 
ма, што се дижу као брдашце између мрачних, уских ку- 
ћа у вис. Прочеље храма од тенпсог19 камења пожутело је 
као ћилибар од дима. Огромна лађа сазидана на католич- 
ком крсту баца своју сенку, чим Сунце провири, преко 
кућа,20 до мора. Доњи део храма, са својим млетачко-гот- 
ским зидовима,21 сав је витак, као ребра неког морлачког 
брода, али грдно, дивно премоштено,22 ренесансно кубе, и 
кров, од олова,23 спуштају се тешко на храм. У мрачним 
и тесним пролазима, као у неком старом, умбријском гра-
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ду,24 остајете сами с25 брдима пред собом, неком шумом у 
даљини,26 међу крововима, небом над вама и зидовима с27 
којих гледа низ гротескних глава,28 скамењених пре много 
столећа. Језа вас прелази од сенке, влаге и мисли, које 
вам се врзу по глави.

Те промене29 дивље и љупке, главна су чар далматин- 
ских градова. Најчуднији је камен зидина, наш приморски 
камен,30 коме имамо да захвалимо што нам је очувао дал- 
матинску раекош, камен острва Брача, Корчуле. Он цвета 
жут и зелен и румен, као тоскански.31* Сваког ће пут- 
ника задржати, дуго, црквена33 врата, витка као скамењене 
биљке, чији је цвет мрак,33 и ренесансне руже, високо над 
њима, од жутог и руменог мермера. Уморни од једрења34 
или пливања одмараћете тело ту између редова камених 
светаца, апостола и чудовишта, с35 једним тихим благим36 
ваздухом, који провејава с37 мора, кроз тело.

Заобиђете ли улицом,38 излазите на пијацу поплочану 
каменом, пред кладенац, који вас прати свуд, празан,39 
усахнуо, по земљама Средоземног мора.

Необична40* празнина по улицама. Тек кад се дуже 
загледате у прозоре без сјаја, приметите нејасно, скоро 
свуд, главе и лица, која вас посматрају. С41 те стране улаз 
у храм још је лепши. Под стрехом читав низ глава чудо- 
вишта. Шлемови и оклопи владичанског племства и капија 
градска, витешка. Исто тако мирно, као што је улаз у 
Саборну цркву, могао42 би бити улаз у витешки двор. Ле- 
пота те готике је  у томе, што су јој прозори и врата 
као медаље и штитови. Романски лавови држе на стубо- 
вима нага и бедна тела Адама и Еве. Једном руком стежу 
своје груди,43 а другом руком заклањају своју голишавост.

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 игуманија- 
ма,44 свуд по Европи и значе свуд исто:45 беду и беду.

Узалуд сви ови градови охоло уздижу, над црквена 
врата,46 тело орла.

Све су зидине пуне успомена покоља, пожара и гробо- 
ва. А над вратима стоје голи и бедни, заклањајући руком 
вечност и свој срам,47 праотац Адам и прабаба Ева. Узалуд 
над њима, високо на крову, од белог камена, диван и млад, 
привезан гвозденим шипкама да га бура не стрмоглави, 
лепи св. Ђорђе пробада аждају.

Тај очај и веселост, светлост и тама, неизмерна рас- 
кош и неизмерна беда оног што се види, ти променљиви 
нервни „душеви“,48* најлепше је што далматински гра- 
дови49 дају сваком и најобичнијем госту свом. Још да је 
сунчан дан!50
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Ушао сам у храм и сео иза врата у клупу. Седим под 
гробом, нада мном бео саркофаг, на њему латински нат- 
пис, са скраћеним речима,51 о смрти.

Служи се Служба божја, а у цркви се страшно чује 
хујање мора. И црква је као лађа, али раскошна,52 пуна 
свиле, што су распете по зидовима, као једра.53 Пред олта- 
ром читава позорница, хор пева, плаве се ватиканске одеће 
свештенства и лелече отегнуто певање као у некој нашој 
цркви кад појац отеже:54 кирије . . .  е ..  елејсо.. . о . . н.

Како су дивни покрети, а како су несносни гласови. 
То им је занимање сваки дан. Досадно као у неком харему. 
Пуно55 је цвећа. Иза олтара, десно, висока венецијанска 
лођа, толико раскошна и светска, да се56 сваки час очеку- 
је да ће се појавити неки лепушкасти младић и засвирати 
у мандолину.

Па ипак су то наши музички мотиви, што певају, чак 
и свештеници.57*

Пред њима, у клупама, и чудна, и смешна,58 и дивна 
слика. Сељаци, што још носе сребрне токе на грудима, пе- 
вају латински и грчки. Свакако да све то изговарају мирног 
лица. Чита се еванђеље.59* Старе жене, клече у клупама, 
у сенци високих, млетачких стубова.

Црква би била мрачна, да над олтаром нема огромне, 
изванредне, мраморне руже,60 кроз коју пада светлост,61 у 
сноповима зрака, на распећа,62 главе и свеће. Окна су као 
хералдичке боје старих грбова. Мали млетачки лавчићи по 
мраморним зидовима. Пред њима клечи сиротиња, која не 
залази у клупе.

Седео сам дуго, у цркви, под тим лавовима63* и 
читао латинске натписе, загледан у бискупе, извајане од 
мрамора, што леже под олтаром, скрштених руку и у тај 
народ хајдучких црта, а погнутих глава, што пева латин- 
ски, а ништа од свега не разуме. Како је дивно гласила 
еванђеоска прича на нашем језику, после тих раскошних 
латинских песама, овијених димом тамјана из64 сребрних 
кадионица.

Једна баба, као луда, једнако је љубила преда мном 
мрамор, на коме беше исписано, да ту лежи СеогЈриз 
ерхзсорш који је умро око 1453, у столећу пожара и куга.

Кад сам изишао из храма дочека ме ветар и носаше 
ме лако, преко ' каменитих степеница, кроз мрачне и уске 
уличице, горе, на брег,65 где су утврђења.

Ту где је старо гробље, над крововима,66 ја  сам опет 
сагледао Јадран, пун острва, што се зелене од борја и град 
с67 празном луком, затвореним дућанима, пред којима стоје 
празне бачве и једрењаче.68*

12* 179



ВОДОПАДИ КРКЕ

Воз је пролазио кроз чудне и неочекивано шарене 
станице. Стара, српска имена. Сам камен и виноград уоко- 
ло;1 понегде, понегде,2 избија из камена црн прах, угаљ.

За све време нас непомично гледа висока планина од 
снега, Козјак и Динара. Воз је пун црвених, шијатих се- 
љака. Онај, ко је из Србије,3 мислио би овде да се спушта 
некуда око Прокупља. Све што пролази крај воза има ста- 
ро, ерпско име. Ето поље, Косово поље, на коме4 се исто 
као код нас слави Видовдан. Све натопљено крвљу. Сам5 
камен и виноград,6 поља сердара. И путници се изменише;7 
чист говор и огромне шаке. Страховите шаке и ноге. У 
воз ни један не улази степеницама,8 него једним кораком. 
Сто хиљада Срба у околини, у  камену у9 виноградима.

Воз све више запада у мочари и равна поља, појављују 
се врбе; задимљени улазимо у зеленило и, над дрвећем,10 
се указују развалине града Книна.

Пејзаж је тако чудан, да се сетих све прошлости. Овде 
су се жене давиле у Крки, само да их Римљани не заробе. 
Сећам се престонице хрватскога краља Крешимира и свих 
владика. Сердар Стојан Јанковић појављује се у памети,11 
у десетерцу.

Варош тиха, а трешње процвале, около огроман кре- 
кет жаба.12* Сви носе мале капице, црне, или црвене,13 
на глави. Толико су мале као шкотске кепи;14 чини вам се 
да су гологлави. Рекнете ли коме: „Где ти је капа?“ — 
он15 вам, ако је весео, мирно одговори: „Прођ16 с друте 
стране.“ И, заиста,17 капа му виси на увету с друге стране. 
На грудима још носе токе.

Чудна18* тишина по улицама, као да нико не ради. 
Гомиле људи седе лено по камену, са својим магарцима;19 
једино се ковачи чују.

Книн има музеј хрватских старина.20*
Ишао сам горе,21 до развалина града. Стене,22 обрасле 

травом, тешка капија гвожђем окована, гвоздени клинци 
толики као балчаци забодених мачева. То је један од 
најкрвавијих градова, све су те стене натопљене млетач- 
ком, турском, а највише нашом крвљу. У трави, растурено, 
леже саркофази.23*

Под пушкарницама аустријским, кровови и ћерамиде 
турске;24 сав Книн под нама. Поплављена поља и ритови;25 
само се железнички насип бели кроз њих. Дут ред јабла- 
нова и врба, пашњаци и стока. Сва долина јечи од крекета 
жаба. Око железничке станице велики кровови етернита, 
циглане,26 нове куће. Брескве цветају свуд по долини, а 
путеви, као дуге беле змије,27 леже и сунчају се у брдима.
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Динара, сва у снегу, плава, помешана облацима. Из стена 
тече нешто црвено као истопљена руда.

Изглед28* диван. Непрегледне висоравни, према њима 
полази пруга,29 Книн—Грачац—Огулин. Из ове висине ви- 
дим мостове,30 што неће да стоје на овој земљи, него тону. 
Извор Крке пада са стена и пенуши се у даљини. Огромне 
конструкције, у песку,31 доле.

Развалине града су пуне процвалих трешаша. Међу 
њима црквица, са старославенским натписом,32 можда за 
оне Русе, који су ту гинули против Француза 1805. Једна 
коза и врло леп студенац на чекрк.33*

Кажу да су Талијани долазили довде да граже Тали- 
јане и да су били запрепашћени кад су нашли ове вратове, 
носеве, стратпне шаке и огромне ноге, које не личе на 
њихове.

Брда34* под снегом, крш, козе, црвен песак, непре- 
гледне висоравни. Једнако се пролази, крај подземног сте- 
н>а, иза којег опет само непрегледна гола пољана камена и 
плаво небо. Језераста, зелена река с35 кањонима, којима би 
се сви земљописи дивили у Европи, понегде у дубини јаб- 
ланови и херцеговачки пејзажи.

О току Крке, пре рата,36* писала се велика реклама;37 
њени су водопади упоређивани38 са швајцарским и норвеш- 
ким.39*

Пут води по висоравни, са огромним видиком,40 сасвим 
од сурог стења. Нигде зеленила, сем у провалијама. Камен 
се румени и, пгго више пада сутон,41 све више модри. Не- 
прегледно сиње море од камена, уоколо снег по планинама. 
Усамљен и шиљат види се Велебит,42* сав црн. Ваздух 
трепери као игле.

Доцкан у сумрак стигли смо до великог водопада Ма- 
нојловца.

Огромне каскаде, травуљине у дубини, у пенама и ма- 
глама воденим, по модром стешу. Пећине и дрвље, једна 
воденица, доле,43 у провалији, с44 крововима као корњаче. 
Рој мушица над нама;45 обронци стена као шкољке, пуне 
зелених шумарака. Вода пада с46 висине, грми и просипа се 
по модром, плавом, зеленом и руменом стењу. Магле се 
дижу у вис, под њима се чује страшна хука и врење. Од- 
мах затим тишина и мир дубоког, дивног,47 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 дно неке ужасне и лепе шкољке. Из 
ње истиче зелена, неизмерно мирна река, пуна острваца и 
земље,48 разривене као јетра. Све страховито бучи и шуми, 
само ред јабланова одлази мирно за реком.
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У Кистању, малом селу,49 на висини, где је ваздух 
леден и чиет,50 много смо се смејали.51*

Калуђер је дошао у село на белом коњу. Он им је 
место пароха. Ваљало52 се спустити у провалију, где је ма- 
настир, кроз борову шуму.

Дивна клисура, али вече опет пуно жабљег крекетања. 
Појављује се трава и53, што дубље силазимо, комарди и 
магле маларије. Црни чемпреси. Камен се рони под кораком 
и сваки глас одјекује у котлини. По један јаблан и по 
једна воћка.

Изненада,54 овако далеко од Овчарске клисуре, плаво 
кубе наше цркве, окречени,55 бели зидови крај воде и крст 
над дрвећем.

У огромној провалији борових шума, скоро 200 метара 
дубоко, тече река,56 разливена по пољанама пуним цвећа.57*

Манастир Крке, уточиште збегова у турско доба, стар 
је као рашки манастир.58 Борци прогив Турака, устаници,59 
знали су добро за њега. Сад је толико тих, да ни ветар не 
душе око њега. Сапети коњи пасу пред окреченим зиди- 
нама и сено мирише. Обичан и нов звоник се диже над 
зградама, само плаво кубе, старо и лепо, чува прошлост.60 
Иза манастира шљивак процветао, сав бео,61 спушта се до 
реке. Около шума,62 у којој ни ветра нема. Из воде се 
дижу магле.65 Сељаци у капији манастира седе погурени, 
жути, тавни као земља,64 од грозница. У поплочаној, че- 
твороугаоној авлији још већа празнина. Једно непомично 
звоно виси над двориштем, крај њега стоји млада сељан- 
ка,65 сва погурена од товара. Мрак, мали прозорчићи, сре- 
брне иконе, дрвени кровови, ч р ш и  се да смо негде у старој 
Србији.

Нека плоча над степеницама, из доба последњих оправ- 
ки, у години66 1789, кад је овде била, као и сад, тишина. 
Спомиње да су својим трудом радили на томе архимандрит 
Богунович и отац проигуман Милијевич.

Јелена,67 жена Младена Шубића, еестра цара Душана, 
која је подизала цркве68* око древног Скрадина, који је 
сад само хрпа зеленог стења, бијеног морским ветровима, 
можда је заиста ктитор овог манастира?69* Каже се да 
је око 1350. неки Рувим, исповедник цареве сестре,70 отишао 
у гору, уз реку Крку, да сазида себи ћелију. Мало даље, 
у планини,71* још стоје древни манастири Крупе, који се 
црне од векова што су прошли.72 А овде има доста књига 
и србуља,73 штампаних још у Ободу.

Неколико бедних сељака, са шарама метохијским на 
оделу,74 чекају нас у дворишту и у мраку, по ходницима. 
Све је као изумрло од страшних грозница, што се овде, у 
жутој магли, дижу с воде. Оне их75 муче и троше. Већ 
сад, овако у рано пролеће, читави ројеви мушица.
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Страховита беда, мада је ово завичај Бакоње фра Брне.
Мало даље, низ реку, иза слапова, на једном мирном, 

цветном острву,76 католички манастир Висовац, где је живео 
фратар, описан у роману. А овде, у овом православном ма- 
настиру, био је ђак и Матавуљ.77*

Клепало је лупало,78 мрак густ и непровидан под ка- 
меном сводова.79* Отворише нам старе књиге и ковчеге, 
из којих се просуше златни везови, појаси и одежде. Једно 
дивно спуштање у гроб,80 насликано на свили, са изванред- 
ним гестом Марије, богомајке, која крши руке. Талијани, 
који су месецима држали манастир и, у ноћи,81 у шуми, 
често пуцали, од82 страха у овој дивљини, снимили су ту 
композицију за милански музеј. Читава хрпа крстова и 
ситних резбарија. Нарочито лепе, барокне камилавке и 
штаке. На зиду једна сјајна икона с83 мртвачком главом. 
Епитрахиљ св. Саве из XIII века?84

Разуме се да је предање о свему томе неизвесно, али 
је цео овај крај пун косовских веза.85* Можда је овај епи- 
трахиљ збиља лежао некад у Студеници?86 Свилен и зла- 
тан, пун је византинских светаца, извезених срмом. У 
мраку назиремо краљевске ликове.87* Између старих окто- 
иха и патерника ово злато је текло и вукло се по камену, 
као неки царски,88 дути скут. Чусмо име Теодосија и Иг- 
њатија, из Милешева, од места Пријепоља, војеводе Божи- 
дара, у години89 1537. Ту је и грб његов, врло леп лав 
с90 црним орлом. Прегледамо један лепи патерник, из го- 
дине 1346,91 писан руком. Прст манастира Пећи, нгго је по- 
лако дошао до задарске дијецезе,92 за времена Александра 
Карађорђевића. Калуђери су задовољни нашим дивљењем, 
а сва је мрачна одаја мирисна од тамјана.

Ипак се то све чинило тако чудно,93* оваско далеко од 
Косова, у овом мрачном и празном манастиру, пуном гроз- 
нице.

Клепало опет лупа.94 Била је скоро поноћ, кад смо 
засели под слике помрлих игумана и слушали причу о тој 
води, око манастира, што расипа грозницу. Дуго смо раз- 
гледали књигу, у коју се путници записују. Свега два, код 
нас позната,95 имена. Остало талијанска и немачка, гувер- 
нера Далмације, ђенерала и морнара.96 Дани давни, године 
прошле. Из 1859.97 запис Никанора Грујића: „Један трену- 
так самоће у пустињи глухој.98 Дан проведен у тишини,99 о 
корици сухој. Где просто мислим и желим, пгго и рећи могу: 
ту сам ти ја  ближи себи, ближи сам и Богу.“ Ко зна 
с100 каквим порукама и тајнама дође године 1852. Сера- 
фим Ристић,101 јеромонах из манасгира Високи Дечани? 
Године102 1862. Момзен, који се талијански забележио. 
Одмах за њим један посластичар из Трста, који се свакако
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добро провео у манастиру, јер пише: 1п диез!о сопуеп1:о 
ЈеНсе е 1а уПа103 — у овом манастиру срећан је живот и 
зато узвикује да живи Оего1ео, Јеротеј, архимандрит.104*

У црквици, доле, као под земљом,105 хладно и мрачно. 
Светлуцају свеће и сјаје поцрнеле иконе и плави и жути 
прозори. Под хором,106 једна необично наивна и лепа слика 
Тајне вечере. Пред црквом,107 магловит мрак у шуми и во- 
ди,108 и поноћ.

Сутрадан, пре него што смо пошли, дуго смо слушали 
очај калуђера. Још су свега тројица. Около109* вода, кре- 
кет жаба и страхпна грозница, која тамани све живо.

Пут до Скрадина,110 где су водопади, прастарог римског 
града, бели се кроз ту земљу црвену и тврду111 као печена 
цигла.112 Камење као да113 је неко сејао. Па ипак се свуд 
оре. Најпосле, пред Скрадином, земља опет зелени и шуми- 
це маслина опет се појаве. Прастара стабла, као громом 
разбијена, али круне зелене,114 пуне плода.

Пут је још дуг до слапа, крај мора, што се ту, дубо-
ко,115 завукло у планину. Киша, помешана са снегом,116
провејава; јуримо крај реке, помешане с морем117 што бије
о стене.

&

Скрадин, ред позеленелих кућа, оронулих од ветра и 
воде и не види се. Пред нама дуг,118 понтонски мост, сав 
мокар од кише;119 пред њим војничка стража, покисле 
шајкаче.

Скрадински водопад,120 један од најчувенијих, полако 
губи своју дивљу романтику. Један Немац упоредио га је 
са швајцарским водопадом Рајне. Шибеник,121* одатле до- 
бија у бесцење своју струју, а цела Далмација могла би да 
је одатле има.

Један млин се склонио под стене, обрасле дивљим зе- 
ленилом, од вечне росе и пљуска. Огромни балвани лупе- 
тају рубље, а камење меље кукуруз.122* Ред мирних ма- 
гараца, лепо подучен, пролази с123 пуним џаковима и скла- 
ња се с пута онима што су већ испразнили своје.

Грми вода и говор се не чује. Сав крај уоколо зелен 
и густо зарастао,124 од росе, која вечно пада, као магла на 
стење. Широка, бела, запенушана Крка,125 пљупгги ту са 
стене126 на стену, степенасто, кроз маслине и читава острва 
траве и процвалих грана, густих и дугих, као нека огромна, 
мокра коса. Над њом безбројне ласте преврћу се и пада- 
ју,127 од јутра до мрака. Широке, по 100 метара,128 степе- 
нице воде прскају уоколо брда. У дубини од 40 метара 
кључа и бучи,129 грми неки подземни бес. Мало даље, вода 
мирна и зелена. Стене се наднеле над њом и слушају,180* 
већ ко зна колико столећа.
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сплит
Још увек је то једна царска 1о§а ригригеа, та земља 

разастрта крај мора, под Мосором. А Сплит је леп, оном1 
необичном лепотом, коју имају само градови, где су чи- 
тави народи, државе, културе родиле се или умрле. Нема 
тих потеза у природи2 нигде у нашим земљама,3 тако 
озбиљних, тврдих, па ипак страсних, као те пруге брда и 
мора у његовој околини. Планине беле од снега, у нај- 
лешпа априлска југра, што се пружају дуж Јадрана, пла- 
вог и лаког, као пролећна4 небеса, најлетппе су од свих 
што сам их5 видео.

Најсветлије беше то приморје с6 града Клиса, одакле 
сам га најрадије гледао.

Само пред Перуђом, с7 брда Субасија, високо над сте- 
нама св. Фрање, који је певао од радости брату своме 
Сунцу, видео сам сличне видике, с8 висине!

Град Клис, на врху страшног стења, попео се у обла- 
ке,9 над равницом пуном винограда, маслина и фабрика 
цемента. Тако је висок и стрм, да би га романтичари опи- 
сивали као охоло, орловско гнездо.10* Небеса, која се виде 
из те висине сасвим су безмерна. Над острвом Хваром, 
напољу,11 у пучини, плови дут облак, под њим се издужио 
румени Хвар, тако да је облак само тамна сенка на небу. 
Два Хвара плове тако, један је земља и стење, други је 
ваздух. Румени Хвар у води и плави, гготамнео Хвар,12 
у ваздуху. Дим из долине, грдне пећи боксита и цемента. 
Далеко на десно, негде у дну мора и полуострва,13 Трогир 
у плавој води. Кад се доглед упери, изненада, у ближе кра- 
јеве,14 проналазе се чудне ствари. Преко под брдом гостиона. 
Лепо могу да прочитам име Валенте Стипе. Тројица седе 
око стола у  крчми и пију. Са ове висине они се чине вечни 
и непомични. Иза њих, на зиду,15 шарена слика циркуског 
рвача, Хрвата, јунака из Лике,16 и реклама фабрике шива- 
ћица „Сингер".17

Ж елезничка пруга вијуга по стењу у дубину и,18 кад 
ветар душе, брег се чини као нека чигра. Има нечег ви- 
тешког,19* херојског у овим путевима, кроз клисуре. И 
пакленог, ужасног,20 у огромним крилима Мосора, сурим и 
пустим, с којих теку21 креч и камење и душе луд ветар.

Нигде црвене боје, а требало би да се све то стење ру- 
мени од крви. Клис, мртва телеса аварска, хрватска, тур- 
ска, млетачка, француска, ускочка. Сулуди јуриши, још 
луђи испади. Мачеви марокански, француске мускете, мле- 
тачки топови, све је ту, негде,22 у земљи, у овим прова- 
лијама. Испод нас, у безумној,23 вртоглавој дубини кровови 
кућа; над градском капијом, велики грб соколске жупе.24*
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Долина, до мора,25 пуна маслине и нејаких винограда. 
Филоксера — зову је овде: ,,жилождера“ — појела1-6 је 
вињаге и сви сељаци претворише се у пролетере фабрика, 
што иза брежуљака диме и згрћу боксит. Док сам, јашући 
на магарцу, тј. чучећи у једном седлу,27 спуштао се у ту 
херојску клисуру, с28 једном сељанком која ми га даде за 
кило брашна, слушао сам причу,29 једноставно и дивно 
испричану, о хлебу и глади.30 Дивио сам се лепоти њеног 
стаса, страховитој, католичкој затуцаности и тромости ње- 
не памети,31 и стиду, којим је црвенела,32 при сваком мом 
питању, о њеном селу и њеном33 животу. Поп и опет поп 
враћао се у њен говор,34 као узор35 и нада свега. О љубави 
није знала више него једно говече. Већ три године — ја 
не знам је ли то могуће — већ три године,36 хлеба јела 
није, него неку проју као песак. Чим би ко наишао путем 
она би се склонила, далеко у страну,37 да је не виде с38 
путником.

Пут води с39 камена на камен, у рупама потока, који 
овде зими јуре и роне брдо, сад40 пуно зелених гуштерова, 
који севају по стењу и тресу траву, као ситни бичеви. То- 
плота огромна41 лежи у долини, што се зелени по брежуљ- 
цима све до мора, где се бели кула Сплита, као јарбол, 
пред острвом Брачем.

Сплит,42 изблиза, шарен је и пун воћа. То43 је највед- 
рији град наших земаља. У његових пиљарица воћа,44* 
толико бахијске мудрости и ведрине!45 Какве метафоре, 
какво раскошно познавање језика!46* Дуж обале, као 
шарене тице, с47 великим очима нафарбаним над кљуном, 
барке из Италије, са жутим једрима,48 на којима се бели 
каткад насликан бео коњ, знамење и знак приморја Анконе, 
крцате наранџама. Стоје пред зидином Диоклецијановог 
двора, загледане у огромне порфирне стубове, међу којима 
се беле сплићански прозори, који гледају у сву ту збрку 
пролазног и непролазног.49*

Онај ко је здрав, жељан смеха, остаће у том граду, 
пуном хлада,50 где ни једна улица не води онамо, куд тре- 
ба. Нема ничега, стотинама километара на лево или десно, 
што није провидно, пуно ваздуха и небеса. На лево, као шу- 
ма чемпреса израсла из воде, гробље што, ни крај најбоље 
воље, не изгледа51 тужно. Напротив,52 то је парк сплићан- 
ских, заљубљених гимназиста. Сасвим је тих и бескрајно 
мрачан, нема ни жаба, ни месечине, испод тих огромних, 
густих, црних грана,53 под којима је земља као гнездо,54 
пуна опалих гранчица, мирисних као неки, далеки,55 ки- 
нески чај, а меких као опало перје. Пред гробовима, три 
бескрајна плаветнила:56 море, ноћ и небо.

Лети, ту,57 често, непомично као мрамор, стоје гола 
и млада тела, што се бацају, изненада, стрмоглаво,58 кроз
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ноћ у море. Вода их обаспе варницама,59 обавије змијама 
светлости и заспе бисерима и шкољкама плавим, пуним 
звезда, па зажубори испод њих као поток. Читаве гомиле 
певају стару песму:60 „трајна ни нена“.

Обала се шири,61* под виноградима, што се пружају 
горе до подножја Марјана. Трешње и витпње цветале. У 
песку,62 подрезане вињаге, плотови сви озеленели, пуни ко- 
за, што хоће да их прескоче. Сунце жуто као ћилибар, 
мутно од жеге, изнад брега. Пут засут белом прашином.

Пред плавим стењем трогирског полуотока, у зеленилу 
борова, високо и усамљено, пола срушен, опао од киша и 
ветра,63 двор грофице Кавањини. То је породица песника 
грофа, оног мало барокног гњаватора,64 који је толико сти- 
хова написао о самоћи. Двор је у ствари једна сасвим си- 
ромашна капела, гвоздена, опала капија65 за коју је приве- 
зано једно магаре и дивно двориште, са огромним,66 старим 
маслинама и стенама,67 зараслим боровима.

Али широко, у дубини, са севера, Марјан, који штити 
од свакога ветра, сав расцветан. Нигде68 овако господског 
места. Мештровић је хтео да купи ово имање, али га поно- 
сита грофица није продала. Шарена капела остаје празна 
под мирисним боровима69 што шуме, од пљуска талаеа. 
Горе,70 на Марјану, зеленом и црном, опкопи и путеви бели 
од сунца, а,71 високо у стењу,72 пећине иекушеника. Црк- 
вица св. Николе, црквица сиротиње и лађара,73 гледа дале- 
ко на море. У њеној малој,74 окреченој, отвореној кули, 
као зелен плод,75 виси једно звоно. Мирисне маслине силазе 
до мора.

Сва је ова обала само једно витко и дивно, уморно и 
осетљиво тело, што се разголитило мору, у полукругу си- 
вог и руменог стења и белог снега на планинама.76*

У даљини, чак негде пред Макарском, као бели лепти- 
рови, пуно једрилица.

Обала сва обрасла алојама;77 над њом певају шеве. 
Мосор, који се диже неизмерно пуст под небом, заклонио 
је бела села са звоницима, око којих се кровови црвене 
као цвеће. Свуд над морем, врућа и сива боја камена;78 
облаци плове над њим, а вуку по њему своје сенке. Људи 
се размилели и откривају вињаге79 које су презимиле. 
Огромни ртови, као од мерџана. Утопљено сребро,80 у Ја- 
дран и Сунце. Пут Трогира плове рибарске барке с мото- 
рима81 што тутње. Кљун њихов, као гвоздени оклоп, раз- 
бија таласе. Весла се једва мичу. Тако су троме те барке, 
пуне камења, са својим десно и лево истуреним веслима, 
као неке црне бубе да миле по мору. Сва је обала зарасла 
боровима, повијеним према мору.

Овде182* почиње југ. Над овим морем једна тиха и бла- 
га хладноћа,83 у којој нема прашине. Под овим дивним
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брегом једна тиха и блага топлота, у којој нема ветра. 
Шуме се спуштају доле.84*

Брач, Хвар, Шолта као утонула брда,85 у мору. На 
обалама њиховим беле се села, као хрпе празних шкољака. 
Хвар,8® сав у врховима, као неки чудан и леп облак. По 
небу неки бео прах. Јарболи надвисују87 острва и виде 
пучину. Небо водено плаво, модрине острва пуне румени. 
Осветљења88 Далмације су највиша уметност. Данима, не- 
дељама,89 месецима би се могло стајати90 непомично и без 
речи и гледати и гледати. Оштрина Далмације је највећа 
чистота у Европи. У њој су Швајцарска и Тоскана, уто- 
нуле91 у море. Алпи су сишли на Јадран.

Увече, сва обала претапа се у зелене,92 дубоке сенке. 
Одмакне ли се од мора само тридесет корака, тишина је93 
под Марјаном, пуна шева и ружичастог камења. Шумице 
маслина и понеко замишљено матаре, опуштене главе и 
дигнутог репа, пуног муха.94*

Јутро, обасјано још, помало,95 белим сунцем, у реду 
хладних и тесних улица, пуних наранџа. Идем у манастир 
Пољуда, на други крај Сплита.9®*

Иза Марјана вечити залив, без ветра, под Козјаком, 
са огромним фабрикама, што диме. Неколико челичних 
конструкција обрадује97 у овом леном и сненом98 пејзажу 
римских летњиковаца. Море је вечито и непомично језе- 
ро, под брдом, са седам црвених вртова, седам каштела.

Пољане пуне шева. Шева99* пева, над путем, кроз 
оранице. Крај пута старци, што не просе, него с погнутом100 
главом седе на сунцу и за поздрав изговарају тихо „Бог“.101 
Одевени у плаво, радничко одело, они су се размилели око 
самостана, њине очи више не могу да гледају у Сунце.

Пред нама, над водом,102 вртови, палме и маслине, зеле- 
нило брда и руменило кровова. Један Енглез пише да је ово 
крај Боромејских острва. Не, нема ту103 оне загушљиве, 
блудне лепоте. Овај јут, пун је ваздуха и сурих обронака 
планина. У долини, назире се на дну залива, Трогир. Над 
манастиром, као две ките цвећа,104 кровови и чемпреси. 
Уоколо тишина и јара, пуна шева. Мала дрвена враташца 
шкрипе; у авлији изнемогле бабе и старци наслоњени на 
зидове вреле од сунца. Часне сестре,105 без речи. Један млад 
фратар копа у врту, над њим шева пева.106

Како се брзо и добро разумемо. У сиромашкој ,107 фра- 
њевачкој одећи, опаљен сунцем, он свако јутро, тако, копа- 
јући,108 дочекује дан. После одлази у школу. Његов је го- 
вор благ и лепше наглашава него ми. Потпуно се разумемо, 
ничег туђег и лицемерног међу нашим грудима и дахом. 
Фрањевци су мирни и безбрижни. Њина109* интернацио- 
налност није скитачка, знају да је живот свуд иста доброта 
и беда и зато се приљубљују уза земљу,110 где их љубав
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насељава. Њини манастири стоје на најлепшим местима 
Далмације. Они111 су већином наше крви. Без горчине, 
с112 ведрим осмехом, препиру се и пребацују. Има у њима 
неке мешавине113 католичког и сељачког, тако,114 да им је 
лице опаљено од жеге, ветра и кише, а то су браћа и сес- 
тре њине.115* Имају лепе, црне и тврде руке и копају 
по вртовима.

Фрате Михичић зна толико финих ствари о плавим и 
руменим византинским116 леандрима иницијала. Разгледасмо 
благо манастира, портре бискупа Томе Нигрија,117 на чијој 
полеђини стоји написано Лауренцијус Лотус. Можда га је 
донео са собом, кад се враћао од папе, који је Хрватима 
послао написмено да их сматра браничима хришћанства. 
Читав ред лепих и старих инкунабула. Али најлепше и 
најчудније изнесосмо напоље, из мрачне библиотеке, у по- 
плочано,118 дивно двориште самостана, где на средини стоји 
студен кладенац. Сви су фрањевачки манастири једнаки;119 
за једну централну тишину зидани су сви.

Најлепша су два корала, која су један120 амерички 
адмирал и француски конзул хтели да измере златом. С121 
лепшим иницијалима, него иницијали у Сијени. Дела фра- 
тра Бонавентуре Размиловића, који их је руком исписао 
и уресио радећи на њима десет година, до 1675,122 своје 
смрти. Своје хрватско име скрио је у један цвет иницијала, 
стидљиво и охоло. Безброј изванредних минијатура. Нека 
дубока и чудна веза с византинским123 мотивима.

Место чулности,124 унутрашњи живот, збуњеност и очај 
славенски. Понегде само лако и јапански верно сликање 
бубица и лала,125 које су изгледа тада биле чувене у Евро- 
пи. Али најверније и најчешће мухе, мухе. „Свакако су 
му,126 лети, кад је радио,127 много сметале, па их је за- 
волео“ — каже мој пратилац.128*

Дивно, умбријско двориште под чемпресима, до мора. 
Уоколо надгробне плоче старих, сплићанских, племића.

У црквици,129 слика свих оних који су писали у славу 
најлепше породиље, Мајке божије,130 и међу њима и гла- 
ва131 Мухамеда, јер и он јој је запевао132 у својој 19. сури 
Корана:

„ . . .  спомени у Корану и име Марије. Кад се она јед- 
ном удаљи од рода свога,133 према неком месту, што на 
Истоку лежаше, па се покри велом, посласмо јој дух наш,134 
у лицу лепог човека. И она рече: У страху од тебе ја се 
предајем Оном, који је најмилостивији;135 ако га се и ти 
бојиш, нећеш ми прићи. Али он одговори: Мене посла 
Господ твој да родиш чедо. Али она одговори: Како да 
родим чедо, кад ме мушки досад дотакао није, а ни ја ни- 
сам блудница. Али он одговори: ипак ће се догодити, јер 
Господ твој каже:136 лако је то мени. Учинићемо га знаком
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чудеса за људе и доказом нашег милосрђа. Тако је заиста 
решено. Тако се заче она сином и оде у неко удаљено 
место. Нападоше је137 болови под стаблом једне палме. 
Тада13,8 рече она: ,0 да сам давно мртва и заборављена.’ 
Тада викну испод ње глас: Не тужи, ето већ тече поточић 
један, по вољи Господа бога твога, крај твојих ногу, затре- 
си само стабло, падаће зреле урме у твоје крило. Једи и 
пиј и умири се.“

Таш * слика је спасла манастир, кад су Турци, као 
бујица јурнули са Клиса у равницу и све попалили. Угаси- 
ли су ватру у самостану, кад им је гвардиј ан140 дрхћући, 
показао ову слику.

А три корака одатле, мраморна плоча,141 на којој је 
извајана дивно, обло,142 раскошно и страсно, као да је 
Реноар цртао, девојка једна,143 племенита рода. Али је 
грб њене породице избрисан на надгробној плочи, јер 
страшан је био њен грех. Неудата постала је мајка.

Калуђер и ја дуго смо стајали пред тим мраморним 
гробом. Ко зна, можда се и та зваше Марија?144 Сва је још 
топла, топла и после толиких столећа.

Живот је топал и остаће топал и диван навек.145 Кла- 
денац у тишини, дубоко негде у себи, у рађању крије вечну 
топлоту, вечну слободу, вечну безбрижност. Деветнаеста 
сура Корана,146 у фрањевачком манастиру.

На другом крају Сплита је купалиште Бачвице.147* 
Иза града, на истоку, под пољима где су сазидане виле 
и ресторани с148 лепим тераеама, има једна увала од песка 
и стена, у облику потковице, са изванредним морем.149*

Бачвице,150* сваке године све су пуније. У топлој во- 
ди, што је тек далеко од обале дубља, игра се и купа чи- 
тава маса лепих телеса. Стрмоглав се баца са огромних 
стена. Девојке се преврћу са високих трапеза у таласе, 
лопте лете над водом, све кричи.

Лети, рано ујутру, као младе богиње и богови силазе у 
воду девојке и младићи. Нигде лепших телеса. Те девојке 
високе и витке, с151 ванредним покретима, унуке152 су оних 
жена, што на обалама уносе жрван153 камен. Тешке вреће 
носе на глави, само им се струк повија од тих бремена. 
Лепота каријатида. Лепота154* данашње младе Сплићанке, 
са тврдом, дивном виткошћу.155*

Али оно, што заиста ни један пејзаж  нема у Далмацији 
то је гора над Сплитом, Марјан Луке Ботића.

Зелен од густе борове шуме, румен од земље коју је 
ветар нанео и бео од тврдог камена, брег се диже високо 
између града и мора. Беспрекорне серпентине, ванредна 
шеталипгга воде у његове шуме.156* Иза њега велики за- 
лив, будућа огромна југословенска лука. Пред њим обала
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алоја, маслина и винове лозе, а у пучини Брач,157 Шолта, 
Хвар и бескрајно небо.

Зими,158 ово је најпитомији брег, осунчан и мирисан. 
Под159* његовом боровом шумом, над плавим морем, закло- 
њеним од хладне буре, толико је топло и благо160 да се за- 
боравља, уопште, да зиме и мраза и магле има.

Трешња овде два месеца раније, него код нас,161 про- 
цвета.

Са обале,162 он је као неко зелено, широко једро,163 иза 
којег нема ветра. У подножју његовом,164 виногради и то- 
плота. Рт, сав црн од чемпреса,165 над гробљем и тишином, 
мале увалице, са белим кућама; где море пљуска цео дан 
и трепери од Сунца. Крај обале, пуно једрењача и наран- 
џа; пут у високе166 борове шуме, по белом камену, чистом 
као мрамор.

Огромна маса фабрике цемента дрхти од електричне 
струје и врућине казана. Мала, американска радост бу- 
дућности наше. Гар и гола тела раденика, безбрижна снага 
точкова, превеза, склопова. Извоз у Енглеску, Француску, 
Египат. Најлепше камење, као мрамор, купатила, плоче. 
Море и путовања, извоз, гомиле, градови, господство, умет- 
ност. Нов живот. Свануло167* и нама.

Чисте и беле, као од168 мрамора, степенице воде на 
брдо, крај њих ћилимови цвећа. Ж ути се приморски мак. 
Пучина модра и зелена, са својим острвима, ллавим као 
делфини, плива пред ртом огромних стена, који се некад, 
у старом веку, звао рт Јупитра.169*

Пре тридесет година,170 овде је било само пусто стење. 
Данас шеталишта, терасе, мрачне и мирисне борове шу- 
ме.171*

Сав брег мирише од смиља. Над њим пречисто небо, 
под њим бистро море, за њим планине румене од ваздуха 
и осунчаног снега, Козјак, Мосор, Биоково.172*

Мала црква са зеленим, видним звоном. Ту су над 
нама облаци, а свет је бескрајан. Хвар173 у даљини као 
венац ружа. Спушта се вече, а над свим планинама бели се 
снег. Иза Сплита ено равница солинска, где су некад ста- 
јали бели,174 римски летњиковци и купатила. Све је за- 
расло смиљем, маслином и виноградом. У Клисури, где 
препукоше Козјак и Мосор, на стени, Клис, збиља као 
тичурина.

Сићи175* ће да се купа, у Јадрану,176 бачванска равница 
и постаће фламанска;177 спустиће се да се купају моравске 
долине, са својим врелим и страсним селима, сићи ће да 
се купа стока, што пасе у загорским брдима и словеначке 
шуме.

Кад смо стигли, као бујица,178 са Севера, стигли смо, 
с179 тамбуром и без оружја, чак до Цариграда. Били смо
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робови, а кад180 смо поклали све, застали смо пред При- 
морјем, пред градовима. Остали смо са стоком у селима. 
Застали смо пред златом и мрамором, пред једрима181 и 
веслима, пред даљином, пред господством, пред Све- 
том.182*

КАШТЕЛА И ТРОГИР

Море1 плаво и благо, залази ту дубоко између зеленог 
и руменог Марјана и брда трогирског отока, под сури и 
горки2 крш Козјака, који брани од сваког ветра. Над пла- 
вом водом се шири меки и топли пејзаж  Солина, а под 
дивљом планином седам питомих и тихих вртова, седам 
каштела. Играју се зеленим3 жбуновима, под којима се 
крије море, као језерца, смеју се плавим глицинијама и 
жутим главама приморских макова. Из жбуња се дижу 
само звоници међу ласте, што трепере у ваздуху.

Дан, кад сам пошао у4 Трогир, освануо је у лудој бури. 
Мали воз је брзо изишао5 из улица пуних прозора, у који- 
ма се суши рубље, прошао кроз страшан пљусак, грмља- 
вину и град, у солинским пољанама, и застао у Каштел 
Лукшићу,6 сав бео од ледених зрна. Мосор са својих три- 
наест стотина метара треперео је од муња. Клис је био у 
мраку. А вртови крај мора пуни Сунца!7

Кад сам изишао из воза и пошао8 пешице, било је 
хладно, као у зимска јутра. Крај пута су текли читави 
потоци пљуска. Козјак над нама, сав у црном мраку,9 још 
тутњи. Поток жуте воде ишао је преда мном доле у гра- 
дић. Осунчано,10 седам градића, сакривено у цвећу, ређа11 
се крај мора.

Кад су Млечићи око 1420. узели ово приморје, пода- . 
рише земљу господи својој, али с тим,12 да зидају градове. 
Тако сазидаше седам каштела. Али још пре њих ту је 
негде била престоница хрватских краљева, а још пре тога 
бели путеви насељених ветерана Калигуле.

Силазио сам кроз винову лозу, и сваки зид, на који 
наиђох,13 црвенео је  од расцветаних биљака. Маслине под 
Козјаком једнако ме прате мирисом, дубоко зеленим. Преда 
мном, изнад кровова, плави залив, а, поред Марјана, отвор 
на пучину и, као степенице, до неба, острва.14 Чемпреси у 
долини, као стара, зелена од времена, бронзана копља. 
Негде звони. Испред оетрва15 пролази брод. Капљице кише. 
С16 Мосора теку читави глечери града. Можда је сва лоза 
потучена?17 На кућама нема стаклених окана, само зелених
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жалузија, а сваки је прозор уоквирен стубовима од белог 
камена. Хладно је као у чиста, зимска јутра.

Један облак, над пучином,18 већ је обасјан Сунцем, а 
небо ми изводи огромне игре осветљења.19 Улице, у које 
стижем,20 ужасно су сиромашне и тесне. Црне сукње и 
црне капице. Куће су празне, мрачне, влажне рупе у ка- 
мену. Сви се скупе на улици и гледају. Исти они, који у 
Америци копају21 под земљом, овде шећу с22 рукама у 
џеповима. Сиротиња, дућани су црне рупе, пред њима, 
на зиду,23 висе ноге овче, бешике и сухе рибе. Крај мора 
читаве гомиле света, одевеног у црно, што се препире и 
смеје.24*

Сва је обала врт.25* Са зидова висе цветне гране. Ж у- 
та бурад закрчила улицу. Једна дивна, стара,26 црвена вила, 
покривена цветним грањем. Необична, ко зна откуд дошла 
овамо, пуна је трешања. И трешња је дошла издалека.27 
Путеви се крију под зеленилом и воде у тихе обале,28 крај 
воде. Црвени зид под густим дрвећем ловора, грофова Ви- 
тури, који су и сад Млечићи.29* Море пљуска једнако уз 
пут.80* Потоци теку у море сасвим мали. На Козјаку сјаје 
сад стене, црне као мокар угаљ. Море је позеленело, вали 
запљускују јаче, све дрвеће затрепери, куће побеле, крово- 
ви поцрвене, брда се поделе у увале мрака и врхове свет- 
лости, облаци се преврћу, чемпреси скину црнину и позе- 
лене, море покаже сто боја, све се продужи, протеже, трава 
се накостреши, нешто опече: Сунце!31*

Двеста корака, крај воде, па опет под дрвеће и стиже 
се у Каштел Стари.

Исте узане улице, магарци и људи, који стоје цео дан 
по улицама, с32 рукама у џеповима. Одело овог станов- 
ништва сасвим је као душанка33* романтике. Све капе 
црне, нигде црвене. Поткивају коње или седе на бурадима. 
Кула цркве зидана као светионик. Лица крива,34 погурени 
људи. Зидине као рушевине,35 смрад, вода и шкољке. Бедне 
куће и улице, негдашњих феудалних сељака, Ово је зидао 
трогирски госпар Кориолан Ћипико,36 када се вратио из 
рата против Махмуда II. Данас су то рибарска села. Стара 
кула,37* крај маслина и цветних воћака, пуних коза и, 
даље,38 пејзаж песка, оранице и мора као бара.39*

Све до Трогира, сад,40 травуљина и старе маслине, под 
стенама Козјака, међу песком, жбуњем и морем обраслим 
трском, у којој стоји стари млин, под маглом и запаром 
воде, што је сва врела, од ваздуха.41

У дну Трогир с42 високим мостом, збијен, чудновата 
збрка прошлости и нових обичних кућа, какву ни талијан- 
ска обала нема да покаже путницима. Читаве улице онакве 
као пре43 шест, седам столећа. Иза њих црн, мало театралан 
зид,44 тврђава и кула.
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Ушао сам кроз узане морске канале, широка дворишта, 
у којима су одрасли и млађи играли ђулади, крај затворе- 
них дворова и вртова породице Фанфоња. Нови, бели,45* 
обични мостови, кола, муле, магарци, стоваришта и једре- 
њаче. Стара капија, над њом светац од камена, лав св. Мар- 
ка, и знаменитост коју странцима нарочито показује свако, 
дрво што је израсло из зидина.

Д’Анунцио је огорчено јављао с46 Ријеке да ће доћи 
с47 легионарима, који су готови да изгину за Далмацију. 
Саставио је неколико реченица у одушевљењу које ће 
записати у талијанске стилистике. Обрнувши причу о 
лаву св. Марка који држи у шапама књигу за коју народ 
верује да се заклопила, кад је стара Република пропала, он 
је херојски завршио своју посланицу фразом: „О Трогирани, 
дивови дужда Орсеола и Лоредана,48 доћи ћу, доћи ћу и 
стара грана борова у зиду, над страшним лавом св. Марка, 
осетиће ме, залистаће и процветаће.“ Није дошао, мада су 
га чекали — сељаци, с49 батинама и камењем. Сад је већ 
тишина.50*

Овај град, назидан на острву, увек се гушио од страха. 
Куће су зидане као тврђаве. Две хиљаде година, од онда 
кад су Грци овде наишли на добре козе и дали име граду, 
кад га је Плиније похвалио51 ради његовог изванредног 
мрамора, кад се први пут млетачки дужди52 појавише на 
галијама, пред његовим заливом, затвореним веригама, куће 
су зидане једна на другу, све на истом месту. Маларија их 
је давила свако лето.

Дивни грбови над капијама. Два оклопнгика у борби, 
од камена, двориште бело од сунца, ловор и расцветани 
леандри, латински натписи, дивни прозори и млетачки бал- 
кони.

Изненада, из мрачних улица,53* испада се на море. 
Галебови лелечу на води, обала сва у жбуњу, топло и влаж- 
но54 после пљуска, вртови;55 чак и јасика има.

Сунчана тишина пуна ласта. Галеб јауче сасвим близу 
и плива на грудима. Ребра бродова што се граде пред 
кућама, преко на отоку Чиова,56 под брдом маслина и 
винограда, као костури угинулих животиња.57* Старе зи- 
дине, под шима пиљарице и наранџе.

Чудна осветљења58 у овим улицама, што су црне од 
хлада59 и сенке, широке највише два метра, с60 капијама и 
прозорима лепим као медаље. Пољана пред њима и град,61 
мали споменик француског ђенерала, као неки љубавни 
храмић из Шантиљија. Мармон је свуда познат. Преко,62 
веселе рибарске куће, разбијене улице, пољане, маслине.68*

Ход по трговима и улицама осунчаним и старим,64 то- 
пал је као у сну. Широки балкони палате Ћипико, пожу- 
гели као ћилибар, од дима, с65 млетачком раскоши, коју
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још увек држе коринтски стубови. Воће и Сунце по ули- 
цама,66 исто као у доба Дионисија сицилског. Обновљена 
општина се бели као пекарница, лепо очишћена, двориште 
пуно дивних грбова. Један, с67 ногом петла и накостреше- 
ном крестом. Да68 га Француска види зажалила би што га 
нема. Налазим један натпис који читам69 усхићен: У е т  <1е 
ВШапо зропза т е а , чеш бе ћЉапо, согопабепз.

Трг је сав ж ут и тих. Огромна столна црква, лођа 
Општине и жута палата. Оваквог70 трга ретко ћете на- 
ћи.71* Неко чудно Сунце, над72 овим лавовима, чирацима 
и мраморним грбовима, што вас замара, тако да ходате по 
тромим сензацијама сна.

Најлепше су цркве. Не зато, гато једнако налазите 
слике, пред којима изговарате имена ренесанее, него због 
тог Сунца, што обасјава73 чудним сном.

Побркате мисли, одлазите од дрвеног петла дворишта 
палате Ћипико, што га је њин предак гроф Кориолан отео, 
у крвавом клању, с74 турског брода, у бици код Лепанта. 
После, стојите пред крстом с јагњетом75 од мрамора, а то 
јагње, или како ће вам овде рећи,76 ,,јањац“, значи Христа. 
Залазите опет у сенку, загледате у цистерне обрасле лово- 
ром, дижете главу и дуго гледате у готске прозоре.77*

Изненада, опет, море и мала базилика, сва у рушеви- 
нама. Мислите да сте у Равени.78*

Сунце вас једнако успављује и све постаје. необично. 
Лађа улази под мост,79* а преко воде брег, у сребрној, 
сивој светлости маслина,80 над плаветнилом мора, зеленилом 
винограда и расцветаних бадема.81*

Диван82* завршетак дана, грозничав и тужан, у мрач- 
ним храмовима Трогира, пред порталом трогирске столне 
цркве. Црн и жут камен, али рад и форме сећају белих,83 
пизанских говорница. Трогир је као саркофаг,84 донесен 
преко мора, на нашу обалу, да из њега ноћу истрче нимфе 
и сатири и засвирају у сиринге.

*

Лађа излази из луке као из џбуна цвећа, зелени се 
гробље, обала пуна наранџа,85 плави се вода и беле плани- 
не. Нижу се мала села Брача. Овчије месо, које прија, 
зелено поврће и најбоље уље. Море и наша песма.

У маленом Пучишћу;86* где лађа стоји пет минута, а 
само случајно четврт сата,87* као да сте негде на фран- 
цуској обали.

Мосор још увек страшан и пуст, прати обалу и предаје 
је руменом Биокову. Норвешка на плавом југу. Страховите 
стрме провалије, вода плава као језеро.88* Море је као 
река између тих модрих и сурих планина што су у поднож-
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ју, сребрне од маслина. Ж уте барке пролазе и полако се 
навикавате да је све вода и да све лагано тече. Нигде пра- 
ха и све жубори.89*

Макарска лежи у дну, између два рта, обрасла90 
зеленилом и гусгом боровином, у којој се дубоко91 дише. 
Град весео као сва наша пристаништа.92*

Најлепше је брдо крај луке. Густа борова шума Осе- 
јава. Млазеви Сунца, у ком овде не трепери прах, него 
ваздух, дрхте као мрежа од усијаног, златног конца,93 
над овом обалом. Планина ружичастих стена трепери 
над водом. Осветљења94 велика, као сав простор до 
обзорја, пале се и букте, над виноградима и маслинама. 
Чиста95* и сунчана далматинска обала. Над њом пали 
ваздух врх над стенама у висини од 1640 м.96*

Виногради, заривени у камен пружају се под стене. 
Путем до ње фабрика за уље и сардине.97*
Около, заклоњена од брда, којим се бели пут ђене- 

рала Мармона, два километра испод борове шуме чист 
мраморни песак и шљунак.98* Дубоко плав залив, сто- 
тинама метара.99 Далеко море и острва, напољу усијан 
простор, под боровима дубок хлад.100*

Уоколо камен, шкрале,101 исггресецан од зимских 
бура и посолице. Рибе плове надохват. Плави и рујни 
цветови и звезде у води. Маслине као сребро непо- 
мичне.102*

ХВАР

Пред1* Хвар смо стигли пред вече. Обишли смо гра- 
диће, што се беле, под боровим шумама, ружичасте, 
голе ртове, што се магле над плаветнилом мора и увале, 
што жуборе и празне спуштају до мора евоје винограде, 
пред којима су разапете, на стотине метара2 црвене 
мреже. Дисање, овде постаје полако радост, па страст, 
па сласт. Ноздрве зарумене и очи засјаје, тело се про- 
теже и превија — лађу3 нам прате делфини.

Свака увала, свако острво израђено је уметнички. 
Ведре линије, паметни прекиди, лепота младости Зем- 
љине, без шминке. Брда румена трепере над морем, зво- 
ници брује надалеко, увале мрачне промичу као пећине 
пуне риба.

И сва та мала места, с4 белим каменом, лелим као 
мрамор, где се пристане за час, баци конопље, сусретну 
поштар и девојка,5 што дочекују лађу, погледа на куле
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звоника, са сатом, зазвони, па плови даље, имају без- 
бројне скривене лепоте.

Зеленило и виногради, раштркане куће, старци на 
обали, мало даље, у шумицама, доминикански манаетир;в 
то је Бол. А у7 том манастиру, слика Ђорђонеа?* 
Плава вода што љуља брод, рибарске мреже, једна огром- 
на боја, два-три галеба што пливају на грудима, маслине, 
кућице, ситни кровови, црквица као разрушена кула, 
иза ње небо, виногради и брда;9 Врбоска.10 А у тој 
црквици читав ред фресака Тицијанових?11 У једном дал- 
матинском селу?12

Море као бара, обичне куће, бербернице на обали, 
читав ред буради и малих брда зелених.13 Кула и на 
њој сат, што задоцњава: Стари Град. На14 брду двор 
Хекторовића. Приликом13 канализациј е једне улице на- 
иђоше на мозаик, који се пружа преко целог пута, у 
више боја. За један дан16 открило се шест метара, из 
царскога доба.17*

Пред вече Хвар зарумени. Брдовит, љуља се18 у 
мору, као висока хрпа румених венаца. Борови га свег19 
обрасли. Природа ту има дуге и тавке потезе; шкоља,20 
што се виде пред нама, имају фину конструкцију воде- 
них бића, алга, риба, ракова. Излазе рибарске барке, 
људи стојећи веслају. Око,21 навикнуто на покрет ро- 
бова при веслу, овај усправни став22 изненађује. У 
кљуну чунова, као неки дерни, сеоски фењер, карбидна 
лампа, око које се ноћу рибе, као луде, скупе. Одело 
рибара, одело као у варошке сиротиње, нема ничег мор- 
ског, лепог, шареног на себи. Беда се по свету23 уни- 
формише.

На дну залива, иза шкоља што га чува од бура, 
румени се24 Хвар, сав над једном лепом млетачком 
пијацом25 са шпанским и француским тврђавама. Неко- 
лико палми, а, доле на води,26 борови, тако,27 да 
су по њима, некад,28 Грци острво звали боровњаком. 
Као да је лепота свега нгго је грчко у облицима ове20 
природе! Још у пелазгијско доба долазиле су амо њине 
рујне лађе. Још увек налазе новаца, при откопавањи- 
ма,30 и то још из првог доба те лидијске уметности. 
Те прошлости оставиле су своје источно руменило у 
овом заливу.

Лађа застаје пред лепим стубовима31 што још стоје 
од лође Санмикелија.32* Овде, у овим водама,83 ста- 
јале су увек галије.34* У покретима људи и жена, оста- 
ли35 су трагови млетачког племства, што је овде сто- 
лећима владало. Ту је  на обали арсенал са хварским 
стегом, финих и нежних, плавих и белих36 поља, ма-
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газе за жито и мало позориште, још из37 XVI века. 
Хвар има своје доба хуманизма и, кад би се хтело, могло 
би се,38 из његове прошлости, с39 мало боја, насликати 
скоро толико као из дубровачке.

Остаци тих сјајних векова и данас дају, у лето,40 
ванредне часове одмора. Столна је41 црква, сва жута 
и потамнела, као старо злато, пуна црног и белог мра- 
мора, а42 фрањевачки манастир, са својом вечерњом 
тишином, пун изванредних слика. Тихи врт, са огромним 
чемпресом и мрачна трпезарија, што крије слику којом 
би се и43 тоскански музеји поносили. Тајну вечеру 
Матеа Розелија, с једним слугом44 којег ни Веронезе 
не би морао да се стиди. У једној мрачној,45 малој 
капелици распеће Басана, дуге и болне виткости, прене- 
сене доцније у Шпанију. Млетачко на Хвару, добија 
неку суморну благост и губи од своје чулне дивљине.46*

Одмах,47 над тим млетачким улицама, диже се сте- 
ње и путеви, што воде у  села,48 високо у брдима, где 
је народ још увек онај, који је око године 1500. умео, 
у дивљим устанцима,49 да се свети властели. И данас 
још знају причу,50 како им се властела једном, о Бад- 
њем дану,51 наругала. Носили су бадњак и после дошли 
у цркву, крстећи се по челу,52 светом водицом. Изне- 
нада, они приметише,53 да на челу имају црне крстове. 
Кад су погледали у крстионицу, видеше,54 да им се 
влаетела шали, да су се измазали бојом. Тада, у јед- 
ној кући, заклеше се,55 на челу с56 попом, да ће сву 
властелу поклати. То су и57 извршили.

И сада још, сатима,58 застајем и гледам тај народ, 
пгго витак,59 непогурен, води своје товаре у брда што 
су гола и страшна.60* Нико неће заборавити та брда 
ако пође из Хвара. Крај61* пута мирисаће пољане руз- 
марина,62 и лоза винова, што све више пропада. Среш- 
ће беду о којој појма имао није,63 још страшнију, јер 
је  у овом мору, плавом, као раскошно небо над каквом 
љубавном сликом.64

Хвар је место, које има и зими65* сунчане пределе 
и расцветане вртове. Његова клима66 равна је шпан- 
ској. Ј1ети,67* то је најведрија варош, пуна неке като- 
личке веселости која се каткад заборави и пређе у па- 
ганство. Прошлост и ренесансне успомене и лудо Сунце 
толико занесе све, да сви играју.68*

Сунце69 пржи и успављује. Између шкоља, види се 
пучина, поливена Сунцем,70 она је глатка, без једне 
боре. Камен је усијан,71 а вода плава и коврџаста, 
толико лака, као да је сва од пене и небеса.
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КОРЧУЛА

Сензације мора и предела далматинских, под Кор- 
чулом,1 постају невероватне.2* Наиђе се, изненада, после 
путовања у лађи, на3* небо и море као плава свила, 
без једне боре, на кедре,4 паоме, руже5 и за њима на 
улице и дворове, онако како су пре стотина година 
остали,6 после пожара, у рушевинама,7 из којих цве- 
тају лимунови и наранџе. На покрете и једноставност 
живота, какви су били,8 кад се овај оток звао ,,црни 
К рф“, и, кад су, у кљуну својих црвених чунова, голи- 
шави лађари донели, преко мора, са свога острва, кипове 
Венере.9 Па онда на прошлост римску, илирску, мле- 
тачку, француску, руску, што се слива сад у нашу са- 
дашњост.

У четири сата, пред зору, стиже лађа, задрхти и 
прионе грмећи уз обалу. Огромна црна маса градића, 
што се диже, као брег, на чијем врху стрчи звоник, 
тамна црнина валовитих брда покривених црногорицом. 
Светли10 месечином обасјани врх Св. Илије, море и 
звездано небо. Лађа одлази даље искићена сва, по свом 
мраку,11 зеленим и плавим и белим светлостима, као 
каква риба, што чудно трепери. Довикивање, пљусак 
весала и полако предмети се распознају. Брег, вода, ка- 
мење, једрењаче, дуг, витак труп једног ратног брода, 
торпиљера.12*

Чекао сам да се раздани. Прво се појавила лака, 
плава магла, што се као дим дизала из воде, у њој 
оштре, испрекидане пруге планине и жути прах над 
кућама и крововима. Све више видно црно тело тор- 
пиљера.13 Руменило над манаетиром, кровови, жута 
пруга, Сунце. Разазнају се улице. Полазим најстаријој 
капији, где у зиду има стари латински натпис, да је 
овде положио темеље Корчуле Антенор!14 Вергилије 
спомиње, у својим стиховима,15 мирним и сребрно си- 
вим, као маслине, ову Корчулу. На зиду велики лав 
св. Марка. Али16 је, бар у зору, Корчула град мачака. 
Врло17 лепе и светле, црне, оне леже, испод грана,18 
пуних жутих лимунова, по модрим зидинама.

Састао сам се са општинским чуварем, ишао је на 
бедеме да развије барјак.19*

Улице метар широке, од истог, славног, корчулан- 
ског камена20 што је пожутео као парски мрамор. Пењу 
се све, на врх брежуљка, где је столна црква. У прозо- 
рима рубље, сва врата отворена. Овде21 се још не 
закључава свет, ни ноћу. Покоје магаре, са ћуповима 
козјег млека, иде по степеницама, од врата, до врата.
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Над њим стрче лепи, камени стубови из зидова, на 
којима су некад били балкони. Ти стубови се често 
завршавају28 у каменој, гротескној23 скулптури голих 
жена, које чине којешта, као под стрехама старих, фран- 
цуских храмова. Доцније су ти балкони, што су се скоро 
саставили над улицом, забрањени од општинског већа, 
због „неморала", који се, њином помоћу, ширио. Има 
улица у којима никад Сунца нема.

Опасне, хладне улице.24*
Мала Мадона у зиду, с25 круном на глави. Лиму- 

нови што су своје гране зарили у зидине и пружили, 
с26 кровова, над улице. При савијутку,27 испадосмо 
пред море, у коме се црне округли и валовити отоци, 
сасвим зарасли црним борјем. Велика и дуга планина, 
румена и сива путује, далеко на сунчани28 Исток, пре- 
ма Дубровнику.

Сва Корчула, црна и хладна, збијена на брдашцу,29 
опкољена је сунчаним зидинама и бедемима, претвореним 
у шеталишта, под којима пристају жуте и шарене рибар- 
ске барке.30* Над обалом сребрнасте маслине и борје, 
што и ту долази до таласа. Иза њега беле куће, с33 
црвеним крововима, између бадема,321,1 трешања, агава, 
паома. Тамо, преко, под брдом, кад је најлуђа бура и 
најлуђа зима, тихо је и топло. Скоро целе године цвета 
ружа.

Нема места тако необичног и старог, као овај гра- 
дић. Камените улице у наранџама и лимуновима рас- 
цветаним, прозорчићи пуни неба, мора, далеких видика. 
Читаве улице пустих и дивних дворова, са старим пле- 
мићским именима. Кад се, као свуд у пристаништима 
средњег века, појавила и овде, двапут, око године83 1550, 
страшна куга, решено је — јер другог лека нису знали — 
да34 се кужни двори попале. Зидови, с35 дивним фасадама. 
вратима и прозорима, од којих су36 понеки потпуно слични 
венецијанским, и данас стоје тако у рушевинама, из којих 
су процвали лимунови и наранџе.37 Неизмерно је чист у 
овом простору звук звона, која38 нису затворена у мрачним 
звоницима, него у провидном, Сунцем просијаним. Скоро 
над сваким каменим вратима грбови. Стара млетачка 
имена, која често крију нашу крв. Свуд,39 узане степенице, 
а са прозора често висе ћилимови, који су финији, али 
личе сасвим на наше народне.

Узавгом, чудном улицом пењем се до храма. Из огром- 
них кречаника никла трава. Ћерамида40 кровова сети 
ме Турака, нгго су једном, овде,41 рушили и палили, 
под вођством неког паше, бившег левантинског монаха. 
Над балконима,42 ови зидови у цвећу, плаво небо и
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свилене завесе чине тишину, као неке веронске улице.43* 
Над тим прозорима на жутом, изумрлом тргу, етолна 
црква још из XIII века. Сунце над њеним порталом 
претвара велику, стаклену ружу, у чудновату звезду, 
што прича збркано о Истоку и Западу, смрти, вртовима, 
љубавима и кутама.

Ж ут камен, леп као мрамор, славан корчулански ка- 
мен. По читавом Јадрану наћи ћете га. У44* Стамболу 
најлепше куће зидане су њиме. Тим нашим, тврдим 
каменом45 што је издржао пожаре и куге, топове, буре, 
столећа и кише. Црквена врата поруменела су као порфир, 
над њима бедне хришћанске јагањце кидају романски 
лавови. Уоколо у зидинама грбови, сасвим као овај портал. 
Под46* талијанским именом ко би слутио да се крије 
породично име Хрвата? Под именом47 Росињоли ко би 
тражио Славића? Згрчена,48 гола тела у срамном ставу 
држе сгубове храма, као у Шпанији, Француској, Флан- 
дрији, Швајцарској. На49 шима је еазидано све. Живо- 
тиње, чудне и страшне, скамењене гледају из зидова. 
Из уста сипају гирланде, фине као камена чипка. Под 
нама, у дубини улице, пучина.

Преко од цркве ванредно очувана палата кнежев- 
ске породице Исмаели. Има их овде, које су дошле још 
после пада Цариграда. Финих хуманиста, бораца код 
Лепанта. Дали су Корчули статут, статут који у XII 
столећу, пре него игде у Европи, протестује против трго- 
вине робљем. Пред двором стуб, где се некад вила за- 
става млетачка и краља Твртка, грб с50 три руже и 
лавом.

У цркви мрачној,51 стубови овијени црвеном сви- 
лом, распета телеса Христова, беле свеће, сасвим шпан- 
ска, хистерична побожност. У мраку,52 руменило неког 
Тинторетовог ђака, иза угла једна, једва видна,53 Тро- 
]ица Басанова.54 Загушљив и тежак мирис искићеног 
мртваца.

Напољу, у сунчаном дану, на цркви, лица од камена. 
Сасвим55 грчке, позоришне маске. Сетим се Грка и 
Сунце ме обаспе. До XII века овде се чуло само грчки, 
молило се книдијској Афродити.

Био сам гост породице Арнери. И њино име крије 
властелу наше крви, што се дописивала са Урошем и 
кнезовима захумским.56* И њин двор је изгорео због 
куге. Енглески57 археолози долазили су и снимали за 
своја издања,58 прозоре њине, што су сасвим као они 
на венецијанској Ка д’Оро.

Над нама из уста аждаја вијугају фризи; можда 
меандри Грка?59 Два лава држе градску кулу. То60 
је њин грб. У дворишту тишина. На вратима куцало од
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бронзе донесено с61 Крита, кад је Леонардо Арнери 
победио Турке. Та бронза ушла је у историју уметности. 
Два лава на валовима, бесно полегла,62 под песницом 
гола Нептуна. Тишина и огледала у кући, прозори, као 
брегови, високо над Корчулом и морем.

Ишли смо по мрачним и нудним црквама. Таваницз, 
где су, некад, биле дивне иконе, премазао је неки глупи, 
корчулански дилетант, бечки ђак. Крстови православни. 
Православна Богородица, коју овде католици поштују.63 
Једна изванредна икона, с64 палим херојем, побеђеним 
од анђела. Уоколо зидине, борове шуме и доле море.65*

Питомији, сав у цвећу, благ и топал крај, то је обала 
преко од Корчуле, с белим,66 лепим вилама Вигња, 
Кучишћа, Оребића.67* Кад се извесла на море, црна Кор- 
чула остаје у Сунцу. Чује се само лупа бродоградилишта. 
Острва као црне хумке. Високо,68* на стени црквица 
св. Госпе, заштитнице, коју сваки лађар поздравља у 
пролазу, пуна остатака бродолома. Стене и увале зелене 
као пашњаци. Само се чемпреси црне. Све остало цвета 
и сија. Те беле куће, читаве улице су станови остарелих, 
повучених морнарских капетана.69*

Отишао сам барком, до оближњег села, да видим 
обалу70* под селом Лумбардом. Рибарско место, као нег- 
де у Нормандији. Ту роди најславније далматинско вино 
тзв. грк. Ж ут је као злато старо, а порумени, кад се 
точи, као пламен. Пио сам га у кући Мате Јурјевића, 
сина, „покојног Мата“. Тако71 ми је дао своју адресу.72* 
Пред једном кућом нашли смо два старца. Један се попео 
друтом за врат и слагао цигле.73 Били су то таст и зет: 
84 и 65 година. — Дуго74 се живи овде. Пренели смо 
вино пред кућу где је живео и певао Петар Кававеловић.

Море широко, као небо, отоци и брда. Лумбарда је 
пола километра песка, или како то овде зову ,,пржине“, 
у сињем, отвореном мору. Какво село!75* Бог Дионис, 
главом, радовао би се да ту добије собу. Пред нама 
отворено море, обронци заробљеног Ластова и пучина.76*

ДУБРОВНИК

Док је над целом земљом магла и снег, довољно 
је да кажем себи: „Сад је, у Дубровнику, Сунце“, па 
да осетим како ме издалека греје.

Кад погледам кроз мутан прозор у кишовите, јесење 
дане, довољно је да помислим на стари град, под Тре- 
бињем, па да ми се учини као да неки светао облак

202



пролази у висини, у сјају и блеску, где се догађа нешто 
што се овде, око мене, догодити не може.

Тако ми се чини као да стојим пред сном, кад по- 
мислим да сам стајао1 у његовим капијама, над којима 
је зазидан кип св. Влаха. Стајао2 сам, праћен само 
својом сенком, очи у очи са запупелим бадемовим дрве- 
том, засребрнелом маслином, зазлателом наранџом,3 са 
старим кулама, очи у очи с4 мрачним прозорима зво- 
ника, плавим погледом звона и каменитим осмехом Ро- 
ландовог кипа.

Знам5 да ћу се до смрти враћати, том старом граду, 
спуштајући се к њему узбуђен, тучен северним ветро- 
вима, предосећајући га, као бисер, већ тамо горе око 
Хума, што хуји од ветрине, као огромна морска шкољка, 
на дну свом с6 Дубровником.

Нераздвојни смо ми још од оне чудне године кад 
сам много лутао, обишавши по јануарском мраку ртове 
Бретање, оставив Париз у позном пролећу, сишав с Алпа, 
у расцветане долине фиорентинске и еијенске, прово- 
дећи лето над великим, римским луковима водовода и 
на прашним путевима пред Равеном, да бих најпосле, 
опијајући се лепотом Перуђе и умбријских видика, угле- 
дао, међу кубетима раекошним, у Млецима, запенуше- 
не,7 зелене таласе Јадрана, у лагунама, и вратио се, 
да се смирим, наслонивши плећа опет на брда своје земље, 
и одморим од све те промене и празнине света, од све 
те помаме за туђином, под својим Срђом.

Тада нисам ни слутио да ћу на нашој обали наћи 
град који ће ме дубином неба и тишином живота, лепо- 
том биља и ноћних сазвежђа својих, примирити.8*

При том повратку, међутим, својој земљи, Дубров- 
ник ме дочека каменом и звонима, неизмерном ведрином 
почетка јесени, што је у њему тако зрачна и провидна, 
дрхтањем свих својих једара и завеса, тако да ме убла- 
жи. Показа ми невероватну лепоту, при кораку и скоку, 
лика и свих удова, мога народа, што силажаше с9 брда, 
међу маслине. Ослушнух ноћи над шумама повијених 
борова дубровачког острвља и удисах дах далеких, бокељ- 
ских планина. Дубровник ми се учини, као стари неки, 
улешпани двор, оронулих зидина, зараслих биљем, у коме 
се одмарах као странац, пре нег што ћу ући у горо- 
стасну своју земљу, покривену планинама, да из ње, она- 
кав, више никад не изиђем. Брод што ме донесе, учини 
ми се да утону у његове капије, као у неку велику 
шпиљу, кроз коју се улази у земљу, куд странац не 
може ући.

Но већ идућих дана, та гроза дугог пребивања у 
туђини, претворила се у утисак да сам у ванредној
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луци, у којој је мир, што га не ремете ни беда, ни задах, 
ни урлик пролазећих бродова. Лепота грушке луке учи- 
ни ми се толика, да у њој осетих заветрину свих окол- 
них вртова и шума борових по брдима и острвима, па и 
тишину мирних, јонских чемпреса са Св. Михајла. По 
топлим стазама, загледајући бубице и мраве, први пут, 
после дугог путовања, осетих вољу да судбину своју 
примим.

Проведох прве дане, док су ми очи још биле несите, 
ћутке, тражећи да са свих страна сагледам град.

Са мора, при уласку у пристаниште, ја сам само 
кратко видео његову истиниту и чисту лепоту, долазећи 
с10 брундизијске обале. Свануће ми је затекло брод у 
ветру, на пучини, тако да ми се чињаше као да брод 
стоји и дрхти, а огромно његово срце, у машини, узнеми- 
рено лупа. На врху јарбола још је треперила љубичаста 
светиљка и мала заставица, а далеко над њом звезде. 
Пучина и небо сливаху се још, на дну видика, у модру 
маглу, над мрачним таласима, док се зидине старога 
града указаше ружичасте и жуте, са11 тамнозеленим 
шумама, повијених борова Локрума и Лапада.

За бродом остаде, пред Дубровником, пучина,12 мут- 
на, као да је море растопљеног олова, и брдовити облици 
облака, у којима је иза Јадрана, зашла ноћ.

Пред бродом, као таласи и вал, до небеса, узди- 
заху се планине, пепељаете, љубичасте, кршевите, суре, 
што су главна ознака лепоте тог Приморја, над плавом 
и зеленом водом. Лево остаде зеленило дубровачко и 
лепа острва некадање, старе Републике, увече пуна звез- 
да, а на дану топла и мирисна, са зидинама старих господ- 
ских двораца. Десно, испод Локрума, све беше у пла- 
ветнилу и руменилу.13*

Пред пристаништем, море је било мирније, а у да- 
љини, чинило се непомично, као и небо. Острва су пло- 
вила тамо, у новом дневном осветљењу,14 мирна и непо- 
кретна, на води далекој, као на неком огледалу, или 
леду. Десно, међутим, море беше устрептало и немирно 
испод хридина. Пред бродом, у зору, црвенеле се, као 
корали, стене острва Св. Андрије и његов фар, што 
блисташе15 сваки час као неко страшно око.

Бродови сада не улазе више у тесну и налуштену 
луку старог Дубровника, већ пристају у огромној луци 
Гружа, међу кршевитим чукама, што се огледају у води, 
вртовима пуним летњиковаца и великим наслагама дрве- 
та, дуж кејова и железничких постаја. Слика старог 
града угледа се само накратко, тврда и стешњена, оштра 
као нека старинска медаља, што још личи на слике
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града из XVII века, са својим зидинама над морем, ку- 
лама и тврђавама, као и мрачним вртовима чемпреса.

Тако се при доласку само, као за тренут, спази и 
упамти крш над Конављем, зелени Локрум, Ловријенац 
и кула Минчета, а нарочито рт и мала црквица Данача, 
да се више никад не забораве.

Прођу у оку њине огромне стене, места чисто дал- 
матинских боја, с16* малом црквицом, црвеног крова, 
крај два-три бора, с17 прозорима плавим, и решеткама. 
Мину пред бродом и густи вртови, повијени ветром, над 
отворенмм18 звонижом, тако да се често љуљају мала 
звона.

Под сенком борова, види се да је тамо тишина и 
заветрина. Зјапе пећине под вртовима, у којима дрвеће 
при крају лета има19 боју француоких јесени, над 
морем, плавим као чисти аметист.

И галебови ту излећу у сусрет броду, од острва, увек 
пар по пар. Лете, па се разиђу и лебде нац таласима, 
беле се. Одлећу на полуострво Лапад које бродовље 
обилази, јер се извија у море, с20 плавим брдима у 
позадини и вечном игром облака над собом. То полу- 
острво, сасвим близу, при уласку у луку, плови у води 
као велики свежањ зелених борова.

Некад чувена места Републике, појављују се21 и 
нестају у догледу, само као лепе слике. Брод улази у 
луку Гружа, у један лепи басен, у ком је море потпуно 
мирно, као у неком врту.

Инстинктивно, још пре но што ступих ногом на 
чврсто тле, загледао сам се дуго у брдо Срђ. Тај огромни, 
кршевити зид одваја град, од осталог копна, а стеснивши 
га доле, на води,22 на морске хриди, међу зидине. Чини 
се као да је одронио своје велике стене у море, на којима 
су сад тврђаве и вртови, а под којима су пећине, боје 
као зарђало железо, с23 великим, модрим рупама.

Срђ, од голог камена, пустог, кршевитог, као и камен 
свих наших, старих земаља, био ми је одмах драг, јер се 
бејах уморио од многих драгоцених слика и раскошних, 
уметничких грађевина, што сам их дотле путујући гледао. 
С24 тог видаког врха реших,25 још при доласку, да прво 
прегледам град, лицем према пучини, а у залеђу с26 каме- 
ним морем Хума и Требиња.

Срђ, што Дубровник штити од ветрова, чини се као 
ужасан талае морски што се скаменио, бачен до неба, не- 
помичан, а као да се једнако сурвава. С27 њега тече шљунак 
у вртове ретких кућа. Тежак је и сам, а још тежи с28 
тврђавом на себи, коју сазидаше Наполеонови официри, 
назвавши је Ттрепа^е,29 у сећању, можда, на стене Тулона 
и на плаветнило свог мора, драгог Феничанима.
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Под тим брдом, из ког ничу чемпреси, што су према 
огромном кршу као иглице, становао сам, у једној кући од 
хладног камена, на чијој се капији од старог дрвета, испод 
прецветалих бадема, ударало звекиром на врата.

Отуда сам полазио јутром и вечером, да обиђем град 
и да се нагледам Дубровника, тонући, у подне, у зажа- 
рену земљу,30 седећи непомичан под зрелим смоквама, у 
снове, у којима је тај етари град исти као и на јави.

Море јадранско нигде није тако широко, отворено, као 
под Дубровником. Рано у зору, оно се слива с31 небом у 
бескрајним даљинама, где се види само једна помодрела 
прута. Таласи дубровачких обала, зором и вечером, истих 
су брја, као таласи око Крфа. Најлепше се гледају са врха 
Срђа.

Ту, у заветрини старих бастиона и батерија, чинило 
ми се, као да сам се успео неким степеницама, неколико 
стотина метара у вис, у ваздух и плаветнило. Пучина пода 
мном била је безмерна.

Све што беше некад дубровачко видех отуд, као с32 
неке дивље, варварске, али победоносне страже Захумља.

Лево ми се, у дну видика, плавела Бока и њене горо- 
стасне планине, пепељаете, сребрне и суре, са својим ве- 
ликим гребенима, у подножју ружичасти Цавтат и његови 
вртови и жали, тупе боје злата, с33 модрим хридинама, с ко- 
јих се некад, после разарања34 старог Епидавра, становници 
Латини преселише, на својим црвеним, дугуљастим лађама, 
на ове хриди пода мном, где је сад стешњен стари Дубров- 
ник, на високим литицама, као насукана и скамењена лађа. 
С35 погледом пуним морских пена, плавих таласа, чемггреса, 
видим пред Цавтатом и два пуста острва: Мркан и Бобару, 
голо стење љубичаете боје, што ми својим именима изгле- 
дају, као две морске немани нгго су дошле да слушају 
Дубравку.

Кад погледах десно, у брда што се спуштају у море, 
видех острва старе Републике, и мирне површине морске, 
под тамнозеленим вртовима. Лопуд, богатог Миха Працата, 
сав се клања ветровима, повијеним крунама својих густих 
борова, пред бледоплавим морем. Отуда се некад појавише 
велике галије избеглица из Солина, округле као шкољке, 
са широким, римским једрима,36 возећи према хридинама 
дубровачким, где се населише, као и они што беху потерани 
Травуњанима. Мала Дакса, при улазу, успавана је у зеле- 
ном жбуњу свом, са својим светиоником, на ветру и чис- 
том морском ваздуху, ненасељена као и у доба дубровачких 
куга, кад се бежало на то острво, од заразе.37*

Дубровник видех38 пода мном цео и једва што проме- 
њен, кроз толика столећа. Сав зазидан, жут, тврд, као нека 
велика корњача, он је ишао с39 временом, дуж обале, једва
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чујно, бранећи се од погледа планина, као некад од Божијих 
руку. Сишавши ниже, гледао сам град, често, у вечеру, 
седећи под једним чемпресом, изнад вароши, на тзв. Или- 
јиној Глави.

Над мноштвом црвених и риђих кровова, још увек се 
као талас уздизао најстарији, латински део града, сасвим 
над морем. На највишем врху видео се облик језуитске 
цркве, у средини плаво кубе Госпе, а иза њих зелени 
Локрум, као неки наставак и врт, у мору, тога дела града. 
За њим је опет све утонуло у плаветнило, чак и модри 
Мркан и Бобара, као одлазећи према грчком мору.

Ма с које стране прилазећи Дубровнику, зидине су ње- 
гове видне, са својим тврдим кулама, у патетичном ставу, 
између биља и камења, брда и мора, у сунчању и плавет- 
нилу. С40 тог северног места најлегппе и најчудније утврђе- 
ње изгледаше Ловријенац, назидан, скоро невероватно, на 
једној огромној и високој стени пред обалом, у висини од 
четрдесет и пет метара. На левој страни хридине, једна 
велика стена већ столећима хоће да падне. Стоји тако пре- 
пукла, можда још од великог труса у години 1667. Тврђава 
сама, својим степенастим терасама и прозорима за батерије, 
изгледа врло театрална, у свом узвитланом профилу, пред 
плавим морем и бледоплавим небом. Над степеницама ње- 
ним, у зиду, је кип св. Влаха, заштитника и спасиоца Ду- 
броовника.

Иза чемпреса и великих сачуваних зидина, с41 четво- 
роугаоним кулама, каквих у свету сад има мало, Дубровник 
се шири као румен талас. Под Срђ је истакао своје нај- 
тврђе и најозбиљније утврђење: Минчету, тврђаву породице 
Менчетића. Она је као неки огромни зупчасти аван од 
гвожђа, у неком страшном железном точку што изгледа 
да се окреће на чекрк и личи на тврђаву св. Анђела, над 
Тибром. У њој је грдан водовод под зидинама, зиданим по 
финим и хладним замислима фортификационих новотарија 
Антонија Феромолина, из Бергама. Мада је и она дигнута 
у вис, спуштена је дубоко у тло,42* па се чини чврста, у 
земљи. Њене зидине нису онако декоративне као у осталих 
дубровачких утврђења, али ни тако танке; Минчета се пење 
према Срђу, са својим кулама и турелама, претећи, као 
неки горостасни топ, и она, и данас још, има сву лепоту 
једне челичне, оклопљене, ратне куле, са својим круговима 
и геометријским облицима, тако чудним у тишини која вла- 
да око ње, у топлоти чемпреса, смокава и палми.

Високо, над њом, у кршу, гледах све то чудно треле- 
рење мора, нечујно, у јутру. Пучина беше чиста и пра- 
зна.43* У небу тада беху само ласте и облаци, искидани 
и провидни. Облаци над Лападом као да узимаху форме 
острва под собом, жбуње добијаше плаву боју. — На44*
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лево, дизали су оав тај свет, у нис, врхови планина, бели као 
снег, над пучином љубичасто модром,45 као вода истекла 
из безбројних милијарди плавих и румених пужева, мор- 
ских јежева, полипа и других гмизаваца на дну мора.46* 
Па ипак, у променама боја, чињаше се све то каткад ниш- 
та; само игра светлости.

Слушао сам с47 тог места често и звона Дубровника. 
Прво један чист, танки глас. Три висока, јасна звука зеле- 
ног метала, видног у звонику, што се у даљини заљуља. 
Потом48 глас полувисок и металан, што полети за тим 
првим звуцима. Ветар утиче на њих и разноси их. Нестају. 
Лепршају у плаветнилу. Изостају. Чује се после49 туп звук 
и привремено се сасвим смирују. Затим се огласи нов звук, 
сасвим дубок. Чују се и други, што уноси немир међу све. 
Ветар духне и звона престају, замукну. Како изненада 
престају!

Прилазећи Дубровнику са запада, обиђох пристаниште 
Гружа с50 његовом живошћу, што је ипак мирна51 као 
слика, белих лађа, црвених и црних чамаца, камените цркве 
и крша над њом.

Полуострво Лапад, десно, затворило је луку, с52 више 
увала, својим брдашцима купастог облика, зараслим див- 
ним пинијама, што имају круне разгранате, као свеже 
зелене лепезе, на сунчању. Међу тим брдашцима, у до- 
линама, обрађене су земље и вртови, засађени маслином 
и чемпресима, па се чини као да је цео тај крај негде у 
Грчкој. Над морем се виде, кад се успуже у шуму борову,53 
обала стеновита, с54 руменим пећинама и жал на белој и 
плавој пржини. Плаветнило као на Јонском мору. У за- 
штићеним увалама воћке, по други пут процвале, а на 
сваком стаблу и камену безброј буба и биља.

Што се више пењу у шуме Лапада, путеви бели, што 
се преплићу, постају све гиши. Обиђу старо,55 дубровачко 
гробље и пружају се у вис, над морем, под повијеним бо- 
ровима, страшних жила, све до црквице св. Влаха, на врху.

Одатле, из дубоке, зелене шуме, гледао сам опет,56 
опкољен боровима опале коре, пањевима и камењем, за 
собом са зеленим пољима, пуним маслина, као сребрним 
жбуњем. На другом брду видех сваки бор, како стоји сам, 
за себе, круном својом као раширеним зеленим сунцобра- 
ном, пгго се увече чињаше плаво пауново перје.

Под малом црквом сурвало се стење стрмо у море, 
плаво и бескрајно. Седео сам под јарболом, на који се, у 
свечане дане, навлачи стег.

Дубровник отуда има облик накита, шкриње неке у 
којој се чувају мошти светитеља, или драго камење, а 
која је скривена у шуме чемпреса на Бонинову и Градцу, 
које прикривају варош, из којих се издиже само Минчета,
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округла као нека ломбардска57 гробница, или нека стара 
круна од камена и мало кубе Госпе, као голуб на кровови- 
ма, изнад Конавља и плаветнила пепељасте Боке.

Силазећи од те црквице, посетих, по уобичајеном путу, 
међу камењем, с58 великом сенком мрких, херцеговачких 
планина у даљини, на лево, и црквицу Госпе од Милосрђа.

Она стоји ту, крај пута, и обрађених ораница, иза 
једног старог, оронулог зида, већ више од триста година, 
видна и с59 пучине, откуда је поздрављаху лађари, при 
повратку с60 далеких мора. Пуна је заветних слика, наив- 
них и баналних представа бродова у бури, над којима се 
јавља Мајка божја, да их спасе. У вечерњим тишинама 
нарочито је лепа та мала, црвена црквица, сред борова 
и чемпреса, са својим громобранима, неким, из зидова из- 
раслим, жутим цвећем и брдима за собом.

Идући све ближе граду, изиђох затим на пут Мармо- 
нов, који води до капија Дубровника, бео и прашњав.

Тад се указаше витки и прави цветови агава, у каме- 
њу, над литицама, и бездан мора с61 бескрајем пучине. 
Заставши ту, задивљен, толико пута, сваки пут понова 
као без даха гледах у густо зеленило борове шуме, изнад 
морских стена, у црвенило хридина Данача, и даље у 
Локрум, и даље у море, и даље у небо.

Колико сам пута после, у сну, чуо шум тих примор- 
ских борова, помешан са шумом таласа, врућином ваздуха 
и пожаром камена и освртао се за врховима Лапада, и 
стенама испод Госпе од Милосрђа.

Море у вртоглавој дубини, ту, тако је лако и плаво. 
Бескраја чини се да и нема, јер је толико живо. Дрхти и, 
под раним зрацима Сунца, површина му једнако, као мили- 
јарде рибица сребрних, трепери. Зеленило неко из дубина 
пробија његову плаву површину и румен неких пруга. 
Прутасто је све и наборано од јутра, тако да се чини да 
и није друто до дрхтање непролазно тих, у даљини дубоко 
плавих, пруга, провидне чистоте, која се налази и може 
видети још само у одсјају зимских ноћи, на леду.

Под стенама се зелени дубље, а у даљини пружа се 
оштром и дивном пругом, над којом пролећу чиопе, ласте. 
Над том пругом сасвим друга боја тог истог плаветнила: 
небо. При мору бистрије, што више у вис све тамније пла- 
во. По њему као бели димови, жбунови, далеке белине, 
облаци, тако чудних бића, промене, пролазних облика.

Игра облака с62 Месецом, док не зађе. Они надносе 
велике сенке над обалу, замраче увале, осветле море, тако 
да стење добија нове облике друге боје, кад хладније, кад 
топлије, у беспрекидним променама.

Прилазећи зидинама градским, кроз вртове изишао 
сам и на стене Данача, да град гледам изблиза.
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На високој хриди, изнад мора, дубоко зеленог међу 
стенама, ту, хвата несвестица. Вирови доле привлаче тако 
приј атном вртоглавицом на своје пене, које таласи пре- 
ливају, али које остају још, па се тек после полако сливају, 
беле, с63 камења, што тада постаје тамномодро. И свуд, 
доле, видех вир, мрежу од пена, лазурне причине и зми- 
јања, белу пену, свуд, дуж обала.

Ловријенац ту, на стенама, види се са свим својим 
наслагама и пукотинама, жутим и црвеним, са зеленим тра- 
вама, и жутим цвећем. Иза њега хридине, са огромним, 
тврдим зидом и кулама романтичним, с64 врхом кућа старог 
града. Лево Минчета, која је и одатле лепа са својим 
формама65 балистике, продужена профилом старих град- 
ских зидина, у зеленилу. Десно Локрум, тамнозелен, као 
гроб у мору, искићен венцима, са својим стенама,66 голим, 
без стручка биља до извесне висине, докле бура бије та- 
ласе. Иза сликовитих,67 градских зидина, кровови кућа и 
лепота68 кубета Госпе, фина лепота једне чисте, уздигнуте 
дојке.

С врхом, као да је од индијске слоноваче, мада је на 
њему и дах рококоа.69*

Море вуче у дубину и меко је, слутња смрти се уопште 
не јавља. Сталан осећај је само ветар невидљив, што се 
додирује. По стенама, где сам седео, виђао сам травке 
мале и жуте, и зелене, пуне малих бића. Зелене звездице. 
Муве као од плавог камена, с70 крилима најфинијег ткива, 
као црни,71 свилени креп. Све су патиле од лудила трења 
ноге о ногу.

Под камењем сам налазио листиће, травчице, што су 
у себи имале све облике великих шума. Мале жбунове, 
колико длан покрива, густише, бодљикаве шипраге, као 
велике агаве. Испуцано,72 мало камење, ту, имитирало73 
је велике пећине, мада у те пукотине једва да је могао да 
ми стаје мали прст.74*

Зид је и са те стране обухватио град као ланац, с75 
кулама као крупнијим комадима огромног накита, од 
Минчете до тврђаве Бокара, с76 Ловријенцем у десном врху 
и Локрумом истиснутим у море, тако да је цео77 био у тој 
сребрној кутији, у којој беше све непомично, сем звоника 
фрањеваца, што је као голубарник и пун ласта.

Куће града још су као на шкрињи св. Влаха, на ста- 
рим иконама.78

Сишав и с79 Данача, дођох до капије градске, што и 
сад носи име старог, грчког назива: Пиле.

Опкопи градски и широки ров, ту, полазе око целог 
града, под зидинама и кулама, обраслим зеленилом.

Посатом80 се назива тај стари ров, претворен сад у 
шеталиште. Под зидинама старим, он обилази цео град,
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својим бокорима, леандрима, чемпресима и бршљаном. Бели 
се својим чистим шљунком, пред капијама Дубровника. 
као да је неки поток каменица, што тече са Срђа, који се и 
сам, отуда, чини само једно продужење зидина дубровачких. 
Посат, ту, зарастао пинијама високим, које дижу главе као 
зелени сунцокрети, над ишревијаним од81 ветра стаблима 
и жилама, спушта се у море, под тврђавом Бокаром.

Расцветане воћке и многобројни фикуси стоје крај мо- 
ста који води у капију града, где је од прастарих времена 
увек био западни улаз у Дубровник, затворен као нека 
дворана. Палме, румено лишће, ружа, леандри стоје пред 
њом. Све, и најозбиљније ствари, ту, имају своју нарочиту 
лепоту. Боја кровова од ћерамиде што умирује. Агаве и 
палме својом старошћу стварају тишину и мир, пред 
капијом града. Две82* палме као да хоће да подсете, ту, 
пред капијом градском да старом Дубровнику Тунис и Три- 
полис, Сирија и Кипар, не беху далеко.

Посат се завршава83 у мору. Тај лепи поток зеленила, 
топлог шљунка и песка, где је пре била баруштина јар- 
кова, тече на једну терасу клупа, у увалу,84 где Дубровчани 
ослушкују таласе, што се разбијају о зидине Брсаља, ван- 
редне балустраде, као83 мост неке шпанске галије, из 
прошлости града.86*

Св. Влахо, од камена, у свим тим зидинама стоји, у 
руци с87 моделом старе Рагузе, над вобански лепим кон- 
струкцијама топовских гласиса, са којих се могло управ- 
љати ватром на све стране.

Тако се,88 ето, пре него што се крочи ногом у стари 
град, слушају пред Дубровником опет таласи, што модри 
бију и хује и пене око стења, пред његовом капијом, са 
шумом и хујањем сталног ветра.

Док у  Посату биље још зре, на видик далеком, на- 
облаченом обзорју, пенушавим валима, над њима89 галеб 
сја, с90 двема кривинама својих крила, као с91 два полу- 
месеца, у чијој је средини топло тело неуморне тице, не- 
помичне на ветру, затим мајсторски нагнуте у пад, затим 
безбрижно препуштене ветру, да је  шушта и опет диже.

Као сви путници, и ја сам с92 неким потајним страхом 
почео да долазим јутром у Дубровник, да проводим дан 
у његовим црквама и ванредним дворовима, па затим, као 
по сну ходао, пред вече опет, у шеговој околини, изишав 
кроз његову друту капију, на Истоку.

У почетку см неком уздржљивом озбиљношћу, затим 
са страсним дивљењем, после с94 веселим уживањем, нај- 
после са очајном жудњом упознавања до дна, загледао 
сам, додиривао и наслањао на себе Дубровник, као неко 
онесвесло, али живо биће, у љубави. И цео дан и целу 
ноћ налазио сам у њему, оштру и чисту, непролазну ле-
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поту, помешану с морем95 и небесима лепим, која не слаби 
и не замара.

Пре свега његова јутра), што >су ме будила и позивала 
да у њега сиђем!

Заборавив све што еам био оставио за собом, ронио 
сам стрмоглаш, у  неко дивно, полусвесно >стање купања и 
настављања снова.

Сунце се полако јављало иза кршеиитог Срђа и сијјало 
већ негде над старим Захумљем. Све је лежало у неиз- 
мерном мнру и тамном зеленилу, само се будило звоно с9в 
куле, Мале браће. Стари део Дубровника, вишко уздигнут, 
као брод на таласима, прво је био обасјан суетчањем, а  море 
је  шумело. По таласима се хватао мали бурош.

У даљЈети, од некадашњег Дубровника, све је трепе- 
рило и тонуло у маглу ружичастог ваздуха. У близини је 
бидо све тврдо, од каменз, а сјај је тек пузао97 по град- 
ским зидинама. То беху два света.

Сунчев блесак,98 као злато, текао је кроз путакарнице, 
падао је  у бршљан, па је обилазио еенхе по врховима згра- 
да. Палме по вртавима тихо су дрхтале. Руб Срђа беше 
натапљен сребром јутра.

У те прве часе дана откривала ми се ванредна лепота 
Дубровника. Још увек је тај град нетакетут од В|ремена, а 
ноћу, кад је обасјан оветиљкама, право чудо.

За (минут времена Срђ се оп-ет мења. Над -њим је  гору- 
ћи дискос Сунца бачен већ у вис и чини околину опет дру- 
гом.

Једна група монаха, фрањеваца, пролази улицом, носе- 
ћи велижи крст, лупајјући о плочник својим тешким, дрве- 
ним цокулама, на босим ногама.

Испвд ташаса брда, Дубровник, час румених, час мрких 
кровова, спушта своје зидине и  куле, што личе на рашке 
и македонске, доле у  бршљан, у  Посат, да их затим опет 
дигне на морске хриди шрње вароши. Иза тих зидина, као 
неке старе романтичне отраде, румеетео се град и зеленело 
острво Лјокрум, зелени венац што плива по мору. У варохни 
се белели звоници и  плавела се ренесанана Госпа, као ни- 
соко багаена арха, у потапу камења. Она је  као светачки 
ћивот и, што гје сунчање јаче, ове то аштрија и виднија, 
а вечерсим, што је сумрак дубљи, све оребрнија.

Маре, брда над Цавтатом и небо су три свиле, три пла- 
ве бсје, из којих се губи румен. Напољу се пучина модри. 
Ласте над крововима зриче као папци- И ја  их, од милоште, 
као Дубровчани, називам „чиопе“.99*

Одлазећи сваки дан да разгледам Дубровник, заволео 
сам прво да одоедам час у Посату, пред капигјом, под Мин- 
четом.
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Оно што зидиншиа Дубровника даје изглед непобедиве 
снаге, То' је, пре свега, шихова виоина. Некада, с100 тврдим 
мостом, каји се спушташе ланцима, и та кагжја мира да је 
била врло страшна, на први поглед, искићена101* малим 
камениггим стражарницама као турбанима. Над улазом је 
древни кип св. Влаха, од жутог камена, иначе су зздмне и 
мост дотеривани и дозиђишани. Каменити -мост не диже се 
више ноћу, већ је, напротив, украшен, вечером, с102 четири 
жовијална фењера.

Пјрекодан, тај стари мост задржава ново В|реме и  жи- 
вот, ту, при уласку у Дубронник, и не пушта их да ремете 
свечани мир старе Републике, трговаца и сладастрасника, 
и песника дилетаната, али нај|0ја(ј|ниј1их политичара. Само 
пешаци мскгу ући ту у Дубровник, кола и аутомобили м:о- 
рају обићи зидине.

Сатима је ту 'пријатно гледагги како по разапетом, ка- 
мееом луку моста пролазе Конављани и Херцетовци с103 
црвеним феоовима и  великим плавим туревима, странци, 
жене, морнари, и какзо их св. Влахо све благосиља. Лепе 
горштаке, болесне и  'смешне ликове, тужне људе, сиро- 
махе, браколоМ'Це,104 старце, сељанке у дугам белом сукну, 
док пролазе и  улазе у  камење.

И иначе је то место једно од најлешпих за мене, пред 
уљаскошг у Дубронник. Зидине градске су ту, са западне 
стране, најстрашније и најсилније. Двострука утврђења, са 
огромним кулама причају о правој, великој моћи у одбра- 
ни, ове мале,105 древне Републи1ке. Осим Тс1га, ако задњи 
ред кула занима дух гледалаца својим архитектоноким бро- 
јевима и однасима, први ред га сигурно очарава106 својим 
геометриј'Ским, архимедским формулама, конструкцијама 
које базирају на односима координата, тешким, окрутлгам 
и шлукружним терасама за тапове, толико лепим и толико 
силним, да је путник 'вољан да псеерује хроникама, е су 
зидане по замислима Сигисмсннда Малатесте, грозничавим 
и звезданим, као свако веће дело ренесансе.107*

Ступивши у лрад, оваки дан сам имао понова утисак да 
ступам у  камениту дворану. Страдун, прав, поплочан, који 
се завршава у друтод' капцји, старог Дубровника, под кулом 
с108 великим сатом, био је  древни канал, чије је  море де- 
лило десни, латински део вароши, оазидан од избеглица, 
на хридинама, од левог, српског дела вароши, под Срђем, 
чији су становници долаоили с109 брда. Та гланна улица 
сачувала је  и сад још свој стародревни лик, отпочињући 
под кулом и завршавадући се у куда, чији велики сат, што 
ноћу светли, изгледа вечером као пун Месец, над кућама 
које су све једнаке.
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Идући од цркве до цркве, од дазора до двора, од слике 
до слике, ја  сам као и други посегиоци залазио у  хладне 
сенке и  излазио у жегу сунчања.110*

Одмак при улазу, под зидинама, утледа се, десно, лепи 
студенац који је ирадио ма)јсгор Онофрио ди ла Кава. Се- 
тио ме је, својим степеницама са шеснаест утлова, фонтане 
у  Перуђи, а волео сам .га, мада је  осакаћен и зазздак, као 
тулбе. У етрашгаим врућинама има сенку и сву леооту хлад- 
ног гроба, из ког може да изшпре еода, највећа благост. СП1 
легаом ружом, у ззду мале, али фине црквице св. Спаса, 
лево од студенца, поздравише ме и све остале древне гра- 
ђевине Дубровника, које се ређају затим.

Фрањеваики манастир и сам као градски бедем, с112 
виооким ззд!0(М, схрива можда113 у себи гроб пеаника Османа 
и чудотворну Матер божију, тако да беше увек пун вер- 
них.114 Његов врт, тих и врло леп, с115 чувеним кагаитеиима 
стубова клаустра, обилазио сам уморан. Високи рељеф ње- 
гових врата, драгоцене вредносш, гледао сам с116 дивље- 
њем, а нарочито вагаредну117 готону пш у мртвот тела Хри- 
стовог, које лежаше на крилу Марије.

Одлазио сам Страдугаом, тражећи место тих утисака из 
уметничког камена, радост даха у мирису мора, и хода, 
кроз игру светлости и сенки. Страдун, сав од плоча, беше 
звучан гаод кораком, са својим фењерима миртт, што су 
очекивали ноћ, својим камешем белим и плаозим.

На крају његавом дивио сам се Дивогаи, ковници новца 
и царинарници старе Републике, из XVI века. Пришао сам 
њеној мешавини архитактонских начина, са уживањем, јер 
видех и сам да1 је 'све пролазно и да не знамо шта се чиме 
меша у  лепоти нехогичној поједиких догађада и дела. Ж уте 
куће око ње, у боји ћилибара, сааго су то више истицале 
њене млегачке прозоре, и сву његау венецијаиску -чуднода- 
тост, меда почива »а ром'анским стубовима. Свети Влахо 
ме опет посматраше с тих дрозора, с118 којих сам читао 
потезе руку, по обичају уметника фиорентигаских и араб- 
љагаских.

Уосталом, како јако, после неколико дагаа прооведеиих 
у Дубровгаику, ти кипови св. Влаха на дутцу странца ути- 
чу! Њ их има свуд. Брадати, с119 капама на глави, као маги, 
оии благосиљају пук са свих зидина. У руци с120 Дубров- 
ником, моделом града, као ишрачком. Најлепши примерак, 
чува се ту, лреко од Дивогае; у цркви запггитгаика града, 
кип од оребра и злата, што се сачувао и у  великом трусу121 
године 1667.

Но ја  сам више обожавао, пред том црквом, кип од 
камена, причвршћен уза стуб, с122 јарболом, на ком се не- 
кад вила застава свечева, кип Ролаида, незгааног витеза, о 
коме се знају само скаске. Волео сам: га целог, правог, ома-
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ланог, али јутаачког, с133 његовом готском глагаом, мутног 
осмеха, с124 његовжм устима горких и таиких црта, и њего- 
вим великим девој ачним очима. И иооу његову, скамењену 
и таласасту, као у  атађела 1свирача, и мата њетов, и  нож, и 
њетаве кратке ноге, и колена округла, у оклопу од камеиа. 
Сав њешв тајни живот, у непомичтаости, кроз толике ве- 
кове, док су над њим с125 балнончета читане наредбе Регауб- 
лике. Негаокретност његову, у кајој ипак има толико жи- 
вости, стааге, за дела, о којима ми обичии ни појма немамо, 
а која он згаа, у свајгај лепој глагаи, нагнутој према своме 
мвчу.

У близини кииа Роландовог, нрај источиог излаза из 
Дубровника, стојји још једио лепо дело мајстора Наполи- 
танца Онофрија, каји је сзградтао Дубровнику и водовод, 
њешва друга чесма, далеко мања од оне код загаадних вра- 
та градоких, али ванредно савршетао,126 уметтаинко дело. Из 
бунара са осам углосва, од пожутелог мрамора, малог и са- 
свим латинског, тако да сећа на римске фонтане, израстао 
је камени цвет, као стуб од слоноваче, искићен гротескним 
фигурама штике и главама отужтаим као маске, из чијих 
уста прска вода. Из чаше цвета израстао је нови цвет у вис, 
као затворена агава. На њему главачке чегири делфина; 
над шима опет камен, као нерасцветане атаве. Цела је 
чесма особито у подне лепа, с127 чудном сенком на зиду, 
пресахла,128 без вод-е.

Кад се још једном седне ту, у  близини двора некадаш- 
њег хгаеза старе Републике, под црвегае леагадре, заиста се 
може назрети сва необигчна лепота старог Дубркхвника, где129 
су на узаном простору биле сазидане раакошне грађевине, 
данас незаборавтаи музички утисци пожутелог и гаоплаве- 
лог камена, стубава, сводова, кубета. Незабораван ред130 
Дивоне, пред решеткама и таад њим венецијанска раскош 
прозора, ванредни став Роландов, што као стуб стоји пред 
стубскм Слободе, и над њим јарбол131 св. Влаха, у  позадини 
с132 фасадом цркве, сасвим неочекиваног барока.

Мешавина која таио прија, иоја је тако ванредна и које 
нигде дуж Оредоземгаог м«ра, овако раскошно, нема.

Но погледа ли се летао, у камен133 „тарид Дваром“, ути- 
сак тајј још се више шири.

Стона црква Блажене госпе, срце Дубравника, по ле- 
генди, нвкад — у првобитном облику, задужбина Ричарда 
Лављег Срца? — крај134 све своје масе ванредтао је лака 
за око, са својим плавим вратима, прозорима белим, и жу- 
тобелим каменом својих зедова. Волео сам је, јер је  почи- 
вала на сврјим стуботаима, уздижући .још један спрат про- 
зора, тако лако, и рад њвне сувишне вигкости у  централ- 
ном кругу грађввине, над којим је, тако високо, уздигла 
своје кубе, да се из велике даљине плави као голуб. Волео

215



сам је, јер беше сва у  бојама неба плавог, јутарњег, а пуна 
у  себи кругова и полукругоаза, на којима почиваше тешко 
камење, тако лако. Као неко мало тело сфера, над кубетом 
има135 још један шиљати тагмбурин, у висини, као ласту.

У њој сам волео да сусрећем и ту вечну дисхармониј у 
свештенства с136 храмом, што је тако тужна. Миоирске 
главе, молитву сву назалну, из рђавих гркљана, мале, погу- 
рене пршшке, као да су из Шпаније, с137 главама римских 
легионара. Израз лица што одаваху неизмерну доеаду душе 
и презирање света. Вечно исто „секуле секулорум“, док се 
други у еакристији облаче и свлаче, тако смешно.

Загледан таво у Госпу и њено плаветнило, човек до- 
лази138 пред чувени Кнежев двор, као пред главну атрак- 
цију архитектуре Дубровника, ванредно дело Онофрија и 
Микелоција. Проводећи подне, под његовим аркадама, одла- 
зио сам, после,139 у манакггир даминиканаца, зидан као бе- 
дем код источне каније града, међу утврђењима.

Код њега, изнад дућана столара и обућара има један 
излаз, са старом, трошном балустрадом. Та романкжа балу- 
страда на степеницама од камена, што се полако распада, 
мени је најмилије уметничко дело у Дуброннику. Крај ње, 
ја сам геровео сате у гледању пролазности, посматрајући 
радо и оближње моје миле, сиромашне, скромне црквице 
Св. Луку и, нарочито цркву Благовести.

Стан монаха Д'Оммниканаца био ми је  милији од врта 
фрањевачког, мада је  у овој цркви Исус био крвав, са жу- 
тим рукама, под стаклом. У том манастиру било је 140 икона 
Николе Дубровчанина, а, у врту манастирсксм, беше врло141 
леп кладенац, с142 два јонска стуба и великим зденцем, врло 
старе форме, на једној плочи округлој као камени круг, 
што одговараше горњем малом кругу, чекрку, над којим је, 
у камено цвеће, био убоден гвоздени крст.

Крај зденца видех дрво наранџе,143 од природе толико 
стилизовано, да тек сад поверовах средњовековним слика- 
рима, мистицима, што га тако чудно сликаху.

У близини доминиканског самостана су друга вратз 
Дубровника, врата предграђа Плоча, кроз ноја сам изла- 
зио144 окоро сваки дан, да се одморим код старог манастира 
св. Јакова, што је оазидан у  грудима брда, по чијим оброн- 
цима силазе чампреси, као врло високе сенке, под вртове145 
сребрних маслина.

Околина старог манастира познато је одмориште, сш  
хладом готских трокута, романоких врагга, и  сиромашном, 
тврдом кулом. Отуда се јасно види бескрајно море и сав 
Дуброиник, а прево, на пучини, дуг профил Локрума и  на 
њему окрутла тврђава. С147 те, источне, стране видик је 
још величанственији.
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Плаветнило мора је  дубоко пласво, а у шему плови там- 
нооелени Локрум. Срђ је одатле оштрији, врх ому је  каме- 
нит. Као нека завеса спушта се у маслине и борове. Дубров- 
ник на мору, својим сииим каменом шсподари обалом, и 
неооисан је чар тог положаја, са зеленим букетима боро- 
вих шума по брдима Лапада, а, у близини, на таласима, са 
жутим стењем, ожруглог утврђења св. Ивана. Минчета у 
даљини и отуда је најлеиша.

У дубини су дивне пећине, над њ-има агаве, палме, 
а издалека дстшре звук звона. Напољу на пучини као непо- 
мичан бели148 лештир, једна ј едрилица.

Пред вече, чамац ме је пребацивао на острво ЈУокрум. 
Затицао сам врло густо грање, тихи живот полипа, алга, 
јежева, животиња што су као биље. Густу шуму са живо- 
том буба, велике, летеће скакавце, у боровини,14’* оштро 
жбуње.

Ишао сам до врха острва на коме је округла, поруше- 
на, цуста тврђава. С150 врха њеног отварао ми се изглед 
као нека бајка над морем, на Дубровник.

Плава пучмна постауала је тада огроман ползжруг у 
даљини, празна и вечна. На југу изнад плакина светлело 
се нешто бело као снег, надземаљоко. Јужни део острва 
беше разбијен морем нашим лаким, као океаном.

Дубровник видех тада сасвим морски и еребрн, као 
што га држи на руци св. Влахо. Видех цео његов зид с151 
морске стране, изнад стена, зед с152 кулама оштрог профи- 
ла и цео облик старог грвда, четворо1кут, у чијем је сре- 
дишту кубе Гс1спе, с153 финим прозорима, чији је десни врх 
тврђава Ревелин, а најдаљи Минчета као шаховска фигура 
града. Лука дубровачка још је сасвим стара, пуна једри- 
лица. Ритам брда над градом настављају облаци, има их 
само над брдом, над морем их нема.

И, ветар је био154 шум једини.

1927.

КРФ, ПЛАВА ГРОБНИЦА1*

Море је плаво, безмерно, променљиво и2 вечно као 
небо. Тамо где м.ора има, има даљине, ггростора. На обашама 
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,3 за причу.

Море храни. Плодови,4 чак са друге стране света, пића 
нелозната и јестива невиђена.,5 довозе се на обале морске;6
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камвн и креч имају цену за туђина. Море слави. Лађе 
разносе име наших рака, наших планина, светитеља и јуна- 
ка. Море теши. Издалека враћа се, омирен,7 у завичај. 
Нигде није боље.

Море учи8 храбрости и скромности и тишини душе, 
увиђанности. Народи који су пловили по моррша мирни су 
и отресити, самопоуздани, нису9 као пијаеи сељаци. Море 
учи љубави. Сав свет је  брат и сестра у туђим земљама. 
Мајке и жене, друшви и весељаци,10 исти су као и у нас. 
Пас је  веран и у  најдаљим земљама,11 а мачка умиљата и 
врела.12*

Народи који не знађаху за море, нити су пловили њим, 
су као стока грдна што се шроди, умире13 и опет плоди. 
Народи који су имали мора и крстарили њиме, често се 
чине као скул бошва и дивова. Упоредите историју малих 
народа,14 који оу живели у  шушшама и равницама, са исто- 
ријом народа, нгго је живео на мору (нпр. Нидерланђани) 
и видећете огромну разлику.15* Историја Нидерланђана, 
крај мора, сва је од злата и драгот камеша, господства и 
славе, великих дела у трговини, освајању, науци и16 умет- 
ности. Упоредигге прошлост увек радених, вредних, издрж- 
Лзивих и мученичких Чеха, са прошлошћу пргавих, истак- 
нутих17 Португалацз, крји су открили земље, владали мо- 
рима и који ће владати, у Америци, без по муке, опет.18*

Наше море, Јадран, најлепше је море на свету. Пла- 
во,19 бгастро, бурно и питомо, горко и лако, ћудљгаво је и 
верно као невеста. Пуно је  острва и шкоља, увала и при- 
станиште, заклона и излаза, нема му нигде равна.. .20*

Откада свет постаји,21 на Јадрану је било номорства, 
трговине, путовања и богатства. Добар део Европе ту је 
силазио на трг, да купује и продаје.22 Камено доба, гвоз- 
деио доба, свако доба доводило је на Јадран оне23 што 
живљаху дуж Дунава, Саве, Босне, Мораве, под Шаром и 
Камовгама и Динаром.

Пјре хиљаду година већ,24 сишли смо крвави, као 
бујица, на море и падосмо на њега и остаомо над њим, до 
данас,25 али нисмо знали да га чувамо и да га волимо. 
Волели амо шуму и реке и, као у старом завичају, под 
Карпатима,26 језера и риггове. Прославили смо се биткама.27 
Ратавали смо на све стране, до Африке и Азије, али ће 
нам тек море Јадранско разнети име по свету.28* Очешља- 
смо дивљу, разбарушену косу, оденусмо се људоким оде- 
лом, сазидасмо задужбине и куле, опасасмо светло оружје 
и записасмо књиге староставне о делима Божјим. На Јад- 
рану научиомо све то. Путеве29 градити, моћнима и сил- 
нима одолевати, високе храмове буздованом пребацивати 
и туђину, поносито,30 за софром седети.
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Ж упани налж, наши краљеви,31 унек су Јадраном 
госпцдарили, дворове и куле32 крај њега дизали, гробове 
своје крај мора задали, али сан о Цариграду, женским 
телом византијских33 удавача улепшан, увек нас је  од 
верне невесте, мора нашег Јадранаког,34 отквдао. Дванаест 
столећа већ наше35* је море Дукље и Травуније, од Котора 
до Драча и Дубровника. Јадран је био море Часлава, насе- 
љеног високо до расцветаног Срема, море Војислава, море 
Михаила,3® све до Апулије, море сјајног и ванредног Бо- 
дина, море тужног37 Радо1Слава.

Јадран је био море Немашића, море Томислава — 
о38 коме цар Порфиро1гениг Константин пише да је имао 
више лађа неш Млеци, у оно39 доба. Јадран је био море 
Хрвагга, хрватске славе и сзетокога гласа, српоких лађара, 
српских цутника, рагшика у  далеким крајевима. Море Старе 
Србије.40*

*

Бока Которска, најлепнж је и ндјсиромашнији део 
Јадрана.41*

Од Дубрсвника ИСТО1ЧНО, као да се Нореешка пресе- 
лила у плаво наше море. Из бистрог, топлог мора дижу 
се суре и демонаке врлети Црне Горе. Море је ту и бурно 
и мирно,42 непом1ично и врлетно. Велике паоме и падме 
трепере од ветра. У43 тропски топлом Херцег Новом, пуном 
наранџа, плавом и жушм, на врху стена, као цреп пун 
цвећа.

Манастир Савина сав је међу густим храстовима. Иза 
њега оу огромне звдине и урвине Кривошија, вечно крва- 
вих и необузданих.44*

Одмах при улазу у неосвојиву Боку, иза некад страш- 
них утврђења ђенерала Мамуле45 што се као стене издижу 
из мора, Херцег Нови губи се у вртовима. Ова46* варош, 
из чијих звдина цветају наранџе и лимунови, нова је још, 
мада је  грађена седам година пре Коосва, од краља 
Тврттка I и његсхва синовца херцега Стјепана Косаче.

Кад су  Турци допрли до Јадрана, у овоме крају беху47 
најгрознији ратони.

Октобра меоеца 1538. год. узеше га Шпањошци,48 са 
Млечићима, од Турака. Дадоше га Србима на чување, али 
су га Турци, већ идуће године,49 преотели. При одбрани 
убијали су Срби жене и кћери, да не допадну турских 
шака.

У вароши се пење,50 и сада, између старих бедема, 
високо под тврђаву,51 у  којој има старих, арапских нат- 
писа.52* Варош је пуна руменог воћа и палма.

У пазарне дане,53 трг херцегнновски лепши је од свих 
јужних тргова. Воће миргапе градом54 и стасити људи,
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у старој55 ношши, силазе са својих стена. Позе56 и покрети 
тих људи, кошчатих и високих, разведре душу. Лепега 
телесна нашета57 народа, негде је у  срцу државе, дуж 
Херцеговине,58 дуж Дрине. Нема јој равне59 у свету.

Још године 1448. радила је  у  тој вароши фабрика 
чохе херцега Стјепана,60 упркос интрига Млетака и Котора. 
Арапски натпис у њеној тврђави каже: — „А песници,61* 
које пут оаде нанесе, нека би, гледајући на ме, заносно 
кликнули: да красна си ти, дивна зградо“. На зидинама 
тога града крвили се Андреа Дорија и Феранте Гонзага и 
одатле су Шпањолци ударили на Ж упу дубровачку, убиј али 
и палили и силовали,62 хришћане и најлепше девојке, све 
под заставом крста.

И сад је  на тгам хридинама нека дивна,63 шпанока 
топлота и мир ужаса. Море је необично плаво под тврђа- 
вом, луно љубичастих јежева. Столећа64 почивају на дну 
мора, али је породица Никићевића, потомак сина тога 
Гонзаге.65*

У камену, више Херцег Новог, беше извор66 који се 
звао Немила, јер се ту убише два младића,67 због једне 
девојке. Португалски песник Флавио Еборензе, који је 
био у изгнанству овде,68 написао је о тој љубави читав 
латашски спев,69 у коме је име извора Немилијус, као и 
данас што је.

И данас је терен тако сачуван, да се, у лепе вечери,70 
може лепо разгледати земљиигге опсада Хајредина Барба- 
росе који је,71 у  ноћним борбама, у  тим улицама, изгубио 
осам х-иљада муслимана.

Сада су вечери сребрне и плаве, пуне хадроавиона 
наше флоте, а под зидинама чује се смех купача.72*

У Горскоме Вијенцу  има четири лепа стиха о тој 
вароши:

Нови граде, сједиш на крај мора 
и валове бројиш низ пучину 
како старац на камен сједећи 
што набраја своје бројанице.

Но73 лешпе од тих заслужује дубрава,74 у којој се бели 
чувени манастир Савина. Од осам православних манастира 
у Боки,75 тај је највише поштоеван. Пун је старих повеља, 
хрисовуља, моћи, крстова, петохлебница. Задан је, некад 
давно,76 у турско доба, а обнављан од калуђера што се 
склањаху из Црне Горе и Херцеговине, па је увек био 
центар народних покрета. Сва је  наша земља пуна споме- 
ника патње и тврдокорног жуђења слободе.77

Манастир, над плавим морем, састоји се из цркве78 и 
дворова, пред којима цвета наранџа.
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Мала79 црквица манастира, по^прављена год. 1831, има 
натпис над вратима80 по коме је сазидана још шдине81 1030.

Њ ен иконостас је диван, а зидови су јој покривени 
фрескама. Те фреске, у овојој наинности ванредне,82 носе 
ликове цара Константина, али и српоког краља Стевана 
Дечанског који је волео море.83* У дубоком полумраку, 
падају у очи старе иконе84 на којима је дрхћућом руком 
исписано: „Госооди возвах“. На једној мало'ј икошг,85 ван- 
редне минијатуре, а, на престолу,86 леп народни вез. 
Ко зна откуд су донесени.

Око црквице су гробови. Мрамор са изрезаним букти- 
њама87 које су обрнуте к  земљи, дурбинима помораца и 
топовима официра. Дивни се леандри црвене и беле уоколо; 
високо се88 дижу пиније и чемпреси. Бубе и тице цвркућу 
и зује. Сунце се једва пробија нроз грање. Манастир је 
сав бео,89 у  вечеру руменом. Сва је дубрава дубоко зелена, 
а море свако вече необично тихо. Ветра нема, само језе 
површине.90

На брегу, преко, диже се, високо,91 антена радио- 
графије. Све је уоколо страшна,92 војничка тврђава. Оштри 
рт93 крји чува улаз у  теснац изгледа као огромна,94 камена 
батеријја. Иза њега се плави небо и ласте се95 преврћу. 
Ловор и бршљан зарастао је свуд. Челични96 бродови, мали 
и скромни, са нашом заставом, у води, а, иза њ и х97 плав 
и пепељаст Лсквћен, увек облачае.

Велика црква манастира зидана је у доба Млетака. 
Прилога је надвише било из Русиј е. Личи на лепе роман- 
ске цркве католичких острва. Зидао ју  је протомајстор 
Никола Форетић са Корчуле. Иконостас јој је живонисао 
поп Симо из Белопоља. Обоје98 беху мајстори,99 о којима 
би се дало писати.

У зиду цркве има лепа розета100 као у Шибанику. Сат 
има лепу барсхкну,101 гвоздену сказаљку. Кроз цркве се 
плави Јадран.

У цркви чувају крст светог Саве, о коме је писао 
енглески102 археолог Џексон. Па царске103 двери из мана- 
стира Тврдоша, па сребрну петохлебницу израђену год. 
1648. у  Пожаревцу, па руку царице Јелене, жене цара 
Душана, коју је у сребро оковао калуђер манастира Вида- 
ковић.

На фрескама, на104 лапом оплакивању Христз, на 
старој,105 византинској Богородици, на Марији донетој из 
Русије, александријски финој, свуд је исти106 дух грчког 
словенства. Наша земља почива тврдо на иконама и руше- 
винама ратова, на победама и поразима, јер све је то у 
вези од Велебита до Балкана.107

Дубрава око манастира лепа је као старо,108 грчко 
позориште, над морем. Камене су клупе и  етолови за
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одмор, лод гусгим грањем, у непомичном хаосу грасња у 
шуми.

Сред густижа је обелиак, са Његашевим стиховима,109 
и именима оних, који су стрељани од Аустријанаца.110 
Николе Радановића из Грбља. Филипа Хаџије из Оребића. 
Милана Срзентића из Будве. Ива Поповића из Опича. 
Петра Радовића из Невесиња. Васа Малишића из Дубров- 
ника. Јована Лазића из Книна. Николе Пегјовића из Њ е- 
гуша. Марка Радовановића из Грбља. Сава Анђуша из 
Паштровића.111 Лазара Срзентића из Паштровића и Ђура 
Ђеновића из Паштровића.112*

Кад113* се између брда, у којима се беле мали мана- 
стири, забразди бродом пут огромних стена Ловћена, пепе- 
љасте боје, улази ое у једно камено, старо позориште, 
у коме играју балет брда, таласи, шуме, планине, страшни 
кршеви, плаве воде, цвећа и воћа, витки звоници, пиггоми 
вртови и луди облаци. Цело јутро, или цело вече, око лађе 
сјаОе, севају црвене, плаве, зелене, жуте стене и врхови; 
Сунце зађе као златна, румена, запаљена мумија, а Месец 
изађе, као бела коза,114 на врх стена Кривошиј а.

Толико је јасних звезда на небу, и у води, и у  гра- 
њу,115 да се чини као да цео овет једнако трепери.116 При 
томе је тишина толика, да се сваки чун пре чује,117 но 
примети.118*

Уз Дубровник, Пераст, Цавтат,119 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 дворова, наранџа, књига, икона, 
игара, везова, цркава и све то, из прве руке, остатак тур- 
ских, левантинских, млетачких, шпаноких и француских 
флота.

У Дубровнику можете наћи прибора за јело чистог 
Луја XV. У Перасту имате врло леоих слика из барока. 
Пејзаж Будве лепши је од бретоноких, а ленота жен- 
скиња,120 испод Црне Гскре, какве нигде нема, вгажа и 
чиста и кошчата.121*

Залив бокељски, пред Перастом, сужава се као плава 
река и назива „Вериге“, јер су ту разапињали, ноћу, 
ланце,122 против туђинских галија. Иза вароши је огроман 
профил стена Кривошија. Тамо горе су села, чудна и 
бизарна, интересаштнија од свих других, ради својих кавга, 
око неке хпуме, или123 пашњака, ради својих дивних муш- 
караца и још лепших жена.124*

Убли, Леденице и Кривошије, страшни са својих бува, 
небројено безбројних, ршају пејзаж125 изнад мсра, игре 
ванредне, а прошлост чудну као приморја у шпанским 
морнарским мемоарима.126*
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Тамо ће сваки постати оптимист. Видети како је  вечан 
оваЈј народ и  да је телесна лепота у нас виша од свих 
друтих. Те шаке, главе и наге много причају о вечном 
нашем народу,127* а однос костију код жена тамо је123 
скулптура. Глас и говор у тих људи и поглед тако јасан. 
Време ће пролазити, али ће они остати заувек129 на тим 
горостасним хридинама.

У мору, под њима,130* лежи варош Пераст. То је нај- 
чуднија варош на Јадрану. Пуста и мртва, обрасла травом. 
Као авет бели се ноћу,131 у мору.

Рисан, иширеких краљева, једва се види у  магли 
зашива. Некада неизмерно богат, баикар који је  имао у 
џепу сву Црну Гору, Херцеговину и добар део Србије, 
осиромашио је и сав је  задужен,132 код овојих бивших 
дужника. Дуж морсже обале толике породице које су сачу- 
вале причања о биткама шпанским и млетачким и  алжир- 
ским, па морска путоваша до Индија и гусареша по 
Јадрану.

У шумама кестена беле се села, а, иза њих,133 пепео 
претворен у страшну плашшу до неба. Тамо станују Цуце, 
о којима би се дало причати134 годину дана. Дивне, пљач- 
кашке, веселе Цуце.

Пераст је зором као мртав лабуд. Бео, пребледео, са 
маховином по кроеовима. Тај стари град, потпуно изумро,133 
не упуге више ни да прича о себи, мада је његова историја 
бар толико чудна, као ма која, на мору.136*

Грб Пераста показују и данас у ошптинској кући. 
Он137 је крст, на коме су склопљене две руке. На њему су 
дванаест малих грбова властелинских породица од којих 
више нико не ж и м . Имена тих породица била су тако 
лепа: Рајковићи, Шестонриловићи, Оиилојевићи, Вукаше- 
вићи, Студени итд.

У прочељу, на зеду општине,138 је лепа слика адми- 
раша Матија Змајешића. Као што су ђенерали, из сремских 
породица,139 водшги руску коњицу, тако је  и овај140 Пераш- 
танин био адмирал баштичке руоке флоте,141 за време Петра 
Великога. У поморским бипкама он је три пута тукао 
Шведе. Стратимировићи, из Херцег Новога, водили су 
славно142 српске пукове и црноморску руску флоту.143*

Профеоор универзитета у Одеси г. Глигориј евич144 
држао је год. 1876. предавање и гаворио о заслугама Срба 
за руску флоту и  руско паморство. Срби су Рухзима осво- 
јили трговину и бродарство по Црноме мору. Породице143 
Комненовића, Ђурановића, Јакшића, Дучића, Ризвмћа, Ву- 
четића и  друге.146*

Бокељи су пловили, под руском заставом,147 и они су 
Русију павукли на море. Бокељи су помогли грчке уста- 
нике148 у бици код Наварина. За време опсаде Негропонта,
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браћа Подаиићи, Штавро и Драго, из Рисна,149 играли су 
видну улогу. На бедеме Тржголице,150 у време ослобођења 
грчког, први је хришћански барјак развио Васа Брајевић, 
капетан из Мојдежа. Он је тај ко|ји је дошао у помоћ и 
спасао грчку војску Фабијера, на Еубеји, па га грчки151 
краљ Ото именова ађутантом и назва „мој највернији“.

Пуковник Васос,152 који је 15. фебруара 1897. год. са 
2000 мјомака узео Крип', син је тога Брајевића.

Кад је видео да ће Турци надвладати, командант 
тврђаве153 манастира св. Николе, чувеног у грчком устанку, 
пуцао је  у џебану154 као и Синђелић. Сва посада са 24 вели- 
ких тсхпова оде у ваздух. (Али155 се тај командант звао 
Раде и био је вођ добровољаца из Грбаља.)156

У општинској дворани старога Пераста, дизали смо 
тешке,157 старе мачеве и миловали смо лепе, старе слике. 
Мач Коловића и портре лепог Вицка Бујовића, браниоца 
Херцег Новога, који је спортовао за158 оосаде, бацајући 
камена са рамена. Мач Вука Огњенога, са дивном,159 старом 
ћирилицом, молитвом светоме Николи,160 који је граду 
даровао Петар Зришски. Граду Перасту,161 чијих је 12 сино- 
ва било, као барјактара, у српсних краљева.

Изнесоше нам стару, свилену заставу Русије162 која 
се вила на адмиралском броду балтичке флоте, на броду 
адмирала Матије Змајевића, адмирала Петра Великога. 
Плава је и бела и распала163 се, али је њен плави крст 
још диван.

Пераст има недовршен храм из доба своје славе. 
Та рушевина је ванредна са својим црним, мраморним 
стубовима, са свиленим одеждама католичког примаса 
Србије, Андрије Змајевића, чији су мотиви164 пуни персиј- 
ских орнамената. Пуна је  сакристија броката и огромних 
сребрних кандила, мада је,165 и у најновије доба, толико 
пута,166 опљачкана.

Пред Перастом, у мору,167 су два романтична острва. 
Једно је нарочито чувено, ради своје чудотворне Бого- 
родице168 коју поштују и калолици и православни. Острво 
на коме се налази црква насули су сами Пераштани, кроз 
столећа, довозећи лађе пуне камења и бацајући га на дно 
мора. У цркви оу велике слике самоука сликара, мајетора 
Кокоља, а иконе прекривене сребрним плочама завета. 
Већином су то таблице завета169 морнарских, које спомињу 
смрт и спасење. Наивне слике буре. Изврнут брод Мари- 
новића године170 1784. Лађа капетана Шиловића спасена 
од монсуна171 у Азији итд.172*

♦

Котор173* је невероватан. Једна старинска, камена 
дворана у ствари, цела та варош, над којом ниси стење,
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као облаци. Над кајом пече,174 магли се и румени Ловћен, 
место неба, ноћи и  зоре.

У дну најчуднијег фјорда,175 сав у тврдим, градским 
бедемима, међу врелим и устајалим водама тврђаве, тај 
град је лети као зажарена пећина скамењених лавоова.

Месечина, ноћу, у том граду,176 сасвим је необична. Ра- 
сипа се по дваровима старим, хиљадугадишшим стенама, 
по јарболима и једрима,177 ххгго се ноћу жуте; просипа се 
у вртскве и гудуре по дивл>ој лази. Тих је збиља тагј град, 
шарен само од воћа и одвла брђана,178 кад је пазарни дан, 
мрачан иначе179 као пећина, а звонак као тамница. Констан- 
тин Порфирагенет, византијски180 цар, написао је да се у 
Котору Сунце зими и не види, а и лети само у  подне. Тако 
је и са Месецом.

У мраку ипак дишу вртави наранџа, ружа, 1раната, 
читаве провалије застрте ловором, сенкама лешника, смо- 
кава, и замршени жбунови181 каранфила.

Храм,182 насред града, прастара црква св. Трипуна мо- 
дри се и румени као нека лепа, градска капија,ш * са кула- 
ма, што води у камени ад Ловћена.

Дрво је у њај као порфир, а израда мраморна-,184 тешка 
и ломбардска. Врх олтара сјаји анђео185 као Мештравићев, 
над маузолеј ем186 цавтатсним, са неронскам,187 злаггном ко- 
сом и крилима раванкжим. Ту цркву би могли показивати 
ма где, по свету,188 као чудо, толико је модра и тврда од 
камена и времена.

Године 808. довезоше неки тргавци, на путу из Мале 
Азије, кости мученика, светага Трипуна, сињим морем, и 
у  тешким бурама,188 до Котора, где их за 200 дукага прода- 
доше Которанима, који су играли своје чудно, јансжо кало 
од радосш, ако светих моштију.

И данас се те касти чувају у сребрној ххгкрињи и изно- 
се пред светину, о празнику. На оребрном кавчегу израђене 
су крилате краве, тице, градски зидоеи,190 по начину пер- 
сијскам и источнам.

Оно исто коло ипра и Морнарица,191 чије су друпггвене 
просторигје пуне оружја и трофеја,192 крај цркве, а чија су 
одела фина и декорашивна193 расжош прошлосш.

Дуж194* све те обале, у дубини мора и висини гора, 
среће се дубока и виоока Србија.

Крајј Котора је године195 1042. српска војска тукла 
60.000 Византинаца.

Стефан Првовенчани, краљ, записао је о свом196 оцу 
Немањи: „Он је Коггар утврдао и у њему начинио свој 
двор.“

У манастиру Милешеви стоји записаео,197 руком јеро- 
монаха Васишија, итумана Милешеве, лета 7141, у  доба 
првог круга Луне, месеца јунија, 13. да је  Стефан,198 прво-
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венчани краљ, син Симеона Немање ирошао земље и држа- 
ве своје и пришао у град Котор где није обрео храма и зато 
сааради храм светом вешиком мученику Трипуну, а199 на 
Превлаци, у тмватском затону,200 храм Архангела Михаила, 
тамо где је сада201 арсенал наше флоте и где је свети Сава 
био основао епископат.202*

И данас, у дворани Бокељске морнарице, показују203* 
крст који је даровала жена краља Стефана Уроша I Кото- 
ранина,204 које су Немањићи радо употребљаваши за дипло- 
мате и посл анике.

И данас, тамо је опет наша земља, над којом као небо205 
од камена, диме се и магле и севају урвине Ловћена, гроб- 
ног камена свега што је са нама било и што ће са нама 
бити.

На путу за Крф, плаву гробницу Србије200 читав дан 
и дубоко у ноћ, ја  сам га једнако гледао.207*

На броду, до Крфа,208 дисао сам као полумртав. У ово 
море дакле сахрашено је  на хиљаде мртвих, у ово мирно, 
плаво море, у коме209 се играју и тумбају делфини. Лађа 
наша плови по поврпшни дубина210 на чијем дну, међу 
полипима, морским јежевима, травуљинама лежаху и крха- 
ху се костури толиких војника, бесмртних рагшика, толи- 
ких младих регрута, толике деце.211*

Изнад Драгаа, нетде у даљини, небо је ружичасто и не- 
измерно фино, тако бистро и мирно. Ове што је  било,212 
прошло је заувек.

Сунце, једна запаљена, жута бомба, пада у море, али 
рату нашем, страхотама и патњама 213 нема више трата. Сав 
брод мирише од товара воћа, што је укрцано за Грчку.

Као214* да се небо над морем расуло у камење, тако се 
модри ш ла и уж аш а Албаниј а, без биља, без живота, изда- 
лека. Прави планински пакао. Стене беле као креч215 из- 
над плаве пучине, засуте венцима белих облака. Дивљи 
врхови арбанашких урвина црвене се и трепте као пешча- 
не пустиње. Туда је  дакле сишла наша војска и наш народ?

На броду је тишина,216 док промичемо хгучином. Маши- 
ва  у  дгау туче узнемирено,217 као срце, невидљива нека моћ 
вози нас по мору.

Замишљам Краљево, негдашњи Карагаовац, за првих 
дана поласка на српсну Голготу. Како још миришу, у је- 
сен,218 ливаде и брда, како стижу вести о доласку фраи- 
цуских пукова у помоћ и како сеоба почиње.219*

Замишљам како почиње да пада кшпа. Блато по ули- 
цама, закрченим од кола, оружја, пешака, војске, жена и 
деце.

Замишљам стародревгау220 нашу Рашку, планине над 
Ибром и манастире наше, како остају, крај221 пута, где се 
у благгу црне гомиле222 које се повлаче према Косову. Прва
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скрхана кола, прве мрцине палих коња, прве људе пгго 
плачу. А највише замишљам страшну, бескрајну, ледену, 
јесењу кишу, која пада без престанка и ноја је  на свим 
бојиштима била ужасна и иста. Прве људе што се отимају 
око хлеба, и, прве,223 који остају да умру у блату, крај 
пута.

Замишљам кано, у исто време,224 још једном грми срп- 
оки топ над кланцем Качаника и још једном, бранећи од- 
ступницу, остављен од авакага, наш војник225 бије камом.

Видим Призрен, у мислима, где је из старих, наших, 
царских зидина израсла трава и дде је почело да се оча- 
јаоза, пред арбанашним провалијама, леденим од кише и 
снега.

Замишљам како се над целом Србијом, свом војскош 
и јадним, избеглим народом, појављује горостасни и заве- 
јани Чакор, куда треба проћи, без крова и без хлеба, и,22в 
видиМ', како са запаљеким воштаницама у руци носе, пред 
поворком, мошти Првовенчанога227 у изгнанство.

Слатка и дивна Србцјо, као овај Месец, светао и јасан, 
прелазила си мртва- и сјајна арбанашке урвине.

Сва228* та обала до Крфа, страшна и ужасна, што сам 
је гледао иошуте главе,229 са лађе, наше је гробље.

Окадар, у  коме су лежале, по блату,230 измешане групе 
коњаника и пешака и умирале231 заједно са коњима. Пред 
Божић, кад је почела да коои глад.

После остављени од свих, засејали су лешевима232 сву 
обалу дуж Леша1233 и Медове, у киши која је  падала без 
престанка.

Драч, реке до Валоне, сви путеви, засути лешевима, 
несахрањеним, са којих су скидали цокуле.234*

На крају свега тога чекала је тек ужасна гробница, 
каменита и плава, што се сада диже из мора пред нашим 
бродом.

У води бистрој,235 плавој и зеленој, као од аметиста и 
смаратда, појављују се обале Крфа. Лево је, опаљен,238 
румени Епир и страшна Арбанцја, гуја акрепова237 и Муса 
Кесеџија, а, десно, љубичасто и жуто,238 Јонско море. У 
стаклу догледа сијају пред Крфом све боје. На зеленим 
брдима, над густом шумом маслина239 и наранџа,240 виде се 
неке рушевине и већ звездано небо. Ненгго бело се јавља 
на острву у сутону. Чини241 се као крстаче. Јесу ли то242 
мртви?

Крф, врата Грчке, је велико острво, са шумама масли- 
на, којих има око четири милиона стабала, са шумама на- 
ранџа, лимунова и огромних кактуса, које употребљавају 
за огрзде, место плотова. Његова висока брда: Понтократор 
и врх Десет светаца бацају дубоке и тамне слике243 у море. 
Независно и дивље, грчко острво,244 од пра/старих времена,
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увек је морало да ее бори245 против гусара и пљачкаша,246 
и прославило се у борби против Турзка, под окриљем Мле- 
така. Енглези су њиме у новије доба владали, саградили 
ту добре путеве, па су га поклонили Грчкој год. 1864.

Варош Крф, појављује се пред лађом као каква сгара, 
венецијаиска тврђава. Њане зидине санувале су стару боју, 
бедеме, шанчеве и куле. У широком цристаништу крфском 
не пристајју лађе уз обалу, већ се усидре далеко од обале, 
на којој се виде прљаве и узане улице, страшан неред и 
кафански столови, свуд под дрвећем, наоред пута. Једна 
дивља и театрална маса рибара, веслача и носача, јурне247 
свсхјим лаким чуновима248 на брод, по путнике. Црне се 
као ђаволи, а зуби им блепгге. Дрпају, кидају, отимају, 
халакају, циче, дрече, јаучу, врипгге, све због неколико 
драхми.

На згради нашег конзулата, где је, пре, био немачки, 
дижу државну заставу, за поздрав 249*

*

Ахилејон250* чува стража војника. Скупоцени двор 
припада држави. Изгледа251* као запуштен, велики хотел, 
са дивним палмама. Кајзер је у њему наместио голишави 
споменик Фрине, па чиггаву колонаду Муза и грчких фило- 
зофа, под крјима су урезана, за сваку сигурност, имсна. 
Ред грчких филозофа завршава се бистом Шекслира!

Одатле је божанствен видик на252 ванредно море. Сав 
херојски пејзаж  се види између дивних ружа и брда ма- 
слина. Румени се Епир, острва, а рибари, загазили у пли- 
ћаке, за мреже. Далеко, доле, у Јоноком мору,253 плавет- 
нило.

На врху врта горостасни 254 бронзани кип Ахила, диван 
и снажан, висок неколико метара, како га је Виљем нару- 
чио; копље му се с355 мора види издалека. (При256 дну је 
видљиво урезано: Берлин 1909. Акционарско Друштво Гла- 
денбек. То су лиферанти апоменика.)257

Море се прелива из плавог у зелено, у њему ллове чи- 
таве земље, а видик је огроман. Небо, од сунчања,258 пре- 
лази из бистре250 плаве боје у еребрну, а море у румену 
као вино.

Доле, испод двора, у зградама за особље,260 биле су год. 
1916. болнице, којих се многи сећају. Ту су лечили лекари 
г. г. Домон, Тартансон и Бокаж, помагани од фракцуских 
дама гђе од Швешј еа, од Ла201 Шапеле, Деро од Бекура и 
гђица262 Ла Коз, Контен, Жарден, Димо, Лемоен, Матиљол 
и Гемен.

Гробље је  одмах иопод зграда. Видех троб капетана 
Бран. Јованчевића XIX пука,263 па Цветка Марјановића по- 
ручника четвртог пука, па Светислава Антића потпоруч-
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ника. Његов је споменик од мрамора дигао брат и исписао 
латиницом.

После се ређају гробоови Милоша Малезића, Андреје 
Ђурђевића, Живана Павловића, Милосава Јовановића, Јо- 
вана Радоваеоиића, Ж ивка Катића, из I и VII264 пука. Ж и- 
војина Прокића учитеља рез. поручника из Багрдана, па 
Николе Јанковића арт. мајора тимочке дивизије,265 Мих. 
Савића из Црквица.

Затим Француза, већином морнара. После њих,266 лежи 
Раде Рубинеквић „Јутословен“,267 па неки Јанош Крафт 
„солдат аустријски“. Сви268 у вечном миру.

При повратку,269 пут нривуда међу маслинама. Опет 
гробови,270 крај пута. Дрвеће наших логора и шатора, још 
се сачувало понегде. Тако271 још видесмо стубове и пречаге 
шатора др Бошка Коњевића.272*

*

Уздуж,273* и попреко. Крф је засејан нашим гробови- 
ма. После неколико дана,274 они се чине безбројни, као да 
их има под сваком маслином и сваком стеном. Имена на 
крстанама увек се понављају. Под275 хумжама леже без- 
бр0|јни Јовановићи, Костићи, Ристићи, Илићи, Симићи, и, 
то,276 још више ужасава. Пође ли се из Крфа, са иеточне 
обале, на западну,277 до Јонског мора, у дужини од 76 кило- 
метара, све чешћа278 гробља српске војске, пукова279 и 
дивизија, једнако се понављају. Личе280* сасвим на наша 
сеоска гробља, мирна и зарасла травом.

Чим се изађе из вароши Крфа, крај речице Потамоса, 
крај лотора X пука, пцц брегом, где беху смештени старци 
и последња одбрана, више цркве,281 виде се два гроба.

Село се тек буди, магарци ричу, бабе разносе велике 
товаре на леђима, изгледа као да смо негде у опису Дон 
Кихота. Козе се веру по кућама. Овет епава у авлијама,282 
испод венециј анских тремова.

Пењемо се на брдо,283 зарасло у шуме наранџа, чемпре- 
са, густих и бескрајних као напти шљиваци. Каква радост, 
у туђини, сусрести, изненада,284 један огроман, стари орах. 
Од села Кравацуле све до мора спуштају се шуме наранџа, 
међу огромним маслинама, којих има прастарих.

Међу кактусима, види се доле море, магла Епира. И ту, 
у тим плодним шумама маслина, у пајзажу који сасвим 
личи на далматински, леже они са Уба, Мораве, Ђетиње, 
тнрди и занемели заувек.

Крај баровитог мора, ишод села Кондокали, зарасла 
лоза и,285 ту, на једном брежуљку, опет два гроба, испод 
кукуруза.

У селу Кондокали, било је, кад је помор олао,286 год. 
1916. варијете Дунавоке занатлиј|ске чете.287 Ту, где је сад
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неизмерна тишина и где су остале само запзгштене хумке 
гробова, рецитовао је машински бравар Алекса Рајић, терао 
шегу комичар Добривоје Цветкавић, молер, играо, обучен 
у банаћанске гаће Мирко Миличевић, у улози288 гајдаша 
Ћире и кочијаша Панте. Александар Поповић, столар,289 
представљао је  познатог београдског практиканта Ацу 
Муту, а хармуникаш Милош Лукић, опанчар,290 изводио је 
„врло тешке пијесе,291 са највећом грациозношћу“.

Сада је тамо погпуно мртвило и нико се тога не сећа. 
Код имања грофа Ђорђа Каподистриј е, на једном брежуљ- 
ку над морем, иструлило је 8 крстача,292 непознатих вој- 
ника. Једна агава раширила се испод пет маслина, мало 
даље,293 испод једног реда чемпреса, сав у драчу, под див- 
љим јагодама, један гроб, а мало даље 4 крстаче.

У близини села Гоиина, где су били логори, под огром- 
ним масивом брда, Понтакратара, зелене се маслине,294 на 
имању пуковника Вулгариса, и, ту,295 4 гроба.

Мало даље два кукуруза и 2 гроба.296* Можда се ра- 
дују, као да су у завичају.297*

Кола нас возе даље,298 прашним путем. Видимо 4 кол- 
ца, повезана жицом. Три српока војника,299 крај пута у 
Ипоос.

У плићажу мора једна црквица. Ту лежи ЈБубомир Ђу- 
кић из Ужица. Мадо даље, иза једног ћувика,800 опет 2 
гроба.

Стигли смо на наше државно имање Говино. Купили 
смо га за гробље. Крај канала у море, ту301* је велико 
гробље. Иопод две-три маслине, на утрини, црвене се крсга- 
че, на којима пише „За Правду и Слободу".802*

Тако их има свуд803 све до села Каггомери. Кола возе 
кроз шуму маслина. Једна канта од бензина у трњу. Ту су 
били логори. У кукурузу опет један гроб. Ко зна чији?304*

Код села Катамери 500 гробова Шумадијске дивизије.
Ко зна колико их је сахрањено?305*
Иза једног ћуиика, девет306 гробова. Код цркве,307 мало 

даље, апет два. И тако, јаднако,308 под маслинама, испод 
когјих је  густ шипраг,309 изнад којих је чисто, модро небо.

Пут води до старог манастира Палео Кастрице, каји 
су зидали310 у XIII в. на стенама феачким, т у 311 негде, где 
је Одисеј дохватио се обале.

Испод урвина плави се и модри Јонско море. Два сата 
тишине далеко од света, у  миру, после тих гробаља.312

Али при повратку гробови се опет ређзју, испод масли- 
на.31-8

Кола сважи час застају и ми залазимо у  густиж.314
Између зелених брдашца, испод Понтократора свуд их 

има.315*
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Забели бео крет. На њему пише: до овог гроба316 почи-- 
вају Милан Јевремовић из Шетоња, срез млавски, Вучић 
Вуковић, Огњен Вучићевић из Добраче, срез ариљски. Са 
друге стране пише: ЈБубомир Милановић, свршени мату- 
рант из Смедерева.

Месец је засјао кроз маслине, мрак се спупхта. Вра- 
ћамо се у Крф путем, колима пуним воћа.317*

*

Крф је318* запуштена башта, што плива, са нашим 
гробљима, по мору. Он се појављује из воде, у магли зоре,319 
као стари један позоришни врт, толико су његави зидови 
романтични и зарасли у бршљан, чемпрес и леандре. Тра- 
гедија Србије завршила се на овом острву, театрално и 
ужасно, као најпатетичниј а места у  ратовима грчких исто- 
ричара. Да смо,320 за наше мртве,321 по свету, свећом тра- 
жиши, изложеније, видније,322 место за гробље не бисмо га 
били нашли, толико је тај Крф, јавно место, на путу од 
Запада ка Азији. Општи врт, у који сваки залази,323 да се 
одмори. Све лађе које пређу324 Средоземно море,325 свраћају 
на Крф. Небројени странци326 свих држава пролазе тим 
острвом, на путу свом за Египат и Индију, за Русију и 
Запад. У пристаништу их дочекује острво мртвих, острво 
Видо, са најстрашнијим гробљем намучене Србије.

То пробље постаће тако видно као споменик Слободе, 
при улазу у луку Њујсфка, познато као батерије Гибрал- 
тара, јер је чуд-но и изложено на видик свим народима и 
бродовима. Наше гробље на њему, са црним арбанашким 
планинама у залеђу, пустим као пакао, плавим327 дном 
мора, гробнице, у којој леже328 хиљаде наптах војничких 
костура1, могло би гласно да казује име Орбије, на свим 
језицима. Више него оних десет хиљада Хелена што уна- 
крст пробише Персију, ти војници, на мору,329 причали би 
о једној вечној надземаљској Србији.330*

Гробља на Крфу и331 острво Ввдо, на ввдик целом све- 
ту и свим бродовима.332 На њима почива једна дивна и 
охола, као архангео светла, непомична и непролазна над- 
земаљска Србија.

*

Пут на Крф, дуж албанске333* обале суморан је и те- 
жак,334 као обалом пакла. Сећања335 на гладне и промрзле 
масе, расуте336 по блату, међу лешинама коња, вуче се, као 
пена, једнако,337 за бродом.

За данатњ и Крф има и други пут, анај кроз338 луке 
Бари и Бриндизи, познат свим избеглицама.339*
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Прво се на плиткој обали, ноја једнако расге, док дал- 
матинска пропада у море, појасви жута и црвена варош 
Бари, игто мирише на уље, вино и жигго. Наш прекоморски 
сусед показуј е ту овоје јужњачко лице. Не знамо ми за 
сиротињу, као што је ова, бедна и просјачка,340 у  старом 
граду, покривена ритама и крпама. Ни за ову дреку што 
је, овде,341 дижу намучени људи, који једнако доказују 
нешто, рукама, једно другоме.342* По ћошковима улица343 
продавци маетила, жижица,344 вичу, изводе огромне моно- 
логе. Кола пролазе и вика је све већа, сваки познаје сва- 
ког, учествује у туђем. Ако коњ застане,345 сви га џагају. 
Измучени, људи једнако говоре, доказују, пате. Уоколо 
безброј деце, угојене жене и страшна плодност. Свуд ва- 
роохш. Ж ита346 у  пољу нема.

На лађи свега три путника.347* Брод Азија  крцат је 
петролејем за Јафу, гумама Пирели и крушкама за Волос. 
У музичкод соби фокстроти са именом колоније Сомали и 
Триполис. Рекламе Далмације.

Предвече пристај емо у Бриндизију,348 са чудном и ван- 
редном луком. У ту варош се, на неколико часова, склонила 
српска влада,349 после преласка Арбаније.

Брод Солун Дубравачке пловидбе први пут додирује 
талијанеку обалу,350 на свом путу за Солун и Александри- 
ју,351 и његова величина изазива код суседа чуђење.352 Иза 
пинија и  вртова, види се стара варош,353 капија Истока. 
Залив је као бара, али су га, огромним трошком,354 ван- 
редно дотерали. Варош се жути пуна светиљака.

Под палмама355 на заду царинарнице једна ограмна, 
мраморна плоча. На њој, талијански,350 пише:

Од децембра 1915. до фебруара 1916.
Бродови Италије са петсто осамдесет четафи крстаре- 

ња брањаху одступање срггске војске,357 и са двеста два 
преноса спасаваку 115 хиљада од 185 хиљада избеглица 
који су пргужали руке са друте обале.(!!)358

*
Крф се отуда јавља359 из мора, дубоког плаветнила, 

љубичаст као гволип. Арбанашка брда ружичаста су и гола 
и тврда, а над Крфом се зелене маслине и чемпреси и пал- 
ме. На дану,360 варош је  пуна воћа и мува и страховито 
прљава, увече, пред Еотланадом,301 она је Монте Карло 
за госпође арбанашких миникггара. За њих је то као за нас 
Ница. Коцка и авантуре.362*

Шеталиште на Крфу, уосталом, стециште је363* пен- 
зионера. Сви они са симпатијом гледају мале Грчиће.364* 

Американоки морнари труде се међутим свом снагом, 
да забораове „суву Америку“ и лупају и  састављају свој 
џезбанд.
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На тврђави се виј е грчтса застава. Показују ми место 
где су Талијани, целокупиом овојом флотом бомбардовали 
обалу и убили неку бабу и децу на купању.365*

Дању је неиздржљиво на Крфу. Мале кафане пуне 
су мува366 и бува. Улице закрчене зељем, натовареним 
магарцима што ричу.367*

Ноћ на Крфу дивна. Крф је тада као врт међу звез- 
дама, под којим пљуска водоскок.368*

Море369* је жуто, па плаво, па зелено, па пепељасто, 
па румено, па љубичасто. У Епиру сву иоћ пале травуљине 
и жбуње.

Крај нашег ионзулата је прастара коцкарница, коју 
је још Казанова волео. Он је као млетачки официр дошао 
на Крф и завео жену овога команданта, која га је ноћу 
дочекивала370 у кошуљи, јер су на Крфу ноћи вруће. Али 
је била лукава571 дама и сиромах, намучени Казанова оти- 
шао је другој,372 која га је упропастила, тако,373 да је  бедан 
пошао са Крфа. Тада (у својој двадесетој години) писаше: 
„Кад374 сам био богат и здрав сви су ме славили; кад бејах 
слаб и сиромашан, нико ме није удостојио икакве пажње. 
Кад ми је џеп био пун и глас сигуран, налазили су да сам 
духовит и занимљив; кад ми џеп беше празан и реч скром- 
на,375 све моје приче чињаху се обичне и досадне.

О људи.“376*

НАДЗЕМАЉСКА ЛЕПОТА СРБИЈЕ1*

У Петроварадину, који сад, зарастао биљем, у таплој 
јесени, изгледа други Калемегдан,2* седели смо дуго и 
говорили о магућности рата и задацима3 наше авијатике. 
Ужасне слике стварале су се пред нашим очима у том 
разговору. Шта би било4* да ускоро дође до рата?

Три сата после огласа рата непријатељски авиони 
бомбардовали би наше градове, железнице, мостове.5*

Границе против њих нема, а ни борба више ниј е огра- 
ничена на фронт. Ове ће псдгједнако да гине:6 и жене и 
деца, и здрави и кљасти. Ако буду надмоћни бројем и 
маггеријалом,7 извршиће то врло лако. Авиони сад носе по 
хиљаде8 килограма експлозива. То је читав вагон пакла.

За неколико минута могу срупшти и запалити касарне, 
попгге, надлештва. За тили час било би свршено са вој- 
ском. Стале би железнице, распала би се држава, телефони, 
ред, све би било поцепано у крви, пожару, хаосу. Још пре 
прве битке.
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То не само да је мшуће, ако је  непријатељ јако над- 
моћан у тој врсти оружја, него је  неизбежно.

Али се данас не баца само боодбз. Ту је  гас место 
енснлозива, гас који је  у стању да окужи читаве ушице 
и да загуши, изгори, потамани све, чак и мишеве по рупа- 
ма. Задржи се данима и умртни све. Ко ће и како извести 
војске на границу?9* Има ли кога који после свега, што 
је било, сме да лаже10* о црвеном крсту и забрани напада 
на мирно станавништво?

Против "шх страшних, :свдртоносних тичурина, које ће 
се појавити над нашом земљом има само један спас: наше 
тичурине, које ће им лречити пут. Наше тичурине од којих 
је двеста доста да за трси сата нестане у рушевинама и 
Пеште и Милана, ако би били неприј атељи. Тада би се 
мало размишљао противник, као што су се и Немци, Фран- 
цузи и Енглези дуго раамишљали да уништавају мирну 
позадину знајући да је могуће оно: данас ја, сутра ти.11* 

На земљи ће се увек борити груди у груди. Где је 
војска, која у  том (послу може да се мери са нашом? 
Авијатика међутим зависи од апарата. У сандуцима12 не 
лете аи јунаци небу пзд облаке. Кроз целу нашу новију 
историју провлачи се очајно и тешко цроливање крви, јер 
нам је  оружје било,13 увек, оружје сиромашнијег народа. 
Зар |не би биото ужасно да наш народ, после толиких 
страхота, ужаса и патње, победоносан,14 ггропадне и буде 
понижен од каквог богатијег, а бедног и циничног неприја- 
теља?15*

Имамо људе,16 који се фантастично бацају у ваздух.17* 
'Сви су они стогј али преда мном, на бедемима петро- 

варадинским, обасјаним сунцем.18*
Говорили гсу о несрећи или срећи, јер смо још,19 по 

селима и планинама, навикли20 да гинемо и да живимо 
у  земљи, и да бисмо са мало више материјала гми били 
опасни за друге.21*

*

Рано22* изјутра полазе авијатичари на рад. Кола су 
пуна смеха и анегдота, нигде ни трагга од неке зловоље, 
или нерасположења, мада је сваког дана могуће да се један 
или два не врате. Болнички аутомобил излази сваки дан 
на летилиште и чека гпозади док крилатице узлећу.

Пред летилипггем нас дочекује маса челика и твож- 
ђа.23* Војници поздрављају уз пут, црни као земља. За 
странца,24 права војничка раса, у жутим шињелима. Једна 
од најчуднијих и  најдрастичнијих снага, коју сам асетио 
у нашој25* организацији авијатике, то је та, ко зна, можда 
и претерана, строгост и војнички запт, необичан инагче у
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том роду оружја. Не само да официр има посла, осим 
летења,26* него се уопште осећа тенденција, да се сва 
његова жртва и опасност схвате као обична дужност.27* 
Ипак, мада је  то добро, зар се може упоредити служба 
човека који корача мирно крај овоје чете, оигуран и мирно- 
допски, годинама, са службом човека, који сваки дан и 
више пута ставља на коцку свој жиаот и кости, једнако 
у борби28* са ваздухом, ветром и сто несрећа које чекају. 
Ти официри и војници, мада су сви својевољно бирали тај 
род оружја, заслужили су заиста да их отаџбина помало 
мази.

Аеродром,29* потпуно је европски. Ту је железничка 
пруга, огромно поље у магли, даље јабланави и кукурузи, 
бедеми петроварадински и шуме фрушкогорске.30* Нео- 
бична је веселост у  том послу, од комаиданта31 па до ђака, 
све некако иде раадрагано и детињски срдачно. Је  ли то 
близина смрти или утицај ваздуха, не знам. Овакако да 
сам неочекиваном радошћу гледао, слушао те људе., Чист 
је занат војкжа и ведрина 'је у  њој и данас, крај свега. 
За ових32* година нигде био нисам, где цивили вичу, сва- 
ђају се и препиру, да сам се авратио овако зачуђен и задив- 
љен скрамношћу, радом и начином живота, простим и 
јасним, као код војника.33

Аеродром, поље на коме се узлеће и слеће, има, осим 
хангара, стаја авиона, разуме се,34 и радианице за нај- 
нужније оправке, оног што се сломије. Јер треба знати 
да је  авион, шнолски авион на коме уче летење, ломл>ива 
ствар и велика је неправда сматрати те инциденте као 
незнање, аљкавост, или неуредност.35*

Најлешпа је  иако мала радионица дрвенарије за авион. 
Употребљава36 се нарочито дрво.37* Кад се исече, онда се 
кува. Комађе искуваног дрвета савија се силом и саставља 
тако, да се жиле пружају у противном правцу. Ни један 
камад авиона није од једног комада, све је то састављено 
из танких пруга, плоча, листова и тако постаје страховито 
чврсто, да издржи све у ваздуху. Дивни су покрети раде- 
ника, којима секу комађе за авион. Ни једно дрво не упо- 
требљава38 се пуно, у деловима авиона, свако је исечено, 
избушено, издубљено, да буде лажше, а да му чврстини 
не шкоди. Употребљавају се ножеви пгго секу танко, као 
тоалетни, а засеци вијугави и компликовани као цветови. 
Кад је све готово, дрвенарија авиона изгледа чудновата, 
као костур неке рибе, као чунови чудних, северних народа, 
као саонице земаља, где је вечити снег. Све је фино и 
слигано веслима и једрилицама,39 мрежама и тоциљајкама 
дивл>их, прастарих народа. И у дрвету, и у облику дрвена- 
рцје авиона, обнављају се тзјанствени утицаји и везе зем- 
ље, да помашу човеку да полети.
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Затим псикривају авион свилом. Чистом,40 непрерађеном 
свилом. То41 су крила., Шију га, кроје га, као неку тоалету, 
до ситница пажљиво.

Сад долази најглавније, а то је мотор. Срце авиона.42*
Кад смо завршили прегледање аеродрома, авшти се 

већ ређали, један за другим, на пољани. Требало је да 
отпочне свакидање вежбање у  ваздуху.

Али је са Фрушке Горе и Дунава падала магла сасвим 
ниско и чекало се Сунце.43*

*

Пред подне,44* време се разведрило и сунце је оба- 
сјало беле облаке, жоји су се спустили прилично ниско. 
Магле је било нестало и Фрушка Гора и Дунав видели 
су се сасвим јасно, у мокром и жутом, јесењем осветљењу.

Школско летење је обустављено и сви се официри 
окупише на друшј страни летилишта, где су хакгари 
скупоценијих и већих тичурина. Сви та  људи нашварали 
су ме са осмехом да летам. Ови су они небродено пута 
летели небу под облаке, пробијали се кроз ветрове и скоро 
сви су се већ рушили на земљу. О томе се говорило, док 
су апарат спремали за лет. Капетан Аца Живковић, мајор 
Калембер, капетан Томић, капетан Врашић, пошуковник 
Југовић и сви други окупише ме савеггима, подсмехом и 
шалом.45*

Најпосле одгураше канију хангара и почеше извлачити 
енглески апарат, Бристол46 420 коњских снага.

Дивна, сива тичурина, која је неданно долетела из 
Лондона. Тек када сам стао пред њу, видех колико шири 
крила и добих мало поверења. Отклопише мотор, тежак 
и челичан као оклоп, попеше се на њега механичари и 
почеше натакати бензин,47 као вино. Кад се апарат напио 
бензина и уља, отпоче загледање, отварање, брисање, па 
га полако извукоше на траву.

Пилот ми је био г. Баддак.48 Рус, стари акробат ваздуха, 
који је  те вратоломије већ безброј пута жив и здрав 
извршио. Сух и плав, он је мирно издавао наредбе и сео 
у своје седиште да окуша мотор. Сграховита лупа елисе; 
трава се повија под ужасним и леденим ветром. Облаче ме, 
мећу ми наочаре, и збијају последње шале. Кроз два-три 
минута бићемо три хиљаде метара над земљом.

Чим сам добио наочари и обукао тешко, авиј атичарско 
одело нестаде свега', и страха и узбуђености. Не чује се 
више од пуцњаве мошра и не говори се више у  ошуји 
пропелера, само се рукама дају знаци. Поглед ми је  пре- 
летао апарат, лица официра, који су ми махали и давали 
шаљиве знаке, и лољану, која се сва поеила и тресла
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своју траву. Сместише ме у седаште извиђача. Мнскгима 
се то не би допало. Пилот ипак некако има ишузију наке 
собе. Пред њим грудобран, мотор, око њега жице и пречате, 
над њим крила, ипак 'је нешто. Али тамо, на месту изви- 
ђача, у репу апарата, изгледа као да се седи напољу, у 
свемиру.

Сав апарат дрхти, хука све јача, 420 коња хк>ће да 
полете у  вис. Механичари 'Склањају кочнице испод точкова. 
Осећам како полазимо као лак аутомобил, официри машу, 
кроз наочаре видим како куће, кровови, хангари потрчаше, 
појурише према нама, чух како реп апарата гребе и оре 
ледину и осетих да се отквдосмо од земље.

Главно је да се добро пође; ту чека смрт и несрећа, 
при поласжу; горе, у  нипини седи се као у фотељи. После 
су ми причали да је  г. Бајдак, одмах са земље учинио један 
луда вираж налево, да бих48 имао мало сензаци је .. .  Када 
се вратисмо, рекоше ми сасвим50 просто, ,,тако Бајдак увек 
полази“. А капетан Томић, који мрзи пасажере и уоппгге 
вратоломије,51 кад није рат, додаде: „Тако ће једнсиг дана 
и скрхати врат.“

Ја  сам, међутим,52 осетио само један секувд лакоће, 
чуђења, као у љуљашки кад се полети у вис. Одмах затим 
ввдео сам сасвим луду и криву слику аеродрома. Извртоомо 
се на лево и прелетесмо преко хангара, тако да нам побеже 
и дрвеће и кровови и пољана некуд на десно. Један трену- 
так стиска у грлу и већ сам ввдео дубоко, доле, Дунав,53 
иапод нас. Неколико секунда хуке мотора и ужасног ветра 
пропелера, који ме бије страхогаито у  лице и чело, нено- 
лико секувда и ко зна колико смо већ стотина метара,54 
над земљом.

Рамена сам одупро о пречаге и ввдео само јурњаву 
фабричких димњака, кровова, дрвећа. Земља доле сва 
видна, сасвим друге боје из висине. Свака већа ствар ввди 
се још врло јасно. Све се слива у нено тамно зеленило, 
само се Дунав светли, крив као змија. Необичан ред на 
земљи, пруге и геометријске форме. Ова је земља чудно 
уређена, дрвеће, пољане, воде. Мостови као две дангчице. 
Баш под нама лепа звезда од камена у  зеленилу. То је 
Петроварадин и његова вобанска звездана тврђава. Нови 
Сад доле у чудном реду, улице праве, црква и  трг јасно 
се познају. Никад нисам,55 доле на земљи, у  варскшима, ни 
слутио да је овакав ред у свему хпто се види.

Летимо као над једном лепом земљописном картом. 
Управо и не осећамо да летимо, чини ми се да се апарат 
дрхћући овреће око једне тачке и буши у ваздух, а да се 
скко њега савијају земља и дубине. Ввдик је сав у белим 
облацима, тако да се чини да је небо од вате. Пилот ми 
руком показује нешто, али нисам умео да се оријентишем.
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Рекжи су ми да ћу вадети чак Саву лод Београдом, али 
ни осшггине бачке нисам умео да познам.

Занела ме слика и боје које су се угаијале око нас. 
И,56 да имам неког најјмилијвг у авијагшци, па да знам 
да ће за годину-две гвогинупи, игпак бих га оставио тамо, 
толико је тај лет у  небо диван.

Рекли су ми да ћу седети као у фотељи и, заиста,57 
нингга се од оног непријјатног и ужасног, игто се очекује, 
не догађа. Лет анарата ванредно је  миран и леп, само 
мотор хучи и прсхпелер ужасно бије хладним ваодухом. 
У путничком аероплану је58 заиста као у салону. Ж ице 
фијучу, пилот седи мирније, куд и камо мирније, неш 
шофер у  аутамобилу. Једва миче десном руком за гас. 
А г. Бајдак, ако само желите, дигне обе руке у вис, па 
можете да летите ненолико секунда као мува без главе,59 
у облаке. То је зато да би вас потпуно умирио.

Нипгга се од грозне јурњаве апарагга не осећа. Заиста 
је као у некој челичној фотелзи, једино што машо дрхти 
и фијуче. Тек кад ми пилот показа левом руком сенку 
наше тичурине на белим облацима осетио сам како страшно 
јуримо. Под нама је био Срем и Фрушка Гора. Њшгга се 
од жуте,60 увенуле јесееи не осећа. Ове је, доле,61 у једној 
боји тамнозеленој. Уоколо облаци и бескрај као снежни 
алпски пејзажи. Дивни Бог, који је створио земљу. Купамо 
се као риба у  бојама плавим и руменим и небо је близу. 
Чист ваздух, који сече и трепери;62 само кад пројуримо 
кроз какав мали облак, бежећи од већих и гушћих, нешто 
непријатно спусти се на груди.

Врло брзо обузима осећај сигурности и жеља да се 
кликће од радости. Пилот, чије лице видим само упола, 
насмејано и ведро, показује ми руком све пгго је чудно 
на земљи и облацима. Његов мир, јер он се једва миче у 
своме седшпту, брзо је прешао и на мене, а лепота над 
нама и око нас била је бескрајна. Летели смо у  оном шаре- 
нилу боја, које толико пуга гледате са Калемегдана, у 
висинама, где се дише као у снегу. Између челичних жица 
видим како круже дивни облаци, а кад се нагнем доле,63 
неизрециво лепу земљу. Дунав једино светли, све остало 
је  тамна, чудна геометрија. Апарат дрхти као у једном 
месту, у плаветнилу, осећај ужасне радости, кад пилот 
дигне руке и пусти справу, па се виче. Никада нећу забо- 
равити тог тихог и насмеј аног Руса, што се окретао са пола 
лица према мени и махао ми руком, као да ме је  звао да 
играмо.

Погледах доле, где је  била варош, која нас је  гледала, 
бескрајне, алпске пејзаже облака и плаво чисто небо над 
нама. Осећам да пилот куша мотор, нвдим како је  главу
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спусшо киже и његове знаке да почињемо превртање. Знао 
сам да ће нроз који секувд и земља и небо да нам се 
преврне тумбе и отворио сам ширам очи да тај дан никад 
вжие не заборавим. Око нас је ттреперило плаветнило и 
Сунце. У висини од две хиљаде и пет стотина метара 
питао је, да ли да отпочне? Све је зависило од64 главе и 
стомака. Глава ми је била изударана од страшног ветра,65 
али сам се иначе осећао одлично. Потапшах га левом руком 
по рамену и дадох му знак: Хајде, хајдемо, нек почне!

*

Доле,66* на земљи, протумачили су ми и описали све, 
што ћемо са апаратом у иисини чинигги. Ту је прво глисад 
на лево и десно крило. Апарат пада по стотину метара 
нагнут сасвим на лево или десно кришо. Ту су затим разни 
виражи, стрми падови и узлети, када се апарат сасвим 
накриви, као ласте у лету. Ту је тоно, када се апарат 
преврне око -своје осовине,67 као буре. Па лупинг када се 
главачке виси у ваздуху, што лаику изгледа најетрашније. 
Ту је68 феј морт, мртво лшнће, како то Французи, најбоље 
акробате, називају, када апарат пада као увело лишће, у 
јасен. — Најпосле страшан69 ври, ужас свих авијатичара, 
кад апарат пада главачке, доле,70 у вртлогу ваздуха.

Све су те вратоломије значиле некад неизбежну смрт. 
Ти падови значили су изненадне и ужасне панике и тек 
доцшцје почели су људи да их изводе хотимице и тако да 
се ш рају  смрћу. Али све те акробације нису бесмислене 
лудорије сујете, него су то вештине у борби војних авиона. 
Јер у  путничком авиону, све је мирно и путници се чак 
и не везују, али у двобоју војника, над фронтом, у ваз- 
духу, побеђује онај, чији се апарат боље, чудније и више 
премеће.

У ствари све то није опаоније од обичног лета, јер 
опасност је  близу земље, али се чшт  слрашно. И сам 
апарат се квари у том преметању, а све остало је питање 
нерава.

Кад сам дао знак пилоту да отпочне то,71 сећам се, 
био сам необично раздраган и чио у висини.

Никада нећу заборавити лепоту небеса око нас и бес- 
крајне беле облаке и једина ми је жеља, да све то, још 
једном преживим,72 али под звезданим небом, ноћу.

Били смо се дигли врло високо да бисмо превртање 
вршили игто мирније. Било је подне и Сунце усијано. Под 
нама, над Фрушком Гором били су облаци, а лево над 
Новим Садом небо сасвим чисто. Лет је тада постао неиз- 
мерно миран и ведар. Опијен итром жица и кружењем
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облака,73 био сам наслонио главу на лево, да боље гледам 
земљу. Јасно сам видео Дунав, варош и тамна ђрда. Рав- 
ница бачка била је  ова тамнозелена.

Тада отпоче74 лудо љуљање, као да смо висили са 
неба. Земља се75 као талас надимала час на лево, час на де- 
сно,76* ранжрене зенице гледале су само облаке и плавет- 
нило. Сенка нашег авиона једнако се видела кано ж р а  по 
облацима.

Полако обузима, као неки музички мотив, то пливање 
авиона и мада је  човек привезан уз ееджнте, чини му се 
да се ритмично љуља по ваздуху. Све се то догађа сасвим 
јаоно и лагано. Најфрапантније изгледа само тело авиона, 
његова крила кад се изненада спусте испред нас. Полетамо 
по стотину метара у дубину на врху левог крила, па после 
десног. Земља нарасте као огроман талас модар и; зелен, 
примете се и распознај.у поља и  шуме сремске, па све то 
опет падне некуд на десно. А ти падови меки су и ужасни 
као на некој ванредној љуљашци. Само кад ладамо налред 
на чело, крв јурне у главу, дах се стегне и облици пројуре 
у дубину. Тело авиона, као риба дугуљасто, плови и вијуга 
по плаветнилу77 широком као море.

Пилот је прекидао своје продукције, да би ме, смешећи 
се, питао руком, може ли да настави. Тада би апарат увек 
јурнуо новом снагом и новим ужаснијим ветром елисе у вис, 
па би78 застао и кружио, како се мени чинило,70 на једном 
месту. Ти тренуци одмора, над облацима, са дивном зем- 
љом под нама били су најузвишеније, што сам досад дожи- 
вео. Осећад висине и бескраја био је тако диван да сам 
седео клонуо, без знака икаквог живота, страха, загледак, 
уморан, очаран од небеса.

Одмах затим би се аларат стрмоглавио, ваздух при- 
тиснуо грло. Земља се опет таласала и жице опет фију- 
кале.

Најлепше и најдивније били су за мене лупинзи, 
остало је било помешано вртлогом и сувишном брзином. 
Лупинг, то је кад се апарат јурећи нацред подишне и пре- 
врне унатраг, главачке.

То је  текло овако. Пилот се смешка и левом руком 
показује ми да ћемо се преврнути. Одупрем леђа о пречаге 
и завлачим главу дубље иза његових леђа. Он се сагиње, 
чини нешто десном руком и апарат постаје тиши. Полако 
видим како се он и мотор дижу у вис, видим његову главу 
све више, небо и облаке, мотор ми је сасвим над главом 
(из њега поцури мало бензина?),80 један тренутаж забуне, 
нешто тешко ми пада на груди и стомак и притисне ме 
доле, одмах затим талас земље, светлост Дунава у дубини, 
облаци и опет лет.
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Тај страшни цритисаж, једини непријатки осећај, није 
ншпта изванредно. То је просто моменат кад се главачке 
виси у свемиру на кајишевима.

Р1наче је све то врло кратно и врло лепо, пуно неба, 
даљине облака и дубине земље. Центрифугална и центри- 
петална снага, о којима сви имамо тако несносне, гимна- 
зијске појмове,81 тамо горе, у виеинам-а, меке су и лаке, 
као кораци у балету.

Пилот ми је  код идућег лупинга показивао да гледам 
доле, за време превртања. Наслоних врат на апарат и 
загледах се у пољане, Дунав и брда. Тада је  превртање 
изгледало сасвим лудо. Све се обрну тумбе, неочекивано. 
Нови Сад је отишао некуд на небо, а небо некуд испод нас. 
Очи ми се превртоше82 и за тренутаж заиста сам имао осе- 
ћај да смо се стрмоглавили. Али кад сам опет гледао у 
небо, све је то било пуно светлости, мира и  боја, као да смо 
играли по ваздуху.

Обрадован можда, што ми се нцје смучило и да се 
смејем од радоети, пилот поче да баца анарат тамо-амо, 
на нос,83 по висинама. Држао сам грчевито пречаге пода 
мном и видео пренеражано вртлог облака и земље око нас. 
Изненада клизнусмо носем нацред на земљу. Пали смо 
неколико стотана метара доле. Као кад деца скакућу, 
са басамака, силазио је Бајдак са три хиљаде метара 
висине. Дах ми је застајао у том огромном таласању поља, 
дрвећа, земље. Све нам је јурило, ужасном брзином, у 
сусрет, али нечујно и меко. Пребацили смо се преко нро- 
вова, пшнадох хангаре, летилиште и групу официра, која 
нам је махала марамама са земље.

Још неколико лудих валова, језсвита брзина и скокови 
крсивова, зграда, плотова, железничких вагона испод нас и 
сасвим изненада видех како нам трава трчи у сусрет, каво 
поље бежи испод нас, чух како нешто гребе и оре, апарат 
задрхта, елиса се види и лагано окреће, као ветрењача. 
Осећај земље и тврдог тла.

Кад сам развезао и скинуо капу, хучала ми је глава 
изударана ветром, али сунце ме обаеја и хтедох да изљу- 
бим пилота. Он ми се омешио. Официри су прилазили. 
Говорили84 смо у суперлатавима.

Све је то трајало 38 минута у ваздуху.
После омо цео дан говорили о дивном небу, о сигурно- 

сти и снази лета, о нашој авијатици и будућем рату. Што 
се мене тиче,85* гледаћу да учиним све, само да то још 
једном доживим, али под звезданим небом, ноћу.86*

*

Био87* је  ванредно ведар дан у суботу 3. X 1925. када 
су 3 апарата пошла са новосадског аеродрома.88*
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Командант летилшгга потпуковник Југовић већ је 
јурио сврјим апаратом по ледини, ношен пилотом лоруч- 
ником Рупчићем.89* Други апарат се сав тресао од снаге,90 
и пилот, млади поручник Његован, из старе породице лич- 
ких Н>егована, један од најфинијих и најозбњљшгјих напшх 
официра,91 убрзо га је девгао у ваздух.

Наш авион, зелено офарбан, са турелама за пушке 
машинске као и друш  са мотором од 400 коњских снага, 
најновијег француског типа Бреге 19 није хтео одмах 
да пали.

Мој пилот,92 капетан г. Узелац, дрмусао га је љутито. 
То је тај капетан Узелац пгго га кажњавају због сувише 
смелих бравура, јер воли да се шета по крововима кућа, 
да загледа у цркве и да пролети93 под црозорима своје 
веренице, што ће једном, свакако,94 платити својим живо- 
том. Лакомислен и детињаст, он је у свом апарату мудрији 
од свих стараца, а по небу се тумба као каква тица. Пошто 
му је пумпа цурила,95* завезао ју  је својом марамом,9® 
и ми смо пошли.

Брзином тркачног аутомобила апарат јурне по земљи, 
трава се тресе, и, одмах затим,97 дивна лакоћа и мекост 
ваздуха. Хангари и куће јуре икзпод нас а ми смо већ над 
Дунавом и руменим виноградима каменичким и зеленим 
врбацима, у киши Сунца, јутарњој и росној. Звезда тврђаве 
Петроварадина жути се испод нас и тишина воде и брда. 
Сат, пред нашим коленом,98 показује 10 и 20 час. кад смо 
над зеленим шумама Фрушке Горе у којима се беле манас- 
тири, потоци и путеви. Све је видно и сваки пашњак за 
пребројати. Карлавци, на лево, у разливеној води,99 губе 
се под маглом. Стражилово је  као велики, травом зарастао, 
гроб,100 дубоко и далено. Као тице,101 авиони лете под ко- 
мандом. Напред командант, десно и лево пратиоци, на истој 
висини, са истим покретима. Бели облаци, далеко, уоколо,102 
по видику.

У адараггу који једнако дрхти необична је  мирноћа, 
мада мотор заглушује својим прштањем и страховитом 
олујом103 елисе. Испод леве ноге видим бусолу која пока- 
зује правац нашег југа, а десно села и шуме Срема.104*

Лет у затвореном, салонском авиону не може се упо- 
редити са летом у огвореном, војничком авиону,105 у ком 
се, између турела за пушке машинске,106 седи на једном 
широкам појасу, са грудима пуним брда и неба и хладног 
и дивног облака. Две гвоздене полуге за ноге,107 то је  све, 
остало су жице, алуминијум и справе. Кад се устане може 
се до паса нагнути над земљом и миловати планине.

Јутро у авиону, хладно и осунчано, лепше је од свега 
друтог, што може да се доживи. Умори се од ваздуха и
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наслања глава на ребра те велике и оребрне рибе, што 
плови кроз ваздух108 сигурније од аутомобила по друму.

Лево од нас путује други. Изгледа као једна цигара, 
на којој се једна чигра страховито брзо врти. Играчка за 
децу. Мали точкићи на њој за додир земље. Према обла- 
цима,109 права детињарцја.

Пред ногама ми је везан шешир у авиону. Да не 
излети. Тако изгледа и живот. Изнад њега,110 натписи 
париских фирми. На висини смо од 1300 метара. У матли, 
доле,111 појављује се Београд. Сад је 10 сати и 34 минута.

Глава мога пилота, одевена у  кожу,112 гледа ме весело 
из огледала. Рукама ми показује да је гладан. Аларат лети, 
без његових руку,113 неколино минути. Читаоци то не 
верују, али сви пилоти врло добро знају да је то могуће.114*

Пловимо мирно и брзо.115* Сунце нам сија право у 
очи, острва су дуга и зелена, Сава сасвим румена, Авала116 
мала и као жбун у башти.

Десет сати четрдесет два минута било је,ш  кад смо 
почели да се пењемо све на више, над огромним видиком, 
орубљеним белим облацима, и,118 кад нам се ужаза над- 
земалкжа лепота Србије.

Пошли смо да тражимо Мораву, која ће нас водити 
све до Лесковца.119*

Земља, доле,120* видна је из авиона као какав врт, 
кјроз који тек прођоше чистачи. Сваки пут, пропланак, 
речица, варош,121 може се јасно ввдети и са 3000 м висине. 
Ствари су необично јасно оцртане и светле, а ведик је 
огроман. Лет се чини сжоро непомичан и диван пролазак 
над земљом и облацима, а земља доле ванредно је  тиха, 
као и небеса. Ничег ружног нема у том пловљењу над 
водама.

Авион,122* то је једна фотеља од алуминијума, мирна 
и дивна над земљом, из које се гледа у небеса. Он123* 
прелеће мора и пустиње. Авала је за њега један жбун. 
До Скопља стиже обично за два сата.

Под124* нама је Србија била, жбуновита као врт. 
Србија је  плаветкило, пуно белих облака, брда и магле 
у даљини, а земља јој је ружичаста. Села су се јављала 
у зеленилу као стада, на падинама шума. Мотор је равно- 
мерно прштао, он је као срце. Сава остаје сасвим румена. 
У даљини виде се већ планине.

У једанаест сати ми смо већ високо изнад две хиљаде 
метара. АЈпарат је  поигуно миран, а дан ванредно леп. Над 
шјумама плове облаци као дим. Место квадратне поделе, 
као у Срему,125 овде се виде њиве неједнаке, а речица доле 
је  све више. Космај се чини шумица издалека, а Паланка 
бело стадо оваца. Облаци са десна изгледају као гомила 
вате, и грудве снега,126 у диму. Крила авиона, мада су
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замазана, блеште осунчана. Србија под нама, модра и 
зелена, све се више таласа мада се преоране њиве још 
виде; над њоме је венац белих,127 јесењих облака.

Празнина доле све је већа, шуме све црње. Путујемо, 
тако, мирно,128 по облацима, гледамо129 у огледалу над 
воланом и разговарамо знацима,130 мада у апарату има 
телефон. Мирније него тице наши апарати седају на 
облаке.131*

Букуља нам баца у вис први ветар. Брда и облаци 
путују са нама све даље и све више. Лево се плави низ 
врхова у видику. Над Тополом смо. Опленац са црквом 
пролази сасвим близу,132 у дубини.

У 11 и 30 пењемо се опет. Алтиметар над левим коле- 
ном показује 2400 м. Србија надземаљока, непомична и 
хладна сва је  стигла под наше облаке,133 чије ог.ромне 
сение плове, доле,134 по земљи.

Хладно је, дува и у  рукавице које ми сметају при 
бележењу. Мој пилот, који је  у обичном комбинезону, 
игра135* и скаче на своме седишту. Апарат лети сам и 
сигуран. Један мали облак, као димчић,130 лети ниско по 
земљи. Загледани смо у Лепеницу и Гружу и удишемо 
њине шуме. Брда се ту разливају, а Морава вијуга лудо 
тамо-амо. Путеви су потпуно видни, они силазе у реку и 
прекидају се без моста, прегазе раку, па се настављају. 
Препознајем Крагујевац по крововима магацина- и састанак 
Западне и Јужне Мораве са Крушевцем. Као бич,137 вода 
се доле обавија око дрвећа, а апарати су пуни облака 
и хладноће.

Идемо у посету команданту на висини од 3100138 м. 
Његов шал лепрша из апарата и он нам маше руком према 
Јастрепцу. Тонемо све дубље у море белих облака што 
стоје, а доле једнако траје непомични пролаз шума и 
висија. Хладно је и дремеж хвата. Сат показује 11 сати и 
50 минута. Замор долази и очи гледају цеви и резервоаре. 
Лево, у облацима,139 један диван рт. Изгледа много виши 
него пхто је. Биће да је Шиљак Ртња, висок 1566 метара. 
Румен је и облачан. Појављују се огромне планине.

Путеви доле прави и дути. Ниш је био ванредно леп,140 
са својим старим градам и чистим улицама, ситним као 
шрачке. А,141 пред нама, над Топлицом, опромни врхови 
што се диме. Они нас чекају и дижу се све више. Издалека 
су неизмерни. Што142 ближе, Копаоник се све више опушта 
у дубину. Иза тих огромних, шумовитих планина виде се 
лонова равни. Зар је могуће да је  то тамо, доле, тако пот- 
пуно немоћно и да нас бије само ужасним ветром који нас 
једва љуља. Десно,143 Суво Рудиште 2140 м, лево Сува 
Планина, зар тако мирна,144 у диму облака? Потпун мир 
у мору црних гора, облака и неба. Ниједног орла нцје било.
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Код Лесковца командант узима нов правац и пење се 
све више. Идемо право у те неизмерно црне планине.

Оно што је после дошло било је неописиво.145 У 12 сати 
и 15 мин. алтиметар показа 3500 м. Руке ми помодреле,146 
мада их сунчам. Доле се ове црни. Да ли су оне ужасне 
планине тамо лево граница бугарска? Саме агромне бразде 
доле. Пустош и нигде људи. Сребрне змије у понорима:147 
потоци. У 12 сати и 40 минута 3800 метара.

По мапи,148 идемо преко Скогкже Црне Горе. Сад не 
сме мотор да се квари. Кад би сад стао,149 ко зна куда 
бисмо сингли. Некуда у земљу. Ибар или Пољаница текли 
би над нама. Не знам више цце смо, а хладно је до цво- 
котања.

Сан и дремеж хвата. Спава се над планинама и небе- 
сима. Очи су упрте у  један ванредни врх, биће да је 
Стрешер?150 У дну авиона,151 мој шешир још увек везан, 
крај њега мала локва уља и бензина. Алтиметар показује 
4000 метара. Апарат поручника Његована, од нас лево,152 
лети још више.

У 1 сат и 14 минута полазимо ниже. Нешто се плави 
доле. Лепенац. Затим налазим и Вардар. Иза њега још 
огромније масиве,153 планине. Љубичасг Љуботен154 диже 
се пред нама. Дивно црвенило појављује се у небу. Оштри 
ртови се плаве. Како брзо јуримо доле. Ове је  црвено и,155 
јабланови се појављују. У један сат и 18 м. познао сам 
Душанов мост.

Скопље са дивним минаретима, источњачким, жутим 
падинама. Видим дно Вардара и спрудове. Небо плаво као 
од аметиста. Прападамо доле на куће, у ветар, у Вардар,156 
у  лудим скоковима.

То апарати праве поздрав Скопљу.157 Ова три апарата 
окрећу се, врте, падају,158 све по команди. Лелујају се, 
скоро додирују земљу. Капетан Узелац прескаче нровове, 
да би га друтови препознали. Три године је провео у  тој 
вароши.

Летимо, падамо, вијугамо. Скопље је  као сунцокрет, 
жуто и црвено. Плава копља минарета играју око нас. 
Свет застао на улицама и гледа.159* Три круга и три апа- 
рата, мирни као голубови, у војном реду, лете160 пред хан- 
гаре.

Дижемо наочари и затварамо очи од топлоте. У Скоп- 
љу је као у  Азији све плаво и топло, али у очима је све 
хладно, тврдо и брдоеито, у њима је  остала надземаљска 
лепота Србије.161*

*
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Три наша војна авиона нгго су се спустили у  Скопљу, 
врагшли су се,1®2 по сунчаном небу, натраг у Бачку.

Та|ј пут наши војни аниони често прелазе; мада је 
тежак, он је за њих само обична служба као за пешака 
проста вежба. Над Скопском Црном Гором, преко Копао- 
ника,163 они прелећу мирноћом пешачког хода, ветрови их 
бију, а провалије вребају смрћу. У ваздуху,164 они су само 
један део наше војске.

Пут165* од Скопља до Новога Сада кроз ваздух, пред- 
ставља низ огромних висија, дубоких урвина, најлешних 
наших планина, река и потака, а свршава се над ташгим и 
руменим Сремом,166 у коме се све планине стишају и сва 
земља смири, посута јесењим лишћем.

Наша три апарата,167* поздрављала су Душанов град 
ванредним крушвима, вијузима,168 за полазак. Опет је био 
ведар дан. Шар Планмна оованула је дивна и љубичаста, 
али је ЈБуботен био облачан. Бодна планина, изнад гра- 
да,169 била је црвена, а по пољу јесења тошгота, падала је 
на вигаке,170 скопљанаке јабланове.

Око апарата, монтери, у радничкој блузи,171 давали су 
азијсној слици нечег, новог и американоког. Није било ни- 
каквог ветра, али су читаве олује чекале у Ибарској до- 
лини.

Пошли смо као ттице, у фигурама лудим и лакомисле- 
ним, бацали смо се, изнад Скопља,172 у вис, у знак поздрава 
оружју и лепом дану,173 над Душановим мостом.

Пошли смо према Косову. Над морем шума црне и 
страшне Скопске Црне Горе, у коју за авион нема силаска 
без сигурне смрти,174 пловили смо све више налево, крај 
љубичастог Љуботена,175 високог две и по хиљаде метара.

Лепенац се зеленео под нама као старо сребро, једва 
видан,176 у зеленом вртлогу непроходних шума,177 и мирису 
огромних сунчања која су лила чак на магловите,178 далеке 
Проклетије.

У апарату који је водио поручник Његован добили смо 
госта, тако их је било тројица. Дваје морају да чуче и  седе 
међу турелама пушке машинске и зато сам их често видео 
како, при изласку из белих облака,179 устају и стоје бијени 
ужасгода ветром,180 до паса откривени и нахнути над зем- 
љом, у висини од 3000 м. Тада устадох и ја, у поздрав 
Љуботену, и белој, сребрној,181 Неродимци која је  текла 
као низ суза,182 у најстаријем и најтужнијем крају наше 
земље.

Кад се устане, у авиану који лети,183 гуши се од ветра, 
који тресе руке, а срце бије. До паса се стоји у небесима 
и облацима, а види — до Босне и  Албаније? Изгледа оку
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да даљине не постоје и да је Косово, доле,184 једна лепа 
ливада, а Голеш, лево,185 мали шумарак и стена. Ситница 
је тужан поточић.

Ветар удара у  груди, али се186 једнако лодижем и сто- 
јим. Мој пилот, капетан Узелац, нагнуо се, десно,187 изнад 
провалија и сжинуо опет руке са волана. Он се шали.

Љуботен је Србија, Србија коју смо сањали,188 тражи- 
ли. У његовом љубичастам врхунцу је вечна лепота, због 
ње све ово и пишем.189 Шар Планина је лепша од свих 
планина на свету.

*
У 11 чассква и 10' над Приштином на апарату поруч- 

ника Руттчића непгго није било у реду. Видех,190 како мој 
пилот постаде и те како озбиљан.

У неколико крутава сишли омо са висине. Падали смо 
стрмоглав, на десно крило,191 да бисмо стигли апарат који 
се192 спуштао на земљу.

Свет обично мисли да авион, кад мотор непгго добро 
не ради, пада и суровава се и сви ломе вратове, а то није 
тако. И без мотора авион је тица којој ваздух прија, коју 
ваздух још дуто држи и која се мирно и без оиасности 
спушта, ако само има куд,193 ако само нађе мало равни. 
Као болесно срце, мотор много раније опомиње, својим 
неуредним прштањем,194 на силазак. Често,195 једна мала 
оцравка, па се лети даље.

Ова Приштина истрча да нас види,19® кад смо додир- 
нули земљу. Шарени свет трчао је пољем,197 црема нама, 
док смо ми још кружили и задивљени тражили Грачаницу, 
која оста као и сви други манастири, ситна као играчка.

Апарат је  имао пан и остао је у Приштини.198* Ми 
Смо у 11 сати и 25 м. наставили за Београд.

Тада нас је чекао најтежи део пута. Мрак и ветрови 
Копаоника и велике рупе у облацима,199 над Топлицом. 
Модро и хладно зјапиле су под нама урвине и шуме пуне 
облака,200 као белог дима. Пропланци се овде не жуте него 
црне, а отромне црне сенке белих обл ака путују испод нас.

Ту нема јесени. Све је црно и зелено. Као ужасни 
таласи, шуме се љ уљ ају201 до неба. Копаоник се дими и 
засшре цео видик, ветрови нас бију и 202 дрхтимо. Апарат 
се често затресе и јурне у ветар, али се увек смирује. Пи- 
лот се не шали више. Облаци су све гушћи. У дну,203 једва 
се виде варопги.

Све до 11 сати и 40 м. ми смо у магли провалиј а и 
шума, над морем гора, са картом у хладној руци. Лево од 
нас планине су невероватне, ужасне и бескрајне, боје мо- 
дре, а врхови црни. Видик је  сав плав, али у белим обла-
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цима, који стоје, као и сши испод нас. Горе се дижу пред 
нама све више. Шта ли нас тамо чека?

Опет је  дакле ту та хладна и страшна Србија,204 над 
земљом, над којам се види само плаво небо, а у којој ничег 
нема,205 само црних шума. Оне су нам близу, алтиметар 
показује 2600 м.

Код Крагујевца смо изашли из облака и све је опет 
било румено.

У 11 сати и 53 м. нашли смо опет Мораву.
Секке су тада мирније путовале, указаше се ливаде 

и села и ужасни ветрови остадоше горе. Сишли смо ниже 
и угледали румене њиве и хајдучке путе!ве кажо се испод 
шума беле. Ветар нас пријатно љуља,206 а оштар врх Суве 
Планине сад је леп и далек. Морава под нама непомична 
вијуга. Ж ута је. Дуж њених обала пут бео и раван, без 
престанка. Читаве километре пут се бели прав и усправ- 
љује207 као да по њему путујемо. Мора да је дивно овде,208 
кад је  месечина.

Небо је, иза врхова планина, плаво,209 као наша језера 
у Словеначкој. Две се Мораве играју и сливају, три се ва- 
роши стапају у ливадама. Облаци опет надолазе.

Подне је било прошло кад се изгубисмо у облацима 
над Букуљом и Коомајем. Ти бели облаци што стоје,210 
сакривали су нам видик оваки час. Само Ртањ ј еднако пла- 
ви у даљини и види се увек и дуго,211 у руменилу над зем- 
љом.

*

У 12 сати и 40 м. мој пилот шаље пољупце на земљу:212 
то се у даљини јавља Авала. Пловимо мирно, облаци нам 
сметају, али је над њима небо плаво и фино као свила. 
Једва смо 50 м изнад облака, не бојимо се виш е213 нема 
илагоша. И, да иокачим 214 чини ми се да бих пао у те беле 
облаке,215 меке као снег и вата. Ветар је пријатан и дремеж 
опет обузима.216 Пут се свршава. Поточић један кроз шуму. 
Црква. (Око217 више не мари за ствари. Замор је наступио. 
Све плови и пролази, то је  најлепше. Сунце ми сија на 
груди. Дно је, доле,218 ружичасто и топло. Потпун је мир.)210

Апарат је постао змај. Јури и дрхти.220*
У 12 сати и 42 минута падосмо на Београд. Вртлог 

кућа био је одмах ту. Дижем се и сечем каиап који везује 
пакете са лецима у поздрав Београду, а за част и напредак 
наше авијатике.221*

Пред „Мооквом" стоје људи. Засипам кровове лецима, 
али их ветар баца у  вис као лептирове, а рука ми удара о 
турелу машиноке пушке и обара ме у апарат. Калемегдан, 
неки шлепови пролећу пода мном, али смо за трен ока
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опет над Скупштином. Немогуће је стојати на ногама у 
апарату, једнагко се љуља. Прескачемо улице. Београд је 
празан, узалуд машемо руком. Задоцнили смо подне.

*

Вратили смо се по Дунаву,222 уморни и топли. Посетили 
смо воде и винограде. Силазили смо на 5 метара на Дунав. 
Капетан Узелац терао је своје. Шетали смо у  јесени. По- 
сетили омо Стражилово. Додирцули смо жуто лишће. Пре- 
ко Петроварадина смо прешли по крововима, у Новом Саду 
били смо на првом спрату једне куће. Љуљали смо се над 
јесењом травом.

Као аутомобил ушли смо чак у хангар. Кад смо иза- 
шли ћутали смо. Од дивљења. Осам сати били смо у  ваз- 
луху.

Шар Планина и Срем додирнули су се на нашим гру- 
дима. — Постоји22® једна надземаљска Србија и један дивни 
Београд. Постоји нешто чисто и ванредно,224* далеко од 
свих ружноћа око нас.

Постоји ненгго невероватно лепо, над нама, у ваз- 
духу.225*
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ИРИС БЕРЛИНА

Немачке појаве и ствари1 не само да нису безбојне, 
већ су, напротив, пуно, густо шаренило, често опоро, и, 
баш зато незаборавно.2

Магла и безбојност, сиво небо које смо навикли да 
замишљамо над Пруском, спадају у  нетачне и застареле 
податке и иначе многобројне, преостале из прошлости, о 
немачким земљама и немачком животу.

Дубље, сочније зеленило, од боје шума, око северних, 
немачких језера, невероватно плавих, тешко је не само 
наћи, већ и замислити. Читав један разноврсни низ боја је 
то, до сасвим чудних зелених, а над њим светле пруска 
небеоа, лети — велики, ванредни опали пгго су, зими,3 
још чистији.

Промене тамо нису4 безбојне, ствари нису сиве.
Прелаз преко границе није без оног крутог, често отш- 

саног,5 цариника и стражара, али су и они као слике® од- 
лични. У Баварској плаве, у Саксонској зелене, у Порајњу 
румене, у Пруској жуте боје, све су чешће, пред путником.

Рукавом од беле и плаве боје управља баварски стра- 
жар саобраћајем, у гунгули, са једног амвона, исто тако 
префарбаног. Воз, који се на немачкој граници претвори 
у један строго одређени ред вагона и одељења, за пушаче 
и непушаче, даме и путнике са псима, није без црвених кола 
за спавање. Једна од највећих и најновијих станица же- 
лезница немачких, Лајпциг, огромна је конструкциј а гвож- 
ђа, челика, бетона, асфалта и камена, али су у њој зна- 
чајније боје. Њени семафори, скретнице, натписи, на нај- 
важнијим тачкама, у свим геометријским облицима, имају 
свој засебан, узрочни ред догађаја, који се продужује7 и 
кроз ноћ, са светиљкама црвеним, зеленим, плавим и фос- 
форним, дуж пруга, надалеко. Станица та је безмерна као 
зграда, али су констелације њених бојадисаних кругова,8 
звезда, стрела, паралела, елипса, особито у ноћи, битније и
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још више „немачке“. Као и у звездано небо, ван зграде, и 
у њих се сатима може остати загледан, замишљен.

Први такви додрфи са немачким стварима, и на ре- 
кама, међу доковима, дизалицама, чекрцима и бродовима, 
исто су тако пуни боја. Пристаништа, и на Рајни, и високо 
у северним крајевима пруским, нису ни црна, ни сива. 
Можда, јер море није далеко.

Појаве немачког живота, успут,9 за око, уопште нису 
тамне. Земља, стара земља, претерано би било рећи да је 
нестала под масама немачких ствари10 које се виде дуж 
пруга, оа реке,11 или под аеропланом:12 али да делови при- 
роде, боје природе, немају више битног значаја у немач- 
ким видицима, то се не заборавља. Земља нестаје у непре- 
кидном наставку дела људске руке, зграда, радионица, а 
њене боје, врло често, у боји индустријских реклама. Ж ит- 
на поља делују већ, наоко, скоро као неприродне боје.

Густина шарених немачких ствари, дела људских руку, 
у понеком крају те земље, већ је толика, да оставља ути- 
сак вртлога боја, што природни пејзаж  никад не постиже. 
Никако пак утисак неког сивог, безбојног света, како13 су 
писци и путници били разгласили.

Напротив, слика коју треба замислити, одмах од по- 
четка, мора имати велике површине оштрих боја, огромне, 
префарбане,14 квадрате и паралелограме, и, у њима, ги- 
гантске конструкције гвожђа, у непрекидној промени. Че- 
крци, зупчане шине, пирамиде, палме од челика, њихају 
се и клизе, подржавају се, над брдовитим сводошша и мо- 
стовима. Велики, зажарени блокови дижу се усијани и 
грме, под треском модрих чекића, који би могли порушити 
читаве улице. Догађаји улични15 пролазе испод вишеспрат- 
них стубова и површина стаклених, у којима се ломе зра- 
ци. Живот се више не креће међу појавама пролећа, јесе- 
ни, или зиме, већ међу пропустима и крововима архитек- 
тонских, оптичких и електротехничких потреба. И у  тој 
новој романтици немачкој основа није сиво, ни безбојност, 
већ, напротив,16 црвенило, жуто, плаво, провидно и упаље- 
но зелено.

Чиновничка, сива, безбојна Немачка уопште више не 
постоји; у старим, сурим, кишовитим паланкама остаде јој 
још понеки траг. Ту се диже из гроба црна боја шињела, 
као17* да за то има нарочити час, који откуцавају старин- 
ски сатови.

Иначе, сва је Немачка у бојама, спољним и уну- 
трашњим. Оне су опоре за странца, али дубоке и пуне 
прелива.

Бивше сиво: куће, асфалт, честа кишовитост, нестаје 
са лредратним бојама: црвеним циглама18 „немачке“ архи-
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тектуре и „националним" бојама трамваја. Безбројни сно- 
пови електротехнике дају илузију: као да је мање кишо- 
вита јесен и мање сиво зимско небо, у сутон дана. По- 
слера/гне боје преплавише све то таласима жутог, црвеног, 
зеленог итд. Тако, да се све појаве сливају у реку чудних 
ириса.

И старој, бившој Немачкој, може се признати да је 
имала, понегде, жарку бојадисаност, спољашност једне по- 
вршине Дирера. А новој,19 пуној промена, мора се то приз- 
нати, баш као главни знак. Знак, можда, уопште, једног но- 
вог времена и промене света.

Само су шпанске заставе, декори, одежде тако сито и 
богато бојадисане, у  прошлости, као немачке. Ванредне 
боје стегова тиринжанских, баденшких, баварских, оаксон- 
ских, ханзеатских, бранденбуршких, што се још, каткад, 
виде, зачуђавају као и  грбови и сликарство тих земаља. 
Но и данашње боје20 безбројних застава трговина, трговач- 
ких кућа, фабрика, спортских клубова, прометних друшта- 
ва итд. нису мање лепе, над немачким градовима, а не зао- 
стају за бившима, по богатству шара.21

Вечерња осветљења натписа и реклама (скоро иста и 
у Паризу, пренета са шујорнжог Бродвеја), нису само узрок 
једне нове, модерне поетичности вечера и ноћи великих 
градова, потпуно различите од некадашње „поетичности“, 
већ и знак нестанка нечег карактеристично „немачког“, 
што тоне у нешто велико и интернационално.

Непобитно пак та бојадисана осветљења, пре неукусна 
и само шарена, имају сад дивних боја, до најчуднијих ру- 
жичастих и љубичастих, са лепотом горућих спектара и 
небесних сфера.

Прича о сивој, безбојној Немачкој22 је при крају. Сре- 
брне реке, долине воћњака, плава језера, добише сад од- 
блеске у ноћима великих немачких градова. Незграпни, 
беспламни немачки живот (проналазак писаца)23 променио 
се, у једну грозничаву и светлу зажареност. Земља која 
има најмоћнију индустрију боја и једно старо, недовољно 
познато, ванредно сликарство, није сива, ни глупо безбојна. 
Земља најлепших кестенова, језиво зелених пропланака, 
сад, све више надзидана у бетон, гвожђе, у стакло, светли 
се од боја и дању и ноћу.

Па и кад би била истинита прича о њој, досадној и 
бедној за око, она ће се изменити, јер ће је, ускоро, 
зазидати сву, појавама и стварима, што су дела људских 
руку, хотимична и својевољна, свесна. Знамења њена ће 
тада бити, и већ су, жуте стреле, светиљке црвене, зелене 
и беле, што гасну и владају кретањем, плави аеродроми, 
састављени од бојадисаних лонгитудиналних и трансвер- 
залних боја, зракова и блесака.
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У таквој земљи, и онај Немац, крупни и несносни, кога 
су странци приказивали избријаног, хладног, одевеног као 
чиновника24 погребног предузећа, и да постоји, морао би 
се променити. У таквој атмосфери, и главни град те земље, 
пруски Берлин, ма какав био, морао би се изменити и 
постати, у свом асфалту, и небу, боје опала, сасвим други25 
него пгго је био.

Заблуда је, дакле (међу осталим заблудама о немачким 
стварима), да су изрази пролазности тамо безбојни, тамни и 
неодређени. Напротив, пуни су боја и интензивно јаки.26

Главна црта првог утиска је: да су земља, поља, ора- 
нице, у нестајан>у, и да су градови, дела људских руку, 
већ толико мношбројни и повезани саобраћајним и инду- 
стријоким појавама, да лик немачке земље више није по 
Божјој вољи саздан, већ по профилу рада.27

Кише, олује, вејавице у  шуми; први пролетни дани са 
својим млаким сунцем и травама, међу жбуњем сухим, са 
којег се топи снег; дуг ред топола; све је то већ случајност, 
а не главно. Дна шумовитих котлина; таме у ншпражју је- 
зера, где пауци тку; висови по којима се њише класје; 
горски пропланци и ледене висоравни, којима немачке го- 
миле хрле, при крају радних дана седмице; све су то 
само излети из живота из којег изласка више нема.

Јурећи аутом, брзином без шума, или на точковима нгго 
пљапгге, износи се тело у природу, али то више нема, за 
душу, последице једног дугог живота са пољима и брдима, 
стадима и мравима, већ само утисак нечег изгубљеног и 
уметног, меланхолично буколичког.

Тако су постала споредна и немачка села и сељачки 
живот, извори толиких сазнања и чулних радости некад, 
са којима се могао упоредити само значај анималности бо- 
гатих фламанских28 и чешких села. Нису више радосна у 
својим оргијама, нити имају снаге мистичних29 заветовања, 
у гомилама, Богу. Ни њини студенци, ни гробље,30 ни ши- 
љата готика њиних цркава више не узбуђују.31 Игранке 
њине, на пољани, пред селом, заборављене су, па и њини 
чопори оваца, говеда, њина крда, изгубише смисао неопход- 
ног, као и њине свадбе и сахране лепоту слика, што имају 
сјај оличења невидљивог, у измаглицама вечерњим. Полегла 
су та села пред плочама својих малих банака, антенама по 
крововима и страховито исфарбаним биоскопима.

Мање вароши немачке, међу њима, опкољене зидинама 
средњовековним, пуне декора прошлих столећа, цркава, 
општина, замкова, кула, исто су тако несавремене. У њима 
умире прошлост.

Понеки дворац, парк, у  вези са свим својим ловцима, 
лутарима, шумарима, решио се на отпор Републици и Бер-
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лину. Верује у оиолне касарне, зидане у славу Фридриха, 
у среска начелства, од пешчаника опраног кишом, у којима 
још живе прави дуси Немачке. Паланачки разговори ту 
још трају. Читаве области немачке застале су, у рату, и 
заостале. Старо време, царски режим осети се тако, идући 
у Берлин, у  понекој варошици, тако јасно и видно, да се 
чини као да се одиграва на позорници. Сахрана неког 
бившег ђенерала, састанак, уз32 кафу, код неке старије 
госпође, понека школска свечаност, још увек су узрок ли- 
тији бивших одора, спроводу истих глава, ошишаних све 
на исту влас.88

Иако отпор Берлину долази са разних крајева, највид- 
нији је, као што је познато, на југу. Север и јут, два света, 
лутерански и католички, још се боре, али та борба већ 
више личи на навику, него на коштац. Топле и хладне 
земље, две различите метттавине тсрви, архитектуре, пипрала, 
дијалекта,84 ћуди, јеловника. (Исти осећај, ипак, величан- 
ства Уније.)85

Читава Баварска, подељена на парохије и дијецезе, 
изгубила је рат, као што се некад губио, у ратовима са 
Француском, без икакве промене у свом бићу. Ни живот 
сел»ачки, као ни беле цркве по брдима, променили се нису. 
Питања католичких црквених општина, „борбе“ против не- 
морала, бриге око усева, испуњавају живот.

Минхен раније леже и опет мирише на пиво.36* Њ е- 
гово чувено, предратно предграђе уметника је37 мртво. По- 
сетио оам га колима која су се некад звала: конфортабл. 
Међу задремалим кућама, кад су стала, изгледала су88 
као какав споменик, на тргу. (Берлин је, у  исто време, 
приредио „недељу осветљен>а“, па је на Париском тргу 
поставио, као знамење, један ауто, осветливши га, ноћу, 
свим бојама дуге.)

Тај јужни део Немачке, што се држи Аустрије (којој 
је, уосталом, сличан, по појмовима и заосталости),39 ни по 
чему се не разликује од свог предратног бића. (Са Аустри- 
јом има јединство прошлости, провинцијализам, католичан- 
ство, заједничку архитектуру, сликарство — најпосле: исту 
иреденту и видике до Бренера.) За тај крај, Берлин, још 
увек, значи варош анационалних револуционара, и с правом. 
(Берлин40 пак познаје добро своју Вандеју — са<мо,41 као 
да потцењује бескрајну снагу закулисне, послератне, ка- 
толичке, реажције?)42

Министар унутрашњих дела Немачке, по решењу ми- 
нистарског савета, морао је да се тужи државном суду 
против Баварске. — Баварска влада још даје одликовања и 
дарује титуле које су противне чл. 109 земаљског Устава!

17 Путописи I 257



Сваког пролећа, са пролећем које и у Аустрији крене, 
по пивницама минхенским заспале организације Челичног 
гилема, буде се. Капетан Ерхард и потпуковник Дистер- 
берг, имају тада дотеране, ратничке профиле. Курири лете 
до Инсбрука. На телефону су тамо мајор Папст, гардијски 
капетан фон Пранк и потпуковник Крибел. Аутоколоне и 
пописни43 мотори чекају. Ноћу, по пролетњим улицама, 
тада,44 чете организација излазе на45 необавезне вежбе, у 
околину, у велике траве, пуне висибаба.

Штампарске машине, пред зору, започињу да раде. 
Њино срце куца национално. У једној брошури кажу: „Реч 
Јеврејин, углавном, избегавамо; читалац треба, кад ово 
прочита, сам да дође до правилних закључака.“

Међутим, ни Саксонска не заостаје много за земљом 
распећа, белоплавом. У Дрезди, сред лета46 приређују ве- 
лике параде. Наочиглед данашње војске, главна је личност 
смотре генерал Фон Ојлиц, ађутант бившег саксонског кра- 
ља. На фанфарама републиканске војске, барјачићи са ве- 
ликим краљевским крунама! Говорник спомиње да би врат 
сина Ебертовог врло добро стао у омчу. О државној за- 
стави, пак, црно црвено златној, неће ни да чује.

У тој жалости за предратним и борби против Берлина 
која је, у основи, далеко од сваке племенитости и сасвим 
блиска отпору з а о с т а л и х  према сваком напретку, модер- 
ности — чији је данас, несумњиво,47 представник баш Пру- 
ска — учествују још неки крајеви. Конзервативни њини 
напори нису конзервативност слојева свесних свих начина 
владања, прекаљена, наслеђена, већ отпор у оадашњости 
примитивнијих области, против омрзнутог, „хипермодерног“ 
центра.

Тај центар је грозничав и48 од потмулог уплива цен- 
траЛних банака. Отпор западне, металне индустрије,49 пак, 
само је привидан. Она просто, каткад, изражава своје ми- 
сли. Иначе, њени докови, топионице, димњаци иду са Бер- 
лином, истим ритмом. Велики њени градови ослушкују га. 
Свирају50 исте грамофонске плоче, што Баварска још за- 
брањује својој деци.

Огромне забуне, мржње и наде сливају се дакле у глав- 
ну варош, што је куцала некад као срце бившег царства, а 
пгго сад дрхти од напара да завлада републиком. Одмакла 
од свих осталих, као да је дигнута изнад земље, прожи- 
вевши све. Она светли док су остале без сјаја. У њу се 
треба загледати.

Са Хамбургом, пред собом, као великим бродом, што 
вуче у  Америку, сва тешка од земаља рудника, радионица, 
та варош, у пуном, грозничавом напону својих железних 
ланаца, бојадисаних светлости, плови у један нови свет 
(или ролство?).
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У њој се, са високих мостова, они отпорни, пољопри- 
вредни крајеви,51 чине архаични. Већина немачких градова, 
сентиментална гаезда и банални голубарници. Она се, је- 
дина, над свима, модри као неки безмерни полип.

Револуција, после војничке пропасти, крваве уличне 
борбе годрше 1919. и 1923, као да су биле, по другим ва- 
рошима, само нереди оолдатеске, пролазни сукоби и обра- 
чуни класа, демонстрације, обмане и самообмане. У њој, 
само у  њој, као да је био дубок преврат. Победник је, из 
тог хаоса, изишла само она и побеђену Немачку52 победила 
је њена највећа варош.

У њој се све догодило, све искусило, све прегорело, 
променило.

После најдубљег очаја, земља под њом била је згодна 
за грозничав напор и фантастичне потхвате.

Огромна зидања, која су по њеним раскрсницама пре- 
дузета, а нарочито она која ће отпочети у њеним приста- 
ништима (Берлин је и досад био друга речна лука, по ве- 
личини тонаже; на једној безначајној речици), даће тој 
вароши, ускоро, значај,53 који има Лондон, као пристаницгге. 
Заосталост, пак, нарочито Минхена, у послератном, даће 
Берлину централни значај, у свему духовном за Немачку 
(што га има, за све латинско, Париз). Оно54 што се сада у 
Берлину догађа и што се мисли, има тамну силу тежишта 
једне страшне масе и притиска крви, на мозак једног не- 
прегледног организма.

Пре опиоа, треба рећи да се, све више, американизира.
Победа француска била је херојска и војничка, над 

Пруском. Победа трајна, над Берлином, чини се да је 
американска.

Берлин, са иронијом, и пун силине, посматра своје 
противнике у земљи. Сви ги баварски, саксонски, нацио- 
налистички проблеми, у бескрајном броју берлинских ба- 
нака, иза великих, стаклених прозора, где трезори челични 
крију своје оклопе, плаве као подморнице, значе само ситне 
бројке. Немачкој, великој, светској, при њеном новом, по- 
слератном кораку, те препреке не могу сметати. Но та иста 
варош дрхти, сагнувши шију, у јарам од американског 
злата. Постаје једна велика берза, на којој се мисли аме- 
риканским подацима, курсевима и интересима, скоро би 
се могло рећи: за величину и потребе ХЈЗА. (Нека55 никог 
не вара дволична глава тог божанства. Берлин је силан56 
лицем према Истоку, а понизан лицем према Америци.)57

До рата, та варош — после Лос Анђелеса58 друга на 
свету, по запремљеној површини, после Њ ујорка и Лон- 
дона трећа по броју становника — припадала је59 војничној 
Пруској. Оада она потпуно влада свом Немачком и,60 што
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је вшпе, нервима свих Немада, на свету, покорним јој, па 
и нешжорним. Још дрхти од оног што је преживела, а ко 
зна, тек сада — претовариште Америке и Азије — шта ће 
доживети?

Док се иде тој вароши, Немачка се преполовљава, као 
два висока зида који се љуљају — земља према предратном, 
главна варош према послератном. Пола Немачке је такво61 
да би се о њој могли писати само романи, а друга половина62 
таква да је  може приказати само филм. Међу тим двема 
половинама: прошли рат.

Ничег инфамнијег, уосталом, од те жудње: да се пред- 
ратно настави, као да ништа било није. Као да између 
предратног и послератног, у  свету, не почива девет мили- 
она мртвих и не клечи63 деветнаест милиона намучених. 
Као да међу том прошлошћу и садашњошћу не тече река 
година и година, у којима су се понављале, сваки дан,64 
идиотске театралности, громопуцателне глупости и неиска- 
зане патње добрих и племенитих и понижених, за једну 
узалудност свих њиних нада. Сен тог рвања,65 предратних 
инфамија и послератног, нигде се тако јасно не оцртава као 
на тлу Немачке.

(Као66 да је цела једна половина те силовите земље 
само зато, да мучи и спутава ону другу полу. Л аж  која 
трчи од села до села, шапат што ћарлија по паланкама 
оданим прошлости, о новом паду марке, о повраггку цар- 
ства, о оргијама и расипању Берлина, о хапшењу деце 
у Рајнекој, о Пољацима, понавља се сваки дан.)67

Као да има неколико милиона суманутих, мајмунеких 
критичара и крештавих кукумавки, по свим гранама, не- 
мачка Република с дана у дан бива засипана алармантним 
вестрша, подметнутим несрећама, ироничним питањима, 
злурадим кикотањем. Ако се Берлин и68 најмање осветли, 
из сопствене земље полете мућкови, роткве, кромпири пре- 
кора, захтева, увреда, све у име једне прошлости, бескрајне 
као неко69 небо и рај, по коме се возикају цар Вилхелм, 
адмирали, канцелари, са којих ва народ цури мед и 
млеко.

Због тог упињања из петних жила70 да се врати та 
немачка прошлост, за странца који је читао Гогоља, по- 
неки делови -Немачке биће занимљиви, али и суморни. Не 
може се замислити ништа очајније, од кишовитог вечера, 
по пивницама Аутсбурга, при читању баварских новина, 
њиних уводних чланака и дневних вести, или нека све- 
чаност јутарња и корпоративна манифестација студентства, 
у Јени, са тихим величањем реванша.

Да је  немачки народ тучен у једном страшном рату, 
томе на немачком земљишту и нема трага. Разрушених
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утврђења итд. има само на морској обали и до њих странац 
не стиже. Он има илузију потпуно неоштећене земље.

(Но71 колико пута може, изненада, путник, ако је осе- 
тљив, да примети тегобу, и немачку, после једног великог, 
изгубљеног рата, по провинцији!)72

У Дрезди, после дивног сумрака, што се спуштао у 
широка, таласаста брда, у  лужичка, сорбска73 села, што 
вароши дају дојкиње, са терасе код Белог Јелена, гледао 
сам како по реци плове и такве олупине74 какве се само 
још код нас, на Дунаву, могу видети.

У Мајсену, хиљадугодишњем граду чувеног саксон- 
оког порцелана, ведео сам лолицајца одевеног тако неуред- 
но, као да је тек био стигао из Румуније.

У Лајпцигу, у мраморном холу хотела „Асторија", уз 
џез, уз Американке, једва да је играла која Немица; вече- 
рала, ма колико била жељна вечерњег „изласка“, сасвим75 
извесно није. У малом позоришту гостовао је  Басерман. 
Публика је  била обучена јадно.78* Не само зато77 јер је 
штедљива, већ и због послератног сиромаштва свог.

У богатом Франкфурту, чим се изиђе са станице, ша- 
рени се фасада варијетеа Зимске баште. За странце. (За 
предратну Немачку то је значило проституисање једног 
главног трга вароши.78*

Ако се проведе дан у отменом и чистом Дармштату, 
чини се као да је  рат завршен, цинизмом79 немачким, у 
згодан час. Но ко изиђе на ма којој малој станици, према 
Хајлброну, наћи ће80 сасвим запуштен намепггај, лљу- 
ваонице и патос. Возна карта ми је дата у мраку, као и 
пртљаг, а светиљке упалише тек на пет минута пре долакжа 
воза.

У Визбадену, познатом купалишту, под81 окупацијом, 
после концерта,82 у великој концертној дворани Курсала, 
у раскошној трпезарији, вечерао је, са својом пријате- 
љицам из Енглеске, коњички официр, у одори ирских 
гардиста — чију83 је боју, на почетку Ридиншке баладе, 
споменуо Вајлд, а коју су популарисали бојови и гру- 
мови по целом свету. Келнери су га служили као кнеза и, 
ма колико то била непријатна истина, публика је и њега 
и његове другове посматрала са понизним страхопоштова- 
њем, које би, предратним немачким педагозима84 било уж а- 
сно и неподношљиво.

Не само да су неки крајеви Немачке осиромашили и 
застали у једном битисању баналном и безначајном, већ 
је Берлин одмакао85 толико, да је једини занимљив за 
странца.

(У86 њега сад воде сви путеви, њему јуре сви возови, 
из њега излећу аероплани,87 разносећи новине. Као једна
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централна пошта је, централна болница, породилиште, цен- 
трална полиција земље, трговина, коцкарница и централни 
хотел, пивара, па, кад би то прецизно одговарало осећају 
узалудности свега што је  људско, и централна лудница.)88

Идући Берлину, баш због те послератне централности, 
он постаје, привремено бар, занимљивији од остале Немачке.

Та метропола, што се много изменила, што не жуди за 
прошлошћу, већ за будућношћу, хпто подучава, заповеда, 
ломи, вара, трује и храни, оама по себи вреди да се упозна 
уздуж и унакрст, баш зато, јер је скроз модерна, са новим 
профилом, без оног бившег, под шлемом.

Реч опасност ту, можда, нема оправдања, иначе би се 
могло рећи89 да Берлин има сада далеко опаснију снату 
неш што је имао.90 Везује за еебе немачке земље, како још 
никад, за њега, везане нису биле.

Сматрајући се некад Спартом, а овоје јункере спарти- 
јатама немачког света, узнемирен је сад у91 свом неохеле- 
низму, бескрајно паметан, демократисан, али не и силовит 
према бившој својој савезној држави, тако да би се могло 
рећи да личи пре на неку Атину, после страшног рата, 
којој су, уз свирку фрула, порушили утврђења, упропасти- 
ли флоту и одузели колоније. (Наравно,92 то би се могло 
рећи само да је ико, икад, помислио да упоређује Прусе 
са Атињанима. И93 узевши у обзир, донекле, и фруле согг- 
ствене немачке пешадије.)94

Неоспорно је, међутим, да је велики рат завршио не- 
мачко уједињење и да Берлин, оставив оад Баварцима да 
се сматрају спартијатама, постаје немачка Атина, више 
него што су то Минхен и Беч икад били. Атина, у смислу 
нових појмова и душа, у  омислу политике, администрације, 
финансија, а нарочито живота, па и концентрисаности бив- 
ншх стратега, философа, банкара, мецена, демагога, хетера, 
играчица, глумаца, комедиографа, па и Семита.

На први поглед претерано иста1кнуте, ситнице, ипак, 
доказују власт, што све више расте, тог центра, не само 
за Немачку, него и за све Немце.

Све ципеле у излозима те земље95 по берлинском су 
калупу. Сви модели тоалета по његовим96 журналима. Само 
се његова97 берза, у ствари, ослушкује. А не постоје више 
виртенбершки хуоари, баварска војска, саксонски пукови, 
него једна нова Одбрана државе и Одбрана полицијска 
(обе на принципу мале, али силне и одличне, натгабне98 
војске), што је потпуно јединствена и чији је мозак у 
Берлину, као и банака немачких, као и немачке науке, 
књижевности, уметности, па и спорта.
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(Биће99* Пруске је опоро, хладније од јужних крајева. 
Њени су додири далеко мање углађени, јер је  без културне 
прошлости југозападне Немачке, али је послератна, изме- 
њена, модерна и радна, штедљива, издржљива. Централни 
положај Немачке, то је већ свакоме јасно, вредност је не- 
прекидна, координате њеног економског и психичког стања 
су, за Европу, судбоносне, а сада зависе од Пруске и Бер- 
лина. Берлин пак има гигантске успехе, а фа-нтастичне 
потхвате и намере.)100

Берлин, седамсто година, био је нико и ништа међу 
немачким варошима. Без прошлости је и нема силуета 
париских, нити, уопште, ни издалека, може бити архитек- 
тонски појам, као нпр. Рим, Праг, или Москва.101*

Страховита и безмерна маса кућа, на малим водама, 
где су имали своја насеља сорбски рибари, Берлин102 је 
још недавно био, свакако, једна од ружнијих103 европских 
вароши, без архитектонског лика и карактера, незгралан, 
зидан бвз икаквог плана. Бесмислен, ужасан у својој про- 
страности и насељености без реда и правца, он је нарастао 
за последњих педесет година толико да, уопште, није могао 
да се памти друтаче, но као један страшни сан од цигле104 
и улица, прљаве боје. У ствари, и тада се могло приметити 
да има два дела: старији, тзв. Фридрихова105 варош, и, но- 
вији, тзв. град Шарлоте, међу којима је-шума, некад ло- 
випгге, а сад народни врт.

Варош Фридриха Великог, једна права улица, „Под 
липама“, немачким дрвећем, била је први покушај, пре 
двеста година, да се Берлину прибави архитектонски ка- 
рактер и профил.

Попгго „центра“, у  ствари,106 та варош и нема, тај „ста- 
рински део“,107 и данас још, није без значаја. Почиње 
Бранденбуршком капијом, што смета саобраћају, али што 
постаде знамење бившег Берлина. Она је зидана само за- 
то108 да би пешадија пруска, при свршетку војничких пара- 
да, могла проћи под стубовима и зидинама „дорским“. Над 
њом је Победа на четвороспрегу, коју су Наполеон и Пруси 
носали тамо-амо. Завршава се пак та улица Опером и стра- 
жаром у античком стилу, пред којом леже стари топови.
__Ако и није, тај део, пун ,,грчких“ силуета, _био онолико

пријатан и сентиментално угодан оку, као имитације грч- 
ког и римског у Вајмару, или жудња за пропилејским109 
силуетама у Минхену, он је ипак имао неки карактер и 
лепоту, што их грађевине царева110 баш нимало немају.

Не може се замислити ништа отужније од гломазне111 
имитације ркмског Св. Петра, коју је дао сазидати цар 
Вилхелм, сред те вароши.
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Нови Берлин, у пуном развитку, као поплава, прешао 
је преко тог профила. Његов лик биће, и већ је, сасвим 
другачији.112

Његовом бићу припадају железничке пруге, што му 
иду, и што, у бесомучној јурњави, вибрирају као запета 
ужета, кроз пропусте, скретнице, станице. Ж елезничке пру- 
ге опасују га и, са њиних високих мостова, једино, утледа 
се права слика те вароши. У зеленилу, што је многобројно 
и пространо, то су улице без форме, без архитектуре, слич- 
не, прљаве боје. Маса тешког, тамног, из које се не уз- 
дижу, значајно,113 фасаде, већ у којој су значајне форме 
саобраћаја, саме по себи, степенице, тунели, кањони закрче- 
них улица. Пошто централне станице нема још, то их има 
десет. Има међу њима старих, црних од гара, на које сти- 
ж у брда животних намирница и робе. Великих складишта, 
међу кулама гвозденим, за петролеј, глобусима пуним воде, 
дизалицама што штрче114 из канала пристаништа, у вези са 
железницом. Има међу њима новијих, буржоаских, са ро- 
мантиком великих, брзих возова, што возе на плаже, у 
Париз итд. и мањих, за гунгулу чиновника, школске мла- 
дежи и радништва, што се смењују, одлазе на рад, враћају. 
Над земљом, укруг око вароши, јуре варошке железнице; 
унакрст, под земљом, као у мравињаку, подземне. Бродови, 
пгго прођу каналима, према тој безмерној вреви, тихи су 
и холандски поетични, скоро идилични. Њима не путује 
нико, сем парова.

Те саобраћајне слике, јурњава возова, над земљама 
и под земљом, много су битније у профилу Берлина од 
великих фасада и ништа ми није помогло да угледам свет- 
лост и таме, на лику те вароши, као јутра и вечери, подне- 
ва115 и поноћи, што сам их провео јурећи, изнад и испод 
слика и догађаја њених.

Толике стотине хиљада душа иду тамо-амо и враћају 
се,116 тим возовима, сваки дан, њеним117 раскршћима, пре- 
лаоима, да нема маске људских ликова која се ту не по- 
каже и не ишчезава. Возови стају само зачас, тренутак тра- 
је отварање и залупљавање свих врата, па опет нестане дуг 
ред прозора и лица.

Брзи возови којима се возе богати, полазе нечујно у 
ноћ, редом црвених кола за спавање и осветљених возних 
трпезарија. Угојени људи, што су, у  Берлину, решили 
тога118 дана место неког новог стоваришта бензола, продали 
десет хиљада метара челичних полута за лифтове, учество- 
вали на седницама управа банака, њине жене, мирисне, 
високе, плавих очију, и, у последњем тренутку, понека сен- 
ка, што ће те ноћи опљачкати бриљанте, или постати 
убица.
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Ујутру стижу раднички возови, оа хиљадама качкета 
и смрадних цигара, што се за цело време крију иза првих 
издања новина. Са њима девојке лродавачице, врло ку- 
кате и чврстих колена, што ће ручати исечене кобасице, 
међу кришкама хлеба. Сви без речи, без смеха и погледа. 
За тренут, кроз окна, њима ће се указати висока кула 
бежичног брзојава, зелена поља тркалишта, грандиозва 
фаоада неке фабрике, споменици, терасе кафана, али они 
то ни погледати неће. Читаће перверзна убиства и крађе 
ноћашње, нова зидања, што се предузимају, и лет, над 
океаном, сребрног Цепелина.

Станице те изгубиле су давно бивши смисао, оне су 
присне и као један део куће. Возови немачки толико су 
многобројни, брзи, јефтини, и  тачни, да се масе крећу од 
вароши до вароши, као од ћошка до ћошка преко пута. 
Сат-два путовања, за послом, свакидашњи су.119 На једној 
од главних станица, путник улази у лифт, који га спушта 
у земљу да би га одвео право120 у хотел. Сасвим сиромаш- 
нима даје се не само преноћиште, што морају да одраде, 
већ и карта железничка, до завичаја.

Са висина тих станица, Берлин се види најбоље; из 
тих возова, што пробијају, уздуж и попреко, његово црно 
море непрекидних саобраћајних појава, што се ноћу пре- 
творе у игру светлосги. Стати, зачас, у тој вреви, значи 
видети горах и тежак живот, изнурена лица. Маске рада, 
тегљења, радничке, женске, девојачке, па чак и дечије. 
Масе, бруталне кад се журе, смешне121 кад се враћају с 
пива. На тим јавним пругама, којима сваки дан, до ста- 
рости, иду, оне су122 као код своје куће. При повратку, 
ноћу, сасвим изнурене123 од рада; прво мушки, без икаквог 
знака неге, после женске, често са знацима уздржљиве про- 
ституисаности, што је „безопасна",124 а олакшава живот.

Негде, знао сам, да сав тај радни свет — а тамо нема 
никога ко не ради — има своје чисте болнице, дечја за- 
бавишта, крчме, поља спорта. (Каса радничких болница, 
организација је свих намештеника, што зарађују месечно 
мање од 225 м., — отприлике 3.200 динара. Плаћа се 7%. 
Две трећине од тога плаћа радник. По 3%12б даје се за бес- 
послене. Половину плаћа послодавац. Постоје осим тога 
осигурања.) Па ипак, основни утисак, видевши те масе, 
остаје таман. Горчина, жучност, очајни израз лица чешћи 
су. Каткад се чини, под Берлином, као хиљаде бедника 
да вечно зидају неке, недовршене,126 пирамиде.

Међу том масом, што је  прилично једноставна, и по 
изразу, представници средњег сталежа имају, у себи, мно- 
го вжпе глумачког. Док се шире радне масе разливају кас 
тешки, мрачни таласи, по саобраћају, људи и жене сред-
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њег сталежа појављују се чешће у пози. Каква конфузност, 
преподобност, при заузимању места, при растанку, при 
љубазности! Какав цинизам!

Журећи, за послом, мушки су сви слични, без каракте- 
ристичног у масци, сем фризуре (шишање целе главе; 
мало127 косе, са раздељком, на темену). Апсолутно нееро- 
тични сценоки, они не прате, никад, жене погледима, нити 
им досађују. У том погледу, Немачка, далеко је, на улици 
и у саобраћају, над обичајима европским. Но у исти мак, 
ти иначе крупни, пословни људи, имају непријатне очи и 
покрете воштаних фигура, често под цилиндром (иду пеш- 
ке, и трамвајем, чак и у фраку). Ж учни и тврдоглави, је- 
дан према другом, до зла бога.

Жене, очију боје бршљана и ванредног плаветнила, до 
љубичастог, имају, кад нису у тренчкоту,128 чудне аранжма- 
не гардеробе, а као главну црту телесног састава: готичку 
слабост груди и инферналну снагу трупа.

Улазећи и излазећи, из станица и возова, исто тако за- 
послене и бруталне као и мушкарци,129 оне имају ипак ста- 
ринску пажњу према старијој жени. Устају одмах с места.

У њиној маси, журби, без икаквих црта руменила, 
пудера,130 крејона, избријаних обрва, повећаних зеница, 
подужених трепавица, честа лепота њиних ногу, бедара 
и ребара пролази неопажена. Сентименталности код њих 
нема, као, уосталом, нигде и ни у чему више, у Немачкој. 
Без кокетерије, свршивиш послове, одлазе оне, тим во- 
зеивима, својим131 љубавницима, готове, успут,132 и на нова 
познанства и прекобројне састанке, прибрано и журно, ако 
то само доноси користи и олакшава живот, без икаквог 
боваризма. Мушкарци их сачекују, при излазу из стани- 
ца,133 поређани један до друтога, са захтевом прецизне 
тачности, на минуте. Ко задоцни губи право на верност. 
Ко год није, блатовремено, стигао на своју топографску 
тачку, нека се мане свих нада. На његовом месту нашао 
се друш.

Носити, дакле,134 у сећању слику Берлина, онако као 
што се, целог живота, до најситније боје, јасно, може пам- 
тити лепота Млетака, немогуће је: не само зато што је 
Берлин зазидан и огроман, већ и зато што је непрегледан, 
дубок, а не висок. У њему се може учествовати, као мрав, 
али се гледати и пасматрати не даје.

И она једина, историјска његова срж, архитектура Фри- 
дриха, арсенал, стражара, античка маска,135 једне четврти, 
„Под липама“, ред грађевина, у грчким позама, на које су 
пруски официри тако радо бацали око, размепгген по 
егзерцирном правилу, са равнањем према Бранденбуршкој
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капији, мада има у себи лепоте, заборавља се; не само зато 
што је давно застарео и што са бићем Берлина нема до- 
дирних тачака, већ и зато нгго је затворен, као нека ка- 
сарнска авлија.

Берлин је  толико на равни, толико баналан, и у баро- 
ку прошлости, да ни вилхелминска монументалност не по- 
стаје супериорна и карактеристична, у том мору од црвених 
цигала136 и зидова прљаве боје.

Тек у непрекидном покрету возова, кроз окна, без 
икакве прошлости, јавља се нека сасвим садашња и мо- 
дерна лепота те вароши, ужасна, у безмерном свом броју 
истих појава, улица, просека, тунела, кејова, бескрајној мо- 
нотонији лавиринта у асфалту.

Но та лепота зазиданости, одељености од догађаја на 
облацима и у даљинама, осети се дубље још, под том ва- 
роши, у тунелима електричног саобраћаја, из којих се из- 
ненада стиже на површину, у слику каквог трга, моста, ту- 
тњаву неког раскршћа.

Саобраћај Берлина је ритмичан, ни пешак, ни сред- 
ства137 не крећу се више по могућности, случајности, већ 
по знацима светиљки, што висе над улицама. Кад засветли 
црвена, све стаје, кад сине бела све се упозори, кад сине 
зелена све јурне. Пред онима пред којима је црвена, на- 
стаје пролаз, они што им сине зелена, иду, иду, они над 
којима је бела светлост, прибирају се, осврћу, припремају. 
(Све је го ипак дубоко бесмислено.)138

Дотле, под земљом, јуре вагони,139 жути и црвени, 
каткад паралелно; тако да се, иза прозора, као сабласти, 
једно време, виде многа лица, што после нестају, у 
земљу.140

Излазећи, стиже се у  раскош, у беду, из станице у 
луку, са тераса позоришта у празни трг поноћи. Међу 
гомилама, пгго врве доле и горе, протичу као реке. Са 
лицем од хиљаду лица, што се, можда годинама, иста,141 
неће срести.

Колико пута тако, стојећи на степеницама, што саме 
иду, и не слутећи, био сам близу самоубица, жудних бра- 
коломница, гладне деце и задовољних кесароша. Сви су, 
заувек, нестајали за мене, у тој гушули, у којој се почне 
друкчије да мисли, осећа и  дише, него по селима, палан- 
кама и обичним варошима.

Колико пута сам, из тог мравињака људског, из тих 
сабласних ватона (у којима влвда гробна тишина, као међу 
луткама од воска), излазио и налазио сасвим непознат крај, 
мада је  то још увек био Берлин, тако да сам најпосле 
напустио и то, нашавши увек слике људске патње.

И тај утисак, завршни, нисам могао да угушим ни у 
радости лета, виооко над њим, одлазећи авионом међу обла-
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ке,142 у грмљавини три мотора, над околним боровим шу- 
мама, многобројним језерима и пешчаном, берлинском рав- 
ницом, у којој се та варош, тако огромна, чини толико не- 
очекивана и несхватљива.

Уосталом, ако је Берлин Фридриха Великог још само 
једна вечерња слика, и ружна, предратна, вилхелминска,143 
метропола је у нестајашу, а лепота Берлина у грађењу и 
зидању, што су отпочела и што ће, ускоро, почети.

Сазидан насилно, као и Петроград, има снагу непри- 
родности творевина вавилонских, замишљених и остваре- 
них, без помоћи природе и против природе. Ван логичног 
места у земљи,144* ипак ће увек привлачити и такав 
какав је, без прошлости, без архитектонеког профила, јер 
је у свом бићу више готски него сви стари и славни не- 
мачки градови заједно.

Президао је већ своје ћошкове, грозне своје пред- 
ратне фасаде, а сад залази шест спратова у земљу, и диже 
се десет спратова у вис, једном новом архитектуром, меха- 
ничких облика, што воли само челик и стакло. Стакло у 
великим понршинама.

Пошто је годинама држао, штедљиво, тесне и заста- 
реле своје жуте аутобусе (око којих се бори, као око тен- 
кова),145 добиј.а сад нечујне, модре и мрке, нове, што су 
огромни блокови, као квадратирани слонови. У њима, кроз 
стакло прозора, цео се Берлин учини подземан и све нгго 
је видљиво и улично, пролазно, у смислу и непостојећег, 
без146* икаквих закона и препрека, помоћу гуме и асфалта.

Дуж својих канала, Берлин је још миран,147 холандски, 
засађен кестеновима. Толико пута потресло ме је, у  ки- 
шовитим јесењим данима, када провејава и снег, да туда 
прођу и барке пуне воћа и  да још могу да удахнем мирис 
лета. Ускоро, међутим, ту ће долазити бродови из Хам- 
бурга, са храном и воћем из далеких земаља, а у западној 
његовој луци, где сам ја  гледао устајале житарице и угља- 
рице, псе и напуштену децу, стајаће,148 н<а простору од 
35 хектара, крај једне станице за 1.000 теретних возила,149 
централна зграда тржишта намирница, на велико, што ће 
бити и највећа своје врсте на свету, а кроз чије ће ста- 
клене кровове Сунце зимско ломити зраке, у бојама меса 
и плодова афричких, америчких и азијских.

Тамо где су сад прљави зидови, плотови и клозети, 
иза станице Фридрихштрасе, колевке проституцијеицентра 
позоришта и варијетеа, спајаће терасе сједињених бер- 
линских станица, осам спратова под земљом, шест над 
земљом. Или зграде Берлинског саобраћајног АД, у об- 
лику елипса, парабола, куле углачане од ротације, петна- 
ест спратова у вис, у тишину, где ће имати терасу кафане.
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као што је  има сад хотел „Еден“, са шумом шедрвана, уз 
свирку меланхоличног, стишаног џеза. (Зграда је150 уоста- 
лом, пројектована само на 25 година, јер се сматра да ће 
тада, већ, бити нових промена!)151

Засад се тек дижу огромне скеле код моста Јановиц, 
на тргу Александра итд.152*

При изласку са берлинске станице, странац за собом 
уноси у ту варош и свој велики пртљаг предрасуда.

Берлин, мисли, та то је хладни север, касарна пруска, 
глупа и  одурна. Да сад излазим у ружичасту светлост 
Саге 6.е ГЕзг, био бих у Паризу153 што се вечером диже са 
земље и лебди, као свака права лепота, у трептавом зра- 
ку!154

Пред станицом берлинском, међутим, каква црна гун- 
гула, дуж мрачне боје кућа! У маеама неки механички 
подстрек, дуж155 сокака нека дубока потамнелост и сумор- 
ност. Нигде, на завршетку улица, брег, видик, никаква не- 
беса. Небо се види као из подрума.

У првим моментима берлинским, причињавају се, као 
фатаморгане156 дивне, земље сунчане, лаке, латинске, са Па- 
ризом, Фиоренцом и Римом; незаборавне чак и оне друге, 
источно: Пољска, Русија, Румунија, „заостали“ део Европе, 
где још има коња, колиба, топлих јесени у којима живе 
сањала, пролећа,157 мирисних од отопљеног снега, која 
удишу сладострасници, и бескрајних ноћи, за пастире.

Берлин, међутим, гута угаљ, кроз све своје подрумске 
прозоре. Врева у  њему непрекидно је мучење, журба и 
ћутање, у треску жутих трамваја, аутобуса и камиона.158 
Непрекидна његова тегљења настављају се; пролазе кола у 
која су упрегнути гломазни159 коњи, велосипеди са три 
точка, разносачи нгго газе педале као да су епилептичари,160 
и масе, слепе и страшне масе што иду, иду, на глави са ци- 
глама,161 блоковима, зидовима, мостовима, фабрикама и 
димњацима (што све заједно није чак ни прашина).162

Ж ивот радника је ту стандард163 за све животе, ритам 
творнице норма за све догађаје и доживљаје. Атмосфера 
је увек фабричка. (У свему једна очајна и префарбана 
Америка.)164 То су први, само привидно тачни, утисци.

Осећај,165 дакле, нечег врло туђег; потпуна антипатија.
Али тражећи да ту варош упознам до дна, полазио сам 

да лутам у њој, увек изнова, почевши од тих станица. 
Ускоро, имао сам осећај сажаљења и другарства, јер сви 
су 1се мучили и нису били друто, до ми сами, у другим 
животима. Друкчији него Словени, ипак су ти људи били 
као и други. Бескрајна сличност људских гестова и реф- 
лекса, на целом свету, па и ту.
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Кад сам осетио то, одлазећи и долазећи на тим ста- 
ницама, мада сам тако имао оштре и опоре утиске дошљака, 
осетљивост за разлике, приметио сам и онош  пгго је  тачно 
само у  баснама, у баснама о Прусима људождерима.

У добру и злу, они су успели да свет о њима прича. 
О њиним железницама, као о чуду тачности. (Године 1928. 
толике катастрофе!)167 О пруском чиновнику, махиналне, 
необуздане вредноће. (Треба видети жвакање берлинских 
похптара, иза прозора, са спупггеним натписом: „привре- 
мено не ради“!168 Итд. итд.)

Изишав на берлинску улицу, по којој заиста не ходе 
анђели, од неке нарочите, пруске грубости нема, видех, ни 
трага. Станице берлинске отворише ми пут у унутрашњост 
Берлина, осорно, али и непосредно, као некад пруске ва- 
рошке капије. Пред њима, нема индиферентних квартова, 
него врло значајних делова вароши. Ко стигне у Берлин 
аутом, мада је то модерније, улази кроз зеленило и тише, 
без дима, тутњаве, великих ефеката и декора стизања во- 
зова,169 и има утисак благ, леп, старински, као они што 
су стизали у поштанским каруцама. (А170 није збиља тако: 
да на берлинској станици путника дочекује нарочити жан- 
дарм, са плеханом плочицом броја таксија, у који мора се- 
сти. Био је само покушај нечег сличног, да би се убрзао и 
олакшао начин узимања кола, пред станицом. Иначе, први 
додири са берлинском улицом нису гори од париских, јер 
није ћудљив.)171 Начин пруски је хладан, без наполитан- 
ског шарма, али и без оне брзе и сувишне интимности јуж - 
њака, што, са љубазношћу, преноси и  своје буве. Дочек за 
оне172 који живе хватајући лептирове, на берлинском 
асфалту, помало је тврд. Старих Германа, што воле храс- 
тове, више нема; своје тле173 они сад знају оамо као топо- 
графију наслага и слојева крома, карбона, калија.

Но басне о Прусима остају и у Берлину басне. Нису 
ни тамо сви носачи кракати као бивши померански гре- 
надири. Има их и тамо о-малених,174 који једва дишу под 
пртљагом, сасвим невојничког и безопасног држања. Уоста- 
лом, једна трећина берлинског радног света дошљак је, 
пореклом Пољак.

Истина је да су немачки запт и педагогија успели да 
створе175 нарочите главе, и мозгове, што су у седамдесет 
милиона прзшерака исти, што има за последицу нарочите, 
другде невиђене, слике берлинске калдрме, али су то ипак 
увек они исти буфони, прах и сујета, и пепео на крају, 
као и  ми, па били писмоноше, мали чиновници банака176 
или прави Берлршци, од оних што, са више, или мање 
отмености, са више, или мање неукусном,177 гардеробом,
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јашу178 коње, свако јутро, у шуми, пред Бранденбуршком 
капијом.

Те сличности глава толике су већ, да их је скоро не- 
могуће распознавати првих дана,179 и сведочити, за овог, 
или оног, било180 би скоро немогуће.

До пароксизма родољупци, понављали су и трубили да 
су свет за себе. Отуда осећај, у сваком странцу, потпуне 
туђине, у Берлину. Сад, после изгубљеног рата — због 
савезника својих, како кажу — оиет желе да буду сами, 
у својој херкулској самоћи. Отуда осећај немоћи, у сваком 
странцу, кад им приђе, у Берлину.

Па ипак, та американизирана, чиста и рационална (без- 
бројне одредбе, егзерцирна правила Општине), берливска 
улица, при првом погледу има у себи толико уздржљивости, 
озбиљности, па и племенитости. Пред женом са малим де- 
тетом, пред болесником, трамвајџија и најгора гурала нате- 
ра на ред. Прво место до врата припада инвалидима, 
огаптинским решењем и наредбом управе Саобраћајног дру- 
штва. Ма каква се незгода дешла, та маса, што збиља нема 
времена, сама се нуди да сведочи, да помогне и праведна 
је, тврдоглаво бранећи истину. (Скоро да се не верује да су 
то они исти мозгови из 1914.)181

Први мој осећај за њих: муче се, муче се и напрежу. 
Устрељени су стрелом жудње да подижу брда, да преносе, 
ма шта, али да зидају. Нису зли; ударени су громом вави- 
лоноким; не виде да је све пролазно; забораављају своју 
душу; као у немачким причама, ђаво им односи сенку; 
ископали су Троју, али никада да стану, да стану и да се 
загледају онамо, где је „горе“ и „доле“ исто, где је мир 
и лепота коју је певао Мезомед. Седе, седе по трамвајима, 
главе, трбуси, задригли вратови, од пива набрекле лешине, 
иду, иду да служе паробродима што пресецају океане, 
ноћним летовима Кенигсберг—Москва, банкама што задиру 
у Чешку, рудокооима у Боливији, швајцарским хотелима, 
и непрестано, трагично показују исти пут и тим млади- 
ћим-а182 што седе крај њих, одличног стаса, плавих очију 
што су задивиле Римљане, у чијој грозници дрхти та 
вечна, ванредна жуд сазнања, конструисања, готике.

Али и кад би се, при тим првим корацима по берлин- 
ском асфалту, видео само брутални, пруски ред, скученост 
и тескоба, што људе сврстава, као што су поређане, порав- 
нате дебеле немачке цигаре, по дуванџиницама берлинским, 
зар не би требало, и онда, веровати188 да и то мора утонути 
у пролазност и променити се?

И зар због тога, не признавати, тамошњим матерама 
исте црте, као и другде — појмовима184 о части, о дужно- 
сти,185 исту вредност, а искреност сваковрсних људских
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патњи и жуд за радошћу, што се крије на дну сваке, 
па и најболесније, психе?

Зар иза синтеза и „утврђених“ одлика немачких и 
зала пруских, није бескрајна компликованост привидног 
и,186 што је више: будућности?

У Паризу, чинио ми се прави поет онај бедник, под 
мостом, што, кад се испава,187 купи пикавце и  што, крај 
алкохоличарског дрхтања и „птит верола“, певуши, јер му 
се живот чини диван, чим је  зима прошла.

У Берлину, опростио сам све што је  несносно, видевши 
да сви шофери са захвалношћу примају напојницу од 5 
пфенига (око 70 пара), јер се пријатностима, и најситнијим, 
од живота, више не надају.

Људе, дубоко хумане, видео сам и у оним бицикли- 
стима, разносачима, што се пробијају међу трамвајима, 
аутима и теретним колима, са збиљском опасношћу по 
живот,188 што се свађају, па и грде,189 али не застајући, јер 
немају времена. („Ух, звизни себе по њушци, за мој ра-

Дан је отпочињао, на берлинском асфалту, суморно.190 
У неком оловном свитању, улица је масна од бензина и 
гума. Јаве191 се млекаџије, иза ћошкова, где као да не 
чека нипгга добро. Пећинска нека светлост и ваздух. Час 
пијаница.

Безмерни ред празних прозора банака и уреда. У 
једном излогу мртвачки сандуци. Проститутке се враћа^у 
с посла. Непрекидни силазак раденика подземним трамва- 
јима. Тама и беда капија на великим кућама. Кафане, са 
кафом као устајао192 чај, што се зове „моха“; ракијама го- 
рим од лударе. У те кафане залазе туробни људи. По- 
четак дана, бесмислен, као и гунгуле, што ускоро затим, 
по раскршћима, настају. Берлин је,193 јутром, несхватљив 
свет, уверен сам, за неког Африканца, или Азијата, уопште 
за сваког ко је год видео, ма само једном, шуму наранџа, 
или ружичастог фламинга.

Тешкоћа зараде, живота, толика је још — они су 
уверени због изгубљеног рата — да се Берлинци буде мрзо- 
вољно, да су при кафи јутарњој песимисте и циници, а 
тај осећај огорчења, код оних што јашу194 у  Тиргартну, под 
старим мелонима, и сад још, после десет година, личи на 
психозу пропалог карташа и самоубице.

Прва личност берлинске улице, што је ведра, у  својој 
зеленој и плавој одори и што се не заборавља, јер је јако 
сликовита, је жандарм. (8сћи1гроШгеГ, всћи-ро.) Ванредно 
ауторитативан, љубимац је Берлина. Покорава му се пру- 
ском, војничком покорношћу.
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Велики, тврд момак, стоји неломично сред гунгуле, или 
корача дуж кућа. Ширећи руке195 гвоздено, а не аљкаво, 
управља саобраћајем, ироничан према људској глупости, 
немилостив196 према ћудљивима. (У197 пози распетог бива, 
кад је асфалт мокар од киша, каткад и прегажен!)198 Даме 
које саме возе, а  то је у Берлину тешка вештина, кокетују 
са њим, јер је леп и опасан.

Не само да је  врло учтив према странцу (под условом 
да овај199 зна немачки), већ изиграва и улогу хуманости 
и херојства при експлозијама, пожарима итд. Шармантан 
је, по наређењу, кад заустави цео саобраћај, да би прешла 
нека дечја колица. (За то време, та иста варк>ш, пгго ко- 
кетује са човечношћу, колико ли деце умори глађу, по- 
кором200 злим?)

Иначе, берлинска полиција води о становницима тако 
тачне податке и исцрпне белешке, да личе на крштенице 
и биографије. Са њом је  сваки пруски живот у честој вези.

Има свој нарочити телефонски знак, тако да је довољно 
дићи слушалицу тим позивом, па да за три минута буде 
пред кућом, дознавши, аутоматски, од централе кварта,201 
адресу што зове у помоћ. Сирене њених аута, пуних при- 
правних стражара, задрже и отворе сваки пролаз. (При202 
таквој јурњави, квартовне страже изгледају као група пре- 
торијанаца пгго иде по Нерона, истуривши груди, уверена да 
ће га она већ наћи.)203

У204 путописима, без политичког значаја, слободно се 
може открити и њено друго лице. Лик њен, праве, вој- 
ничке трупе, што и јеете. Мање цивилна и детективска, 
она је често у строју, при свечаностима, особито њена бо- 
гата коњица.

И, мада томе не треба придавати значај усиљене ин- 
синуације, сваки би француски, чешки, а нарочито пољ- 
ски,205 путописац могао да, над њеним кулисама, заврти 
главом.

Видевши је случајно при једној уличној борби, у 
близини шарлотенбуршке Опере, први пут сам опазио206 
да не полицајише, већ јуриша.

У подне, 1. маја скве године, она је, на Потсдамер- 
плацу била не само надмоћна, већ и изазивачка. Са опаким 
традицијама.

У ноћи, и сутрадан, угушила је немире на један начин 
који није207 полицијски, већ у стилу рада немачке, царске 
војске у  Белгији.

Гледао сам је демаскирану, код народне позорнице 
(Уо1кзШћпе), на тргу пред Либкнехтовим домом. Прола- 
зила је, крај потиштене руље, с пушкама, митраљезима, 
оклопљеним аутомобилом. Заузимала је положаје потпуно 
војнички.
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Ноћу, у Новскм Келну, оставила208 је 27 мртвих и не- 
колико стотина рањених.

Све се то чинило прилично неизбежно. Ипак, гачности 
ради, треба споменути да су сви мртви били од њених 
метака — међу њима један енглески новинар, који није 
знао немачки, а ишао тамо где га је само ђаво могао на- 
говорити да шета. — Осим тога:209 да је пуцала у сваки 
прозор, само ако се осветлио. Међутим, познато је да су 
старије жене радознале итд. Оно што је од значаја, за 
Европу, то је: да се те ноћи210 и идуће, та „социјалистичка11 
полиција, претворила211 у одличну јуриш ну трупу. Што је 
и левицу немачку изненадило донекле, да ли пријатно, не 
зна се, с обзиром на интерпелације у државном Сабору и 
открића о схватању и методи организатора и команданата 
њених — бивших212 царских официра.

Дивећи се њеном песимистичком схватању о становни- 
цима великих вароши уопште, као и службеној исправности 
њеној, не213* бих могао дакле, без киселог осмеха, да не 
похвалим систем,214* што после шестогодишњег егзерцира, 
који се не разликује од методе немачке војске,г15 даје тако 
сјајне резултате.

Тим пре, што изгледа да полицијски официри вежба- 
ју,210 каткад, службено, и решавање тактичких задатака, 
против чега нико речи није рекао, с обзиром на то да су 
у питању „преврат, комунисте“217 — кад све то не би било 
тако непријатно у  вези са успоменама, из године218 1914.

Је  ли чудо овда, нгго се данашња пруска полицијска 
Одбрана чини само: друга врста стајаће немачке војске?219

Сем жавдарма берлинског, за кога је потребно толико 
коментара, берлинска улица припада, потпуно,220 брижним 
гомилама, што журе за послом. У реци тог радног света, 
војници су сасвим ретки. Невидљиви, као у  целој Не- 
мачкој.

Лица пролазника се не памте. Осим слепаца и жутих 
пумпи бензина Шел, на берлинској улици, нико не стоји, 
све иде, жури. Слепци, са таблом на којој пише: „потпуно 
слепило“, имају, од своје организације, сваки, великог, 
верног пса, који их води. И пред њима саобраћај стаје. 
Уосталом увек се нађе нека немачка жена, рођена болни- 
чарка, да их преведе.221

Много ређе, пред ресторанима, жива реклама, дебео 
кувар, сав у  белом. Девојка222 постављена у излог, са но- 
вом машином223 што крпи чарапе. Велике радње, међу 
воштане и дрвене манекене (тајанствене лепоте тела и при- 
влачности), постављају непомични, жив манекен. Улични 
продавци се деру.
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У лајпцишкој улици један каменорезац, већ месецима 
без посла, стоји са таблом на којој пише, претећи: „Ово 
је мој последњи покушај да нађем посла. Милостиње не 
примам.“ Једна старица је застала и плаче.

На фонтани, пред музејем224 са лепом амазонком, го- 
ворник, око кога се скупила гомила. Као у Хајд-парку лон- 
донском, ту му је дозвољено да говори шта хоће. 8сћи-ро 
га мирно елуша.

На улици Тауенцијен, млади песник, сваки дан, држи 
говор против стања у књижевности („и зато ја, тај и тај, 
немачки песник, дижем глас“ итд.). Преко пута, на земљи, 
са једном старом виолином, један чича, гологлав,225 и кад 
је сунце, и кад је  киша, и кад је снег, певао је изнемоглим, 
старачким гласом.

Но сем тих, врло малобројних, индивидуалиста, сва је 
маса тупа, ужурбана и колективна. Из ње се нико не из- 
дваја. Сем понеке неизоставне226 даме Војске спаса.

Спокојетва, смеха, мира, дијалекта има, међутим, до 
подне, само на пијацама, што мењају, два пута недељно, 
своја места.

Затим, по парковима и безмерним предграђима бер- 
линским, врло здравим, пуним зеленила, чији живот стра- 
нац не види и227 не зна. Мада су баш тамо ванредне бол- 
нице, школе,228 спортска игралишта итд.

Пред подне, саобраћај нарасте, али раднички ритам 
грмљавине улица остаје исти. Трамваји, аутобуси, аути, 
мравињак, непрекидна гунгула.

Трамвајска мрежа и подземна мрежа износи, не ра- 
чунајући ту варошку железницу, око 60 км, а биће, ухжоро, 
далеко дужа. Картом од 20 пфенига (око дин. 2,70) можо 
да се путује, кроз цео Берлин; прелазећи229 у истом лрав- 
цу, из аутобуса, у трамвај, или у подземну, или у надземну 
железницу, по вољи.

У ствари, план вароши, за  кретање аута, по нужди, 
невероватно је компликован одредбама: где се сме стати, 
у којој улици се не сме обртати, враћати итд.

У мају о. г. трамвај је пренео 81,1 мил., подземна230 
22,5 милиона, аутобуси 24,1 милиона, а варошке железнице 
41,2 милиона људи. Свега, за месец дана, 168,9 милиона 
путника!

Иста та превозна средства, за три дана Духова, имала 
су ову статистику: 10,940.000 путника. А пароброди 215.000.

Кад се помисли да су то све231 Берлинци, тек онда се 
добија јасан појам о гунгули тог саобраћаја. При томе, не 
треба заборавити да Берлин нема уређења232 тикета, са ред- 
ним бројевима, код чекаоница, као нпр. Париз.

У години233 1928. имао је Берлин: (подаци од трам- 
вајског инжењера К. А. Трама, које овде преводим) 12.000
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несрећних случајева, 350 смртних. Свега 5% кривицом 
техничких узрока машина. Берлин, ипак, кажњава ме- 
сечно преко 4.000 шофера. Ко прегази, губи234 заувек пра- 
во вожње. Ипак је било 20.000 судара. По један сваких 
25 минута. Дневно 55 судара. — Свотом од учињених235 
пггета могло би се купити годишње око 1.000 нових аута, 
а свотом парничних трошкова око 50.000 нових. Трамваји 
раде мирније. Пропаганда по школама толико је успела, 
да у статистици несрећа ђака и деце једва има!

Колика се пажња посвећује проблемима усавршавања 
саобраћајних справа, види се по томе да више ни светиљ- 
кама аутоматичним, шгго управљају саобраћајем, нису за- 
довољни. Црвено затвара, зелено отвара пролаз. Међу 
њима, неколико секунада светли жутобела светиљка. Зна- 
чи „пази“. Међутим, приметило се да ипак изазива незгоде 
то што шофер, па и пешаци, који наилазе, не знају колико 
ће још трајати која светлост, кад је угледају. Зато се 
помишља — као и у Холандији — да236 се заведе нов 
апарат са казаљком,237 која ће показивати тачно, уочиво, 
колико још траје забрана, пропуст, или спремање проласка.

Па ипак, остају куриозне тешкоће. Нпр. на раекрсни- 
цама, где се кретање врши наизменично унакрст, они аути, 
што скрвћу за угао крста, теоријски онемогућавају, а у 
пракси збиља отежавају прелазак пешацима и за време 
слободног пролаза, у дозвољеном правцу. Може и то да ре- 
ши само крут.

Најбрже превозно средство зато, мада је плебејско, 
остаје подземна железница. Аути често миле, јер Берлин, 
неочекивано увећан, има и архитектонских заседа, где се 
саобраћај загуши. Тешки коњи теретних кола, особито 
зими, доводе аутомобиле до беснила; тутукали би и вриска- 
ли сиренама до лудила, да није забрањено.

Нипгга не одаје толико пруску ваљаност, издржљивост 
и скоро зверску истрајност, као рад шофера аутобуоа, ве- 
ликих, застарелих, тврдих гума, што јуре и по влажној 
калдрми. (И238 херојска је то трагикомедија била, ове зиме, 
када је, такав један аутобус,239 сломио кочнице, у јурњави, 
па је билетар морао да скочи и трчи велику трку свог 
живота, вичући, пред помамном сандучаром, као пред по- 
махниталим слоном, док је шофер, блед као смрт, са 
тридесет живота за собом, изводио змијурине међу гун- 
гулама уплашених и бежећих машина и  људи.)240

Лако је допрети и до најтамнијих боја у ирису Берлина. 
Мрачне његове површине, налазе се према северу. Око 
станица Шлеске и Штетинске стоје неме куће, прљаве 
боје, што после пробуде дерњавом и звонима своје мно- 
гобројне, бедне кирајџије.
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Ређају се мнош подруми и крчме, ираве јазбине. Стари 
кровови, над устајалим водама. Кејови слагалингга, за- 
тим,241 дуж  канала што имају везе чак са Северним морем, 
слике горостасних дизалица, димњака фабричких, жича- 
них ограда.

Раднички и сиромашни крај, што се дању сшжојно 
може проћи. Берлинска полиција, ни ту, не дозвољава да 
се развије општежитизе лопова, провалника, проститутки, 
алкохоличара, мада оу тјуда, пред вече, чести.

Нови Берлин, напротив, удара баш ту пијуком, бате- 
ријама својих моторних разбијача старе калдрме. Руши 
читаве улице, залази под земљу, са њујоршким плановима 
раскршћа.

У повлачењу пред тим нападом и променама, још се 
држе старе, узане и тесне улице, сокаци у које полиција 
не може стићи незапажена, ненајављвна242 звиждуком, иза 
плотова, рупа, дашчара што имају по неколико излаза. У 
њима, као сенке, пролазе људи, који се дању нерадо пока- 
зују. Они243 под старост, ако је доживе, можда имагју на 
души страшне и ванредне успомене кесарошких дожив- 
љаја у Штокхолму, крађа по главним варошима холанд- 
ским, па и које прикривено, берлинско убиство.

Ипак у већини, у том подземном свету, нису крими- 
нални појединци, што одлазе далеко, у свом фантастичном 
животу злочина и блуди (као личности у романима Пјера 
Мак Орлана)244 него гомиле невољника беспослице, што не 
напуштају своје родно тле и што живот проведу ту и у 
великим апсанама Моабита, до којих нема много да се иде.

Особито ноћ Нове године, заггрепастила ме је, неверо- 
ватним сликама бруталности и пијанства, тамо гго улицама 
иза станице Лертер, па и око Аленсандровог трга, једног 
од најважнијих раскршћа. Револвери су пљапггали као код 
нас о Божићу. Чинило ми се, у кафанама, у  које сам зала- 
зио, да је та пуцњава, која се чула уосталом у целој ва- 
роши, пгго се беше напила, природан израз веселости, пред 
злочинима. Парови су играли тако бестидно, напољу је био 
толики мрак, дуж зидова толике сенке, да ми се чинило 
да отуда245 више нема изласка. Срећом има у грозном оку 
те вароши толиких страхота пгго су само привидне. Био 
је изванредни24® број пмјаних као земља.

Неггосредно крај тих подземних гомила, што говоре у 
дијалекту, пгго имају своју моду (кој-а се мења), нарочито 
девојчуре, овоје појмове о добру и злу (па и каваљер- 
етву),247 спавају њихова браћа и шини оцеви, најчеститији 
и највреднији радници на свету, што до овоје смрти поште- 
но служе својим машинама. Недирнуте, од покварености 
ноћног света, враћају се свако вече, туда, из центра, про- 
давачице, безбројне девојчице, што увече уче трговачку

277



коресионденцију, енглеоки језик, све у нади да ће ускоро, 
на отплату, моћи кунити овоме љубатнику, или веренику,248 
мотоцикл, или ако са њим још имају однос „подељене кесе" 
(де^еШе Вбгзе), за свој новац неки чамац, или шатор, за 
излете на језера околна.

(Све249 до подне, тај крај мм се увек чинио, као једна 
једина велика фабрика Берлина.250* Али душу тога краја 
алкохоличара, сифилистичара,251 рахитичне деце, и брачне 
и ванбрачне, сачуваше села, нгго се узалуд муче, својим 
воћњацима, да се до тог кварта спусте.)252

У ноћи, ћошкови и гостионе тог краја берлинског ми- 
ришу много више на убиства, него нпр. апашки лодруми, 
у Паризу, иза Пантеона, где свирач банџоа253* седи на 
плафону, у једном балкону, као у ластином гнезду.254*

Рочипгге злочинца „Вернера од Шлеске станице" от- 
крило је: да је тај келнер и свирач клавира, чијој сам се 
мушкој опггрини лика задивио, син богатих пруских посед- 
ника, бивши официр, одликован Гвозденим крстом првог и 
другог степена итд.

Говори се много о новом богатству Берлина, а мало о 
једном мрачном пропадању љгуди, и после десет година, 
једне бивше Немачке. О дамама аристократије ухваћеним 
у шверцу свиле, у картању и подвођењу итд.

Криминал Берлина255 има тон врло груб, грозан256 и 
укус као гвожђе.

Крај свег напора полиције, као и у Паризу и Лон- 
дону, свакидашње сензације.257 Прцјаве жена258 што нестају 
без трага. Напади ноћу, вде год има паркова. Убиства за 
време вожње варошком железницам итд.

На суду, једног дана, сведочи неки Хорст Кибах. Испо- 
стаеља се да је убица неке Доре Першке, убијене давно у 
варошкој железници.

Полиција месецима тражи неког злочинца, што силује, 
пљачка и убија жене, које морају да прођу кроз парк 
Јипдјегпћете (1Гпустару дјевица"). Тада, у пуном јеку ис- 
траге, после деветнаест сличних случајева, у том крају (!), 
једно вече, у близини моста Мекериц, нападнута је три- 
наестогодишња Хилдегард Кар, одвучена у жбуње, да би 
је  после однели на операциони сто. Злочинац мирно бежи 
на точку. Полиција стиже кроз један сат.

Мрачни типови долазе све до Бранденбуршке капије 
и врше нападе у алејама, крај којих пролазе аути са пу- 
бликом што се враћа из позоришта и балова.

Пролазници мирно иду, у једнај живој улици Фри- 
дрихштата. Изненада, један човек разбија излог једне рад- 
ње и граби скупоцена крзна. Бежи. Задихан, ударен, стит- 
нут случајно, јер није имао оружја при себи. Ерих Ричер, 
23 год. Месецима без посла.
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У сокаку Бреслау, читава битка једне ноћи, између 
две организације. Једна се звала: „наввекверна“. Мора се 
цризнати, у грозном разрачунавању, збиља,259 верна до 
последњег даха. Улица пуна рањених. (Што260 је заним- 
ЛјИв о : полиција тајно посматра и све сведоке што се јаови- 
ше. Па мора и њих да апси.)261

Касапин Карл Фрелих, са две-три стотине марака пође 
да купи меса. Утврђено је  да није сишао са уобичајеног 
пута. После осам дана нађен је у каналу код моста Марк- 
графен. Где ли је  убијен? Истрага узалудна.

Ноћ Нове године имала је неколико жртава. Нестало 
је жена, људи. Међу парковима Груневалда нађен је леш 
једне девојке, без шешира и новчаника. Утврђено је да 
је задављена рукама, на којима су биле рукавице.262 Више 
нипгга.

Нека гђа Томан долази у најживљу улицу Берлина, у 
лајпцишку. Оставља своје пакете код портира и улази у 
једну радњу да купи веш.263 Не враћа се за ствари. Никад 
више. Узалуд је чекају, и код куће. Ништа не оправдава 
слутњу да је извршила самоубиство.

Прокурист фабрике парних плугова ,,Кемна“, Ј. Хер- 
ман враћа се с пута. Дочекује га син, узимају такси, стижу 
дома у улицу Парисжу бр. 18. Син плаћа шофера, отац 
откључава капију. Неки пијани пролазе. ЈТзненада, без 
речи, бацају се на њега и размрскавају264 му лобању. Уби- 
це су: један секретар суда, један молер и један шлосер. 
Не знају да кажу што су то учинили. Нису га ни позна- 
вали.265

Четири милиона становника живи, у Берлину, у реду, 
запту, хигијени. Па ипак, као на пучини, на мутном мору.266

Има тај страшни крај, северни и источни267 Берлина, 
и питомије површине старих улица, авлија, кафана, у ко- 
јима се кафа доноси од куће са собом, па кува, у којима 
недељом музика трешти и дебели парови играју, видевши 
понегде, иза плота, чаж и који пласт сена, али је прави 
његов лик, онај очајни, и, ноћу,268 криминални.

Игранке „балова удовица“, „ноћи у рају“ у том истом 
крају, скупови су жовијалног, малог света, који никад269 
зла не чини, али иза њих зјапи тама. Не могу да се разве- 
селе,270 крај све слободе, којом се ту испијају кригле (чаша 
пива нема), играју парови итд. Дно остаје исто, тежак и 
мрачан живот. Груб дијалект и смех пређе271 као топал 
талас, али чим се отворе врата, нанољу се укаже тама 
кварта и страховите зиме.

Треба видети само једну од тих кирајџијских касарни, 
са безброј станова, клозета, подрума,272 пуних болешљиве 
деце, са касапницама над чијим је  вратима273 коњока глава,
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па да се тај свет и тај део вароши, мада над њим светле 
терасе великих продаиница и електричних дизалица ги- 
гантских, никад више не заборави у својој беди, жалости 
и ружноћи.

Према тим квартовима северним и јужним274 (у источ- 
ним много досељених Пољака; мешавина крви дала је леп- 
ши жевски тип), јужни квартови, прави оу рај. Место ве- 
ликих лучких и фабричних димензија и слика, велике 
површине енглеске траве, осунчана игралишта, смех дечи- 
ји, па чзк и цвркут тица.

Са станице Герлиц за неколико ммнута може да се 
стигне у модерне, паркиране квартове и275 старе цруске 
паланке, где је мир. На језера пуна чазиаца и једрилица. 
У свет штедње, малих чиновника, техничара, социјалиста, 
набављачких задруга, девојака што чекају брак и спортских 
удрЈгжења трамвајџија, железничара, металургиста, увек са 
неколико хиљада чланова. Бор, липа и трава зарасла је 
ту куће, зидане рационално као276 фабричке зграде, без 
фасада, барока, у линијама геометријским, употребом ста- 
кла, што чини кућу светлом277 и здравом. Мозгови ту раде 
прецизно, као и трамвзј и подземни возови. Ради се и ми- 
сли на отплату, купује278 намештај, књиге, радио, куће, 
увек са калкулацијама непоколебивог поверења у  своју 
банку, предузеће, фабрику, организацију, у  Берлин, у  Не- 
мачку. Станови се ту чисте електричним апаратом, што 
га отплаћују по три породице заједнички, лонци су ауто- 
магски, што за неколико минута скувају јело и звижде 
кад је скувано, готово. Породице, у којима више брат не 
плаћа сестри у кафани, или посластичарници, јер сваки 
једе онолико колико сам зарађујеР79 Колективни Берлин, 
чист, олран под безбројним Јункерсовим тушевима (не купа 
се и не лежи у када)280 запослен у предузећима у којима 
нема неправилности, ни281 какве сентименталности. Берлин 
што има своје организациј е, што чак и позоришне карте 
купује колективно. Берлин велосипедиста, моторних бици- 
кла, чамаца. Публика шампиона бокса Шмелинга, публика 
Цепелина, гласачи за позив француских ђака у Немачку, 
комлактна маса протеста против пољских школа.

У једној архитектури, која нема никакве везе са ака- 
демизмом вилхелминским, живи ту пола Берлина у сасвим 
новим условима варошког живота. „Смисао за стварности" 
(УЛгкИсћкеИвзГпп) главна је парола тог послератног зидар- 
ства које гради282 нове куће на серије. Док загушени цен- 
тар, као Вавилон, иде у вис, овај део Берлина шири се у 
траве, са својим терасама над којима је ваздух чист (зими 
леден, пун звезда), са својим двориштима, што не личе на 
подруме, већ су дечја игралишта.
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Новији, послератни слој радништва, чиновништва бер- 
линског банкарства, индустрије, трговине, буржоазије, нгго 
је у доба ,,катастрофалне“ инфлације немачке марке нешто 
од свог иметка ипак спасла, дошљаци, нови богати, станују 
ту, у наглом и потпуном комфору хигијене и уређења по- 
слератног Берлина.

Не маре за свет и немају снова. Емфаза њиних его- 
истичних283 душа довољно ишчили у раду. Не туже за 
прошлошћу, има(ју осећаја само за материјално. Стерили- 
сани при раду, они свој284 живот удешавају, на њега мисле, 
за њега брину. На бази механичког животарења, робовања 
сатовима својих бироа, на(дају се избегавању свих трагич- 
них и сентименталних распећа. Вертера међу њима нема. 
Одлична левичарсжа журналистика, оптимистичка, умири- 
ла их је  потпуно. Да су Немци, то их чини охолима, али 
то не значи припадност иеторијском и прошлом, него но- 
вим успесима немачке технике, немачке истрајнсхгги, немач- 
ког праналазачког духа итд., игд.

Такав је  и добар део запада берлинског, варош бога- 
тих, насељених у вилама, са гаражама и приватним парко- 
вима, пгго се сггуштају до језера Груневалда. По тим кућа- 
ма, као и по становима, луксузним, дубље у вароши, ста- 
нују шефови банака, трговачких фирми, заступници ино- 
страних фабриканата, најпосле, расуто међу њима — јер 
је закон о становима још у снази — остаци породица бив- 
шег царског вишег чиновништва, официрског кора, плем- 
ства и поседника.

Понека кућа у том Груневалду, зелених борових шума, 
дивног јесењег опадања лишћа, пла-вих језера, тишине, кад 
би умела да прича, причала би сулуде романе пропадања 
и настајања „отмених" слојева берлиноких. Богатство пред- 
ратно, лакеје, лета у Бијарицу, лађе у колонијама, Жељно 
очекивани рат, гувернерства у Белгији, неочекиване знаке 
пропасти, слом, инфлацију, тумбање Берлина, имања, мо- 
рала, породица, зарада285 од сто, двеста, па триста проце- 
ната, шампањац, Рускиње, ванредна тела Рускиња, најпосле 
црни петак, остатак намештаја, пси, проституисане, отмене 
кузине, самоубиства, продаја вила286 у Груневалду и сад — 
после неколико година — светао ваздух претпролећа, снег 
што се топи путевима, а прошло као да није ни било. Нови 
Берлин.

Лонека кућа, понека породица била је као уклети град. 
Сиротиња се сноеила једном немом стиснутошћу зуба. По- 
носито и тврдоглаво, под командом оца, официра, или ви- 
шег пруског чиновника. У  атмосфери батерије на бастиону, 
што изумире напуштена, ал’ се не предаје. Но и то је про- 
шло. Сад су модерни и тата и мама и кћи.
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У северним и источним предграђима, дакле, слике фа- 
бричке, радничке, подземног света и старог Берлина, од 
црвене цигле;287 у јужним, уз бољшевичка гнезда Новог 
Келна, колоније, паркови енглеске траве, хигијена и нова 
архитектура. У западним, летњиковци и вртови богатих.

Но све то, мада каткад куца као срце Берлина, често 
је као у288 неком стању сна и одељености од оног што, нај- 
после, чини ,,прави“ Берлин, неуморни, шарени полип Не- 
мачке, са страшним очима, што лежи у безбројним бојама 
зеленила, реклама, осветљења као на дну мора.

Чудно је, како крај свих веза и мрежа саобраћајних, 
ипак та предграђа не учествују сасвим у „темпу1* вароши. 
(Темпо је био288 <1еттег сп  израза и идеала берлинских. 
Најберлинскији лист, пгго излази тек неколико месеци, зове 
се Темпо. Кад се удвара некој дами, па се једног дана мало 
одахне, она каже: „Ви сте данас изгубили свој темпо“.)

Колико пута, међутим, осети се замор Немачке, ггри 
темпу Берлина, изнурених земаља, што већ од године290 
1871. прескачу времена.

Јурњава Берлина, ка новом, светоком, величанственом, 
господству над Атлантиком (послератна трговачка тонажа), 
светским саобраћајем (авијација), Русијом (капитал и струч- 
но раднипггво), јужном Америком (исељавање, администра- 
■тавни положаји, пољопривреда), Нанкингом (ђенералштаб 
и политичке везе, школе) итд. има у себи све боје дуге 
што сја, над упропашћеним животним291 равнинама, после 
олуја, али да ли не и абнормални темпо, мозга њеног292 
бившег Нерона?

Начин Берлина, и према својој земљи коју сједињује, 
револуционаран, леп је, као што је то био и напор јако- 
бинског Париза, много безобзирнији, али да ли нема у 
њему, кад се примеки према иностранству, опет оних чини- 
теља катастрофе, скоро увек заврнше појаве највећих епо- 
ха немачких, дивовски уопешних, привидно293 до последњег 
часа? Средњовековне борбе за Италију, тридесетогодишњи 
рат, Ханза, Бизмаркова конструкција, колоније, немачка 
војска у светском рату, подморничка војна, инфлација?

Чини се да ће ове године кад се буде утврдила дефи- 
нитивна одштета Немачке и кад Французи буду напустили 
и последњу стопу Порајња, промене и супрогности замора 
и елана у Немачкој достићи врхунац. У земљи ће можда 
настати враћање старој Немачкој 294 У Берлину, напротив, 
тек тада ће почети да се мисли неодређеко, грозничаво, 
фантастично.

Његов ће елан бити и даље достојан дивљења, али ће 
све више бити грозничав од инјекција американског кали- 
тала, индустријског империјализма — велике илузије као
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што беше и војнички — од све те психозе грандоманије, 
у којој има оиет, тако брзо, толико нилхелминоког.

Измунени у жељи напретка, у борби са оним слоје- 
вима који су Немачку упропастили, они што проводе беса- 
не ноћи над Берлином, у ротацији електричној, гуменој, 
асфалтокој, пуној вести, радиограма, можда не примећују, 
уз шапат искреног дивљења, тихи глас разума, да је ре- 
клама Берлина прешла стварност и постала правидна. Да 
је моменат295 потребе одмора. Целој Немачкој.

(Увиђавности,296 којом је мени, при једној вожши после 
шжоћи, преко завијутака, скретница подземних, у  трамва- 
ју  што се можда враћао у депо, један дебели Берлинац, 
који је ваљда био у Њујорку, извадивши цигару, са очима 
упртим у кочничара, рекао, у дијалекту: „Бе! Ааа гепп1: 
јапг атепкаш зсћ" — Ова магарчина јури сасвим амери- 
кански. — Са297 каквим презиром уморнот, брижног лица!)298

Колико пута ми се чинило да је та потреба одмора ту, 
чак и за десничарске терористе. Колико пута сам осетио 
жељу баналнијег живота и неповрата у ту јурњаву, неде- 
љом, у  смеху и  одмору, међу чамцима и регатама,299 на 
води и острвима Трептоа, где јефтини лампиони ките ноћно 
небо, а грамофони и џезови треште, на неколико корака 
од фабричких зидина, иаписаних,300 утљеном: Атп егз1еп 
Маг, ЗГгаззе јгег. (Првог маја,301 пролаз за комунисте!)

Супротност између тог центра, што ево већ једно сто- 
леће непрекидно издаје наредбе грандиозности, жртава, ве- 
ликих немачких уехгеха, и провинције, што слуша, можда 
ће се јавити у преморености и реакцији 302 Берлин мисли 
сновима што обухватају континенте, обузет грозницом из- 
међу наслага челика, камена и асфалта, без момента ика- 
квог будизма и контемплациј е 303 *

Џ

Баш због тог саобраћаја, што убија нерве, без ичег 
духсхвног, ни у једној вароши подне тако не прија, као 
у Берлину.

Прекид рада, тишина. Час ресторана, кобасица, кром- 
пира, купуса, огромних комада куване свињетине и овче- 
тине. И пива. И пива.

Точкови стану, сирене хује, милион Берлинских нови- 
на у  подне (В. 2.), проспе се по улицама.

Само једна трећина запосленог станоиништва враћа се 
на ручак. Друта трећина можда иде у ресторане. Остало 
руча, скромно и нггедљиво, уз машине, ггрибор,304 у бироу, 
хлеб и кобашце, „штуле“. До домова тог света велике су 
даљине.
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Саобраћај, између старог центра „Под липама“ и но- 
вог, западног центра Курфирстендама не престаје. Стари 
центар и његове ресторане заузму чиновници, из звашгја 
пруске администрације, министарстава, великих банака. Хо- 
лскве великих хотела иопуне странци.

На кшшметрима асфалта дуте Фридрихштрасе стоје 
гомиле, што чекају аутобусе. Упадљиве проститутке, по 
ћошковима, специјалитет Берлина, са слободом начина што 
запрепашћуј е.305*

Закрчена масама и идућа главна, берлинска улица 
Лајпцигерштрасе. Жене, што су провеле пре подне у  би- 
роима, или код куће, на раду, нагрнуле су пред излоге, 
да би сатима упоређивале цене ципела, шешира, тоалета, 
трудећи се да нађу јефтиније, да упгтеде ма само пола 
марке (око 7 динара).

Сва та гунгула укрсти се код саобраћајног торња трга 
Потсдамског. Аутобуси на спрат, са седиштима на крову, 
пола метра под мрежом трамвајских жица, дупке су пуни. 
Дуж хладовитих кејова јуре у западни крај вароши, на 
Виртенбершки трг, улицу Тауенцијен, Курфирстендам, где 
је  сад варош велшшх продавница, елегантних ресторана, 
огромних биоскопа, варијетеа итд.306*

(Писци307 што пишу о Берлину, истичу да тамо сваки 
јури за послом и да шетача нема. Но све су то једностав- 
ности, које имају у себи пролазну тачност. У подна про- 
лећа, или јесени, лепих, мирних немачких јесени, кесте- 
нова, топлих вода, ведра неба, сад већ има маса, пгго ни- 
мало не журе за послом, већ стоје, седе и флертују, као 
да су на корзу у Риму, уз алкохоле разних боја, пред ре- 
сторанима, ликерџиницама и кафанама308 Курфирстендама, 
што је тада тсхпао и елегантан, скоро као СЈгатрБ Е1узеев.)зт

*

Некада, у  подне, главна атракција Берлина била је 
смена дворске страже.

Кад је био у Берлину, Кајзер није никада пропуштао 
прилику да је посматра, са свог „историјског" прозора, што 
га сад показују сгранцима.

Не може се рећи да је та атракција сад, када се врши 
пред310 каменитом, зазиданом зградом министарства Држав- 
не одбране, исто толико привлачна. Ипах, ако ко упореди 
број гомиле што се и сад окупи, на маршеве војне музике, 
не треба да заборави да се то пре догађало, нод Опере, у 
срцу Берлина, мното помпезније, а сад мање видно, у мир- 
ном крају „старог Запада“, где су амбасаде, куће аристо- 
кратије, продавнице фајанса и шиноазерије.
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(Иначе,311 чете садашње, професионалне војске Репуб- 
лике, изгледају изванредно, у дубоко зеленим и црним 
бојама чохе, чизама, пушака312 и шлемова. Таква је репуб- 
ликанска војска318 свуд по Немачкој. Кад корача, уз свирку 
својих пруских фрула, као уз весело звиждукање, иста је, 
као пре, војска царева.)314

После смене страже, колико сам пута тако, у подне, 
стизао до оног,315 „историјског" прозора, са којег је, пре, 
ту параду, гледао Онај,316 што је, у почетку рата, издао 
наредбу да се народ коме ггрипадам има истребити. („ЈЈав 
Уо1к гзI аизгитетгеп.“)

Ишао сам тамо без осећаја освете, горчине, а најмање 
ираштања. Него с осећајем досаде, за оно што сам са Њим 
у вези доживео, а што није било ни близу оном што се 
може читати у Тацита.

На неколиио корака, од тог прозора, у двору бившег 
немачког престолонаследника, што је сад музеј савремене 
немачке уметности, налази се, одмах лево, чим се уђе, 
једна слика Паула Клеа. Златна риба.

Скоро сваки дан ишао сам да је видим. После станица 
радничких крајева, пристанипгга, подземних трамваја, зи- 
дања, фабрика, гунгуле уличне.

Незаборавни толаз тај, пливао је у317 бојама ириса, 
светлео је  увек сјајем неким, што се налази и види само 
у најхрозничавијим тренуцима љубави.

Златна та риба сећала ме је, да изнад тих бруталности, 
беда, људских глупости, изнад свих слика Берлина, има 
нешто што није болно, што није телесно, што није про- 
лазно, није видљиво. Ирис нечег огромнијег од Берлина.

*

Американизациј а Немачке и Берлина, главни је ути- 
сак што га странац може имати, у свом лутању до подне, 
по радничким предграђима, фабрикама Сименсовим, по до- 
ковима берлинских лристаништа — над318 статистикама не- 
мачке металзфгије, законима о послодавцима,319 банкама 
итд. (Један,320 у ствари револуционаран, напор Немачке, 
диктиран од Берлина, Пруса 321 прво са намером ликвиди- 
рања рата, затим спаоагвања економског и социјалног, па 
затим, можда, новог империјал1изма — у322 другом облику, 
а не ратничком?)323

Углавном, разглашене и извикане црте немачког 
карактера и немачког темперамента нађу се, али са колико 
отгштих, хуманих, већ познатих слабоети. И кад је реч о 
тачности, вредноћи, неуморној радиности!324

При ручку и после ручка, у црвеним фотељама, ресто- 
рана и кафана, намештеног лукоуза, често сам размишљао 
о главним питањима, која сваки странац у Берлину по-
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ставља. Док су о њима моји пријатељи и познаници Бер- 
линци, Пруси, говорили, имао сам, колико325 се сећам, ове 
асоциј ациј е:

Ништа горе, него што се Нвмци приказују увек за- 
себни, нарочити, перфектни, у Европи. Онакви какви су, 
са бедама, патњама и манама својим, којих, и сами знају, 
имају доста, били би свима много ближи.

Требали би да се оставе те луде навике, да све што 
је разборито, укзпешно, називају „немачким". (Немачка вер- 
ност, немачки рад, немачка истрајност, немачка душа, 
немачка снага, немачка будућност, немачка веселост итд., 
итд. Као да то није, укратко, верност, рад, истрајност итд.)

У средини Европе, они имају ванредно место. Ма 
шта326 се догодило, док је Европе, њима ће добро бити. 
Било би, свакако, занимљиво посматрати их, у случају 
неког великог премештаја економског. (Пропадање Мле- 
така, Ђенове, поморство Холандије.)327

Најпосле, да су, донекле, различити од осталих у 
Европи, треба им признати. Примети се то, при прелазу 
границе, ма с које стране света странац дошао. Компактну 
масу нарочитих глава, ликова, трупова. Само су Руои, 
кажу, толико приметни. Две засебне еврооске расе. Седам- 
десет328 милиона Немаца и сви слични. Вечни, и,329 просто, 
већ зато, брутално витални.

(Ипак,330 заборагвљају да се и другде спремају нове 
снаге. Свет Шпанаца, кагголички, хпто се шири од Херку- 
лових стубова331 све до Пацифика, исто је толико332 ствар- 
ност. Претерују у очекивању пропасти Британеке импе- 
рије. Још увек им она седи за вратом, као некад царство 
Рима. Фасцинирани су Паризом и Москвом. Занимљиво је 
да о Лондону мање мисле. — Увек333 је њина најгора 
одлика: да поненгго изоставе из вида.)

Без колонија, са комбинацијама што обухватају читаве 
континенте, после тек изгубљеног великог рата и ката- 
строфе економске, тек претурене преко главе, чине се 
скоро суманути у свом самопоуздању. Одсуство,334 и код 
њих, разумевања и предвиђања, тачних оцена, кад је реч 
о Чешкој, Пољској, Румунији, Краљевини СХС335 (не гово- 
рим о необавештености дипломатије, већ јавног мнења).336*

Кад337 се о Немачкој говори и мисли, поихолошка је 
нека потреба употреба термина.338

У ствари, светски рат (тек једна генерална проба за 
идући), начинио је Немачку опет Пруском, ограниченом, 
много слабијом, сиромашнијом, скученијом, спутанијом, 
брижном, са свим бившим проблемима, тешкоћама и судби- 
нама прусним. (И будућпм ,)339 Само, то потпуно превиђају. 
Не слуте, не примећују да су враћени навад. Чини им се 
да никад нису били гурнутији340 напред, од Бога германског.
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Седамдесет341 милиона Немаца ради у једном новом, 
и зато грозничавом, предузећу. Милионе палих сахранили 
су и нису остали, над њима, ни часа, у контемплацији. 
Милијарде новчаница оагорели су, и смешећи се, отишли 
даље одмах. Потпуно су безбрижни.

Раде са уживањем у Малој Азији, Персији, Кини, 
Африци и кад их запита ко,342 зашто, не одговарају ста- 
тистикама бечзпослице, разлозима емиграција, већ неким 
мутним нагонским и збуњеним доказивањем да је то 
,,немачка“ потреба, понос и ,,немачки“ значај. (Чине се, 
каткад343 као да мисле да је Аргентина, или Чиле,344 њина 
земља, јер флотом тамо командује један Немац.)3458

Опет се надају да ће им бродови гооподарити морима, 
а ваздушне њине мреже да ће покрити свет. Берлин је 
главно раскршће ваздушних путева Европе,346 Хамбург 
њена највећа лука. По једна нова347 огромна „немачка“ 
нада и жудња.

(Мени348 се пак, целим путем у јужним земљама, старе 
културе, прошлости немачке, чинило: да је земља немачка 
сиромашнија него што сами мисле, уморнија, у грамжењу, 
непрекидно, за победама, за великим епохама, изгаурена. 
Треба бити луд, па веровати, у многим крајевима Баварске, 
Франачке, па и Вестфала и Пруске, да ће ти крајеви 
издржати најновији „темпо“ Берлина. Да сам Немац, осећао 
бих чешће сен оног, што су називали „трагичном вели- 
чином“ — Ттадгзсће Сгбззе.349 То ми не би сметало да, 
одушевљен брзином, кличем, у хору, „још брже“.)350

У Нирнбергу постоји снажна индустрија трамваја, 
вагона итд. Али кад Немац о тој индустрији говори, чини 
се као да је њен капацитет ®ећи од целокупне белгијске 
металургије. (Њине331 су послератне калкулације заним- 
љиво несолидне.)352

Они одговарају:353 „Не постоје више те историјске 
прошлости, ни те старе земље, које спомињете. Индустрија 
немачка и техника прећи ће, ускоро, границу природног; 
у царство чуда. А населиће се по свим континентима. 
Предвиђамо величину Немачке и богатство, које ће бити 
несравњиво са бившима. Зарада354 ће заливати и најзаба- 
ченији кутић наше земље, коју ви називате изнуреном. 
Ти крајеви, историјски, пуни традиција, за десет година, 
биће тако централисани, да их нећете више препознати. 
Машине ће радити. Одмакле су већ и испредњачиле, пред 
осталима. За њима марширају банке. Иза њих марширамо 
ми, сто355 милиона, нгго ћемо владати великим мостовима, 
каналима, рудокопима, евуд. Живећемо са машинама један 
нови ,немачки’ живот, једне нове ,немачке’ готике.“

Не признају, дакле,356 разлику више, севера свог и 
југа. (У Америци, донекле, била је слична.) Увек ме је то
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највише запрепаетило: безумна превиђања облака што 
наилазе, у свих народа, у свим столећима!357 Па и у 
Берлину.

Ти разговори, уосталом, при ручковима и одмах после 
ручка, са људима, шгго су слепо веровали у свој живот, 
у свој град, у своју земљу, без ведре ироније и скепее и 
мудрости латинске, имали су, увек, своју светлу и тамну 
страну. Светлу, јер је „немачки“ дијалог јасан,358 начин 
Немца врло одмерен, охол, али никад,359 наметљив, никад 
чулан, кад је у питању синтеза. Тамну, јер је иза наттора 
Берлина, за мене, странца, који није имао у њему мате- 
ријалних интереса, било много чега надуваног, увеличаног, 
неизвесног. Осим тага, много угља, зноја и непрекидног, 
ступидног наиора жвакања, тако честог. Уопште једно 
сиромно гутање, опорављање. А најнепријатније: тај нагли 
(можда американски) прелаз, из жважања у музику. Оду- 
ран, као и тај натли прелаз из очајног покоља, у ново 
лудило индустријеке и механичке виталности.

Ручкови, крај великих окана, пред којима стоје аути, 
иначе, и без тих конверзација,360 неприродни су, не само 
по седиштима, у црвеним фотељама, и музици која прати 
јело, већ и по тим улицама што се виде, вечно закрчене, 
напољу, и хујању и грмљавини подземној. Док се једе, 
очи су упрте, и даље, у мрачне петоспратнице, зидања 
подземних трамваја, високих мостова, у ватре стажла, свет- 
лости карбида, мирисе хемијске. При томе се врше бес- 
крајна жвакања, а музике свирају. Почиње други део 
дана. Пред окном лрозора стоје, као знамење,361 читаве 
изложбе аутомобила, дивних точкова и лепих каросерија, 
а на мотору, са никленим и сребрним статуетама,362* 
крила, грифона, мумија, муња, сфинги, сна.

(Сем да им се ласка, као што је то обичај путо- 
писаца,363* не може се рећи да су берлинске масе, ужур- 
бане, корпулентне, увек јешне, привлачне, у подне, при 
ручковима, за  око.)364

Занимљиво је и то: да је јеловник народа извиканог 
са уредности и  хигијене, у варошима бар, невероватно 
нездрав и нимало разборит, а365 неукусан.

Изузев купуса, који366 им даје здраву боју лица, масе 
се гуше кромпиром и лојаним чорбама, масним и устајалим 
меоом. Сем неколико коањарских врста кобасица и куване 
свињетине са грашком, којима се дичи, пруека кујна нема 
да понуди много доброг. И у „бољим“ кућама и рестора- 
нима, оно што није француско, разборитије изабрано није. 
Спремано367 са лажним маслом, лажном машћу, а при 
завршетку368 преливено лажним соком „од малина“.

Томе није крив рат, ни блокада, па ни Север (данска 
и шведска јела су чувена), већ је то пруека примитивност
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и иггедљивост, допрла чак до Рајне, што стоји сада за 
леђима свих немачких кувара. Отуда је спомињање Париза 
и његових малих ресторана, код гурмана, у Пруској, тако 
често и признатељно.

Невероватна је тонажа разних ,,хранљивих“ замена 
(фатални:369 ЕгзаГг), при јелу, што их Берлин троши 
уопште. Па ииак, огроман је проценат оболелих од „гихта“. 
Квалитет јела, надокнаде370 квантитетом. И пивом. На жа- 
лост, о божанстгвеном, маелиновом уљу, ни помена. Тек 
последњих година, најпосле, борба против тих јела. Интен- 
зивни371 покрет за воће и зеља, живу372 храну (ЕоћкозГ).

Пиво, омиљено и код дама, још увек је главни узрок, 
старогермански, берлинских весеља. У свим сценама трпе- 
зарија, пенуша се и прелива. Уз њега и пруска раздра- 
ганост, чешћа и срдачнија него што се мисли, дуже траје. 
При сваком гутљају, у обилном значењу те речи373 диже 
се чаша госту у лице, у знак напијања. Отприлике сваких 
пет минута. Што и гост изводи. Чини, обично, за време 
ручка, двадесет вежби у вис и у страну, илити 20 : 2 „гут- 
љаја“ — 10 кригли пива.

Читав је карневал долазак, пре ласта, пролећних 
буради, баварског пива. Вода је презрена давно. Против 
ње, по рвсторанима и вечерњим локалима влада, разуме 
се, утростручен терор. Срећом, збиља су чиета374 франачка 
и рајнска вина.

Послуге, што разносе јела и пића, раде као по такту 
егзерцира. Ту „одличну“ послугу значи чикати, ако се од 
ње захтева бар мало присутности духа, непредвиђене 
промене. Довести је до највеће забуне заузевши јој комад 
етола,375 где је навикла да спусти чинију, онако,376 како је 
то научила на келнерском, или лакејском курсу. По ресто- 
ранима, пгго је најомешније, крај толиког записивања 
порученог, контрола, механика, обично све збрка.

Претерани377 запт, начинио је од тих малих људи 
смешне машине. Писма са адресом „Београд“ изазивају, 
код толиких попггара,378 симпатичне коментаре. Грозоте 
рата, крвави отпор србијанског војника, сиротињу шума- 
дијског села, заборавили су. Време је улепшало њине 
успомене. Смеше се на реч,879 Београд. Ипак сам их дово- 
дио до очајања. Пошто су обично имали да ми врате кусур 
на препоручена писма,380 додавао сам, унапред, по 5 или 
15 пфенига, да не бих губио време и да не би морали да 
ми враћају ситнеж, већ марку, или пола марке. То никако 
нису могли да схвате. То их је увек збунило. Ж елели су 
да све иде овојим редом и љутили оу се.381

При завршетку жвакања, одмах у први мах после- 
поднева,382 Берлин је претрпан музиком. Са пуким сто-
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маком гутају се тангои, Рахмањинов, Лехар, Корнголд, 
сонгови мулатски, ђутуре.

Не383 могу заборавити те брзе прелазе на жвакања 
и са жвакања, у Берлину. Ту грозну виталност, надмоћност 
те расе, коју би сваки, слабији, назвао грубошћу. Поносити 
су што су им гомиле тако јешне. Охоли, нгго им органи, 
ако хоћете и боље него душа, функционишу. — Па ипак, 
никада ми се ни један глас немачки није учинио мелан- 
холичнији,384 него када ми један пријатељ, члан немачког 
ПЕН клуба — један бледи, ћутљиви Немац, самртнички 
уморна лица (као све њихове најбоље главе, нпр. лик ђен. 
Зекта, инж. Дорнијеа, Јункерса и др.),385 бивши официр, 
тежак рањеник, рече: „Можда смо заслужили све што 
нас је задесило, али кад будете читали роман Ериха 
Марије Ремарка На западу ништа ново — видећете да је 
цела немачка војска, кад се није ступидно клала, само 
пунила и празнила, вп р1егп агт, стомак, и ништа више. 
И ви збиља мислите да су на тај дефетистички начин, на 
голему радост пацифиста, протумачене све немачке пат- 
ње?з8б* Б0ље онда да читате Нибвлунге. Ако збиља хоћете 
документа, читајте писма палих, пгго су слата дома. Тада, 
измирићете се потпуно са нама. Заборавићете нашу алап- 
љивост,387 видећете да је388 крај свега, стомак сасвим спо- 
редан, а свему узрок наша душа.“389

Споменувши смену страже и чету војске, при тим 
састанцима и разговорима о војсци немачкој, имао сам 
следеће коментаре:390*

Немачка република није прекорачила стотину хиљада 
одобрених војника. И та је војска повучена и не истиче се. 
Невидљива је. (Колико391 је у њој промена, то у развим 
разговорима различито изгледа. После кратког бољше- 
визирања у години392 1918, на које је, уосталом, одговорила 
белом реакцијом деташмана,393 идућих година, разишла се 
у два правца. У редовну професионалну војску Републике 
и одељења пучиста, тучена чак и са Лудендорфом и амби- 
циозна сад у решењу, на свој начин, питања аустријског. 
Редовна војска, све строже — републиканише се?394 Пла- 
ћање војне службе, најамништво, код национално свеених 
и бесзкрајно осетљивих и обавештених Немаца, нема ути- 
цаја деморалишућег. У војсци има много оних395 из свет- 
ског рата. Ускоро, уосталом, мораће да ретрутује396 више. 
Рок службе је 12 година. Њене веће масе ,,застариће“ око 
године 1932.)397

Немачка република, пгго не зна за ордење и што 
забрањутје примање страних одличја својим грађанима, 
оставила је својим официрима и војницима ратна одли- 
ковања, мада су царска. Поштовање према војсци није 
опало. (Сем398 комуниста, нико је не вређа. Да је војнички,
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од бољих војника, тучена, то не признаје, не само она, него 
уопште нико у Немачкој. Чак ни роман На западу, итд.)399

Да се број одобрених војника не прекорачује, то 
Министарство одбране готово је  увек да доказује, при 
свакој интерпелацији с лева. Као и апсурдност сваке 
оптужбе о припремама ратним. Не треба сумњати да су 
ефективе професионалне немачке војеке тачно оне које 
може и сваки лаик да утврди. Сами војници, истиче се, 
добро плаћени, не би трпели да их отпупггају, са наме- 
ром тајног позива друтих. При данашњој беспослици, и 
Аргуоовом оку стране обавештајне службе и левичарске 
штамие.

Треба400 међутим истаћи,401 да су ти професионални 
војјници, по року службе, могућностима обуке, по вредно- 
сти, у ствари, не само врло модерни војнички материјал, 
већ и подофицири.402 Кад се њином кадру дода кадар поли- 
цијске одбране, исте вредности, добија се, непобитно, ста- 
јаћа војска од, најмање, 200.000 подофицира. Са потребним 
бројем официра.403

Да немачки генералштаб рачуна, за случај мобили- 
зације, уз густу мрежу саобраћаја, у први мах, само на те 
ефективе, то ниде нимало апсурдно, ни наивно, у случају, 
изненаднаг одбрамбеног рата. Да такав случај посматра са 
много аптимизма и самопоуздања, доказују не само тезе 
маневара одбране, већ и теорије једне нове тактике, 
о новом начину ратовања са малобројним војскама, тех- 
нички нарочито опремљеним, које немачки генерали, у 
■својој стручној литератури, сад често расправљају, свакако 
не без компетентности.

Тајно прикупљање, вежбање и спремање, међутим, 
једне велике резервне војске, на основу рада опортских 
друштава, и да је покушавано, невероватно је да би могло 
бити успешно и прикривено. Чак и крај разглашене 
„немачке“ организаторске моћи. Треба помислити само на 
јединице гаса, сарадњу са тенковима и авијатиком, арти- 
љеријом итд. Нисмо више у доба Шарнхорста и Гнајзенауа.

Велика је разлика, ипак, у асоцијацијама, које треба 
имати, кад се мисли о војсци немачкој404 до године 1932. 
и после.

Сем страха од могућих „упада“ пољских националиста, 
на које су мислили да одговоре оружјем, Немци нису 
имали никакве могућности, интереса, наде, до сада, при 
помишљању на оружано решење ма канвог спољног спора. 
Стварање једне велике резервне војске било је не само 
немогуће, већ и неиотребјно.

Чини се да ће и после ових првих десет година мира, 
свака нова година значити за Немачку, по једну добијену
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битку. У милионима бивших својих ратника, ма колико 
лично мирољубивих и, како се у свету мисли, од рата 
ужаснутих, Немачка је досад имала, донекле,405 спремну 
резерву, којој није требало неких нарочитих вежби, већ 
оруђа. Позиви те војске, међутим, почеће да сасвим заста- 
ревају, око године 1932. Проблем стварања резервне војске, 
вежбања са новим оруђима, већих регрутних406 маса, поја- 
виће се, за немачко Министарство одбране, у сваком слу- 
чају, тек ових идућих година. Тада ће можда и политички 
и економеки односи европски опет крити у себи клице 
будућих сукоба, што ће се, ако се то не онемогући, реша- 
вати опет ратом.

Врло је наивно, за такав случај, претпостављати неку 
спремну, немачку, огромну, резервну војску, обучену по 
спортским и политичким удружењима. Немачки рациона- 
лизам и осећање за стварност (ШГткНсћкеИзБГпп), тражиће 
у предвиђању тих година, уверени смо, целисходнија ре- 
шења. Мислимо да ће, после ликвидирања граничних и 
версаљских проблема, око године407 1932. тражити, отво- 
рено, дозволу опште војне обавезе.

Тада,408 појавиће се,409 опет, на ,,позорници“ Европе, 
сада невидљива,410 немачка војска. Пошто ће, изгледа, 
идући ратови зависити много од техничких средстава, 
њена, пре тако фасцинирајућа, моћ, чини се да ће бити 
још дубља. Тучена, мада то не признаје никад, баш на 
војничким грешкама својим, осећај њен за стварност чини- 
ће је обазривијом, али и опаснијом. Топографске црте њене 
могуће активности, крај неизвесности и уздржљивости 
данахпњих директива немачке спољне политике, и миро- 
љубивости, спадају, засад, у област фантастичних нацио- 
налних романа, који ће се догађати, на Балтику, у Пољској, 
према Лењинграду, у Чешким горама, или опет на Рајни?

Често411 се дешава, у разговорима, празним и залуд- 
ним, после ручка, да се,412 у облацима фантазије, та буду- 
ћа, моћна војска једног великог народа, појављује на пла- 
нинама тиролским, на граници нашој, не противу нас, већ 
противу413 једног нашег, могућег, протинника. У вези с414 
питањем аншлуса, које Немци нарочито покрећу, као и 
визијом њиног силаска на Средоземно море, код Трста, 
они су ме често питали како би се, при томе, наша срца 
осећала? Зар сам им могао рећи?415

Свакако, изглед чета републиканске немачке војске 
и њен тежак корак, у чизмама, бивши је. Можда и тај 
ход, лаган, и чизма, еами по себи, још више истичу немач- 
ку марцијалност. Крај те пешадије нпр. колико и чувена410 
бригата Сардења, појединачно можда нимало мање вој- 
ничка, у свом брзом и лежерном, латинском кораку и 
лакој обући, изгледа инфериорна!417*
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Видео418 сам, у Спортпаласу, стару гунгулу око војске. 
Био је присутан министар одбране, ш еф генералпггаба, 
инспектор коњице, многи генерали и др. У атмосфери 
пљескања и радости, прво су показиване дресуре коњичког 
пука бр. 4. Затим митраљези; а после, једна полубатериј а. 
Уз непрекидно одобравање светине. Имао сам утисак да 
треба дубоко поштовати сваког, у Немачкој, коме, при том 
вековном и урођеном одушевљењу за оружје и ратове, 
глава и душа остану ведре.

Колико се, и сад, у време социј алистичке надмоћи, 
троши на војску и колико су њени магазини свакако пре- 
пуни, најбоље доказују, можда, афере. Нпр. сша у Зоне- 
бергу.419 Фирми Ф. Швархџнилд, у Берлину, продато је 
56 вагона „застарелих“ ствари.

Испоставило се да је 20% те робе било недирнуто, ново. 
Кг. кошуља нпр, дат је по 10 пфенига (око 1 дин. 35 пара). 
Да би се чизме и коже могле продати као употребљене, 
биле су исечене, упропашћене.

Афера са муницијом у Килу изазвала је читаву поле- 
мику фирми.

Уз овај420 слој пруских стручњака војних што увиђа, 
донекле, да је Немачка враћена, привремено, на проблеме 
Пруске, те је за јаку сувоземну војску, постоји ипак мно- 
жина оних у чијим се главама настављају снови и замисли 
адмирала Фон Тирпица.

Јаке флоте је Немачка жељна нарочито зато што је 
према Пољској много осетљивија, него ггрема Белгији, или 
Француској и зато, што јој је то оружје, с обзиром на 
„бољшевичку оласност“,421 Европа ипак лакше допуштала.

Мада су обалека утврђења и базе, па и све морна- 
ричке објекте, нарочито у интересу Енглеске, морали да 
унипгге, Немци — мисле енглески стручњаци — имају422 
у својим бившим резервама, официрском кору итд. морна- 
рицу, којој треба само материјала, па да опет добије пре- 
судни значај на Балтичком мору.

Поверљиви423 мемоар одбору саборском о потреби и 
квалитетима нових оклопљених крсташа, што га је дао 
израдити министар одбране,424 Гренер, пао је у руке енглес- 
ке и објављен је у штампи. Не разликује се много, по 
менталитету, од предратних, флотних реферата. Његове 
тезе о пољској флоти и флоти ООСР425 не заборављају се 
лако, по426 тону. У насталој ларми за и против крсташа 
(РапгегкгеиГгет), у ствари, за и против помишљања на рат, 
најеупериорнији био је чланак једног адмирала. Др Карл 
Галстер, вицеадмирал, пун ироније према старим марин- 
ским илузијама немачким, био је по хипотезама потпуно 
у оквиру реалности, Пруске. Што је, међутим, важније:
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из његовог чланка види се јасно да је )гнемачка“ вредноћа 
и „немачко“ знање успело ит  од оове, Немачкој оставље- 
не,428 флоте, да начини убојно оружје, изменивши машине, 
артиљерију (дубина домета и на тим старим бродовима 
преко 20 км) довољно за превласт у Балтичком мору.

Сем те полемике, око крстаапа, који, уосталом, имају 
ванредних и нових, маринских и убајних одлика — по 
некима скоро фантастичних — требало429 је  приметити 
прошле, јаке зиме рад немачке поморске авијације, око 
спасавања у леду заосталих трговачких бродова, изло- 
жених зими, магли, глади итд. Ти летови доказују да 
немачка авијација, у ствари, Балтиком, већ влада.430

Узме ли се у  обзир прошлост, разумљива су маштања 
о том да Немачка тј. њени војнички кругови431 утичу на 
проучавање ратних гасова, отрова итд. Не може се порећи, 
да иза немачке војске стоји не432 само једна искрено миро- 
љубива влада, већ и једна индустрија хемикалија (експло- 
зиви, гасови), боја, машинских делова, локомотива, топио- 
ница (митраљези, артиљерија, тенкови итд.), што је, у 
својим изворима и практичним знањима, безмерна. У њој 
и јесте снага ратничка Немачке. Но то не значи да се 
прошлост увек понавља и да другде нема сличних могућ- 
ности индустријаких. Можда ће други који народ, убудуће, 
изненадити човечаиство новим, ратним оружјима?433 У Бер- 
лину, засад, нити ко жели да дуже говори о страхотама 
ратних гасова и отрова, нити се институти хемијски тим 
стварима баве (чувени, изванредни „Кајзер Вилхелм ин- 
ститут“). Сав рад, иопуњен је трговачким мислима.

Као и у Немачкој авијатици, чија мрежа све више 
покрива Европу, а што спрема да се прошири и на друге 
континенте.

У њој, можда, најнише, има те нове фантастичне 
и гравдиозне434 радиности и модерности, послератне Не- 
мачке.435

Осећај, да је преживљена катастрофа, тако се ретко 
јављао, код мојих познаника.

Рат, свакако, он је у сећању оставио био велике, и 
грозне, слике и утиске. Берлин при мобилизацији, Цар, 
говорник с436 балкона, непрегледне, полуделе масе, битка 
код Мазурских језера, око Вердена, око Илра, прооаст 
цвета немачке омладине у Флавдрији, флота код Скаге- 
рака, и најпосле револуција у Берлину, све то изазивало 
је код њих потребу причања, коментара, анегдота, али се 
одмах и распадало као прашина. У Немачкој нпр. битка 
на Марни уопште није утисак, а неки осећај пораза, као 
што су га нпр. Парижани морали имагги године 1871, у
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Берлину, непознат је. Тек инфлација, када су се људи 
вешали, и непрекидно плаћање репарација, прешли су у 
свест и нерве берлинеког стансшнинггва, и срећу се, као 
теме, у свим друштвима. Отуда пуно схватање економских 
тешкоћа својих, а никакво поимање ратничких и поли- 
тичких грешака предранних. Само финији немачки мозгови 
имају осетљивост за трагичност Пруске и Аустрије, што 
сад шурује са Баварском; масе мисле у једној предратној, 
баналној надутости, или паслератном очају, или сасвим 
новој, тек недавно насталој, поносној егзалтираности. По- 
беда, првенство у свету (у Немачкој нико не увиђа да би 
Британско царство било водило, макар још десет година, 
до последњег даха, рат), срушили су се, пред очима немач- 
ког народа, као кућа од карата, сувише нагло и  ненадно. 
Пораз и пропаст остадоше прикривени облацима лажи 
ратне штамне, уображења, пролазношћу сувише брзом, као 
мора у сну. У послератним годинама, није се могло, ни 
смело, откривати све, што је предратно и ратно, а сад је 
зато доцкан. Нагли оптимизам отуда; разлика тако видна, 
али и површна, између бивше и садашње Немачке, и Бер- 
лина, отуда. Као тежак болесник, при наглом опорављању, 
Немачка, а нарочито Берлин, о прошлом неће ни да 
чују.437

Па и сама та бивша Нвмачка, збиља438 као да се судбо- 
носно и хотимично уклонила, да би привремено направила 
места. Ничег чуднијег, ни439 невероватнијет у Немачкој, 
не да се замислити, од зидне карте бивше, историјске 
Немачке, коју су још недавно сачињавале толике краље- 
вине, велике кнежевине, кнежевине итд. И ничег кури- 
ознијег, и данас, од пруског посланства у  Баварској, или 
„уговора“ између Турске и слободнога града Хамбурга итд. 
Тај осећај света за себе, код Немаца, као да су на једном 
засебном континенту, а не племенска нетрпељивост, чини440 
ту компликовану Унију, чија је унутрашња политика, 
администрација,441 и економија, тако изванредна школа. 
Крај сшгх својих недостатака, она је узрок „немачког“ 
осећаја442 стварности, али и конструисања. Отуда, више од 
сваког империјализма, у Берлину, та умешност незва- 
ничних веза са свим немачким групама, ма под чијим 
империјумом били.

У компликованости државе, државног мозаика, Берлин 
је упознао и испекао занат чувања друторазредних одлика 
и обележја државе и јурећи напред, у пролазности глаш- 
них форама, за оне друте има много стрпљења.

Не само Рур и Сар, све земље, где год Немци живе, 
сачуваће, нада се, у својој мрежи, занавек.

То настајање и проладзње немачке државе, не личи443 
на промене сенке и светлоети у земљи Француске, среће
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и несреће коју судбина доноси, уз саучешће скоро целог 
света. Напротив, значи једну, скоро уклету, самоћу (тај 
осећај усамљености главна црта немачке спољне политике, 
после рата), што своју судбу грчевито одбија и изазива. 
На врхунцу горостасног здања Бизмарковот чинило се све, 
баш што је Бизмарк предвидео као најопасније. (Бизмарк 
тако ванредан у предавањима Онкена, од његових појмова 
као верника444 и протестанта, до његовог хумора у доба 
великог, гвозденог трбуха канцелара.)

Рат је заборављен баш кад би највише требао да се 
спомиње, прошлост кад има у себи445 више извора од 
садашњости. Изнурена земља, у јурњави ка величанстве- 
ном, пашће једном у несвест жуди за одмором, за ниским, 
анималним одмором, чији ће први знак бити једна сулуда 
веселост, што се већ јавља у Берлину. Лично, се може446 
бити за напор, за силу, за хитњу, за немилоордност према 
,,стоци“ („пучина је стока једна грдна“) нгго увек заостаје, 
али да ли је  то довољно да се у себи утуши осећај уза- 
лудног лома, тако јасан, кад се посматра политичка арена 
Берлина?447

Владати Европом, ратовима и немачким војскама, није 
се показало могуће; зар ће се448 владати светом, индустриј- 
ским и саобраћајним средствима, показати могуће? И то на 
прагу економског ропства Америци. И с449 канвом наме- 
ром? Каквог смисла?

Основа берлинског живота је  тежак450 рад. Колико се 
пута учини бесмислен!451 У лажном сјају неке Слободе, 
што обухвата као челична решетка, без хуманости, сем 
сажаљења нгго се јавља као аксидан, пролазан и лутријски, 
тај живот раднички, американизиран, са непрекидним и 
узалудним побољшањима, бедан је, нарочито по томе што 
се у њега једнако враћају, у механизиране форме, сенти- 
ментални садржаји, давно демодирани.

Једне452 ноћи, на Јонском мору, на броду ,,Азија“, што 
је пловио за Јокохаму, слушао сам отужне славопојке453 
фашизму, од официра бежичног брзојава. Толико је био 
модеран, да је био као луд чекајући вести из даљине, са 
аутомобилских трка у Француској, где су учествовали 
Талијани. Толико је био демодиран при томе, да је као 
рђав глумац плакао и декламовао, кад је дошла вест да 
је најбољи талијански тркач, Аскари, погинуо. Казао сам 
му тада да је рат убио ону бившу Италију,454 у којој је он 
знао само опере, корзое, и таљателе, које су, признати 
мора, биле јевтиније; у којој су се читали романи, збијале 
буфонерије итд. Италију, која је била можда, привидно, 
безначајнија, али у којој је живот био лакши, пун могућно-
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сти спакојства (а све друго је мизерија). Ако455 су точкови 
сеоских, воловских кола и били, као из доба Тарквинија. 
Па зашто онда убити човека веоељака, певача; а свирача 
правити,456 силом, херојем легије, с457 гвозденим профилом 
и гвозденим туром?458

Тако, патетично и претерано, говорио сам и својим 
пријатељима Берлинцима, да све зло долази отуда, нгго 
неће да приме своју судбину. Да виде да је њин немачки, 
раднички слој, којим се толико поносе, нижа раса, у својим 
предграђима, од оне, што је некад зидала немачку готику, 
јужније, и веровала збиља у капи крви Христове, а бунила 
се у својим ораницама против насиља и рађала се, као и 
јагањци, с пролећа, у воћњацима. Да виде ону стару, давно 
прошлу Немачку, што је  живела око цркава, у саосећању 
нагона пролећних и јесењих, у бригама око клијања и 
жетве, рађања и смрти. Немачку мирну и доцније, роман- 
тичну и либералну, једном речју, срећну, пре него пгго је 
поведоше они, Пруси.

Тада ми они, хладно и одмерено, одговараху да сам 
под утицајем илузија о прошлости, и ревија, што сам их 
читао, на путу по Баварској и Франкену. Да је Берлин 
диван баш у својој хипермодерности и да они више стати 
не могу. Предвиђајући, уосталом, баш на том лудом хитању 
ка фантастичној будућности, и мир и братство и усхи- 
ћења у Европи!459 Пребацише ми да говорим о Немачкој, 
као о Кини, а увераваху ме да је сва та празнина око 
милиона немачких машина само привидна. Крај сваке 
немачке машине, као сенка, тамо је и по једна немачка 
душа.

Две трећине, уосталом, свега пгго је немачко,460 прус- 
ко је. Они су дали Немачкој ошпте, тајно, непосредно 
право гласа. У пруским је рукама полицијска одбрана. 
Министарсгво унутрашњих дела, што управља админи- 
страцијом целе државе. Револуција је дело Пруса и нова 
Немачка биће дело њиних мозгова, жртава и чежњи.

Да је постојала једна мирна, поетична Немачка, то је 
само једна лажна, улепшана фикција. Те велике сељачке, 
лутеранске епохе, што сам их истицао као површине од- 
мора, биле су, у ствари, понори очаја и патњи. Они сма- 
трају да Немци никада нису били слични неким будистима 
(на рачун Кајзерлинга и „дармпггатске школе“ сваки461 
модеран Прус тера шегу462), па ниеу били ни поетични, 
а нарочито не уживала. Тај појам, рекоше, донео сам у 
глави, из својих нирнбершких студија, једног богатства 
трговачког, у доба богатства Холандије и Млетака, без 
везе са правом судбином Немачке. Немци, сматрали су они, 
били су, увек, у најбољим својим моментима прошлости, 
занатлије и радници. Рудари, што се разиђоше по Европи.
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Па се томе и сад враћају. У електромагнетском ирису 
машина, друге расе треба тек да нађу спиритуално заносна 
блеттања. Њина раса, већ их осећа.463

Саму државу, не може више заљуљати удар с лева. 
У години464 1 924, било је шездесет комунистичких посла- 
ника. При идућим изборима, једва ће их бити.

Удар са двсна, може доћи.ш  Милион пруских соција- 
листа, међутим, организован је, на истим принципима, и у 
истом духу, као и пруска војека. Будућност припада, 
сасвим, пруској социјалној демократији, а проблеми Немач- 
ке нису више политички.

Најпосле,466* у републици, у којој председник републи- 
ке, као честит официр, поздравља телеграмом (текст теле- 
грама необјављен)467 свога суверена, цара Вилхелма, у 
Дорну, приликом седамдесетог рођендана, може се веро- 
вати у привлачну моћ468 монархије. („Но, ви сте ми лепи 
републиканци“ — 1ћг зеМ шгг асћеепе КерићИкапег — 
рекао је једном сасни краљ у дијалекту, при дочеку на 
станици, групи противника која га је поздравила.) Из Не- 
мачке је у Дорн отишло много генерала. На униформе469 
су тога дана (20. јануара), обукли цивилне капуте и бра- 
нили се од фогографа. — Толики државни чиновници 
немачки још су чланови „Челичног шлема“, који сматра 
да бивши војници и чиновници нису, ни сада још, раз- 
решени заклетве која их везује  у души. — Пољопривреда 
је сва уз старо стање. — Све то не може, свакако, да 
угуши прву мисао свих тих људи која иде Немачкој, 
отаџбини и Унији, њеним интересима470 па тек онда цар- 
ству, али значи, још увек, једну могућност будућности у 
Немачкој, ако време само не пожури.471

Опољна политика Немачке крије, по Немцима, још 
мање изненађења. Потпуно је очишћена од свих472 осе- 
ћајности. Сасвим је  ментална и економска. Опште миш- 
љење: да се Немачка република идентификује са анти- 
европеизмом СССР473 сасвим је потекло из непознавања 
буржоаске и социј алистичке поле данашње Немачке. На- 
против,

На Западу је  исто тако европска. Ликвидирања њена 
окупационих и репарационих односа, позната су. Мање су, 
међутим, познате везе крупног капитала, око474 замене 
немачкскг угља за француско гвожђе итд. (Немачка, Фран- 
цуска, Белгија, Ликсамбур,475 Сар, као једна Еп1еп1е ГШег- 
паИотипе (1’АсГег/)476

Много је мање рационалан и много више сентимен- 
талан, Берлин, кад је реч о источној граници, о пољском 
коридору и отцепљеној477 источној Пруској.

Мада је непобитно да маршал Пољске, Пилсудски, 
и сви који су му одани, дакле већина478 пољског народа,
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имају додирних интереса, са Немачком,479 у Берлину је, 
према Пољској, најлакше приметити једно нестрпљење, 
плахост, осетљивост, које се чине фаталне,480 Узалуд се 
покушава са помирљивим додирима481 књижевника, умет- 
ника, Науке, са обе стране. Националисте,482 индустрија 
конкурентна, експорт, а нарочито мањине, сваки дан, до- 
воде до инцидената483 који полако загревају једну стару 
и разумљиву мржњу.

О томе су ми у Берлину говорили најжучније (о пита- 
њу Аншлуса  се говори врло мирно, и врло разборито), 
тако484 да сам стекао уверење да ће Немачка, ако га буде 
водила,485 први рат водити против Пољске.

Источна Пруска, пропали капитали, рудници, градови 
,,немачки“, бродарство, боли их, не могу да их забораве. 
Та пропаст, и културна, та „патња немамка", доводи их до 
беснила, до суза, до декламација.

У свом славенофилству, често сам им тада рекао: 
„Захуктали сте се као онај Нити, који би вам најрадије 
био дао целу западну Пољску, јер се у Кенигсбергу, пре 
двеста година, родио Кант!“486 (Нити: Европа без мира.)

У новом, гигантоком, главном граду Немачке, промена 
од провинционално пруског, од ограничености и каткад 
цинизма ,,немачког“, ка светском, главна је црта развитка 
ових последњих година.

Да Берлин, ипак, још није сасвим отет од прошлости, 
то је зато што је тај његов послератни елан, још при- 
лично неодређен (ваздушне везе Берлин—Париз, Берлин— 
Лондон, Берлин—Иркутск?).487 И зато, што се провинцијски 
дух, ипак, као и у Лондону стари енглески обичаји, још 
осећа. Његово интернационално интересовзње јако је ин- 
дустријско, мање духовно, кад је ван немачких сфера.

Отуда често индиферентност странаца према Берлину, 
које у Паризу, чији таласи доносе глассхве целог чове- 
чанства и мирисе Африке, нема.

У Берлину се не може удахнути шум свила бескрај- 
них, Азије, као у дневним догађајима, политичким прего- 
ворима, штампи и књитама Лондона, царице Индија.

•Сензација и интереса далеких, као што беше болећив 
Жидов пут, до Чада, нема. Светла, послератна, француска 
књижевност занима се толико новим грађанима света, 
Црнцем и Жутим!488 Немачка је задубљена у своје бриге.

Интереси немачких писаца, друштава, салона за Ин- 
дију и Азију уотшгге, трговачки су и политички. Стална, 
и насушна потреба критике екглеских потхвага и неуапеха. 
У Африци нпр. сем суцанских тешкоћа Енглеске, немачку 
јавност је заталасала, у првом реду, кампања против суд-
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бине оних, мнсхгобројних, Немаца што су ступили у Легију 
странаца.

Колоније су развијале у неманком народу дух импе- 
ријализма, али му уливале и интернационална схватања. 
Разумност и разборитост, које у провинцијским мозговима 
нема. (Колико се нпр. разликује стил реферата и схватања 
једног министра, који зна колоније, трговачку морнарицу, 
као што беше Золф, сада посланик у Јаиану, још пре рата, 
од појмова, тврђења, хипотеза осталих пруских министара 
владе!) Без колонија, брижан и заузет немачким стварима, 
Берлин, иако то нерадо чује, није светски град. После првог 
одушевљења, разочарава и замара. Долази у трећи ред, 
у том погледу, још увек, иза Лондона и Париза.

Тек ошнте механизирање немачког живота и индус- 
трцјски потхвати и аеронаутижа, уносе у Берлин клице 
правог интернационализма. (А Гете је некад био велик и 
волео реч 'МеИЂпгдег, грађанин целог овета.) Не може се, 
међутим, превидети, да у  том послератном заносу прона- 
лазака, пионирства техничког, „на добро“ човечанства, 
Немци имају дубок осећај дивљења себи самима. (При лето- 
вима Цепелина, при успеху Чухновског и Шведа, око 
спасавања Нобилеове експедиције итд. главно им је  да 
истакну ,,немачки“ допринос.)489 После пораза ратног, уоста- 
лом, то490 је схватљиво и непријатан значај не треба, ни 
тота, прецењивати.

Утисак тај ,491 туђине, у Берлину, ограничености, остаје 
у странцу нарочито зато што кроз Берлин не тече огромна 
река странаца, као кроз Париз, него му иду, иду у масама, 
сами Немци („Једег етта.1 т  ВегНп“). Уз њих, у већим 
гомилама, засада, само дивне Швеђанке и високи Швеђани, 
„много“ Персијанаца, измучених,492 пољских Јевреја, хиља- 
де Руса и стотине Американаца, пословних људи. Место 
атмосфере Париза, у којој су се пушили најбољи мозгови 
човечанства и рађале надведрије мисли, у Берлину, још 
увек, атмосфера хотелских холова, у којима се швори 
о бизнису. Мада је Берлин, неоспорно, престоница нпр. 
Музике.493

Замара и отуђује, дакле, после дужег времена, та гло- 
мазна варош, у непрекидном понављању немачких јада и 
неправди које ј'ој се наносе. Да није левице, немачке, која 
има и знања и такта, Европа не би могла спавати од дреке 
коју би дизала немачка десница, и после десет година, 
о јаду, патњама, и жртвама494 послератним, немачким!495 
Окренути лице свету, од немачке провинције, то је био 
најтежи,496 оппггински проблем Берлина.

Загледани, једнако, у себе, и брижни за себе,487 моји 
пријатељи говорили су спокојно о вечном миру.
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Док је мене неизеесност (што ми се чини главни 
садржај данашњег Берлина, па и Немачке),498 доводила до 
сумња и противречносги, њих су њина „немачка“ уверења, 
доводила до одсечних изјава.

Показуј ући ми паркове, лростране и лепо уређене, 
више него иначе по великим градовима, показали су ми 
споменик победе (из рата499 1871. против Француске), ви- 
соки његов стуб и на њему крилату божицу, у зеленилу 
пред Бранденбуршком калијом. Хтели су да ме увере да 
је око тсуг споменика идилична тишина љубавних парова, 
пјо клупама, као и пред500 спомеником победоносног канце- 
лара Бизмарка и победоносног генерала Молткеа. Да је то 
прошлост, која се понггује, али до које Берлину, после- 
ратном и модерном, више није стало. Упозорише ме на 
поштовање, на симпатије, апште, приметне, код свих, и 
искрене, према францу1ским стварима и Паризу. Истичући 
да 'је то, на Западу, ново..

Пролазећи алејом, што се од тог споменика пружа, 
у којој су многобројни споменици мраморни немачких 
владара, генерала и министара, понављали су ми, толико 
пута, да народ ту алеју, која се зове алеја Победе, назива 
увек алејом Лутака (РиррепаИее).

Понављали су ми то, очито да501 ми открију дубоке 
промене у души народној. Демократисаност502 Берлина итд.

Мени се чинило да је узрок томе називу у неутледно- 
сти скулптура, које је берлинској општини поклонио цар 
Вилхелм и у очајној изради вајарској.

Но и да није, што се мене тиче, чини503 ми се омешна 
свака демократија која има илузију о народу. А то прези- 
рање ,,лутака“ своје прошлости, само она, увек иста, сту- 
пидност и цинизам маса пред пропилејима?504

При завршетку наших разговора били смо увек мелан- 
холични; они, јер етранац има тако мало смисла за дубоке 
и снажне вредности Пруске и промене берлинске,505 а ја, 
јер су ме сматрали сањалом, Славенином. Оно што сам ја 
од њих тражио, чинило им се:506 као да неко тражи од 
пруске пешадије да се иретвори у балетску трупу, а оно 
што су ми они нудили, чинило ми се:507 као да је неко 
тражио да оставим сне, небеса и љубави, за један живот 
у гару, зноју и жвакању.

Без хармоније у синтезама и дугим разговорима, о 
Пољској, о Баварској, о војсци, о странкама, о напретку 
Берлина, моји берлински познаници и ја, нисмо исто мис- 
лили,508 ни о будућности левице и деснице,509 у Немачкој, 
па ни о миру европском.
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Незаборавно510* је било предавање бившег румунског 
министра спољних послова, свакако најбољег правника пгго 
га је Румунија икад имала. Мудрост, која је сачувала ту 
земљу од сувишног проливања крви у  светском рату, про- 
вејавала је  и кроз ванредну синтаксу говора њеног минис- 
тра, на трибини сабора Немачке, о потреби светског мира.

Ружан, у смислу модних листава, министар Титулеску 
{„можда најдуховитији дипломата на овету“), висок, гла- 
совит, владао је два сата, ванредно, разумом својих слу- 
шалаца, међу којима је најчуднија и најинтересанггниј а 
била лубања генерала фон Зекта, познатог саветодавца при 
преговорима у  Спа (сад, председник Друштва пријатеља 
Бугарске и Одбора при прослави хиљадугодишњице Бу- 
гарске).

Гооорио је као правник, ванредним гестовима и фран- 
цуским језиком, заривајући руке и очи у фантом будућег 
рата, који омо сви гледали како бестидно и безбрижно 
игра на тој истој трибини. Огромна зграда немачког Сабора 
била је као град. Њени црвени ћилимови еасвим у боји 
крви. Амфитеатар њене зборнице, у дрвету, пун фракова 
и обнажених груди дама, као судница, са таваницом од 
стакла, у коме је црни орао, пре двоглави, сад са једном 
главом.

Шта је могао, у  свему томе, глас једног човека, са 
свим својим одличним аргументима оптужбе рата, да каже, 
са оне исте трибине са које је читана, годинама, поплава511 
ратних извепггаја? Шта више од једне, већ хиљадама 
година познате, променљивости људских ћуди?

Председник немачког Сабора седео је иза главе говор- 
никове,512 као судија, задовољан при сваком новом доказу, 
одушевљеном и непобитном, о инфамности и узалудности 
ратова. Сала је бурно пљескала, свакој лепој слици и мета- 
фори — али кад се све свршило, изишли смо у Берлин 
опет по раскошним ћилимовима, у боји као крв.

И513 правог спокојетва, мира <зд свих гађења, безумно- 
сти и лудости, нашли тек, затворивши очи, у вечерњој 
музици, којом је, при свршетку послеподнева,514 поплављен 
тај град. У музици, јединој, међу свим оним што човек 
ради, чистој, лакој, непролазно пријатној и разумној.515

Најпосле, кад516 сам упознао јутро, подне и послеподне 
берлинско, ишао сам да тражим и упознам његово вече 
и ноћ.

Сви разтовори о Немачкој и Берлину, сва проучавања, 
размишљања о индустрији, радништву, политици и стран- 
кама свршаваху се, у вечерњем блистзњу Берлина, где је
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колективно опет губило свој првобитни и даевни смисао 
и где се све распадало у појединачне сенке и зраке.

Вече у Вајмару, Нирнбергу, Мајсену, значи још оно 
што вечери значе у предратним романима. Модерна лепота 
вечерњег профила Берлина, међутим, не може се упо- 
редити са вечерњим ликом и517 осталих великих градова 
немачких. Она је  сасвим нова и послератна.

У први мах тај вечерњи лик вароши и није пријатан. 
Чини се лик једног ратног богаташа,518 крај господских 
дрта старих, немачких градова нпр. Келна, Франкфурта, 
Хамбурга, који су се, у прошлости, били истакли помор- 
ством, банкарством, или отменошћу.

Осећа се, лосле, ипак, да ће и тај ноћни профил Бер- 
лина, ускоро, бити величанствен. Берлин519* своје вечери 
и ноћи удешава по угледу на Њ ујорк (посета председника 
Општине). После ратова Фрвдриха почео је да мајмунише 
Париз, после битке код Седана изглед Ловдона. (Јахања, 
трке, ловови, банке, поморска иредузећа,520 колонијалне 
изложбе, двор у Потсдаму.)

Сад, у први мах, особито дошљака, опија лажним 
чарима и светлошћу ноћи.521 Живошћу и трептањем вечер- 
њим, ириса, мада су слични дрхтавим, светлуцавим дужи- 
цама и зеницама његовог, потпуно слободног, полусвета, 
што намирисан522 и свуд присутан, игра, над тамним јазом 
покора ноћног, берливсхог, беекрајног.

Илузија: да је Немачка промењена до дна душе, да 
је опет силна, велика и срећна, постаје у вечери берлин- 
ској потпуна. Чини се, као да су Немци, најпосле, збиља 
нашли пут блаженства, за своје масе, и да су столетном 
дисцжтлином и вековном педагогијом успели да створе 
државу, друштво, заштиту од горчина, немаштине, живот 
за сваког лак и пријатан, резултате на којима им треба 
завидети. (Доцније се пита: то ли су, дакле, ти резултати? 
Толике педагогије, примера, калупа, пожртвовања?)

Бајке о хипермодерноети Немачке, и Берлина, што,523 
уосталом, ускоро, неће, можда, више бити бајке, разноси 
сад, по свету, та најгора врста странаца која Берлин нај- 
чешће посећује: шићарџије. (Иначе, Берлин, пре, и није 
имао пријатеља и обожавалаца, као Париз. Волела се, кад 
се волела, јужна Немачка.)

Ти странци, већином, знају само вечерњи и ноћни 
лик Берлина. Дан проведу, у ваздуху, путујући. Не толико 
у грубим524 аиаратима унутрашњих пруга, колико на глав- 
ним, експресним везама са Ловдоном, Штокхолмом, Даво- 
сом, Миланом, Бечом (аларат-ресторан) и Кенигсбергом 
(апарат са постељама).525* У њином одушевљеном прича- 
њу, по варијетеима, чињенице, заиста значајне (немачка
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производња гасова, уметног, пољопривредног ђубрета, фар- 
бе; бродоградња, канализација), довољне да саме по себи 
изазову дивљење према послератном526 у Немачкој, пре- 
лазе у област чуда и фантастичног. Тако се ствара, о 
Немачкој, и Берлину, опет, мит.

Немачка и живот у  њој, на плавом аеродрому Лајп- 
цига, где се укрштају ваздушне пруге аераплана, што 
стижу, претрчавају,527 и одлазе, узлећу, тачно и брзо, као 
аутомобили на тркама, дабогме, учине се узвишени528 над 
свим бедама и сваном прошлошћу. Модерне зграде, мега- 
фони и концерти, цред мерионицом путника, на ваздушној 
станици берлинској, откуда се крећу и враћају, без икакве 
лар<ме и рекламе, апарати што лете до Иркутска и натраг, 
могу,529 разуме се, о Берлину и напретку Немачке, особито 
ако томе следује и ноћ, с530 разонодама и забављањем, 
створити, код странаца, врло виооко мишљење.

Доцније, међутим, на асфалту берлинском, долази опет 
вече, када се из сто ситница добија531 утисак трагичносги 
Берлина и Немачке, мада се то ником не каже. Ништавила 
целе те хуке и буке, немоћи у лажима сјајним те вечери, 
песимизма, још увек, и те како оправданог, над глупостима, 
бестијалностима, и узалудностима болним, немачким.532*

Кад је „немач>ки“ свет (сИе Зеи^зсће ШеИ) — помисли 
се тада — тако празан, накривљен, безуман, бесмислен, 
чему се онда надати другде? (Чему се уошнте надати, са 
човечанством, кад су чинитељи будућноеги, већ пет хиља- 
да година, познати, добро познати подаци? Бекон се ничему 
није надао.)

Дивио сам се раду, машинама, станицама, приста- 
ништима, болницама, кланицама, чувеној звездари берлин- 
ској, прекодан; опијао сам се сјајем берлинских вечери, 
неко време, још више. (Јурити, нечујно, добрим аутом, 
по вечерњем Берлину, значи: возити се, међу дивним 
бојама звезда, као по Млечном Цуту.)

Учинило ми се, у први мах, да се о Берлину може 
писати у синтезама. Што сам дуже лутао по533 њему, све 
сам мање био уверен да је то могуће. Берлин је, око мене, 
све више растао, а вечером потпуно губио смисао ствар- 
ности, заједно са машинама.534 Чинио се састављен од 
самих халуцинација.

Мислио сам да су синтезе о Немачкој, а нарочито о 
Берлину, само тренутне обмшне и самообмане и одрекао 
сам их се при крају. (Чинило ми ее, проучавајући Немце, 
да се уопште, свуд на свету, и из тренутног, садањег, једва 
што може обухватити логичним и тачним мрежама речи, 
тврђења и помисли. Да се прошлост, и најближа, не може 
схватити535 и тумачити, нити будућност, и најнеизбежнија, 
предвидети и приказати!)536
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По књигама, есејима и синтезама политичара, нови- 
нара, па и најумнијих економиста537 (КаЉепаи)333 налазио 
сам толико самопоуздања, фикс-идеја, претеривања, о 
послератној Немачкој и послератном Берлину! Вече бер- 
линско, растапало је, уосталом, и  најматеријалније податке, 
у састојке неизвесности и сна. (Куда иде Немачка,639 шта 
ће чинити Берлин — то су питања, на која се, увече, могло 
одговорити само: ко то зиа?)540

Зато се ова литерарна репортажа, место,541 сиктезама, 
напунила збрком, преливима ириса Берлина, на начин 
лакомислен, љубави, оажаљеша и тренутног застајања над 
лициљоа. Чини ми се да сам оамо тако скупио неколико 
шкољки, пгш хује хуком те вароши, и у којима заиста 
има неке истине, као бисерне. (Ледено дно, варљива по- 
вршина човечанства, иначе, свуд, па и ту.)

Једино тим начином, сасвим недоследнмм, песника и 
ипрача, мислим да сам додирнуо, блиско, гогички опггре 
углове немачких ствари, послератних542* болних и неиз- 
весних површина и садржаја (као све, пгго је видљиво, 
уопште).

Моја су уверења, и543 мишљења, о Берлину, напо- 
слетку, биле само збрке вечерњих ситница, боја и звукова, 
пролазне вредносги свакако, узете ту и тамо али544 неза- 
боравне.

Ако ми се чинило да никаквог смисла нема, у том 
вавилонском граду, хпто непрекидно врви; ако сам нагазио 
само празнину, на дну свих тих његових ,Д1ресудних“ и 
,,судбоносних“ догађаја политичких, саобраћајних, економ- 
ских, то је било само зато што сам све више чмтао издан>а 
и књиге азијатске. (И у  берлинском вечвру, осећао сам: 
да само неизвесно и пролазно, а нарочито жуди за нео- 
стварљивим и својевољна удешавања уживања, имају зна- 
чаја. И нипгга више. Као што је било и у вечеру парис- 
ком, а као што је  свакако и у лондонском и њујоршком.)

Често, кад се спуштало берлинско вече, мутно и при- 
јатно, оообито у јесен, осећао сам сасвим јасно да варош 
та, онаква каква је прекодан, и сва њена радиност, није 
и не може бити циљ живота.545 „Грандиозна“ Немачка, 
послератна Немачка, постоји, видљива на дану, као540 аме- 
риканизирани Берлин. Па ипак, у вечерњој тами, они се 
не чине, никако, немачки крајши смер. Тај је нешто тајан- 
ствено, незнано.

Већ први знаци вечерњи, атмосфера пријатна, особито 
кад су кестенови у цвату, дагађаје дана чине547 нестварним, 
одузимају548 им модерни, материјални, машински смисао. 
Утисци из радионица, дворана динамичних стројева, завода 
индустријоких, банака итд.:549 заборављају се, не остављају 
дубљег трага, као ни силуета позлаћеног крова државног
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Сабора, високе550* куле бежичног брзојава, у непрекидној 
промени ваздуха. Место тих,551 тешкмх конструкција, бића 
живота, изненадних познанстава, или људских беда, сенке 
пролазника, толико лакше,552 постају о<пет, мнош зна- 
чајније.

Све, и најбруталније, оставља тако мало трага, у 
свести, у журби Берлина., (Меци на зиду царског двора, 
оставише видне ожиљке. Берлинске илустроване новине 
доносе, једног дана, заиисе војника пгго су се, за време 
метежа, држали у зидовима,553 тријумфалне, Бранденбур- 
шке калије. То је све,554 и чини се као да је било врло 
давно.)555 Живот обрнут од промена (не од цролазности и 
сладострашћа) ка непомичноме, крај све опаке стеге држа- 
ве, и ту, у Пруској, био је  могућ. Има Немаца који никаква 
додира нису имали са оним што је, пред рат, и за време 
рата, Берлин чинио. Берлин и Немачка, имали су четрдесет 
ооме550 године неколико дана заноса за Слободом. Роман- 
тичних и пролазних. ,,Либерализам“, и после рата, дао је 
Берлину неколико меланхоличних, али издржљивих и 
реторски одличних, јавних радника. Илак, више него 
појмови о слободи у држави, после рата, у тим герман- 
ским главама пуши се појам старогермански, о личној 
слободи, животу по својој вољи, каткад снашм ренесансних 
карактера и анархичних сањала. Трагао557 сам за нај- 
чешћим узроком ступања у чланство клубова Пријатеља 
природе (№ а1иг}геит1е) и присталица голишавости (Наски 
киИиг), што ничу као печурке у Берлину. Њина купатила, 
на језерима, где се купају голи, еви, заједно, не значе 
утицај скандинавски, нити покушај бекства од „прљаве" 
и вреле славенске фантазије (од које, уосталом, бекства 
нема) као у Вусији, него су то просто скупови људи што 
слуте да је  у немачкој судбини, најважнији, тај натон 
отпора „пруском11, униформисаном, строгом, што се, после 
рата, толико шири. Што558 последице таквих, и њима слич- 
них, опаснијих клубова, удружења, искоришћуј е понеки 
капитал (клубови перверзиј а, часописи илустрациј а голи- 
шавости, школе „љубави“ итд.), то нема559 никаквих веза 
са осшвном жудњом маса берлинских, и немачких, ка 
природи, личној слободи. Та жудња је потпуно чиста, а 
значајнија, и дубље задире, од партијских, политичких 
програма ,,слободоумних“ политичара. Утисак понеког, сјај- 
ног, уводног чланка демонратоке штампе, често је сасвим 
неприметан. Има неке велике индиферентности у Берлину, 
паралелне с560 најдубљим одушевљењима и свешћу нолек- 
тивном. Еманације, међутим, послератног типа Немца и 
Немице, где год се појаве, невероватно су приметне и пшре 
се као зараза. Оцеви су за промене државне, јавне, сивови 
за промене живота, личне.561
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Американизираност562 заморна и узалудна, материје, 
и саобраћаја, у безброј облика, вечно понављаних,568 чини 
да, у Берлину, музеји имају нарочито при|јатну тшпину 
и свој мир.

Крај еве гунгуле и јурњаве, по непомичном асфалту, 
то што је опоља, није, у основи, без сличности с564 музеј- 
ским. Опокојство је исто, над прошлим, у музејима, и  над 
садашњим, кад се седи непомично, на терасама, изнад 
улица. И сад565 мислима понетим из музеја берлинских, 
може се дочекати вече и ноћ. (Музеји се затварају у 
15 часова.566 Зими то је већ вече, са првим, плавим сен- 
кама, на снегу.)

Отромни и гломазни (да не заостану за париским и 
лондонским), берлински музеји су врло богати. Значајнија 
је њина литература.

Музеј цара Фридриха. Берлински Лувр. Тврдоглаво, 
немачким еланом, зидан је у води,567 до дна Шпреје. Непре- 
кидне његове борбе с568 каналом, непрекедне оправке, 
заволе се, најпосле. У његовим дворанама немачког, старог 
сликарства, кипарства, готике, остаци (један део само 
остатака), једне велике ликовне, немачке уметности, коју 
свет мало зна. (Ту пада теза о неоригиналности немачке 
уметности средњовекавне. Јединство хришћанске скулп- 
туре, нарочито у дрвету, и црквеног сликарства немачког, 
француског и талијанског, потпуно је. Немачка има само 
да се врати у своје ванредне, европске прошлости! — 
Та уметност црквена, при569 непрекадном обожавању грч- 
ког, није, уопште, потпуно у свести европској. Изложба 
олтара Гриневалда није ни забележена, у пггампи, ван 
Берлина.)

Ојајне дворане ћилимова и судова са Истока. Један 
ћилим персијски, са индијским утицајем, незабораван. 
(Напољу прљава вода, замагљена окна Берзе — тог дана 
је била паника — и један шлеп, што је вукао јабуке.) 
Зид и  капија од камена, из околине Дамаска, поклон Абд 
Ул Хамвда, рађени руком, као да су од самих, лаких, див- 
љих ружа и ружичастожуте, пепгчане слоноваче. Звд је 
висок као градски бедем.

У вдућој дворани (ето,570 случајност) мале, хришћан- 
ске двери, изрезане у дрвету, православне, сличне онима 
у Скапљу. (Дивни, љубичасти врх Љуботена, високо над 
земљом. Све је њега ради. Сви ириси.)

Затим дворане талијанских медаља и старог новца.577 
(Мала збирка новца Немањића и босанских краљева. Сне- 
весели. Истерује, из главе, илузије.)

Најпосле слике. У сећању,572 неописиве дивоте. Један 
Ван Дајк, Холбајн и тамна зрачност Рембранта.578* У есеју 307
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Ферхереновом, тако дубокшг кад спомиње Шашкију и 
Хендрикје Штофелс — слушкињу од чијег је тела начи- 
нио тело краљице Бетшабе — занимљиво574* је, да се 
скоро и не говори о материјалу. А ипак је сам материјал 
боја незабораван,575 и на берлинсним портреима, Шашкији, 
малој глави Исуса576 индуског лика као Кришнамурти, 
анђелу Даниловом, и Човеку са шлемом.)577

Осим тога, разуме се, огромне дворане осталих и оста- 
лог. Што не би било штета и да се делимично спали.578* 
Без еманације сликарства и најскромније тосканске или579 
тиролске црквице. Натомилано вилхелмеки.580 Затворено 
педагошки, изложено маси, шнчупано са свог места, из свог 
времена, своје тајне. Све у име неке потребе васпитања и 
обнављања. „Замена“ равенског олтара и гипеани,581 огром- 
ни брег олимпијских и пергамских имитација, што се 
спремају.582*

У Старом и Новом музеју збирка мисирска. Ел Амарне. 
Неочекивано сликарство на остацима. Кипарство тих иско- 
пина не заостаје за оним у Лувру, или Ватикану. Грчка 
скулптура претрпана римским безначајностима. Али ван- 
редни рељефи, атичке играчице, глава Црнца; хеленис- 
тичка, мала Баханткиња. Позната, за време рата купљена, 
драгоцена, архајска Богиња, у дну дворане.583*

Преко пута, храм новијег немачког сликарства и ки- 
парства. XIX век. (Зграда монументална, као цео тај део 
вароши.584 Музеј немачке новије уметности често је обилно 
посећен. Каулбах, Фојербах, Ленбах, још се гледају, често, 
са амбицијама познаваоца, уз оно познато, често, берлин- 
ско, ах, ах.)

Тишина тог музеја, иначе, потпуно је  самртничка, у 
сахрањивању предратног. Велике слике, краја прошлог 
века, недавно још чувене, висе демодиране. Беклин и 
Штук, ревнооно посећени од гомила, апсурдни су и непри- 
јатни за мозак, па и чула. Тома сад оставља нерве сасвим 
хладне (више нпр. него Каналето). Огромни Пилоти (Смрт 
Александрова), па и Макарт, заустављају на степени- 
цама,585 као тешке, трошне таванице, тако да посетилац, 
каткад ломисли,580 да би боље било да се врати.

Један од најбогатијих музеја берлинских: етнограф- 
ски, огромних је димензија,587 као и остали. Његове збирке 
из Океаније,588 Америке, врло су богате. Нарочито је зна- 
чајно сликарство, ал фреско, ископина у источном Турке- 
стану.

Турфан589 експедиције. Нови резултати послерагних 
студија уметности, у којима се иетичу590 опет Берлин и 
немачки музејски научењаци.591*
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За проучавање веза између антике, Индије и Кине,592 
отвррили су Немци сасвим нове путеве, које свет тек има 
да упозна.593*

Велике дворане кинеске и јапанске скулшуре и сли- 
карства, тог музеј а, не заостају за збиркама париским, 
нагаротив. Незаборавно је изненађење и бронзана скулпту- 
ра,594 нађена у централној Африци (у мору Ислама, што 
је потопило црнагако). Са595 једним дивним трагом грчке 
антике, тако да личи на почетке тосканске.

Маса берлинска, недељом, пуни још увек, најрадије, 
музеј оружја, код Опере, као што и лросечни Парижани 
трче у музеј Клини,596 да ввде високе потпетице маркиза. 
Но стручна, музејска наука немачка ради сасвим међу- 
народно, са напорима, што су скоро недастижни (једно 
време, под околностима оиромаштва и личне издржљи- 
воста, као у Русији).

Са утицајем музеја, паралелни су подстицаји неко- 
ликих изложби, што су приређене великим и непрекадним 
радом, као све што немачка наука (бге б.еиГ5сће Шгззеп- 
зсћај±) подузме:

Велижа изложба кинеске уметности. У свим дворанама 
(огромким) Академије ликовне уметности. Иако само по 
збиркама старих бронза, на висини великих збирки лон- 
донских и париских, ипак је та изложба, први пут, значила 
покушај огромних, интернационалних размера. (Послератни 
Берлин, ради колосално и тај посао. Он се обраћа и парис- 
ким, и лондонским и холандеким музејима, као да нема 
граница.) Ако се сматра да значај такве изложбе, у масама, 
може бити само подстацај за шиноазерије, резултати тих 
веза између стручне науке (кабинетске) морају се ипак 
замишљати као важни. За моменат, Немачка је (и иначе 
амјбициозна у  том правцу) подсетила Европу на Кину. 
(Кину, ограничену горостасним, високим звдом, што је 
дели од осгалог света, али иза кога цвату597 мирисне гране, 
цветови трешања; а на врховима планина бели се бес- 
крајни598 будистички мир, и пут таоистичког сазнања.)599*

Друга изложба, старих,600 руских икона, била је још 
дубља сензација001 Берлина. Посетиоци, масе, биле су исте, 
али Немачка има хиљаде младића, нгго се Јгпорно баце, 
при оваквим приликама, у нове студије, па уепевају неве- 
роватном издржљивошћу. Ту изложбу приредила је Совјет- 
ска Русија.

Русија, баш пред рат, знала је о азијској у|метности 
врло много и њене збирке, као и издања, одликовале су 
се блиским разумевањем за најбоље у азијском, тј.,602 за 
првобитним, као и скупљачи американски, нгго у посло- 
вима азцјских куповина ни најмање нису необавештени,
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ни603 нестручни. Изложбу старог, руског,604 црквеног сли- 
карства приредио је СССР,605* под утицајем Друштва за 
проучавање Истока у Берлину (са одличним институтом, 
часописом итд.; председник606 проф. унив. Хеч, нацио- 
налист, велики љубитељ словенске науке).607*

Изложбу је отворило Совјетско посланство у Берлину 
(због немања дипломатских односа, без нарочите, верни- 
сажске публике).608*

Предтвор каталогу написао је сам Луначарски, са 
симпатијама естете, сасвим немарксистичких појмова, оче- 
видно очаран тужном лепотом и силином православља609 
(„јер та нама туђа мишљења о свету, још увек показују 
неку способност да живе“).610*

За  немачку науку, међутим, била је мало откровење 
метода рада организатора изложбе, Игора Грабара, једног 
од најчувенијих спасилаца (!) икона (иза чијег се рада 
крију сасвим немарксистички помоћници). Тражећи лека 
цропадању материјала (као и по нашим манастирима, 
вандализма,611 и „обољења“ површина), он је, као мате- 
ријалист, можда само повратном, немачкскм, методом, одбио 
да прими ма какве идеалистичке основе, иначе надземаљ- 
ски лепог колорита. Тако тврди нпр. да је узрок плаве и 
ружичасте, дивне боје на иконама ферапонтовским у на- 
ласцима фарбе, на обалама оближњет језера, а боја школе 
Псков, у глини реке Великаје, што тече крај вароши итд.

Ти, и још многи други, подстицаји, свакако да нису 
продирали дубље, у612 свест немачке публике, али су били 
погодни да немачку науку опет оспособе за вођство у 
руским проблемима и научном, уметничком животу. (Дири- 
гент једне од берлинских опера, најдаровитији, сензацио- 
нални613 Клемперер, етигао је на један велики концерт,614 
са задоцњењем. Кад сам питао где је био, чуо сам да се 
баш615 враггио са концерта у Лењинграду итд.)

У исто време, Берлин је могао да види освећење нове 
руске цркве, цркве руских избеглица (напуштених и те 
како, од616 богате немачке аристократије), што је у при- 
земљу зидана тако, да може издавати локале.617*

Успех руске пропаганде, један од важних података 
при развитку послератног, немачког духовног живота, није 
политички. Берлин је по свету618 разнео руски филм, али 
не ради тенденција. Демонстрације поводом Крстарице 
Потемкина биле су режиране, и доста слабо режиране.619 
Одушевљење620* за пилота Чухновског, што је нашао 
Нобилеове људе, било је хумано, појачано клицањем немач- 
ком апарату Јункерс. Шаљапин (ванредни Дон Кихот) 
доживео је  разочарање и разочарао је. Два руска случаја 
великог одјека, сасвим су других разлога.
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Случај Московскаг јеврејског камерног театра, успех 
огроман, треба да се упише на рачун художествени (неза- 
боравна игра и сценски садржај Путовања Бенјаминовог). 
Случај гослође Луначарски, жене бившег комесара за прос- 
вету, искористио је мондени свет за претерано исцрпне 
хронике.621*

Берлин, иако је622 осиромашио, има своје истраживаче 
у Азији, које сваки дан прати у мислима. (Свен Хедин 
је потиомогнут и због захвалности политичке врсте.) Путо- 
писи623 путника купују се у великим издањима. Разумљива 
је онда шаљива624 хајка немачке штампе према лакомисле- 
ном и несрећном талијанском ваздухоплсквцу. Нобиле, један 
од најприметнијих предмета немачке карикатуре625 прошле 
године.

Пред подне, али још више пред вече, Зоолошки Парк.
Масе стоје пред кавезима мајмуна и остају дуго у 

близини животиња.
Берлин, као и Царитрад, само са другим редом, пун је 

паса. Енглески шаљиви листови сликају га увек са керо- 
вима. И заиста, у сваком стану, у свакој породици, лају и, 
кад их осташе саме, урличу, лси. Због њих се воде, огор- 
чено,626 препирке и парнице, пред судовима. Даме их изво- 
де и носе под мишком, у све аутобусе, возове, у све 
ресторане.

Јутром их воде да шетају, као малу децу. Да се нади- 
шу свежег ваздуха.

Немци нгго обожашају шуме, бране и животиње. Прош- 
ле године, манифестација најискреније, неподељене радо- 
сти берлинског становнихптва, приређена је малом слон- 
чету, што се родило у зоолошком парку. Недељама, од 
светине, није било могуће прићи штали гоопође маме малог 
,ЈКалифе“.

Уз хипермодерни живот, Берлин је жељан бруталног 
додира с627 прашумом, топлим и великим срцем Земље.

Хијене, несрећне, нао луде шетају десно и лево у 
кавезима. Лавове и леопарде хране, пред вече, живим 
месом. Мондено је томе присуствовати, бар једном у ме- 
сецу.

Ирваси изиђу, да омиришу снег и да се сунчају. Папа- 
гаји у својим стакленим склоништима висе, дречећи од 
досаде, главачке. У огромним кавезима мајмуна, анархија, 
силокитост оцева, велике љубави мајки према породу, 
хистерцја, изненадна дрека, врисак, па загледаност у праз- 
нину и дубока, ћутљива меланхолија.

Са таваница падају слабушни, мали, голуждрави мај- 
мунчићи.
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Берлин им долази често и, с628 неким тамним нагоном 
и страхом, дуто их гледа.

У часу заласка Сунца, Акваријум 829 Берлински аква- 
ријум, незабораван, као и сви други, али у том свету хлад- 
ног живота, још чуднији. Ништа не знам у Берлину што 
толико узнемири, као промена, кад се пређе са игранке, 
уз чај, пред вече, са терасе великог хотела „Еден“, преко 
пута, у акваријум, у ком, савијене у огромно клулче, спа- 
вају огромне змијурине.

У ооветљењу, као под површином мора, иза стаклених 
окана, гамижу љигавци и рибе, из свих крајева света. 
Отровне змијице®30 са геометријским украсима на кожи, 
тајној631 и скупоценој, што неуморно палацају језиком. 
Рибе малене, шарене и лепе632 као неки летњи лептирови 
кад би летели под водом. Каталогисане, протумачене. Под- 
водне симбиозе у бојама љубичица и крви. Велике рибе, 
модре и зелене, пгго се једва мичу. Корњаче пгго пливају, 
као неки орлови кад полећу. Ракови, ситни као напрстак 
и крупнији, чије је тело лепше од вајчудније шкољке и 
као чипка у царству каменова и руда. На води, у песку, 
заспали, сатима непомични, алигатари и крокодили.

Пре него што падне мрак, хране гуштерове попцима. 
Кад попце наспу у кавез, гуштери се, у  први мах, свако 
вече, понова, разбетну. Одмах затим јурну. Гуштер про- 
гута попца и исколачи очи.

Стари Берлин састајаа се на кафу после подне. (Кафа 
значи кафу без млека, бистру, пгго се пије као неки чај.)633 
Данас таквих састанака има само у скромним, стариввским 
породицама.

Штедљиви Берлинци, некад, недељом, састајали су се, 
поневши кафу са собом. И данас, частити кафом, сматра 
се, међу малим људима, за галантно. Има сиромахпних 
девојака које су и те како захвалне веренику,634 кад их 
поведе у кафану, вечером, на кафу.

Чај и час чаја, привилегија је дама што немају посла. 
У холовима хотела, крај дворане за играње, окупл»ају се 
даме са сеојим званицама, са којима се не састају дома. 
Мушкарци, пошто нема Немца каји није до вечере заузет, 
ретки су635 за време чаја. Они који се виђају, ако нису 
странци, обично нису без опскурних познанстава. Најчешће 
траже лов, у мутном часу предвечерја, међу госпођама 
чији су мужеви богати, а нису присутни.

Многе даме јавних чајанки опадају у ону класу, ,,са 
једним“. („Једним“ значи сталног пријатеља. На основу
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новца, врло често,63® верност. Непоколебљива верност. 
Чвршћа од љубавне.) Остало је прикривени, или мање 
прикривени, полусвет.

Околина637* сасвим париска. Холови и дансинг-румо- 
ви хотела „Адлон“, „Е<зпланад“, „Еден“ итд. Права дама 
берлинског друштва, међутим, после подне, не показује 
се ту, радо.638

Полусвет берлински, упадљив, више него друтде, са 
Републиком, добио је и потпуну слободу, заузимањем 
левичарских одборника Ошхггине, особито женских.

Никакве законске одредбе не сметају му, ни пре, ни 
после, занимања.

Постоји, разуме се, хигијенска заштита и тог друштве- 
ног слоја, организована, као све у Немачкој, исцрпно, на 
основи сасвим необавезној и човечној.

Даме улице, међутим, немају никаквих обзира;689 упад- 
љиве су, наметљиве и по холовима великих хотела, и по 
нај(бољим кафанама и по игранкама итд. Време640 њиног 
јуриша на варош, није ноћ — у ноћи често језиве сцене, 
и у центру — него, као и у Риму, почиње у подне. У три 
часа, после ручка, у главној, закрченој улици Берлина, 
у Фридрихштрасе, док масе мушких и  женских журе на 
рад,641 на сваком ћошку, стоји по неколико тих свеште- 
ница љубави, веселих и врло добро обучених.

(Постоји и тиха понуда рајских милина за пролаз- 
нике, младића са нарумењеним устима и полугласним 
кикотом.)642

Немачки народ643* за те ствари има један мирни, 
презриви хумор, без патетике. Појагм „понижења“ чове- 
чанства и патње оличене у том слоју, сасвим му је туђ.

Представница, међутим, теорије о економској вредно- 
сти оног што поклањају јачем полу (мушкарац: „круна“ 
створења) ове већи број.

'Сентиментални уздаси више не дирају мало срце 
плавих мидинета, продавачица, малих чиновница итд. 
Уздржљиве и разборите, и иначе, те Берлинке имају 
много такта и економског дара, да трагикомедију „по- 
срнуле“ девојке преобразе у  уредан рачун олакшица 
живота, што у Берлину није нежан, ни према коме. Кад 
већ морају да пусте на вољу природи, желе да то буде 
пријатно, у тој непрекидној борби са немилосрдним дога- 
ђајима њиноег живота. Није им стало до плахости; роман- 
тичност талијанских кројачица, што падају као контесе, 
оне немају. Искоришћене коректно, али и потпуно, од 
послодаваца, па чесво и своје породице, оне су неосетљиве 
према замамљивом бечењу очију и добацивању мушком 
преко недеље, на трамвајима, подземним и градеким 
железницама итд.644*
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Од суботе до понедеоника, међутим, оне су готове, 
већином, на много шта, не губећи главу. Немачка645 Гретхен 
не постоји више, ни у провинциј|И.в46

Постоје,647 одлично организоване, станице за савето- 
вање омладине. Ванредно тактичне. Проблеме проститу- 
ције, нарочиго прикривене, врло раширене, опадање етич- 
ко, рашадање породице, самоћу дечака и девојчица, стижу 
Немци да проучавају, крај толиких, других брига, тек 
последњих година. Апарат научки, ооцијални, економоки 
који та питања треба да реши, или бар ублажи, огромних 
је интенција и димензија,648 као сваки подухват,649 после 
рата, у Берлину.650

Најотпорнији слој том новом, модерном идеализму 
биће, совакако, оне бројне хиљаде жена ситне буржоазије, 
што су жудне луксуза и поетичности сексуалне, на каје,651 
просечни Немац, у напону снаге и бриге око зараде, врло 
тешке — не652 пристаје. Ж ене што траже разоноде и олак- 
шице, пунећи биоскопе, варијетеа,653 игранке, у часавима 
кад су, пре рата, читале романе, или ишле на кафу. Ж ене 
робусне, привидно сентименталне, без потребе наплате 
својих дражи, са- дубоким економским инстинктом, ипак, 
и у својој разузданости. Обећању654* једног путовања 
до плажа луксузних, посети трка, тоалетама париским, 
а нарочито редовном, уредном потпомагању месечном, не655 
могу да одоле. Пристају с656 бржим куцањем срца. Оно 
што их ипак чини, већином, драгоценијим од жена657 те 
врсте, романских (да не говоримо о славенским, оријен- 
талним) то је да су потпуно лишене инстинкта демонског, 
жуди фантастичног, сценског (али, на жалост, и бахант- 
ског).

Ту спадају, најпосле, и бројне даме, као и другде тзв. 
најбољих кругова. За веће суме, истина, обилније зајмове. 
У трагичној и неприкосновеној пози.

Лезбијке,658 уосталом, у толиком броју, да су напасти 
берлиноких социолога и хигијениста (као и у другим вели- 
ким градовима Севера). Познат је дансинг, у новом, после- 
ратном, вечерњем крају, где су у свом кругу. Мондено659 
је посетити га, једном у недељи, после позорипгга, опере, 
бокс-меча,660 „шест дана“ итд. Као и дансинг споменуте гос- 
поде, што брију обрве и фарбају образе. — Њ их661 има 
у толиком броју да би, организовани, значили снажну 
партију, ако им се придаду и они, неприметни, неозначени, 
аматери.662

Немачки663 народ, не мисли о тим подацима свот вели- 
ког, главног града, са сувишним песимизмом.
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О браку, међушм, о кризи брака (економски после- 
ратни разлози, многобројни случајеви перверзија664 итд.) 
његова пггампа непрекидно пише. Озбиљније него Москва, 
нарочито исцрпније, Берлин је поставио као главни проб- 
лем после рата, решење питања сексуалног. Статистике, 
испитивања,665 медицинске анализе, часописи (чак и такви 
који уче „темпераментности“ у браку), анкете, све су 
чешће. Проблем опадања порођаја појављује се и за 
Немачку. Проблем распадања породица (језовити подаци 
судских претреса) исто тако. Спасавање брака (о като- 
личком нема тих алармантних података), биће главни 
задатак, идућих година, у  Немачкој.

Осећај сентименталан, или осећај стварности? — питају 
се, у анкетама о браку. Човек ратних година навикао се 
— кажу — на сексуалну анархију (не кажу да је то био 
разлог и ванредном, трагичном значају сексуалног). Жена 
после рата, еконоадски се ослобађа. Не мора више да служи, 
ни да се претвара. Брак пада.666* Невиност — пише Ерна 
Граутоф — била је  ошпта, јер је значила припадност 
оппггем. Данас се девојка од седамнаест подаје, јер је то 
опште. Мушкарци траже сексуално — не,667 праву љубав, 
усхићење трајно другим бићем (,,Еп1гпскипд ап атк1ететп 
Шезеп“).

Уз мушку полигамију — пише Вилхелм Паулзен — 
треба постављати сад и женску. „Чистота жене је само 
лажна фраза, без биолошких оснава. Невиност једног 
дечка, чистота одраслог, осетљивог мушкарца, не заостаје 
за невиношћу девојачком, нити за чистотом карактерне 
жене.“ „Најдубљи доживљај љубави, откровење је неви- 
ности.“ Брачна заједница, без осноове духовне и душевне, 
ако није присилна, „јесте нај|грубља и најнижа врста сек- 
суалне везе између човека и жене“. Само је фикција668 
да мушки има двострук нашн, сексуални и родитељски. 
И жена се предаје „игри“,669 кад год жели, заборавивши670 
своју мисију материнства. Врши планирање671 својих поро- 
ђаја итд. не губећи, ипак, своју вољу ка материнству, као 
што ни та воља није одељена од воље ка сексуалном 
итд., итд.

Трагика данашњег брака: економска заједница и онда 
још, када је заједница брачна давно прошла. У будућно- 
сти, кад жена буде имала економску слободу, може бити 
само боље, горе не итд., итд.672

Чинило ми се, често, да сви ти проблеми означавају673 
само приметну, а несхватљиву итру природе (разврат после 
ратова). Да се могу сводити на основу, вечну, материн- 
ства.674*

Најсветлија ми је успомена из Берлина, Вавилона 
перверзија,675 једна млада плавуша, са чедом под срцем,
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која ме је замолила, једног зимског дана, на Курфирстен- 
даму, пуном полусвета, нафраканих бабетина и макроа, 
да је придржим, јер јој несвест беше помутила вид, при 
улазу у  трамвај.

Не знам ко је била та дивна, мирна,876 Немица, у оној 
гунгули јаловости и павијанства, у оном мирису луксуза, 
бензина и хомосексуалности, али рад чистоте њеног лика 
у оном зимском дану, рад њеног мирног хода у оном хаосу, 
ја  је, у мислима, увек благосиљам. („Ти677* што знаш, 
где су живот и смрт.678 Ти пред чијим је ликом сва земља 
скромност итд.“)

Немица, кад се пређе граница баварска, или сагесонска, 
учики се само робусна; поет у њој неће и не може видети 
ирис.

Социолог, или лекар, међутим, уживаће у снази њених 
облика, расним и свежим дуго, као и у природности и 
веселости њеног начина држања, према мушком.

Изненада, у67® Вајмару нпр.680 приметиће се једна нова 
раса, љупка и легапа. У старим, тириншким, баденшким и 
келнским крајевима има још правих, готичјких лепотица, 
што се памте.

Германски стас, и лик, изразите лепоте681 налази се, 
све више, према Северу. Тако да у висини Хамбурга лини 
на скандинавски. Берлин је варош лепих немачких жена 
и девојака. Карактеристика њине682 лепоте: готичка глава 
и груди, велика снага трупа и колена. Виткост, које на 
југу европском нема — што је, каткад,683 ванредна.

Спорт (8.000.000684* уписаних чланова спортских удру- 
жења, после рата) 685 невероватни напор Немачке у спорту, 
толико је улепшао жене, а особито девојке, да то сваки 
сгранац, на првом кораку, опажа.

Вече није час немачке лепоте жена. Штедљиве, младе 
Немице,686 у Лајпцигу, Дрезди, Минхену, па и Берлину, 
у Опери, у позоришту, у вечершим тоалетама, често шкоде 
својој појави. На многобројним језерима међутим, у око- 
лини Берлина, на плажама, при голфу, тенису687 а наро- 
чито при пливању, немачке жене, а особито девојке, имају 
истинску лепоту виооких и витких лепотица, којима други 
народи тешко да могу ставити, у толиком броју, достојних 
супарница.

Пепељавосмеђе косе, модрозелених и плавих, ледених 
очију, оштрих профила, нисоких, лепих плећа, нежних 
груди, опортских, витких појаса, изразитих лукова бедара, 
снажних колена и ногу, та млада бића су лепотице дана, 
воде, лета, дневног осветљеша. Дијже, пријатне за око, где 
год има ваздуха.
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Нагли скок нивоа њине лепоте, после рата, забележен 
је од свих путоишсаца. (Живот спортских клубова неброје- 
них и сјајних на води, у Немачкој, премаша688 све замисли 
о томе. Он је уосталом главни део модерног живота берлин- 
ског,689 извор нових охолости немачких, али и690 проблема.)

Вшпе још треба подвући, лепоту мушкараца, млађих, 
у Немачвој. Лепих германских глава, ванредних тела, што 
крај кривоношх и здепастих друтих раса, упалих груди, 
изгледају прави германоки богоеи. Као691 и према својим 
старијим генерацијама, пивопијама, пгго се чине као оде- 
нута бурад, са главама као тикве.

Одбивши велики број жена и девојака у Берлину, 
прелазне генерације, у  редове слабих према материјалним 
услутама, оне682 — крај тоалета, што постају на целом 
свету исте, као и косе, изрази, осмеаи693 (педагогија филма) 
— имају у себи, још увек, чувену чар, даз деиГзсће Мад- 
сћеп; дге деиГзсће Ртаи,ш  хладнију можда него пре.695* 
Јасне и мирне, наместо сентименталности и глумачких 
испада (Немице не воле тип заводника), уносе сад у своје 
(ретке) љубави и своја (честа) искрена пријател>ства ћут- 
љиву неку кроткосг, што је у ствари увиђавност да дубо- 
ког, чулног, истинског,696 заноса једва сад и има. (Каткад697 
на обалама мора, у брдима, у пријатељствима берлинскзш, 
дуготрајшЕМ, прикривеним у шорту.)

Немица има активно право гласа. Бирана је у Сабор. 
У општину итд. Води велика предузећа. Има катедре уни- 
верзитета.698 Ради у  редакцијама. Бори се за право да буде 
свештеник (у протестантској Немачкој). Као лекар је чу- 
вена. („Још никад ми не рекоше, иза кулиса, грубу699 или 
ласцивну реч. Код нас жене то не трпе, кад раде“ — рекла 
ми је, врло лепа глумица једног позоришта барновског,700 
К. К.). Већ године 1920, било 'је у Немачкој 9 и по милиона 
жена запослених. У Сев. америчкој701 унији скоро на двапут 
толико становништва само 8 и по. У Енглеској на 40 мили- 
она 6 и по.

Аутомобил, пошто су путеви у  Немачкој одлични, 
постао је бескрајно омиљен. Американске фабрике, над- 
моћне, освојиле су Немачку, али дају своју робу на отпла- 
ту. Немачке творнице, још под повољнијим условима.

За време „недеље светлости", крај својих вилхелмин- 
ских, патриотских,702 споменика, од мрамора, ратовима, по- 
бедама, генералима, Берлин је  дигао, привремено, још 
један, врло запажен и поздрављен шоменик: аутамобил 
дигнут у најсвечанијем, пруском крају вароши, на Пари-
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ском тргу, код Бранденбуршке, тријумфалне капије, и 
француске амбасаде.

Рефлектори су га обасјавали. („Каква неукусност — 
какво презирање прошлости — каква воља за модерним 
— каква реклама за Америку — каква дрскост Републике 
на том месту — каква јевтина703 интересантност — просто 
глупост“ — коментарисали су то моји познаници, Пруси.)

Ја  сам осећао да је тај кип, у вечери,704 сасвим на 
своме месту, сред оне светине, пгго га обожава (као што 
су некад, Израиљци, ло Старом завету, обожавали златно 
теле).705

„Купујте немачка кола — вичу рекламе са свих зидова. 
Оре1. Оре1. (Тркач ракетног аута.) „Бег Шадеп, ипзет 
У/адеп“ш  — чује се, на сваком кораку, као најлепши стих 
и љубавна заклетва.

Ауто значи толике могућности: У пролеће, у јесен, 
у зиму.707 Као змај је из бајке.

Берлинке дрхћући чезну за њим. Никада, не видех 
девојачко око да тако запламти, као кад младе Берлинке 
кажу: „асћ, ет Ногсћ“ (једна од луксузних немачких 
врста) !708

„Заборавим све и жиним, ево већ окоро годину дана, 
само за та кола — говорила је гђа држ. тужиоца Ј1.7оа* — 
Асфалт у околини Берлина омогућује км 100 на сат. 
Јурићу кроз борове шуме, до плавих језера. У вечеру, то 
значи вечерњу молитву ваздуху. Ваздуху у ком је, као 
фантом, све што преживимо, што ћемо после смрти, будите 
уверени, опет преживети, само у друтом телу. Треба да 
попггујете наше возаче, они су тешки, али побеђују теноре 
аутомобилских трка, Талијане. Муж ми је био запрепашћен, 
кад сам га први пут возида. Моја ћерчица задивљена. 
Ја  своја кола волим страшћу, коју никада пре осетила 
нисам. Верујте ми,710 то је као љубавно лудило. Никаква 
патња, трпљење, немаштина, неће ми бити тешка, за ово 
дивно, снажно чудовиште.“

И заиста — лрелазила711 је километре вратоломно, са 
дрхћућим ноздрама, у пози обесне Дијане, лепих ногу, што 
су господариле педалом. Сваки дан, међутим, она је рачу- 
нала дане, свршавала мужу послоове, очекујући у горкој 
сласти дан када ће та коша бити саевим њена. „Ах, живот 
је  леп“ понављала је увек, кад им је прилазила и није јој 
било тешко,712 да цело доподне даје шоферске часове (по 
марака 5 час),713 само да би скупила отплату. Јутром је 
своја кола, да би штедела, сама прала; сладоетрасно прала.

Париз се назива варош светлости;714 сИе 1иттете. 
Његова осветљења — јер има велике мостове — лепша715
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су од берлинских. Но берлинока општина, после рата, 
решила је да га надмаши. (Ако је тамо традиција светло- 
сти, овде је АЕО.)716

,Зато је била нриређена „недеља светлости". Три мили- 
она становника изишло је717 на улицу. Оветлошћу огромних 
рефлектора (Немачка је завичај ванредне оптике, сочива 
фотографских, апарата оптичких за бродарство, авијацију 
итд.) беху обасјане државне зграде, фонтане, цркве. У сре- 
дини Тиргартна био је иодигнут „стуб светлости“ (у бли- 
зини стуба Победе године 1870). Кула718 од стакла, сва 
електринног сјаја, на којој је  горео, огроман, на далеко 
видан, пламен.

Том пламену су се масе највише дивиле. Сатима је 
трајало док су кола могла хгроћи сто метара, на том месту. 
(У ствари, тај прометејеки пламен био је од панира. Идеје 
и режија републиканска, француска.) Једна елиса, тукла 
га је ветром, неугасивог, да боље пламти, а црвени осветљач 
чинио га је ватреним, огњеним. Човечанство је обожавало, 
то вече719 лредстављено Берлином, пламен и ватру. (Иначе 
је  Тиргартен ноћни парк љубавника. Његове клупе знају 
да причају бар толико, колико клупе Хајдпарка лондон- 
скот, спомињане720 и у  Доњем дому.)

У светлости „недеље светлости", било је много чега 
одлично и лоооришно, режираног. Па ипак, ако се узму 
у  обзир осветљења двораца и фонтана, у  сјају ноћи било 
је и рококоа доба Фридриха. (Најлегтше су биле нове трго- 
вачке куће, са високим кулама, прве слике американске, 
будућег, американизираног Берлина.)

Оно што је остало од721 свег тог сјаја: (и што је карак- 
теристично, немачко) Берлин је, у тој недељи, извршио 
нагле промене својих електричних мрежа, нове инстала- 
ције итд. Све722 је то остало, после, у вароши, дало јој 
ново, јако осветљење, велике светлости, сталне.

ЈБубав728 што се крије на дну душе сваког чавека, 
према завичају, узима облик сулуде носталгије, код ста- 
новника данашших великих градова, вавилонских размера. 
Варош — грчка полис — опет постаје велика као држава.

Познавао сам становнике Берлина, што су имали осе- 
ћај опште својине зграда, саобраћаја, догађаја,724 своје 
вароши. За њих је Берлин био жив створ, коме су гово- 
рили као брату. После овог рата Берлин је, и на тај начин, 
постао центар.

Уосталом,725 у провинцији врши се, за Берлин, бес- 
примерна реклама, као и у  иностранству. Довољно је, о 
томе, преписати само ово: око три милиона марака726 го- 
дишње, издаје на врбовање посете „Саобраћајни уред за
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посету странаца, сајмова и изложби".727 Око милисш при- 
мерака водича са сликама. Године 1928. ударен је на 
70 милиона писама, на берлинским поштама, при поласку 
из вароши,728 зов: „Сваки једном у Берлин.“ Нарочити 
водич под насловом: „Треба да ведиш Берлин лети“ — 
послат је  бањским гостима, у  250.000 примерака, у 120 бан>а 
Немачке, 'Аустрије, Холандије, Белгије, Француске, Ита- 
лије, Чехословачке и Швајцароке. Адреса је била увек 
лична, на основу бањских списака, са натписом: „Путуј 
дома преко Берлина." Та мера имала је огромног уопеха.729

Околина Берлина, шуме пескавите и плава језера, 
скоро сва у вези, имају не само велики значај слортски, 
већ и мало хваљену, мало познату, истинску лепоту.

Пиније,730 зими, у дубоком, плавичастом, вечерњем 
снегу, плава вода у пролеће и лето,731 са зеленилскм густим, 
тамним, германским, окружује732 Берлин као венац. („Ати- 
на733 мраморна — рекао ми је један стари сликар, Прус, 
који је, пре рата био дуго на румунском краљевском Двору 
— је љубичицом734 увенчани стуб Хеладе. Берлин ће за 
десет година личити на Њ ујорк и имати, ипак, лелоту 
челичног, германског шлема, осталог у шуми. Туђ ми је 
већ овако нов, али кад изиђем у његову околину,735 удишем 
стару лепоту тог песковитог, језерског, шумског пејзажа 
са много плаветнила, као неког песковитог неба.“)736

Дубоко737 у шуми, ван Берлина, стоји станица подзем- 
ног трамваја, докле ће, кад буде продужен, тај трамвај ићи. 
Из гунгуле американеке, центра Берлина, загушљивих 
улица, излазиће та веза у  шуму на песковиту обалу борова, 
крај језера. Оно што је занимљиво, то је: да је станица 
крајша већ означена надземним делом, а да је општина 
дала јој и име: Чича Томина колиба.738

Од суботе до понедеоника — у739 шумама околине 
Берлина, логорују, у индијанеким шаторима, ограмне масе 
берлинског становништва. Кемпинг, сваке суботе,740 стотине 
и стотине хиљада, што се одмарају, веселе741 у природи. 
До у позну јеоен плива се ту у плавим језерима, свира у 
гитаре742 у тами шума и грли, не баш скривено, на про- 
планцима, у пеаку и аггалим иглама борова, што земљу 
чине меком. Тај излазак Берлина у шуму, на воду, гигант- 
ских размера, најизразитија је  црта берлинског живота, 
американизираног.

Дубље,743 међу тим језерима, на каналима, последњи 
остаци Словенетва,744 покореног и истребљеног. Сорбска 
села, чије сељаштво живи, још увек745 животом из дечјих 
прича, завејаних кућа, царства патуљака, Снежана и чуд- 
них воденичара, рибара. Имена места ту, и данас су још 
нама срдачног звука: Шко1азев, Иооа Уез, С1аб.ош, Ргезкоги746
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— итд. Толика крв у земљи — толика747 словенска крв 
Боруса, у данашњим Прусима. Укрштање, више неосет- 
љиво, заборављено, са резултатима олорим, али са гледи- 
шта несентименталног, жилаво, много животворније, нето 
нпр. мешавина словенске крви и Латина.748

Свакако, околина Берлина је једна од најлепших,749 
са небесима, водама и шумама. Сасвим пруска. Иако на 
тим старословенским750 језерима, сад, има безброј јахт- 
клубова, клуиских зграда, једрилица, чамаца и весала, што 
личе сасвим на енглеске. Једна дивна могућност игумског 
живота, на пола сата од живота у асфалту и стаклу.751 
(Шантији, и друга изразита француска места, околине 
лариске, за упоређења.)

У ствари фгранцуски утицај у Пруској био је  тако 
дубок, да у вилхелминској, гломазној архитектури и роко- 
коу двораца Фридриха, свуд извире. Тако да Берлин, а 
оообито спољна резиденција царева,752 од Фридриха Вели- 
ког наовамо, Потсдам (берлински Версаљ и Тријанон) имају 
мното француске атмосфере; осим тога што су ствари фран- 
цуске, сав тај намештај, бисте, фонтане, вртови итд. (У би- 
блиотеци Фридриха Великог, пријатеља Волтеровог, ни- 
једне немачке књиге.)

Но више од те прошлоети, треба запазити да ни моде- 
ран Берлин не даје отпора француским стварима. Париз,753* 
може се рећи, обожава се у целој немачкој буржоазији754 
толико, да то755 изненађује. Ревије, варијетеи, елеганција756 
жена, књижевност, сликарство са читавим сноповима фран- 
цуског утицаја. Каткад чисте имитације. Рат са Францус- 
ком најлосле досадио, илузоран, престао бити средство о 
коме се мисли?757 Међусобни додири политички, економски, 
спортски, врло чести, имају трага свуд. „То је париска 
роба“ — хвале се берлинске трговине, кад је у  питању 
мода. ,,Ах да ми је да ме неко поведе, макар само на три 
дана, у Париз“ — шапућу берлинске шипарице.

Тако,758 да се мржња против Француске, дубока, назире 
још само у једном изричито опредељеном слоју породица 
војничких, непроменљивих, тратичних.

У семитском надирању, кроз грчки свет, или у јеавреј- 
ском, кроз арабљански, нема паралела, за данашњу снагу 
јеврејства у Немачкој.759* Оно што Јевреји Немачкој, и 
Берлину,760 дају, нису дали, ни Паризу, ни Екглеској. Капи- 
тале, банкарство, интелекте. Више него икад, политички 
заинтересоване.

Оно што је, за Немачку, најзначајније: немачки Јев- 
реји (искључиви гооподари две трећине штампе, картели-
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саног позоришног света, диктатори музике, варошког жи- 
вота, књижевности итд.),761 не само да су у еохоси762 потпуне 
оданости свом завичају и стапања с763 њим (згсћ етјпШвп) 
него је, после рата, и доба764 њиног најчиетијег, грандиозног 
елана ка модерном, великом, утопистичком.

Пословна чистота средстава, што их употребљавају,765 
није гора, од начина немачке тешке,766 металне индустрије 
и поморства, у рукама деснице. А767 њин рад штампе, с768 
националистичком, не може се ни упоредити. Два света, 
у коме је свет јеврејски обавештен, „послератан", са амби- 
цијама грандиозног, па и  идеалног, док је онај други пун 
заосталог, иа и ступидног; замисли што су, већ толико 
пута, показале да значе пут ратовима узалудним, стагна- 
цији, провинцијализму итд.769*

У левици Немачке, у  којој не споримо ефемерну срж, 
јеврејски идеализам, организованост итд. значе врх бојног 
поља.770 То не значи да је шира маса демократије немачке 
(која је  једина у интересу Европе, Америке и човечан- 
ства)771 без немачких, грађанских и народних слојева. Но 
срж је у њој жртва и погибија Валтера Ратенауа, кога су 
убили кукавички плаћеници.772* (Писма Валтера Ратенауа, 
од првог, по азбучном реду, лорду 0 ’Аћет оп  до послед- 
њег, песнику ЗГејапи 2-шегди, ванредна су као и његово 
главно дело: О будућим стварима. (Тачно: Уотг Коттепд.етг 
Огпдеп ) У једном писму, писаном у Холандију, написао је: 
„Ви знате да сам Јеврејин, и да сам у нашрј земљи, у 
којој је влада, да би га одвратила од интересовања, упу- 
ћивала народ на антисемитизам, тешко патио од гањања и 
залостављања. . .  Никада се нисам осећао присније везан 
за земљу, него у то доба.“)

Вечером, прелаз с773 посла на разоноде, или је пун 
морбидне усиљености,774 или веселости, сасвим абнормалне. 
Баш то, што вечерњи часови (време грозница) припадају 
приватном животу, дају том животу, у Берлину, црту игре 
дервиша, хотимично раздрагану, да други пут, учини од 
тог живота пад у  понор усамљености, клонулости, очаја. 
Овлаш775 споменута криза брака и породице, литература и 
статистике о томе, откривају грозни неред сексуални, идеј- 
ни, формални, који у приватнам животу, вечером, влада 
(неред кога нема у пословима јавнгим), а што од вечерњег 
Берлина чини пакао. Хистерични растанци љубави, мржње, 
свађе породичне, материјалне природе, самоубиетва деце, 
иаповести, плач, кикот, фикције и препирке међу прија- 
тељима, пријатељицама, метресама, компањонима итд. Хао- 
тична забуна телефонирања, гестова, поза, по радњама, 
кафанама, станицама, пригушене речи увреда, прекора, 
опомена, захвалности, усхићења. Један од најчешћих гес-
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това: претња кажипрстом дигнутим под нос, љуљаним, 
минутима, педагошки, покретом из лакта.778

Све што се догађа, у вечерњем хуку фабрика, банака777 
догађа се још, ради једне нове, срећније, моћније Немачке. 
Њој су намењени сви животи и налори,778 увече, код ма- 
шина, апарата, на улици. Ипак, тада се укаже потпуно, 
видно понор измвђу приватних и јавних  сгвари,779 тама 
вечерња што их језовито дели.

Немачка воља (<1ет Леи1зсће ШШе) још увек тера цео 
немачки народ (и све Немце где год живе) у јарам вуче 
према нечем замишљеном, што тек треба постићи (обнова 
угледа, силе, богатства немачког, прво место у свету итд.). 
Илак, крај тог хрљења дисциплинованих милиона ка будућ- 
ности и врхунцима огаптих државних и политичких, еко- 
номских циљева, јавља се, опет, у променама приватног 
живота, готока и бивша немачка жудња заноса ка личном 
и идеалном. (Баз Меа1е).

Одушевљавају се, каткад, опет, као у доба Гетеа и 
Шилера, еасвим романтично, за човечанство. У исти мах, 
после рата, све их је више, што и свој егоистично чуван 
живот расипају у пролазне сласти и веселости, трошеђи се 
безбрижно, као и сладострасници, што нису.

За Немачку се ради, и вечером, за болну и понижену, 
али, све чешће, живи се и зато, да би се могло утонути у 
берлинском вечеру, мутном и пријатном, неповратном.

У музику, авантуре, па и оргије (у заносе, што уопште 
немају везе са свакидашњим занимањем, без икаквог сми- 
сла колективног, без веза за државу),780 дивним просто 
тренутно, у оквиру свог личног живота, на таласима жур- 
ним своје, од свих других осетније, пролазности781

Отуда приметна промена начина живота, и увече, у 
послератном Берлину. Лакше су, мекше,782 постале душе 
у његовим вечерима, када се ништа, од „Берлина на дану“, 
скоро не види.

Осветљења (рекламе) берлинска, за последње две годи- 
не, потпуно су изменила783 вече у тој вароши.

Чини се, као да се долазак ноћи догађа, при зеленим, 
љубичастим, рујним, плавим муњама, под сноповима зра- 
кова, што бију с неба.

Над путем, којим хује аутомобили, раеипају се, као 
звезде, трептања светиљки високе куле берлинског, бежич- 
ног брзојава. Станице варошке железнице, дигнуте изнад 
улица, са својим бајадисаним светлостима и великим свет- 
лим окнима, кроз која пролазе црни возови, узбуђују и 
уносе у тишину сталне промене. Боје дуж читавих кровова 
и прочеља вишеспратних кућа, толико су лепе, да све 
ствари заодену блистањем, тако да се заборавља дан и 
жели таква, непрекидна ноћ. Километри правог и равног
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асфалта, као тркачке стазе, имају одблеске металне, кроз 
које миле закрчене стотине аута. Као у рекама,784 месечине 
и звезде, шарене светлости лампиона и ватромета, огледају 
се у њима боје електричних светлећих цеви, великих, стак- 
лених чигри и точкова стаклених, што се врте. Море сјаја, 
изнад бездана мрачних, вечерње осветљење у Берлину 
постаје опојна лаж, спас уморних душа и мозгова, више 
него, некад,785 звездано небо.

ВАЈМАР

Вартбург, замак у коме је Лутер нгасао и Вајмар, 
градић у коме је живео Гете — кажу немачки путописци 
— као1 две куле светиље светле над Немачком.

Под заштитом једног владара, који је ценио значај 
књижевног рада, живели су у Вајмару, Гете, Шилер, Хер- 
дер и Виланд. Сви Немци некад, где су год живели, и под 
њиним утицајем један део човечанства, васпитао се делима 
тих великих песника у неком романтично класичном духу, 
који је чинио људе не само идеалистима, већ и племени- 
тима у обичном животу, ведра погледа за живота, а спо- 
којнима, пред смрћу.

Кад је Немачка, после светског рата, хтела да се отресе 
својих грехова, у мукама револуције, и, када2 је  тражила 
пута у будућности, послала је  своје изабранике у Вајмар, 
у ту малу, тиху варош, вртова и музеја књижевних, да 
тамо замисле и израде нов устав.

У шумама Тирингије, у земљи Хермундура, старих, 
пунокрвних Германа, сачувано је право срце Немачке, у 
завичају Лутера, Баха, Лесинга, Гетеа, Ничеа, Вагнера.

♦

Тај Вајмар, миран, сав у  старом дрвећу и грању, доче- 
као је и ове године прве знаке пролећа и лета раније него 
остали градови немачки, који се непрекидно губе у  диму, 
мирису угља, хуци3 фабрика, тутњави саобраћаја и који 
су дуто били засипани леденим кишама и еуснежицом. 
Тако се Вајмар, далек од свега тога,4 чинио још увек као 
да је у неком другом добу, и,5 у неком другсхм свету.

Путујући Вајмару, већ код Јене, вароши где су некад 
учили великошколци из Србије, ритам живота, тако меха- 
низиран сад у Немачкој ,в постаје спорији и тиши.

Јена је пуна игралишта деце. У њој аути пролазе 
лагано кроз паркове, а у Вајмар вози, са једне мале ста-
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нице, мали воз, уз брдо, за којим се већ помаља плаво 
тирингијско небо.

Кад се изиђе7 из вајмарске8 станице, на самим згра- 
дама пред станицом дочекују стубови, а меандра, венног 
украса, има свуд, по замковима и кућама, у  којима су 
гвоздене пећи начињене са коринтским капителима. Чак 
су и кола погребног предузећа, која пролазе улицом, у  том 
пееудокласичном стшгу!9

Цела та мала варош, као да је још својина Гетеова, 
пуна водоскока, камених клупа, баштенских врата и, јед- 
нако,10 као да хоће да се сећа древне Грчке и хеленског 
живота.

Ни трага ту од узнемиреног хитања, што се осећа, под 
напорним радом и хрљењем за зарадом, у свим осталим 
варошима Немачке.

Двор бивших великих кнезова, постао је музеј. У ње- 
говом врту врви од ученица и ђака. Лавови двора, од каме- 
на, дремају сад под старим фешерима, а на његовој сахагг- 
-кули прозори су застрти маловарошким завесама. Куће, 
чело двора, обрасле су бршљаном. Из једне тихе кафане 
и тај двор и некадашњи бедеми чине се само као нека 
стара слика, а застава кнежевине над њима, беле звезде 
у крвавом пољу, међу старим крунама дрвећа, као цвет.

*

Типгина, вртови, сав тај мирни ток пролазности кроз 
варош, необично чисту, омогућују странцу да замишља 
прошлост.

Дане и вечери, у узаним улицама, иза старе градске 
цркве, где је станавао Хердер, под сенкама и спокојством 
старих кровова. Човек, који је ослушкивао, из даљине, 
гласове народа, па и јаук наших народних песама. Дух, 
који је замишљао везу свих правих идеалисгга, појам и 
лик оног, кога је назвао „грађанином целог света“. Ше11> 
ћиг§ег. Сад тамо шуми мирно, једна општинска чесма.

■Собе у кући, у којој је умро Шилер, стоје као недир- 
нуте. На његовом столу још се види глобус. Уз самртничку 
постељу, на зиду,11 једна мандолина, чије струне не дрхте 
више. Међу сиромашним намештајем једва видна прашина 
и потпуна тишина. Храбре тираде маркиза Позе, за сло- 
боду и човекољубље, из Дон Карлоса, дубоки и романтични 
космополитизам, одушевљење, на стварима њиног песника 
није оставило ни трага. Зраци сунчани откривају и ту само 
прах.

У парку, иза двора, који је  огроман и енглески за- 
пуштен, са лепотом густом тирингијских проиланака и 
шума, стоји и сад12 сачувана кућа, покривена шиндром,
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прва својина Гетеова, коју је, од младог принца Карла 
Августа добио на локлон. Пред њом пољана и тамна вода 
речице, кедри виргинијеки, пропланци, у које је загледан 
писао Таса и  Ифигенију.

*

Велика кућа у вароши, у коју се уселио год. 1782. 
и у којој је живео,13 кад је постао свемоћни песник, али и 
свемоћни министар, није му биша никад тако мила као 
шумска кућа, под грањеауг. Колико је изгубио — писао је 
гђи фон Штајн, своме истинском пријатељу,14 телесном и 
духовном — кад је морао да напусти тишину тог стана. 
Размишљао је — каже — тада,13 о прошлости, која је 
несхватљива и о будућности, о којој се ништа не зна.

И та велика кућа, сачувана је, ради оних многих хи- 
љада посетилаца, који сада долазе да авиде,16 где је живео 
песник Фауста.

Непомичност влада у тим одајама, пуним цртежа, сли- 
ка, скулптура. На зидовима су бакрорези Дорињија, по 
Рафаелу. У соби, где је  гласовир, кип велике главе Јуно- 
нине, са бесмртном лепотом њеног лика и погледа. У једној 
малој и полумрачној одаји скупљени кристали, минерали, 
лабораториј човека, који је више можда и од својих пес- 
ничких састава, волео тај свој тврдокорни рад на истра- 
живању тајни природе, пишући Приносе Оптици и Учење 
о бојама.

Мапе, медаље, стари новци, мајолике, испуњавају оста- 
ле одаје. Читаве збирке физикалних инструмената, бота- 
ничких и зоолошких препарата. Песника, који је написао 
да:17 ,,ни једно биће не може распасти се, у  ништа“.

Па ипак, најдубљи и најнезаборавнији утисак оставља, 
једног пролећног јутра, у тој кући, соба у којој је Гете, у 
својој наслоњачи,18 издахнуо.

Та соба човека19 који је  створио читав свет, чије име 
Немци изговарају са страхопоштовањем, као Божије, који 
је живео и тако рећи владао Вајмаром и Немачком, чијој 
кући сад долаве чак из Азије и Америке, изгледа као нека 
наша мала и стара изба, са прозором, пгго гледа у башту.

Кад је дошло време, како је писао пријатељу, да се 
живот сврши и ,,да се змија евије у круг и затризе сама 
себи у  реп“, изгледа, да му је било пријатно да се повуче 
у ту забачену ообу, полумрачну, из које се види, и сад,20 
један капиџик, баштенски зид, грање дрвећа и мало траве.

Зид те собе покривен је ћилимом,21 на ком виси уже 
звонцета за послугу. Под њим је дрвена постеља и обична 
наслоњача, у којој је умро, а коју један немачки писац 
упоређује са престолом Јупитера. На сточићу шоља за 
кафу и флашица лекарија. Мало прашине. То је све.
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Ту дакле стиже се после толиких путовања и многих 
љубави, после кампања у Француској и разтовора са Напо- 
леоном и другим мањим владарима, после министровања 
Вајмарем и господарења Немачком!22 После свих уживања 
и многих мудрости из области оптике, ботанике, зоологије 
и хемије!23 После највећих песничких дела, па била из 
доба грчког или савременог!24 У једну споредну собу своје 
куће, у један кут, у  наслоњачу за старца, у којој не остаје 
ничег, до празнине и мало прашине!25

Док у прозору, и после више од сто година, виси исти 
ружичаст млаз мајске светлости и чистота плавих небеса, 
која су вечна.

ХАЈДЕЛБЕРГ

При сусрету са неким велеможним, или велебогатим, 
или велеученим господином, људи нити су радосни, нити 
искрени, али кад наиђе неко, ко је  познат као весељак, 
сваки одахне, сваки срдачно узвикне: певај, брате!

Тако и понека варош, као неки жив створ, има глас 
весељака и са њом се сусреће срдачно и радосно, радије 
него са другима, мада имају лепше цркве, ботатије дворове.

Хајделберг, у Немачкој, има специјалиу индустрију, 
чувене клинике, лекаре, ванредне концерте, а нарочито 
свој славни универзитет, који је основан још у јесен 1386. 
године, дакле три године пре косовске битке.

Ипак, кад, у пролеће, нагрну у њега Немци са својим 
Немицама и странци, они иду тој вароши ради њене прош- 
лости, негдашњег ђачког живота, о коме сад постоје само 
песме, оперета Ста-ри Хајделберг и, најпосле, филм, у коме 
студента игра Рамон Новаро. Иду да виде места, где су 
некад ђаци пили, под расцветаним воћкама, певали под 
старим фењерима — чинили много шта, што би радо опет 
чинили и они, који су давно оћелавили.

Зато што се у  њему певало и веселило, обљубљен је 
Хајделберг. Нико се не љути, кад задоцни воз у Хајдел- 
бергу, као нгго се наши стари нису љутили, када им се на 
путовању десило, да им спадне левча, у близини Ирига, 
или да их облак кише и олује стигне баш при поласку 
из Карловаца. Јер између многих буради, Хајделберг има 
једно, горе на брегу у граду, које се надалеко рашчуло.

И данас је Хајделберг чувена универзитетска варош, 
пуна ђака, међу којима има младића чак из Азије. Његове 
библиотеке и клинике — нарочито „Немачки институт за 
проучавање интерне медицине" — заслужују да их зна
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цео свет. Школе, у којима су подучавали некад Бунзен, 
Хелмхолц, Кирхоф1 и др. и данас су одличне и Америка 
је, прошле године, сматрала да ће себе почаетвовати, ако 
их обилно помогне, а њен посланик, Шерман, ласкаво се 
захвалио на почасти, што га је баш тај универзитет иза- 
брао за доктора.

Ипак, они што долазе у Хајделберг, видевши данаш- 
њу омладину, што врви по пријатним и старивским ули- 
цама, траже, ону бившу, романтичну, што је носила своје 
нарочито ђачко одело и што је, уопште, била друкчија.

Варош је још увек ванредна, на обалама Некара, када 
дрвеће процвета и, по околним брдима, густе шуме зами- 
ришу, али оног бившег, ђачког живота више нема. Над 
њом, на брду, још стоје рушевине великог замка, чије су 
зидине срупшла столећа и ратови са Французима, али те 
рушевине, иако су највеће у целој јужној Немачкој, ипак 
више нису трагичне, него су само сликовите.

У вароши, на старинском тргу универзигета, око цркава 
и градских капија, а особито око старог, каменитог моста, 
још може да се наслуги како се живело некада у Хајдел- 
бергу, али најбоље су те успомене, ипак, сачувале хајдел- 
бершке гостионице, где се још чују ђачке мандолине, иако 
ретко.

И нове зграде, зидане од црвених цигала,2 имитују 
стари стил немачке архитектуре, па се њини кровови и 
торњеви шиљати губе у зеленилу шума на подбрдици. 
На некадашње туче сабљама сећа и данас велика школа 
мачевања господина Лорбера крај универзитета, на нека- 
дашње муке ђачке мрачни апс, апс за ђаке, са прозорима 
под решеткама и зидовима пуним цртежа и карикатура, 
које су апсеници, уз латинске натписе и стихове о неправди 
и празнини овог света, од дута времена, по зиду шарали.

Натписи на гостионицама, међутим, најбоље подсећају 
на минула, добра, стара времена.

Старо гробље професора и славних научника, око 
цркве св. Петра, иза огромне библиотеке, иза тихих улица, 
под руменим и белим кестеновима, којих је  пун не само 
Хајделберг већ читава Немачка, у почетку лета, може да 
растужи својим надгробним натписима и својим оргуљама, 
што свирају Баха. У цркви је хладно, крај гроба песникиње 
Олимптије Морате из Фераре, или крај гробног камена веле- 
ученог Аурелија Себастијана Фробенијуса. Тек по осунча- 
ним улицама заборавља се тај крај.

Довољна је једна мала колекција имена хајделбершких 
гостионица, да се гробље професора заборави.

Бог је хтео, за време потапа да спасе лађу нашег 
праоца Ноја, и ето њено препотопско име постаде име 
крчме у Хајделбергу. Уз то име читају се и остала без
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туте као: Златни Анђео, Златно Срце, Златни Соко, Златни 
Ланац, Златни Грозд, па онда даље код Сребрног Јелена, 
код Белог Лабуда, итд. Као што се види имена, плодови 
лепих часова, кад се свет чини сребрн и златан., Старо, 
добро доба најбоље се осети ту, у тим веселим гостиони- 
цама код Великог Бурета, или Белог Коњчета, или у сту- 
дентској, старој крчмици, која се зове „Код Ленштине". 
Као што се види, све су то имена спокојства, увиђавности, 
једне мудрости, која није нимало мање корисна од оне, 
која је створила лабораторије, оптичке радионице и кли- 
нике у Хајделбергу.

Јер мада су времена романтичног живота ђака прошла, 
она се, донекле, понављају и сад сваког пролећа у расцве- 
таној долини Некара. И мада је Хајделберг сад приста- 
ниште спортских чамаца, из којих се чује радио и грамо- 
фон, у пролеће, и у јесен, и сад још многи долазе да виде 
расцветано његово дрвеће и раецветано вино, пгго је скоро 
исто.

И, без икакве увреде за Хајделберг, знамење те варо- 
цш школа и наука, и данас у доба спорта, трезвењаштва 
и очајне гужве око новца још је увек мудрост, која се 
налази на дну оног огромног хајделбершког бурета, што 
стоји високо дигнуто, целом свету на видику, где је столе- 
ћима стојало, на брегу, у замку; буре, у које стаје 221,726 
литара ванредног вина. Вина у коме је дно свих мудрости 
сачувано најбоље, као и топлота Сунца, што осим на реку 
Некар, у близини Хајделберга, сја и на обале винородне 
река Рајне, Мајне и Мозела, чија имена, Богу хвала, и 
Немачка, и сав свет, још увек изговарају сентиментално 
и са поштовањем.

И колико сам, помешан међу путнике, у Хајделбергу, 
видео, то буре ће остати знамење једне интернационалне 
симпатије и разумевања, према том крају Европе, чувеном 
са тих обала речних, на које су још Римљани донели раз- 
боритост веселости, а на којима су немачке владике сагра- 
диле дивне дворове, велелепне цркве и гробнице, али и 
велику3 бурад, али и бурад.

*

Гете је сматрао да је околина Хајделберга идеална. 
И заиста идеал свакога Немца био је, кад оде у пензију, 
да се настани и проживи крај свога живота у Хајделбергу, 
вароши ђака, романтичнаг љубакања, винограда, шума, 
по којима се ходи, и сад, певајући.

Пред осунчаном равницом, којом отиче Рајна, при 
уласку у брда и шуме Оденвалда, на обалама лепе реке 
Некар, у пролеће, сав у цветном грању, Хајделберг, са
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својим мостогаима, столетним 1рађевинама и сад је још врло 
упадљиве лепоте.

Оно игто ту варош чини драгоценом то је  тај култ 
слободног и веселог живота, игго се сачувао, њена ведра 
и топла атмосфера, а оно што је чини још увек романтич- 
ном то су рушевине замка над њом, коме и сад одлазе 
стотине и хиљаде путника.

Тај замак, који је американски песник ћоп§Је11ош 
називао немачком Алхамбром и сматрао га за један од 
најлепших споменика прошлости уопште, високо на брегу, 
од црвених цигала,4 над зеленилом шума, и данас се чини 
врло леп. Помало му је лепота позоришна и није чудно 
што га, у летње вечери, употребљавају као позорницу, за 
позоришне представе под ведрим небом.

Ту рушевину, обожавали су немачки романтичари, 
ђаци; песници су јој певали стихове. Путем ка тој руше- 
вини, кроз шуму, и сад се чује песма и ређају се старе 
крчме, међу воћњацима. Шуме ту миришу и варош остаје 
у долини. Замак као да виси судбоносно, над њом — како 
је у свом стиху некад, писао Хелдерлин. Ванредне, рене- 
сансне грађевине замка, који је курфирст Фридрих V зидао 
за своју жену Јелисавету Стјуарт, стоје још увек, вели- 
чанствене и у  рушевинама.

Ту долазе читави каравани посетилаца, да разгледају 
грађевине и уживају у лепом изгледу, на стару варош, са 
тераса замка, а да, затим, сиђу у подруме, где је велико 
буре.

Ту ее онда прича, како је, у старо доба, једном, сишла 
у тај подрум, дворска будала курфирста Карла Филипа, 
по имену Перкео, ,,по расту слаб и мален, по жеђи прави 
див“. Он се на смрт опио у подруму, у мраку, како каже 
песма Шефелова, јер иако је доле била тмина: „њему се 
чинило да у себе светлост лије“. И мада су му ноге већ 
клецале: „пио је и гунђао није“.

Дизалица која наставља свој стрми пут, за неколико 
минута, узноси странца отуда, на врх Кенигштула, у висину 
од 569 м где има кула изгледница, стара и сама већ сто 
година.

Ту, сред шуме и мора зелених брда, са облацима над 
њима, открива се онда сва лепота природе око Хајделберга. 
Под брдима је доле етара варош, из које се чују само звона, 
ввде само лепи мостови над Некаром, чију долину, свако 
пролеће толико младића и девојака прође пешке и у чамцу. 
У даљини где је равница, назире се један мали део тока 
Рајне.

На руку путника ту падају зелене бубе и коњици, 
а на раван у даљини сенке облака. На једном пропланку, 
лево, модерна звездара. У позадини пак Оденвалд, море
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брда и јеловине, иза којих опет један врх и замак на 
њему. То је долина Некара, са обалама пуним воћњака и 
малих, врло старих места, око којих су сачувани стари 
средњовевовни5 зидови, под багрењем и кестеновима.

Немци све то, неуморно, и сваки час, фотографишу.

*

Доле, међутим, у вароши, док се стишава врева, не 
почиње више она луда, романтична ноћ негдашњег немач- 
ког живота. Фантастичних судбина више тамо нема, а и 
кад их има, оне су прикривене.

Даено, врло давно изумреше алхимисте, што су тра- 
жили еликсир за подмлађивање, што су ноћу водили раз- 
говоре са самим гостодином Ђаволом. Престале су и ду- 
шевне борбе протестаната и калвиниста. Живот је сад у 
Хајделбергу, као и другде, другачији, и људи су се, као 
и душе људске, изменили6; или се бар тако чини.

Чак ни црних мачака више нема онолико, у Хајдел- 
бергу, као у доба романтичара. Не претрчавају више, преко 
пута обасјаног месечином. Сјај фарова моторних вело- 
сипеда студентских, растерао их је.

*

Нестали смо из Хајделберга и ми, Словени, којих је 
тамо, пре, било много више. Наших ђака сад тамо једва 
има.

Даовно је прошло и доба када су се, на хајделбершкој, 
железничкој станици могли видети типови из романа Тур- 
гењева. Када се, око возова чуо жагор руских анархиста, 
помало ћакнутих и говорљивих.

Па ипак, некад су и туда пролазили наши омладинци, 
и у тој вароши је 1850. године писао Кратак преглед духов- 
ног и моралног стања у Србији — један ђак, који се звао 
Јован Ристић и који је ту докторирао и учио, као и многи 
друти наши младићи, који су се „школовали у туђини“.

ДУЖ НЕКАРА

Неколико милиона становника Немачке, и данас још, 
сваког пролећа и лета, лутају. ШашЈегп — кажу они, пгто 
значи путовати, ићи ове даље, од места до места, али 
весело, без бриге, без намере и без пртљага. Пут под ноге 
а небо за вратом, то је сва опрема правог 1Д/апс1егега. Штап1
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у руци, џак на леђима, или у чамцу. То исто и кад се има 
моторни точак, или ауто.

Традиција Немца, који путује романтично, претво- 
рила се у једну навику и спорт, пгго је свакако најпријат- 
није и најпаметније,2 пгго се од Немаца може научити. 
Они су тако, без пртљага, кретали се столећима и зато 
су се разишли по свету.

Младића3 са златном косом, витку и снажну, смеђу 
девојку, са пггапом у руци, и гигаром на леђима, и сад се 
среће по свој јужној Немачкој, у старим градићима, по 
брдима и шумама. Тек после дужег времена, примети се, 
да су то читааве масе, које се тако крећу; заноће крај неке 
реке, певају са неког брега, нестају у мраку шума, дози- 
вајући се узвицима.

Тај путнички начин немачког омладинског покрета4 
(Ји§епсЉе\лге§ип§), је најбоље, што послератне немачке 
генерације имају. Дуж Рајне, дуж  Дунава, уошпте свуд по 
Немачкој, студента, ђака, основца5 који путује, чека његов 
дом, или колиба, где налази ватре, посуђа, могућности пре- 
ноћишта, купања, одмора и што је најбоље — другарства 
и другова.

Један једиши такав дом омладине, која путује, Лудвигс- 
бург, у долини Вере, имао је сам 16.000 ноћивања,6 а није 
на некој нарочито истакнутој тачки путовања. Таква одмо- 
ришта имају и девојке. Па и они који више нису омладина, 
већ остарина, и они пешаче, веслају, јуре аутом, спавају 
по брдима и певају.

Нарочито је то путовање, лутање, уобичајено у нај- 
лешпим, романтичним крајевима Немачке, рајнским, швап- 
ским, тириншким, а особито дуж Некара.

*

Некар, једна опевана, сјајна, лепа река, силази кроз 
дивна брда до Хајделберга, на7 њеним обалама су падине 
са воћњацима; на брдима, куле и градови старих времена. 
У пролеће сва је засута цвећем што опада са воћњака; 
лети се бели од багрења и румени од кестенова. Где са- 
вија, спрудови су јој пуни ситног песка.

Идући уз воду, једним малим, чађавим возом, који 
није имао и који нема никанве везе са оним лудим и 
хистеричним немачким експресима, што везују Енглеску, 
кроз Холандију и Немачку, са Швајцарском, упознао сам 
једну бескрајно тиху8 и пријатну земљу. Немачку,9 у ко- 
јој су се некад наши омладинци школовали,10 и у којој се 
још воле воћњаци, песма и свирка.

Незаборавна је та река, пуна чамаца, из којих се ори 
смех. Те вечери, на дну шума, у нојима горе логорске
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ватре. Па и ти људи, златне косе и плавих очију, у који- 
ма нема ни трага од оне обичне, хладне бруталности.

Воз пролази, крај малих хотела, расутих по воћња- 
цима — један се звао „Гнездо Ј1аста“и — крад пашњака 
и реке, што кривуда, међу шумарцима, који се огледају у 
њој, као и воћке.

По станицама дубок и грлат швапски дијалект, бога- 
тих сељака, што се виде и по падинама како косе, све до 
врха брда, на којима јоан стоје рушевине старих тврђава 
и кула.

Ма на којој од тих станица пудаик напустио воз, наћи 
ће исто.

Цвеће са дрвећа ће га засути. Мали неки хотел ће га 
примити. Река ће бити пуна чамаца, у којима певају људи. 
На брду биће рушевине замкова, чије је гошодаре народ 
звао „штеточинама земље“ — Иапс^зсћасЈеп.

Тако сам и ја дошао у Хиршхорн, једно од оних места 
на том путу, које се не заборавља.

Хиршхорн је мали, старински градић, на Некару, још 
и сад олкољен средњовековним12 зидом и кулама. На брду 
му непорушен стоји стари замак, сав обрастао воћњацима 
и јоргованом. Варош је исто таво проста, сиромашна и мала, 
као у Италији Асизи.

'Путем у  варош, опада цвеће. Крај реке има мали 
хотел, који се назива: „Код Натуралисте".

Каква густа трава, дуж Некара, какви воћњаци!13 У 
малом градићу, све је  на улици. И „Друштво свете Цеци- 
лије“ и пггале и обућари и трговине. Сви су прозори пуни 
светаца од гипса.14* Кола се оправљају насред улице, 
дрво буши, коњи поткивају, али је то све само слика.

Дуж воде, куће у средњсхвековним15 зидинама. На брду 
збиља град, тврђава, куле. Путем, ка брду,16 свуд распети 
Исуси, међу воћкама и јоргованима, што мцришу као шуме. 
И нехотице се међу тим кулама схвата: зашто је било 
онолико драма у то страшно доба. Какав дубок осећај 
живота буде, и сад још, те куле, што господаре над доли- 
нама, ти шиљати торњеви, те камене клупе под кестено- 
вима. Цело једно брдо самих воћака припада замку. Ласте 
се и сад премећу17 над крововима.

Те зидине и рушевине у воћњацима, у јорговану, са 
друте стране реке тек добијјају лепоту непролазног сна, 
који се догађа међу брдима, пашњацима и ведрим небом.

На другој обали, преко, једна житарица била је  пре- 
творена у пловећи хотел. Чамци, са снажним младићима 
и накресаним старијим светом, пристајали су ту да траже 
јело, пиће и преноћшпте. На палуби се играло.
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Играло до поноћи у том мору пашњака, воћњака, 
наочиглед црних шума, у  мирису расцветаних и опалих 
багремова, јоргована, кестенова.

Поноћ је већ давно била прошла када су крај рибар- 
ских мрежа, са лампионима, пристала три нова чамца, 
пуна жена. Веслале су саме, путовале саме. Певале су. 
Шест недеља одсуства од озбиљног и тешког рада, јер у 
Немачкој сваки ради, и жене, и девојке, значило је за 
њих ићи, путовати, веслати, бити са шумом, са кишом, са 
Сунцем,18 са ноћима под ведрим небом.

„Шапбегп“ — рече ми једна — ах, кад би се могло 
увек само мгапЗегп.19 Крај све сентименталности тот узда- 
ха, та млада Немица, боље неш ико, открила ми је про- 
мене у  души послератне немачке омладине и чар једног 
новог,20 или старог, романтичног начина путовања, који је 
у Немачкој омиљен.

Зашавши дубље у брда и ударивши у страну, кроз ту 
непрекидну кишу цветова, нашао сам још један град, не- 
вероватан, јер је сачуван сасвим онакав какав беше пре 
пет стотина година.

То је Ротенбург, над речицом Таубер, царски град из 
средњега века, чије куле, зидине, бедеми, цркве још стоје 
онакви какви су некад били, мада их је време обишло 
травом и бршљаном.

Ротенбург је био заборављен, далек од оне Немачке, 
која је сва као једна фабрика, и тек су га, цре једно педе- 
сет година открили немачки сликари, писци и омладина. 
Парови21 што све фотографишу.

Та стара немачка варош, главна је тачка којој иду 
сви ани, који путују кроз Хајделберг, Вирцбург, Нирнберг, 
Минхен итд. Немци је називају: „алем камен немачке 
прошлости“ — „заспалом принцезом бајке“ — „немачким 
Јерусалимом" итд.

Четиристо метара високо, незаборавна22 слика, немачке 
вароши од пре неколико столећа. Њена општина је ван- 
редно дело немачке ренесансе, њене чесме, патрицијски 
дворови, а особито скулитура по црквама дивна су умет- 
ничка дела. Некада су те грађевине стојале сред богатства 
вароши, коју је немачки цар у старо доба залагао, кад му 
је требало новаца. Сад је цела варош, са својим пито- 
рескним улица-ма, кулама, само једна чудна слика, коју 
загледају хиљаде, кроз воћњаке и шумарке лета.

Јер и код23 тог старог града — који сам посетио ради 
скулптура Рименшнајдерових, једног од највећих немач- 
ких уметника усихште — почетак лета значио је читаве 
падине обрасле воћњацима, из којих се увече чула песма 
и корак, неуморан корак, оних, који су путовали даље. 
Шапбегп.
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*

Тај контраст снажних младића и девојака, људи и 
жена већ у годинама, пешке, на моторном велоеипеду, 
у ауту, али увек раопеваних, безбрижних, као да су скит- 
нице,24 и тих старих градова, у којима је било толико тра- 
гичног, крвавог, сентименталног, потпуно је чудан.

Обилазећи Ротенбург, његове куле, цркве, гази се по 
крвавом камену, по зидинама, кроз које су упадали побу- 
њени сељаци, по олуцима куда је отицала крв посечених, 
испод стреха, под којима стоје кипови Христови, патње 
људске која је непролазна. Паралелно са тим иду ти пут- 
ници, који одлазе безбрижно, тако да им се мора зави- 
дети. Реке, дно шума, врхови брда у ноћи, чекају их. Тамо 
ће спавати и играти.25*

Треба ићи даље. Шапс1егп.

ВИРЦБУРГ
РАСКОШНА ПРОШЛОСТ КАТОЛИЧКИХ БИСКУПА

Док цела Немачка, у  налору рада, у грамжењу за 
зарадом, гледа само у будућност, модерна, американизи- 
рана, дотле се у њеним јужним крајевима, ведрим, цвет- 
ним, и толлим, још наилази на градове, где живе људи 
друте нарави и другог начина живота, под утиском про- 
шлости.

У тим крајевима поједини делови као да су пренети 
из лепих земаља Француске и Италије, са кајима су некад 
имали много веза. У тим крајевима је и колевка1 бивше 
немачке културе. Ту се налазе и најчувенији споменици 
неимарства, кипарства, и сликарства, а осим тога, или баш 
због тога, ту је и природа блага, чиста и често дивна, на- 
рочито дуж река.

И као што је незаборавна дуж Некара, таква је, мање 
шумовита, и дуж Мајне. Међу брдима засађеним винсхгра- 
дима, међу старим, средњовековним градићима, та светла 
река — на чијим обалама станују весели људи, мање во- 
долије, више винопије, нгго воле песму од давнина — 
протиче и крај Вирцбурга,2 свакако најлешпег примера 
оног, што Французи називају уШе сГагђ варош уметности.

Јер тај стари град3 чије име значи „варош биља“, у 
коме су богатство и бављење пословима уносним, у при- 
роди која није сиромашна, и међу грађевинама раскошним, 
оставили трага, у нарави становништва, који ни до данас
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није ишчезао, свакако је најпријатније одмориште, на путу 
кроз бетонирану, челичну, индустријску Немачку.

Јер око тога града је  питома и стара франачка земља, 
у којој се постаје оптимист, и без разлога економских. У 
том граду се сачувала једна тако дубока швапска витал- 
ност, да и данас чини спокојним, без обзира каква се бу- 
дућност слути.

Брдо над реком, изнад мостова, одвајкада је било4 
тврђава, али су његови опкопи, зидине, куле, што су их 
у XVII веку гооподари вароши, католички бискупи, у исто 
време и кнезови, нарочито утврдили, сад шеталишта, ви- 
сока и топла, у вртовима што су главни знак лепоте те 
вароши, и целог тог краја5 уопште.

Вртови, најлепше што иде уз католичку архитектуру, 
уз барок, крај жбуња6 јоргована, белих и плавих багре- 
мова, црвених кестенова, са великим терасама, под чудно 
плавим небом јужнонемачким, то је слика, која се нај- 
чешће јавља у сећању путника, кад из Вирцбурга оде. 
У околини брдовитих винограда тек, ти се вртови губе.

У самој вароши, тамне су и празне улице католичког 
свештенетва, под огромним кубетом, које су зидали тали- 
јански неимари. Под кубетом, чији су зидови, у XVII веку, 
кад су скеле скинуте, шкрипали, а који и данас, огромни, 
стоје. Грађанске куће што имају фасаде, по којима су 
израђени анђелчићи, аморети, па и св. Јовани, међу застр- 
тим прозорима, крију своју прошлост, која није баш увек 
мирисала на тамјан. На многима висе црвени фењери, али 
то не значи оно, што је покојни, весели немачки песник 
Бирбаум, дошавши у Вирцбург, помислио. Те су црвене 
лампе упаљене у част кипова Богородице, заштитнице ва- 
роши, којом су седам стотива година владале владике.

На Зеленом Тргу, где је  некад био гето, јеврејеко 
насеље, што је опаљено заједно са свима Јеврејима (!) са- 
зидана је капела Марији, у којој, као и у сјајној, раскош- 
ној, столној цркви, има један ванредан рад Рименшнај- 
дера. Ту сад, као да никад нипгга није било, пиљарице про- 
дају банане и друго воће, док хришћанска звона звоне и 
цео трг нестаје у цвећу изложеном на продају, под гоми- 
лама анемона.

Тавне боје старих зидина бившег универзитета, који 
је један бискуш основао 1582. год., некадашње куће госпо- 
нггине и вишег свештенства, све се то повлачи увек у 
вртове, као и подруми бивших столећа — јер је ова ва- 
рош још чувенија, по вину, од осталих у околини.

Све те барокне фасаде,7 романски торњеви, ренесансне 
баште, све то постаје још светлије зато пгго је дигнуто
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над обале једне топле и зрачне реке, са мостовима на чијим 
стубовима од камена стоје кипови католичког свештенства, 
са логледом благим на ту варош Бахуса, у коју се пре- 
ливају плаветнило, отицање вода и хпум лишћа њених 
вртова.

Стари део Вирцбурга, са древним апотекама, на другој 
обали, под тврђавом, још је збрканији, сазиданији и теш- 
њи, али и тврђи. Падинама брда, свег у вртовима, јури- 
шали су ту некад побуњеки сељаци које је предводио8 
несрећни Тилман Рименшнајдер, уметник над уметницима.

На месту где су некад коњаници Грумбахови пробура- 
зили арцибискупа фон Цобела, стоји сад само један стуб. 
Иза њега су мрачне зидине, ћорсокаци и јазбине рибара, 
чија је задруга стара неколико столећа и тамни прозори 
манастира монаха који су дошли у овај крај чак из Шкот- 
ске. Више горе дижу се бедеми ратова, битака, крвопро- 
лића, али је по њима већ давно потпуна тишина, под про- 
цвалим кестеновима.

Седам стотина година, крај свих метежа и буна сељака 
и грађана, чије су коловође спаљивали, владали су бискупи 
овим љупким градом биља, чије су име они писали латин- 
ски: НегШроИз.

Живот песника Клајста, који је становао ту у једном 
старом хотелу, сачувао се само као безначајан податак. 
Од господара Валтера фон дер Фогелвајде, певача песама 
љубавних, остало је славно име, равно немачким царским 
именима, али му прави гроб у вароши сачуван није. Вирц- 
бург је сачуван — у славу раскоши бискупа. Њихов двор 
не би се морао постидети и да стоји у Версаљу.

Католички бискупи, нису тежили само небесноме® цар- 
ству, ни власти над душама, већ су, газећи по крви, вла- 
дали у овој вароши и свој околној земљи, окрутно и гос- 
подски, у име Онога који је учио сажаљење и сиромаштво.

Но када је  дошло доба версаљско, уз тврђаве зидане 
по начину Вобана, сазвдаше и дворове и вртове, у ван- 
редној раекоши од крјих ће најдуже, ипак, трајати вртови.

Породица кнезова Шенборн, која је држала најчешће 
владичанске столице, не само у овој вароши, већ и дуж 
Рајне, назвдала је себи средином XVIII века двор, сам по 
себи незабораван.

На огромном, каменом тргу, одгурнувши далеко од себе 
просте куће грађана, па и цркве, тај двор боје прокислог 
песка чини се хладан, ледених просторија. Но већ на њего- 
вим степеницама, удешеним за ход обазрив и без напора, 
поповски, украшеним киповима лепих богиња, застаје се
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пренеражено, сјајем таванице. Таованица је сва у слици 
Тјепола. И каквог Тјепола!

Азија, Африка, Америка и Европа (голе лепотице, беле, 
жуте, црвене, бакарне; шатори; свилени јастуци, камиле, 
турбани, Арапи, Јевреји, Индијци) све се то клања бискупу 
католичком Карлу Филашу фон Грајфенклау!!

Дивна апотеоза, сладострасна, млетачка аиотеоза зе- 
маљске власти, уживања овот живота, овог света. — Затим 
бескрајан ред дворана, соба, огледала, изванредних гоблена, 
таваница и постеља у  стилу рококоа. Код једне постеље 
мали к р ш  Антиноуса, код10 друге сточић за шпил карата. 
Све то над подрумима најбољег вина у  Немачкој.

„Најбоље вино роди,
Код Вирцбурга на стени,
Клингенберга на Мајни,
Бахараха на Рајни“.

Најпосле тзв. царска дворана. Дивна дворана под 
огромним кубетом у боји мрамора, злата,11 и ахата, далека 
и несхватљива раскош, као и живот — бар спољни — тих 
принчева. (У тој дворани, у којој су тако дивне боје за- 
става, које је насликао Тјеполо, сваке године, у јуну, при- 
ређује се „недеља концерата“ Моцарта, ведрог, божанског 
врхунца веселости.)

Под двораном пак врт резиденције,12 сав у тичијем 
поју, велики толико да се у њему и не осећа да има 
ограда. Врт барокни, у формама кругоова, полукругова, сте- 
пеница, црвених кестенова, белих јоргована, плавог неба. 
Врт пун анђелчића љубави земаљске, усхићених и еле- 
гантних Мадона, што личе на преобучене Леде, наручених 
иод једне уметности, која је славила сладострашће, у овом 
животу, на свом свету.

Недалеко од тог двора, у старом, малом музеју скулп- 
туре, паћеничке и просте, Христови и Богородице, једног 
од највећих уметника Немачке, Тилмана Рименшнајдера, 
коловође побуњених сељака. У једном утлу застава св. Ки- 
лијана и стара сељачка одела, један сат13 из године 1574, 
са златним бројевима и сказаљком која представља Сунце 
и Полумесец.

У једном мрачном одељењу пак, сеоски дрвени кип, 
на магарцу, Оног, што је ушао у Јерусалим и што је про- 
поведао сажаљење и сиромаштво.
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ОСМЕХ СИНАГОГЕ1*

У средњем веку, моћ и сјај Немачке нису на северу, 
већ на њеном јуту и јутдаападу, тамо где су Германи насе- 
лили2 римске, утврђене логоре, римске тргове и римске 
путеве.

И данас још,3 кад се траже највећи и најчувенији 
споменици немачке средњовековне уметности, морају се 
тражити у Баварској, Франкену, Рајнланду, што су .се 
толико разликовали од северних немачких земаља, па се 
и сад још разликују.

Бамберг, град на реци Регниц, недалеко од њеног ушћа 
у Мајну, био је тврђава моћне династије Бабенберговаца4 
и спомиње се као варош већ у години 973.5 У средњем 
веку, одатле су владали6 надалеко, његови бискупи.7* 
Нарочито8 уметност у  тим средњовековним бискупијама, 
ванредно је значајна, кад се говори о немачкој архитектури 
и сликарству и, уопште, немачком духу, средњовековном.9*

Храм у Бамбергу, а нарочито његови кипови од камена, 
најчувенија су дела средњовековне уметноети у Немачкој. 
Проучавало их је  мнош немачких научника и есејиста и 
о том храму и тим окулптурама написано је безброј студија.

Ми10 ћемо,11 међутим, писати само о једном малом 
детаљу те огромне грађевине, о осмеху Синагоге, која је 
представљена као дивна, млада жена од12 камена, побеђена 
од једне друге младе жене, Еклезије, хришћанске цркве, 
на зиду тог великог храма, који се види, нададеко,13 већ 
столећима.

Путујући у Бамберг, осети се брзо да је тај крај у 
срцу древне Немачке. Погледа ли се, кроз прозор празног, 
јутарњег воза, падају у очи стара имена станица, врло 
стара имена. Сељаци, што се виде, имају лица као на ста- 
рим сликама франачког сликарства, од пре14 неколико 
стотина година. Куће15 модерне, зидане су саоним готски, 
шуме и поља су као некада. Једина разлика је  то, што су 
сада16 воћке окречене.

Код станице Бубенројт, чека,17 да пређе трачнице,18 
литија. Деца скрштених руку. Велики Христ од дрвета. 
Гологлави људи. Иза њих воћњаци, поља, никло жито, а у 
даљини,19 брда. Непромењена.

Кад се стише у Бамберг, прво се прође грађанска 
варош у равни, на реци. Међу вртовима, врбама и острви- 
ма, између вода, и ту су куће старе. Сеака мало лепша 
кућа, крије прошло време у својој тишини.

Иза једног лепог улаза, библиотека са 400 хиљада 
књига и 4.500 рукописа. Иза једне друге, барокне, фасаде,20 
становао је Ваденштајн. Над мостом,21 који води у горњи
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град, сазада-на је  Општина, па се чини22 као нека заста- 
рела,23 старинска лађа24 у води. Дуж реке, дрвене зграде 
пиваре25 — пиваре бамбершке биле су чувене — а на 
мосту, све то, непомично, гледа, већ давно, св. Кунигунда, 
са љиљанима и скиптром у рукама у елегантној тоалети 
некадашње моде, у  пози једне лепе жене, коју многи 
обожавају.

Над том вароши побожних и нишчих, уздиже се високо 
град бискупа и царева, мрачан, у  пролетњем ваздуху 
Ускрса.

Око великог,26 празног трга, који немачки писци упо- 
ређују са пизанском пољаном, стоје огромне грађевине 
старог и новог двора, високо над крововима кућа, које се 
збиле на падини брда, под бедемима.

Храм,27 са четири звоника, звдан у тринаестом веку, 
ванредни Стари двор, у стилу немачке ренасансе28 из шес- 
наестог века,29 барокни Нови двор30 који је зидан око године 
1700. заузимају огроман простор, сав у камену, мрке боје, 
од времена.

Тај трг31 поплочан цео и празан, врло је леп, нарочито 
зато32 хпто је тако високо дигнут, над варош, рукавце реке, 
острва и равнице,33 и што се,34 иза њега, уздижу вртови, 
још више.

Бамбершки храм, дуг сто метара, широк трвдесет и 
шест метара,35 са звоницима високим осамдесет, сам по 
себи, ло мешавини романског и готског стила, ванредан је 
и незабораван.

Скулшуре, међутим, камени кипови, на спољним зиди- 
нама његовим, не само да су ванредне,36 већ имају и тајан- 
ствену лепоту која нарочито занима. Од непознатог су мај- 
стора, боље рећи:37 од непознатих. Међу тим скулптурама, 
апостолима, анђелима, блатовестима, киповима цара и ца- 
рице, пгго сећају на скулзптуре по храмовима француским, 
најчуднија је, свакако, Синагога, млада ж енаукамену, са 
очима завезаним, клонула, побеђена, у теолошкој препирци, 
у вечности38 пред једном другом скулшуром која пред- 
ставља победоносну,39 хришћанску цркву.

Утицај француске готике, нарочито Ремса,40 очигледан 
је и утврђен, али у држању и изради поза тих двеју жена 
од камена, над вратима храма, кроз која су улазили и 
излазили владари, има41 нечег самосталног и чудног, тајан- 
ствено значајног, што лрелази лепоту и моћ значаја цркве- 
них скулптура.

Уметник који их је  начинио непоонат је као и остали 
који су ту радили. Можда је ввдео такве скулптуре у 
храму у Стразбуру.42 У средњовекавним „позоришним“ 
представама био је обичај, да се,43 тако, у препирци, пока-
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зују хришћанска и  јеврејска црква и, разуме се, да хриш- 
ћанска црква победи. Ајш на овим киповима има и неке 
античке лепоте, а свакако су, крај прослављеног кипа 
коњаника44 цара Конрада Трећег, овај осмех Синаготе и 
њена клонулост најлегапе, што та, средњовековна,45 немачка 
скулптура има.

Њина је лепота бескрајна. У тој Синагоги46 нема ничег 
пониженог. Напротив, њена је  клонулост и топла мекост 
победоноснија од хладне сигурности Бклезије, хришћанске 
цркве.

Сршагога стоји ту, са једним једва приметним, тихим 
осмехом, који обасјава47 целу њену лепу главу, и њене 
засењене, завезане очи. Висока је,48 и витка, као да није 
иеклесана од камена, већ изрезана из кедра ливанског. У 
њеном стасу нема само трага49 хеленске лепоте, већ и ле- 
поте једне душе50 која у том клонулом телу, као бајаги 
побеђеном, тријумфује. Слабост је њена чини таласастом, 
али не скрханом. У њеној погнутој глави, под слапом див- 
не коое, нема ничег ропског, већ дубоког ћутања у сазна- 
њу да су све победе,51* оне друге, само исто то, што и 
њена заслепљеност. Ако та52 друга носи круну и плашт,53 
и стоји царски чврсто, она је приклонила главу без кру- 
не,54 сва у једном једином оделу, ипак дивна. Под грлом 
њеним лепота шестоврхе звезде јеврејске сија чисто,55 над 
узвишењима њених груди,56 и она се много више чини хим- 
на Синагоге, у камену, него нено оличење понижених 
догми.

Сестра је оној другој у свом57 смешењу, које чак није 
ни болно. Под превезом над очима, није згаснуо њен поглед 
исплаканих очију58 које не виде спољашњи свет, али виде 
своје снове. Осмех, њен, у врховима усана, развија се као 
над неким шапатом њених уста, који се у камену не чује,59 
али који је миран и није болан.

Мајстор тих ванредних скулптура имао је, очигледно,60 
задатак да по ондашњем обичају, прикаже победу хриш- 
ћанске Еклезије, над јеврејском Синагогом. Али је дух 
уметника био, и ту,61 на страни слабијег, и заповедао руци, 
да у  камену,62 створи побеђену лешном63 од победнице. 
Дивну и нетакнуту, клонулу пред тим ускршњим небом, 
што зрачи над Бамбергом и његовом околином, али без 
трага понизности. Тајанкггоена и висока, дивна и без круне 
и плашта, она стоји ту, од камена,64 на хришћанској цркви. 
Очи су јој везане,65 али осмех јој је изложен ветровима и 
зрацима пролећа и  колико она друта гледа око себе, ова 
гледа у себе и смеши се,66 надмудрена у ггрепирци. Зна да 
су сестре и спокојна је, у својој лепоти.

Незаборавни кип.
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Једа-н немачки путсшисац навео је,®7 поводом њеног 
проблема88 ону69 реченицу једног француског песника: 
Ако70 те ко вређа, вређа само представу коју има о теби, 
дакле себе сама.

1930.

ГЕНЕРАЛ МАКС ХОФМАН: 
„РАТ ПРОМАШЕНИХ ПРИЛИКА“

1.
Русија и Фраицуска упутиле су године 1894. улти- 

матум Јапану, тражећи да врати Порт Артур, који је био 
отео Кини. Тек да би се умешала, лридружила се и Не- 
мачка, па је чак, тај ултиматум, надута и невепгга, она 
и предала.

У „светском“ рату, после двадесет година, Јапан је 
предао ултиматум Немачкој. Тај ултиматум био је, од речи 
до речи, превод оног ултиматума, само је место Порт Арту- 
ра, сад, писало Чингтау.

(Леп почетак неприј атељства, лепши од свих друтих. 
Време пролази, али могућност освете остаје. У њој, мржња 
почива, исте вредности, као и љубав. Када се жзпуни, има 
лепоту грома. Тада настаје, привремено, непомичност и 
спокојство. Јапан је чекао двадесет година, просто да би 
испунио једну форму. Миран као кип Буде1. Какав диван 
оглас рата!)

2.
Јапанска пешадија, у рату са Русијом, мислила је и 

кретала се — каже генерал Хофман — по пешадијском 
реглеману2, који је био просто преведен, са немачког на 
јапански.

После победе, упитао је војни аташе Немачке, шефа 
генералштаба I армије, генерала Фуји: какве промене 
мисли предузети на основу ратних искустава? Каже, да 
му је јалански генерал рекао ово: сачекаћемо какве ће 
промене лредузети, на основу ваших извештаја, немачка 
пешадија, па ћемо апет узети превод, на јапанском. Ипрус- 
ки официр поверовао је то, озбиљно! (О иронична, ледена, 
непролазна учтивости азијатска, иста још увек, као у доба 
Марка Пола8!)
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3.

У руско-јапанском рату, имао је Куропаткин, у свакој 
бици4, победу у руци. Требао је само да се одлучи. Да 
стисне прсте своје меке руке. Лиаујанг, Шахо, Мукден. 
Но ту одлучност није имао. Неочекивано, мењао је  намере, 
напуштао ситуације, за проггивника већ очајне; повлачио се.

(Читао сам Обломова. Прави руски роман. Куропаткин. 
Уз наименовање за главнокомандујућег, зар није понео са 
собом и апсурдне, војничке традиције, уздизане, у Русији, 
као и Хришћанство, до Непромешвивог? Као да има нечег 
непроменљивог! — Но као што је  то руско, тако је опет 
пруско све оно што је предвидео, прекинуо, понављао, 
тврдоглавом тачношћу немачки Фалкенхајн. Он је распо- 
редио, упутио, саве, савршено — као доцније, својим мето- 
дичким координатама и Лудендорф — у битке, као да у 
њима нема неизввсности. Ту малу допуну свега видљивог, 
заборавио је. Ту малу допуну и невидљивог! Иза Куропат- 
кина, рђаве руске школе. Иза Фалкенхајна, пруске, крај 
свега, још горе.)

4.

Све извештаје своје руске армије расипају бежично 
у ваздух, пише Хофман, нешифроване! На тај начин говоре 
свима и свакоме, о своме нападу и повлачењу, о ситуацији 
итд. На тај начин Немци слушају како јауче, тражећи 
помоћ, Самсонов, код Таненберга, Шајдеман код Лођа5 итд. 
На тај начин руске армије пропадају. (Какав преседан, 
за бежичне брзојаве, свима и свакоме, руских Совјета!)

5.

Крај све жеље забашуривања мирољубаца, немачка 
шпијунажа, у Русији, била је, изгледа, свемоћна. На ра- 
тишту пак шпијуни су, према руској војсци, пише Хофман, 
били пољски Јевреји.

(Да сам антисемит, могао бих сад да ликујем. Било би 
неоправдано. Видео сам Пољску, а видео сам и пољске 
Јевреје. Посао је посао, али то мора да је био горак хлеб, 
и слаб ћар. Недељама, у равнима Пољске непроходно је 
блато, не престају кише. Кнуте је било свуд. Шта ли је 
ту могао да ћари један човек? Па и читаве задруге? За оно- 
лику децу и жене, гладне и одрпане? И најпосле, нгга је 
све то према оним бежичним објавама, кроз ваздух, свима 
и свакоме? — Штета, ипак, што Јевреји, одлично обаве-
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пггени, никад нису записивали те своје синтезе о биткама, 
генералрша итд. Сад би се, свакако, уз књигу Хофмана, 
читале у сласт.)

6.
Генерал Хофман спомиње, неколико пута, да су важне 

скице и планови, нађени код погинулих руских официра, 
не само гашгих, већ и нижих. (Боже мој, зар су руски офи- 
цири увек криви? Зар је било потребно, пре битке, да имају 
при себи читаве графиконе покрета? Због недостатка ини- 
цијативе? Због недовољне обуке? Због чега? — Дивно 
време прошлости, када је, прекрстинши се, Кутузов дскви- 
кивао: „Владимире Владимировичу, трчите до оне шуме. 
Тамо је 37. драгунски пук. Примите команду, па нека вас 
Господ Бот умудри.“)

7.

Зар да се не читају нелагодно сва та многобројна, не- 
мачка имена руоних генерала? (Не зато што се могу сум- 
њичмти. — Масе војничке, кад иду у смрт, имају начин своје 
расе, и вредност војеке од тог начина зависи. Официри могу 
бити и  туђег порекла, ако су поносити и решени. Гинуће сла- 
вно и предводиће добро, па служили у Холандији, Аргентини, 
или Кини. Но ако ни то више не стоји, откада ратују чшгави 
народи, онда је то било највише нетачно, свакако, у Русији, 
којој нико сличан није? Гдегод се, са њеним армијама, 
појаве ти ђенерали, и најбољи, несрећа стиже, скоро увек, 
за њима, у стопу, руску војску. Све се може опростити 
данслависташа. Да војску нису прочистили, никад.)

8 .

Један од тих генерала, највише Рус, Рененкампф, 
познат довољно, крив је за пропаст код Таненберга, зна- 
чајну по цео тсж рата. Хофман, у својој књизи, спомиње 
чак сумњу, да је крив хотимице, из мржње, према своме 
друту, Самсонову, због сукоба још из јапанске војне. Стојао 
је непомичан, са својим армијама, упркос свих бежичних 
јаука Самсонова, као и код мајдана угља Јентаи, у руско- 
-јаианском рату, док год® Самсонов није пропао и просвирао 
себи куршум кроз главу.

(Може се непомичност његових армија и протумачити. 
— Ипак, требало га је стрељати, као неког каплара, шепрт- 
љу. Изгледао је импозантно. Увидео би и сам да је то од
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тактичког интереса гго војску. Странци говоре, често, о 
руској војсци, као о гомили мужика. На мужике би стре- 
љање тог „странца" одлично било утицало. Нарочито због 
имена. Место Таненберг и Самсонов, спомињало би се сад: 
Таненберг и Рененкампф. Боље би звучало. — Но Русија 
има познату традицију према странцима. Никад није била 
немилосрдна према несрећним војсковођама. (Случај Биро- 
на је друго.) Алсолутне монархије имају велику хуманост 
и познавање људи, осим тога веру у надземаљску вољу. 
Краљеви персијски, већ, знали су да праштају. Да се Вар, 
пошто је упропастио легије, вратио, ко зна да ли не би 
Август, изнурен од бдења, примио га меланхолично и мир- 
но, као Филип II свог баксуза Медину Сидонију. Беч је, 
у себи, искрено жалио Мака. Међер је република банкара 
Картага, која је своде војсковође исисаваша као неки уго- 
јени полип, брзо набијала генерале на крст, а демократска 
Атина, тровала победоносне адмирале, мирне душе, само 
зато што су били немоћни да скупе мртве, после битке, 
по бурном мору. И француска република, после револуције, 
није била еентиментална, а што је Едме Морис Мак Махон, 
сјајни маршал, после Седана, извукао главу биће да је 
зато што је брже-боље постао председник.)

9 .

Рененкампфу је, али само донекле, сличан командант 
једне источне немачке армије, генерал, са француским име- 
ном, фон Франсоа, један од одличних. Тај господин био је 
врло тежак у питању ,,надлежности“ итд. Само, он није 
стојао неггомичан. Напротив. Ишао је главом о зид. У по- 
беде. Глзвна, команда имала је муке са заповестима. Један- 
пут, ипак, умало не оде, због њега, доврага цела армија и 
ситуација на Истоку. (Па ипак, и данас, милиони верују 
у илузију пруске дисциплине, тачности, строгости и сај- 
џијске уредности.)

10.
У својој књизи, Хофман не говори сасвим иронично 

о Николају Николајевичу, великом кнезу руском. Чак је 
пруски генералштабац љубазан да каже да би велики кнез, 
да је остао главнокомандујући, свакако био сачувао руску 
војску и Петроград од бољшевизма. (Чинило ми се несхват- 
љиво да треба уживати у баснама Ла Фонтена. С шдине 
у  годину, оне ми се чине пријатније. Упрошћавају људска 
дела. У њима генерал Хофман испао би нека тица, што не 
зна где је снела јаја^
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11.

Но свакако је најчудније, на први поглед, да су баш 
оне заповести великога кнеза које су биле измене, повла- 
чења већ датих наређења и планова, биле најсрећније по 
руску војску. Камо среће, види се из књиге Хофманове, 
да су биле чешће. Као што је, за доброг мачеваоца, опасан 
противник који се бори без шаблоноког континуитета, па 
не одтовара на замахе, заваравања, по очекивању, тако је, 
после бежичних извештаја, свима и свакоме, за немачку 
организованост, тачност, стратешка и тактичка предви- 
ђања, био опасан тај високи човек, величанствен у козачкој 
униформи. Корпус Плишко, сатрвен, коњички корпуси 
Рихтхофена итд. плаћали су хекатомбама, сваки тренут те 
плахости великога кнеза. (Дубља од сваке војничке мудро- 
сти и уредности је својетлавост и ћуд, чак и пред капијама 
тзв. техничког ратовања. Где је год ударила, противно 
ситуацији, понека руска дивизија на нож: где год је оги- 
шла, противно очекивању, понека руска армија „укриво“7, 
Хофман бележи дутотрајно зврјање немнчких телефона, 
нервозу и збуњеност одличних штабова, очајне ситуације 
немачких корпуса, бар привремено. Велики кнез Николај 
Николајеазич и његов штаб увлачио је, зачуђене, немачке 
армије у ћудљиве и каткад старинске форме битака и 
покоља. Нарочито кад је мењао своје одлуке. А није их 
мењао меком руком, као Куропаткин, већ немилосрдном. 
Он је своју руку већ умео да стисне.)

12.

Хофман затим опет бележи бежичне брзојаве: „Повла- 
чимо8 три кора итд. русжих армија. Нешифроване. (Па и 
кад су шифровани, каже, имао је два гоотодкна који су 
их за сат-два8 дешифровали. Не каже како. И боље. То се 
збиља никог не тиче.)

13.

Једна делимично изгубљена битка Руса: почиње10 тиме 
да су Руси изненађени, затим губе хиљаде и хиљаде мрт- 
вих, лреко сто хиљада заробљених и неколико стотина 
топова.

14.

Руске трупе вределе су, каже Хофман, само кад су 
биле добро вођене. Рђаво вођене, оне су пропадале и вукле
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за собом у пропаст читаве армије. Немачке трупе, међутим, 
каже, све до лета годрше 1918. биле су ванредне. Вођене 
добро, или погрешно. Свеједно. (Тако је. Данас се види да 
је то свеједно. Нити од тога има пгго Русија. Нити Немач- 
ка. Напротив.)

15.

Ласкав је суд генерала Хофмана о команданту аустро- 
угарских трупа. Нарочито хвали његове идеје, које нису 
остварене. Говорећи о балканским бојиштима, Хофман, 
меланхолично, истиче ванредну слутњу Конрада фон Хе- 
цендорфа, да су Бутари требали да ударе више јужно на 
Србију, па да је сасвим одсеку, и, са фронталним Немцима, 
који су притискивали са Дуназва, потпуно смрве и заробе.

16.

„Тајни саветник“ је титула г. Хабера, који је први 
предложио немачкој команди употребу гаса. Нису га, каже, 
меланхолично, Хофман, разумели. Нису му ставили на 
расположење довољне количине хиљада граната, него је 
морао да дува отровни гас, као неки бог ветрова, кроз цеви, 
на Русе. Те је грешио у ветровима, па су, кроз облаке 
отровног гаса, у смрти и ужасу, руски војници ипак пу- 
цали. Па не само то, пгго је требало да изостане, већ је 
ветар враћао облаке гаса, у немачке ровове, што, најзад, 
није било у програму, те је било много жртава. А да је 
гехајмрат Хабер добио, одмах, у почетку, довољне десетине 
хиљада граната и те могао пунити гасом, успех се, каже 
генерал Хофман, не може замислити! (Све је то отужно и 
идиотско? Никада се слично поновити неће.)

17.

Зло пролази под пером генерала Хофмана, с правом, 
врховни немачки командант Фалкенхајн. У миру, на манев- 
рима, високо цењени и чувени шеф. У рату непрекидно 
уздржљив, преохтрезан, бојажљив при одлукама. После 
пробоја источног фронта једнако покушава да заустави 
победоносне немачке армије, што му сад Хофман пребацује. 
(Па, ипак, да Фалкенхајн није смењен, да је стао са својим, 
победоносним, војскама, такав, какав је био, педантан, 
неодлучан, баналан и несрећан? Мора се признати: има 
разлога да се верује да би много шта било изостало, уз 
победу, за Немачку. Та мисао о пролазној величанствености
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бура, муња и громова, све чешће се јавља. Народи, сви, 
припадају једном спокојству, које се враћа и у коме порази 
губе свој првобитан, привремени смисао.)

18.

Пре једне од највећих операција на источном фронту, 
генерал Хофман и генералнггабни мајор фон Бокелберг, 
Лудендорфов човек, разилазе се у мишљењу о томе, на 
коме сектору треба почети напад. (Кад би се то слушало 
радиом, кад се не би знало ко то говори, сваки би мислио 
да се препиру два стратега, од оних који су, за време рата, 
у цивилу, цртали планове и скице, по столовима, издржљи- 
ви у лрепирци и хипотезама11. Не зато што и они тако мало 
знају. Него зато што се, исто тако надмудрују. Блажено 
доба Дјевице орлеанске — рекао би овде Франс — када 
су стратешки упути долазили с неба. Бар се знало ко води 
и ко их је замислио.)

19.

Главни командант немачки, Фалкенхајн — каже Хоф- 
ман — плагигјатор је читавог једног ратног плана. (Заиста? 
Ко зна шта је све Марије узео од Суле. А да је Есекс 
плагирао победу код Севиље, по плану Ролија12, и после 
мудро ћутао, то је врло лепо, недавно, испричао Литн 
Стрече. Не Есекс. Нити Роли.)

20.

Руска врховна команда учинила је грешку, мисли 
генерал Хофман, кад је у тврђави Ново Георгијевск, оста- 
вила 80.000 људи, који су заробљени. Још горе је  трошила 
своје масе код тврђаве Ковно. Најпосле, попгго је поку- 
шала, узалуд, да одржи те слабије тврђаве, није хтела, 
уоиште, да брани Брест Литовск, много модернији и тврђи. 
(Мора се признати да би генерал Хофман умео, тим пре 
што је био специјалист за руску војску и Русију, у немач- 
ком генералштабу, да налише једну одличну сатиру о 
руској врховној команди. Мора се признати, међутим, и то, 
да изгледа да би генерал Хофман свакако умео да напише 
то исто о немачкој врховној команди, само да га је судбина 
одредила за специјалиету за немачку војску. Да би се 
писала сатира о једној врховној команди, изгледа, нужно 
је бити пре свега у врховној команди противника, али у 
некој врховној команди свакако. Иначе се јадикује само 
над мртвима, као што то раде, сад, толики књижевници.)
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21 .

Пише, скоро презриво како Руси нису умели да руше 
темељно чак ни тунеле. (Очигледно је да руска војска није 
могла да се упореди са модерном, пруоком војском.)

22.
Нарочито истиче Хофман: да је аустријска врховна 

команда хтела да се узме и Солун, у јесен године 1915. 
Немачки врховни командант хтео је пак да стане пред 
Црном Гором и Албанијом. Да тај човек није био тако 
неодлучан, Савезници би били бачени у море, Грчка у рат, 
Бугарска на неутралну Румунију итд. итд. (Модерни исто- 
ричар давно не употребљује хипотезе, колико их упо- 
требљује још, модерни стратег, у критици!)

23.

Пораз и да је потпун, Талијана, мислио је Фалкенхајн, 
не би утицао на ток рата. (Ако Бога зна Фалкенхајн, да ли 
је  то мислио и о њиној победи? Шта би му рекли оних 
пола милиона погинулих Талијана?)

24.

Најпосле, генерал Хофман, шеф генералног штаба 
армије на Истоку, употребио је привремене застоје, да 
изиђе у прве редове и саслуша обичне генерале, па и ниже 
официре па чак и војнике. К аж е да су му дали драгоцене 
идеје, упутства и податке. Вели, да се то чинило чешће 
и више, много би шта друкчије било. (Наслов књиге гене- 
рала Хофмана, свакако.)

25.

Исток, одлука на Истоку, победа, могућност победе 
на Истоку, то је  мисао коју генерал Хофман, специјалист 
за Русију, једнако обрће. То би била „његова“ победа^— 
Да је, каже, Наполеон имао данашња времена, железнице, 
аутомобиле итд. он би и данас седео у  Москви. Тако каже. 
Што се тиче Наполеона, човек би скоро да поверује. — 
Да је немачка, источна војока могла победити, то се виде- 
ло године 1917. кад је свакако победила. Узалуд. Генерал 
Хофман мисли можда на годину 1915? То би онда било
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за собом повукло итд. Румунија би можда, остала неутрал- 
на? Италија би можда, итд. То би можда, могло да се 
настави овако: Јапан би у том случају итд. Америка би 
тада можда итд. Колико је хипотеза потребно да би пруски 
генерал могао имати личну илузију! Илузију своје мла- 
дости. Своје специјалности.13

26.

Једини, заиста грандиозни моменат за његову врховну 
команду је онда, када командант сам треба да донесе одлу- 
ку. Са свих страна долазе непријатне вести. Питање не- 
рава. Ума. (То неколино минута ужзсне тшпине, од које 
зависи живот стотине хиљада, тај тренутак у коме један 
мозак решава почетак грмљавине, тапова, трусова, таме и 
светлости на земљи, у коме један човек доживљује хаос 
и рађање Сунца, уздиже команданта високо, где му нико 
није раван. Но само за неколико тренутака. Затим опет 
почиње лудница, у којој све зависи од телефонских жица, 
од ордена, толиких шепртља, фанфарона, и од киша, бла- 
тишта, болештина и, што је најгрозније, од циничних, па- 
тетичних, сулудих и јадних позадина.)

27.

(Ипак. Било је лешпе оно старо: Полако изјахати, са 
голом сабљом у руци, на врх неког брежуљка, па поћи, 
за један тренутак најеживши се сав од миља. Дивећи се 
брзо јутру, свитању и смрти, не водећи бригу ни о коме. 
— Па ипак, што се тиче доживљаја „грандиозног“, и по- 
следњи војник генерала Хофмана, довољно их је имао, у 
себи, убивши, или умирући, у неком јутру, или ноћи, на 
Истоку, или на Западу. Без оволиких коментара.)

28.

15. III 1916, артиљерија руска, пише генерал Хофман, 
засипа немачки фронт, тсао никад дотле. Руси падају „хра- 
бро и тврдокорно као и увек“. (У име поштења, у име 
сажаљења, у име вере у неког невидљивог св. Ђорђа, који 
све види и који на свом копљу, пре или после, разноси 
сваку аждају лажи, треба да се спасава глас руске војске, 
која је пропатила више него друге и која је ,,увек“ напа- 
дала и гинула „храбро и тврдокорно" — али која је тек 
15. III 1916. могла да употреби, довољно, топове. За смрт
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оних безбројних таласа цара Николе II о којима Запад 
прича да су били терани кнутом, што су запљускивали 
смрћу, у мећавама, завејане Карпате, без артиљеријске 
припреме, за ту смрт нађимо још једном, бар ми захвал- 
ност и дивљење панславистичко и наивно. Верујмо још 
једном у ту чисту, руску, патничку храброст, непомешану 
лудилом крвожедним, страхом који се претвара у вику. 
У руску храброст, мирну и бескрајну.)

29.

Све пробоје на Истоку вршио је, артиљеријском кон- 
центрацијом, немачки артиљеријски потпуковник Брухми- 
лер. Постао је тако познат у војсци, да су га прозвали 
,,Дурхбрухмилер“, Милер који пробија. Место балистичких, 
или пиротехничких похвала, генерал Хофман овако тумачи 
његову чудну моћ. „Осећао је“ — каже — „колико је  муни- 
ције потребно на том и том месту, па дабуде успеха. Увек 
је погодио.“ (Вечне и старе „осетл>ивости“, и данас, у  рату 
инструмената, индиректног гађања итд.)

30.

4. јуна 1916. Руси који „нису надмоћни бројем“ про- 
бију источни фронт, код Луцка. Четврта армија аустријска 
бежи без главе, а седма, у  Буковини, раепада се. Немачки 
генерал фон Линсинген, збуњен је сасвим и шепртља, те 
Руси имају 200.000 заробљеника: Хофман мисли, том при- 
ликом, да би Аустрија била пропала, јер је Немци не би 
могли помоћи, само да су Руси наставили напад, енергич- 
но, и на немачким секторима. (Да. Да. Два и по месеца 
после оног дана, када су најпосле и Руси имали артиље- 
рије, „као никад дотле“.)

31.

Занимљиво, колико је, том приликом „недораела“ си- 
туацији чувена немачка врховна команда. „Размена мисли“ 
— каже Хофман — „на жалост, много је била отежана 
заобилазним путем војне администрације и надлежности."

32.

Ту руску војску водио је генерал Врусилов. Најпосле 
један који је умео и системаггски да стиска шаку! 1916. 
година обележена је његовим продорима. Хофман га не
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признаје сасвим као стратега, равног немачким, али додаје 
ову ситницу: та његова победа на румунској граници уву- 
кла је Румунију у рат итд. (У књизи амбасадора Палео- 
ло<га, чије је примање у Француској академији засенило 
сјај примања Пола Валерија, има чиста фотографија Бру- 
силовљева. Налакћен је на карту, на којој лежи стакло 
за увеличавање. Чакшире су му грубе и обичне. Колена 
непеглана. Сав је изгужван. Посматрам му руке, изнурене 
и лросте. Нокти просто одсечени. Прстење еасвим обично. 
Најлешпа му је глава. Тврда као шлем. Оштра, права коса 
тај утисак само допуњује. Као у бронзаним киповима, очи 
дубоке. Дуг, танак нос, јагодице, чело, све је само кост. 
Никаквих наслата одмора. У рукаву не види му се кошу- 
ља. Као да је своју руску униформу обукао на тело. За 
вечност.)

33.

29. VII 1926. Лудендорф одлази за шефа штаба Врхов- 
не команде на Запад. Хофман остаје то исто код коман- 
данта на Истоку. Испуњени снови. Сад он води рат против 
Русије. Сам. По својој вољи. (Тј. по вољи оној која га је 
случајно сачувала, тог истог дана, да не погине тако не- 
војнички, при судару воза, у ком се враћао. Да би могао 
решавати о смрти толиких војника. Ипах, једна виша 
воља.)

34.

Баш  тих дана Немачка ,,прави“ Пољску. Генерал Хоф- 
ман мишљења је да је то „сувишно и глупо“. Генерал 
Лудендорф мисли да можда није, ако Пољаци начине бар 
четири дивизије за Немце. Гледишта која су се дала иами- 
рити, лакше него друга, интерна. (Клањајмо се, патетично, 
сваки дан, били десничари, или левичари, шовени, или 
мирољупци, онима који су наш народ еачували од тутора. 
А Пољску, замислимо Пољску, као једну тужну лутку, 
којој су ишчупали ноге, руке, главу, на три стране, па је 
после опет лепили, уз декламације, туткалом, помешаним 
крвљу. У паноптикуму, који се звао Европа, познатом у- 
XIX веку, и у Србији, и у Хрватској, и у Босни и у Хер- 
цеговини.)

35.

Када је Немачка кренула своје подморнице, генерал 
Хофман био је мишљења да треба чекати. Не из сенти- 
менталности, већ зато да их у већем броју израде, па да 
посао успе.
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А онај који је сиочио лротив њега, ллахо, бучно, и 
желео да се удари што пре, био је предоедник Савеза 
земљорадника Г. др Резике! Дакако.

36.

И гас и подморнички рат, неотраничен, почела је дакле 
Немачка. Генерал Хофман не увија. Он је за „свако оруж- 
је“ протрш „противника". Ча« и за „бољшевичку пропа- 
ганду“. Код противника.

37.

Има нечег језовитог и морбиднот у начину „ратован>а“ 
генерала Хофмана. Канцеларијски рад. Живи, с дана у 
дан, као неки шеф станице, који се упео из петних жила 
да уредно и рационално иопошаље безброј возова војника 
некуда, откуд се више неће вратити. То му задаје толико 
посла да сваки дан има свега један сат времена, пре ручка, 
да прошета.

38.

Аустријски цар Карло мрзео је Немачку и Хохенцо- 
лерне. „А симпатије Зите, царице, беху“ — каже генерал, 
без устезања — „у лошру неприј атеља.“

(У Француској постоји традиција да жену, и кад је 
убица, не изводе на гиљотину.14 Председник Републике 
увек је помилује. Да је који од нас, Југословен, за време 
рата, ово написао о тој царици, био би обешен. А да је 
то знао генерал Хофман о једноме од нас, био би га вешао. 
Колика се сад поворка мртвих диже преда мном, Босана- 
ца, Херцеговаца, Сремаца, који су вешани само зато што 
су имали исте симпатије као и „њина царица“, о којој пру- 
ски генерал ово, овако, каже.)

39.

Ниједна флота, ни енглеска, није била тако мажена, 
поносита, хваљена, као немачка. Ниједној се није тако 
слепо веровало. Па ето генерал Хофман бележи, да је 
немачка морнарица „стручно“ уверавала да Америка никад 
неће моћи превести војску преко океана. А да ће Енглеска 
пасти на колена после шест месеца употребе подморница. 
— (Што се ни близу није догодило.)
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40.

Још једна, последња похвала умирућој руској војсци. 
Кад је била већ потпуно деморалисана, полудела, заведе- 
на, руски је  војник још пуцао.

41.

Тајни саветник Хабер поправио је године 1916. свој 
гас. Пронашао је гас који је пробијао одело и маску и 
палио месо. Назвао га је „жути крст“. (Свакако да би га 
разликовали од црвеног.)

42 ч

Кад је  пронашао тај гас, пријавио се код Лудендорфа. 
Питао је војсковођу има ли могућности да Антанту победи 
за годину дана. Ако има нека употреби нов гас.

Ако нема, онда нека га, нипошто, не употребљава, јер 
ће противник и сам научити да производи тај гас, па ће 
својом већом индустријом, баш тим отровом упропастити 
немачку војску. (Послератна, нова, хумана Немачка, чита 
ово са згражањем. Коса јој се диже на глави.

Та Немачка тек може да замисли како се диже коса 
на глави онима који нису Немци. Као деци од Ж ил Верно- 
вих романа.)

43.

При крају своје књиге, интересантни и одлични гене- 
рал који без устезања признаје на рачун Немачке и први 
гас и други гас, подморнички рат итд., каже једну рече- 
ниоцу о Русији, која вреди да буде истакнута. — „Зато што 
смо склопили мир са њима зато је руска маса, очајна и 
више свега жељна мира, признала бољшевике.“!!

44.

Један од главних узрока пораза и  слома немачког 
види генерал Хофман у пренеражености немачких маса, 
које су лажно обавештавали. Заведене улешнаним вестима 
оне су пале као громом поражене у јесен 1918. (Да; само 
је истина оно што народ често прашта.)
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45.

„Белика држава Русија, која је била и биће“ — каже 
генерал Хофман. (Да. И Словенство и Словенство.)

НЕМАЧКИ ФИЛМ

Да је у уметности филмској било дошло до застоја, 
о томе нема више сумње. Криза филма била је у Америци 
само уметничка, у Европи још и индустријска. У Берлину, 
центру европске филмске индустрије, тај катастрофални 
застој нарочито се осећао.

Сад је све у знаку луде параде за гласни филм, који 
лансира Америка, али то не може прикрити кризу филма, 
ни са ове, ни са оне стране Океана, бар са гледишта умет- 
ничког.

Тон-филм, тешко да ће допринети обнови елана филм- 
ске уметности, него ће можда чак повећати опасност, нај- 
већу опасност за филм, а та је: да постане позориште, 
замена позоришта.

О неком потпуном стапању музике и филма, у једну 
нову уметност, о једној новој, дивној сензацији за чове- 
чанство, нема ни говора. Далеко смо и од тога да у филму 
добијемо чисте гласове природе градског живота, ствари 
итд. Место музичке „пратње“ филма, засад добијамо како- 
фонију имитација и гласовних садржаја, врло пробле- 
матичне вредности и код најбољих апарата. Уосталом, и 
да то нестане, ради се само о томе да се чује људски глас, 
нгго значи дијалог, гшумца, позориште. У филму прави јад.

Све то пак да би се, у интересу великих американских 
капитала биоскоп претворио у варијете, да би конкурисао 
позоришту ревија, да би доносио још више пара. Тражења 
филмских могућности има у томе напору ретко, чешће се 
ту прикрива жеља за нечим, нгго је у Европи значила 
оперета.

*

Велика чар филма коју је човечанство осетило, била 
је његова новина, невероватна, са могућностима још без- 
бројних, нових сензација. Да филм даје сваки глас, оног 
што се у њему види, остаће увек немогуће, а гласни филм, 
онако бар, како га филмска индустрија цинично лансира, 
значи корак уназад у баналност.

Американска индустрија, материјално свемоћна, после 
епохе напора и резултата, укалупила је производњу своју
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потпуно. Њени мозгови не знају више друкчије да калку- 
.тшттту, до са баналностима и у серијама. Они утичу и на 
европску филмску индустрију. Не само да се не иде путем 
тражења филмског, већ се више не мисли ни ошнте чове- 
чанеки, из разлога доларских.

Усавршивши збиља фотографију филма, американска 
индустрија наметала је  свој банални филм, који се свр- 
шава пољупцем. Сервирала га је са варијетским програ- 
мом, позоришним атрибутима, док није изазвала досаду. 
Та немилосрдна и незајажљива индустрија, сломила је 
многе велике уметнике и режисере. Најлепши филмови, 
били су сматрани за неуспех. Дивна, нова, филмска умет- 
ност Чарлија1 Чаплина, на челу са звездом човекољубља, 
остала је усамљена и умногоме је европска. Химна лично- 
сти, младости, скоку, ударцу, храбрости, оптимизму, бившој 
Америци, још се налази у филмовима Дагласа2 Фербанкса 
и дубоким, друкчијим крајностима које су исто то, у фил- 
мовима Бастера3 Китна, али уз колико компромиса? Победа 
је у Америци потпуно на страни баналних, салонских, аме- 
риканских комада, а ни у Европи није боље.

*

Криза филма, замор, застој, баналност види се и у 
европском филму, појачана још финансијским тепгкоћама.

Италијански филм је отужан, француски често није 
много бољи, мада је имао неколико ванредних покушаја, 
чисто филмске вредности. У Паризу је најјачи отпор према 
американизацији у рђавом смислу. Тамо се најбоље мисли 
и пише о проблемима филма, али су индустријске могућно- 
сти за остварење слабе. Познато је да је најграндиознији 
француски филм довршен немачким капиталом. И Лондон 
има неколико одличних теоретичара. Скандинавија, истак- 
нута пре рата у филмској индустрији, не истиче се више. 
Руски филм, често изванредан, не спада, засад, у уметност, 
јер је тенденциозан, обична пропаганда Совјета.

Посматрајући стање и проблеме немачког филма, у 
Берлину, центру, уопште, европског филма, примећује се 
све оно непријатно, што је већ речено о серијама баналних, 
американских филмава.

Немачка филмска индустрија најмоћниј а је међу европ- 
ским. И она све више приклања главу у јарам американског 
капитала. И она напушта тражење нових филмских могућ- 
ности и ради банално, једино у жељи велике зараде, после 
које може доћи потоп.

Па ипак, у једном делу њених радионица резервисано 
је још место за нове могућности и лешпу будућност филма.
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Иза немачхог филма стоји неисцрпно знање техничких, 
физичких и хемијских начина. Фотографија немачког 
филма не уступа више американској. Савршена скоро, она 
ипак тражи нове могућности. Споменимо, за сада, само 
снимање слободном оку невидљивог света, микроскопски 
филм и филм у бојама, филм у вшпе планова итд. Сетимо 
се како се, давно и смешно, покушавало да се филм боја- 
дише. И ако је филм у својој безбојности надземаљске 
месечине, у мраку, ванредан, без сумње би могућносг да 
на једном простом, белом платну види сав бескрај лепоте 
боја далеких мора, предела, биља и ствари, свемирских 
појава итд. узнемиравала и усхитила човечанство. Да не 
спомињемо остала чуда и могућности које4 та филмска 
фотографија тражи.

*

Имао сам прилике да лично прођем радионице највећет 
филмског предузећа у Европи: ХЈпћгегза! ЕПт АкНеп§езе11- 
зсћаН (Ша), у Берлину.

Углавном, све што се непријатно мора рећи о кризи 
филма, поводом баналних американских филмова, мора се 
рећи и ту.

Застој, замор, одсуство тражења нових могућности, 
осећали су се, ових година, и у тој индустрији. Епоха вели- 
ких немачких филмова, немачких и по духу, садржају, 
прошла је. (Нибвлунген, Алрауна, Прашки студент, Метро- 
полис, Берлин  итд.) Филмови сеоских и фолклорних са- 
држаја, са Хени Портен, добро иду, али су безначајни за 
иностранство, као и филмови рађени директно за немачку 
варошку публику са Харијем5 Литкеом, Лијом® Маром и др. 
Све је то често баналност, на јединој калкулацији обичне 
зараде предузећа и већином театар, а не филм. Та врста 
наставља се, и са чувеним страним звездама. Тако је пре- 
дузеће Хегевалд, које је лансирало филм са Жозефином 
Бекер, снимало са Иваном Петровићем оперету. Тако је 
Гајдаров био приморан, у Африци, на неку арабљанеку 
јурњаву, са отмицом једне даме.

У последње време, немачки индустријалци увидели су 
и сами, да та врста рада води досади, засићености, застоју. 
Особито су руски филмови, натуралистички, утицали по- 
вољно. Последњи филм те продукције Асфалт одлично је 
фотографисан, али и њега играју позоришни глумци, теа- 
трално, а не филмски.

То позоришно, глумачко, што није филмско, види се, 
све више и у најновијим, најбољим немачким премијерама, 
са позваном публиком, у вечерњем оделу, при филмовима 
Елизабете Бергнер и ЈГедерера (који исто вече, на позор-
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ници играју Ромеа и Јулију!!) или са слављеном Бригитом 
Хелм. Ма колико ти филмови били лепи и беопрекорни у 
изради, не значе напредак филма, ни његов развитак, него 
његову заосталост. Они значе само замену друтих вечер- 
њих дистракција.

*

Да је филм подјармљен, да га индустрија присиљава, 
на баналности позоришта, то се осети и у близини рада 
чувених немачких звезда. Треба одмах рећи да оне томе 
нису криве.1

Посматрао сам снимаоње поеледњег филма Ж ени Јуто. 
Ту је Шпанија и љубавник, бацање карата, игра очију и 
све што већ знамо и пгго публика кажу, воли. Увек исто!

Видео сам снимање најновијег филма Бригите Хелм 
и Можухина, који режира одлични Турјански. Филм је 
по животу и авантурама румунског хоххпталлера Мано- 
лескуа7. (Многи ће ићи у биоскоп мислећи да се даје Мапоп 
БезсаШ.)

Бригита Хелм (коју је наша публика видела у Алра- 
уни, у Метраполису, у Лажи Нине Петровне и другим фил- 
мовима) сад је најчувенија немачка звезда. Сва се посве- 
тила филму и не игра на позорници, па ииак је режисери 
улотребљавају на жалост, у филмовима који су глумачки 
и позоришни. Упоређују је са Гретом Гарбо и искоришћују 
хипнотички шарм њеног тела, у филмовима сентиментал- 
ним, који очаравају публику, али који у филмској умет- 
ности и развитку филма не значе, често, напредак.

На платну то је судбоносна жена, чије тело има змиј- 
ску лепоту. Личи на Швеђанку, коју лансирају као лепог 
вампира, и по снажним ногама, по целом облику лепе 
амфоре, а најиише по покретима. Изблиза, Бригата Хелм 
је једна уздржљива, северна девојка, врло лепе косе и 
ванредних, дубоко плавих очију, које су сасвим чудне и 
незаборавне. Као и већина уметника немачких, после рата, 
говори жељно о нашем Јадранском мору.

Нема, међутим, немачког режисера, засад, који би из 
њене појаве знао да издвоји ванредне могућности за филм, 
заиста филмске. И њена уметност, и слава, пример је за 
застој у развитку филма, као уосталом и игра друтих не- 
мачких звезда, које се сад вратише разочаране из Америке, 
као Јанингс, Конрад Фајт и др.

Ипак, све дотле, ни сав тај напоран рад, ни додир са 
филмским звездама, не може да отклони осећај да је све 
то већ било и да ту нема много будућности.
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Али немачка филмска индустрија, ипак, крај финан- 
сијских тешкоћа, покушава да нађе нове путеве за своје 
интересовање и филм уошпте.

Један, иако мали део, својих радионица, ставило је и 
то предузеће на расположење за нове покушаје. У њему 
се „режира“ са животињама, биљем, па чак и невидљивим 
животом, који открива само микроскоп. Одељење, у коме 
се, за филм, осваја незнани свет црва у води, живот прото- 
плазме са лепотама једног непознатог царства, у коме су 
облици лепи, као најлегапи облаци, звезде, у коме се деша- 
вају, по вољи режисера, чудеса постања рађања, борби и 
смрти. Не ради науке, не ради израде тзв. културних фил- 
мова, већ ради филма самог, ради уметности.

Кад се идеја и начини снимања који се ту јављају, 
буду пренели и на остали филм, уверен сам да ће настати 
нове могућности, које су слутили већ и други: Мап Нау, 
који је фотографисао мртве ствари, наш Воркапић у Холи- 
ВУДУ. који је режирао облике без садржаја, дивне за око. 
Једну нову слику видљивог света.

Из те радионице гледао сам један, сада још безначајни 
филм, са гледишта индустрије, али незабораван као и ле- 
пота једне Бригите Хелм. Борбу једне од многих змија, са 
једном малом, страшном животињицом, која личи на нашу 
веверицу.

Та борба, та змија, њена смрт, њени покрети, увели- 
чани, демонски, цео тај филм био је једна неочекивана 
сензација. Ни један филм, у последње време, није утицао 
тако снажно против осталих филмских баналности и от- 
крио сву лепоту будућих филмова у којима се неће одигра- 
вати баналне сцене позоришта, већ, сада још незнане, 
филмске могућности видљивог целог света.

ТАЈНА АЛБРЕХТА ДИРЕРА

Нирнберг — један од најстаријих градова Немачке — 
славио је од 8. априла до 9. септембра године 1928.1 свог 
најславнијег сина, сликара Албрехта Дирера.

Монограм Диреров, као неко знамење, видео се2 не само 
по кулама Нирнберга, већ и по осталим градовима Немачке, 
на стеговима, стубовима и капијама. Постављен пред же- 
лезничким станицама, међу црвене, љубичасте и зелене 
семафоре, падао је у очи, при уласку брзих возова. Носачи 
су га уносили на пртљату, а по хотелима, висио је на огром- 
ним плакатама,3 тако да је сваки странац морао да га 
упамти. Пред њим се играло и свирало, као пред неким
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вратима,4 слова А, у којима непомично стоји слово С — 
сликарство опет васкрсло.5*

У част тог монограма низаху се у Нирнбергу* и по 
целој Немачкој, конгреси, концерти, вечерње свечаности. 
Појавише се безбројна нова издања Дирерових дела. Свако,7 
ко год је имао ма какво право додира са уметношћу, гледао 
је да формулише и објави овој суд, и своје мишљење,8 
о сликарству Нирнберга и раду Диреровом.

После дугих киша, на Велики петак, пред Ускрс, запо- 
чеше и званичне свечаности, над гробом.9 Свираху се старе 
композиције из његовог доба. Оппггине положише своје 
венце. Говорници истицаху:10 аИа Ђтвтз, агз ае1егпа. Пред- 
седник11 нирнбершких сликара рече да је тек Дирер дао 
немачкој уметности смисао и правац. Председник Удру- 
жења ликовних уметника целе Немачке уверавао је: ,,Он 
је био наш. Дубока је  срећа да осећамо још дах његовог12 
духа.“

Своје посланике, представнике и говорнике, послаше13 
владе Пруске, Баварске, Француске, Шведске, Портуталије, 
Аустрије, Мађарске и Италије.

У свечаној дворани Општине, првог дана,14 над вели- 
ким светњацима, блистао је, као у светитељском колуту,15 
монограм Диреров. Главни говорник, познати „ауторитет“ 
кад се говори о уметности, професор Велфлин истакао је, 
одмах у почетку свога говора, променљивост суда о умет- 
ности Диреровој. Пре сто година тражило се да у свечаној 
дворани Општине насликају слику на којој би пред пре- 
столом Уметности, пружили једно16 другом руку Рафаел 
и Дирер. Сад, међутим, сматра се додир Диреров са итали- 
јанским сликарством као епизода која је шкодила17 при- 
родном развитку његовом. У немачку уметност увео је 
пластичност, али његовом, немачком осећању садржаја 
света није било довољно то, него је тражио израз и за 
визије, душевна расположења. Диреровом погледу нема 
ничег равног. Оно што је у италијанској уметности репре- 
зентација појачаних животних осећања, прелази, код Ди- 
рера, у етичко. Од својих савременика,18 Немаца, разлико- 
вао се највише по томе што је тражио једну крајњу, савр- 
шену форму. Могућност, по канону, створити лепог човека, 
чинила га је изнад19 свега радосним. Но ослободивши се 
утицаја Јута, ипак је створио,20 не човека лепог, већ велику 
моралну фигуру. Вера, у њему, беше најзначајније. Себе 
је самог морао прво да васпита до степена великог човека, 
пре него што је створио своје велико дело, итд.

После тог говора отпевао је хор ускршњу кантату: 
УгсГотга р1агиИ1е соеШез.

Истог вечера21 изасланици немачких уметника, око 400 
на броју, носећи буктиње, једва прођоше кроз огромне
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гомиле народа, до споменика Диреровог. „У његовом делу 
елавимо победу бесмртности велике уметности,22 над про- 
лазношћу људском. Ти си символ немачке уметности, Ал- 
брехте Диреру“ — рекао је ту говорник. Затим је хор 
певао: „Чествујте своје немачке мајсторе" — из опере 
Вагнерове.

При отварању изложбе скупљених радова Албрехта 
Дирера23 11. априла, говорили су скоро сви представници 
из иностранства. Скоро све оригиналне слике Дирерове, 
скоро сви цртежи беху скупљени, са разних страна, и изло- 
жени у германском музеју старе вароши, пуне странаца.

Да сам и ја, тада, ститао, прошав Алпе, у пролећу 
кишовитом, пред капије и куле Нирнберга, била је безна- 
чајна случајност, као и мој долазак у Фиоренцу,24 пре 
неколико година, при прослави Дантеовој.

Сличности, али и разлика било је25 у тим прославама; 
разлика не само у начину прославе, већ и у Алпима и2в 
пролећу, и. у мени.

Пут27 којим је силазио Дирер у Италију и враћао се 
у Нирнберг, тукли су28 киша и снег. Место силаска према 
чистим,29 тосканским небесима, пео сам се у магле бавар- 
ских брда. Онда се читале, у возу, јутарње терцине, у 
којима се рај описивао истим речима, као и брежуљци око 
Фијезоле, а сад сам слушао римску прозу Тацита,30 која 
ми је,81 већ на првој страни, овако говорила о Германији: 
зар је могао напустити неко Азију, Африку, или Италију, 
па поћи, ако му тамо није био завичај, у Германију, земљу 
пустих предела и хладног поднебља, тужну и ономе ко је 
обрађује и ономе ко је посматра?

Тако ми се сам тај пут учини као нека припрема за 
боје немачког сликарства и мрачних германских музеја. 
Крај железничке пруге, дуго је трајала меланхолија брда, 
над словеначким црквицама и градићима. Понемченост неи- 
марског рада, губљење гребена према туђину,32 изумрлост 
на падинама граница, у вековној борби. Тамна атмосфера, 
тог пролећњег33 предвечерја, навела ме је да помислим, да 
међу тим некадашњим бискупијама,34 салцбуршким, инс- 
брушким, фрајзингеншким, мора да је, не само црквена, 
него35 и археолошка и сликарска прошлост, дубоко једин- 
ствена. И нисам се преварио.

Крај једног ванредног вајарства, нађох сликарство, 
јединствено по36 начину израде површина, по колориту, 
у ком боје немају маха, и37 по дубоком, садистичком понав- 
љању јерусалимске ревије, пренесене у франачки и швап- 
ски декор, са костимирањем локалним, у ком, на жалост, 
фантастичног није било.

Дирер, на северној граници тог мрачног подручја, не 
изгледаше велик,38 ни тако ванредан, а сликари са Рајне,

361



колористе, чињаху се рашојасани, подражавајући, без 
душе, Латинима. Дошавши у додир са баварском готиком 
и бароком (баварски, тиролски, штајерски, свеједно, чак до 
Истре и Паноније) ипак поверовах39 много више него пре, 
у богатство немачког сликарства.40*

И сама та ноћ, у  возу, пуна вијадукта,41 пристајала је 
за ниподаштавање великог, самосталног, нирнбершког мај- 
стора. Све је то увек било, понова, оно нгго се научило и 
недоучило од старих и од јужњака, под устрепталим небе- 
сима Млетака и Болоње. Занатлија бољи од њих није био. 
Материјал површина његових слика не потреса. Мислећи 
на њега, у чулима вида не осећа се модра стрела, као при 
мислима на Леонарда,42 нити нешто шиљато, зелено, као 
при помисли на Грека, ни нешто болно светло, као при 
помисли на Рембранта. (Пре се чини да се види нешто одре- 
ђено и оштро, али безначајније, као кад се мисли на Брон- 
цина.)43

При томе, у ноћи кишовитој, сред лупе и какофоније 
точкова, која траје сатима, све то немачко сликарство, са 
својим деформацијама класичних облика људи, жена, фло- 
ре и фауне, чак и геолошких појава44 узнемирује.

Док скретнице бање Гаетајна блеште, над хучним, 
горским потоком, од надања: да од сладострасног демона 
који се увлачи45* у тело наше кад дође пролеће, и од 
којег зависе46 појаве будућности, не остаје ништа.

Све дубље се зарива у мозак слутња неког Дирера,47* 
наслоњеног, као сен, на зидине Нирнберга — из48 чијег се 
камена и дрвета не да исцедити чиста49 кап радости, као 
ни из другог камена, ни дрвета.

*

Минхен је, сутрадан, пун велосипедиста. Пењемо се 
сви у  главу ,,Баварије“.

Једино, у цркви Богородичиној, у потпуној тами, гроб- 
ница Лудвита Баварца заслужује да се види, пре слика. 
Тај50 израз јавља се после једнако, у скулптурама и чес- 
мама нирнбершким, у гробницама Фишеровим, у рељефима 
Бамберга, док не засија, најпосле, у сто кракова, из резова 
Дирерових. Четири клечеће фигуре заставника навикавају 
око на позе и костиме немачке, мешавине швапске готике 
и ренесансног барока, мешавину кроз коју путујем од Беча 
до Аутсбурга и Нирнберга, па даље до Бамберга и Вирц- 
бурга.

У ствари, тај нереализам, научен тј. недоучен на фрес- 
кама тосканским, ти испали трбуси, слабе цеванице, сва та 
вајарска прециозност51 и  немоћ, кад се пореди с32 јужним,
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латинским, осветљењем,53 анималним, ваљда тек неће бити 
основа немачког сликарства?

Идући тако, после сјајног Рембранта и Веласкеза у 
Бечу, музејима Минхена, идући54 уосталом, Диреру, не 
хита се.

У првим дворанама завирује се у мале пејзаже, у 
позадини слика Ван дер Вајдена, у минијатурне бродове 
и чудне архитектуре, на једном Мемлингу, кроз које су 
јахали оклопници и црнци. Све је било одлично начињено, 
али талијанско. Плава боја на свим тим сликама55 и док 
је била прах, свакако је могла да се препозна, као што се 
позна одакле је брашно.56 (Мало даље чека Данаја Госар- 
тава,57 тако ломбардијсни58 фина. Око никако да примети59 
нешто северно.)

Ван дер Мер, мајстор лепоте посуђа, сликајући га 
живо, као и црнце, у позадини тих мртвих природа, нала- 
зећи боју свим60 стварима, ређајући их:61 остриге, лимунове, 
црнце, као у неке музичке односе, музикалне за око; Рем- 
брант, е62 драматичним гестом леве руке Аврамове, у тами 
и блеску;63 Греко, као састављен од зелених и модрих, 
шиљатих кристала;64 најпосле, Веласкезов портрет једног 
младог Шпанца тако ванредан (већ пре путовања по Ита- 
лији)65 промицали су, кроз чула и ум, као нека дивна 
бујица.

У маси осталих слика, које су висиле у музеју (јер у 
музејима се веша), немачке су се истицале, пре свега66 
патетичношћу. Гриневалд, који је  на једној слици (Св. Ма- 
врићије) пикторалан, сребрн и уздржан, као сви прави мај- 
стори те бискупије Мајнца, до које беше допрла чиста 
латинштина, на друтој (Исмевање Христа) декоративан је 
и бруталан, као неки рђави Фламанац. Буркмаир, као да 
меша своје боје сумпором, а Кранах, сав ботичелијски, 
треба за своју сјајну Венеру и свог малог Купидона (грозна 
антика белих кипова), ни мање ни више него мрачан застор.

Дирер67 међу тим сликарима, у Минхену, остаје мајстор 
који није ванредан.

Неке његове слике биле су пренете у Нирнберг, али 
у Минхену су висиле: Оплакивање и  Четири апостола, 
чувени и  „сјајни“, за немачке критичаре.

Путујући68 даље, Аутобургу, само сам невољно узимао 
у руку књигу његових, личних записа. Нисам69 ни слутио 
колико ће ми тај немачки мајстор узнемирити дух, доцније, 
на том путу, кроз хладно, немачко пролеће.

*

,,Ја70 Албрехт Дирер, Млађи, покупио сам из очевих 
списа, откуда је био, како је амо дошао и овде остао и 
упокојио се. Бог нека и њега и нас прости. Амин.“

363



Тако лочиње своју породичну хронику, сам Албрехт 
Дирер, сликар, године 1524.

Отац Диреров71* изучио је златарски занат.72 Пре но 
што се настанио у Нирнбергу, отац Диреров беше дуже у 
Нидерландији, „код великих уметника“.73*

Мати Дирерова била је чиетокрвна Немица. Кћер74* 
златара нирнбершког Хијеронима Холпера, по имену Бар- 
бара. Диреров отац, пошто је дуто служио у њенога оца, 
оженио се њоме, кад јој беше 15 година, у години 1467. и 
изродио с75 њом осамнаесторо деце, од којих беху у животу 
године 1528,7® само три брата. Мати мајке Дирерове беше 
из породице Елингер од Вајсенбурга, по имену Кунигунда. 
По мајци, дакле, текла је у Албрехту Диреру густа фра- 
начка крв. Моћ почетка, зрна материног, проклијала је у 
свем његовом бићу, невидљивом снагом (у коју највише 
верујемо).77

Имао је у себи дубок78 осећај везе с79 бившим животом 
својих родитеља, сажаљења због80 пролазности и сазнања81 
непрекидне смене и наставка живота. Овако је писао, о 
оцу своме, у својој породичној хроници: „Тај горе споме- 
нути Албрехт Дирер Старији провео је свој живот у вели- 
ком напору и тешном, грком раду и не имађаше ништа 
друго да троши на своје, сем онога што је својом руком 
зарађивао за жену и децу. Зато је једва што и имао. Он је 
доживео свакојаке жалости, непријатељства82 и гадости. 
За себе није требао много друштва, ни весеља, а био је 
скуп на речи и бојао се Бога. Тај мој мили отац . . . “ итд.

У истој хроници прича Дирер, љубимац очев, како га 
је отац учио златарском занату, а кад се Албрехту више 
ишло на занат сликарски, како му је отац „жалио про- 
траћено83 време, што га је губио учећи занат златарски."

Ту је записао својеручно, да га је отац одвео (30. но- 
вембра 1486) сликару Михаелу Волгемуту, где је Албрехт 
три године шегртовао и „много патио од момака“. Четири 
године, затим, од 1490. до 1494, Албрехт је странствовао 
(можда је ишао чак до Венеције). Вративши се о Духовима 
године 1494, пише: „Поразговара84 Ханс Фреј са мојим оцем 
и даде ми своју кћер, девојку Агнес, и са њом 200 гулдена, 
те учинисмо свадбу."

Отац Диреров умро је године 1502. Године 1503. записао 
је Дирер неко чудо, какво „после до смрти није видео“.85 
Беху то неки крстови који падоше на људе, особито на 
децу. Међу њима виде крст, какав је, после, и сам начинио, 
„тај беше пао у платнену кошуљу слушкиње Ајрерове који 
станоеаше86 у стражњој кући Пиркхајмеровогј. М ана је 
била због тога87 тако тужна, да је плакала и јадала, јер се 
бојаше да ће од тога умрети.“
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У годинама 1507—1508.88 записао је сликар своју имо- 
вину, коју је „зарадио тепхко својом руком, јер никада није 
имао прилике велике добити“ !89 „Имао сам — каже — 
много штете и на тај начин што узајмљивах, а не вратише 
ми. Исто тако и с90 момцима који не обрачунаваху.91 Један 
ми је умро у Риму, па ми с92 њим пропаде и роба. Зато сам, 
у тринаестој години свога брака, плаћао многе дугове од 
оног што у Венецији зарадих. Прилично ми је покућанство, 
добро одело, посуђе од олова, имам добар алат, постељне 
ствари, ковчеге и сандуке; затим за 100 рајнских гулдена 
добрих боја.“

Године 1514. записао је смрт своје мајке, коју беше 
узео к себи две године после очеве смрти и која је прожи- 
вела код њега девет година. — Једно јутро морао је да 
разбија врата, на њеној изби, јер се, изненада, беше на 
смрт разболела, па није могла ни да их отвори. О том дану 
записао је Дирер ово: „Та моја смирена мајка ношаше93 
осамнаесторо деце и однегова их, а беше често тужна94 и 
имађаше тешке и приметљиве болести. Патила је у великој 
сиротињи, исмевању, презиру и ругању, претрпела страх и 
свакојаке отужности. Ипак никад осветљива није била.

Благословила ме је и пожелела ми мир од Бога, 
поучавајући ме лепо да се чувам зла. Зажелевши да пије 
освећене водице, испунила је жељу. Смрти се бојала јако, 
али рече, да се не боји изаћи95 пред Бога. Тешко је умрла, 
и  ја  приметих да је утледала нешгго грозно, јер заиска осве- 
ћену воду, мада већ дуго не беше проговорила. Затим јој 
се заврнуше очи. Видео сам и то, да јој је смрт задала 
два велика ударца у срце и како је стисла усне и очи и 
издахнула у боловима. Ја  сам јој шапутао молитву.

А мртва,96 изгледала је мнош љупкија,97 него за 
живота.“

Године 1525. записао је Дирер један свој чудан сан, 
из кога се пробудио сав дрхћући и бунован. С98 неба се 
беху просули неки водопади. Ујутру, сутрадан, он их је 
насликао како му се беху у сну јавили.

У писмима Диреровим, која су, са нешто мало пригод- 
них, сасвим приватних стихова, једино, што је, уз то мало 
хронике,99 од његове руке записано (изузев дневник путо- 
вања по Нидерландији),100 нашао сам, исто тако, нека места, 
поггребна да се знају пред оним пгго ће следовати.

Године 1506. у једном писму из Венеције извештава 
свога пријатеља Вилибалда Пиркхајмера, о куповини бисе- 
ра и драгог камења, коју му тај нирнбершки патриције 
беше наложио. Обећава му, осим тога, да ће му тачно вра- 
тити што му дугује. У другом писму (7. фебруара) описује, 
врло ласкаво, Венецијанце „разборите учењаке, добре лау-
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таре, познаваоце сликарства, људе са много племенитости“, 
али одмах додаје, да „има међу њима и најстрашнијих 
издајица, лажова, злих лопужа, какви мишљах да не живе 
нигде на земљи. И ко их не зна, мислио би још да су то 
најуљуднији људи, широм света“. У том истом писму јада 
се Дирер како му талијански сликари плагирају по црквама 
слике101 а како их после куде да нису антикистичке, те не 
ваљају. Ђамбелино102 га је — каже — једини хвалио и 
пред сињоријом. Занимљива је у том писму меланхолична 
реченица: „А оно што ми се пре једанаест година толико 
допадало, не допада ми се више“, и занимљиви су црте- 
жи којима пита свог мецену, да ли му није умрла која 
љубазница, пас или цвет. И у трећем писму, из те године 
(28. фебруара) хвали се Венецијанцима и понавља на крају 
своје чудно питање (ваљда је допро до њега какав глас 
из Нирнберта, а Пиркхајмер је био тахгтиз ата1от): „Да 
ли вам није умрло непгго драго?“

У четвртом (8. марта) опет пише о својим мукама, при 
куповини драгог камења, за свог мецену. У петом (2. апри- 
ла) пише љутито о свом103 брату, који је пао на терет 
мајци., У шестом (28. августа), читаву страну пише весело, 
на талијанском, врло сочно. Рад на икони, коју је сликао 
за млетачке Немце, примицао се крају. Венецијанском тону 
тога писма доликују и овакве реченице (тако необичне код 
уздржљивог Дирера): „Имате толике љубазнице, да кад 
бисте хтели са сваком само по једанпут спати, не бисте 
свршили за месец и више дана.“ У истом писму извештава 
о перју ждралова, које је имао да набави за Пиркхајмера, 
па о „нечем грчком, што је недавно штампано“. Потпис на 
том писму је: АЊвгШз ПГгег. Нотгсиз сгигз. А и104 постскрип- 
тум: „Ако краљ буде дошао у Италију, радо бих са њим 
пошао у Рим.“

У седмом свом105 писму, те године (8. септембра), већ 
у уводу збија шалу. Затим пише о оружању Венеције, папе, 
краља Француске. Поносито јавља даље: „Ућуткао сам све 
сликаре који су говорили да добро владам иглом, али да у 
сликарству не знам са бојама да се снађем. Сад сви кажу: 
да лепших боја никад нису видели.“106 У истом писму, 
одговарајући ваљда на масне шале Пиркхајмерове, пише 
и ово: „Кад ми пишете да се скоро вратим, иначе ћете ми 
жену клистирати, знајте да Вам то не могу дозволити." 
„Био сам решио107 да учим итрати и два пута сам отишао 
у школу играња.“

Мало даље опет: „Не могу нигде да дознам је ли што 
ново од Грка штампано“ и „бићу још десетак дана овде, 
затим бих да одјашем108 до Болоње, ради изучавања тајни 
перспективе, којој ми неко обећава да ће ме научити.“
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И најпосле, као струна кад се прекине, последњи звук 
из Венеције, реченица пред полазак: „О, како ћу зепсти 
за Сунцем.“

Године 1507. и 1508. пише из Нирнберга, већином о 
нарученом Вознесењу Марије, Јакобу108 Хелеру, богатом 
трговцу у Франкфурту. Као у писмима у којима спомиње 
своје породичне бриге, тако и у овима, у  којима се изви- 
њава за одуговлачење рада, каткад, сећа110 на писма Буона- 
ротијева.

Године 1520. пише Георгу111 Спалатину, дворском па- 
роху (Георг Буркхард из Спалта), поверенику Фридриха 
Мудрога, препоручујући му Лутера („доктора Мартина 
Лутера") и моли га још да му112 пошаље, ако доктор Мар- 
тин, на немачком, што ново објави.

Године 1523. пише (18. октобра) Пиркхајмеру и моли 
га да му напише предговор за књигу,113 у којој хоће да 
објави оно што је у свом раду докучио, пгго се тиче учења 
о канонима који треба да владају при сликању људског 
тела, а које су стари Грци некад знали. Страх га је, вели, 
да своје учење објави, јер пгга ће бити ако се такве књиге 
старих пронађу. — „Побрините се, молим Вас — завршава 
— да ме нико не критикује пре но што ми је књигу прочи- 
тао и збиља упознао; јер знам да је заиста лакше неку 
ствар кудити, него неку бољу начинити.“

Исте године, одговара Фреју,114 који га је молио да му 
нацрта неку игру мајмуна и моли га да га извини ако му 
молбу можда није баш вешто иопунио, „јер већ давно није 
видео мајмуна". На полеђини тога писма нацртао је пером 
дванаест мајмуна како играју,115 укруг.

Из шдине 1524. сачувано је његово писмо општинарима 
нирнбершким, у коме моли да му приме 1.000 гулдена на 
камату са 50 гулдена годишње, да би „са својом женом,110 
са којом бива сваки дан старији, слабији и немоћнији, ипак 
имао, за нужду,117 пристојан домазлук“. Мисли да је то 
заслужио од града, „у коме није, за тих 30 година, колико 
је код куће седео, добио рада ни за 500 гулдена, од којих 
уосталом, ни петина није118 зарада“ —- и тим пре што је 
„оно мало своје сиротиње, која му је Бог зна како горка, 
зарадио код кнезова, велможа и страних личности, тако 
да и оно, што је од странаца добио,119 троши у овој вароши."

У свом120 последњем, сачуваном писму, из године121 
1528. којим шаље Пиркхајмеру своју књигу о учењу Про- 
порција, упућује на Плинија и Витрувија.

Осим ових, малобројних, али драгоцених, личних пода- 
така, Албрехт Дирер, и његов начин живота, више него у 
дебелим књигама његових садашњих историчара, видан је 
још, иако кроз маглу времена, као један стари, фини нирн-
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бершки портрет, у његовом дневнику путовања по Нидер- 
ландији, које је почео године 1520. у јулу месецу, трагом 
свакако очевим, а завршио у  години 1521,122 опет у јулу.

Син занатлија, пггедљив, уплашено штедљив, Дирер,123 
као да је писао тај свој дневник само зато да забележи 
тачно своје издатке, на том путу, који је подузео о свом 
трошку. Бележећи безбројне ђумруке, скеле, царинарнице, 
гостионе, он је уз њих бележио једнако: „Данас сам издао, 
данас сам потрошио толико и толико.“ Осим тога, људе 
које је посетио, које је сликао, с124 којима је ручао. Уз то 
је додавао понеку лепу реч о бољим сликама фламанским,
0 уметницима Антверпена, Гана итд.

Па ипак је његово сликарско око, иако ретко, приси- 
лило га,125 да запише по нешто и од оног,126 пгго му остаје 
на души.

Тако је, сш  дивљењем, описивао златне ствари доне- 
сене краљу из Америке, оружје, сребрне месеце, индијан- 
ска Сунца. „Ни за чим, за живота није ми срце тако радо- 
сно заиграло, као над тим стварима."

Плаћајући, сликама и цртежима, своје домаћине, пра- 
већи посете госпоштини и уметницима, он је расипао своју 
сликарску моћ и цртао, сликао на све стране. Носећи са 
собом отиске својих резова, он их је мењао за ствари које 
му замакоше за око. Познанство с128 фактором Португалије, 
ст  којим је често ручавао,130 било је од јачег значаја, на 
том путу. (Отуда Портуталија, до које су допрле његове 
слике, на прослави.) Томасо ди Болсхња, ученик Рафаелов, 
посетио га је и поклонио му златан прстен, антички, с131 
једним лепо изрезаним каменом. „Вреди 5 гулдена, али 
хтели су већ и двоструко да ми даду за њега“ — бележи 
Дирер. „Поклонио еам господину Никласу132 Циглеру јед- 
ног мртво лежећег Христа, З133 гулдена, португалском фак- 
тору слику једне детиње главе, вреди 1 гулден" — итд.

„Дао сам Томасу Болоњи читав један отисак (свог дела) 
да га пошаље у Рим, по једном сликару134 који ће ми у 
замену135 послати једну ствар Рафаелову.“

„Једанпут сам ручао са својом женом.“
„Дао сам 13 стуивера (20 стуивера 1 гулден) ћурчији,

1 стуивер за кожу. Дао сам 2 стуивера за шкољке. У кући 
Јохана Габријела сликао сам једног талијанског господина, 
тај ми је поклонио два златника. Дао сам 2 гулдена итд. 
Дао сам . . .  дао сам . . . “

„У Ахену сам видео пропорциониране стубове с136 њи- 
ним добрим капителима, од зеленог и црвеног порфира, 
који137 је Карло Велики дао из Рима амо цренети и узи- 
дати; начињени су ваљано по прописима Витрувија. . . “
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„Дао сам 5 стуивера на купкуинапиће с138 друштвом“. 
„Изгубих 7 стуивера на коцки,139 са господином Хан- 

сом140 Ебнером, за једно огледало.“
Споменувши крунисање Карлово у Ахену, задивљен,141 

од блеска, ипак одмах наставља: „Матхесу поклоних умет- 
нина за 2 гулдена. Стефану, коморнику код госпође Марга- 
рите, 3 комада отиска. Дадох 1 гулден и 10 пфенига за 
бројанице од кедровог дрвета. 1 стуивер поклоних Хансу у 
пггали, 1 стуивер детету у кући. Три и по стуивера изгубио 
на коцки, 2 сам стуивера потрошио. 2 стуивера дао бербе- 
рину. Опет сам променио један гулден . . . “ итд. итд.

„Купио сам један Трактат142 Лутеров за 5 пфенига. 
Дао сам 1 пфениг за Кондемнацију Лутерову, убогог чо- 
века, 1 пфениг за један Оченаш, затим 2 пфенига за је- 
дан појас, још 1 пфениг за фунту свећа“, итд.

„Моју конфирмацију од143 Цара, на моје општинаре у 
Нирнбергу (тицало се новца144), добио сам у понедељак по 
Св. Мартину (12. новембра) у години 1520. с145 великом 
муком и напором. . . Дао сам 1 гулден за једну малу мртва- 
чку лобању од слонове кости."

„На дан Св. Мартина, у Антверпену, у Богородичиној 
цркви, одсекоше мојој жени кесу146 у којој је имала 2 
гулдена. А и сама кеса и остало што је у њој било вредели 
су 1 гулден . . . “

Са исто тако мало речи, бележио је Дирер, у својој 
штедљивости — чију горчину мора да је осетио још код 
родитеља — и147 догађаје чудне, који су му промицали 
пред очима, пред погледом, за који професор Велфлин, у 
свом поздравном говору, рече148 „да му нема равна“.

„У Церихцеу, у Зеланду, дошао је један кит у великој 
плими и бури на суво. Тај је много дужи од 100 хвата.“ 

„Провезосмо се до Веере,149 где пристају бродови из 
целог150 света; љупка је то варошица. . . “

Затим опет пише само: „Дао сам . . .  дао оам . . . “
Ни кад се, као пре Америка, његовом оку, издалека, 

са својим151 плодовима јави Азија, не лостају ти монотони 
записи живљи: „Родериго скрибан од Португала, покло- 
нио ми је две калкутске мараме, једну од свиле, и поклонио 
ми је један китњасти153 барет, један зелени крчаг пун 
миробалана (индијске крушке) и једну грану од кедра, све 
заједно 10153 гулдена, а момку сам дао, као налојницу, 5 
стуивера. Затим 2 стуивера за четкице.“

Десетог фебруара, приредише златари ручак у његову 
част. При једном ручку ручао је са Еразмом Ротердамским. 
Попео се на звоник у Антверпену.

„Четири сгуивера дадох, за једну малу корњ ачу. . . “
Ни кад спомиње банкет данског154 краља, дат у част 

цареву и краљице шпанске, а на који беше зват и он, ни
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кад пише о банкету,155 који му приредише уметници и 
огпитинари у Брижу, не мења свој начин записивања. Тек 
када 16. маја, у петак, стиже глас да је Лутер ухапшен, 
на превару, уздржљиви и штедљиви Дирер пише читаве 
стране проклињања и молитава, из једног врућег понора 
душе, као суманут од беса и горчине, против лажи папства 
и светих отаца — за Лутера.

Тако, читајући по тим својеручним записима Албрехта 
Дирера, прилазио сам Нирнбергу, осетив да његову тајну 
скрива, а не открива његов живот.

Шта је могло бити оживотворено у том детињству јед- 
ног шегрта? У дечаштву код сликара Волгемута, где је 
морао „много да трпи од момака“? У тој женидби, безна- 
чајној и обичној, у том браку без деце? Можда у тој Ве- 
нецији, где је два пута заиграо? У том Нирнбергу, куда 
се враћао, са речима: „Ах, како ћу тамо зепсти за Сун- 
цем?“,1&6 старећи полако, при проучавању човечијег тела 
и Плинија и Витрувија? Или негде иза тог живота?

*

Нирнберг, Дирерово место, чувају157 као неку немачку 
Фиоренцу, од промене времена. Њине158 средњовековне 
цркве оправљају једнако, с немачком159 марљивошћу и 
истрајношћу, њине160 ренесансне зграде богаташких по- 
родица крпе и обнављају, показујући их странцима с твр- 
доглавом161 поноситошћу, која обузима све чувене162 му- 
зејске градове, при најситнијој, уображеној победи над 
пролазношћу. И нове куће, и зграде најмодерније машинске 
индустрије зидају у стилу дворова патрицијских из XVI 
века. Сви кровови су готски, са оштрим нагибом и шиља- 
тим врховима, и вране, зими, над завејаним Нирнбергом, 
можда имају илузију некот древног града, под собом, сто- 
летне старости те вароши, коју од милоште називаху: 
„ковчежићем блага царства немачког11.

За путника, тамо, пред барокним двором железничке 
станице, међу великим хотелима, из којих завија саксо- 
фон, ништа није несносније, од мрачне лепоте сачуваних, 
градских, средњовековних зидина и окрутлих кула, обра- 
слих бршљаном, над дубоким рововима, који зјапе, одмах, 
ту, на неколико корака. Особито, при прослави,163 иски- 
ћена стеговима јаких, жутих, плавих, црвених, немачких 
боја, лепота те старе вароши беше неиздржљива.164*

Чађ и гар су главне ознаке165 те моћне индустријске 
вароши, где је задимила први пут,166 у Немачкој, уопште. 
године 1835. локомотива, и ништа није киселије од укуса 
који остаје на уснама, у пролећу, под пољупцима њених 
бокора од јоргована и осунчаних, пуних цвећа прозора,
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над каменим, строго чуваним, непомичним167 киповима. Ка- 
ква лудост се чини, сав тај напор брижљивог обезбеђеша 
старог свог168 лика, кад се169 кроз кишовито, немачко, 
хладно пролеће лута, од мучионице у  дубинама зидина, до 
дворане „Винтергартена", у  којој170 после подне, пред 
одличном публиком, играју голе играчице, без иједне лини- 
је Дирерових актова. Ништа није очајније од контраста 
невероватне сиротиње маса, на дну старих и тесних по- 
зоришта, где се дају најновији писци и сјаја богатих капија 
и намештаја, сачуваних из доба када су Нирнбергом влада- 
ле породице Румела, Ботенштајнера, Тухера, Бехајма, Кре- 
са, Муфела, Имхова, Пфинцинга, код којих су одседали 
цареви и који су трговали с171 целим Севером и, преко 
Млечића,172 продавали целом Истоку. Какво лудило упор- 
ности, да173 аеродром стоји под покровитељством св. Себал- 
да, заштитника, чудотворца, од пре хиљаду година.

Улице,174* излепљене сликама, капијама Диреровим175 
немају на себи више ни зрнце прашине,176 која се ту, под 
копитама коњаника, пре шесто177 година, узвитлана, Сун- 
цу дизала. Зидине и куле столетне, брижљиво опремљене, 
опасују својим бедемима и јарковима, лретвореним у ше- 
талишта, цео град, али ништа није гротескније него њина 
силуета, прекинута, у тамном вечерњем небу, ванредним 
телом тркачког аута, који застаје да употреби другу гуму, 
а178 из којег излази млада Гретхен у фаустовски „штимунг“ 
грађана и народа, испод градских зидина, да својеручно 
намести179 ту гуму. Сав средњовековни изглед Нирнберга, 
само је једна значајна неукусност, коју чине сви ти стари, 
од уметника много цењени, градови,180 по Европи.

Па ипак, каква болна лепота мора да је, у завејаним, 
зимским вечерима, које стишају181 саобраћај и покрију но- 
ве облике, у тој вароши, над којом се високо диже стара 
тврђава, лепа, као неко привиђење, у  сну, после дугих 
бдења над Диреровим сликама.

Варош ванредних занатлија, тада, у снежном сумраку, 
можда и сама, у себи, има још јединство добро начињеног 
дела, коме време облик не квари. Тада, можда, улаз у 
град кроз „Капију182 жена“, не изгледа тако непријатно 
декоративан, својом183 округлом кулом,184 дубоким, цветним 
јарковима, као у пролеће.185 Црква св. Лауренција, са сво- 
јим 80 метара високим кулама, кад снег веје, мора да има 
ванредну сенку. У њој, „свјатаја свјатих“ од кречњака, 
песковите186 боје, дело Адама Крафта, можда добијају187 
боју снега у сенци, дижући се 20 метара високо, уз готички, 
црквени стуб.

Кад сам их гледао,188 у кишовитим априлским данима, 
били189 су ванредни само они делови вароши који су се 
огледали у мутној води троме Пајгниц. На њој су куће
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биле подигле своје доксате, зарасле у цвећу и биљу. Кро- 
вови су косо падали у њене вирове, над којима се још увек 
дижу тврде, камените куле. Без опекотина и беде фио- 
рентинских кућа, низ Арно, код „старог моста“, ови де- 
лови Нирнберга ипак су јако слични оним обалама. Џела- 
тов мост, болница св. Духа, огледају се у води, као мостови 
на путу ка сликама Мазача. „Мост мееа“ као да190 је ко- 
пија Ријалта, сазидан године 1598. За тили час, двориште 
Ошнтине, са чесмом Панкрација Лабенволфа, чини се као 
двориште по замислима Вазарија. Та пренесеност тоскан- 
ских и болоњских облика бронзе на бунарима Фишеровим, 
сред готског Нирнберга,191 потпуно је узбудљива и, на 
изради гроба св. Себалда, изванредна.

Нирнберг немачки, сав у цвећу, са облицима занатлиј- 
ским, са крчмама, које су постојале већ у XIV столећу и 
које се нису промениле, са високим, градским зидинама и 
тврђавама, под којима је цветала многа покисла, озебла 
воћка, са кућама трговачким и магазама, мрачним својим 
готским црквама, ипак је потребан, као позадина, за из- 
ложбу слика Дирерових. Оне тек ту постају светле и тајан- 
ствене.

Године 1471, када се Дирер родио, Нирнберг је већ имао 
тај лик богате, тврдо зидане вароши, која је, као одличан 
трговац и занатлија, била знана, у целом19,2 свету. На сте- 
нама, изнад града, у висини, стајала је већ та тешка твр- 
ђава, дозиђивана столећима и рушена, која ипак не беше 
тако моћна као домови богатих породица трговачких, у 
чијим су кућама одседали цареви. На њеној авлији, под 
липом, играли су већ године 1455. сватови једног Пиркхај- 
мера, а Дирер193 је после, целог живота, од Пиркхајмера 
зависио. Богатство вароши већ ее беше раширило између 
Нидерландије и Италије. Нико неће да види, да се сликар- 
ство Албрехта Дирера, никад, ни у једном делу, није осло- 
бодило утицаја194 фламанских и талијанских и да је ма- 
ње195 било немачко. У првом реду занат, ванредни, нирнбер- 
шки, сликарство Дирерово тек је у Млецима, и после Мле- 
така, створило дела којима разлог није поруџбина, већ 
неки тамни нагон етварања да би се, с потмулим196 ужасом, 
одржала двострукост видљивог и невидљивог.

Године 1349. истерани су Јевреји из Нирнберга и њин 
део града197 сравњен са земљом. На месту синагоге, сазидана 
је  Богородичина црква. Све остале цркве дозиђиване су, 
увеличане, у то доба. Ж ивот Богородице, неисцрпан извор 
привиђења за Дирера. Верски занос, као муцање, јавља се 
у Диреровом животу, при сваком јачем потресу и промени. 
Без жеље, спољне, католичке, за обредом, он жедни јед- 
нако за унутарњим, лутеранским, примањем у себе милу-
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јуће руке Божије. Могле би се у његовим делима наћи 
конструкције нирнбершких цркава, које је морао видети, 
тридесет година, у променама жеге, јесењих румени и 
зимских сутона.

Црква св. Себалда већ је стајала.198 У детињству ње- 
говом дигнути су звоници у вис. Са очима двадесетогодиш- 
њег199 младића гледао је рељефе Адама Крафта, на којима 
је видео Христа како пада под теретом крста, како га 
распињу на крст, како га полажу у гроб, па како је ускрс- 
нуо. Није могуће да их је могао заборавити.

Имао000 је ооамнаест година, у доба буна и метежа. 
Кад201 је постао човек, Нирнберг је био на врхунцу своје 
моћи. Са њим202 у истом граду, живели су људи каквих је 
тада, у Немачкој, једва било,а03 Крафт, Фишер, Штос, зла- 
тар Јамницер, сликар прозора Хиршфогел, морепловац 
Мартин Бехајм, који је „начинио први глобус“, мудри Ре- 
гиомонтанус и Ханс Закс.

У његовим цртежима могу се наћи јасне успомене на 
велики сунчани204 сат, који је на зиду цркве св. Лауренција 
израдио, по упутима математичара Јохана Стабија, Севасти- 
јан Сперанцијус. Боје, које странци још и данас гледају, 
када, у подне, над фасадом Богородичине цркве, почне 
игра звона у оату, тешко да су се промениле, кроз четири 
столећа.

Свакако, стојећи најпосле205 пред кућом коју је Албрехт 
Дирер године 1509, после смрти астронома Валтера, од на- 
следника купио, и у којој је од године 1509. до 1528. ста- 
новао, или обилазећи његов гроб, на гробљу св. Јована, 
један огроман камен, и ја сам био спреман да тајну Ди- 
рерову тражим у том Нирнбергу, у ком се његова излож- 
ба чињаше тако природна, а његова дела неопходне после- 
дице узрока.

И не оамо његов живот и рад, него и његову најчешће 
цртану замисао:206 Христа, чињаше ми се да видим,207 као 
делове, нијансе, бића208 његовог родног места, док сам 
загледао Фишеровог данског краљевића, који у брачној 
ноћи побеже од невесте, да би служио Онога,209 по чијем 
је примеру претварао камење у хлеб, воду у вино, грејао се 
на упаљеном леду, лечио заслепеле, све то међу Перзејем, 
Херкулом,210 и Нимродом, апостолима, делфинима,211 и си- 
ренама. (Уистину, све то није имало никакве везе са Ди- 
рером, као ни његова мајка ни отац, о којима је тако прис- 
но и горко писао.)812

И цела изложба његових слика, резова и цртежа, у 
Германском музеју, претрпана олтарима његовог „учитеља“ 
Михаела Волгемута, и многих других нирнбершких и фра- 
начких мајстора, била је тако удешена да се дела Албрехта
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Дирера протумаче као последице узрока немачких, поро- 
дичних, нирнбершких, франачких.

Није никакво извртање кад у свечаним едицијама гра- 
да Нирнберга, поводом његове четиристогодишњице, на- 
рочито подвлаче Дирерову наклоност према родном месту 
своме. Свакако да није ласкао,213 своме завичају, или бар 
није само ласкао, када је214 у писму општинарим:а Нирн- 
берга, писао, да према своме граду осећа „нарочиту љубав 
и наклоност“. Као215 ни онда када је истицао, да радије 
живи у скромности на дому своме, него негде у туђини, 
где би био богат и велик. (Но зар такве речи, у таквим 
лисмима, не значе само болну и охолу жељу да се при- 
крије очај, јаз,216 горчина, које зјапе у  отаџбини?)217 Да 
је сликарски занат Диреров условљен начином сликара 
нирнбершких, и уогапте франачких, лако је доказивати 
материјалним примерима. Да је његово сликарство и цртање, 
за целога му живота, било у присној вези с218 примерима 
на дому, са животом, обичајима, „духовном атмосфером“ 
завичаја,319 доказују немачке есејисте,220 више него што се 
може доказати. По њима, дела Албрехта Дирера била би 
само асоцијације ликовне, тадашњег немачког, нирнбершког 
живота и судбине. Ванредним маром, у том смислу, прона- 
ђене су слике других франачких сликара, старијих од 
њега и савремених њему, и истакнуте као „школа“, као 
примери, као вишеструкост оног што је он сликао. За 
његов шумарак, нађен је други221 шумарак каквог фра- 
начког мајстора, воденица његова истакнута је  на слици 
неког старијег сликара, капија нека дрвена, нирнбершка, 
показана је с222 великом радошћу у његовом цртежу, па и 
мале љубичице, пољско цвеће,223 травке које су, тако неоче- 
кивано и дивно забележене, у његовом сликарству, прона- 
ђене су и код других, и пре њега. Док се пре претеривало, 
стављајући га, усамљеног, изнад свега, чему су били много 
криви књижевници који пишу о сликарству, претерује се 
сад, стављајући га, као и на овој његовој изложби, међу 
стотине слика, безначајних,224* осталих франачких,225 ма- 
лих мајстора, чему су много криви сликари који пишу о 
сликарству. Албрехт Дирер, то је раскошан цвет, ванредног 
Нирнберга, оног226* Нирнберга коме се Енеја Пиколомини, 
прави ренесансни човек, толико дивио. Туп колорит Ди- 
реров — туп јер пристаје овој тези — тумаче827 слабим 
колоритом франачке школе уопште, која је јача у цртању 
и шхастици. Последица је онда, да је у  томе Дирер ве- 
личанствен итд. (Колико228 бесмислене истине, у свему 
томе праћењу Дирерових корака, у радосним узвицима 
препознавања појединих зидина, кула/229 града нирнбер- 
шког на његовим цртежима, колико узалудне истине. Шта 
остаје од свега тога простог и разумљивог, схватљивог,
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онда,230 када се, широм отворених очију,231 прође преко 
скоро свих слика његових,232 оав његов рад?)233

Поводом четиристогодишњице Дирерове смрти,234 Гер- 
мански музеј, на позив општинског већа у  Нирнбергу, по- 
кушао је  да скупи сва дела Дирерова, што пре никад није 
било покушано. Уз њих је изложио и слике нирнбершких 
мајстора које је желео да доведе у везу са сликарством 
Албрехта Дирера, као примере, сапутнике, или ђаке, Ханса 
Дирера, Елснера, Гриневалда, Кулмбаха, Пенца, Плајден- 
вурфа Ханса и Вилхелма, Штоса, Траута, Михаела Волге- 
мута, Хауснера зв. Цајтблома. Свега 127 слика и 181 цр- 
теж. У хладним дворанама музеја, који је огроман као 
тврђава, а таман као манастир, утисак је био очајан.

Па ипак, изложба235 је имала, осим удобности за Аме- 
риканце, и васпитне, поносите значајности за немачке ма- 
се, и ту добру последицу, да су се Дирерове слике и црте- 
жи, из гомиле осталих, толико издвајали, да је најно- 
вија критика опет запазила да га треба посматрати као 
„сасвим ванредну и нарочиту личност", која напушта око- 
лину и традицију Нирнберга. Друго: да су везе Диреровог 
сликарства са сликарством његових претходника и савре- 
меника (примитивци, јаче локални), лабаве или236 да су 
врло јаке са скулпторима Штосом, Крафтом, Фишером 
(интелектуалци, ренесанснији). Истакнуто је, осим тога, 
поводом изложбе: да је Дирер тражио „велико у малом“, 
напустив велико,237 декоративно, црквено сликарство. Да, 
уопште, утиче духовним, нечујним средствима свога сли- 
карства. Чак да је, при томе, „децентан“.

Кроз збрку мишљења и тврђења, дакле, полази се, 
и на самом „извору“ Диреровог сликарства, тајанственом 
миру и привидној узалудности радова Албрехта Дирера. 
(Има их који се, оа страхопоштовањем,238 задржавају и на 
његовим, најранијим, шегртским, цртежима. На аутопортре- 
ту Албертине, цртаном сребрном оловком, у тринаестој го- 
дини (?),239 и на Марији, из кабинета бакрореза у Берлину. 
Ми сматрамо да су то дечачка прецртавања, уз суделовање 
мајстора, па истичемо, код првог рада, талијански тон (ко- 
јиа4° је дакле, у Нирнбергу, и код обичних златара, био 
знан, већ тада),241 карактеристичну значајност цртане руке, 
а код другог, много мање ранозрелог, али свакако тачније 
хронологисаног, опет само талијанштину у занату. На тим 
првим тачкама Диреровог поласка тек, види се колико су 
Талијани били познати и с ону страну Алпа.

Године 1486. цртао је оца. (Албертина. Беч.) Тај цр- 
теж петнаестогодишњег дечака могао би интересовати; прво, 
јер је из доба учења код Волгемута, друго, јер и тај пор- 
трет побија242 тезу мађарског порекла Диреровог, по оцу
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(као и очево име), а покреће243 мишљење, да је то лик мож- 
да човека Словака. — Свакако244 је цртеж одличан. (Хро- 
нолошки проверен, по копији245 у замку Рајнштајн.)

И тај цртеж доказује да је начин талијански био до- 
бро познат, мајсторима код којих је Дирер, као шегрт, 
могао што запазити.

(Колико је јака талијанштина, из које је Дирер могао 
поћи у сликарство од почетка, и колико за то прво време 
његовог живота баш, слабе246 утисци, немачки, роднога ме- 
ста, најбоље се види ако се погледају слике, што су биле 
око његовог дечаштва и што су и сад изложене, пред ње- 
говим сликама, а то су: тзв. Перингдерферски олтар, олтар 
из Херсбрука, Волгемутови (можда више савременика у 
том имену) олтари итд.; слике247 црквене и локалне, па 
ипак, по изради248 у тесној вези са занатом сликарским 
друге249 стране Алпа.)

Аутопортрети, цртежи, о којима се мисли да су не- 
сумњиво то, из година у којима Дирер, изгледа,250 напушта 
радионицу Волгемутову и лута, са очевим251 допуштењем, 
као и друге калфе занатлија, дошли су,25а после прве сли- 
ке, која је сачувана,253 и то добро сачувана, у палати Уфи- 
ци,254 у Фиоренци. То је портрет очев, на дрвету, из го- 
дине 1490.255

Та прва, утврђена, слика Дирерова коју је256 уосталом 
сачувао Рудолф II, показује јасно, шта је научио, шта је 
знао и како је радио Албрехт Дирер, у својој двадесетој. 
На дрвеној табли, ни пола метра високој, слика попрсја, 
шездесетогодишњег257 златара, ванредно мирна, у својим 
мрким бојама, са нарочитим задржавањем на крзну одеће, 
на игри прстију који броје бројанице. Тишина, као на по- 
вршини Лоренца Лота. (Ванредно258 цртање деветнаестого- 
дишњег, немачког сликара.259 Без амбициозности, сем занат- 
ске. Без садржаја, сем сликарског, па ипак вечан, у свом 
значају одељености и постојања живота и слике.)260 По- 
лазак сликарски — без261 могућности пуштања ракета 
сликарских новотарија, као у данашњици — ипак262 узви- 
шен, над својим савременицима!263 Да испуне квадрат слике 
знали су и они, талијански је радио, гледао, мислио, кад 
је имао да преслика човека, чак и у цркви, мајстор тзв. 
Перингдерферског олтара (Св. Лука), па ипак: каква разли- 
ка!264 На дрвен квадрат, сасвим као што се то ради, у то 
доба и у Италији, слика и Дирер, капу, косу, лик, крзно 
у одећи, руке. Занатлијски брижно ради обичан посао. 
Па откуд у тој једноставности већ, тајанствена нека зна- 
чајност? У вредности слике, саме по себи, без икаквих веза 
са околином, у  могућности тог постојања ради себе саме, 
површине која ништа не подупире и коју ништа не поду- 
пире,265 а непролазна је.
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Прва слика, уједно, на којој се појављује Диреров мо- 
нограм, којим после до смрти, поносито и,266 врло видно, 
обележава све своје радове.

Ако примимо годину слике,267 против које није било 
сумње, јасно је да је Дирер, још у Нирнбергу, могао изу- 
чити сликарски занат солидно, са познавањем посла, како 
се ради у Италији;268 да је знао портрет у  квадрату да 
постави, да га изради, а нарочито да га црта. Осветливши 
лик, који је радио, као неки златарски, метални посао, 
није знао још за дивоту боја, ни у лику, ни у оделу, ни 
у ваздуху. На једнобојној,269 мрачној основи, као и доцније, 
његов лик се не састоји од односа и мешавина боја, него је 
безвалеран, као и на нирнбершким олтарима, у Волгемута, 
па и лиричара Плајденвурфа. Цртао је с нагоном270 оштрим 
и непогрешним, што271 расте у свих који раде металом. 
Пошао је као одличан израђивач, с272 познавањем сликања, 
толиким, да је чудно, већ тада, пре додира са Италијом, 
у радионици нирнбершкој. Без покушаја ма чега необичног, 
представља се, на тој првој слици, с273 тупим бојама, без 
икакве патетике, ванредно уздржљив, ћутљив, унук и сив 
занатлија, који би прошао незапажен. (Занимљиво је, да 
би по тој слици очевој, и без моје најновије хипотезе, 
сваки пристао уз мишљење: да су Диреров отац и дед би- 
ли274 словачке крви.)

На другој страни тог портрета, насликан је грб роди- 
теља Дирерових, с временом275 прилично оштећен.276 И тај 
рани,377 хералдички потхват Диреров врло је романски по 
фигури. На оклопу има два крила бела, међу њима лутка 
црнца, врло млетачког. Под оклопом пак, на два штита,278 
грбови. Леви биће материне породице, а десни је очеве. У 
ствари грб измишљен, произвољан, по имену израђен и 
врло интересантан, представља сеоски капиџик, врата. 
БГе Тпг, Впгег, Ајтош. Та врата пак стоје на три хумке. 
Мађарски есејисги,279 држе, да су то она три брда280 из грба 
мађарског, што није невероватно.281

*

Грб своје породице, измишљен, израдио је графички, 
нарочиго, раскошно, скоро бисмо282 рекли мазећи се, још 
једном, године 1523.

У стилизованом лишћу, под шлемом, међу хералдич- 
ким двокриљем, опет онај мали, венецијански црнац, а на 
ттттиту грба, опет сеоска врата, са надстрешницом, постав- 
љена на три хумке. У значењу, без сумње, дошљаштва из 
Ајтоша. Свакако чудан грб, међу грбовима нирнбершким.

Пошто података непосредних нема, и не може више 
бити, о његовом расном пореклу, то треба сматрати, на
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основу оног што се већ има, да је отац Диреров, занатлија, 
или Немац, или Словак. Мађар није;283 то искључују по- 
родична имена (и занимање), као и породични портрети. 
Келнски Дирер, с284 надимком Унгер (не мора јасно зна- 
чити:285 Унгар), као и остали Дирери, припада само топо- 
графски, а не расно, Мађарској. За најновију, словачку хи- 
потезу порекла говоре, пре свега, место откуда се Дирери 
иселише, занимање, пре занатлијског; име оног стрица,286 
пгго постаје парох и да је тек дед Албрехта Дирера, дете са 
села, изучио занат,287 а највише,288 портрети очеви.

Године 1490—1494 (?), у животу његовом, сматрају се 
као време лутања, по Порајњу и Базелу (1492—94), можда 
и кроз Алпе,289 а идућа година 1495. можда као силазак 
чак до Италије.

Те године Дирерове обележене су сачуваним аутопор- 
третима, а још више првим његовим акварелима (Хендке, 
Клебс), од којих ранији, хронолошки290 свакако, епадају у 
то доба путовања. Пешачећи, возећи се, лагано кроз пеј- 
заж, Дирер је бележио, не као претходници,291 по сећању, 
већ на самом месту, у природи, бојом и цртежом, пределе, 
јутра, поједине делове крајева и околине, којима292 је 
прошао. Већином, без сумње, као свој обичан посао, рад 
који је, после, могао да искористи, на својим нарученим 
сликама, најчешће у позадинама тадањег, религиозног 
сликарства.

Тенденција је, сад, немачких естета, да укажу на њего- 
ву улогу, већ тада, као претходника сликарства ,,у приро- 
ди“ XIX века и да изразе мишљење293 као да је сликар, 
већ тада, или бар ускоро по томе, сликао пејзаж, не као 
један део слике, често без везе између294 појединих делова 
и тог једног дела целине, него са осећањем које је обух- 
ватало квадрат пејзажа потпуно и самостално, уживајући 
у пејзажу ради пејзажа самог, у његовој сликарској вред- 
ности, без идеалисања готског, сматрајући га завршеном 
сликом.

Та тврђења, треба признати, не чине се много патетична 
и претерана, код Дирерових слика „из природе“, већ ни у 
тим раним годинама, а доцније поготову не. Пејзаж Дире- 
ров и пејзаж  талијански, ломбардијски,295 или умбријски, 
са два су света. Говорим о акварелима,296 и цртежима (нпр. 
стеновит пејзаж, са замком, из бечке Албертине297 или цр- 
тежи пером, превучени акварелом).298 Још лакше се примају 
тврђења, пред ванредним пејзажима, мало доцнијим, кат- 
кад сасвим неочекиваним и изузетним, за оно време (нпр. 
КсАсћтеиОг, или дивни акварел о рађању Сунца у шуми, 
или ЖетептпМе). „Зрацима299 чистим, смиреним и земаљ- 
ским, као и Италија небеским, и Нидерландија је била већ
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обасула Нирнберг, и необичну душу и ум овог сликара“ 
— рекло300 би се, тим поводом, у старијим есејима, говорећи 
о утицајима.

Аутопортрети, сачувани, из тог доба, имају на себи 
много трагова журбе, али и сјаја плаховитости и меланхо- 
лије тренутака израде. Цртеж ерлангеншки (за мене јако 
талијански),301 који постављају у годину 1491.302 ванредан 
је, не само због одличног цртања руке (најчешћи мотив 
Диреров), већ и по меланхолији психолошког момента пор- 
трета, ако се та скица може тако назвати. (Љубавни пар, 
из године 1492 — (Хамбург) — много303 је обичнији посао. 
Студија одела и набора, карактеристична по Дирера, из 
музеја Љубомирског, у Лавову, с304 форсираном левом ру- 
ком и студијом о јастуцима, из године305 149 3. не занима 
много. Потврђује само лик, који имају ерлангеншка скица 
и портрет у Лувру и словачке црте тог лика.)306*

Портрет у Лувру, из године 1493, пренесен с307 перга- 
мента на платно, крај хваљених, одличних руку, и крај 
свег дивљења Гетеовог (који је видео копију у Фелмштету, 
држећи је за оригинал — и308 први обновио култ Дирера), 
не одушевљава. Мада у бојама те слике има руменила бре- 
скве, прилично309 пурпура, и одличног жутог, мада је 
портрет, како Гете каже,310 ,,и богат и невин‘‘, као сликар- 
ско дело мање задржава, од очевог портрета, из године311 
1490. Чудна је капа на глави Диреровој и плави цвет, 
етгпдГит,312 у немачком „мушка верност“ зван, који држи,313 
као и натпис слике, алемански, што314 гласи: „Као што горе 
стоји, тако ми иде.“315

Десет година, после првих својих цртежа, Дирер се 
вратио у Нирнберг.

Бивши шегрт у оца златара, у сликара Волгемута, 
калфа који је лутао по свету, видео рад сликара алеман- 
ских, можда и ломбардијских,316 а корушких свакако, вра- 
ћао се да буде мајстор на дому. Знао је већ да црта, боље 
него отац, који је „дуго био у Нидерландији, код чувених 
уметника“, па и да рукује четкама сликарским, боље него 
што се то знало у радионици Волгемутовој. Да нацрта чо- 
века, било317 је за њега посао лак, као за друге да истешу 
сто.318* Но не знамо шта ли је мислио и осећао онда,319 
кад је сликао себе, с320 меланхолијом у очима.

Понавља се, да је цртао оштро и чисто, као златари, 
а да је сликао просто и скромно, танком,321 тупом површи- 
ном боја, по начину своје франачке околине. Но не пита 
се: откуд онолико чудноватога, у тим сликама322 о самоме 
себи?

Међу цртежима, ерлангеншки открива једну тајан- 
ствену моћ задржавања тренутка, застајања очи у очи с323
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душом, снагу мање важну за успех у сликарству, важнију 
за пут ка снежним висоравнима размишљања тј. „умет- 
ности“. Међу сликама, очев портрет, открива то исто, 
помешано са знањем324 сликарским, као и цртачким, не- 
обичним за ону околину, више него што се признаје. У 
ствари једну сликарску младост, о којој се у Европи мање 
пише, него о другима, а која325 нас не гледа, из даљине 
столећа, натприродним сјајем очију, као Мазачова, већ тихо, 
уздржљиво, али и непролазније. Најпосле, за тих првих де- 
сет година, забележимо, још једном326 необичну ћутљивост, 
при животу и при послу.

Много је готовог имао у свом родном327 месту, понав- 
љају. Нидерландска стварност била је знана, па и талијан- 
штина, која је видна и утицајна и на сликама његових 
претходника и савременика. (Међу њима, за нас, нарочито: 
олтар Волгемутов, у Богородичиној цркви, у Цвикау; на328 
олтару парохијске цркве, у Херсбруку, на329 олтару Ханса 
Плајденвурфа, на скоро сијенској,330 Мадони истог мајсто- 
ра.)331 И примере за своје пејзаже могао је видети, истичу, 
још тада, на дому. (Дворац на води, на олтару Перингдер- 
фершком, који Хен нарочито спомиње;332 слику Нирнберга, 
у пејзажу, на олтару у цркви св. Лауренција; слике перу- 
нике, кукоља и жабокрека, са олтара, уз који Хен меће 
име Плајденвурфово, са знаком питања.) Тако би, за тих 
првих десет година Дирерових, прошлих по уобичајеном 
сликарском раду, могло више да се слути, него да се каже, 
да живот свој није наставио. Идућих десет година почињу 
тим истим обичним, природним током догађаја и послова, 
у животу и сликарству Албрехта Дирера.

Кад се вратио333 у Нирнберг (ваљда, ипак,334 о Духо- 
вима 1491), оженише га. О тој женидби и о тој жени, за- 
писао је свега неколико безначајних речи. У еликарству 
свом оставио је, о њој, свега неколико радова, који нису 
много више од обичних, безначајних бележака. Упоредити 
то сиромаштво нпр. са богатством Рубенсовим, иначе тако 
досадним, нема смисла, јер та два сликарства различита 
су, као и та два брака и те две жене. (Мислим на портрет 
Рубенсов, жене са синчићем, много прерађиван, али сјајан 
— откад је године335 1922. у Минхену очишћен.) Уосталом, 
нека брзоплети и даље истичу „трагичност“ Дирерову, и 
тим поводом.

Радионица Дирерова, уз тај брак, ма колико немачки 
есејисти подвлачили повољан положај сликара, у просве- 
ћеном Нирнбергу, идућих година, мора да је била, по 
мрачним својим кутовима, пуна брига и слика рађених 
без воље, по нужди. Године 1502. умро је отац Диреров. 
Тада је узео мајку, да брине о њој, у свој дом, па и браћу, 
која баш нису била неке радише. На први поглед, дакле,
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јсгш десет година живота, обичног, чак и горког, а свакако 
узалудног.

Радови Дирерови, сачувани из тих првих година са- 
мосталног живота, нису многобројни,336 ни ванредни.

И у записима својеручним, у  том добу живота, зјапи 
празнина.

Као чудан звук, године 1494.337 из неке даљине, по- 
мињемо један цртеж338 на коме је  нацртао баханал: једну 
копију Мантење.339 Затим, онај познати, скоро љупки, мно- 
го спомињани цртеж (Албертина) пером (који може бити и 
доцнији), који је мален и неважан, али врло значајан, 
плод неког мирног, вечерњег часа, на коме је, доцније, 
Дирер залисао свој монограм и, свакако тек тада, над про- 
шлошћу, меланхолично, или дирнут: „моја Агнес“. Ту ски- 
цу,340 која је била брза, која није ни фина, о његовој мла- 
дој жени, задремалој при столу, с главом клонулом341 на 
руке. Сличну, по задржавању тренутка, ерлангеншком 
аутопортрету. Из идуће године, 1495 (или 1496),342 слику 
св. Христифора (Десау), уосталом без монограма,343 за нас 
потпуно безначајну.

Из године 1496, црни портрет (у Берлину, музеј цара 
Фридриха), портрет Фридриха Мудрога Саксонца,344 који 
је долазио у Нирнберг те године, а који је наручивао у 
Дирера. Портрет је на платну (с345 монограмом Диреровим), 
свакако само једна добро плаћена поруџбина,346 по нај- 
новијој моди?347*

Сличне тој слици су и друге три, сачуване из тог доба, 
наруџбине можда истог владаоца, тзв. „дрезденски олтар“, 
који се састоји из средње слике, Марије пред дететом,348 
и два крила, на левом са св. Антонијем, на десном са 
св. Себастијаном, полуфигурама природне величине.349 
Врло непријатне слике, по тадашњој, најновијој моди, пред 
којима је пријатно и да се сумња чак, да су од Дирера 
(као и пред пређашњим портретом). Префарбане и обнав- 
љане свакако, израђене иначе и накинђурене брижљиво, 
оне су већ досадне оном невероватном талијанштином уку- 
са и сликарског начина, мање признатом од немачких есе- 
јиста, који је тада морао господарити по Нирнбергу. (Наша 
намера,350* свакако није одузимање „немачког“,351 из Ди- 
рера, напротив. Само треба приметити да је, зачудо, о Ди- 
реру, скоро сва литература, изузев едиције лондонског 
Тће Опгег-ЗосГеГу, само немачка и да су његови познатији 
погађачи, критичари, коментатори,352 сви у тражњи што 
самосталнијег Дирера и спасавању од талијанског „отрова“. 
Осим тога, и највећи, имају немачки начин писања о умет- 
ности, тражећи етичко и тамо, где ничег нема сем сензу- 
алности.353* Флехсиг, Велфлин, Фридлендер, Гимбел, Ме- 
дер, Вебер, Вајнбергер, Винклер354 чак, па и Панофски. И
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то је, донекле, допринело да је Дирер непознат прилично, 
а осим тога и једнострано виђен.)

Много важнији353 од тих епоменутих слика, које су 
изишле, тих првих година,356 из самосталне радионице 
Дирерове, су сачувани остаци његовог рада цртачког. Син 
златара, радећи за хлеб, он је, у то доба, морао ценити, 
нарочито, могућност израза у малом формату, ствари за 
репродукцију и продају, дрворезе и бакрорезе. Мајстор већ 
тада, нарочито кад црта или реже, што му је, како многи 
мисле, и после боље ишло од руке357 него сликарство, он се 
прочуо тим радом, а у том послу било је и нечег нарочито 
немачког, нирнбершког.

Цртао је груб живот свакидањи, сељаке, женска купа- 
тила (очев портрет из године358 1497. није сачуван) и жи- 
вео и радио поштено, занатлијски, наставив живот нирн- 
бершких мајстора и уметност нирнбершких атељеа, који су, 
међутим, имали већ да уче од њега, као што је његов 
„учитељ",359 Волгемут, правио лортрет тада као да 'му је 
постао ученик. Околина, родни крај, крв материна, завла- 
дали су над осветљењима360 снова, тамнила снохватице и 
мутила привиђења. Судбина да живи у Нирнбергу, десети- 
нама година, где се беше родио, утицала је.361*

У чежњи за уметношћу далеке Нидерландије и Ита- 
лије, пун снова и намера, Дирер, тих година, умало не 
оста франачки мајстор, који припада завичају, месу своје 
породице, Нирнбергу, без вазнесења. Најважнији остаци, 
из те године, цртеж за бакрорез и бакрорез сам о „блуд- 
ном сину“, говоре јасно о томе. Све традиције, иако над- 
машене, ту су. У позадини франачке селендре, стаје,362* и 
изванредно цртане (тј. дуго гледане) свиње око валова.

Но, идуће године, какво богатство и какав сјај, над 
свим тим чемерима,383 обичним, безначајним!364 Године365 
1498. и 1499.

Одлични,366 акварелирани цртеж (Албертина)367 пером, 
оклопндка на коњу. — У оно време, у Немачкој нико није 
умео, а у Италији нико није мислио, да тако црта коша. 
Цртеж у ком више не само нема ничег средњовековног и 
неприродног, него је толико лак, да допире својом актуел- 
ношћу, до пре неколико година. — Па онда, пун ваздуха 
пејзаж, из околине Нирнберга, пленеран акварел, тзв. 
„млин жичаник“ и најпосле сликарски акорд, као некад 
очев портрет, ванредни, дивни, тајанствени аутопортрет 
(Прадо. Мадрид), о ком нећемо да пишемо, јер, на жа- 
лост, није био на изложби. Зашто бисмо368 мешали своје 
дрхтање369 над копијом, у  овај обични и потребни део 
приказа?370*

Година 1498 (коју обележава та красна слика, доба је 
када371 Дирер, у  својој двадесет и шестој, већ сјаји седе-
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фастим блеском372 душе и тела, несхватљивим обичнима 
и незнаним373 по музејима и прославама) — то је година 
дрвореза, које је издао уз латински и немачки текст Ви- 
ђења Јовановог.

Као што је за бакрорез и цртеж имао „школу“ код 
оца, за фарбање код „Волгемута“, знајући при томе много 
нидерландског и талијанског, тако је и за најновији посао 
имао примере, безначајне, уосталом, као и они пређашњи. 
Већ пре,374 за време лутања, и одмах по повратку, он је 
радио дрворезе, ситну уметност, која је тада замењивала 
књигу и штампу, а у почетку лутеранизма имала главну, 
популарну улогу. Немачки есејисти истичу да је при том 
послу почело сасвим ново поглавље у историји немачког 
дрвореза, и уопште уметности, јер је код израде отиска 
Дирер почео својим сенчењем линија нов начин, олакшава- 
јући при томе израду, без бојадисања, створивши нову 
уметност, која је по начину израде, по занатлијском обиму, 
духовном садржају, нарочито ,,северна“ и „немачка“, у 
супротности с375 јужним сликарством, које је увек било 
јаче материјално и више сензуално.

Крај безначајних претходника, у376 Нирнбергу (8сћа1 г- 
ЂећаИет године377 1 491. и V/еИктотк године378 1493. саигром 
мртвачких костура и Христом), он је ипак изворан, кажу, 
у дрворезима свога Тајног откровења Јовановог. И не само 
изворан, него и величанствен, недостигнут, без претеча.

За нас је пак, без икаквих историчарских и естетских 
амбиција, од те године и тих дрвореза и постала тајна 
Албрехта Дирера привлачна и љубичаста. Далеко од оног 
нехата и ироније, којим смо му пришли, застали смо сада379 
већ задивљени.

Од бучног и шареног Нирнберга, пролазног као и сви 
сајмови овог света, откида се Дирерова сенка пошавши нам 
у сусрет. Тај сликар, чије је име мање спомињано од тали- 
јанских, задавао је већ својим делима толико мисли уму 
и сласти чулима. Све његово биће показа се да је од 
оних што изиђу насред Млечног Пута, којим ходимо према 
јазу празнине и плаветнила, па кажу: стој. Рођење ње- 
гово,380 већ, и име, гледало нас је у очи,381 погледом зеле- 
ним и шумело шапатом, у коме смо били382 и ми. Крв 
немачка, густа, франачка, толиких дотадањих анималних 
живота, текла је с једне стране, с383 друге је долазио чо- 
век словачког лика, дошљак из далеког села, из сељачке 
капије, коју је син, свесно, подигао после у грб хералдички, 
под малог, млетачког црнца.

Албрехт Дирер Млађи, дакле, непознатог порекла, 
мешавина дугог живота, „од коња и волова“, кап, у го- 
милу пунокрвних телеса пала, жар равница, бескрајних
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осветљења, који пада у зидине у којима гмиже занатлиј- 
ство. Баш Нирнберг изабран (то слаби хипотезу ненемачког
порекла),384* тврд, традиционалан, компликован као ве- 
лики црквени сат, што једнако иде, неосетљив при томе 
и безуман — да385 се у њему роди тај који је толико те- 
жио Богу. Колика, дакле, тајанственост у том пореклу.

Па и у његовој младости. Над њим отац, у горчини 
сиротиње. Око њега златарски послови, злато, туп сјај 
злата који као да му је после принцип при бојадисању и, 
уопште, раду и давању себе. (Отац Диреров радио је за 
владику познањског, за цара Фридриха III итд.) Мати, 
која се удала, у својој петнаестој години, „једна лепушкаста, 
права млада“, за човека од четрдесет и нешто година, с 
којим386 је  у сиротињи изродила осамнаесторо деце, хвата- 
јући се, при том, у заносу, само за Христа. Сваки дан, тај 
занат, рад, као једини смисао живота, зар? Затим то сме- 
шно шегртовање, у ком су га други ,,учили“ да види оно 
што се у њему преливало давно ванредним бојама и пру- 
гама. И младост387 у скитњи, о којој ћути, о којој једва што 
шапућу и цртежи и портрет са ерингијумом.

Женидба и везаност за Нирнберг, у ком је највишу 
вредност, срећу, којом388 је требало бити и те како задо- 
вољан, значило пријатељство дебелог и похлепног, богатог 
Пиркхајмера, који је био ,,државник“ и ,,хуманист“ и који 
се баш тада (1497) беше вратио, после дужег боравка, из 
Италије.389

Па ипак, колики мир на површини очевог портрета и 
колика неизмерна безбрижност и сладострасна задовоље- 
ност390 на аутопортрету Прада, из године 1498!391

Нигде трага да је Дирер очајник, нигде да је падао 
ниже, од ироничне готовости, при испуњавању поруџбина, 
накинђурених, одлично израђених (Св. Себастијан), које су 
доказршале да није ништа гори од оних из Италије. Два- 
десет и шест има392 тек година, у  овој години 1498,393 на 
којој смо се задржали, па се већ осећа да има неку тајну, 
која му, као срце крвљу тело, облива миром394 душу. Ре- 
зигнираност Фламанаца, измученост немачких мајстора, 
блазираност талијанских само га је мимоишла.

Не изузев ерлангеншки цртеж, очев портрет, па ни 
портрет у Праду, Дирер се још до те године 1498. и може 
ставити у франачко сликарство, у тај немачки, нидерланд- 
ски, талијански свет, не стављајући га као равног395 међу 
највеће Талијане, како Гете каже. Од идућих година 
Дирер је тајанствен и далек од свега тога. Уз виртуозност 
и финоћу његове сребрне оловке, његовог неизмерног за- 
натског успеха (очев портрет), уз непролазну лепоту 
аутопортрета у Праду, додаје та година 1498. намере у
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композицијама за Виђењв Јованово, необичне за ону око- 
лину, необичне за немачко сликарство, необичне уопште.

Какав тајанствен живот, љубави, општења са Лепо- 
том и Смислом свег видљивог, мора да је имао тај ћут- 
љиви човек те године, када је сликао аутопортрет мад- 
ридски и привиђења Апокалипсе. Све што је дотле било 
у њему најбоље, цртежи и акварели, само је тек било 
означено. Олтари његови дотле, поруџбине, уопште, нису 
важни. Главна је црта живота и рада његовог дотле ћут- 
љивост и повученост. Цртежи и акварели су, у ствари, 
дневник. Олтари немају ни површину, ни вредност тали- 
јанског црквеног сликарства. Портрети396 ванредни, ретки 
су. Тада, изненада, дрворези Виђења Јовановог.

Иако мале површине (за дрворез велике, 30/40 см), 
као да су цртани за површине сикстинске. У њих је 
смештао своја привиђења, држећи се гломазног текста и 
бунцања семитског лиризма, пазећи при томе да остане 
једноставан и популаран, јер је то морао, као и говор- 
ници у цркви, бити.

Тих петнаест дрвореза (репродукције су познате) за- 
тварају уједно, у његовој двадесет и седмој години,397 први 
круг његовог живота. Илустрација398 мучења Јовановог, 
апокалиптичне појаве Божије пред Јованом, на небесној 
дуги, с књигом Откровења, четири апокалиптична јахачз, 
пропаст земље, анђеле с399 крстом, Михајла и Сотону. 
звезде, вазнесење детета итд., све је то цртао тако, да у 
први мах има везе и с490 немачким сликарством и с401 тали- 
јанским драматизовањем хришћанства оног доба. Попу- 
ларан цртеж, уобичајена композиција маса и група и позе 
анђела, талијанска гардероба важнијих личности (често као 
у Беноца Гоцолија,402 фантастична), све би то било при- 
лично у оквиру дотадашњег Диреровог знања и нивоа не- 
мачког сликарства, да није изванредних појединости и 
толико спомињане „грандиозности“ композиција (остварене 
на малом простору).

У ствари сви ти листови чине се као планови вели- 
ких слика, никад остварених,403 само замишљених, виђе- 
них. Ренесансна лепота појединости, понегде404 барокна, 
китњаст начин цртања (блудни син сад клечи као Јован), 
све то одаје оно најчудније и тајанствено, да је сликар, 
велики сликар сад спокојан и при овом делимичном оства- 
рењу своје унутарње жеље, без горчине. Трагичности Бу- 
онаротијеве405 нигде, снови свуд, виђења, која остају по- 
негде и декоративна и питорескна. Па шта му је могло 
дати то спокојство, тај нехат за видљиво и остварено, 
њему који нехат посла никад осетио није?
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Величанствени и бурни ти дрворези,40® без ичег слич- 
ног у немачком сликарству, огромни по замисли (све је 
постављено међу облацима), скоро златарски мали по из- 
ради, крију тајну Дирерову, као и његови аутопортрети, 
под својом мирном ловрпшном.407*

Дела Албрехта Дирера постају, привремено, врло јед- 
ноставна и типична, после сензационалне године дрвореза 
за Виђвње Јованаво (сензационалне408 разуме се, сад, а 
не у његово доба).

Ограничен Нирнбергом, опкољен мутним временом 
лутеранским, окружен тесним кругом своје породице, мно- 
жином дакле појава шарених и пролазних, празних и уза- 
лудних, врло честим патњама, радио је свој посао с паж- 
љивошћу409 златара, али и с неким410 огорчењем. Ипак ти 
послови прилично јасно означавају завршетак једног дела 
његовог живота и врло су прегледни.

Из године 1499. сачувано је више његових слика. (Пи- 
сати о Диреру, значи, каже Велфлин, судити над 1.200 
цртежа, отисака и слика.)

Оплакивање411 (чију смо првобитну композицију спо- 
менули у Минхену), сликано, можда,412 сарадњом помоћ- 
ника, спомињемо опет, ради његових боја, жутих, црве- 
них, плавих (особито тонови на Магдалени), подвлачећи 
колорит, који немачки есејисти (изузев Велфлина), тако 
радо превиђају у Диреру413 и у младом Диреру. При овој 
слици нарочито (која414 можда и није много Диреровом 
руком сликана).415

Потпун утицај талијанског сликарства, у тадашњем 
Диреровом сликарству — хипермодерном, у тадашњем 
Нирнбергу — као416 данас утицај Париза у сликарству 
уопште, спомињемо и при тој слици. Манир, помало већ 
прециозан, пренесен из Ломбардије, више посредно — 
по417 нашем мишљењу, као што се преносе мисли — а418 
не непосредно, безначајан уосталом за тајанственост Ди- 
реровог бића.

На портрету Осволта Крела,419 који има чак црвени 
застор, то исто, али приметивши опет изванредну моћ 
задржавања нечега невидљивога у видљивој слици, о 
којој треба размишљати када се спомену сви портрети 
Дирерови420 који се не заборављају.

На портретима брачнога пара патриција Тухера,421 из 
исте године,422 види се још једном немачки сликар, син 
златара, врло осетљив за оштрину цртежа, за неку ни- 
дерландску тачност у послу, с бледим и мирним бојама423 
уметности свога завичаја. По тим сликама не би се очеки- 
вало тајанствено и чудно биће Дирерово, што нам је ишло 
у сусрет већ са ерлангеншким цртежом. Волгемутова 
вредноћа и тачност, помешана с нидерландским424 црта-
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њем, у једном много талентованијем ученику, било би 
све што би те слике доказивале, али без жарке величине. 
Ни трага пак од огромности готске, која се била открила, 
како Велфлин упозорава, над животом, у архитектури. Уз 
те слике најлакше се нижу,423 много доцније, сопствене 
речи самог сликара: „Добра слика се не може начинити 
ван марљивости и труда. А по мени, што тачнија и слич- 
нија слика бива, све је боље дело. Мада су неки другог 
мишљења и говоре о том какви би људи требало да буду. 
О том са њима нећу да се препирем. У свему томе сматрам 
да је природа прави мајстор, а сви426 људи празно бес- 
пуће. Творац је начинио људе као што треба да су и права 
лепота је427 у свој гомили људи. Оном који то428 заиста зна 
да изведе,429 пре бих следовао, него оном који би хтео да 
замисли и начини нову меру, непознату међу људима.“

Из те исте године сачуван је фини бакрорез, који на- 
зивају Марија са мајмуном. Хен мисли да се на облику 
Мајке Божије и чеда Божијег, може приметити утицај 
начина Леонардовог. У пејзажу, који испуњава целу по- 
задину, видни су трагови нирнбершких пејзажа, Диреро- 
вих скица, а нарочито његовог акварела из завичаја тзв. 
Швгћетћаиз (Британски музеј). Свакако, и по немачким 
есејистима, једна врло талијанска ствар. За нас дивна, 
због меланхолије која је провејава и идеализма.ш  Вел- 
флин спомиње, поводом ње, Лоренца ди Кредија. Ма 
кога, међутим, споменули, ту је на цртежу Диреровом, 
као и на Атгокалипси, она скоро болешљива осетљивост 
за племенитост и нежност линија, за виткост и елеганцију 
ставова коју је, тамо у Швапској,431 толико имао Шон- 
гауер, кога је Дирер више од свих других тражио, да би 
код њега учио и који је цртао танане младиће, свете Се- 
вастијане, у позама Антонија Полајуола. Цртач432 пре 
свега, као и Дирер, који је до смрти волео те змијске 
пруге и потезе, рафиниране и виртуозне, од којих је тре- 
бало да га, како Велфлин мисли,433 излечи једино Ман- 
тења. Свакако, тај рани бакрорез младости, лирика је 
пригушеног живота и сликарске моћи са својим ванредно 
постављеним облацима,434* који се435 подижу у вис, лако, 
као мехури436 од сапунице, пробијени ваздухом и зра- 
цима. Са својом водом437 усред слике, над којом је пејзаж, 
а пред којом седи та млада мати одлично цртаног тела и 
код њених ногу то везано мајмунче (обични додатак, ко- 
јим се сликар размеће, мисле есејисти), тако меланхо- 
лично и тако значајно438 за целу ту композицију тишине 
и жалости (од које скоро не знам чистије),439 светле и беле, 
тако да је каткад лепша и од најзначајнијих, много до- 
цнијих, бакрореза Дирерових, црних од потеза и претрпа- 
них од виртуозности.
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Сасвим безначајни су акварелирани цртежи костима, 
из године 1500. Сасвим значајан пак, као и сви његови 
акварели — тако модерни и чудни за оно доба — већ440 
споменути акварелиран цртеж, употребљен на бакрорезу 
Марије са мајмуном. Иако је то познат нирнбершки мо- 
тив, ипак је толико различит од свих пређашњих сред- 
њовековних441 стилизованих пејзажа, својом непосреднош- 
ћу, пуном ваздуха, да заслужује много пажње, баш зато 
што датира свакако пре боравка у Млецима. Бар442 пре 
„другог боравка",443 из оног доба дакле још, у ком је тако 
необјашњено — ако444 се не објашњава његовом тајанстве- 
ном, урођеном сликарском видовитошћу и свешћу, уз по- 
средне и нејасне нидерландске утицаје и виђења на путу 
под Доломитима, то његово широко, зрачно, сасвим ново 
гледање и сликање пејзажа, при ком Велфлин употреб- 
љава445 већ реч ,,кубично“. Не само студије у пленеру,410 
већ и лак, провидан, брз, скоро јапански начин, с447 не- 
мешаним колоритом, чине те студије тако необичнима за 
оно доба, тако личнима. Значај који један сликар, још 
млад и обичан немачки сликар, даје таквом сликању за- 
ласка Сунчевог, после кише, претпоставља сасвим личне, 
не охппте, осетљивости и разлоге.

Пред сликама младих људи, можда једног члана по- 
родице Фугер и тзв. Ханса Дирера 448 ми нисмо ни застали. 
Биле копије, или не, оне су безначајне и међу безначај- 
нима.

Не заслужује више пажње ни једна друга слика 
из те године,449 тзв. Х еркул који стреља стимфалске 
тице, испремазана уосталом и свакако имитација Пола- 
јуола (Шегзђасћ). Студија за њу, пером, већ јаче импре- 
сионира.450

Слика која ту годину, 1500,451 чини незаборавном и 
сензационалном опет је аутопортрет. Аутопортрет старе 
Пинакотеке, општепознат, сликан из огледала, фронтално, 
с452 руком под прсима, и дугом косом, која пада лево и 
десно на рамена. Незаборавна слика, о којој се много пи- 
сало.453 Све до краја XVIII века припадала је Оппггини у 
Нирнбергу, од које је сликар Кифнер измолио да је ко- 
пира. Подметнувши своју копију,454 задржао је затим ори- 
гинал. Слика има натпис Диреров и монограм и годипу 
1500 (обновљену истина, али,455 како рентгенисање доказа, 
неизмењену).

Велфлин не признаје датум слике и поставља тај 
аутопортрет чак у Венецију, у годину 1506 (пре456 рент- 
генисања).

Она му ту значи врхунац сликарског идеализма, који 
беше код простог немачког сликара тек у Млецима пора-
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стао. Модел који би по датуму имао457 28 година, чини се 
да има458 бар 34 године. Осим тога је459 лик портрета сасвим 
идеалисан. Не личи му на остале аутопортрете. Чини му 
се да нема ни оног карактеристичног носа, а нарочито под- 
влачи да је  костим портрета идентичан с460 костимом Ди- 
рера на икони, коју је сликар радио за Немце трговце у 
Млецима године 1506. Све је на аутопортрету свечаност и 
тишина. Уметност, а не природа,461 вертикала главе и косе. 
Цела слика сећа на Христа. Тако високо могао је Дирер 
идеалисати свој портрет тек у Италији.

Фридлендер (који, тако нам се чини, киселије, али и 
оштрије од свих „дирериста“ мисли), сматра да је слика 
постала баш године 1505,462 пред одлазак у Млетке.

Иначе импулсивни Флехсиг, који воли стварност, при- 
стаје на годину 1500. и с463 њим још неки од важнијих.

У најновије доба (после рентгенисања, потпуног при- 
мања ,д1рвог“ пута у Италију итд.), поводом изложбе, Хен 
оштро протестује против мишљења да је слика стилизо- 
вана (Јусти сматра да је просто конструисана), па му се 
чини да је, без сваке сумње,464 слична осталим аутопортре- 
тима. Дирер је, каже, као и увек (!) потпуно независан од 
схватања талијанског, што доказује фронтала и душевна 
запетост израза. Што ту слику везује за савремену талијан- 
штину, то је једино свест о сопственој465 личности, изра- 
жена монументално.

Ми, међу тако ауторитативним и најновијим мишље- 
њем, непозвани и незаинтересовани, не бисмо никако да 
додирнемо ту препирку. (Језа нас подилази, сећајући се 
колико су бургија рекли, разгласили и бранили, и велики 
„тумачи“466 и неверници Омира.) Но пошто примамо датум 
аутопортрета, треба, чак и у оваквом личном467* приказу, 
да поновимо можда оне разлоге које смо, тим поводом, 
рекли сами себи.

Зашто468 бисмо сумњали у натпис који каже да је ауто- 
портрет сликан у 28. години живота? Дирер, па и неки 
префарбач, тешко да су имали разлога за тај фалсификат 
пре толико година!!469 Ето, и апарат рентгенологије потвр- 
ђује да 6 није постало 0. Напротив слика је потпуно у 
вези с470 дотадањим аутопортретима. Ничега на њој нема 
изненађујућег, сем што није, као остале,471 у полупрофилу. 
Чак ни талијанпггина њена није већа. Венецијанског и кад 
се хоће, мало је на њој (мање него нпр. на портрету 
Осволта Крела). Озбиљност и меланхолија, којом Дирер 
себе слика, и на друтим аутопортретима, чине га старијим. 
То је исти онај човек са портрета у Праду, иста она коса 
а нарочито исти брци и карактеристична брада и чулна,472 
лепа уста. Готска његова рука потпуно је предвенецијан-
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ска473 као и боје крзна, црни застор, дах целог модела. 
Ако је слика слична икони, византинска у основи, идеали- 
сана, она није више талијанска од пређашњих, које су то 
довољно. Баш би неки Талијан тешко помислио да наслика 
себе тако у години 1506. Уосталом Италија не значи дола- 
зак у Млетке, Италија је била свуд у сликарству (Вел- 
флин истиче познанство Дирерово с474 Јакопом ди Барба- 
ријем) као што је данас свуд Француска. Лик изразитог 
профила, Диреров, моментално је необичан у фронтали, а 
јер је косом, као завесама још више стишан, чини се, више 
него што је, идеалисан. Ренесансну свест о значају свог 
бића има Дирер и на аутопортрету у Шпанији па и у 
Лувру. Толико колико се узнео и показао у овом портрету, 
откривао се онда само у својим тајнама: у пејзажима мало 
коме познатим, а не у своме сликарству, свету званом. 
Отуда забуна.475

Лвжећа нимфа, цртеж тушем на зеленом палиру (Ал- 
бертина, Беч), и цртеж пером за портрет протопопа Сикста 
Тухера, на стаклу, ту, означују на изложби радове из иду- 
ћих година,476 1 5 05. и 1502. Из те године је и акварел зеца, 
који је тако изванредан.

С датумом 1503,477 нашли смо на изложби једну од 
највеселијих слика Дирерових, акварел Марија са многим 
животињама, цртан пером, затим олтаре фамилија Паум- 
гартнер и тзв. олтар ЈаЂасћ. Оеим њих, цртеже пером Ве- 
нера на делфину, и две познате студије коња. Пиркхајме- 
рова глава (у музеју, овде, у Берлину) није била на из- 
ложби,478 као ни познати цртеж хералдичног грба Смрти, 
резан у бакру.

Тако је  и идућа година479 цртежа о Госпођи Марији 
(живот Богородичин), од којих је многи постао много ра- 
није, била слабо заступљена на изложби, на којој је из 
те године био само један цртеж, сребрном оловком, његове 
жене, прилично обичан. На изложби не беше ни она дивна 
слика, једина дивна међу његовим сачуваним поруџбинама, 
Клањање краљева са Истока, коју смо некад гледали у 
Фиоренци.

Из идуће године пак, године силаска у Млетке, била 
је на изложби слика Младе Венецијанке у коју, крај све 
лепоте и монограма, нисмо могли одмах да верујемо, те 
смо дуго стајали пред његовим цртежом480 чији је натпис 
био ХЈпа иИапа шГткИзсћ, а под којим се смешило лице 
једне Словенке.481 Истим тим начином, од слике до слике, 
од цртежа до цртежа, од записа до записа, од податка до 
податка, пратили смо Дирера, кроз изложбу, бележећи 
своје мисли и утиске.482*

Па и на крају толиких бележака, загледања, исправа- 
ка, осетили смо умор и досаду због483 претрланости излож-
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бе, као први дан. Под последњим делом мајстора, под вели- 
ким сликама четири Апостола (занимљиво је да су на из- 
ложби биле копије, које је Максимилијан Баварски дао 
начинити), опет смо стекли уверење да је све оно што је 
Дирер јавно радио било мање значајно од оног што је 
остало његова тајна.

У Млетке је сишао, већ познат и чувен, у својој три- 
десет и петој години, јавно, пун новаца Пиркхајмерових, 
а не онако незнан као први пут (1495? „А оно што ми се 
пре једанаест година допадало, сад ми се не свиди више.“).

Међу свим његовим, за јавност рађеним, сликама, до- 
тле,484 свега је једна која задржава дуго, она слика, сад у 
Фиоренци, и онај бакрорез Марија485 са мајмуном. Виђењв 
Јованово, кад се на њега мисли, чини се као ситно јесење 
лишће што пада у светлој486 дубокој вечери. Сликарство, 
са марљивом обрадом ситница, луне боје, франачке тра- 
диције, неколико финих цртежа, а све остало пригушено 
и прећутано. У тајности само насликан мали зец, траву- 
љина, баруштине, неколико пејзажа и аутопортрети.

У тајности, у ћутању.

*

Албрехт Дирер, сликар, остаје тајанствен целог живо- 
та, онако како је то био до године свога великог портрета, 
до које смо га од слике до слике,487 од цртежа до цртежа, 
пратили.

Потомак занатлија Немаца (или Словак?),488 вративши 
се из туђине у Нирнберг, он је за нас чудан у свим својим 
делима, познагим и непознатим. Не можемо, а да не сма- 
трамо важним то чудно стапање периферијског и централ- 
ног у његовом рођењу. Па онда, та школа у радионици 
очевој. До смрти је волео посао ситан и није могао да се 
ослободи занатлијског, мада је имао тако отромна виђења 
и снове. Чиме тумачити уосталом, ако не том тајанственом 
меланхолијом, да је, и после, враћао се једнако сиромашгву 
и простоти, мада је имао прилике и краткотрајне потхвате 
„великих" слика?

Цртач ванредан, пошавши можда од финог Шонгау- 
ера489 из свршетка немачке готике, која је већ давно поче- 
ла490 да бива барокна, а иза које се назиру префињени 
Тосканци, он је стигао. . .  куда? До цртежа, угљем, своје 
мајке (године 1514),491 који нема никакве везе ни са Пола- 
јуолом, ни Кредијем, ни Леонардом.

Но зар се ту не мора крити нека тајна, кад после свих 
оних, већ споменутих, цртања, за време целог боравка у 
Млецима, Дирер једнако црта,492 као и пре заврнуто, пре-
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терано, одЈитчно и талијански, да би све заврнгио једним 
изванредним цртежом, који никакве везе са свим тим нема.

Он је у Млетке сишао, по други пут, у својој тридесет 
и петој години (1505), као цртач већ сасвим личан, али већ 
и двострук (немачка талијанштина готике и немачка тали- 
јанштина ренесанса — Полајуоло, Мантења, додаје Вел- 
флин). У ствари он је већ и тада трострук. Јер какве везе 
имају сш копијама Мантење, са Купатилом мушким, са 
бароком илустрација Апокалипсе, Христове патње, с494 та- 
лијанштином Маријиног живота, Св. Севастијаном итд. 
чисти и велики моменти цртежа ерлангеншког, портрета 
очевог и портрета у Прагу?

Он је био у Млецима, скоро две године, али се као 
цртач не мења. (Велфлин жали што није сишао до Фио- 
ренце, до Буонаротија, а сматра да је тада Дирер проме- 
нио свој начин цртања и примио венециј ански, а нарочито 
постао осетљив за светлост.) Уосталом у Млецима је врло 
мало цртао.

У Млецима је више сликао, али зар се ико заустављао 
на изложби пред сликама из тог времена, из чистог дивље- 
ња, или помишљајући на уобичајено и обавезно поштова- 
ње, пред делима тзв. великих сликара?

Светковина сликана по наруџби трговаца Немаца495 
испрефарбана, коју је жалосно гледати. Марија са чишком 
(овде у Берлину), Христос међу фарисејима,ш  Десет хи- 
љада мученика — нису497 ли слике јако талијанске, по- 
модне, и крај свег свог места у историјама сликарства, 
досадне и каткад сасвим хладне? Па откуда тај потпуни 
неуспех при тим „великим“ сликарским потхватима, исто 
онако неразумљив, у том свету,498 у ком су слике имале 
места у архитектури, као што беше и у онима, много мањег 
обима, које једва хтедосмо споменути у приказивању до 
године499 1505? Зар се тај неуспех може тумачити сударом 
млетачког и франачког колорита, рушењем читаве једне 
зграде традиција, навика, недораслошћу? Зар немамо по- 
датака да је нолорит слике, сликане пет месеци,500 за 
Немце, био ванредан, зар Дирер није, и пре већ, у овом 
послу,501 био пун талијанштине и зар и на овим сликама 
није створио вечне лојединости (неимар Хијеронимије; 
руке на 'бр. 56 итд.),502 као што је у исто доба начинио 
румени и сјајни503 портрет младе Венецијанке504 на коме 
му није сметао ни франачки колорит, ни уобичајено хладно 
пластично505 гледање, ни калиграфско цртање, да буде је- 
динствен, широк, звучан и да обујми бојама, сјајем сли- 
карским?

На питања која искрсавају при Диреровом повратку у 
Нирнберг (године 1507),506 и уопште у тим годинама, кад је
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навршио четрдесету (године 1511),507 не може се одговорити 
цитатима из историја уметности, па ма како духовито и 
опширно рађеним, бар у овако лично писаним приказима, 
који траже дах једне истине, која треба да буде приватна, 
дубља, него опште.

Јер заставши пред сликама из године 1511 (Сви Свети 
пред Тројицом), 508 застаје се пред тако хладном и отужном 
,,величином“! А кад се размисли, и у мислима пређе сноро 
двадесет и осам година марљивог рада, пита се: зашто да 
тече та мутна река рада на површини с509 безбројним црте- 
жима, барокно немачким и напрегнуто талијанским, од 
којих имају значаја свега два-три, који са осталима немају 
баш никакве везе? Зашто да тече, толиких година,510 то 
сликарство, са својим досадним олтарима, црквеним темама, 
удешеним композицијама, удешеним колоритом, безначај- 
ним интенцијама511 на опште задовољство савременика, али 
без сјаја вечности на себи? Зашто, у исто време, незнани, 
сјаје они ванредни, тајанствено дивни портрети, дивни као 
слике, прекрасни као сликарски радови, мада нису били 
спремни512 за кнезове, ни за цркве, ни за општине? Може 
ли се просто рећи да је то зато што сваки, и највећи умет- 
ник, има уз непрекидни ток свог, свакако значајног, рада, 
свега неколико момената непролазне важности? Тумачити 
обично тиме да је Дирер створио, уопште, најбоље у пор- 
третима итд.

Нама се чини много чудније да међу тим, просечно од- 
личним,513 цртачким радом, калазимо та два-три цртежа, 
који нису били јавни, тако много значајнија. Нама се чини 
необичније, да међу тим многобројним сликама, налазимо 
та два-три портрета,514 тано ванредна. Да међу илустраци- 
јама Апокалипсе, Маријиног живота, Патње Христове, дрво- 
резима популарним, а довољно похваљеним, налазимо свега 
два-три, скоро бисмо рекли лирски515 значајна и непролазна 
момента. Да од читавог тог рада пером, сребрном оловком, 
резачем, кичицама, кредом, акварелом, од свих тих двадесет 
и неколико година, остају свега та два-три рада, пре чак и 
незнана.

Дирер велики сликар дакле, коме се обраћао цар, кога 
су већ тада, после Млетака,516 знали у Европи, са својим 
многобројним, међу савременицима значајним сликама, нама 
тако досадан, а за њим као сенка Дирер оних неколико 
цртежа и слика, њима скоро непознат, прикривен, за нас 
значајан, чист, вечан, „жарки и строги“ — како517 рече 
Корнелијус.

„Најбоље су ненаписане књиге и ненасликане слике“ 
— рекло би се, у оваквим518 приликама, у старијим есејима 
и на тај начин протумачила сва та уздржаност, ћутљивост, 
неизраженост Диреровог бића, којој Велфлин супротставља
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нпр. потпуно' успелог,519 аривираног, у уметничком, експре- 
сионистичком, смислу, Гриневалда.

Дирер је ћутљив, Дирер је озбиљан и скроман,520 по- 
нављају већ савременици, али иза тога се крије читав 
тамни јаз. Дошљаштво, повратак своме, из туђине, дубока 
та веза са оцем, коју откривају својеручни записи и слике, 
младост и лутање по свету, о коме се потпуно ћути?521 При- 
кривене слике, необичне слике522 уз онај непрекидни ток 
савремених, уобичајених, наручених?523 Споља један познат 
мајстор, који зна да слика као и Талијани, изнутра један 
чудан Немац521 помешане крви, који меланхолично гледа, 
меланхолично слика, из огледала, себе и оца и оне пред 
којима својевољно,525 а не по наруџбини, застане. До четр- 
десете своје године кротак и миран, један од најмирнијих, 
најчеднијих грађана Нирнберга, тај исти Дирер, у коме 
букти жар лутерански, а који из Млетака пише Пиркхај- 
меру онако разуздано: „нека се моли Богу за мене, да ме 
сачува од француске болести“ итд.

Пример, просто,526 за двоструки живот527 знаног и не- 
знаног, за жар бића видљивог и притајеног?528 Суморно не- 
што,529 што гуши смех, једнако иде за Дирером, тако да он 
брзо оставља радост, приватну и уметничку као што је брзо 
оставио школу играња у Млецима. Не само основни тон 
његових писама и записа,530 него и живота, као да је бо- 
јажљивост и жалост. Белешке дневних,531 великих приви- 
ђења — тако се чине бакрорези и дрворези. Слике које као 
да је сликао само себи, о којима савременици нису ни знали, 
брзе и тајне слике великих, вечерњих небеса и изласка 
Сунца — чине се његови акварели. Кад им се пак додаду 
и они, за оно доба невероватно532 чисти и виртуозни, пан- 
теистички, биља, бубе јеленка, жбуна, траве, свежња љу- 
бичице итд.,533 онда та тајна сликарска постаје још дубља.

Дирер, који је застао пред травком, шаренилом мртвог 
тела дивље патке и њеног крила, сликао их је534 како их 
дуго није сликао нико (Вазари хвали његов цртеж крила, 
задивљен), Дирер, који се задржао у шуми, пред изласком 
Сунца, Дирер који је онако бесмртно гледао у огледалу 
себе, „жарки и строги“, имао је са оним познатим, нирн- 
бершким, хваљеним Дирером535 исто тако мало веза53® као 
и његова сенка. (Него је постојао један Дирер, страстан, 
с537 прећутаним доживљајима, неизвршеним намерама, тај- 
но испуњеним жудима, о коме се скоро ништа не зна, а 
који, овим поводом,538 хоћемо да се наслути.)539

Онај, који се можда није ни сећао већине својих нару- 
чених дела, насликаних слика на опште задовољство, по 
узору савременика. Сликар који је и те како имао својих 
боја, и које, на већини својих слика, није ни мислио да540 
употреби. Узалудан рад541 по укусу свог времена, у коме су
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се њетови снови претворили542 у популарне дрворезе, у коме 
се и лик Христов, како га је он замислио (за Немце ванре- 
дан моменат),543 не одваја много од савремених ликова Па- 
ћеника, цртаних, већином, на „марами Веронике“.544

Узалудан један живот (као и наш), из кога видимо да 
је хтео изићи, у коме је кријући и притајено хтео да из- 
врши сасвим друга дела, него она која је извршио.545* 
Чиме тумачити, ако не нечим личним546 прикривеним у Ди- 
реру (меланхолијом, која чини немарним, резигнираним, 
ћутљивим), да је чак и од Кранаха, кога талијанштина 
није узбудила, чак и од барокно прециозног Кранаха, хлад- 
нији, или547 ако се хоће сликарски објективнији? Откуда548 
да уз споменуту, несносну величину — Роден — постоји549 
и та банална „неизраженост“, као тајна, која сачињава 
главну црту живота чак и код новијих, који су најуспелији 
(Реноар, Мајол) 550

Цео је његов велики живот, ток његових „великих“ 
дела, која нико не може избрисати са тзв. златних страница 
историје немачке уметности, један непрекидни несклад из- 
међу величине уметничке (декоративне) и значаја551 непро- 
лазног лепог дела и лепе ствари.

Све те слике, олтари, алегорије, илустрације Новог за- 
вета, митолошке сцене, цртежи, нека остану чувени доку- 
менти немачког XV и XVI века. Но чудан утисак и неиз- 
гладиве трагове остављаће само она дела Дирерова, која су 
се једва знала (акварели) и која су толико лична (ауто- 
портрети) да се чине тајанствена.

И то није тајанственост илустрације и утицаја, као на 
бакрорезима, толико спомињаним, тумаченим и уздизаним 
(Љубомора, Велика срећа итд.) већ једна тајна,552 коју кад 
бисмо знали, имали бисмо тумачење за немоћ при раду и 
одустајање од својих намера толиких, који су познати и 
чувени.

Нови графички стил у тзв. малим страдањима Христо- 
вим и у бакрорезима тог истог мотива, после Венеције, по- 
влачи за собом, док га посматрамо, опет само размишљања 
о утицајима из Италије, упоређења са савременим Немцима, 
нарочито оним ближе Дунаву, питорескним.553 Обично, као 
што се дотле потцењивао Дирер сликар, прецењује се за- 
тим цртач. Странац, међутим, обишав немачке музеје,554 
има утисак да ни најизвиканији дрворез (Христов лик) Ди- 
реров (?) није без обичности разлога, у множини сличних 
глава код савременика.

Узалудност, привидну, живота Диреровог, већ смо до- 
вољно подвукли; узалудност, привидну, тог ,,другог“ бав- 
љења у Италији подвлачимо сад опет. Она је видна у свим 
тим годинама, све до његовог путовања у Нидерландију.555*
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У Венецији, иако тихој и уздржаној, на површинама 
сликарским (уз то Дирер воли Белинија) Дирер је тек по- 
стао прави сликар (светлост, боје, јединство површине) а 
слика коју је сликао за немачке трговце, можда је збиља 
била ванредна. Но од свега тога, после Венеције556 не бива 
ништа, не остаје ништа, никаквих значајних сликарских 
успеха, па ни потхвата.

Напротив,557 баш после Венеције изгубио се тамни и 
дивни сликар са Севера, и Дирер се шарени једном тако 
надодољеном (Велфлин: ,,академском“558), по моди слика- 
ном559 (Марија са чишком, овде у Берлину) а истиче једном, 
у лошем560 смислу „сикстинском“, па још уоквиреном, сли- 
ком — да561 се од њих окреће глава.

Празне се дакле чине, тим више, те године, после Ве- 
неције, у којима Дирер, кажу, није имао наруџбина. Ни 
„мајсторски бакрорези“, како их одушевљено зову, не могу 
испунити ту празнину. До небеса хваљена поетичност Ви- 
теза, Смрти и ђавола, ни илустративни проблеми Мелан- 
холије, што су увек детаљи, сами562 детаљи. То,563 у шди- 
нама када за Дирера, цртача и резача, више није постојало 
немогуће у изради ма чега видљивог (перје и др.). 564

Зар није онда оправдан тај тамни осећај, који се у 
гледаоцима (не само у мени), на његовој изложби јављао: 
да се хода565 на нечем пригушеном, прикривеном и жалос- 
ном, чега и данас још има. Над једним сликарем, који није 
насликао ни десети део од оног што је видео у  сјају и ди- 
воти свога мозга,566 иза очију. Који је целога живота сли- 
као, бесмислено, како није желео, а како су га околности 
(не само спољашње) присиљавале.

Дирер је тада, уз Буонаротија, Мемлинга, постао567 не 
онај безначајни, претрпани, занатлијски, досадни, већ гор- 
ки, тамни и тајанствени.

Цртеж о мајци, тада (год. 1514) није чудо што се чини 
изванредан и што поново изазива неко помућено дивљење 
као и аутопортрети, као и акварели.

Сасвим је супротан, по материјалу и изради „мајстор- 
ским бакрорезима“, из истог доба, без финоће, брз, пригодан, 
цртан грубим угљеном, али вечан у свом сиромаштву и 
строгости. Та незаборавна глава, брутално задржана у про- 
лазности, природне величине (у568 Берлину) не изазива 
естетичке дискусије. Чврсто је изражена као глава Мени- 
јеовог антверпеншког Носача, а по пресеку569 хоризонтале 
очију (коју Велфлин истиче) од грозне експресивности, као 
нека маска. Тог дана је Дирер био лирски расположен Буо- 
нароти, а при том Немац570 као никад дотле.

Како и зашто, тај и такав Дирер после опет тоне у 
обичан начин и обичну виртуозност готике при крају?
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Како и зашто тај Дирер, после таквог цртежа, опет ради 
онако „одличне“ и баналне слике, детаље, пуне талијан- 
штине, као што су њешви Апостоли Јаков и Филип из го- 
дине 1516.571 На та питања естетичари не дају одговора. 
(Ми бисмо чак и код ,,највећих“ дела Дирерових, код Апо- 
стола у Минхену, мирно рекли: ниво Чиме да Конељана, 
колорит на нивоу Андрее дел Сарта итд.)

Ни остали његови радови, идућих година, када је био 
под заштитом цара Максимилиј ана I, нису могли да збри- 
шу тај осећај промашеног, прећутаног, који се био, на из- 
ложби, већ тврдокорно развио у мени.

Цртежи,572 пером, које је израдио по наруџбини свога 
доброжелатеља573 Јохана Стабијуса, песника и математи- 
чара царевог на молитвенику царевом (Минхен)574 духовити 
су, фини већином, али поткрепљују само горе споменути 
осећај, код гледаоца.575

Дирер, човек са Севера, разуме се, није илустровао 
псалме с католичком578 пажшом једног да Вероне, већ са- 
мовољно и чудно, каткад и распојасано. Крај тихих и љуп- 
ких цртежа, он је напунио молитвеник безбројним сликама 
живота у животињском царству (ванредни Езоп), цртаним 
каткад тако одлично, као да је, преко Нидерландије, у ко- 
јој још није био, видео орнаменте и слике Истока (где се 
говори о „нишчима духом“, нацртао је дебелу жену, на па- 
зару, којој се разлепршала гуска на глави, а која при том 
стаје ногом у котарицу пуну јаја. Где илуструје: „и не во- 
веди нас во искушеније", нацртао је лисца који свира у 
фрулу пилићима итд.).

Заузет годинама цртежима, за један огромни дрворез, 
који је био намењен да прикаже славу тог Хабзбурга, цртао 
је тријумфалне капије и тријумфална кола, барокно и до- 
садно.

Портрет његовог учитеља Волгемута, из године 1516,577 
са својом зеленом основом, привлачи, али се чини више 
приватна успомена, него уметничко дело, потпуно супротно 
пак осталим личним сликама Диреровим, по лепоти. Лукре- 
ција, из године 1518,578 занима само у дискусији. Једино 
портрет царев (1519) 579 елегантан и чист, осим тога одлично 
цртан,580 има у себи сву чар и сликарску вредност Диреро- 
вих портрета. (Још је лепша варијанта, љубичаста и мирна, 
као неки Холбајн, у Бечу.)

Путовање по Нидерландији, у години 1520—21. послед- 
ња је и дубока срећа Дирера сликара, мада је на том путу 
доживео најтеже душевне патње. Многи цртежи, с561 тог 
пута свежији су и ванреднији, него пре. Дирер је гледао 
обале, архитектуре,5,82 сјајне слике и чудне прекоморске 
људе и ствари. Но то путовање славног,583 чувеног немачког
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мајстора, врло лепо дочеканог, прошло је  опет без сликар- 
ских последица. Композиције с тог584 пута значајне су, али 
велике слике, које је мислио да наслика, вративши се с 
пута, опет остадоше ненасликане.585

Нидерландија је утицала на Дирера много више, него 
пре неколико година Италија. (Три краља са Истока, Но- 
шење крста.586*) Замислио је ванредне односе, фигуре,587 
велика сликарска збитија, покрете, позе, скраћења, пресеке, 
али је све остало у скицама. (Опет тај тајанствени нерад, 
неиспуњавање.) Из тог последњег доба остало је само не- 
колико добрих портрета588 од којих је један сјајан, мада су 
боје опет хладне, и бакрорез о Пиркхајмеру, виртуозан, за- 
натлијски ванредан, али без оне необичне лепоте ра- 
ниј е.589*

Тако обишавши590 изложбу, бележећи од слике до сли- 
ке, ми смо при крају, уморни, опет нашли оно осећање 
нелагодности с којим591 смо дошли у Нирнберг. То осе- 
ћање пратило592 нас је и после, кад смо размишљали о тој 
изложби и о тим сликама, пред мутним осмехом камених 
скулптура, на храму у Бамбергу. (Конрад на коњу, као 
Кан Гранде у  Бергаму), на степеницама под црквама у 
Ерфурту и тихим593 шумама Вајмара.

Мзложба је била гломазна и затрпала је правог Ди- 
рера. Свакако постоји та франачка школа а о њој ће се594 
још доста писати. У њу се Дирер, међутим, не може сав 
сместити, нити се у њој може протумачити. Још увек се 
претерује у бескрајним дискусијама и студијама око цен- 
тралног проблема немачког XVI века. Дирер као израз 
немачког сликарства према Италији, прелазак свршетка 
готике у ренесансу. Немачко сликарство на Рајни заслу- 
ж ује књиге које су, многобројне, о њему написане, а не- 
мачко сликарство на Дунаву заслужује то не мање. Би- 
блиотека, која већ постоји о Диреру допуњаваће се јед- 
нако. У тој поплави расправа, историјских података, ути- 
цаја, расуће се највећи део и највећи број дела Албрехта 
Дирера Млађег. У сваком скоро цртежу и слици наћи ће 
се трагови Шонгауера, нирнбершких претеча и ломбардиј- 
ских595 мајстора. Апокалипса ће, крај све готике, остати 
барокна и питорескна, ситна, кад се упореди с вољом598 
која је радила камен у Бамбергу. Крај ње, пуни талијан- 
штина, ређаће се цртежи страдања Христовог и живота 
Маријиног често снажни, али и збуњени. Публика ће се 
увек дивити597 бакрорезима, естетичари их тумачити Ови- 
дијем, есејисте разним местима талитанских сликара. Крај 
њих биће наређани и олтари, венецијанске слике, доцнији 
потхвати и „мајсторски бакрорези“. У засебној дворани, за- 
тим,598 Четири апостола.
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Све је то један немачки музеј, достојан поштовања, у 
ком се још годинама може радити на истраживању односа 
пој единих немачких школа, талијанских утицаја и хроно- 
лошког датирања Дирера. И у том музеју дрворези, пор- 
трети Тухера, Осволта Крела, привлачили би људе, као и 
тонови Отглакивања и олтара Баумгартнера. Естете и по- 
знаваоци славили би детаље бакрореза, Мадона итд. Пор- 
трет599 Венецијанке, па овај берлински,600 једне младе жене, 
па тзв. Бернхард Орлеј, па Макеимилијан I скупљали би 
око себе601 гомилице од оне три врсте људи, које знају 
шта је сликарство; научника, сликара, и сладострасника. 
Велика срећа, Марија што доји (године 1503),602 ванредни 
грб Смрти, распеће из године 1508,603 били би тада604 за- 
дивљено фотографисани, а Пиркхајмер на бакрорезу из 
године 1524, сећао би посетиоце музеја и тада на Хол- 
бајновог Лутера, па би га хвалили још више. Ни тада се 
не би заборављао уметник који је нацртао Марију,605 на 
корицама Маријиног живота, па Христов опроштај, па ње- 
гово хапшење (године606 1 5 1 0), па Полагање у  гроб и гран- 
диозну Св. Тројицу из године607 1 511. Људи би тада608 раз- 
носили име Дирерово који је нацртао малог зеца, риноце- 
руса (год. 1515),609 апостола Марка, Тајну вечеру (године 
1523) и оне многе руке и главе којима се сви диве.

Мада, без претрпаности франачке школе, без читавог610 
тог низа дела, у којима је понављао, преносио талијанске 
мајсторе (као и Нидерланђани, кад је престала да утиче 
готика и светла Француска), Дирер би постао сасвим други, 
онај други (то611 би, уосталом, била врло модерна изложба).

Тек да се види612 како је око године 1500.613 један не- 
мачки златар умео да црта, поставили бисмо, крај врата,614 
његове цртеже првих аутопортрета. Одмах до њих портрет 
очев из године 1490,615 рад младића Дирера, који чини ми 
се никад нећу заборавити. Па онда портрет мадридски и 
минхенски, дивни и тајанствени. На другом зиду Три краља 
са Истока, из Фиоренце. Затим, засебно, аквареле, од којих 
би Зора у шуми — КаГсктеиШ — Долина, чинили се тако 
невероватни изнад натписа: „Један Немац из почетка XVI 
века“. На засебном зиду био би цртеж мајчиног лика. На 
другом композиције из Нидерландије и портрет Максими- 
лијана I.

Не би био616 можда више тај огромни „храст“ у не- 
мачкој уметности, али би тад617 био значајнији, међу ос- 
талим мајсторима немачким, од којих су само неки,618 и 
само каткад лепих боја, као воћке (Гриневалд, његов 
ђак Алтдорфер, Буркмаир, Кранах и красни Холбајн).

Но свакако би се, тад,619 ослободили те жалости и за- 
буне, којом се овако прати изложба Дирерова. Талијан- 
штина, несносна, која га је покварила, или бар изменила,
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после онако ванредно започетог живота?620 Промашеност 
његовог средњег доба, претвореног у ситан и популаран 
рад,621 око причања страдања Христовог, који се чини као 
нека илустрована књига за децу, од некога који би могао 
зидати храмове. Празнина та,622 и пре и после Нидерлан- 
дије, која се свршава препричавањем Витрувија.

Тајанствене разлоге својих неуспеха, одустајања од 
својих намера, Дирер није рекао. Да ли је то била мелан- 
холија, болест његова,623 или презирање живота и око- 
лине,624 не знамо. Из његових личних записа не вири очај, 
пре резигнација и религиозна ћутљивост. Каткад се чини 
као да је чак јако убеђен у непролазну вредност заврше- 
ног посла (нпр. у писму о олтару Хелера).

Дошљаштво његово, очево,625 мора да му је остало у 
свести. Мешавина крви у њему (мислимо немачке и сло- 
вачке), мора да га је бунила. Зар се не осећа јасно код 
њега дубока одсутност везе са завичајем, који немачки 
писци толико истичу? Паралела, двострука, при изради 
личних и поручених626 радова, пада исувише у очи. Ни- 
какви разлози, познати и схватљиви, не постоје при њего- 
вом честом одустајању од већ спремљених,627 великих ра- 
дова, нових, тек усвојених начина. Но читаве десетине го- 
дина пролазе му узалуд. Нама се чини Албрехт Дирер та- 
јанствен и као сликар и у свом животу. Оправдано је, ако 
га Немци претресају, као и Фауста.628

Какав ли се живот крио иза оних акварела, назовимо 
их пантеистичним и сезанским?629 Шта ли је прећутао, 
какве доживљаје, тај човек који је сликао себе, онако, на 
оним аутопортретима? Колико ли се љубави — што би 
публику највише занимало — крије у животу тог „жарког 
и строгог“ човека? Тог Дирера ћутљивог и уздржљивог, а 
онако раскалашног у Млецима? Тог Дирера који је у пе- 
десетим годинама још, онако сребрно цртао кожу и грла 
својих модела (Нидерландија). Шта ли је мислио, какве 
буре замишљао, избегавајући их,630 тај скромни и уљудни 
грађанин Нирнберга, који је онако јаукнуо, на глас да је 
Лутер ухапшен?

Требало би написати есеј,631* и натписати га Тајна 
Албрвхта Дирера.

Још једном покушати да се открије тајна његовог по- 
рекла. Чудо његове сликарске моћи, рано зреле. Засебну 
главу посветити само његовим акварелима. Засебну Диреру 
чулном и страсном. Засебну његовом колориту, који се пре- 
виђа и не признаје („хладан и туп“ — као632 да нема тупог 
сјаја и хладног сјаја). Бацити се на његову популарну 
славу дрвореза. Истаћи двострукост његову чудну и ње- 
гово одустајање при великим подухватима.633 Његове де-
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таље. Приметити како грозно уноси у свој живот згражање 
над судбином очевом и мајчином. Каткад се чини да му 
смета да живи лутеранизам,634 који му је прекрхао снагу, 
истрајност, жељу за остварењем. Видети сањалицу који 
црта, али не остварује у камену, или на зиду; који воли 
пролазност итд., итд.635*

Свакако једног другог Дирера, мање познатог, необичне 
лепоте, који је много чуднији и привлачнији од многих 
прошлости, за које везујемо нашу пролазност. (Ми смо у 
тој пролазности везани, за скоро исте узроке и околности, 
које чине Дирера тајанственим и узалудним.)

Његов интимни пријатељ, дебели великаш, похлепни 
и разочарани Пиркхајмер, записао је на гробној плочи, која 
се и сад може видети у Нирнбергу: (ЗшдгасЈ АЉегИ Оигетг 
тот1а1е јиИ зић ћос согиШиг Гити1о“. Но да ли је знао тајну 
Дирерову, што је непролазна и важнија од оног што се о 
њему јавно знавзв и знало?

1928.

*> Путописи 1



У ЗЕМЉИ ТОРЕАДОРА 
И СУНЦА



ШПАНСКИ ДРУМ

Доба тегобног начина путовања, треска, гара, дима, 
зноја, завршило се. Нећемо више путовати у гвозденом 
кавезу, у којем се возе и наше сестре козе и наша браћа 
говеда.

Шпанију сад гледамо из плавог ваздуха, летимо над 
њом, посматрамо је, као из дубине станице, са неког 
облака или из отвореног прозора огромног аута, или ауто- 
буса што хукте и јуре равним друмовима њеним који су 
нови и од асфалта, а у непосредној блискости са преде- 
лима. Пре, из чађавих возова, једва се што видело. Сад, 
из ваздуха,1 упија се очима велика,2 геолошка лепота те 
земље. Пролази се њоме, и у великим аутобусима, друмом, 
међу дрворедом,3 преко ораница, кроз села, кроз шуме, на 
брда и планине. Као да се враћа једно ново доба шпанских 
дилижанса.

Опет се застајкује, кад наиђе какво стадо оваца. Пред 
крчмама се весело одмара. У некој малој вароши, кад нам 
се свиди, преноћи се.

Опет, као некад, пред точковима претрчавају кокоши 
и,4 поплашени од фењера, зечеви.

Не идемо више од станице до станице што личе, сво- 
јом архитектуром на болнице и луднице. Не путујемо 
више са непознатима, путницима, лудачки обученим, што 
седе на свом месту, и клате се, као воштане лутке.

*

Опет се путује живо, са грајом, кроз поједине кра- 
јеве, са сеоским поповима, са неком дебелом пријом. Са5 
нама је и један тореро који је био славан, а сад држи 
кафану у Кордоби. Кад неко уз пут маше марамом, заста- 
јемо на друму, грдимо га, али6 га повеземо.

Путујемо опет друмом. Непосредно,7 кроз слике жи- 
вота и врелу, откривену збиљу догађаја, а не оним лудим 
шинама што су паралелне до бескраја.
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Вратило се оно време кад је путник памтио, годинама, 
земљу коју је лрошао. По небесима њеним, и друмовима. 
Из Пољске тако памтим један меланхолични дрворед. Из 
Молдавије неко црно блато. Из Пијемонта неке стене што 
висе над главом.

Онај, који нас је возио железницом, био је увек неки 
сиромах ђаво, далеко, напред, непознат и страшан у лицу.

У време поштанских кола, имали смо кочијаша који 
је трубио весело и пуцао бичем.

У путничким аутобусима, у Шпанији сад може опет 
да се седи људски, уз шофера, који пристаје да гуцне, 
при растанку,8 и коју чашу више.

У Шпанији, то су запазили сви путописци,9 по дру- 
мовима је стална врева.

Сунце, што бије усијаним стрелама, навикло је Шпанца 
да не иде пешице. Само ноћу срећу се сељаци што иду 
друмом на повратку са рада. Дању све јаше.10

Јаш у11 мале магариће, натоварене огромним џаковима, 
плетарама, пуним ћупова, или сељачког оруђа, покривеним 
шпанским, узаним ћилимом, тако да се под јахачем мага- 
рац једва види.

На магарету, уосталом, и не седи по један јахач, него, 
најчешће, по двојица.

Мула,12 каткад великих као коњи, има исто толико 
на шпанском друму. На њима је опрема гиздава, црвена, 
са прастарим дизгинима и лепим, арапским кићанкама.

На њима сам виђао, често, не само по два јахача, него 
и по три.

Каткад је  то жена са децом под кишобраном.13 Јаше 
друмом14 из једног места у друго.

Или неки мушкарац носи, на својој мазги, жену у 
своје село. Ж ена обично седи пред човеком,15 а он држи 
узде тако, да жену при томе обухвати око груди. Ако 
пак жена седи иза мушкарца, онда му она обавија руке 
око врата.

Коњаник је на шпанском друму много ређи, али кад 
се сретне, права је појава старе, шпанске охолости. На 
коњима је источњачка опрема, велике, гвоздене, или још 
чешће, дрвене узенгије и дрвено, лрастаро седло.

Већ је Барес записао, па су за њим и остали записали 
да се на друму у Шпанији често сусрећу: дугајлија на 
коњу, коме ноге висе до земље и, за њим, на магарету, 
задригли дебељко. Визија Дон Кихота и његовог Санча. 
Видео сам их и ја.

Био је то ванредни примерак сухоњавог, осетљивог 
Шпанца, идеалиста. А иза њега јепгаи, темељити сељак, 
главЈфдан, реалиста. Само Дон Кихот није носио у руци
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копље, већ црвени сунцобран. А Санчо је морао да од- 
јаше,16 јер му је магаре застало као укопано, пред аутом.

У Андалузији после, пројахаше крај нас обесни јахачи 
који су личили на коњанике из аргентинских и мексикан- 
ских филмова. Са гитаром у бисагама, а на глави са оом- 
брером гауча.

На друмовима према Мурцији, сусретосмо и старе, 
шпанске двоколице. Под арњевима чуо се жагор жена и 
деце. Није измишљотина, него је истина да се у таквим 
колима смести каткад читаво једно мало село, са својим 
попом.

Дуго сам лупао главу око тога: на шта ли личе арњеви 
на тим колима, тврди као кровови. Дуго сам гледао за 
њима, док одмицаху лагано, у даљину, уз звук прапораца. 
Личе на кору корњача.

Сав тај свет је јахао, возио се, одлазио некуд, про- 
лазио, промицао, једва чујно. Групе сељака нису веселе 
као на руским, совјетским рекламама. Уморне, са грабу- 
љама и мотикама, оне су пролазиле ћутке. Нигде у Шпа- 
нији друмом нико не пева.

У ноћи, фарови нашег аута осветљаваху тај ход, ту 
пролазност као бојадисане, оживеле слике, још увек 
онакве какве беху у доба Бурбона и њиховог сликара 
Гоје.

Код Аликантеа, као дрворедом, друм је био засађеч 
херанијом.17*

У северним крајевима, дуж 18 широких, путева, од 
асфалта, засађени су багремови. Они су нас засипали 
цвећем, белом, мирисном кишом. У Андалузији, стотинама 
километара, друм води кроз ниску, непрегледну шуму 
маслина. По Мурцији кроз широке19 велике вртове на- 
ранџи.20 При изласку из Кадиса, дуж  обале са које се 
виде модре планине стеновите Африке, преко плаветнила 
мора, пратиле су нас крај друма засађене агаве и палме. 
Према Валенцији шећерна трска, поља пиринча, али и 
непрекидни сад цвећа.21*

Сеоско становништво вози се још увек, радо, под 
арњевима као под оклопом корњача и јаше22 на мазгама 
и магарићима. Сунце обара људе, сваки час, у хлад 
дрвета.

Ипак, врева на шпанском друму премешта се већ у 
велике аутобусе и теретна возила. Најраскошнији мотор, 
,,Шзрапо“, постаје скромна, издржљива, мазга,23 новог 
шпанског друма.

Из аутобуса24 као некад из старих, путничких кола, 
извирују села и насмејана, народна Шпанија. Попови, се- 
њорите, кутије са шеширима, плетаре са гускама. Застаје
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се пред крчмама, силази, поразшвара, пије манзањила. 
Па се наставља путовање са осамдесет километара.25*

Дуж друмова не саде се само дрвореди, окречених 
стабала, да би се ноћу видео боље пут у јурњави и сјају 
аутомобилских фарова, него чак и баштенско цвеће.

Палме, шуме наранџи,26 промичу, у плаветнилу дале- 
ком, снежних врхова сијера.

Шпански друм постаје као пресек свега што је лепо 
у Шпанији, сеоске вечери, ноћи крај мора, чесама насред 
старих варошица, паркова са цветним леандрима и магно- 
лијама.

Око осветљених гостионица и слагалишта, из ауто- 
буса истоварују брашно, со, сандуке бакала. Нека тетка 
која је била у вароши27 силази и као гуска лепрша у 
сусрет својим комшијкама. Гаче сва родбина. Машине за 
жетву наслагане су пред старим црквама. Око аутобуса 
свирка гитара и трештање радија. После,28 кад одјуримо, 
опет ноћ и та вечна, шаролика врева по друмовима.

Силазећи у Аликанте, видели смо да је друм засађен, 
са обе стране херанијама.

Долазили смо са пустих, голих брда, километрима 
нисмо видели ниједну биљку. Сад, изненада, друм засађен 
херанијама. Како је то било лепо!29*

НА КОЛЕНИМА ПРЕД ЦРНИМ БИКОМ

Какве су шпанске играчице то је скоро увек прво пи- 
тање које се путнику, при повратку из Шпаније, поставља, 
или какви су борци с биковима, тореадори? (У Шпанији 
се, наравно,1 каже „тореро“, не тореадор.)

При уласку у Шпанију, међутим, од почетка, путник 
примећује да сами Шпанци, већином, не ж еле да их стра- 
нац сматра обожаваоцима бикова2 и да борбу с биковима 
(корида),3 често, сматрају као застарео и ружан народни 
обичај. Многи међу њима кажу да у позоришта борбе 
р1ага д.е Готоз никад и не одлазе.4*

Па ипак, и сад још, нема скоро недеље или празника 
да се у свим варошима, у Шпанији, док траје лепо време, 
не приреде борбе с биковима.

Арене5* зидане као римски циркуси6 виђао сам по 
свим градовима, арене, иако мање по обиму, по свим 
варошицама, арене, од балвана и плотова, и по забаченим 
селима. У месечини, на крају села, при уласку у градиће, 
фарови нашег аута осветљавали су их као неке храмове, 
у сенкама и мрачним силуетама цркава.
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Као о чувеним боксерима,7 другде, као и славним, 
пензионисаним глумцима у Паризу, говорили су ми у Шпа- 
нији о торерима. За време мог боравка, лежао је у бол- 
ници, ударен у трбух, славни Пепе Бјенвенида. Куд год 
сам стигао,8 спомињали су га. У Кордоби, бивши прослав- 
љени тореро, Лагартихо, држао је кафану. Посетили смо 
њешв клуб и у њему — као понос вароши — дичну9 
старину. Ниједно име не спомиње ее у Шпанији, у народу, 
са толико пијетета, као име торера Гаљита. Његова поги- 
бија била је права народна жалост.

Док је интелектуални и отмени Мадрид (изговара се 
Мадри) остао код својих кућа, ми смо, већ првог дана 
нашег боравка, осетили ту топлу реку шпанске масе, што 
се пешице, колима, аутима, трамвајима сливала до велике 
арене која може да прими до 15.000 људи. Дан је био 
топао10 и сунчан, а Мадрид сав светао, у оној сувој свет- 
лости његове шпанске равни, 655 м надморске висине, са 
небом боје тиркиза.

Арена има две стране, сунчану, 301,11 где су места 
јефтинија, и скупљу, сенке, зотЂга.12 У тренутку отва- 
рања капије13 тореадора у њој је потпуна тишина,14 да 
одмах затим над њом залепрша пљесак са хиљада шака. 
Сунце, још увек усијано, иако се дан већ ближи крају, 
бије право у капију где ће се појавити бик. Они што 
стоје и седе на сунчаној страни нестрпљиви су.

Поворка бораца с биковима, међутим, свечаним ходом, 
уз свирку, иде према ложи магистрата. У старом црном 
племићком оделу,15 редитељи, на шеширу са белим пер- 
јем — копљаници,16 „пикадори" чији је задатак да раз- 
драже бика убодом копаља — размештају17 се. Лепе ви- 
тешке слике иако јашу на рагама. Један најахао на другог 
и пао. Смех се ори. Ванредним кораком, блештећи у зеле- 
ним и црним свилама, извезеним сребром и златом, треп- 
тавим шљокама, као играчи руских балета, корачају, све 
ближе,18 тореадори. Маса их делирично поздравља. На 
крају, грабуље које вуку муле, и  спрег слугу19 који ће 
извући убијене бикове. И кад се све то размести и склопи, 
тренут тишине. Над нама плаво, усијано небо. Из ложе 
магистрата20 бацају кључ. Чекамо да се отвори капија и 
да упадне црни бик.

За тренутак покушавам да дужицама својим упијем 
све те боје и да, у мислима,21 прелетим безмерну прошлост 
те игре која беше уобичајена од прастарих времена, дуж 
свих обала Средоземног мора, по земљама грчким и рим- 
ског царства. У сећању ми се јављају најновије фреске 
откривене на Криту, на којима се играчи и балерине пре- 
мећу, главачке, преко бика,22 пре десет и више хиљада
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година. Замишљам сирову и опасну игру с биком, на 
двору Карла V, у чијем царству Сунце никад није зала- 
зило и у авлији папског двора породице Борђа, где је 
текла црвена крв, као некад,23 кад га жртвоваху паган- 
ском24 богу Сунца. Велика тамна25 сенка модрог облака 
надноси се над арену, у том тренутку. Искаче бик, диваљ 
и страшан, раздражен мраком кавеза,26 у ком су га држали 
од утовара у Колменару. При пуштању у арену, заболи 
су му још у леђа превез у бојама одгајивача.

За лепу борбу добра пасма бика није мање важна од 
умешности торера. За арену одгајају се нарочите врсте, 
снажне и обесне. Хиљаде гледалаца прате сваки покрет, 
и као хиљаде гласних критичара довикују бику, хвале га 
и куде, мазе и вређају. Кад падне мртав, после лепе борбе, 
углас му вичу и док лешину извлаче, пљескају му и славе 
га, као да још чује и као да нису дозволили сами да му 
уво, у знак тријумфа, тореро одсече и задржи за себе. 
Ушепртљи ли борац око бика, сви прелазе на страну жи- 
вотиње и дижу урнебес против човека.

Реалност је био Винсенте Барера, нада Алфредо Корочано, 
а „празна илузија“ најлепши мушкарац међу њима, 

Јоаким Родригез Каганчо

Тог дана,27 три торера, имали су да се боре, сваки са 
по два бика, чувеног одгајивача Хуана Мануела Пуенте. 
Штампа је била задовољна животињама, а што се тиче 
торера, за једног је писала да је  реалност, за једнога29 
да је нада, а за једног да је „празна илузија".

У првом тренутку, раздражен29 од Сунца, обневидео 
од светлости, после дугог апса и мучења, бик јури и скаче 
по арени као нека полудела, гумена, црна, локомотива. 
Најнижи ред борачке екипе тореадора, „чулоси“, трчка- 
рајузо својим црвеним плаштовима око њега, испред њега, 
и иза њега, и сваки час прелећу31 преко плота у публику. 
Тек кад животиња задихана32 од страшних скокова и 
јурњаве,33 стане и оклева и ногом копа, почиње права игра. 
Црвеним плаштом витлају пред биком који затвореним 
очима прискаче и набада, увек црвену чоху, никад човека. 
Замало, све се то чини сасвим безопасно. За њима при- 
лазе бику на дрхћућим коњима, којима су очи завезане, 
пикадори и34 забадају врх својих копаља животињи у 
леђа, док бик удара коња рогом у трбух и преврће и 
одбацује и коња и јахача. Па тек онда, главни борац,

410



„еспада",35 поздравља ложу магистрата и почиње са би- 
ком свој крвави балет.

Наш први бик, тог дана „Калдерон" трчкао је по арени 
као пијана балерина, у празно, и није хтео ни да погледа 
у црвене огртаче. Једва га намамише у борбу на средину. 
Застајкивао је и копао ногом. Публика је викала. На копља 
пикадора ускакао је већ боље. Страховитим ударцем распо- 
рио је трбух првом мркову, а одмах затим преврнуо је 
једног белца и бацио јахача на плот. У песку се разлише 
коњска крв и црева. Вјержински,36 пољски песник, који 
је седео крај мене, устаје и напушта ложу, са изразом 
гађења. Бик крвави и јури даље, а коњ на земљи удара 
копитама у вис, тресе ногама и цркава. Тореадори, један 
за другим одлазе пред бика и започињу игру.

Висок и снажан, порекла циганског, „хитано“, врло 
леп, Каганчо, као црвену лепезу шири, пред роговима бика, 
свој плангт, превија се и измиче. Публика пљеска њего- 
вим фитурама, што се називају „веронике“. Барера, окреће 
око својих крста црвени плашт, и бика с њим, који про- 
бада ваздух, на прст-два раздаљине од његових ребара. 
Публика виче од задовољства. Мало повијеног носа, више 
слабушан,37 него атлет, чузени тореро стоји непомичан и 
само покретом тела измиче дивљем насртању животиње. 
Истина,38 бик забада увек у црвену чоху39 али само педаљ 
непревијеног паса, само тренут оклизнуте ноге у песку, и 
ударац у трбух или слабхше, тешка рана или смрт, сигурна 
је. Притрчава већ трећи тореро, дрзак и дечачки млад, 
омалени Корочано, лепушкаст и мио — као Рамон Новаро 
— и40 упорно изводи пред живогињом41 лудо храбре фи- 
гуре. Пљесак и вика се ори. Вичу „оле".

Наступају такозвани „бандериљероси",42 борци, обу- 
чени раскохвно као и еспаде. Они узимају у руке пар шта- 
пића закићених, као стреле. Стају насред арене. Сунце их 
обасјава, док махањем изазивају црног бика који копа 
ногом. У тренутку кад јурне на њих, они се, као у неком 
балету дижу на прсте, постају непомични, да се у идућем 
тренутку пребаце, у скоку, са пута животиње, забадајући 
јој у исти мах, осврћући се, елеганцијом руке која сади 
цвеће, плаве, или зелене, или црвене, накићене43 штапиће, 
заоштреног гвозденог врха, за врат. Кад44 им успе да шта- 
пићи остану дубоко, сасвим паралелни, публика пљеска од 
миља. У сваком случају, тај тренутак са најмање крви, а 
највише грације, најлепши је део борбе. Црни бик у даљи- 
ни, што копа ногом, дивни играч уздигнутих руку у осун- 
чаној арени пгго га чека и мами, то кићење за жртву црне 
животиње која дивље пројури, заслепљена сунцем, још 
увек има у себи лепоту тамних символа, прастарих.
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Каганчо забада свдам пута свој мач 
у  крваво тело бика

Труба, међутим, означава завршетак те прве игре — 
тореро45 добија мач да убије бика. Уморна, крвава живо- 
тиња не скаче више као од гуме, она застајкује, јер пре- 
досећа смрт и побеснела од бола, и немоћи, подло се спре- 
ма, крај плота, на убод.

Скинувши капу матадора пред ложом магистрата, тако 
да му за тренут угледамо клупче црног курјука на потиљ- 
ку, намазаног обилно бриљантином, Каганчо, једним лепим 
осмехом поздравља свет и иде пред бика. Његов наступ, 
међутим, завршава се звиждањем.

Да би завршио игру, матадор, пред крај, треба још 
једном да покаже грацију, храброст, присебност, лепоту 
свог тела играча, сам, самцит, пред биком, у руци са јед- 
ним штапићем (,,мулета“) по коме, као црвено једро, раза- 
пиње свој рујни, свилени огртач. Како-тако млади тореадор 
— „празна46 илузија", како га назва штампа — витлао47 је 
пред роговима запенушеног и крвавог бика. Одмах затим, 
кад наведе бика да стану очи у очи, матадор треба да му 
забоде мач право у срце, једним јединим убодом међу плећ- 
кама. Ако успе, бик пада као громом погођен — али често 
не48 успева такав убод. Што се тиче Каганча, он је заба- 
дао седам пута, мач му је, допола забоден, љуљао се у 
крвавом телу изнемогле животиње, бик га је вијао, он је 
одскакао, и најпосле, кад је животиња већ пала на колена, 
крај плота, морао је да јој зарије обичан нож, у срце, слуга 
арене. Публика је све то пропратила поругом и урнебесним 
звиждањем. Док су одвлачили лешине бика и коња, грабу- 
љали и спремали арену за друти чин, наслоњен лицем на 
руку, млади тореро, осрамоћен, испијао је, задихан, чашу 
воде, док му је свилени плашт, у наличју златан,49 падао 
крај ногу, на земљу.

За време кратког одмора до пуштања друтог бика све- 
тина испија оранжаде, лепрша шеширима, хлади се; они 
на стајању и по местима на осунчаној страни све су не- 
стрпљивији.

Карикатура Дон Кихота

Први утисци, међутим, оштри су и непријатни. Нема 
сумње,50 оно што борби с биковима највише недостаје то 
је чар свог времена, косткми и боје шпанске прошлости, 
слике света какав је био у сликарству Веласкеза и Гоји-

412



ном. У данашњем циркусу, у маси сивој и радничкој, та 
игра има нечег морбидног у себи. Свакако не зато нгго 
треба сажаљевати бика. Кад се има визија свих кланица, 
што задовољавају трбух разних народа, који51 сви радо 
ждеру бифтеке мирних волова и котлете питоме телади, 
згражање над оваквом смрћу ових црних животиња чини 
се само лажљиви стид људи, један од многих лажљивих. 
Оно нгго ће, пре или после, онемогућити ове борбе, то је 
игра копљаника, пикадора, а не хумани протести, што су 
уосталом издејствовали забране већ у52 доба шпанских 
краљева, и неких папа. Коњаник, борац против бикова, 
био је у доба средњовековно, и барокно, шпански племић, 
на ватреном коњу. И данае има торера који тако са коња 
убијају, мачем, бика, али су пикадори, на рагама,53 бедне 
фигуре што крјају ребра и ломе цеванице. У њиној поја- 
ви, у први мах има нечег витешког, али на крају од њих 
се окреће глава са гнушањем. Кад дође на њих ред, они 
ободу своју рагу, мамузају јадну животињу, што не види, 
јер су јој очи везане, али слути црног бика и предосећа 
смрт. Неколико тупих удара рога, у нггит од даске и пле- 
тенице која виси коњу о бедрима и, затим, скоро увек, про- 
сипање црева и лупетање копитама у небо, док копљаника 
подижу као кладу из песка,54 у који је брзо зарио нос, да 
га бик не би измрцварио. У свему, једна недостојна кари- 
катура донкихотског јуриша. Лепота, под стрелама Сунца, 
вечна лепота, остаје игра човека са звери,55 очи у очи, са 
оним црвеним плаштом,56 што као огроман лептир сад 
црвен, сад златан, сад љубичаст, око њих витла и нарочито, 
онај тренутак, кад бандериљероси57 у свој својој дечачкој 
виткости, уздигнути на прсте, сами сред крваве арене, че- 
кају насртање црног бика, да га једним јединим кораком, 
играчким,58 пропусте према Сунцу и да га, у исти мах, 
пред смрт, заките стрелама, држака дугих59 као перунике.

Труба јечи, међутим, и означава улаз другог бика. 
Ускаче ,,СитрПс1о“, још црњи него онај пре, длакав („ип 
ћзго соп ћагћа“), али још мање напада. Трчкара по арени 
као луд. Барера се узалуд мучи да га сустигне и да га 
наведе да забоде рогове у црвену чоху. Звиждање у пу- 
блици. Неки мисле да је животиња ћорава. Они пгго имају 
места на сунчаној страни деру се и захтевају да бик изи- 
ђе.60 Најпосле, магистрат даје знак. Отвара се једна капија 
и у арену улазе мирна говеда, са клепетушама. Бик застаје, 
блене у то питомо друштво, што је обучено да га домами 
у кавез и, као да му поветарац вечерњи доноси мирис кра- 
ва, сагиње главу и послушно за њима, излази. У публици 
урнебес. Данска новинарка, што седи преда мном, окреће 
главу и узвикује: „Да ово нисам својим очима видела, ни- 
кад поверовала не бих.“ И ми смо забезекнути.
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Бик, заменик,61 је дотле већ улетео и толико је диваљ 
и борбен да светина кличе од задовољства. Страшан, ви- 
соко одбацује грудве из арене, бандериљероси62 испуштају 
своје црвене плаштове и прескачу ограде. Као балерина, 
бледи Барера непомично стоји пред њим, као црни паун 
и шири63 и витла, испод пазуха, лево и десно, свој црве- 
ни64 плашт. Животиња безумна забада дивље, око њега, 
рогове, једног65 белца претура као брдо кад се одрони, са 
другог збацује и копљаника66 и седло, преко плота. И док 
коња67 изводе, тореадор већ опет игра са биком луде фи- 
гуре ,,натурале“,68 „ланце“, „веронике“, „квите“.69 Видим му 
бледи лик, скоро болешљив, велике очи и повијен нос; 
смеши се. Као играчица врти се на прстима. Два-три пута 
рогови му додирују украс прслука. Публика френетично 
виче „Угуа Уа1епс1а“ (Барера је родом из Валенције).

У том тренутку видим Сунце како се рађа са висо- 
равни Памира, како се слива са Таура, како плови морем 
испред Крита и гори ову70 земљу до модре пруге африч- 
ких планина. Човек се игра и животом,71 превија се са 
тим црним символом смрти и покрива га црвеном „капо- 
том“72 као крвавом хаљином. Бик насрће, али га он вара, 
заводи, ситним корацима, игром својих снажних чланака, 
у чарапи затегнутој,73 као сребрних тетива. Никада мрач- 
на74 сила неће победити. Увек ће стојати неко овако, ми- 
ран, присебан, окрећући глупу животињу смрти према 
Сунцу, да заслепи. У тренутку док бик удара репом,75 кур- 
јук тореадора тресе се као црни бич. У арени је потпуна 
тишина, народ који одлично познаје животињу, али и 
раскошну уметност свог тореадора (да!а дв зи сгепсГа 1аито- 
тпаса) занет је лепотом призора. Поносит, пун старих на- 
гона, Шпанац76 са хиљаду ликова, око мене, седи очаран 
и гледа ову игру смрћу, мирне кораке храбрости и еле- 
гантне мушкости. Измучен, после, бандериљеросима77 бик 
мумла од очаја. Са мачем у руци, Барера се игра са њим 
опет и окреће му леђа. Више слути животињу нервима, 
него што је гледа. Намештајући се тако да му Сунце, што 
запада ареном, сија у леђа, сав у сјају, тореро кораком 
тангоа прилази78 роговима. Бик копа ногом и сагиње главу, 
а човек чини један тихи покрет полудесно, дрхћућим но- 
гама тапка мало у месту, погледом као хипнотишући жи- 
вотињу, да у идућем тренутку тежак, као од олова, на 
мачу, падне међу рогове. Погађа право у срце. Као стрелом 
ударен до дна живота, бик пада мртав, док огромни талас 
светине, што је скочила, кличе,79 минутима „Угиа Уа1впаа“.

Тек што се беше, међутим, стишала светина, упада и 
трећи бик, диваљ и страшан. Капеадори прескачу тарабу, 
а животиња побеснела удара рогом у балване где су пре- 
скочили. Претура копљанике.
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Алфредо Корочано, омален, леп као филмски глумац, 
сав мишић, истрчава пред њега и, елегантнији, него Ба- 
рера, дрскији, игра и маше пред роговима црвеним80 бар- 
јаком. Са левом руком на куку, милује, непомичан, црве- 
ном чохом, по очима, бика што је побеснео, и,81 у једном 
тренутку, спупгга му руку на чело. Светину обузима дели- 
рично клицање.

Бик јури по арени, у којој нестаје сјаја Сунца. Прво 
један од бандериљероса,82 у црвеном, затим један сав у 
плавом, у дивном покрету, забадају му у плећа своје шта- 
пиће.

Корочано простире под ноге бику 
своју црвену лепезу

Нада Мадрида, мали, лепи,83 тореро, Корочано, остаје 
најпосле сам са њим пред нама. Простире му пред ноге 
своју црвену лепезу. Заварава га, превијајући се преко 
његових рогова. Као да игра пред биком старе шпанске 
игре, врти се око њега, у дивном оделу, с пркосним,84 
дечачким ликом. Патетичан и театралан, детињаст, опијен 
својом славом, довикује животињи, изазива је, шапуће јој 
презриво. Светина је у одушевљењу сва устала и не скида 
ока са тог призора. Задихано само чује се из толиких хи- 
љада грла „оле“, ,,оле“ крик дивљења. Маса осећа да је 
Шпанија родила опет једног од великих,85 славних торера.

У том тренутку, младић, пред црним биком који га 
гледа закрвављеним очима, запенушане њушке и обли- 
вене крвљу, спушта се прво на једно, затим на оба колена, 
и мами бика, и у том ставу, елегантним махањем црвене 
,,капоте“.86 Свет је понет одушевљењем, гробна је тишина, 
што одмах затим прелази у урнебесно клицање.

Име Алфреда Корочана ори се из хиљаде и хиљаде 
грла. Они што су седели и стојали на сунчаној, јефтинијој 
страни, сад, кад је Сунце зашло, постају грлатији. И кад 
бика, после једног неуспелог убода, због којег себе самота87 
гризе у руку, убија, слично као и Барера, дуго88 не може 
да се смири. Клицање, као огроман талас, запљускује аре- 
Ну,89 Гомила му баца цвеће, цигаре,90 и радничке капе које 
елегантним поздравом враћа.

После борбе са прва три бика, одмор од десет минута, 
док музика свира, док оранжаде, са крупним комадима 
леда, разносе,81 и крвав песак грабуљају и поливају.

Затим се игра наставља. Поново борбе са три бика.
Четврти, сасвим је сахранио и иначе неизвесну кари- 

јеру Каганча. Осрамоћен,92 већ у првом делу кориде, изгу-
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био је био ваљда власт над собом и ништа му није пола- 
зило за руком. „Зар је то тореро?“ — викала93 је публика. 
У тренутку кад, ни после три убода,94 није успео да убије 
бика, кад је очајан стојао пред њим упрскан и сам крвљу,95 
која је  као румен шедрван из животиње прскала, светина 
је почела да баца на њега јастуке, поморанџе, па полете 
и неколико флаша. Сву арену испунило је звиждање.

Као да тражи меко узглавље

Животиња, међутим, увидела је да је немоћна, да је 
изгубљена и тужно љуља главу. Иде и застајкује пре- 
страшено96 крај ограде. Пада, најпосле, већ клонула, и 
мирно чека да јој зарију нож за врат. Као да тражи меко 
узглавље,97 болно наслања о балван ограде главу, да угине.

Тим дивнији је био опет Барера, у борби са петим — 
једним огромним98 црним биком. Човек је  као играчица 
прелетао својим црвеним плаштом као крилом, оштре ро- 
гове,99 и животиња се узалуд вртела, као црна неман, око 
торера,100 да га набоде. У црном, сав извезен сребром, бледи 
тореадор изводио је пред биком најтеже фигуре, док су 
масе већ засићене од миља пљескале. „Где је Каганчо, 
нек учи“ — довикивали су са места што су била дотле на 
сунчаној припеци. У нападу на пикадоре бик је у  једном 
тренутку101 јурнуо чак пред ложу магистрата, где је ста- 
јао, осрамоћен, наслоњен на ограду, високи, стасити тореро, 
циганског порекла. Животиња је стала и загледала се у 
њега. Човек снужден, стајао је непомично. У арени се 
диже урнебес. Смех се орио „Каганчо, Каганчо“, викала 
је светина подругљиво.

Последњи бик је био102 најлепши примерак. Восапе§га. 
Алфредо Корочано изводио је пред њим, дивно,103 покрете 
што се зову а1 па!ига1. У једном тренутку забатрга се, а 
Каганчо, ваљда у нади да ће спрати љагу, преузе бика и 
рашири пред њим свој црвени плашт као здерану заставу. 
Са свих страна, међутим, диже се вика, нису хтели ни да 
га виде.

Кад је музика засвирала крај борби, у гунгули пошли 
смо да обиђемо зграду у којој се налази и операциона сала 
(ране торера, ако и нису баш честе, врло су тешке) и мала 
капела, где се, пред кипом Мајке Божје — већином врло 
сујеверни — тореадори, пре борбе104 дуго моле.

Маса је била продрла у арену и носила је на рукама 
свог миљеника, малог Алфреда Корочана. У једној авлији 
лежали су цркнути коњи, покривени поњавама, а крај 
ограде последњи, огромни црки бик. Крај степеница, пред 
гомилом аутомобила, са својом пријатељицом, једном позна-
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том мадрвдском глумицом,105 стајао је стасити, црномања- 
сти Јоакин Каганчо, као да нешто чека. Није ввдео све- 
тину и као да није чуо.106 Земљан у лицу, био је помодрео 
од стида, срамоте коју не подноси ни најгори Шпанац. 
Дама у црнини, држећи на устима белу мараму против 
прашине, посматрала је, презриво,107 гомилу.

Над Мадридом било је зашло Сунце. У облацима чи- 
нило ми се да видим азиј ске висоравни и море критско, 
плаво и неизмерно.; Сећао сам се фресака на којима је 
насликана борба с биковима пре десет и више хиљада 
година.

МАДРИД, ДАЊУ

Кад би, на лонгитудиналним и трансверзалним тала- 
сима радија, као знак, јавила се игра кастањета, и данас 
би још, нема сумње, у свим далеким даљинама света, деве- 
десет и девет од сто слушалаца помислило: то1 је Шпанија.

То не би, међутим, нимало тачније изражавало распо- 
ложење, смех и сузу и проблеме Мадрвда, него контуре 
Београда, на пример, кад тихо свирају: „Милкина кућа 
на крају"2.

Шпанија, то је, свуд у свету, у главама, опера:3 Кармвн.
Шпанска4 земља, међутим, све до Мадрида, нема ни- 

чег5 од оних боја магнолија, јасмина,6 балкона у херани- 
јама и шаренила играчица што се врте и тресу као цве- 
тови. Путника дочекује, у подземљу станице Ке д’Орсеја, 
експрес за Југ,7 са плавим и жутим, американским вагони- 
ма, фотељама, црвеним абажуром лампица и бескрајним 
шпанским јеловницима. Кад пође у своју луду8 гвоздену 
трку, пролази кроз подзидане, челичне ходнике и тунеле, 
по такту кастањета истина, али само преко скретница. По- 
сле, брзином од 120® км на сат, хуји све тише.

Али ни они, који нису позвани, него путују обичним 
возовима, не могу да се потуже на неки сувише театра- 
лан улазак у Шпанију. Иду кроз земљу индустријских об- 
јеката, канала, фабрика, докова. Шпанија их дочекује зем- 
љом разривеном машинама, електрификованим железница- 
ма, радничким предграђима и сва је, ту,10 модерна. Фран- 
цуски пејзаж не види се од реклама, огромних табли на 
стубовима крај пруге, а шпански је кишовит и зелен као 
наш у Словеначкој, на коју11 у почетку сасвим личи.

Да би путник, макар и привремено, имао илузију12 да 
она Шпанија, из опере Кармен још постоји, треба да уђе
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у Шпанију, негде кроз Малагу, или Валенцију, или као 
што Енглези13 долазе, често, кроз14 Севиљу.

Овако, улази15 кроз мирис угља и зноја, кроз улице 
црне од гари,16 и беде што је свуд иста. Без балкона, об- 
раслих плавим глицинијама, северна Шпанија сва је реал- 
ност европска, индустрија, гвожђе, угаљ, сва радна, захук- 
тала.17 После земље која личи, саевим18 на Словеначку, 
долазе затим предели чија је сличност са херцеговачким,19 
чудна, а декора и кулиса из опере Кармен нема нигде. 
Понегде, воз пролети крај неког шпанског зида, покриве- 
ног цвећем, али тек у близини Авиле јавља се Шпанија 
као земља неупоредива, мрка, непозната. На високим, тала- 
састим равнима, љубичастим и тврдим, посути су ту дол- 
мени као хрпе огромних, каменитих кромпира. Све до 
краја безмернога модрог видика20 камење лежи дигнуто не- 
ким огромним рукама једно на друго. Шпански сељак, 
вредан, окорео,21 и тврд, засејао је и ту жито и раж око 
стена.

Кад воз стигне у Мадрид, опет22* нове грађевине,23 но- 
вих предграђа, утрине, усеви, зелене траве и багрење.

Носачи, на станици, примају24* пртљаг као да су шпански
гранди

Мадрид, међутим, одмах од почетка, не личи на европ- 
ске престонице. Пре свега виднији је25 од њих на дану, 
а живљи је од свих других великих градова,26 ноћу.

Дању му је небо боје тиркиза, а ваздух трептав, про- 
видан, зрачан, све док пред вече необично не захладни.27*

На пешчаној висоравни, 667 м над морем, у подне, та 
велика варош афрички је врела и сува. Зелени, густи,28 
њени паркови, тада, хладовити су као у пустињи оазе. 
Мадрид, који је зидан за Филипа IV,29 у седамнаестом 
и за Карла III у осамнаестом веку, нема мрачне прошло- 
сти. Старе цркве и вртови у њему из доба су барока. Зато 
та варош и нема у себи ничег дивљег и фанатичног,30 у 
њој се,31 у први мах, лако живи. Сазидан, углавном, после 
године32 1900, Мадрид је дочекао да га често пореде са 
Паризом, Берлином и Бечом. Уистину не личи нимало на 
те градове. Ни у свом33 центру. С једне стране у њему 
се прецизно осећа прошлост лаког живота, бурбонска, ка- 
руце, племство, затворени приватни вртови, љубавни паро- 
ви под алејама Виеп ВеНгоа, исповедање по мрачним црк- 
вама са усхићеним стиховима34 Магдалена и светих Тере- 
за, с друге стране недавно буђење Шпаније, зидање од 
пре тридесет година, један барок американских намера.
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Препун чиновништва и маса које неће више да га 
напусте, Мадрид је као огромна авлија где се скупљају 
све кирајџије. У старим његовим квартовима, око улица 
Калатрава и Толеда и сиротиња живи35 у формама навика 
и традиција. У некој безбрижности које другде нема. Циљ 
није да се стече,36 него да се пријатно поживи. Млекаџија 
ради као пре37 педесет година. Кола пекара још увек вуче 
магарац. Општина има — врло богата — најмодерније38 
колоне аута, чистача, поливача, али се ђубре чисти с бал- 
кона. Трећи спрат чисти на главу онима на другом спрату. 
Други спрат баца на први. Са првог у прозор онима у 
партеру. Такав је обичај. Од давнина.

Грдно би се, међутим, преварио онај који би помислио 
да су шпанске домаћице неуредне. Друго је дом, а друго 
улица. У кући, клечи се и пере и риба не само патос, сте- 
пеништа, него и праг пред кућом.

Оно што је најбоље у том свету, одмах од почетка, 
то је поноситост појединаца и доброћудност њихова. При- 
ча о Шпанцу прзници показала се и доцније легенда. 
Можда се бију ножевима око увреде и девојака по сели- 
ма Астурије и Арагона, али за39 време пута од месец дана 
нисмо видели ниједну свађу, ни тучу, на улици. У срцу 
им крешу варнице, али у глави им је лед. Уздржљивост, 
достој анство, целе те гомиле, без псовке, без олаког брб- 
љања, утиче на странца као познанство са неким новим 
човеком, правим мушкарцем, који се никад неће показати 
дрипац,40 ни у прњама. Посматрао сам носаче, послугу, 
чиновнике, саобраћајце41 и дошао сам до уверења да је 
Шпанац, већином, стрпљив до бескраја. Гледао сам препир- 
ку између једног немачког професора уметности и шпан- 
ског келнера и дивио се келнеру. Немац је тражио флашу 
минералне воде и дали су му „бо1агез“. Пошто та вода нема 
скоро никаквог укуса минерала, странац је посумњао да је 
преварен. И викао је, Шпанац је, у ставу витеза реда ал- 
кантарског и калатравског, чекао мирно да се бура стиша. 
Није престао да објашњава своју шпанску воду,42 љубаз- 
но. Што је најлепше, за цело време препирке нудио је,43 
учтиво и огорчено, натраг, своје три пезете. Дражио сам44 
и шофере као да су ме неправилно возили. Ниједан није 
галамио. Кад бих их сумњичио да рачунају више, дрек- 
нули би омбре (човече)45 и поцрвенели као ракови46*

Шпанија47 је рај за децу. Сокаци и капије за дечур- 
лију исто су што и собе, а деце,48 има као мува. По зем- 
љи, по прозорима, по крововима. Вриште и деру се, јер 
их нико не бије и јер им је дозвољено све. Децу, у Шпа- 
нији, нико не кажњава, ни кад се попну човеку на главу. 
За време целог пута пролазили смо кроз читаве гомиле 
„беспризорних", али у сликама неке необичне, питоме фа-
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милијарности. Мала сестра упртила малог брата, па га уз 
пут љуби. Мали брат носи још мањег брата и клеца под 
теретом. Спушта га најпосле на земљу и вуче га за ноге 
као таљиге. Доцније сам дознао да је главни проблем нове 
Шпаније школа.

У Мадриду, дан почиње врло мирно. Тек после девет 
отварају се49 радње. Тек око десет започињу послови. До- 
тле и пошта дрема. Тада до ручка тутње велики, црвени50 
аутобуси. Трамваји иду, у дугим редовима, по народски. 
Сачекују се. Застајем код највеће раскрснице пред мини- 
старством војним. Скретничар седи и чита новине. Његов 
синчић гвозденом полугом премешта шине. Гунгулу праве 
само аути. Закрче улицу сваки час, толико их има. Трче 
некуда, иду, иду,51 РиегГа &е1 8о1, главни трг старог Ма- 
дрида и није ништа друго, по вас дан,52 него једна стална 
закрчена гунгула. Стари53* делови, то су куће препуне про- 
зора, са завесама плетеним,54 што се истичу као сунцо- 
брани, са рубљем у прозору и по крововима,55 што се су- 
ши, са натрпаношћу касапница и56 радионица занатлија. У 
огради сваког балкона сува грана палме.57* Центар, ме- 
ђутим, велике улице Алкала и Гран Виа, то је ред бетон- 
ских спратова, има их до петнаест високих, са непрекид- 
ним низом излога, биоскопа и тераса кафана. У тим грдо- 
сијама од цемента и камена, нема стаклене и челичне хи- 
пермодерности немачке.58*

У подне, као уосталом и увече, пола Мадрида жели 
да се59 прошета. Појавити се, проћи, бити виђен, прово- 
зати се, у тој гунгули центра, то је као нека обавеза 
примљена ћутке, са оца на сина. Американска галама ту, 
тада је потпуна. Од парлофона до папагаја сви гласови 
се сусрећу.

Једном се ногом стоји на тротоару а друга се подиже да
прође трамвај

У страшном теснацу гомиле начинио се круг. Једва 
се пробијам да видим шта је. Један продавац нуди једно 
мало,60 бело куче. Спусти га на тротоар, а бело кученце 
— мало као голупче — дрхти61 клопавим ушима. Пола 
сата смо га гледали. Нико није имао тридесет лезета да 
га купи.

Дуж главне улице редови тршчаних седишта пред 
кафанама као у позоришту. Све заузето. Мадрид има мно- 
ге идеје,62 али главна му је да му ципеле никад нису 
довољно чисте. Око столова кафана, у ресторанима, у бер- 
берницама, свуд, безброј63 чистача. Док својој дами говори
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најнежније речи кабалеро испружи ногу, а онај глади. 
Ти чистачи ванредни су типови. Сваки од њих могао би 
да64 измисли сто новела. Не треба их ни разумети. Гово- 
ре мимиком, оком, рукама. Шта65 све не приповедају. Да 
човек поцрвени.

Изнад тих кафана, пред којима се хлади свет лиму- 
надама и одличним оранжадама, док време и живот и 
послови и бриге пролазе као и сви66 пролазници улицом, 
велики су прозори мадридских клубова. У њих се лако 
не може. Застрти су ћилимовима ванредним и увек су на 
осенченој страни. Господа са цигарама у устима налакти- 
ли се из њих, и — ниједна67 жена.

Кад о Мадриду пишу сад, писци се68 особито на њих 
окоме. То су они, кажу, чији су прадедови опљачкали 
Фландрију и цео свет. То су они што, тамо доле,69 у Ан- 
далузији имају своја имања, на којима им наполичар дрип- 
чи, док они овде траће муку и зној сељака са својим 
метресама, чији се70 дивни аутомобили паркирају мало да- 
ље. Као пауци плету своје мреже по министарствима, бан- 
кама, предузећима. То су они што су телефоне, руднике, 
лађе, дали странцима и ућарили71 милионе, док су толики 
оставили кости у Мароку.

У ствари, тај спољни изглед шпанског нехата и ле- 
њости, јако вара. Шпанац — и кад је послован човек — 
воли, пре свега,72 неку атмосферу сна. Носи у себи своју 
кап арапске крви. Кроз дим цигара збраја цифре и види 
метале и за њега је свака акција, пре свега ментална. 
Свршава послове седећи. У сваком предграђу, међутим, 
паркови су исто тако пуни, пред отрцаним кафанама исто 
тако редови тршчаних столица. Цело Пиринејско полу- 
острво у подне,73 ошамућено је од Сунца и тражи хлада. 
Уосталом, чему уопште журити? — није74 ли историја75 о 
прошлости Шпаније доказ да је на овом свету све као сан? 
Има ли народа чија се величина са том прошлошћу може 
упоредити и није ли најомиљенији шпански песник давно 
написао да је  живот сан. (Ха шс!а ез зиепо.)

МАДРИД, НОЋУ

Кад подне прође, све оне масе Мадриђана што су си- 
шле да се виде у центру и да се покажу, разиђу се1 за 
неколико минута као растеране из пушке.

Риет^а 6.е1 8о1 (Сунчева капија), трг на коме, веко- 
вима,2 Мадрид одиграва своје политичке драме — неко- 
лико столећа срце целе Шпаније — остане3 зачас потпуно
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празан, у припеци. Становништво се повукло у куће и 
под завесе и засторе кафана, где се гута хвладо, сладолед. 
Сунце гађа чак из стратосфере, као неки Пикаров балон, 
снабдевен усијаним зрацима.4*

Око три сата по подне, Мадрид је још само жуто зга- 
риште, са потпуно изумрлим улицама и препуним кафа- 
нама. Склонили су се и просјаци, које сам пре подне по- 
сматрао, пред старим, барокним црквама, како нестрпљиво, 
и срдито,5 тапкају ногама, јер се литургија не свршава 
брже. Под капијама, у сенци подрума6 слепи, прогледају, 
глухи и неми проговоре и прочују, кљасти исправе своје 
преломљене цеванице. Просјаци су, у Шпанији7 засебан 
сталеж, костимиран и упадљив.8*

Вече у Мадриду као да је вазнесење свих живота и 
свих ствари, па чак и свега ружног, на небо. Оно поплави 
увече дивно и захладни,9 док се мрак спушта као топла 
завеса, а звезде се појаве као недостижни, крупни брили- 
јанти,10 и у очима поштених и у зеници лопова.

Предграђа се претворе у заједничке авлије и пошто 
нема, као другде, гласних свађа, под сенкама дрвећа, сав 
тај свет што седи разузурен у чакпшрама и кошуљи, на 
сокаку, изгледа као једна породица којој не иде рђаво. 
Пред касарнама, изашле11 су читаве чете и седе по столи- 
цама12 уз чаше и флаше. Пошто нико не носи шешир, ни 
женске, а сва светина носи плаве, радничке кошуље, Ма- 
дрид се чини као у рукама једног сталежа.

Док пролазимо аутом, све је видно под светиљкама, 
јер ни један прозор се не затвара, ни једна врата и цела 
је варош тако рећи провидна. Трговине, радионице, ка- 
сапнице, кафане, све је под лампама и отворено широм. 
Из мрака, кад застанемо, гледамо право у постеље, у по- 
родице при вечери, у људе пгго се свлаче да легну, у га- 
раже где расклапају моторе и у зграде трамваја где гу- 
рају реморкере. Крај једног зида, уз кола, из којих су 
испрегли муле, неки сељаци се спремају да спавају.

Код аеродрома18 напуштамо мало предграђа и улазимо 
у жита. У даљини,14 мрачна силуета, брдашце са споме- 
ником Христа. Мало доцније, док пролазимо тргом, пуним 
деце,15* задивљени застајемо пред каменитим спомени- 
ком: Дон Кихот и за њим, на магарцу, Санчо Панса.

Небо је сасвим звездано и шуме око Мадрида — у 
ствари само густи краљевски паркови — имају16 тад на 
плавом небу зелену сен.

Сав у блеску — у ком има донекле и раскоши ратног 
богаташа — центар17 Мадрида и целе те земље, оживео 
је18* тек у ноћи. Импресија безбрижног живота, лаког 
уживања, импресија можда површна, потпуно обузима у 
први мах странца. Шпанија се учини као неко острво,19
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за разоноду, срећна земља неких бивших Европљана, бо- 
гата, весела20 и пошто су јој електричне централе одличне 
(добрим делом у рукама Швајцараца), сва бриљантна и 
трептава. При том стални21 утисак који остаје, нигде дер- 
њаве и нигде туче и псовања.

Пола становништва, а можда и цео милион Мадрида 
изашли22 су да се разоноде и расхладе. Биоскопи раде од 
шест до после поноћи, позоришта дају две представе, ва- 
ријетеа, дансинзи, програми почињу тек после једанаест. 
У биоскопима парови и породице. У позориштима буржо- 
азија.23 У дансинзима даме које нису светице.

Пред прелазима у главној улици, гунгула неописива. 
У њој полиција, саобраћајац са белим шлемом и звиж- 
даљком. Терасе кафана пријатне до зоре. Пре но што сам 
у Шпанију дошао мислио сам да је сва у ритму бомби. 
Нема сумње има и тога, али га звук пасодоблеа свуда 
заглуши. Цела Шпанија, то сам искусио доцније, свира и 
игра, сву ноћ, пасодобле.

Увече излазе велики мадридски листови. Почетак је 
ноћи у Мадриду у знаку читања новина. Знате ли шта 
је  њина главна карактеристика? По две фотографије ле- 
пих филмских глумица, без одела, на првој страни, сва- 
ко вече.

Млада госпођица у Мадриду, католички васпитана, 
уопште не излази сама. Прати је увек нека тетка, или нека 
баба која је за то плаћена.24 Отац и брат и сва родбина 
још чувају такву девојку као цвет. Она се удаје рано, 
и пре тридесете већ,25 она је мајка петоро-шесторо деце, 
наклоњена гојењу. Муж јој тада узима метресу, ако је 
богат по две и три, мада су врло скупе.

У „нижем сталежу"26* таква девојка преживи бар чар 
вечери удвоје, под сенком дрвећа, дуж ограда паркова, или 
тихих27 улица крај „Са11е Непег“. Као омађијани,28 стоје, 
под сенком, нечујни29 ти парови, загледани једно у друго. 
У њином састанку, који траје сатима,30 нема ничег опсце- 
ног. А што се тиче лепоте, оне су све лепе и грациозне 
и личе на Лупе Велез и Долорес дел Рио.

Ако се девојке држе католичком строгошћу, жена се 
чува оријенталном љубомором, наслеђеном од мухамеда- 
наца. Њено је место, сматрају Шпанци, у31 дому, а не на 
улици. Она је зато ту да буде мати, а сем нешто изузе- 
така, ње у Мадриду, ноћу, скоро и нема32 ни са мужем, 
а камоли без њега.

Породица и породични круг, за Шпанца је, и у глав- 
ном граду, дом,33 у који се ретко ко позива и нико не пу- 
шта. Шпанска кућа је зидана споља затворена. У њој у 
средини, врт са шедрваном. Одељен у свакој кући, гвоз- 
деним решеткама од улаза.
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Само свет владе и дипломатије, свет клубова полоа 
и бриџа, има жене које34 имају слободу Американке. (Ван- 
редне лепотице у том свету из Мексика, Аргентине, Пе- 
РУа-)

Нова Шпањолка, која пролази школе слободно, девој- 
ка спорта, жена ,,модерна“, појавила се тек последњих 
година, око универзитета, на35 Северу, око радничких 
квартова. На конгресу женских лекара36 имали смо прили- 
ке да видимо лепотице какве друге земље немају, ван- 
редних, бледих лица, црних, меланхоличних очију, необич- 
не грације удова. Шпањолка, медицинарка, професорка, 
правник, архитекта појавиће се ускоро у масама; она има 
над сличним женама у Европи, не само љупкост неку 
која је изгледа од старина остала, него и своју необичну 
телесну лепоту толико чисту, и велику, да је често тра- 
гична.

Крај свега тога, међутим, Мадрид,37 у ноћи, припада 
мушкарцима, и у њему се38 појављује углавном, мушки 
свет (за то и најмањи чиновник налази пара). Око39 ка- 
фана, барова и дансинга ври од лепих жена, лептирица 
чија крила младеж и старкеље посипају златним прахом.

У „Палас хотвлу“ (800 соба) за једно вече, скупи се више 
лепих жена него другде за сто година

Кад се улази у Мадрид, ма из ког краја Шпаније, на 
стењу, око друмова, исписана је, црном фарбом, реклама 
водича по Мадриду (т посће).м У тој књижици, облика 
као неки невини водич по Београду, саопштава се све оно 
чега нема у бедекеру (у водичу Барцелоне прва страна 
почиње са љубављу за 2 пезете =  14 динара). Па ипак, 
Мадрид41 нема онај морбидни42 живот ноћни, проституције 
и пијанства, који је главна црта на иначе,43 преподобном 
лицу великих, европских градова.

Мада су вина шпанска тешка као ракија, у целој јед- 
ној ноћи у Мадриду не попије се толико колико само у 
једној варошици крај неке француске44* цркве. И, мада 
је полусвет шпански неупоредиво елегантнији и лепши, 
од оног језивог на Монмартру и претенциозног на Мон- 
парнасу, у Мадриду није ослобођен свих обзира и45 још 
мање несносан. На терасама ,,Чикоте“ седе праве лепотице 
и тај мондени бар, са скупоценим аутима, изгледа према 
сличнима у Берлину права школа љупкости, уздржљи- 
вости и лепог понашања. У дворанама „Гонга“ игра се са 
играчицама што имају очи као цвет „даниноћ”, а понаша- 
ње без грубости. У „Амбасију" човек може помислити
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да је на састанку неких ншанских принцеза што су се 
повампириле на вест да су у Мадрид допутовале оне „мис“, 
кукате, кривоноге, међу којима треба да се изабере „нај- 
лепша“ жена Европе. У сваком случају46 у шпанској стро- 
гости, Мадрид у ноћи47 има онај уздржани хук разврата 
који је био леп у доба барока.

Пред зору, дабогме, сва та лаж  блиставе ноћи постаје 
ужасна ако48 се зађе у сиромашније крајеве где се изме- 
ша са животом саме породице.

У мрачним улицама где49 отац и мати и кћерка50 спа- 
ваЈУ У51 једном кревету, на прњама, и Мадрид у ноћи 
само је језива слика дна онога што у штампи долази под 
наслов: Светлости и сенке „велеграда".52*

Па ипак, крај свега срамног и бедног у тој сребрној 
реци шпанске музике, дама, које привлачи само пезета, 
андалуских кастањета и коктела, лепота и тих шпанских 
жена је толика да се таква ноћ у Мадриду чини скоро 
светла и чиста каква је, при томе, још само у Венецији.

Тек пред зору Мадрид се стишава. Тада полазе кућама 
и просјаци, прави слепци што по ћошковима53 по свој Шпа- 
нији, свирају, тихо, у гитару.

Ударајући штапом о калдрму54 они пролазе кроз Ма- 
дрид, сами без пратиоца. Нико их не дира. Сваки им се 
уклања при пролазу, преводи55 их преко улице.56

И ја сам узео тако једног под руку, то вече, у гун- 
гули, пред тако званом „Кућом телефона“, централом, на 
главној улици, где се силази у препуне возове метроа.

Помислио сам, ето, треба само да се деси нека ситни- 
ца, па бих и ја могао изгубити очни вид, и ова ноћ мо- 
гла би да се претвори и за мене57 у вечну ноћ. Разврат, 
или смерност живота била би тада иста. Мрак у коме се 
ништа не види и по ком се корача, ударајући штапом о 
асфалт у ритму пасодоблеа. Петом о пету, тако, да се 
далеко чује у ноћи Мадрида.

АТЕНЕО ДЕ МАДРИД

Иронија је, трагична, да се у данашњем Мадриду, са 
подземном железницом, аеродромом, кућеринама до петна- 
ест спратова, иберо-американским банкама, слути и онај 
Мадрид од пре сто година, са барокним црквама, великим 
парковима усахлих фонтана, кринолина и црним чипкама. 
Још више, да је Мадрид, раднички, видан у предграђу 
старих улица, са разапетим вешом, пролетерима заспалим 
по клупама, неокреченим зидовима исписаним са „муера
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Хитлер“. А да се уопште не види више онај Мадрид шез- 
десетих година, прошлог века, мада је тај Мадрид васкрсао 
у данашњем.

Једино стара зграда просветног друштва „Атенео“ као 
да је из тога света. У мирној улици, из оног времена, она 
личи, много, на старе куће наших просветних установа. 
Улазећи у њу имао сам утисак да залазим у Матицу, или 
у стару нашу Академију, са плеханим олуком и трошним 
великим прозорима. На степеницама њеним, чинило ми се 
да се пењем на први спрат у собе Друштва хрватских 
књижевника.

Степенице њене дочекале су ме скромно, старе и др- 
вене фотеље су биле превучене црвеним плишом, а слике 
по зидовима сличне нашим.

Па ипак сам се налазио у срцу правог Мадрида, јер 
историја ,,Атенеа“, његове библиотеке, његових предавања, 
његових председника, политичких бораца, чувених шпан- 
ских писаца, слободара, то је историја главних духовних 
покрета у Шпанији.

У тој старој, скромној згради, у којој је  и данас глав- 
ни стан, Унамуна (кога сам интервјуисао тек у Саламан- 
ки) још живи дух оног доба када је дизао буне генерал 
Прим, гушио их маршал Серано и држао о њима ватрене 
говоре Кастелар. Зачуђено сам гледао на њима крагне и 
матттне и фризуре наших писаца и политичара седамде- 
сетих година. Запрепастио сам се, још више, што сам на 
тим портретима налазио страшне сличности са нашим љу- 
дима. Виси тамо један Богобој Атанацковић, има тамо 
један Вук Врчевић, два Полита и један Јован Ристић, 
са бакенбардима, што би се рекло „пљунут он“. Пошто 
сам, већ пре подне, био забезекнут невероватном слично- 
шћу председника шпанске владе г. Азање1 и Тоше Ма- 
нојловића, мал нисам пао са столице кад је ушао Унамуно 
и личио, невероватно, сасвим, на слику Ђуре Даничића. 
Чак је и белу огрлицу кошуље носио ван прслука и имао 
златне наочари.

Али кад уђох у концертну дворану осетих се сасвим 
нелагодно. Све је било као и код нас, пре педесет година. 
И позорница, и зидови, и позоришна завеса. Што је нај- 
лепше, међу студентима, и студенткињама, наша лица, жи- 
ва, данашња лица. Чинило ми се да неке познајем, да сам 
их пре неколико дана у Београду, видео. Исти смех. Један 
шешир бацају од руке до руке. Редитељ излази на позор- 
ницу и хоће да говори. Диже се паклена ларма и смех. 
Види се само да гестикулише. Све је  тако весело. Не дају 
му, од шале, да говори. Неки су поседали око позорнице, 
и на позорницу. Они издаље, пгго стоје у дну дворане 
вичу им да седну.

426



Та сличност ликова, косе, очију, смеха, то вече, била 
је као нека дубока мистерија. Био сам потпуно пренера- 
жен тим. Од Сан Себастијана већ, до Бургоса, пејзажи 
су били нашима слични. Понегде ми се чинило да воз 
излази из Зиданог Моста.

Био сам љут на себе самог што проналазим, и сад, 
те сличности. Сетио сам се, подругљиво, неке бабе из 
романа Анатола Франса што је тако, по галеријама фио- 
рентинским, на сликама, налазила своје покојне.

Као што смо ми, некад, приређивали „беседе“ са ди- 
летантском представом, националним музичким програмом, 
тако су то и Шпанци некад радили, па то данас, због 
политичке борбе, опет раде. Атмосфера и публика је иста. 
Мадрид, који се тако мало познаје.

Музички програм, међутим, раскидао је ту језиву мре- 
ж у обмане о сличности у свету, о јединству грозном из- 
међу и најдаљих предела, о неком безумном премештању 
не само идеја и епоха, него и ликова и навика.

До дна душе потресла ме је канцона Гверера Мг т- 
еја, али сам широм отворених зеница слушао колико у 
тим песмама одјекује неки мотив битољски. Затим нам је 
басиста Торес Калво певао из народног, позоришног ко- 
мада Исељеника, песму о Гранади, сав јад и тугу за по- 
стојбином, у којој је јаукало нешто босанско. (У шпанским 
песмама остало је много арапског што их чини сличним 
нашим, балканским. Фрула и бубањ иду уз песму, а „ду- 
боке“ песме „сап1:е јопс1о“, сасвим су сличне македон- 
ском и босанском лелекању. Један Кордовез певао ми је 
као Арнаутин.)

После нам је Лаура Сантелмо играла.
Велика, хнпанска уметница, у црној вечерњој хаљини, 

била је дама која је, у фотељама старих кутова ,,Атенеа“, 
говорила уморно о Лондону, Паризу, као и све лепе жене. 
Није веровала да постоје тако страшне сличности какве 
сам налазио. Ужасно је било само то што јој нисам могао 
рећи.

Док је маестро Баренечеа свирао, сјајно, Гојеске Гра- 
надоса, Лаура Сантелмо пресвукла се у хаљину од плавог 
сомота, сасвим припијену уз тело. Пребледела, ћутала је 
све више. Спремала се да игра.

Пупиле јој се укочише, груди јој задрхташе, тихо је 
нагла, на лево, љупку главу. Кастањетама почела је све 
јаче да хвата ритам.

Гитарист јој је, као хипнотисан, гледао у ноге и ша- 
путао јој нешто. Танго „бе Сћ1с1апа“, који је играла 
одузимао јој је дах. Чуло се, јако, како дише. У бури 
пљеска морала је да понавља.

427



Изнемогла, за време интермеца, Албениза, мутним 
очима одавала је тајну сваке шпанске играчице. Игра је 
за њих што и љубав. Затим је устала, да задрхти, у Бо- 
леру  од Равела.

Први пут, гледао сам, изблиза, то превијање тела, те 
ударце потпетицама, то дрхтање груди што шпанску игра- 
чицу тресе као кад град удара на цвет. Први пут, наслу- 
тих да је та земља, политички сва узаврела, модерна, у 
бићу своме стара и дивно заостала, негде, у основама, 
у ватри, у чулности, у жалости за уживањем. Шпанија, 
сва у цвећу.

Мада је била прошла поноћ, на првом спрату, у библи- 
отеци (150.000 књига) студенти, у кошуљама, још су ради- 
ли. Под зеленим лампама, без обзира на опојне мелодије, 
будући шпански инжињер (шпански су инжињери преко- 
пали Анде, зауставили реке у Бразилу итд.), бубали су 
формуле. Понеки, међу њима, грицкао је комад лимуна; 
то му је било остало од вечере: хлеба и шоље чаја који 
разносе послужитељи. У библиотеци се ради од 9 пре 
подне до 1 после поноћи.

Кад, после, одосмо на вечеру, мој млади шпански при- 
јатељ, Гонзале Калдерон, дуго ми је обећавао да ме води 
да једемо неки шпански специј алитет, из Сеговије. Вино 
нам наточише из меха. Као код нас у приморју. А шпан- 
ски специјалитет из Сеговије било је: прасе на ражњу. 
Кад нам после дадоше шпански „ароз“ из Валенције, а 
то је врста ђувеча, почео сам већ некако меланхолично 
да жваћем. Никуд дакле није могуће отићи, а да се не- 
што давно познато не нађе?

Тако завршисмо вечеру и надао сам се да ће бар шпан- 
ски слаткиши бити нешто непознато. Тим пре, што су ми 
се хвалили да доносе неки слаткиш, специјалитет, из Али- 
кантеа.

Био је: наша алва.
Тада више нисам могао да се уздржим. Сетио сам се 

Лале пгго је био у Бечу. „Та манте, варош као варош“ — 
причао је после — „него што сам видео тамо једног риђу! 
Као да је овај Путко из комшија-Максине баште.“

НА ПРИЈЕМУ КОД ПРЕДСЕДНИКА Г. ЗАМОРЕ

Када нам је  јављено да ће нас председник Републике 
г. Алкала Замора примити, пред вратима хотелских соба 
појавише се изгужвани фракови, катвеји, лаковане ци- 
пеле.
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Судбина је поглавара државе да им долази много више 
одела, него срца, одушевљења, памети. Као змије са лепом 
кожом коју ће после да збаце, шампиони европске журна- 
листике и путописне књижевности који су путовали са 
мном по Шпанији, спремали су се да отпузе у посету, у 
нади да ће направити сензације.

Пред полазак, међутим, јављено је да се жели да 
пдемо у оделу са улице. Тиме је у целу ствар, од почетка, 
сд стране његове, унето много срдачности и озбиљности. 
Да смо ишли у тек испегланим свечаним оделима, на 
оном ваздуху, у оној светлости, нема сумње, личили бисмо1 
били на неко погребно предузеће са фотографским апа- 
ратима.

Овако, имали смо, прво, пуну импресију величине 
неизмерног здања, у ком шеф државе прима, а после ње- 
гове скромне и ведре човечности.

На „тргу оружја“ (Р1аза сЗе А гтаз) вршила се смена 
страже, баш при нашем улаеку, у подне, врло помпезно.

Шпанија је свакако једна од најмирољубивијих др- 
жава европских, али, ако се боље погледа, у њој су на 
дневном реду и питања војничка. Пред палатом Председ- 
ника, то се, у свакој ситници, осећа.

Црвени гардисти, у панталонама, имају изглед старих 
војника из давних ратова. У великом четворокуту параде, 
смене страже изгледају сасвим лежерно, али се ипак до- 
лазак и одлазак тог одељења врши врло помпезно, са на- 
рочитим музикама, трофејама и кораком пруских грена- 
дира, иако шпански војник воли, као и француски, да 
природно корача.

Пошто нико неће рат, Шпанија има проблем да Мад- 
рид при томе не заборави и војску и зато је, бар при 
смени страже, показује. У славним униформама, са тради- 
цијама, развијеним стеговима и потмулом лупом добоша.

Али музика и музички концерт који стража, том 
приликом, даје, одузима тој слици сваку бруталну ноту. 
Свирају се нежне старе песме шпанске, рондели, канцоне, 
тако да корак војника одјекује по плочнику не ратоборно, 
неш као од фајанса. Шлемови су им као немачки, марци- 
јални, али строј .сасвим лабав, париски. Старе сентимен- 
талне песме, што непрекидно допиру из тог круга оружја, 
чују се после и кроз зидове и остају у памети. Као д:а 
топови негде грме по калдрми, али уз акорде тихе, на 
гитари.

Најтрајнији утисак, међутим, у том огромном двориш- 
ту које је видело толико. великих промена у Шпанији, 
толико историјских догађаја, драма, толике пролазности, 
то је један фриз изнад првог спрата палате што кроз за- 
жарен ваздух гледа, преко усахлог корита Манзањареса2
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у зеленило шума околних, у далеке планине, у даљине 
земље, још даље. Цео тај фриз испод прозора, из којих је 
гледало толико ликова, што су прошли кроз историју 
Шпаније, начичкан је живим ластама, што су ту свиле 
своја гнезда, па цврче и прелећу.

Са увиђавношћу коју Шпанац има, чак у неком благом 
облику меланхолије, оне су остављене увек ту, на миру 
И једино оне, сгално исте остају.

У салону предсобља председника Републике опет се 
наслути то неизмерно богатство Шпаније, њена велика 
прошлост, њено уметничко неисцрпно благо. Вазе, ћили- 
мови, слике, један мали део оног што још има у тој огром- 
ној палати која је  само један мали део раскошних споме- 
ника којих је  још безброј по тој држави, довољне би биле 
да испуне, иначе, један мањи музеј европски.

Међу групама политичара који чекају да буду прим- 
љени, посланика и корпорација, пролазе лакеји и секре- 
тари са списковима пријављених. Један господин нежног 
стаса син је  чувеног Мауре. Један крупан, са цигаретом у 
зубима, лични секретар Председника, син познатог Сан- 
чеза3 Гвере. Пред вратима, у чизмама до изнад колена, у 
чакширама од беле коже, припијеним уз бутине, са сабљом 
у пози Марса, са шлемом у левој руци, непомични гар- 
диста. У малом предсобљу, непосредно пред салоном Пред- 
седниковим, шетају шре-доле шефови његове војне куће, 
један у црној, на целом свету истој, униформи морнарице.

Пре нас биле су примљене неке даме једног женског 
удружења које су упртиле неки албум. Оне, најпосле, 
излазе.

Председник Шпанске републике стоји у средини свог 
малог салона и рукује се редом са нама. Извињава се, што 
смо дуго чекали, али даме су дуто остале.

Хтеле су, каже, да им учиним непгго што не могу. 
Неће да схвате колико сам мало свемогућ, каже са тихом 
иронијом. Упутио сам их у парламенат. Он је једино поз- 
ван да им то сврши, каж е раншреним рукама. Оне су, 
међутим, непрекидно инсистирале да им ја  помогнем, 
да ја издам наредбу да им то сврше. Као што видите, 
господо, свет нема тачне по-јмове о мојој дужности. Упу- 
тио сам их у парламенат. О, ни мало не сумшам' да ће оне 
успети, додаје са осмехом.

Као сви шпански политичари, лак на речи и одличан 
говорнмк, председник Републике у Шпанији, господин 
Алкала Замора, осваја одмах једном прецизношћу памети 
и израза. Пажљив и учтив према свакоме, он посматра 
мирно како се размештамо, како затварамс врата, како 
додирујемо ствари. Стрпљиво, као на некој географској 
карти чувени шпански откривачи, он гледа како се пред
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њим ређају државе из којих смо дошли. Посматра свет, у 
маломе, као прави Шпанац, уверен да је, пре свега, про- 
лазан и ташт. Док му се говори, слуша као неки профеоор 
хемије, врло пажљиво, а кад он говори има јако стиенуте 
вилице и не губи израз замишљености.

Лице му је врло бледо и цела појава необично при- 
јатна. У сивом оделу, за преподне, изгледа као чувени 
лекари, кад без апарата, у тону човека од света, постав- 
љају прву дијагнозу, одмеривши добро сваку реч.

У једном кратком говору, у ком је најбоље било то 
стално његово расположење благости, према свему што се 
догађа, он је једним уздржаним али жарким гласом гово- 
рио о Шпанији и њеном народу. Поносит, са једном бес- 
крајном готовошћу да призна, што припада, и другоме, 
једном цртом коју смо уопште, као најбоље, нашли код 
свих Шпанаца, он нас је уверавао да ћемо видети дивне 
крајеве и добре људе. Мада је било прилике, ни у разго- 
вору после, није рекао ни једну реченицу, у којој би се 
могла наћи ма и нијанса сујете политичке, или чак аги- 
тације.

И пре, као акгивни политичар, он је стекао нимб 
личне вредности, као човек, као карактер, у тој средини, 
где политичаре ветар односи као сухо лишће, сад, као 
највиши у данашњој Шпанији — странац то од почетка 
осећа — труди се да буде до минуциозности оно што је 
разум међу страстима. При томе, без оних очајних пре- 
тензија бомбастих изјава, које су у нашем добу уобичајене, 
не крије нимало у себи шпанског човека (говори чак фран- 
цуско „же“ као ,,ђе“) који зна да је прошао и владао 
океанима али да је свако људско дело само сен на воденим 
површинама, чак и онда кад су закрвављене. У великом 
оквиру прошлости Шпаније која се у тој палати осећа, на 
сваком кораку и у сваком куту, успева, да пред стран- 
цима, без икаквог усиљавања, укаже на своју улогу као 
истински отмену.

Мг 3{оше, представник једног великог концерна аме- 
ричких листова каји је био са нама, боље од свега другога, 
показао је ту дисхармонију која влада у главама странаца 
када је реч о Шпанији, и између свести меланхоличне, о 
жртвама и разочарањима, што сваког човека са интелек- 
том чекају, кад пође путем који води у бригу о држави. 
Између нечег вашарског у политичком животу многих 
средина, и између непрекидног низа болних и ванредних 
драма, већ вековима, у политичком животу Шпаније.

Тек што је  г. Алкала Замора престао да говори, аме- 
рички новинар зграбио га је за руку и, не пуштајући је 
више, патетичним и гласним речима подсећао га је на 
посету коју му је учинио, пре неколико година, у затвору.
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Изгледало је да ће пргај ем да се заврши у акорду 
политичке егзалтације и динамике.

Све је то, међутим, изостало, благодарећи благости 
г. Алкале Заморе који је љубазно захвалио, са осмехом, 
и кад је опет дошао до речи, рекао још неколико скромних 
реченица о својој земљи, без икаквог прелома. Остао је 
био потпуно статичан.

При изласку од председника Републике у Шпанији, 
под паљбом фотографских аларата, сви су осећали да 
односе утисак необично поовољан.

Напољу је жегло страховито Сунце, маса, са свим сво- 
јим сталежима, живот са свим својим ругобама и красо- 
тама текли су и даље око палате Председншптва. Смена 
страже је била свршена и улицом, опкољени дечурлијом, 
одлазили су црвени, почасни водови, са стеговима и јеком 
фанфара.

Али унутра, у полумраку дворана остајао је  тај човек 
као врхунац једног народа, не баш познатог, оседео, миран, 
чист као снег. Народа који је  опловио океане и континенте, 
владао светом и упознао и ггровалиј е пропасти, али који 
је увек имао једну меланхоличну, истинску елиту поли- 
тичара која је, и са једне и са друге стране, ћутала о 
својим патњама са једном горком цртом око усана.

Тих дана баш, цео Мадрид шапутао је  да ће Папин 
легат, који је био стигао, да прокуне због закона о конгре- 
гацијама председника Републике у Шпанији, чија је  по- 
родица иначе, дубоко религиозна.

Што се мене тиче, ја  сам при изласку из палате, за- 
стао за осталима да још једном погледам онај фриз на ком 
су непрекидна гнезда ласта што пролећу стално око про- 
зора.

Колико их је тамних очгају, великих личности у 
историји Шпаније, посматрало, са тих прозора, са којих 
их сада, кад је уморан, замишљено, види и господин Ал- 
кала Замора.

Стотине годива пролазе. Оне остају.

ХИТЛЕРОВ ЗНАК У ПРЕДСОБЉУ ШПАНИЈЕ

Кад се уђе у Шпанију, кроз њено раскошно предсобље 
Сан Себастијан, чека путника једно запрепашћење: Хитле- 
ров знак по зидовима кућа и цркава у селима и вароши- 
цама.

Истина цео тај крај северни, поред Океана, разликује 
се јако од остале Шпаније. У њему нема црвеног цвећа,
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него падина расцветаних воћака, нема плавих глицинија 
нгго висе са балкона, него пашњака на брдима. Место јуж - 
њачке Шпаније, зеленило наше Словеначке, фабрике, дим, 
мирис угља и често магла и киша. Ипак Хитлеров знак, у 
данашњој Шпанији, тако је неочекиван.

С једне стране, кад се уђе у стару варошицу Толозу, 
самостан језуитски, разбијен, без прозора. Празан, без и 
једне главе „синова Исусоваца" (ћгјоз <3е Језиз). Непре- 
кидне баште са кељом. Читаве вароши фабричке, гарави 
зидови радничких станова. Радничког света толико да се 
буржоаски живот и сеоски скоро и не види. Са друге 
стране, скоро на свакој кући испод багрења, Хитлерова 
„свастика“ (кукасти крст, стари индијски симвош).

Код вароши Зумагаре, пред старом црквом читав ле- 
гион црних попова, на улици и по клупама, а са друге 
стране веш у прозору и радничка колонија. Запуштен 
крст крај пута у камену барокном.

Па онда на самој цркви код Лагаспије, опет знак Хит- 
леров, овог пута кречом, по свим кућама.

Бела стада, све чешће, по брдима. Мирни, безбрижни 
железничари по станицама и милиција у црвеним чакши- 
рама, са баскијским береима. Па онда опет, у вечеру пуном 
црвених и модрих облака, крај друмова јабланова, тај 
хфни знак по кућама и  крововима, кукасти крст.

Пуна величанствених, драматичних пејзажа, та се- 
верна, шпанска провинција, богата индустријом, богата 
уопште, затуцана и фанатично католичка, после толиких 
грађанских ратова против Мадрида, опет се узнемирила.

Засебна својим пејзажима, она се давно сматра засебна 
и племенски. Потомци прастановника, једини крај који на 
шпанском полуострву није стопила романизација римских 
времена, кроз цео средњи век у борби за свој селаратизам 
и правице, она је у 19. веку стално газила по крви у бу- 
нама против централистичких устава, против династије а 
за свог претендента Дон Карлоса. У борби против леви- 
чара, за цркву, против централизма, за федерацију, за 
откидање од Мадрида, та баскијска провинција била је  
најгора казна божија за Шпанију. Грађански ратови, пре 
свега другог, били су узрок да је велика Шпанија толико 
заостала.

Данас, трчећи за тим знаком Хитлеровим, ја сам дошао 
до следећих импресија.

Баски су збиља ту, дуж  Океана, преко два милиона и 
нема сумње они су прастановници. Преврћући њин нера- 
зумљиви дијалект, као речи Сшгризсоа (име провинције) 
Ешсабипас (име наречја) или Еита1асагге§иу (име њиног 
генерала) помишљао сам на сличност тих звукова можда 
са етрурским? После на једно>ј изложби ископина из Мек- 
сика,1 у Паризу, на сличност са речима индијанским, из
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времена Инка. То гогје никаква теза, ни омаловажавање, 
него пролазна, али дубока импресија. Веза свих праста- 
новништава2 одељених данас Океаном.

Прастари, с једне стране, Баски су данас, врло мо- 
дерни. У Француској, дуж Бијарица и Сен Ж ан де Луза, 
они су народ репрезентације за хотеле, играју, свирају у 
дипле, дижу тегове. Тек са реггубликом добили су, у Шпа- 
нији прави апетит сепаратизма.

Дивни својом мускулатуром, и жена и људи, истуре- 
них груди, балетског корака и у својим дрвеним ципе- 
лама, рибара и сељака, Баски још нису Шпанцима анти- 
патични. Њина капа, бере, необично је раширена по Шпа- 
нији. Учинило ми се да ће то постати ошпта ношња се- 
љачка и радничка на територији целог полуострва и да 
је то можда већ.

Њин Паолино, боксер (по имену Уздугун) постао је 
тих дана народни херој јер је тукао Пјера Шарла, шам- 
пиона Европе, свих категорија.

Али шта ће бити сутра?
Шпанија, реалност већ вековима, засада сматра све 

што се тамо догађа узнемирењем схватљивим једног краја 
који је  више од свих других затрован агитацијом све- 
штенства и традицијама.

Али у поворке социјалиста већ је пуцано, мртвих већ 
има и вике у парламенту и интерпелација.

Шта онда ако из тих брдовитих, индустријски тако 
важних крајева, духне још једном олуја „карлизма"?

„Католици смо и монархисте“ — одговарали су они на 
питања. „И карлисте, и карлисте" довикивали су друти.

У Ескоријалу — и то је карактеристично — на једном 
слету баскијских студената, кад су сазнали да сам стра- 
нац и да пишем у новине дошли су ми студенти сами и 
понудили значку: За универзитет баскијски. (Кад би се 
само на том свршило.) „Ми нисмо Шпанци, ми смо Баски, 
ми хоћемо засебну државу, засебан универзитет.“ То су 
ми довикивали кад сам им рекао да је Шпанија вечна, да 
је велика, да би таква једна мала држава била бесмислица 
и националистички апсурд и да је  Баскија можда болна 
прошлост достојна дивљења, али да је Шпанија не само 
политичка, економска и европска реалност, него и идеал. 
Они су ми противречили зажареним очима.

Од свега тога остаје тежак утисак. Васконски сепа- 
ратизам, данас је још само једна турисгичка атракција при 
улазу у Шпанију. Прасак неколиких бомби, неколико по- 
литичких убистава и парламентарних говора. Мадрид, у 
горком напору да отаџбину преобрази и сачува, сав у по- 
лету и  заносу мирно и стрпљиво чека да се и тај крај 
стиша.
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Знак „протестантског папе“ изгледа у душама като- 
личког васконског сељака и свештенства апсурдан. Па 
ипак, он је већ ту на кућама и црквама. И носи у себи и 
друге символе верског заноса и „карлизма“. Није ли то 
знак једне нове трагедије Шпаније?

Засада, имао сам само импресију једног старог, чудног 
узнемиреног племена. Гледао сам њину тешку ванредну 
игру лоптом што се зове пелота. Атлете, а сви су ти Баски 
атлете, како дижу страшне тежине. Морнаре, дивне њине 
морнаре што одлазе лађама. Скокове њине у игри кад 
изгледају као Румуни (сличност брдских народа), играјући 
уз фрулу.

Као дубоку сензацију понео сам из тог краја Шпа- 
није, модерне, електрификоване, индустријски богате, са 
радничким масама, утисак непролазности традиција, не- 
видљиву снагу верске оданости старим црквама, обичајима, 
па чак и том језику, бесмисленом у веку у ком живимо.

Кад сам први пут ступио у фронтон, дворану за игру 
пелоте, уз дерњаву кладионица, одјекивала је демонстра- 
ција баекијских сепаратиста. Скоро дете још, један дечак 
прилепио ми је на шаку знак Хитлера. Изгледао је као 
играчка.

Па ипак тај ме је знак пратио по целој провинцији 
баскијској.

Апсурдан, али упадљив као нека мала застава јапанска.

АРАНХУЕЗ

„Ј1епи дани у Аранхуезу ето прођоше. Ваше кра- 
љевско Височанство не напушта га веселије. Ми смо уза- 
луд били овде . . . “

Тако почиње педантна, Шилерова,1* немачка драма, о 
несрећном, шпанском инфанту Дон Карлосу.

Ни код једног шпанског места нисам имао утисак да 
се враћам некуд, где сам већ био. Док смо јурили праш- 
ним друмом ка краљевском летовалишту Аранхуезу, осе- 
ћао сам и то.

„Дон Карлос“ је био највиша атракција бечког Бург- 
театра2 пред пропаст Хабсбурга и пред рат. У3 оној сло- 
венској студентерији која је ишла да -слуша слободоумне 
тираде што их, на позорници, говори маркиз Поза, своме 
господару, Филипу II, шпанеком краљу, био сам и ја.

Филип II (данас4 за мене, највећа личност шпанске 
историје, једна од највећих у човечанству уошпте), био 
нам је тада отужан, а његов несрећни син,5 који је умро
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у затвору, као противник свог оца, имао је за се све више 
симпатија. Не треба ни додати да смо били очарани про- 
грамом за усрећавање човечанства који је редовно одекла- 
мовао маркиз Поза.

Од свега тога остаде ми замисао тог летовалишта крај 
Мадрида и дворац Ескоријал,6 идеја о једном меланхолич- 
ном, шпанском врту, у ком опада лишће. Једно име које 
сам у животу иначе ретко понављао: Аранхуез.

Требало је да дођем лично у Шпанију и да изиђем 
из кола пред сводовима улаза у тај краљевски врт, па да 
се уверим да7 стварност, обично, није тако лепа као тај 
сан који стварамо себи, при замишљању, неке далеке 
земље, на основу два-три неизвесна податка.

Да ме зачуди колико је  мало оно што је довољно 
знати и о најдраматичнијим личностима у прошлосги, па 
да нам у машти носе прецизне и бледе црте које су имали. 
Филип II један уместо8 свих осталих, довољан је  да буде 
незаборавна медаља Шпаније, а његов Дон Карлос да 
представља, сам, ту меланхоличну слабост болесног Шпан- 
ца који9 је до смрти слабуњав, у10 ашшалном животу, као 
цвет.

Познавати тог оца и сина значи удисати Шпанију 
издалека.

Упознати Аранхуез, то је наставити као спиритист, 
онај дивни врт у сну који смо гледали у мрачној, далекој 
соби, у младосги. Кад га најпосле налазимо пред собом, 
са небом, водама и шумом у природи збиљској, видимо 
да му мирис давно знамо.

Одмах у првим собама, кад уђосмо у сахарски врео 
Аранхуез, наслутио сам страшну разлику између просте 
омаре околине, тамо напољу, пгго ме беше ознојила, док 
сам обилазио дворац споља, и трептавог света болне про- 
лазности,11 пгго је још трајао у дворанама Аранхуеза, хла- 
довитим, као и сенке у нама. Ту, где је и за најмоћни- 
јима12 остао само прах, полумрак иза спуштених свилених 
завеса,13 и тишина, и оно што је било напољу, и стварно, 
чинило се обмана и празнина.

Аранхуез, то су били ти вртови,14 преда мном, ванред- 
них фонтана, дрвореда, тамних хладњака, читави зидови 
жутих и рујних ружа, дуги ћилимови зелене траве, прос- 
трти дуж воде Таха,15 до неба. „Аранхуез“ биле су и 
мисли, тај осећај да у мени постоји мрежа мисли којом 
још једино, као очаран, и изнемогао, захватам тај бесми- 
слени живот у  коме стално трепери, као ова светлост, кроз 
засторе, дрхтање сна.

У средини Шпаније, рудника гвожђа, електричних 
возова, висоравни засејаних житом, у средини гомила оз- 
нојених што су жвакале, дрилчиле,16 и хркале, шта ме се
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тицала, најпосле,17 та прошлост и меланхолија над Дон 
Карлосом, и тај врт који је цео у слаповима цветова?

Па ипак, то је била права Шпанија, та меланхолија 
и смрт, ти цветови што опојно миришу. И мада је без 
икакве везе било са мном, као18 да присуствујем, ослуш- 
кивао сам, како исповедник Дон Карлосу говори:

„Лепи дани у Аранхуезу, ето прођоше. Ми смо узалуд 
били овде.“

Сред читаве једне велике државе и земље, сред чи- 
таве прошлости једног великог народа, сред читаве збиље 
једне простране, обрађене, индустријске земље, слушао 
сам шапат католички,19 да је све таштина.

При улазу у Аранхуез имао сам тренутак слутње пра- 
ве Шпаније.

♦

Већим делом, дворац Аранхуез20 дело је бурбонских 
неимара и вртлара и зато се многим писцима чини вер- 
саљски. Ја сам у њему волео етрогост Филипа II,21 који 
му је дао основне облике. Волео сам у њему раскош при- 
роде коју је гледао тај човек, скоро узет, годинама погну- 
те главе, при раду, у својим дворанама за рад, чији је 
патос био од цигала.

Потпуно шпанска чинила ми се та раван, између 
Мадрида и Аранхуеза, висока преко пет стотина метара 
над морем, у врелом песку, припеци и прашини. У раскош- 
ним дворанама дворца већина писаца видела је луксуз, ја 
неку скромност, да не кажем сиромаштво. Понегде, дрвени 
прозори, просте тераее, бокори јоргована, учинише мм се 
сасвим једноставна сеоска удобност. Најбоље, ту, било је 
то мртвило вода, тај мирис еенокоса запуштених башта и 
путања, та оронулост кровова, изнад зидова ружа.

О смрти, а то је најтеже, научи се у Шпанији мисли- 
ти, природно и без устезања.

Најлепше у Аранхуезу је, што се, Аранхуез22 као 
сред вреле пустиње, налази оа својим цвећем, бокорима 
јоргована, мртвим фонтанама, у загрљају две реке. Тахо, 
једна од оких река чије већ само име стишава, протиче 
дуж целог врта, лугова, цветних леја, алеја топола и 
кестенова високих до тридесет метара. У неочекиваном 
зеленилу, на тој мркој, усахлој равни, ти вртови, пуни 
барокних кипова са чесмама, те дворане с23 драгоценим 
порцеланима, мраморним огњиштима, скупоценим намеш- 
тајем ампира, имају сталну24 хладовину и мир биља кад 
је на води.

Благо пролеће Аранхуеза, који је заснован испрва за 
опоравилиште једног витешког реда (бе ЗапНа^о) привла-
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чило је  међу25 тим крунисаним, шпанским главама, пре 
свих осталих, болесне и љубавнике.

Аранхуез, то је као натпис за онај чудни живот пгго 
је  почео у сироманшом племству и завршен у раскошном 
господству над Шпанијом и срцима краљице Лујзе и кра- 
ља Карлоса IV — господства26 дон Мануела Годоја, „прин- 
ца Мира" њиног миљеника.27 Аранхуез, то звучи28 као 
тајна и меланхолична реч тог трокута, чију љубав нико 
протумачити неће. Остаје фантазмагорија једног врта сред 
врућег песка, крај реке која је дивна кад се вече спушта.

Тај Тахо, меланхолична река Европе, што лагано тече 
кроз зажарене равни и песковите пустоши Шпаније и 
Португалије до Океана, он ме је дочекао у зеленилу 
Аранхуеза.

Филип II хтео је из тог врта да начини луку, откуда 
би се шпански бродови спуштали до мора, после присаје- 
дишеша Португала.

Имао је жудшу да ствара целине.
Кроз поља ружа, вртове јасмина29 крај полумрачних, 

хладовитих алеја, испод високих кестенова, у широкој 
води руменој, пуној муља, остао је тај сан бродоградитеља. 
На једној клупи ја  сам све вшпе читао о том човеку пгго 
је могао једва да се миче и што је да би стигао у пролеће 
до Аранхуеза, морао да употреби носила. Крај Петра Ве- 
ликог тамо на најсевернијим језерима, овај човек, као 
сен, све се више оцртавао на карти Европе коју волим.

Ситан мрав на шој, ја сам ето стигао и до ових базена, 
где је хтео да сазида галије хнто би пошле Тахом и океа- 
нима, око света. На једној клупи, где су сад руже цветале, 
на месту тог привиђеша, у мислима, и ја  сам се спуштао30 
том реком.

Дуж воде биле су терасе рееторана у даљини. Бокори 
јоргована што се спуштају у реку. Радио је свирао. 
Увече31* кад се ти ресторани претворе у дансинг, чује се 
тихи крекет жаба.32

На путу, пред дворцем, појави се прва афричка слика 
што је долазила ко зна откуд с Југа. Караван камила.

Нисам могао да се одвојим од реке. Она ме није во- 
дила истина грандиозним делима, али бар кратком тре- 
нутном сну. Сонетима Камоенша.

У мислима пратио сам цео ток те воде. Аранхуез сам 
сад већ знао, али каква ли је боја утоке тог великог воде- 
ног пужа, Таха, пгго је на себи носио сен, мени најмилијег 
песника. Оног33 што писаше:

„Да је љубав ход самоће, у гунгули гомила.. .
Да је у нама нешто, што однекуда поста, некуд прође 

и ко зна зашто у срцу нам гори. . .
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Да хватамо тако, с дана у дан, од године до године, 
нешто што је  нингга и34 одмиче што смо му35 ближ е. . .

Да нам остаје увек један тужни друт — и кад бисмо 
још толико живели у беди — та жуд за срећом.“

ЕКОРИЈАЛ1*

При поласку из Мадрида било је сунчано јутро. Изу- 
мрла предграђа, па затим друм међу багремовима. У да- 
љини снегом покривени врхови Гвадараме.

Из вароши излазе, у поље, читаве колоне школске 
деце.2* Железничком пругом пролазе, начичкани, шетни 
возови. Била је недеља.

Аутобус3 јури по асфалту, друм се пружа у даљини, 
диже се и спупгга, као да се возимо стално по немирним 
таласима. Такви су путеви скоро свуд у Шпанији. Кола 
добију покрете летења у вис, затим у дубину. Аутобуси4 
се стално дижу и спупггају. Пролазимо крај башта које 
су већ ван вароши. Крај ресторана на друмовима. Крај5 
ограђених ловишта. Престижу нас мотоцикли. Као што 
шпански сељаци узјашу6 на магарца, или мазгу, по дво- 
јица и тројица, тако се и трговачке калфе возе7 утроје на 
мотоциклетима.

После четврт сата, у даљини се указују, голе, мрке 
падине једног брда и на њима још мала слика чувеног 
Ескориј ала.

Јуримо по висоравни кастиљској и једва стижем да 
бележим да је око нас лепо жито и да пред нама трепери 
један лептир. Да је крај друма био неки пчелињак и да 
друм почиње полако да се пење на брдо. Крај друма не- 
прекидно се бели неко лепо, пољско цвеће, у плавим тра- 
вуљама. Личи на наше мириене, дивље руже које цветају 
код нас о Духовима. „Како се зове ово цвеће“ — питам 
свог шпанског пријатеља,8* ,,Нагга“ одговара ми он из грла. 
Путујемо у шпански Ватикан, мислим у себи, а све је ово 
у Шпанији око нас Сахара и Арабија.

Под гранитом брда на којем је манастир, све је ближе 
зелена шума и огромни квадрати двора и гробова шпан- 
ских краљева. Дивна, зелена раван испод брда личи до- 
некле на равницу испод Асизија,9 али колика је разлика у 
бојама, у људима, па и у светитељима. Плаветнило неба 
овде је као олово. Брдо је као да се по њему разлила 
вулканска лава. Зеленило дрвећа има неку боју која је 
истина зелена али која може бити и црна. У травуљинама 
дуж пута једино се црвене булке и плави се неко пољско,
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ситно цвеће. Испод дрвећа на утрини виде се бикови које 
гаје за борбу. На друму који се пење све више лежи сенка 
багрења и бело цвеће багремова.

Ескоријал се појављује на брду пред нама као огромна, 
четвороугаона грађевина. Има неку песковиту боју која 
је непроменљива и кад Сунце сија и кад пада киша. Ес- 
коријал је сазидан од гранита иако изгледа као да је од 
песка. Безмерни, барокни замак има мало сличности са 
старим деловима Ватикана, али су сви католички мана- 
сгири слични овим зидинама пгго се дижу пред нама са 
прочељем од 207 метара, 16 дворишта и 2673 прозора. 
Краљевски двор, са непрегледним редом монашких ће- 
лија. Богословима шпанских семинара, родом са села, ње- 
гово кубе, у висини од 107 метара, чини се да допире 
охоло до неба. Стари, шпански писци називали су Еско- 
ријал осмим чудом света. Неколико пута имао сам жељу 
да видим које је било седмо чудо, које шесто, које пето, 
четврто, треће, друго и прво чудо света?10*

Лепота те грађевине, тврда је и строга, интелектуална. 
Зато што је подигнута међу тим каменитим, пустим брди- 
ма, изгледа вечна. Положај Ескоријала тим је лепши 
што се тај двор, и самостан, и гробница краљева у исти 
мах, налази хиљаду и сто метара над морем.11*

Мадриђани12 зидају летњиковце у околини Ескоријала 
и неће дуго проћи13* па ће цео тај крај постати ваздушно 
бања мадридских бакала. Дут ред њихових14 аута, неде- 
љом, већ се пео, до ескоријалских шума и околних брда 
и застајао пред баровима, пред Ескоријалом, у алеји кесте- 
нова. У прашини која се дизала за колима, сретали смо 
фратре који су силазили с брда и који на мантији носе 
два пришивена, црвена срца.15

Капија Ескоријала тешка је и велика, она је сва 
окована огромним16 гвозденим клиновима. Унутра је један 
засебан17 свет, одељен од спољног решеткама и вртовима. 
У безмерној грађевини потпуна је тишина. Иза манастира18 
у брдовитом крају,19 нема насеља. Онамо је  бескрајан 
видик у Шпанију доле,20 са сваког прозора.

Као стадо оваца, воде нас21 по дворанама и собама22 
где су некада живели шпански краљеви, са краљицама, 
инфантима и инфанткињама. Застаје се и дискутује пред 
раскошним тапетима, пред кинеским вазама, пред сато- 
вима који су стари неколико столећа, пред свиленим фо- 
тељама и оружјем на зидоаима. У апартманима Карлоса IV 
дуто се загледа један мали црнац,23* аутомат, који у трбуху 
има24 сат. Праву сензацију изазвао је улаз у један мрачни 
кабинет, са сандучетом од плавог велура. То је био нуж- 
ник краља Карлоса који је сместа фотографисан. Снимци 
су још истог дана послати, хитно, редакцији „Њујорк Хе- 
ралда“.25
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У оном крилу зграде где су одаје Филипа II све је 
намештено скромношћу26 неког монашког сиромаштва. Под 
по собама је хладан, од црвених цигала. У ложници ин- 
фанткиње Изабеле, кћери Филипове, последњи пут, на- 
лази се још траг неког богатства. Женска постеља27 је 
мало раскошнија, на зидовима има слика, а у једном 
ћошку стоји мали клавихорд, од оних, који су се, у оно 
доба, звали „виргинали!“.28 На зиду још виси Исус те ин- 
фанткиње, од слоноваче. Под шим је мала клупа, клеча- 
њем утрта.29

Филипове собе, које се ређају затим,30 без икаквог су 
украса, у  хладном камењу31 и црвеним циглама. Једино 
престона32 дворана велика је  и раекошна као неки шпан- 
ски оклоп. У њој је  рат, злато, и стегови. Филипова33 
носила, столица од простог дрвета и коже. У тој столици 
су га преносили и у тој столици он је34 путовао. Реума- 
тичан,35 скоро узет, он се ипак стално кретао око36 те своје 
гробнице и оставио је утисак — и у тим носилима — као 
да је  прелазио Алпе. И у њему је била, велика издржљи- 
вост кљастих људи. Дуж зидове, иза те столице, стоје и 
сада37 поређани, огромни, оковани, путнички кофери, оног 
времена.38

Хладан, манастирски ходник води у библиотеку кра- 
љеву која је сада једна велика соба,39 са подом од цигле, 
у мирису пергамента и векова. Пред столом и свуд око 
стола,40 глобуси оног времена, на којима се беше тек 
појавила Америка. У орманима, повезани у кожи, томови 
дела41 Волтуријуса, Пербонуса, Арвореуса. Савремена лек- 
тира. Та дворана, да није тих књига, личила би на радио- 
нице42 неког шпанског лончара или седлара.43 Без икаквог 
украса, такв-а44 је била ооба за рад Филипа II господара 
света, кад је почео да стари.45*

У ћошку40 те дворане налази се мала Филипова спа- 
ваћа соба. Она је оасвим као неки подрум.47 У њој је 
мрак у први мах и једва се опажа постеља у којој је умро. 
На поду од цигала, крај простог зида,48 да није свиле, 
личила би сасвим на49 постеље шпанских50 сељака, које 
смо виђали у сиромашним рупама. Са те постеље, у зору, 
имао је само да спусти болне ноге, па је одмах био у 
радионици. Као занатлија, кад је почео да стари, Филип II 
није марио ни за шта друго, осим51 свога посла. Свет и 
Европа били су за њега једна канцеларија у коју је ула- 
зио, сваког дана, од раног јутра. Тек кед се очи навикну 
на таму која у тој спаваћој соби влада, примети се у зиду 
распеће малог олтара, клупа за клечање, и кандило што 
гори.52 Саевим је друга53 супротна страна Филипова стана. 
Треба само отворити врата из спаваће собе и право се54 
улази у огромну, раекошну катедралу, која је звдана по
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плану Петрове цркве у Риму. Крај постеље краљеве, на 
два-три корака, налази се ложа у којој је могао да седи 
као у неком хппанском позоришту, онога доба. Са своје 
постеље, и на самрти могао55 је тако да слуша службу 
божију и да види свештеника како клечи пред олтаром.56 
Видео је и трептан>е свећа које догоревају, у ствари57 то 
је и видео најчешће.

У барокном двору, што је доцније напуњен раскошним 
намештајем, ова простота Филипових одаја није нехо- 
тична. Она је хотимична58 као и та близина радионице и 
катедрале, собе од цигала и цркве59 у порфиру, позлаћеној 
бронзи60 и сјају тешких канделабра. Та зближеност и 
затвореност сталног писања и рада,01 у Филиповом жи- 
воту, крај једне раскошне цркве, остају62 у памети као 
прва63 апокалипса човека кабинетског посла.64 Владар Ин- 
дија, господар свега што је онда доносило злато,65 адмирал 
свих океана, Филип је водио живот у исти мах66 у једној 
скромној постељи, у радионици и носилима што су каткад 
стигла67 до Аранхуеза. Радио је свој канцеларијски посао, 
погнуте главе и погрбљених леђа, из68 дана у дан, над 
својим столом, са грозним севотинама у коленима и цева- 
ницама. А у даљини била је Европа и свет који је  тоебало 
надвладати. Европа70 коју није познавао и која је за њега 
била само једна мрска визија у неизвесним бојама. У ства- 
ри71 то је било све пгго је имао, та соба, и та црква, тај 
кревет у који се увече увлачио као болан пас који72 се и 
у сну трза. До постеље су га пратили дворски ласкавци, 
лутке са мачевима и пергаментима, али је у постељи оста- 
јао сам, са фантазмагоријом идеја и фантастичном замисли 
Европе и света. Тек каткад могао је да сиђе доле да се 
одмори, свега73 у један монашки врт. Европу, са којом се 
борио, Филип II видео је  у  жару и узбуђењу74 сна. Ову 
зграду, међутим, у којој је живео и умро, успео је да 
начини тврдом као пирамиду. У њој, систем његових мисли, 
остао је у великим и чистим архитектонским облицима. 
Имао је учешћа у плановима неимара Ескоријала75 Хуана 
Баптисте Толеђанина и Хуана де Херере.

Чак и на монашком врту, испред дворца, огледа се 
Филипова мисао76 која је хтела да свет буде као од ка- 
мена, а да у државама буде реда као у катедралама. Те- 
расе ескоријалске сачувале су геометријске облике Фили- 
пових башта у којима су некад77 боје и врсте цвећа биле 
одабране тако78 да беху сличне „најлепшим ћилимовима 
турским, или оним из Каира и Египта“. У вртовима Еско- 
ријала, стално се осећа да се стоји на зидинама бедема79 
једног државника фантастичних идеја.80 У те вртове си- 
лази се из катедрале, крај Филиповог кревета, из81 свирке 
оргуља, кроз подземне ходнике,82 са мртвачким саркофа-
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зима. То је и сада највећа атракција Ескоријала, ти ход- 
ници у цвећу*3 из гробница. Мисао о смрти, стална у 
Шпанији, постаје чиста и мирна у том делу Ескоријала. 
Ни видик, ни снежна планина,84 улево, ни мирис унутра, 
тежах иза решетки,85 не може да истисне мисао на самоћу 
и несрећу Филипа II. Ово место за дворац86 проунавали су 
и изабрали, узевши у обзир и климу, и воду, читаве ко- 
мисије теолога, лекара и архитеката. Филип II подигао је 
на том месту не само кућу87 него и гробницу.

Испод Ескоријала, почивају, под земљом88 скоро сви 
шпански краљеви и краљице. Истина под89 раскошним 
олтарима, у порфирним и базалтним зидовима, под кубе- 
том у гробници од мрамора, бронзе и злата. Дуги ходници 
од јасписа воде кроз те мраморне алеје са саркофазима. 
Отуда се иде до малих, зелених, манастирских врата која 
воде у врт. Зеленило врта види се стално из гробница, 
кроз мале решетке. Временом, у зидове је упиоано много 
златних натписа. Католичка дидактика искористила је и 
ову пирамиду90 краљева. Један натпис гласи: „Први свој 
глас, као сви, пустио си плачући.“ Други натпис вели: 
„Дани твоји као сенке пролазе."

Кад се из тог подземља изиђе91 у врт, очи у први мах 
као да ослепе. Трепавице се болно затварају под сунчаним 
стрелама. Безбројне ласте криче и пролећу око92 кровова. 
Кроз прозоре, кроз решетке, улази тешки мирис многих93 
ружа. Опет се осећа та чудна Шпанија,94 после које остаје 
само95 цвет кестенов, и тихи шум водоскока. И вода што 
се распада у безброј капљица, и нестаје као и прах.

РАЗГОВОР СА ПРЕДСЕДНИКОМ ШПАНСКЕ 
ВЈ1АДЕ Г. АЗАЊОМ

Великим се државама 
управља као што се 
мале рибе прже.

Лаоцв

Пљусак политичких чланака и политичке литературе, 
то је схватљиво, у Шпанији још није престао. И најбоља 
пера шпанска, Унамуно, Ортега и Гасет,1 Пио де Бароха, 
Марашон, и најгора, зидају ту вавилонску кулу, на којој 
сви говоре, а нико се не разуме.

Али ако је то писање Шпанаца, разуме се, често, пуно 
страсти, партијског улепшавања, или личног огорчења још 
је горе безбрижно брбљање о Шпанији странаца, који про-
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путују Шпанијом и сматрају да, при повратку могу с пра- 
вом да говоре не само о својим политичким утисцима, него 
и о оном што је сад на души читавог једног великог, и 
иначе ћутљивог, поносног народа.

За мене, инфамија којом се тако олако пише у наше 
доба о политичким проблемима, својим и туђим, и кад се 
пише за и кад се пише против, један је од главних доказа 
да је политагчка осетљивост у нашем времену опала, јер је 
помешана свим и свачим пгго у њу уопште не спада.

За мене, теорија „немешања" у  политичке трагедије 
страних народа, као и то страховито међусобно непозна- 
вање елементарних политичких података између поједи- 
них земаља, потпуно су довољни разлози да преко већине 
такозваних уводних чланака пређемо са презиром.

Никада политички морал није био у Европи нижи и 
цинизам, којим се тенденциозно* говори и пише, виши. 
Мада уз то иде о срећи човечанства затлушна дрека.

Што се тиче Шпаније, згадио сам се, не само, чита- 
јући о њој, химне које је њеном режиму писао сада један 
познати Европљанин, одлично опскрбљен, неш и онда кад 
сам читао нападе у штампи против ње, једне суседне др- 
жаве, у којој су, да би развукли по њеној влади вређали 
целу Шпанију и цео шпански народ.

Мадрид је центар сада за говоре и предавања — да 
споменем само велике париске песнике — и одличан терен 
и за огорчене памфлете, не само са деснице, него и са 
црвене ленице, да споменем само књигу Иље Еренбурга.

Најапсурдније, међутим, било је то што забуну ства- 
рају и сами шпански листови, јер сам имао прилике да 
лично доживим како изгледа једна ноћ са бомбама у Бур- 
госу и Севиљи, и пгга се од ње, у већини листова, сутра, 
направи.

Издалека, по штампи, Шпанија би изгледала као зем- 
ља, у прашини, у  којој се сви од реда млате, изблиза она 
има своју мирну реалност, у којој дабогме има тешкоће 
око уноса жетве, јер је  радна сната скупља него што сам 
сноп вреди, али ни трага од неке сталне Хотентотије. У 
њој се једе, пије, смеје и пева и нарочито игра, а по вечном 
закону и по неком добром, невидљивом реду, дабогме, по- 
негде и гладује и плаче.

*

На свом путу, ја сам по Шпанији, ишао, пре свега, 
стазом своје беде и ломио се да видим Толедо, Гранаду, 
Севиљу. Мене су, пре света, занимале тајне људског жи- 
вота, жалости које нису актуелне, снег на планинама и 
далека нека боја неба. Забадао сам нос у обичаје, ношње
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и цветове. Кад сам имао времена читао сам пшанске писце 
и гледао слике. Тек узгред стављао сам политичка питања.

Мој пут је  тако био шаренило сна, пре свега у знаку 
туризма. У њега се дим политичких бомби и вика поли- 
тичких зборова мешаху само са далека. Говор великих 
говорника слушао сам само као и клепет рода, чијих гнез- 
да има безброј на сваком шпанском селу.

Нарочито не сматрам да се за месец дана може и сме 
говорити о политичкој судбини и маски једног великог 
народа, тако мало познатог, и булазнити о томе шта осећа 
и мисли. Тим пре што ми је тај народ, за тако кратко вре- 
ме прирастао за срце као мало који, а видео сам колика 
је он тајна, сада, и колико му је страшна прошлост.

За месец дана ја  сам успео да видим много, да уђем 
дубоко у шпанску земљу и забачена села, али без поли- 
тичке тенденције.3 Моја намера није била да проучим 
шпанске политичке прилике, нити да о главшш шпанским 
политичарима спремам чланке.

Да ипак, узгред, додирујем и те догађаје и дајем ути- 
ске и о томе, то је схватљиво, и, овако, укратко, то је 
неизбежно.

*

Потпуно противне политичке идеологије, ја о шпан- 
ском политичком шампиону, не могу писати панегирике, 
али о пресудном утиску који, у данашњој Шпанији, тај 
човек оставља, не могу ћутати.

Као политичар по моме мишљењу, председник шпанске 
владе данас судбоносан је за Шпанију и као ни један други 
Шпанац, он је сфинкс у капији њене будућности. Ако 
њен данашњи режим остане мораће се рећи: Азања. Кад 
би њен данашњи режим пропао, требало би рећи: Азања.

Непознат а велик, као и његова отаџбина, г. Азања сва- 
како заслужује куд и камо више него многи други пре- 
мијери перо писаца пгго се муче да га објасне.

Редак као портрет у светској штампи, где толики дру- 
ги шампиони смештају своје политичке мудрости (наши 
стари шаљиви листови звали су их: бубнуотеке), он је 
далеко од њих интересантнији, моћнији по интелектуалним 
способностима, на већој муци јунак него и најгрлатији.

Пре него што сам дошао у Шпанију скоро му ни имена 
нисам знао. Тим ме је дубље коснуло, да у досадном европ- 
ском, политичком театру још има човека који је у стању 
да носи и овакву улогу.

Прва импресија о њему, у Шпанији, била је, за мене 
лично, врло примамљива, да у демократији о којој се 
толико говори, све зависи од једног човека.
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Противници су му посветили засебне илустроване бро- 
јеве. Међу лешинама на улици, међу сликама студентских 
немира, међу сликама сељачких побуна, убиства и палежа, 
оскрнављења цркава, полиције која ради митраљезима, био 
је постављен његов насмејани лик, хотимично нагрђен, 
фотомонтажом начињених бубуљица.

Са друте стране, међутим, понављало се: без Азање, 
анархија.

После извесног времена, учинило ми се да сам при- 
метио прву главну црту тог човека: док су други говорили, 
викали, бусали се у груди, имали визију, у садашњој бури 
на државном броду Шпаније, загледан у таласе Азања 
је имао само дубок нагон живота. Као да чита из Кандида, 
он је у парламенту држао говоре практичне и бескрајним 
шармом својих очију, под наочарима, одвраћао посланику 
који га напада: Ваше господство (зи зепопа) је лагало. Не 
заборавив, никада, основну црту, учтивост у борби, свога 
народа.

Човек шездесетих година, он је имао израз снаге јед- 
ног боксера који побеђује, макар и на поене. (Тако га и 
шпанске карикатуре сликају.)

Ожењен врло младом женом однедавна, тај шездесето- 
годишњак, један од најревноснијих гимнастичара Мадри- 
да, носи у себи једну безмерну ведрину која гледа све- 
моћна у болну и каткад хипохондричну Шпанију.

Док Унамуно, Пио де Бароха јуришају према ветре- 
њачама и говоре у тужној, светлој егзалтацији својих 
нерава, Азања, као што шпански сељаци точе вино из 
меха, налива памети у све што је жедно у Шпанији.

Шпанац је болно осетљив, Азања то никад није, Шпа- 
нац је  врео и дрхти, Азања се никад не занесе. У Се- 
виљи, у архиву Индије, један високи чиновник рекао ми 
је: он хоће да влада без срца, а Шпанија хоће срце да 
осети. Ја сам помислио: само би му још то требало.

Напротив његова моћ и јесте у томе, што усред свога 
народа он ни на кога не личи.

Обичан чиновник годинама, миран и радан, из средњег 
сталежа, најбољег међу шпанским сталежима, председник 
владе г. Азања није се ничим истицао. Као куриозум, спо- 
мињало се да учи стране језике и да пише романе. (Једна 
од његових драма давала се, са успехом, у позоришту у 
Мадриду. Да није ваљала, био би извиждан, тим више што 
је министар.)

Нико није предвиђао његов успех и његово вазнесе- 
ње ни у партији. Данас она има моћ, иако то не показује, 
тихог једног диктатора Шпаније.

Разговарао сам са људима који су га видели како сто- 
ји  на балкону, кад су митраљези клокотали, видео сам
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га изблиза како стоји кад се шали. Лице му је увек лице 
инкарнације шпанског друга Дон Кихотовог, кога иностран- 
ство криво схвата, Санча Пансе.4

Кад сам се ноћу Мадридом враћао, и пролазио пред 
вртом и стражом под шлемом, са ножем на пушци, пред 
Министарством војним, где председник шпанске владе ста- 
нује, пре него што сам га видео, дуго сам се питао како 
ли тај човек спава?

Европа је пуна сензација о разним земљама, али мало 
ко зна да су оне што су политички сад у току у Шпанији 
најдубље. У њој, последње револуције, без крви, више су 
приче него промене, али оно што је у Шпанији потресено, 
до дна, то су душе.

Као у сну једна земља и народ вековима везан за 
традиције, обичаје, доведени пред провалију новина.

Друге земље имају два-три тешка политичка пробле- 
ма, Шпанија их има сто. Све ће да их реши, кажу, Аза- 
ња. Са њима се лакомислено игра, говоре други, Азања.

Парламент је постао у његовим рукама, кажу, играч- 
ка. Он му се кези и смеје. Спроводи кроз њега брзометне 
законе за које би требала столећа. Закон о конгрегацији 
против католичке цркве, на који је одговорио енцикли- 
ком Папа, закон о аграрној реформи, закон о подели др- 
жаве и цркве, закон о цивилном браку итд.

Председник владе, кажу, у ствари не мисли више ни 
да врши изборе и Унамуно додаје: ово је криза кортеза, 
а не владе. Г. Азања на то подноси оставку и у строгој 
форми парламентарног реда долази опет на власт, после 
неколико дана. Пошто је месецима владао са два гласа 
већине.

Цела Шпанија уверена је да је сепаратизам каталон- 
ски неподношљив и да пуковник Мача, шесћ Каталоније, 
треба да иде. Што се тиче г. Азање он зове пуковника 
Мачу у госте, а Каталонцима нуди све више, тако да они 
сами повикаше: доста, доста, нећемо тако, него да будемо 
сепаратисте мање, мање. Што се тиче ситуације владе, 
већину је г. Азања имао при сваком гласању, кад је за- 
густило, баш помоћу ваздушне везе, из Барцелоне.

Као што је познато, шпанска влада г. Азање ослања 
се на социјалисте. Они су једина моћна и организована 
партија, за сада, у Шпанији и на првим изборима, после 
револуције, искористили су опојни мирис буне. Истина, 
на општинским изборима, јавља се већ, потпуно, знак од- 
ласка удесно целе Шпаније, али г. Азања који влада по- 
моћу њих не мисли да иде.

Под њиним притиском, он полако крњи „гвардију ци- 
вил“ (жандармерију одличног квалитета, рекрутовану у 
сељаштву, што има столетне традиције), али на другој
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страни ствара неку нову силу државну „трупе де асалто, 
борбене одреде“ у које ступа свакојако варошко станов- 
нинггво. Чему?

Тај цивил, обичан чиновник и књижевник (мени га 
то чини најинтересантнијим), показао се, међутим, тамо 
најјачи где то свакако нико није очекивао. Војску која 
није била, пре, ни одевена, оденуо је добро, а као мини- 
стар војни показао је како стручњаци веле, не само шпан- 
ски, него и страни, генијалну снагу. Не само авијацију, 
нова техничка оружја, него и дух у војсци дигао је опет 
високо. На крају крајева испашће све то велико, не за 
његову партију, него за Шпанију.

Нема сумње, шпански народ дубоко је мирољубив, 
али ако се идући рат зачне око проблема средоземних, 
многи ће писци писати сећања на г. Азању.

Негде, у врту Министарства војног, тај човек са ли- 
цем и покретима инжењера (пре сто година био би кано- 
ник), живи дакле свој фанатични живот модерног држав- 
ника, коме нико неће рећи хвала. Шпанија, у први мах 
револуционарне буре, ничег није имала, ни одређеног пута, 
ни главара. Кад би се о људима левице говорило и сада, 
на једну страну требало би ставити велике књижевнике 
и мислиоце, Унамуна, Ортегу и Гасета,5 Марањона, Пија® 
де Бароху, назовимо их сањарима, идеалистима, савести- 
ма, како хоћете, а на другој страни остао би Азања и 
Азања и Азања. Кад је о њему реч, под притиском много- 
бројних памфлета против њега оставимо и савест, и мет- 
нимо место великог књижевника малог књижевника, како 
хоћете, остаје ипак диван његов нагон живота, његов пра- 
ктичан смисао за употребу маса, људи, парламента, па ако 
треба и Каталонаца и митраљеза. Тек да га нема, Шпа- 
нија би видела шта је сасвим неочекивано нашла.

Нема сумње, ми не знамо откуда ће г. Азања напра- 
вити седамнаест хиљада учитеља и професора, поводом 
своје антикатоличке реформе, ако и претпостављамо да ће 
сазидати школске зграде. Ми имамо утисак да и црква 
може дуже него г. Азања да ћути и чека. Уме она да 
чека и столећима. Не верујемо ни да је  опасност са десна, 
ни аграрна реформа у Андалузији тако, како председник 
шпанске владе вели, лака.

Али, крај свега тога, у Шпанији, где је цео прошли 
век протекао у крвавим револуцијама, и где су трагични 
били сви велики родољуби, и генерали Прим и Еспартеро 
и маршал Серано, и цивили Кастелар и Салмерон, и г. 
Азања остаје човек болније и теже судбе него многи они 
што се данас по Европи славе.

Кад смо ушли у салон његовог предсобља, у жутој 
свили и плавим тапетима, са великим белим балконом, ми
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смо осећали, ма колико то непријатно звучало да и он са- 
мо наставља и грансењера, весељака Прима7 де Риверу 
који је Шпанији дао путеве какве има још само Холан- 
дија, и дебељушног, плећатог, несрећног ђенерала Сан 
Хурха, што је после пијанки ударао на непријатеља и 
жртвовао се болно, кад је помислио да је томе време, и 
све оне што већ више од једног века, у крвавим и сахар- 
ски врелим животима изгарају за ту Шпанију која се 
чини само економска потреба некима, а која је једно там- 
но, скрхано крило човечанства над Океанима.

Мирно са љубазношћу човека који се одрекао, у раз- 
говору и размишљању, сваког насиља, председник шпан- 
ске владе молио нас је да верујемо да штампа шпанске 
земљотресе увеличава. Са горким осмехом, кад смо га о 
томе питали, рекао је да понекад ради неколико минута, 
а понекад не спава неколико дана.

У дивном салону, боје дувана, он нас је позвао да 
одемо у кортез и видимо како се гласа. Смешио се.

Кад га запитасмо: рачуна ли на скору реакцију десни- 
це, узвикнуо је љутито да у Шпанији више не може доћи 
до реакције. Духовитошћу, као одличан говорник, он је 
одвратио: највећи реакционар у Шпанији то сам ја, Азања.

А није ни слутио да ми то узимамо озбиљно и да нам 
је то, лично, врло мило.

МЕСЕЧИНА НАД КАСТИЛИЈОМ

Кастилија, нарочито у околини Бургоса, пресахла је 
висораван, са местимичним степама.

Њена је земља зажарена и црвена, жедна кише која 
каткад по неколико месеци не пада. Ж ега је на тим ви- 
соравнима, лети, афричка.

Ж уте, голе падине разривене су пресушеним речним 
коритима, дуж којих се једва зелене прашни јабланови. 
На њима се плави врело небо тешко као да се топи у 
њему олово. Тај крај то је већ права Шпанија.

Над њим, предвече, одигравају се читава чуда небесна. 
Пожари, вулкански у облацима, непогоде на далеким пла- 
нинама. Жито, које је упорни шпански сељак посејао и у 
таквом тлу, као пред тучу, подрхтава, таласа се и повија. 
Сунце залази над Кастилијом као да је још увек крвава. 
Вечерњу слику пејзажа, на узвишицама околним што су 
као бедеми у свим правцима, затварају сенке старих за- 
мака и тврђава.
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Анкорво, пред Бургосом, у земљи без биља, као у 
опкопима, остаје са белим кућама, у сенкама, са неколико 
фењера, сав у бојама ноћних гробаља. Ту чудну сликови- 
тост имају, у сушним крајевима Шпаније, сва села и сви 
градићи.

Бургос, град Сида, челника пред шпанским војскама, 
у ратовима против Мавара, још увек има тишину утврђења. 
Пројуривши његовим алејама, крај Арланкона што тече до 
вароши пун песка, улазимо у стару престоницу шпанских 
краљева и тврђаву њиних најбољих ратника, кроз капију 
Матере Божије, као кроз неки штит који нас пропушта.

У старим, елегантним, чистим улицама ври вечерњи, 
лак, шпански живот.

Мушкарци стоје и пролазе у гомилицама, пуше, до- 
викују се, добацују. У прозорима и по балконима — ве- 
ликим стакленим излозима, лепе жене. Причају преко 
улице.

Светина се шета и пред кафанама, смеје се и слуша 
свирку, по ронделима парка, у ошишаном зеленилу грања. 
Над тршчаним столицама кафе ,,Нуманције“, месна отме- 
ност; у клубу, у ком су отворени тешки прозори, у плавим 
фотељама дебеле цигаре у дебелим главама.

Необично пријатно предвечерје у тој богатој вароши, 
пуној странаца. На тргу, разилазе се сељаци после пазарног 
дана. У двоколице са тешким точковима упрегли су по 
три-четири мулца и пред њих још по једног малог магарца. 
Пред старим градским капијама, као забаченим оклопима, 
пролазе јашући по двоје, муж и жена (муж је нежно држи 
за груди), а каткад и по три мушкарца на великим снаж- 
ним магарцима, покривеним шареним ћилимом, без кога 
Шпанац никуд не иде.

Загледавши се у околину што се мрачи, још једном 
ми се појављује у очима и мислима та незаборавна мрачна 
лепота кастиљске висоравни. Равнице житне и пусте које 
пресеца аефалгни друм и у даљини завршавају са обе 
стране, планине и лети под снегом. Зажарени ватромет боја 
на дану, и хладна, болна вечерња тама вечне горчине.

Вративши се у варош, кроз веселе терасе кафана, цве- 
ће леандра, мирис јасмина1 и тихе фењере, одлазио сам 
катедрали, чувеној катедрали, којој сви трче кад стигну у 
Бургос.

Као што је познато та величанствена гробница Сида 
види се са далека својим високим келнским, готским тор- 
њевима. У крају шпанском у ком су германски ратници, 
златне косе и љубичастих очију, држали својим штитовима 
краљевства, та творевина једног неимара из Келна сасвим 
је на своме месту. Да би дала отпора полумесецу изгледа
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као да је сама једна хришћанска катедрала са Севера, си- 
шла у Шпанију.

Лепота њених каменитих, средњовековних чипака, у 
том шпанском пејзажу остаје чудњачка, али има раскош 
једне фантастичне и безмерне увеличаности гвозденог, гот- 
ског ћивота.

Путописци се обично жале, што са малог трга пред 
њом, не могу да је обухвате сву, у перспективи. Нашао сам 
баш у томе, неку тајну помоћ да је видим као визију пред 
којом су клечале оружане гомиле у даљини, сабори цркве- 
ни по улицама и кастиљски краљеви. Под њом, искрививши 
врат, имао сам утисак нечег што више не постоји, у висини. 
У фантастичној кривини, ноћи и сјаја месечине, њене су 
куле, портали, прозори, скулптуре били зграда која стоји 
вековима, дивних сводова, ванредно прорачунатих размера, 
раскошних мисли неимара, али је ипак сва само прошлост 
и прах. Под њеним средњим торњем, најраскошнијим архи- 
тектонски, неизмерна је лепота њеног звезданог торња у 
камену.

Свештеници у својим одеждама, мрмљају и мекећу 
молитве, испод те звезде, али њену тишину то не ремети. 
Светла је и велика, са звездама у звездама, и под њом 
мирно почива огромни порфирни гроб.

У дрвеном хору ту је оличена сва збрка живота, сатири 
изукрштаних ногу, сељачина нагнута уназад трбушата, тица 
једна безумља, анђели што мотре2 у интарзијама, жене са 
вименима као овце, мртвачке лобање, све то израђено у 
дрвенарији у средини цркве.

Па ипак, та светлост катедрале пролази и даље. Што 
је вече мрачније и што више тама обухвата, све више тај 
прах прелива клупе у којима мрмља молитве светина, 
свенггенство што жури да службу смандрља и те зидове 
што се уздижу, у геометријским, умним, формама тако ви- 
соко.

Скоро читав сат траје та магија осветљења у катедрали 
дана што пролази. Она је неизмерна, трептава сензација. 
Још увек један од најдубљих доживљаја у Шпанији.

Као прах једног света што се у висини распада расипа 
се по катедрали у Бургосу, предвече, та светлост.

У један мах учинило ми се као да је, наручен за ту- 
ристе, над брдима појавио се у том часу Месец.

У старом стилу путописа питало би се, међутим, не 
устаје ли тада из свог гроба велики Сид. Не пролази ли 
катедралом он, као месечина.
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ТРИ ВИНСКА МЕХА ШТО ПОСТАДОШЕ 
КАЛУЂЕРИ, ПА ПЕВАЈУ

Сјудад (цивитат, варош) Родриго, је мала варошица 
шпанска, стара и забачена, чак на португалској граници.

Пошли смо да је посетимо из чувене вароши доктора 
и адвоката, Саламанке, да бисмо видели и неки забаченији 
крај у Шпанији. Али она је толико богата и препуна умет- 
ничких споменика, и модерна (Шпанија уопште није зао- 
стала земља) да је репрезентативна свуд. И баш та стара 
варош, више од сваке друге, изненадила нас је, животом, 
забаченим неким, али дубоким и веселим животом.

Друм до ње, као и сви друмови у Шпанији, био је 
као тркачка стаза аута, од асфалта, а крај пута се беху 
појавила крда црних свиња.

*

Стрњике, села са простртим рубљем дуж потока 
травуљине, Естремадура.

*

Крвава тврђава из доба Наполеонових ратова, Родриго 
је, у тим травуљинама, романтично био дигао, видне, нада- 
леко, бедеме и зидине.

Са његових фосеа, контрфосеа и гласиса, које је за- 
расла трава, види се у даљину. На положају старих топова 
историја и прошлост само су грозан замршај, али се и 
данас пада ту ударен у главу од Сунца, што сија с неба 
и пуца као бомба.

Пред капијом града дочека нас читава ергела, стадо 
оваца, велики пазар пилића.

*

Нисам ни сањао да се мазге тако туку.
*

Гризле су се као кентаури.
Био је пазаран дан, у варош беше нагрнуло безброј 

сељанки и сељака. Говор им је грлен толико да сам стално 
имао утисак: ушао сам у неко румунско село.

Аутом смо били закрчили сву улицу. Сав свет је био 
потрчао да нас види. Иза завеса, од трске и сламе, по- 
сматрале су нас жене.
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Слика вароши била је апеолутни позоришни декор. Фе- 
њери са тако лепим гвозденим оковом да личи  на чекићем 
израђене чипке. Сомотска одела на људима. Барокни сво- 
дови општине са двоглавим орлом. Камене клупе са лепим, 
гвозденим наслоном. На вратима дућана, од трске, као 
арапски, шарени застори. Грб над грбом, над прозорима.

Пијада као и код нас жива и гласна. Плетена обућа од 
џака, што се код нас продаје за плажу, сасвим иста, служи 
овде за обућу сељацима. Под шаторима исти као код нас 
тигањи.

*

Има и опанака, друкчијих него код нас, али сламски 
шешири исти као у  Вишњици, или око Младеновца.

*

Читава брда наранџи и лимунова. Дуж зидина приве- 
зани магарци. Ричу. Трбуси им раде при том као хармунике.

Подижем са земље сељачку торбу, иста је као и наша. 
Исте су и крпе и ћилимови што сељаци носе. Исти пасуљ.

Гледам џакове, наш џак. Крчаге за воду. Само су 
узенгије, од дрвета, сасвим друге и старо, шпанско, дрвено 
седло.

Најпосле радња за женску моду. Њен натпис: Иоче- 
бабоз. Новитети. Е1 Боиуге. Хоће рећи париски Лувр.

А, пред једном кућом, два јагњета за клање, везаних 
предњих и стражњих ногу, тако да ми је дошло да крај 
њих клекнем. Зар сам то дошао да видим?

*

Све шпанске вароши имају парк у срцу, али шпанске 
варошице мале паркове који се дају замислити само у сну. 
Са јасмином1, јоргованима, плавим багремом и ружама. И 
шедрваном.

У Саламанки, иза каменитих улица, крај манастира и 
школа, била је тако једна кућама опкољена башта опојна, 
мирисна на багрем.

У Родригу, плаца Спаситеља (бе1 Зап ЗаГчабог) неиз- 
рециво је благо затварала мали трг и вече, под кестеновима 
у полукруг камених клупа, траву и водоскок и два фе- 
њера на каменом стубу што светле кроз жбунове јасмина2.
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*

Кола са арњевима стојала су около.
*

Кров њин има облик коре у корњача. Сељаци су дола- 
зили и трпали у кола, жену, децу, хлебове, сасушене шун- 
ке, седла, фењере. Полазили су у своја села. На мале 
магарце товарили су читаве џакове и корпе, простирали на 
њих ћилим и седали на њих, по двоје. Испраћали смо их 
са попом који се звао Доминго де Рамос, а који ми је по- 
казивао и цркве. Он је разговарао са њима.

Руковао сам се са сељацима, и док су ми они говорили 
нешто, пгго нисам разумео, понављао сам: „адиос, адиос“.

♦

Шпанија има безброј цркава и њене катедрале су чи- 
тава брда од камена. Стена католицизма. Шпански народ, 
као Сизиф, гурао их је до на врх брда. Свуд се виде, 
издалека.

*

Шпанско село, пред вече, само је једна модра сен од 
набоја и блата са црквеном кулом, а шпанска варош, у 
месечини, само силуета барокне цркве.

#

Родриго, тако мален, био је седиште бискупа, а имао 
је  католички колегиј, бискупски семинар, седам цркава и 
девет самостана.

Загледан у његове цркве помишљао сам: да таквих, 
цркава у Шпанији, има још на хиљаде. Толике цркве. То- 
лики камен. Толики људски рад. Шпанија, то значи цркве.

Али у тим црквама право идолопоклонство. О, ти мор- 
бидни, офарбани светитељи, са косом направљеном од косе, 
са грудима у којима се види крвав нож. Те матере божије 
са откривеним дојкама, у боји меса, са којих капље крв. 
Једно хришћанство паноптикума. Скулптура са позом си- 
јамских близанаца.

У Родригу, на катедрали, још се виде трагови бомби 
француских, револуционарних војски. Зар није занимљиво 
да Шпанци и после толиких буна кад хоће да певају ре- 
волуционарну песму, немају своје, него певају Марсељезу?
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♦

Ништа не показује боље, огромно богатство Шпаније у 
уметничким споменицима, него тако једна забачена мала 
варош. Педесета можда, иначе, по ранг-листи туризма.

У њој катедрала и њен самостан из тринаестог века, 
толика су архитектонска лепота, и реткост, са гледишта 
археолошког, да ништа слично не бих могао споменути, 
олако, у читавим земљама, другде. Једна њена „капила“ 
(бе СеггаЉо) из шеснаестог века, њена општина, дворац 
Монтарко итд. грађевине су које заслужују засебне студије.

Кад смо посетили и другог попа који нас је по Родригу 
водио, пречасног Серафина Тељу, били смо радознали за- 
иста на његов стан и вино, а не музеј који је, узгред, ство- 
рио, тако далеко иза божијих леђа.

Изнад пијаце, натрпане лука3, зелени, свега, меса, ри- 
ж е4, заиста је његов стан био као неко привиђење из доба 
Гоје.

♦

Сликв, намештај, заввсе, све је то било лепо и  ста- 
рински удобно као у  неком старом шпанском роману.

*

Кад је попа, у тишини чисте, тихе, пријатне куће заур- 
ликао љутито „Дијего", па се појавио слуга, утисак је био 
потпун. Ништа се није било променило од XVII века.

Али кад нам показа скромно, мало благо свог музеја, 
заиста смо могли да станемо отворених уста.

Имао је један преисторијски идол. Камен, на коме се 
видео цртеж јасно, круне на глави, трбуха, ногу.* Ствар 
огромне вредности. Плоче преисторијског писма које још 
нико није одгонетнуо. Значајне за науку и кад се мери 
највишим мерилом.

„О идолу сам већ објавио нешто у Гласнику Шпанске 
академије“ — рекао је, показавши ствари. „О плочицама 
и овом сгароиберском писму још ништа. Ко зна да ли ћу 
икад моћи отићи до Париза, да упоредим са оним што имају 
они?“ — уздахну. Један накит који би могао бити сенза- 
ција, међу најлепшим стварима из Лиможа, једва је сматрао 
вредним и да покаже.

Стојао је са меланхоличним осмехом насред свог салона. 
Био је обични паланачки поп. Пио је с нама вина.
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Иза застора, по цветним балконима, жене су нас још 
чекале. Да виде странце. Помисао на новине, са свих страна 
света, била је узбудила свих девет хиљада становника.

У нашу част млади општинари приредили су ручак. 
Као сви они који сад по Шпанији ведре и облаче, били су 
испод тридесет година.

Председник суда 29 година, председник општине 27, 
шеф полиције 28.

При столу је било и неколико богатих занатлија. Јели 
смо ракове, пилав, јаја пржена и прасе. Испод прозора ви- 
дели смо како мирно тече речица Агведа. Преко пута, поред 
црквених зидова, била је једна шупа. У њој дрвени, офар- 
бани свеци, набацани као код старинара. Све потребе за 
процесије, литије. Крстови, Марије са косом начињеном 
од косе. Чираци, наслоњени у шупи, као мотке.

Сви су се смејали око стола.
Да би свој туризам подигла на ниво француског, 

Шпанија, која има дивну земљу, зна да странцу треба да 
пружи удобност хотела.

У том забаченом месту, огромне очуване зидине, и 
куле дворца Енрика Другог претворене су у раскошан хо- 
тел, са хипермодерним уређењем, а да би привукли свет, 
Американце, Енглезе, Скандинавце, засад и врло ниским 
ценама.

Са прозора хотела види се меланхолична раван и, у 
даљини, португалска граница. Са високих тераса тврђаве, 
између наранџа, посматрам крајину шпанску. И једну фо- 
тографију (коју сам, после, на жалост изгубио), слику јед- 
ног детаља из хора катедрале у Родригу, рељефа у дрвету: 
Три винска меха постала су калуђери па утроје певају.

Неколико сати доцније одосмо из те мале вароши. Али 
сам знао већ онда, да ћу далеко од ње често на њу мислити. 
Ићи по њеним улицама, загледати у њене куће, свраћати 
код њеног попа, пречасног Серафина Теље, испраћати се- 
љаке што одлазе у село, руковати се са њима и говорити 
им: „адиос, адиос“.

ПАРАДОР1*

Скоро цела Шпанија, висораван је од 800 м надморске 
висине.

Зими у њој ноћи су, каткад, сибирски хладне, али лети, 
особито у каменитој Кастилији и афричкој, песковитој 
Мурцији, дани су сахарски врели.
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У тим пределима сува жега неподношљива је. То је 
време када шпанска земља као глина пуца и има модру и 
црвену боју као нека бескрајна, зажарена пећ. Тада шпан- 
ски сељак постаје онај ћутљиви, тврди човек, што као 
сенка стоји у  блеску2 Сунца.

Мадриђани овако кажу за своју климу, кад се наљуте: 
„девет месеци зиме и три пакла“ (1:ге5 <1е1 шЕегпо).

И, заиста, ништа није чудније од тог поднебља, ванред- 
них боја. На педесет километара од Мадрида, једног истог 
дана, за један сат, аутом може се стићи у планину Гвадара- 
му (терени за зимски спорт), под снегом и у јуну, и у Аран- 
хуез у „вечитом цвећу“, и до Манче у којој нема, ни воде, 
ни биља.

Може се замислити онда колико у Шпанији воле пла- 
нинске крајеве, лов у далеким брдима, на висинама, где 
Шпанија изгледа као Швајцарска.

А ли  модвран човек, радник, зато више нема времена, 
он те планине виђа само у сновима, гледа их  на туристич- 
ким рекламама, али да стигне до њих нема новаца.

Тако у Мадриду, све те шпанске планине обично остају 
само дивна привиђења, кроз кафанске чаше оранжада и 
мирис коктела.3 Са њима се, као сећањем на снове из де- 
тињства, или узалудне љубави, прекида за минут-два, ћу- 
тањем, политичка дискусија, или партија шаха.

Ми смо, дабогме, стигли и тамо горе, на врхове у снегу, 
јер шпански аутомобилски путеви прелазе одлично и нај- 
више тачке те земље, али смо у тој надземаљској хладо- 
вини нашли заиста само грудоболне по санаторијима, неко- 
лико елегантних дама и богатих мадридских метреса и не- 
колико сиромашних парова који су годину дана откидали 
од уста, да би тамо горе проживели дан-два.

У елегантним хотелима на Гвадарами, везаним елек- 
тричном пругом са Мадридом. У планинским хотелима 
Сијера Неваде (Врх Мулеј Хасан 3481 м) над расцветаним 
баштама Гранаде, у планинском свету лепом као сан.

Или у дивној ,,сијери“ (значи „тестеру“, оштри пла- 
нински кам) де Кредос, са леденим врховима, планинским 
језером и ванредним видицима.

„Парадор“ (одмориште) пред том планином има једну 
терасу са изгледом незаборавним, у снег, над зажареним 
паклом летње Шпаније. Тераса хотела налази се око хи- 
љаду шест стотина метара високо, под њом, доле остају 
сеоске, спржене стрњике, роде што долећу, прашина, и 
сва спаљена, мртва Кастилија са својим црквама, светите- 
љима од бојадисана дрвета и гробницама.

Кроз вијугаве путеве, камењар застрт само ниским 
жбуњем, кроз пустош неког жутог, расцветаног биља, до-
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шли смо, у мраку, на ту висину. Фарови аута осветљавали 
су провалије и завијутке. Возили смо се високо као по 
неком мрачном, облачном небу.

Планинска, ловачка кућа ту горе, раскошно удобна, 
дочекује странца правом шпанском сликом просторија и 
живота.

Рафинираним укусом салони су уређвни као сеоске 
собе; седи се, игра бриџ, крај огњишта сељачког; цепанице 
се дгше.

Посуђе је сељачко, као и тањири плави. Послужују 
младе сељанке, ванредне лепотице, у народној ношњи. За 
тренут, хипермодерна визија старе, богате, господске Шпа- 
није.

Риба на столу донета је горе из низине, из долине, из 
реке Тормес. Вина чак из Малаге и Кадиса, али је најлепша 
вода, у простим крчазима шпанског сељака. Извире ледена, 
негде,4 испод планине,5 чији је највиши врх, у даљини, 
пред прозорима,® Алманзор, 2661 м.

Радио кроз ведру, хладну ноћ у којој се звезде блиста- 
ју  доноси нам из Севиље тангое и пасодобле. Неколико 
парова игра. Једна од најлепших7 и најелегантнијих жена 
Мадрида, гђа Ана X. Р.8 риђокоса, црних9 великих очију, 
дугих прстију као што их је  сликао Греко, тихо љуља 
дивне кукове у ритму хабанере. Има на себи одело пла- 
нинке,10 боје цигле,11 и спортске ципелице, од јеленске ко- 
же,12 у боји. Бледа је и фатално лепа. Њени каваљери, 
одлични играчи, са главама као лепи,13 филмски глумци, 
љубоморно је чувају и од погледа.14

Мој пријатељ, Танев симпатични председник15 нови- 
нарског удружења из Софије,16 спушта се тешко крај ме- 
не,17 на столицу. Столица под њим цврчи. Блед је и удише 
дубоко ваздух у своје „гардијските" груди. Затим ми тихс 
каже: „их“. И додаје, са уздахом,18 „Србине брате“. Три 
недеље је  већ на путу, без жене.

Сутрадан, безмерна лепота те тгланинске Шпаније отва- 
ра нам се као продужење сна,19 у будном стању, у  свежем 
ј у т р у .

У даљини,20 Сијера де Кредос, личи на нашу Креда- 
рицу и Триглав, а висораван до ње у боровим шумама и 
цветним пољима на наш Златибор.

Један гурави шофер и поп из села дошли су горе и 
разговарају под нашим прозорима, са послугом.21* Ловац 
који је синоћ послуживао радио, подиже на јарбол шпан- 
ску заставу.

Ћилимови цвећа, у трави, дижу се све више,22 под 
првим зрацима Сунца. На великим бусеновима може лепо 
да се седи. Ж уто цвеће и бледозелена поља, дубоко зелене
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борове шуме, гола модра брда, бео снег,23 на планини пред 
нама, све нас то будне успављује. Осећамо се као у рају.

Енглески књижевниди, немачки професори уметности, 
измилели из постеље и фотографишу. Столови, за раско- 
тан- доручак, постављени су на тераси. Лепотица риђокоса 
изишла на балкон, у пижами, дивно тело јој се провиди 
кроз свилу. Мг. 81;олуе, американски колега, гледа задив- 
љен у њу, она му се меланхољично смеши. „Уегу, т с е “ — 
довикује нам.

Танев, испаван, широких груди, прилази ми и, ваљда 
срећан што не прелама она свакидашња софијека убиства, 
обухвата погледом планине и каже ми; „Хубава земља 
Шпанија, бре братко. Лепо се живиме, а Дрњански?"

На што му ја одговарам: ,,Као бубрег у лоју, каже се, 
деликатно, по нашки.“

И обоје, отмено, дижемо ђонове у тршчану фотељу.

НА МОСТУ КАЛИФА У КОРДОБИ

Када смо, у зору, кренули у Кордобу, први пут на 
том шпанском путу постадох узнемирен и када смо стигли 
и улазили у Кордобу први пут сам, у Шпанији, био сав 
занет.

Је ли то био утисак раскошне прошлости тог града 
калифа, или само радост што сам ето дошао у место 
мога омиљеног Гонгоре, или просто дивљење што пре- 
лазим мост на Гвадалкивиру, чије већ и само име, као 
неку лепу реку, давно волим.

Мислим да је то уживање било, пре свега, последица 
одмора, у тој афрички пустој и врелој Шпанији, на висини 
хладне планине Сијера де Кредос, а затим, мириса вртова, 
што сву Кордобу опкољавају и прекидају.

Прилазећи јој били смо сви клонули од лепоте коју 
смо гледали. Аралски бела, варош се била спустила на 
трому, широку реку, у  којој су се зеленела острвца и 
модриле се древне арапске воденице. По трави, у води, 
пасла су мирна говеда.

Над прастарим1 арапским мостом, чији су сводови 
римски, Кордоба се дизала као жуто прочеље старих 
зидина, испрекидано оронулим кулама, око вртова калифа. 
Сијера Морена плавила се у њеном залеђу, хладна и 
мрачнија. Светлост над реком била је неизмерна.

Звоници и манастири,2 ружичасте опеке, међу чем- 
пресима и наранџама,3 завршаваху се гомилом ђубрета, на 
обали. Ж ене су прале рубље и носиле воду у ћуповима

459



боје као шпански хлеб,4 једва печен. У тишини5 за тренут, 
чинило ми се као да саМ на Вардару.6

На мосту, метеж непрекидно траје. Мазге, са црвеним 
кићанкама, магарци натоварени читавим мердевинама бре- 
мена, здесна и слева, пролазе. Пење се цело једно стадо 
коза.

Над свом Кордобом у високом предграђу, наднела ое 
једна палма.

При уласку на мост стоји стара арапска тврђава, Ка- 
рахола (караула), над7 сводовима, куда је прошао и Це- 
зар. При8 силаску са моста, подигао је Филип II грб 
Шпаније, на ренесансној, тријумфалној капији. Више 
још од њих дигла је фанагична, католичка Кордоба го- 
дине 1765. арханђела Рафаила, заштитника града9 на ба- 
рокном стубу. Он влада улазом у Кордобу и види се на 
далеко. Песник Кордобе славио га је у стиху; „арханђела10 
позлаћеног, који нрунише капију Кордобе" . . .  „е1 агсап§е1 
богабо, цие согопа бе Согбоћа 1а 1огге“.

Небо, андалуског плаветнила, плаветнила које се не 
заборавља, покривало је сву ту слику.

На води је  лебдео мирис наранџи,11 лимунова, винове 
лозе и маслиновог дрвећа.

Прастари живот замишљао сам12 ту, на том 223 м 
дугом мосту. Кордоба13 је била град Турдула, пре Рим- 
љана, па град Римљана, па седиште калифата Запада. 
Сва бела'14 као нека варош над пустињом, лежала је сад 
на Гвадалкивиру, као у сну. Из ње се високо дизала жута 
катедрала, некада мошеја, а ред белих кровова настављао 
се, све док се, опет, у даљини, није завршио црквама.

Стражари, у новој униформи, са капама — што са- 
сним личе на црногорске — препречише ауту пут.

Пођосмо пешице у варош, као у ватру, а застајали 
смо да се загледамо у Гвадалкивир.

Одмах при уласку у Кордобу зелене се вртови арап- 
ског двора некадањих калифа, цветно жбуње испод ру- 
шевина. Сада у Кордоби има, сем катедрале, неких 15 цр- 
кава и 26 манастира. Некада,13 док је ту била варош белих 
минарета, испод жбуња ловора и ружа, шумарака, палми, 
и водовода, са црном планином у  позадини, мора да је  све 
то било још легане. Кажу да је одалиска калифа Абдурах- 
мана III,16 узвикнула једном, загледана у ту варош,17 у 
трептавој светлости: „Ох, каква бела играчица у загрљају 
Етиопљанина.“

Данас, под тим градским зидинама, у тишини, тихо 
се чује, кад неко прође, зујаше жица на гитари. Кад неко 
прође, један слепац, под пролетерском капом, свира. После 
испружи руку и проси. Затим забаци главу и, у страшној
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припеци18 као да издише, остане два-три минута наслоњен 
о зид најлепшег некад врта калифа.

Пре више од хиљаду година, кажу, ту су засађене 
прве палме.

На истом месту дочекао ме је просјак. Један од оних, 
што се, у Шпанији, селе као код нас Власи за стоком. 
Изнемогао, слеп, није видео ништа од Кордобе. Вечерња 
хладовина само, после, доносила му је мирис вртова ка- 
лифа.

Просјаке, у Шпанији, називају „господа просјаци" — 
„зепогез19 тепсИ§оз“. Овај, при уласку у Кордобу, свирао 
је у своју питару и мирисао вртове какве немају друтде 
ни милионари.

Био је оличење људске беде, а ипак, некада, можда 
му је неки предак стојао ту20 охоло као онај бедуин, 
пљачкаш, о коме арапски сгих каже: „Он је  копљача свог 
барјака. Његов бурнус лепрша се на ветру. Устај. Ено 
појавила се нека мрља, тамо доле, на устрепталом песку 
пустиње.“

Мој просјак није видео ни Сунце.

СЛИКАР ЛЕПИХ ЖЕНА РОМЕРО ДЕ ТОРЕС

ЈЕДНА УСПОМЕНА НЗ КОРДОБЕ

У једном од нај елегантнијих барова у Мадриду, играла 
нам је андалуска играчица. При опсценим покретима гово- 
рила је  неки шансон који се стално свршавао са рефре- 
ном: „Па да ме слика Ромеро де Торес.“

Кад сам тај исти шансон чуо и у Севиљи, питао сам, 
најпосле, ко је тај Ромеро де Торес.

Мало увређено, осетљиви увек и на све, моји ншански 
пријатељи испричаше ми да је  то био, један од најчуве- 
нијих пшанских сликара, чија је  популарност огромна. 
Пореклом из Кордобе, вароши калифа и вртова, дошао је 
у Мадрид, где је у улици де Пелахо имао свој чувени 
атеље у који су долазиле најлепше жене, отмене, племе- 
ните, као и чувене глумице, па и звезде полусвета.

Ј1епи елегантни сликар де Торес, који је целог века 
волео своје родно место, завичај страсних арапских кали- 
фа, што су лудовали и махнитали за лепим женама, сликао 
их је, стално у некој симболици Кордобе.

Син управника кордобешког музеја, он је већ у де- 
тишству упио очима у душу своју боје кордобешке школе, 
научио да слика по сликама старих мајстора Алонза Ка-
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ња,1 Валдеса2 Леала, Боканегре, Хуана де Севиље и дру- 
гих, али је у сликарству пошао својим путем. Постао је 
сликар искључиво лепих жена1, а најчешће дивних жена 
Кордобе. Већ у својој петнаестој години добио је награду 
на изложби са сликом: Тлвдај, како је била лепа.

*

Од тада то му је било једино занимање. Лепота и нај- 
лепших жена била је  пролаана, али он се трудио да ван- 
редну њихову голишавост очува, заувек, на свом платну 
својим цртежом и бојама. Његове чувене слике имале су 
дирљивост бестидних икона. Слава његова у Шпанији, 
земљи сликарства и лепих жена, постала је скоро несносна, 
неупоредиво популарнија него у другим земљама Марка, 
Кинсија3 Адамса, или Ван Донгена.

На безбројним поштанским картама разнете су ње- 
гове слике по Шпанији, као песме из Кордобе. Тамне, 
тужне, жарке, раскошне све у славу лепоте женске, о ко- 
јој су арапски калифи у Кордоби говорили да је: „сенка 
палме у пустињи“.

Године 1897, Ромеро де Торес сликао је, у шпанској 
академији, у Риму. То је било време када су шпански 
сликари хтели да створе ооцијално сликарство и када је 
шпански сликар Аекарате добио награду сликом која се 
звала: Историја својине. Ромеро де Торес вратио се у 
своју Кордобу, у стари свој врт са фонтаном, под палме 
и јасмине4 да слика само лепе жене. Ускоро је  почела 
кампања против њега „јер слика неморал“. Тријумфи ње- 
гових слика на изложбама у Мадриду били су прекидани 
виком против њега. Најпосле, кад му је слика ШиаШад. 
(две голе супарнице) постала сензација светске изложбе у 
Севиљи, арцибискуп лично долази да је види и баци на 
њу анатему.

Дотле, међутим, сликар већ лежи на самрти. У својој 
старој кући, где кроз решетке на прозору, као у тамницу, 
провирују зреле наранџе,5 Ромеро де Торес, тек тридесет 
и две године, умире.

*

Кад смо дошли у Кордобу, обасјану Сунцем и белу, 
као нека варош Арабије, потражио сам кућу тог сликара 
лепих жена.

Ванредна у својој оронулости, сва у јоргованима и 
јасмину,6 кућа Ромера де Тореса7 изгледа као нека мала 
римска вила, у старом крају Кордобе, испод палма.
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Пошто син сликара није био у Кордоби, брат Ромера 
де Тореса,8 оличење отменог Шпанца у црном оделу, при- 
стао је врло љубазно да ми покаже музеј који је Кордоба 
уредила за слике његовог брата па и собе у којима је 
сликар живео.

Пустио ме је да останем дуже у оној у којој је умро.
Ентузијаст у доба кад је Пикасо тријумфовао, дола- 

зећи из Мадрида Гојиног и Толеда Грека, ја  нисам био 
баш одушевљен сликама Ромера де Тореса, са гледишта 
сликара. Нећу крај свег мајсторства да га поредим ни са 
Зулоагом.

Оно што ме је занело, управо запрепастило, биле су 
фотографије изнад његовог отомана, на зиду. Безбројне 
фотографије његових модела, интимне, често са страсним 
и јасним посветама, фотографије дивних жена, лепотица 
мадридског друштва, чувених уметница, Пасторе Имперо, 
Лолите Астолфи, Амарантине, Мисидоре, Марије Палу, 
Ауроре Редондо, Кончите Торес, Терезите Сааведра, Мари- 
је Кабале, ванредних, шпанских цветова, правих, роман- 
ских Венера, створења каква нису грлили ни калифи који 
су владали из Кордобе.

Јадни Ромеро де Торес.
Над његовим кровом гукали су још голубови, на ње- 

говом столу стојала је  још гитара, али се над тим зидом 
незаборавних фотографија већ хватала паучина.

У праху, у мирису наранџи9 што гасе жеђ у загрљају, 
чак ни у жубору шедрвана под прозором није од све те 
лепоте телесне остало ни трага.

Само на зиду остадоше фотографије, сад већ свакако 
давно увенулих лепотица.

*

Док ме је брат Ромера де Тореса10 возио својим аутом 
на гробље, где смо оставили мало јасмина11 на гробници 
сликара, сећао сам се непрестано оних арапских стихова, 
о смрти: „Кад ћеш већ једном стећи свест о својој суд- 
бини? Да ли када плачеш, или када се смешиш?"

*

,,Да, тако је то. Умро је врло млад“ — рече брат сли- 
карев горко, кад смо улазили у гробље Кордобе.

Мој пријатељ де Ласкумет, сарадник париског „Ентра- 
на“, који је још под Верденом престао да радо говори 
и почео да пуши ћутке своју лулу, рече ми тихо: ,,Не 
треба ни да нам каже, ће1аз, од чега.“

463



У ПОЛИТИЧКОЈ АРЕНИ ШПАНИЈЕ1*

Да ли је свршено? Неће ли се поновити? Доба уличних 
борби, бомби, марширања пукова, стрељања официра пат- 
риота, машинских пушака на Риег1а <1е1 8о1?

Сад је све мирно. Шпанија плива у безмерној, звезда- 
ној светлости електричних жаруља, ноћ је пуна цвећа, 
плеса; Севиља, Гранада, Валенција, свако вече љуљају се, 
по ритму пасодоблеа.

У Мадриду ствара се једна нова држава. После дуге 
борбе опозиције, победио је опет министар председник 
Азања. Да ли без њега, заиста, нико не би могао да савлада 
Шпанију? Хоће ли он збиља провести свој велики, леви- 
чарски програм, закон против конгрегација, борбу против 
католичке цркве, аграрну реформу у Андалузији? Засада 
се види једино да је полиција одлучнија и немилосрднија 
него икада пре и да општински избори показују скретање 
удесно. Опозиција тражи све гласније изборе. На јесен, 
говори се, биће криза владе и доћи ће Лерукс. Но да ли се 
неће преварити Шпанија? Неће ли остати још задуго, врло 
дуго, Азања, Азања?

Земља ћути, сеоско становништво на високим шпа- 
њолским висоравнима нестаје у тишини. У Андалузији 
заеада, пред аграрну реформу, надница је радкика у пољу 
толика, да поседници не могу да увезу жетву. Нуде је 
држави бесплатно, само да им опрости порез.

У свим тим мукама Шпаније, која се обнавља и која 
ће ускоро опет бити велика, достојна своје прошлости, оно 
што се не мења то је политички идеализам, пожртвовање 
шпанске интелигенције.

У прошлом веку, у романтичним револуцијама, Шпа- 
нија је приносила на жртву своје најбоље синове. На први 
поглед главна карактеристика те бурне прошлости чини 
се стални политички немир шпанских горњих, школованих 
сталежа. Стални метеж идеја и сања, у њиховим главама. 
Кад се боље загледа види се да је свему томе узрок бес- 
примерна и непролазна политичка егзалтација шпанске 
интелигенције, неко дубоко, фанатично родољубље које 
те школоване људе, најбоље главе отаџбине, најбоља пера 
новршарства, науке и књижевности, тера у политичку бор- 
бу, горка разочарања, па и тегобе, тамницу и смрт.

Нема шпанског интелигента који стоји по страни или 
заокупљен својим приватним пословима, кад је реч о 
политичким проблемима Шпаније.

У Шпанији се води главна борба >и данас око духовних 
питања. Црква, а црква је шпанска сва у обичајима и 
традицијама, више него у души верника, главни је камен
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спотицања партија. У Шпанији је  свака варош архитек- 
тонски скоро једнака: црква и средњовековни дворац го- 
сподара феудала.

Морено Вила, оштро перо Мадрида, пише отворено да 
треба бити против шпанске цркве, јер је изгубила верски 
значај и претворила се у кућу обичаја и навика.

Свет у Шланији, каже, иде у цркву да се види и по- 
разговара, да се избрбља са познаницима и изјада стари- 
јима. У цркви се људи састају на пословне разговоре, а 
љубавници задају себи тамо састанке да се на миру виде.

У тешкој, политичкој борби што је  сад у Шпанији на 
дневном реду, свакако шпанска интелигенција покушава 
да реши дубља питања него што су обична, партијска. 
За нову католичку цркву бори се и М. Унамуно. За све 
време, око парламентарних немира, лебде питања шпан- 
ске интелигенције о моралу и вери, о смислу човекова 
живота. Та питања дају снагу шпанским политичким пок- 
ретима и смисла политичким жртвама.

Шпанска интелигенција, ма колико била подељена по 
политичким партијама, једна је по свом високом моралу и 
родољубљу. Корупција и крволочност нису њене црте, 
пре чак становит академизам. Мир који сад влада у Шпа- 
нији није мала њена заслуга, кад се подсети да је још не- 
давно при полицијским претресима нађено у Мадриду 
200 кг динамита, а у Севиљи 250 кг! Револуција је донела 
са собом и жеље отцепљења Каталоније па и других кра- 
јева. Данас је већ очигледно да ће шпанска интелигенција 
сачувати јединство Шпаније, не само као економску, већ 
и као духовну потребу целог тог полуострва.

Каталонски сепаратизам, са традицијом државе што 
је у средњем веку владала и Напуљем, са богатством сте- 
ченим за време светског рата, био је још недавно један од 
најтежих проблема у Шпакији.

,,СепегаНбаб“ каталонски, са засебном милицијом, био 
је неко време господар еитуације и у  ншанском парла- 
менту; од гласова каталонских посланика зависила је 
свака влада.

Полако и то питање нестаје са дневног реда, без га- 
ламе и што би било горе, без крви. Социјална, радничка 
питања е једне стране, прећутани бојкот шпански, против 
каталонске индуетрије у данашње тешко време, отрезнили 
су фанатике. Више свега пак иронија читавог низа одлич- 
них пера књижевника и новинара шпанских, међу којима 
каталонска свакако нису најгора.

Шпанија, као реч изнад свега, њен садржај духовни, 
морални, понова је  истакнута изнад свега партијског и 
њоме једино наводе на пљесак своје слушаоце не само
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шеф владе Азања, него и противници његови дон Мелки- 
јадес Алварез, дон Онорио Маура и други.

Готова да и живот да у политичкој борби, та шпанска 
интелигенциј а. што се сад мучи у арени није нимало 
фанфаронска. Као и Шпанија и она је ћутљива и скоро 
мрачна.

„Једина позитивна добит у револуцији бгиш. је, да 
смо се пренули из летаргије“, рекао је  у свом говору, пред 
неки дан Маура.

После неколико великих личности које је дала, шпан- 
ска интелигенција полази ка маси. Место Месија, Шпанији 
су потребне разборите масе.

На великом збору аграраца, у Сеговији усудио се не- 
давно сењор Мадаријага да говори против аграрне рефор- 
ме, са економског гледишта, па га је маса ипак пажљиво 
слушала, пгго је  пре годину дана било немогуће.

Сењор Молино Нијето, свештеник, говорио је на истом 
збору о „фантазми" социјализма и величао цркву, сењор 
Хил Роблес поставио је  изнад социјализма националну, 
пољопривредну Шпанију.

Све су то само ситнице најновије политичке улоге 
шпанске интелигенције; тих људи са научничким наоча- 
рима, бледих лица и безмерне охолости ума.

Прошлог века читав низ крвавих портрета официра 
идеалиста, сада читав низ интелектуалаца са лицем науч- 
ника, у политичкој арени Шпаније.

Шпанија која ће на јесен опет бити крвава, или која 
ће својим модрим висоравнима, још једном постати видна, 
у Европи, срећна горком издржљивошћу својих најбољих 
синова?

МЕСКИТА
МУХАМЕДАНСКИ СЈАЈ КАТЕДРАЛЕ У КОРДОБИ

Стари мост на Гвадалкивиру, са толико величанстве- 
них успомена прошлих столећа и непрекидним шаренилом 
шпанског, народног живота само је увод у лепоту Кор- 
добе. Вртови калифа само капија кроз ноју се улази у 
лавиринт безбројних кордобешких1 вртова, скривених у 
авлије, у цвећу. Свака кућа има свој скривени врт са 
шедрваном. И најсиромашниј а.

Гвоздене решетке, у свакој кући деле те авлије од 
улице, а над њима висе балкони, на којима, као у харему, 
једнолично пролази живот жена.2
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Над цвећем, и над женама, међутим, заноси туђинца 
који дође у Кордобу неизмерна лепота мошеје у Кордоби 
која је, после оне у Меки, највећа међу свим џамијама 
арапским, а претворена у хришћанску катедралу. Реванш 
за Аја-Софију у Цариграду.

Усијаним плочником, између белих кућа Кордобе, 
после једне сијесте у клубу Герита, тореадора који се 
повукао у пензију, а понос је и сад Кордобе, отишао сам 
у мескиту. Непрекидним завиривањем у те баште, скри- 
вене иза решетки, у свакој авлији.

Велика сенка споменика највећег ратника шпанског, 
Гонзала Фернандеза од Кордобе, кога је отерала у гроб 
незахвалност владара — падала3 је на варош. Успомене 
на Колумба, који је ту4 живео и у патњи спремао свој 
поход преко океана. Читав5 низ легенди што се причају о 
харемима и раскоши калифа Абдурахмана III који је 
умро од досаде и туге.

„Не бери® гранату која ти се чини најлепша“ — врзло 
ми се у сећању из арапских песника. „Немој да чуваш 
благо које ти не доноси добити. Немој да волшп жену која 
не може да ти се да. Пожури за оним што се чини обмана 
у облацима, можда ћеш тако наићи на збиљу.“

Кад се из тих празних улица Кордобе, у којима као 
велики ћупови цвећа висе над улицом балкони и прозори 
над решеткама, у херанијама,7* ружама, леандрима, шебо- 
јима, глицинијама, дође пред звоник катедрале, што је 
некада био минарет, од меските не види се испрва ништа. 
Само звд којим је  опкољена и над шим грање дрвета 
наранџи.

Има више капија за улаз и скоро све имају ванредну 
лепоту арапских дворова и зидних украса. Високе палме 
иза њих као да још слушају песму мујезина, издалека.

Огромна порта око цркве, чувена авлија наранџи 
(РаИо сЈе 1оз Иагапјоз) сања о неизмерном миру свега оног 
што је прошло. Грозничавог8 века открића Америке, по- 
плаве злата, безбројног низа шпанских светитеља и вој- 
ника, као и раскошне радости живота арапских калифа и 
њихових одалиска.

На средини, у оронулом камену шпанског барока, из- 
међу дрвећа наранџе, чесма. Ж ене и девојке долазе ту и 
сад на воду. „Не терај9 никад коња да јури, док га прво 
не натераш да каска“, каже арапска изрека. Ове просте 
Шпањурке,10 међутим, са маварском крви у себи, запале 
се од првог погледа.

„Меџидал џами“ — сад11 је, споља, стара катедрала, 
у мешавини готике и ренесансног барока, али у њеној 
нутрини остала је, као у сну, мошеја калифа, део за жене, 
„ал сакифа“, као и чесма „ал мидха“, као и свод за мо- 
литву — дивни12 „михраб“. У свој околини Кордобе цр-
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вена је земља, и мескита од тог сва је као црвена.
Кад се попне у звонару, видик и околина Кордобе ле- 

потом сва опхрва. На црвеном мору равни, зелене маслине, 
агаве обрасле обалу Гвадалкивира, у камену око кућа 
леандри. Ж ита Андалузије богата и далека таласају се, 
и13 у шима — да би сељак добио два плода — засађене14 
су маслине. Обрађено је све до брда. Благостање неко 
мезопотамско види се у околини. И један стаклени, олупани 
батер шпанске госпоштине, како пролази узаном улицом 
испод торња.

Понегде у мошеји још се држе црвима изједени13 др- 
вени делови, дивне фшуре старе толико векова. Трава је 
израсла из зидина. Ту где је некад звонки глас певао 
Алаха, сад16 је балкон са цвећем. Вртоглава је  висина. 
Над арапским вратима, крај мене, у висини, барокни ар- 
ханђел. Доле, пролазе попови што улазе, црни, у  мескиту.

Џамија је, унутра, у полутами румених и љубичастих 
и плавих боја, шума арапских стубова, што држе сводове 
као палме.

Кад је у крвавим ратовима католички краљ Шпаније 
узео Кордобу, усред те шуме дигнута је капела огромних 
размера17 са олтаром и крстовима, али је иначе мошеја 
остављена. Гранадски, арапски стил и мешавина европске 
и арапске уметности, „мудехар",18 украсило је ту цркву 
тако, да је  право чудо света. Столећима су јој песници 
писали делиричне похвале.

Као једна од најлепше украшених корица Корана, 
очуван је,19 иако зазидан,20 свод за молитву ,,михраб“.21 
Златна арапска слова у његовом зиду, изреке Мухамеда у 
плавом калају зида и међу зрнима мозаика имају лепоту 
покрета багдадских играчица и вртлоге дервиша, али у 
златном праху. Таваница је  над њим мраморна, а изгледа 
као једна огромна бисерна шкољка.

У полутами, између стабала арапских стубова лута се 
очаран игром светлости боје,22 трептања зидова и зрака.

Мисао пролазности, пропасти свих држава, раскошних 
калифата, личности свих живота, прати међу тим арап- 
ским стубовима у цркви стално. И хришћанин помишља 
на победу хришћанства.23 У једном тренутку Христ се 
јавља, са сребрним трњем у глави, огромним као пера, са 
косом разбарушеном, начињеном од лраве косе, нафарба- 
ним лицем. Утисак је непријатан. Изгледа у тој дивној 
мошеји као Индијанац.

Кад се из ње изиђе на светлост дана, очи заслепе прво 
од јаког сунца. Кордоба је понегде тако лепа да се зажели 
у њој кућа и да нам се чини ту у потпуној пролазности 
читавог једног красног света, крај те меските, у некој за- 
баченој улици, могло би се мирно живети до смрти.
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Ту жељу је изразио у Кордоби скоро сваки путник 
и она је израз не само дивљења за ту варош већ можда 
и знак огапте, вечне, људске беде.

„Треба много путовати“ — каже арапски стих, ,,да би 
се знала оценити пријатност места, где се зажели свој 
дом. Треба много бити напаћен, да би се осетио мир који 
се најпосле нађе.“

КАДИС, СРЕБРНА ЧИНИЈА КРАЈ ОКЕАНА

На свом путу по Шпанији, доживео сам нешто у Ка- 
дису, што није без наравоученија, у овом нашем паци- 
фистичком времену, за све присталице сарадње међу на- 
родима.

❖

Кадис (СасИг), једна од најстаријих вароши на Атлан- 
тику шпанском, чека нас у даљини као нека афричка 
варош.

Јуримо аутом асфалтованим друмом, оставили смо за 
собом андалуску жетву, жито у боји окера, машине што 
жању. Жандарме коњанике, под неким багремовима, у 
хладу, оа црним тророгим шеширима. Кроз зелена поља, 
црвенило неба и кровињаре у житу, указује нам се стара 
варош као нека шпанска Венеција и тешки, пенушави 
таласи океана.

Вођ нам у ауту декламује да су тим путем прошли 
Римљани, Готи, Мавари и тако редом народи, нестали 
после у крвавим раговима.

Доле, у мору, указују нам се тврђаве и зидине града 
из доба Наполеонових ратова и енглеских освајања. Над 
њима се уздижу сад антене бежичне, шпанске станице и 
заставе артилеријских пукова.

Бајрон, узвикује наш вођ, забележио је да су госпође 
у овој вароши неупоредиве. Гарција Санчез пише да је 
Кадис бела застава којом Шпанија каже „адиос“ море- 
пловцима. Аларкон да је од свих вароши на свету нај- 
беља. Готје је писао да је оно што се у његовом завичају 
зове светлошћу, само ж ижак ноћни над постељом једног 
болесника, кад се упореди са сунцем над Кадисом. Нај- 
лепше је рекао о Кадису шпански народ; Кадис је, каже, 
сребрна чинија.

469



*

Лежимо затим на тераси великог хотела „Атлантика“. 
У даљини солане, море као бара зашло у поља, палме, 
једрилице, Африка нека што плови по мору.

Вртови под нама и паркови, купачи што их талаеи 
изврћу, у песак бескрајних плажа, елегантна светина, ле- 
потице шпанске, пливачке утакмице у писцини, поло, на 
пучини плавој регате, у врту под хотелом тенис, концерги, 
свет који, као лепи сан, пролази пријатно.

Океан, бистар и плав, мирује и слива се, у даљини, са 
небом. На крају асфалтних насипа трепере фарови као ве- 
лике звезде од рубина и смарагда, међу звездама.

*

Увече, у нашу част, пријем код алкалдеа, председника 
општине. Кадис је  чувена варош, колевка шпанског кор- 
теза.

У степенипггу Општине свира нам музика, под балко- 
нима се црни гомила. Алкалде нас поздравља. Двадесет и 
осам је  година. Данашши шпански режим влада са млади- 
ћима. Сасвим пострани, једва запажен, рукује се са нама 
командант места, ванредног лика, дивизијар г. Енеа Мења. 
Конзули норвешки, дански, шведски, холандски, немачки, 
италијански, грчки, и сви други здраве се. Ту су и кон- 
зули Перуа, Чилеа,1 Венецуеле,2 Гватемале, Боливије, Ар- 
гентине, Мексика, великог далеког света који не знамо.

Ракови, вина, воће, печења, слаткиши на столовима. 
Кратак говор председника општине, али тиме није све 
свршено.

Неочекивано, један мали човек, кривих рамена, сасу- 
шеног лица, почиње да говори. Оппгге запрепашћење. Он 
говори ван званичног програма. И што спомиње Лењина 
ни по јада, али што увек кад мислимо да је  завршио, на- 
ставља. И прети. Прети Французима и Талијанима, нека 
се узму на ум, Шпанија хоће да остане неутрална. Чове- 
чанство треба да се ослободи заблуде ратова, и пре свега 
да сруши капитализам. Зато он, директор „Аванце“, сењор 
Агвијар, у присуству писаца из разних европских држава, 
хоће да крикне ту своју поруку свима и свакоме, у име 
шпанског народа и правих марксиста.

Нема сумње, ствар међународног мира тиме је много 
добила. Ја  сам му, као и други, топло честитао на говору. 
Тим пре што не знам шпански, а ни он није знао где је 
Југославија.
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Дивна ноћ после тог инцидента у великој луци Кадиса. 
На тераси хотела ,,Плажа“ игранка. И цео Кадис под 
звезданим небом у мирису ружа, јасмина и магнолија.3

ГРАНАДА1*

На свом путу по Шпанији, скоро свако вече, тражио 
сам свираче гитара. Гледао сам их како дрхћућим прстима, 
нагнути над инструментом, као из упалих груди, расипају 
звуке и импровизирају мале, али дивне концерте.

Тако сам слушао шпанску песму, и ћудљиве варија- 
ције на танким жицама,2* по малим3 забаченим варошима 
и по улици. Ноћу, сва је Шпанија пуна тог тихог музици- 
рања по парковима, пристаништима, крчмама и,4 по кућама. 
Мада су савремени Шпанци фанатично прегли да се мо- 
дернизују, Шпанија је још увек земља у цвећу и ноћи су 
у њој још увек дивне, уз гитару.

Песма иоја ми се не губи више из сећања и која ми се 
причињава и сада, болни је јаук, меланхолично збогом исе- 
љеника, Гранади. Њен рефрен, и у најбаналнијем раду сад, 
понављам у себи: „Гранада моја“. И сагињем при томе 
главу као да миришем цвет магнолије.

Целим својим путем носио сам тако, од почетка, ону 
слабост и разнеженоет у себи према том шпанском граду, 
што се јавља у живцима као последица опојности музичке.

Када смо5 најпосле прилазили Гранади чинило ми се 
заиста да прилазим сну. Положај Гранаде је најлепше од 
свега што се у Шпанији може видети.

Средином, километрима прав, асфалтни друм. Десно 
и лево шуме наранџи и маслина. Пред нама, на брду, Ал- 
хамбра,6 у позадини планине. У плаветнилу вечерњем,7 
друм се црни као и шуме наранџи. Планина Сијера Невада 
у даљини нестаје као прах, само снег на њој видан је 
пред нама.

Тачка светског туризма Алхамбра,8 дабогме не може 
више да се доживи на миру. Последњи пут, зараслу у 
траву, оронулу, лепу, видели су је романтици око 1830. 
Данас, уз њу, треба примити и рекламе.9

У самим вртовима, око некадашњих дворова,10 мавар- 
ских владара, сазидан је огроман хотел „Алхамбра Палас“ 
за интернационалну публику, у грозном „маварском“ стилу.
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Пред његовим холом стално се воде битке. Између хотел- 
ске послуге и лепих циганки (^ а п е )  које насрћу на 
Енглезе, кастањетама, ширењем сукања, позама андалуских 
плесова. У ствари оне су добро организоване чланице једне 
оперетске трупе која је искрена.

Оно што је најбоље у том сензационалном хотелу, то 
су његове терасе, високо изнад Гранаде,11 која ноћу тре- 
пери од светлости у подножју брда и мирише на наранџу. 
Опружен ту, бележио сам да је од свих утисака у Гранади 
један заиста неупоредив:12 ваздух, благи, мирисни, чисти 
ваздух Алхамбре. Узрок, кажу, дегенерацији маварских 
ратника, беди последњег афричког краља у Алхамбри,13 
Боабдила.

У парковима око Алхамбре, лавиринту студената и 
студенткиња Гранадског универзитета, толико је славуја 
да не може да се спава. И ту, у ноћи, тиха је свирка гитара, 
до зоре.

Обилазак по Алхамбри — у којој се на жалост14 сад 
већ јако назире рука која рестаурира — заиста15 је ход 
кроз сан. У вртићу, у далеком праху, планина више од 
три хиљаде метара, снежна Сијера Невада, изнад долине 
са дрвећем наранџи, стално одржава ту мисао да је све што 
гледамо сан. Ослободив се циганки и просјака — према16 
којима је уосталом шпанска власт непотребно строга — 
иде17 се лагано, кроз шуму у Алхамбру. Карлос V18 у чијој 
земљи Сунце никада није залазило, сазидао је ту свој рене- 
сансни двор усред маварских грађевина. Пуста авлија тог 
двора окружена је колонадама. Некада, племство се ту, 
пред њима борило19 са биковима. Чемпреси, наранџе, 
леандри, бадем, ладолеж, перунике, зарасле су све зидине 
у оронулу тврђаву, зидине и куле постале су балкони, у 
цвећу, са којим се путник клања снегу на Мулеј Хаса- 
ну — 348120м. Поглед, као кобац са маварског седла и окло- 
па прелеће равни у наранџама и брда на којима се 1492. 
беше појавила хришћанска војска да учини крај маварском 
господству.

Никако, међутим, не престаје занос од благог, мирисног 
ваздуха. Непрекидно опија.

И ту, ја пратим сам себе сећањем на арапске песнике. 
Ту, где је све било харем и одмориште крволочних Мавара, 
кад се мисли о љубави, враћају се у памет њихови стихови 
мржње и страсне чежње. Један у немоћном огорчењу каже: 
„Отићи ћу и уловити газелу, нагиздаћу је твојим ђерда- 
нима, па ћу је потерати затим према понору.“ Други, као 
у бунилу крвавог боја шапуће: „Хоћу да те држим и стис- 
кам у загрљају, као неки барјак поцепан.“

Најлепше ипак у Алхамбри, пред уласком, то је сви- 
рање у гитару једног старца. Таквих има свуд по Шпанији,
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али ни на једном месту тај слепац својом тихом свирком 
није толико додрфнуо пролазвост свега и најлепшег и нај- 
раскошнијег.

Театрално, као декор позоришни, било је све то, али 
ко зна колико година тај просјак, ту, понавља то дрхтање 
струна над самим собом и над тим зградама.

У првим одајама Алхамбре већ,21 дивљење почиње. 
Доксати, купке маварске под земљом, наранџе, руже, ви- 
дици, све је слика незаборавна. Авлија мирта, у чијем се 
базену огледа дивна грађевина, маварски стубови и небо, 
даје свему изглед огледала у сну. У авлији лавова, архај- 
ских, донесених ко зна откуд, сва се раскош маварског 
вајарства претвара у игру бројева, али оно што и ум заноси 
у својој архитектонској дивоти то су детаљи.

А још више скромност, која је последица22* ислама. 
Ћуп са цвећем на мрамору, мали шедрван23 из којег прска 
вода, усред те безмерне грандиозности.

Тишина и одмор у дворани од камена што се назива 
одајом последњих Абенсеража има снагу хипнозе. Загле- 
дам шедрван, напољу, на Сунцу, у хладу одаје као причу 
из Хиљаду и једне ноћи. Премишљам24 ту историју о по- 
кољу последњег ратничког племена,25 несретних Мавара у 
Гранади.

Један међу њима био је кажу, љубавник жене влада- 
реве, и зато су посечени сви мушкарци породице. Ту, где 
седим, у тај чанак26 фонтане текла је њихова топла27 
афричка крв. Све то само повећава визију да све пролази 
у некој, црвеној, врелој боји.

Иначе, у том предању о последњим Абенсеражима, 
мене би, кад бих се занимао тиме, много више привлачило 
проучавање политичких мотива тог покоља, него сентимен- 
талних. Двор последњих маварских владара у Алхамбри, 
у том погледу, много је28 интересантнији.

По упутствима, међутим,29 још од Бареса почевши, у 
Алхамбри се мисли, пре свега на ту пролазност, цвећа и 
страсти. Голубови у фризевима палаче Карлоса30 V из 
вртова су харема последњег маварског краља.31

Гесло Карлоса V,32 који заиста није био сањар, а на- 
рочито не мекушац: ,,Р1из иИга“ — ,,све даље“33 — топи се 
први дан у благом ваздуху Гранаде,34 у реч, која означава 
сасвим друго. Пролазност,35 а не морално продирање, све 
даље. У Алхамбри свет се учини сан.80*
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СЕВИЉА

Андалузија то је, најпосле, она права Шпанија, ноју 
замишљамо1 пре него што у њу дођемо.

Андалузија у којој праште кастањете, витлају сукњом 
играчице као Кармен, где блесне нож и крв облије цвет 
бадема. Где жене трче за тореадррима.

Једна оперска, давно нестала, илузија.
При мом доласку видео сам да је Андалузија, пре свега, 

аграрни проблем Шпаније. Велики посед, глад за земљом 
сељака који још станује под кровињарама тршчаним — 
срце2 анархистички расположених радничких синдиката.

Нема сумње у доба Мавара она је била3 још плоднија 
(ислам не допушта аграрни терор великог поседа, уопште 
приватног поседа земље), а свакако је у доба Арапа била 
поетичнија.4*

Равница сва у маслинама. Место мора потоп уља. Ве- 
лики поседи господара који своје имање не само не обра- 
ђују, него ни5 не посећују. Пад цена аграрних производа. 
Катастрофални скок надница. Најпосле револверски пуцњи 
и бомбе.6*

У7 сваком случају, једна револуционарна Севиља, место 
Севиље Карменсита.

*

У8 први мах, све се то чини9 безазлено.
Небо је остало исто, дубоко плаво, маварске боје. При 

нашем доласку у Севиљу, падала је киша. Испрано, то небо 
је било још лепше.

Севиља је велика варош, модерно осветљена. Од Ма- 
вара су још само боје, крв у жилама њених црних жена 
и Џиралда10, звоник њене катедрале11 најчувеније међу 
шпанским катедралама, бивши минарет маварски, боје 
бурнуса, а висок као витка палма.

На њој, џиралдило, ветрењак од гвожђа, врти се као 
велика, црна кастањета.

У први мах чека живост по улицама, трамваји, кафане, 
музика радија по свим12 ћошковима, у клубовима, богата- 
ши13 у фотељама, препуно света у баровима.

Програм: посета катедрали, гробу Колумба, мумији 
Дон Жуана, манастиру откуд су пошле каравеле да про- 
нађу Америку, музеју, вртовима Алказара, фабрици дувана, 
где је почела опера Кармвн итд.14*

♦

Идемо15 да видимо раднички крај. Пошто је сва по- 
слуга, због атентата на секретара организације аграраца дон
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П. Караваку,16* на три дана, свуд, истерана, налазимо ру- 
чак у једном малом17* бару. Као куриозум, једини је тај 
бар радио (Ват Мштгп). Док су напољу светлуцали бајонети, 
јели смо у њему фажоле18 и макароне. Уз танго Санта Лу- 
чија.

Затим се изгубисмо у улице Калатраве (тако се зове, 
да иронија буде већа) у околину кафеа19 „Ла Баркета", у 
пролаз који носи име великог Бекера. Сиротиња тих рад- 
ничких крајева толика је, да јој заиста не треба коментара. 
И Богу је тешка.20*

Занимљиво је, међутим, и карактеристично за Шпанију, 
да ми у том крају нико није пришао да проси. Гледали су 
нас као да су се спремали да нас убију. Било је доста, ме- 
ђутим, рећи „странац“ — ех1:гапјего —■ да се насмеше.

Оно што нећу заборавити из тог обиласка револуцио- 
нарне Севиље, то су: имена тих улица. Једна се зове улица 
„невиних“ (1посеп1:ез). Пијаца, Р1ага Де 1оз МаМопас1оз. 
А све то у очајној беди. После пролаза „цивилне гарде“, 
привремено,21 мирно.

У свом немоћном, скоро детињастом бесу, исписали су 
улице са (тиега Тепа)22 „нека цркне Тења“.23 Тења је бивши 
гувернер. (Као да не долази после таквог Тење, обично 
још гори Тења.)24

Зидови су пуни грбова25 Совјета. Узвика црвеној вој- 
сци. И стално се понавља,26 Уп/а е! !гоп1:е шпсо <3е ЗскЗоз 
1оз оћгегоз. Заједнички фронт свих радника. (Поцепани27 
у Севиљи у сто фракција.) Понегде је изостало „з“. Маса28 
је још аналфабета међу њима. Гађају боље каменом29 него 
падежима. ВоусоН а Тепа, ти ега  Тепа — пише свуд.

Коњичке патроле пројахују, кад се враћамо до фа- 
брике цигарета. Као Кармен некад, раднице30 излазе. Од- 
лазе. Мали број својој деци. Већина својим буржоаским 
„приј атељима' ‘ .31 *

*

После те Севиље идемо да видимо ону другу, тамо где 
је Кармен љубила.

Прошло је девет сати и на улицама Севиље нема ни 
једне жене. Госпођица у Севиљи не може ни дању, да из- 
лази сама. Води је увек, и прати као сенка, нека тетка. 
Свака која игра, или се виђа у кафани, увече, или је дама 
из полусвета (оне се ангажују телефоном), или је изузе- 
так неки, врло хипермодерна, или најчешће Шпањолка из 
неке друге вароши, али не из Севиље. Севиљанку би оте- 
рали кући, не само отац и браћа, него и комшије, или по-
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знаници. По баровима, кафанама, улицама,32 сам мушкарац. 
Још мање од девојака излазе жене.

Шпанија у другим варошима, нарочито универзитет- 
ским, има своју нову врсту младића и девојака, слободну, 
храбру, мање лицемерну од отаца. У својој најреволуцио- 
нарнијој вароши, она је затуцана.33*

Идемо да видимо барове, Кармене34 нема нигде. Нигде 
се не игра више севиљска35 народна игра. Свуд је фокс- 
трот и још више:36 пасодобле.

Полусвет елегантан, великих црних очију, љуља се по 
бетону усред башта дансинга. Кабалероси су штедљиви. 
Криза. Све је као и другде. Бољи су само коктели и ван- 
редно полифона музика. Иначе исте игре осветљења (по- 
лумрак за танго), глупа патетика декора (тореадори што 
„дивље“ љубе под грло), па чак има и једна Рускиња 
(чији је отац био, као што је познато, „полковник“, и,3’ 
која је родом ,,књегиња“).

После једног сата, о поноћи, све те даме почињу да 
играју скоро сасвим голе и показују да је Шпанија, у сва- 
ком сталежу38 невероватно пуна лепих жена. Ниједна, ме- 
ђутим, није међу њима старија од двадесет пет година. (Ни 
скупља од исто толико пезета.)

Оно што те дансинге разликује од других у Европи, 
то је тон који у њима влада. Манастирски. Као цвет су 
шпански и те жене.

То им дабогме не смета да после поноћи представљају 
ствари од којих би се и старцима дигла коса на глави.

*

Један39* дебељко, на улици,40 предложио нам је да нас 
он води.

И обећао нам је да ће нам показати цвет Севиље, а не 
те свињарије које су на целом свету исте.41

Он нас је потрпао у фијакере (вуку их муле, звецкају 
прапорци), па нас је одвезао Реалиту.

Ко је Реалито? То је одлични учитељ играња. Његова 
школа се налази у Улици трајања бр. 63.

Код њега, најпосле, пуно Кармена. Свирачи са „цуг“ 
ципелама, са андалуским шеширима. Играчице са огром- 
ним чешљевима, међу њима једна42 Маварка.

Цика, вриска и представљање. Луизита Гарсија, Доло- 
рес Бланко, Пепита Хименез, Лола Перез, Ренедија Пареко, 
„у зеленом" (уег1:е) додаје она сама да бих је боље запам- 
тио. Луиза Фернандез у „црвеном“ (гиМа) дрдаје друга, 
са великим43 црвеним чешљевима. „Колико сте љубави 
имали?”44 — пита је, крај мене, песник45 из Пољске. „Све-
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га једну“,46 каже она, кад је разумела. Није требало47 ни 
да је пита. „Ја се зовем Лолита Наранхо“ — дотрчава и 
последња у жутом,48 и почиње игра. Као да играју јас- 
мини, цвеће бадема и леандра.

Све су те девојчице испод двадесет година. Најмлађа 
је била дванаест. Из сиромашних породица.49* За учење 
плаћају оне наставнику, а увече, кад играју, плаћа Реалито 
њима. Спрема их за своју трупу чувену у свету.

Немогуће је описати лични шарм тих малих аналфа- 
бета, лепоту њихових тела, дивоту њихових покрета док 
играју фанданго, булеријас, замбру, солеарес, офитос не- 
грое. Тресу грудима и кастањетама, превијају се, лебде 
на једној нози у лепршу ванредних, старих, севиљских ко- 
стима. Црна чипка над њиховим главама, „мантиља“,50 
је као сен коју је над Шпанијом оставила Арабија.

Као борба у љубави игра се фламенго. Као чежња 
за љубављу Севиљана. Кад се превијају играчице се мрште 
охоло, кад отворе очи смеше се. Бледе су при крају игре 
као да умиру.

Има о љубави, о Севиљи,51 једна стара прича. Пошла 
једном, веле, љубав из Севиље, а смрт из Мадрида. Кад 
их је ноћ затекла у једној „посади" на друму легоше да 
спавају, а у зору при журби измењаше своје стреле из 
тобоца. Тако је сад у свету велика збрка.

Кроз отворен прозор, док нам то Реалито прича, видим 
дивну кулу катедрале како се диже до неба, витка.52*

ВАЛЕНЦИЈА, ВАЛЕНЦИЈА

Кад хоће да означе главну привлачност1 своје земље, 
Шпанци истичу колико су њени предели различити. При 
томе, сваку своју покрајину сматрају оном „правом“ Шпа- 
нијом.

Права Шпанија, кажу, само је тврда, поносита, модра, 
висораван Кастиља,2 земља вере, одрицања, поноса, фа- 
натизма. Други пут тврде да је права Шпанија црвена, 
испуцала од жеге, Манча3 у нојој нема ни воде4 ни биља. 
Завичај Дон Кихота. Има их који само Андалузију, са 
кастањетама, играчицама, кријумчарима, белим арапским 
крововима и шедрванима у баштама сматрају „правом“ 
Шпанијом. А најмање воле да се ноћни живот Барцелоне 
и Валенције запази и опише. То није права Шпанија — 
кажу тада.
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Нема сумње, и за мене је духовни завичај постала 
Шпанија Лојоле, Филипа II, Гонгоре и Пија де Варохе, 
а занет сам5 само поморском прошлошћу каталонског при- 
морја и обале Валенције.6*

Завичај породице Борђа, и мени је тај богати, шпан- 
ски крај, на средоземној обали, драг, ради његове жудње 
за уживањем живота и ради његовог хумора на рачун 
лицемера, а  пре свега ради његове, столетне,7 духовне зре- 
лости.

Шпанија у цвећу, сва у цвећу, кад је разуздана и ве- 
села, то је:8 Валенција.

Варош цвећа (1а сшбаб <1е 1аз Вогез), то је име Вален- 
ције, у старим књигама и на старим бакрорезима.

Толико цвећа, могу додати сад и ја, колико га има у 
том јужном приморју Шпаније, мислим да нигде више није 
саставни део пејзажа.

Монашки занос, донкихотерија и горчина, свакако, то 
су прве стране сваког сећања о Шпанији,9 али ни игра 
разузданих играчица у Валенцији, мирис вртова међу во- 
дама, није бљутава сензација.

На Средоземном мору, где је поморска и културна ис- 
торија Шпаније величанствена, у вечном пролећу, крај свих 
старих, строгих традиција жив је10 и тај осећај жеђи11 ужи- 
вања и веселе чулности. Да њега није, Шпанија не би 
била потпуна.

Дрвене, градске капије, барокне, стаклене кочије, див- 
не грађевине састављају слику Валенције, али и њене 
играчице.12 Околина вароши сва је раван пиринча, пренетог 
из Кине у доба поморског цветања. Земља око Валенције, 
годишње, по три,13 по четири пута даје плода. Међу сто- 
летним каналима, још из времена Мавара, међу каналима 
у цветним баштама и морем,14 сазидана је Валенција и над 
њом се надноси само, каткад,15 понека усамљена палма.

И та варош, као и све шпанске вароши, пуна је у својој 
прошлости трагичних хероја и ванредних призора, али 
оно што је у њој сензационално сада, то је њен ноћни 
живот.

Модерна, велика варош банака, плутократије, Вален- 
ција се држи само привидно старих традиција иначе она 
је метропола по рецепту Пола Морана (Пола де Кока).16*

Са процесијама Богородице, она проноси и име курти- 
зана, или играчица у бару,17*

Препуна споменика шпанске уметности, из прошлости, 
Валенција је ипак најмање шпанска, него је, као и Бар- 
целона, пуна странаца,18 Швајцараца, Француза, Талијана, 
Грка и других. Њена лука, у ноћи, раскопша је американ- 
ска слика, њени булевари на дану живљи су од Париза.
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Њена је плажа позната и чувена. Зими та варош најлепша 
је шпанска башта и трговачка коцкарница.

Две, заиста шпанске супротности, вечне противности 
оне „праве“ Шпаније, остају у сећању из свега тога: обред 
расподеле воде у Валенцији и њене голе играчице по ба- 
ровима, са обесним песмама и гестовима.

Неизмерно плодна раван, око Валенције, у афричкој 
врућини, дело је канализације. „Хуерте“ валенцијанске 
плодне су као мочвари у цвећу и у њима живи19 повучен, 
а богат, чудан неки сељак, раскошне народне ношње, ср- 
дачне гостољубивости и вреле чулности. Звезде полусвета 
ту имају успеха и по селима.

У цветом зараслим каналима и каналетима Валенције 
влада неки поетични ред. Вода ту значи живот и општа 
је својина и благо. Пред колибама, под густим жбуновима 
цвећа, вода се ту разлива, расподељена правично, у одре- 
ђеном часу, предвече, на знак јеке звона.

Очекује се тако столећима с дана у дан20 и гласно и 
радосно поздравља.

А сваког четвртка, суд добрих људи, састављен међу 
сељацима самим, заседа иза ограде у „Капији апостола", 
при улазу у катедралу Валенције.

Решава спорове о води и против његових пресуда нема 
притужбе.

У афричкој жеги, то разашиљање воде по ,,хуерти“ и 
тај сељачки суд у вратима цркве, права је шпанска слика.

Својом тишином и светлом мирноћом сензационална у 
тој вароши, прослављеној једним дречећим фокстротом 
који је био распрострањен даље него Христова наука.

Ноћни живот у Валенцији, где влада иначе шпанска 
строгост породичног и домаћег живота и где је жена пову- 
чена као Маварка некад, иза решетке харемлука, сасвим 
је луд и раскалашан. Не заостаје за ноћним животом Бар- 
целоне која надмашује у разврату Марсељ и Пиреј.

Само што у Шпанији све то што се ноћу догађа, и нај- 
луђе и најраскалашније,21 има две црте: ведро је, као биће 
Валенције одувек и увек је оличено у телесно ванредно 
лепим, врло младим, баханткињама.

Простачких, олињалих, маторих лорета у тој ноћи Ва- 
ленције нема. Све те разуздане жене млађе су од двадесет 
и тридесет година. Имају удове правих лепотица. Разврат 
у Валенцији има лепоту цвета.

Јако електрификована,22 Валенција трепери у ноћи. 
На улицу излази све живо. Крај свих економских тешкоћа, 
богата до дна, раскошна је по природи, вртовима, лепоти 
шпанског неба. Ноћу се живи, дању се једва дише.
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По улицама ври, биране,23 лепе, младе жене играју 
свуд. Кад католичка штампа мало замукне, или кад поли- 
цијска контрола прође, оне играју голе.

У „Батаклану“ имитују Париз, певају ласцивне шан- 
ооне, драже своју публику (само мушкарци) добацивањем 
страшних, у фиоритуре завијених24 кошонерија. Затим 
окретањем, превијањем, љуљањем своје голишавости (че- 
сто од 15 година). Позивањем гледалаца на позорницу (по- 
неки радник, избезумљен, полети, па настаје лом). Сценамз 
миловања између играчица самих итд.

Публика нежењена, младићи, мондени, чиновници, пг 
и старкеље, стални гости, избезумљено вичу ,,оле“ и доба- 
цују шале. Врло су тешки критичари. Ако су којој игра- 
чици мало мање лепе форме, вичу: „напоље, напоље“, 
Свака је, међутим, врло млада и врло лепа. Огромна маса 
девојака и жена иде том занату.

Благ, мирисни, ноћни ваздух као да опија масе мушка- 
раца. Гологлави јуре по улицама. Небо25 над Валенцијом 
вечито звездано, а по њему као да теку златна, чувена при- 
морска вина те покрајине.

Не само хиљаде богатих мушкараца, трговаца, помоћ- 
ника, намештеника, иде да гледа те играчице (и да пред 
зору склопи трговачки споразум о љубави са њима) него 
и стотине сељака. Сељака што су тог дана продали свој 
пиринач, или своју бербу наранџи,26 па у каишу имају по 
десет, па и педесет хиљада пезета. (И најлепша играчица 
не стаје више од педесет пезета.)

Усред вароши, преко пута27 највећег хотела, у „Билха- 
ресу“ може да се гледа та гужва28 раздраганих мушкараца. 
Радника из луке и елегантног29 мушког света, у великој30 
демократској помешаности очараних похотљиваца.

Ред столица, редови столица. Улазница се не плаћа. 
Само је сваки посетилац обавезан да потроши седећи нешто 
на пиће. У задњим редовима пезету. У првим,31 три и по 
пезета.

Пију се коктели, ракије, аниш,32 а ко се узбуди пије 
лимунаду.33 Већина је скинула капуте. (На првом спрату, 
где су ложе, скида се и више.)34

Келнери, који су видели већа чуда него евнуси по ха- 
ремима, разносе пиће са леда, с безизразним35 лицем. Кад 
гола жена игра, они то гледају као да се просто завитлала 
прашина. Имају уморна, презрива лица.

Музиканти, што седе испод позорнице, много су раз- 
драженији. Они терају шегу са играчицама. Довикују им, 
праве опсцене гестове.36* Кад понеке ноћи разузданост 
пређе сваку меру, полиција упада и затвара локале.37*
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СВАТОВИ У КАНДЕЛЕДИ

Канделеда је једно од оних,1 забачених, пшанских 
села, што саздата сва од сељачког живота годинама нити 
виде странца, нити за њега хају. Личе сасвим на наша, 
негде у Босни, или питомијем Санџаку.

У њега смо дошли у сватове. Из Оропезе што и сама, 
мада има дивних, архитектонских споменика средњове- 
ковног господства, мирише на браптно и на прасце. (Оро- 
пеза је центар женског, ручног рада у Шпанији, и чуве- 
ног лончарства.)

Ауто је јурио као што се у сватове јури, кроз висо- 
ку, житну, шпанску висораван, у даљини таласали су се 
брежуљци с2 којих су силазила крда свиња.

На брдима су нас пратиле маслине у роду,3 до твр- 
ђава, над којима су кружиле роде.

Планине, у плаветнилу, биле су далеке, облаци бурни 
пловили су над њиним снежним врховима. Дуж друма је 
пролетало дрвеће.

Застајали смо само да пропустимо велика стада што 
су се спуштала из Естремадуре. Околина је била сасвим 
балканска и мој друг у колима, Танев,4* кликтао је од 
радости као да се вози по домаји. „А бре, Црњански, ово 
наша Шпанија?"

Прво смо, тако, весели, свратили на вашар у Тала- 
веру. Сељаци са утегнутим доколеницама доводили су сто- 
ку, коње и мазге. Под шаторима куповали смо мале, толед- 
ске крстове, превртали ножеве и савијаче,5 масне као код 
нас. Око нас се смејала једна неочекивана Шпанија. Ју- 
гословенски6 Цигани (то дуго нисам хтео да поверујем), 
водили су по вашару мечке. За оне који се плаше да нам 
то не шкоди ,,културном“ престижу у Шпанији забеле- 
жићу да их Шпанци одвајкада називају Хунгри, „Ма- 
ђари“ — и7 тај им је назив остао.

У Канделеди, дочекаше нас с читавом8 „луминадом". 
Сељаци, у црном, као немачки, стрчаше се око нашег аута, 
очигледно гостољубиви, радосни, да смо на њин позив® 
дошли.

Гомила нас беше опколила, тискала нас је, узимала 
под руку, бучала око нас, још мало па да нас загрли. 
Избријан, окошти Шпанац нуди ме љубазно, дебелом ци- 
гаретом. Непушач, ја  је мирно мећем у џеп, а он се сме- 
ши. Иде и даље са мном. Говори, не знам шта, све брже 
и, најзад, видим да се љути. Увредио сам га опако и не 
знајући. Требало је да и ја њему10 дам цигарету. Такав 
је овде обичај. 31
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Уведоше нас у једну велику дворану. Игранка је по- 
чела,11 већ давно. На моје запрепашћење, место шпан- 
ских, народних игара, фокстрот. Сењор Алфредо Олава- 
рија приводи нам, у шали, сељанке и ми играмо с12 њима. 
Једна је лепша него друга. Све се тихо кикоћу али је 
свега једна помало изазивачка. Све друге играју фок- 
строт врло добро, али корачају, при томе, на претима, 
као свете Терезе. Неко око мене стално говори и спомиње 
„фрајле“. (После сам дознао да то значи, не госпођице, 
него фратре.)

Играмо и у авлији, пуној херанија и сваковрсног 
шпанског цвећа. Кад проиграмо мало ближе крај плота, 
преко плота видимо још много таквих башта и дрвене 
доксате кућа с13 којих провирују главе стараца и старица.

Музика — један тријангл, гитара и један бубањ — 
дају14 нашем фокстроту арапски, афрички ритам. Африч- 
ка15 је и врућина.

Настаје затим велико жвакање младе16 прасетине. Се- 
љаци нам прилазе, на рамену с17 мехом и точе нам у ча- 
шу тако, из меха, вино. Све очи су упрте у нас. После 
једне пусте, камените, високе, неме Шпаније, једна плод- 
на, весела и разиграна Шпанија.

У светини, с18 једним меланхоличним осмехом, непо- 
мична скоро, стоји млада. Гледа у нас нетремице. Велике 
њене очи као да крију неку жалост, док јој се уста сме- 
ше, низом ванредних, белих зуба.

Око ње поносито стоје, док снимамо, мушкарци. „Они 
су пијани од охолости“ — каже за њих један писац. И 
заиста у Шпанији се не зна за пијанство друго. По сели- 
ма, човек19 је прав, и осетљив, а свет који пролази,20 па 
чак и оно што се догађа, другде, у земљи, мало га се 
тиче. Миран је  и спокојан, на својој висоравни, удаљеној 
од света.

Млада девојка која је венчана тога дана, у Канделеди, 
поразила нас је  својим погледом, редом. Мој сапутник, 
Танев,21 предложио је да јој купимо неки поклон за срећу. 
Док смо обилазили радње да јој купимо неко посуђе, или 
леп шал, цело је село ишло за нама. За раздраганим 
Таневом трчала су деца, никако није могао да их се ос- 
лободи.

Док се он распитује о економском стању у околини 
и штрајку жетелаца, доносе поклон који предајемо мла- 
ди. Она та као пшанска дама прима грациозно. Сва је још 
у некој девојачкој, лепој, тужној стидљивости. Сутра, 
ујутру, већ висиће чаршав из њене постеље, по древном 
обичају, на плоту, да га сав компшлук види. Комшије ће 
задовољно климати главом: „Знали смо ми да је честита 
девојка."22
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Само ће сеоске торокуше шушкати и бројати петлове 
по комшилуку да није који несрећник платио патријар- 
хални обичај главом.

Препуна деце, Канделеда нас је развеселила и уго- 
стила правим шпанским гостољубљем које се, напослетку, 
претвара у манију.

Играли смо, под тим доксатима, у цвећу, и улицом 
по23 којој су висиле глициније плаве и овчије коже. Само 
се карташи које смо затекли кад смо дошли, нису ни ма- 
кли с места. Они су седели за столом од раног јутра и 
свакако су сачекали и зору. Погледали су нас онако, преко 
носа, шмркнули дуван и наставили24 даље. Ништа их више 
није могло да узбуди.

Милијарде мува, биле су једна25 казна божија за те 
људе и непрекидне табле на кућама, рекламе „пИгак) сЗе 
Сћ11е“ једини знак економске позадине и кризе, што је 
допрла и до шпанског села.

Као знак нове и модерне Шпаније, насред главног 
трга стајала26 је апотека и клиника доктора Пење Рајос, 
али као незаборавна успомена из Канделеде, и кад је 
мотор већ прштао,27 та весела светина, око оне лепе де- 
војке тужног погледа, коју удају.

Њ ена кућа била је једна од најсиромашнијих. Она 
нам је љубазно показала прозор собе у којој је дотле 
живела. Био је пун херанија које остају за њом.

Херанија у разбијеним лонцима, у плеханим кутијама 
од конзерви.

Док смо се поздрављали с28 њом она је сваком срдач- 
но пружала руку и понављала једва чујно: „Уауа соп Бшз" 
(збогом). Око ње се беху окупиле бабе какве је само Гоја 
умео да слика и какве је само у Шпанији могуће наћи.

МЕЂУ ШПАНСКИМ СЕЉАЦИМА

У мају месецу године 1933. влада сењора Азање по- 
звала је 26 новинара са разних страна света, да им покаже 
како је у Шпанији. За Времв путовао сам ја. У Бургосу 
је било бомби и мртвих, у Севиљи су пуцали по улицама, 
али наш је задатак био да видимо само магнолије, јасми- 
не1 и андалуске вртове.

Видели смо, истина, и велике латифундије и сељака 
како запиње, у Хересу смо гледали сељаке као слуге, у 
ергелама богатих поседника који имају фабрике вина, 
али све то само у пролазу. Дуже су нам показивали само 
шпанску готику, барок, и борбе с биковима.
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Предео из атласа

Нарочито је ванредан доживљај била шпанска обала 
од Кадиза до Алгезираса. На другој страни види се Афри- 
ка, али једна фантастична, пуста, планинска Африка 
изнад мора. У том пределу има једно мало место које 
се зове Елче. Елче је познато по томе пгго има афричку 
шуму високих палми. Ради те шуме много је посећују 
странци.

Предео око Елчеа2 изгледа као да је пренет из планин- 
ског ланца Атласа. Афрички су у Елчеу3 и бунари. На 
железничкој станици, међу палмама, путник има утисак 
да је  негде у Мароку. Марокански изгледају и куће се- 
љака у околини, али и жене. Порађају се без бабица.

Нас је  Елче занимало нарочито. Око њега вођене су 
онда борбе између комуниста и сељака. Општина је била 
у рукама комуниста и анархиста, који су били почели да 
деле велики посед, али су ударали и на шпанског кулака 
па и на сиротишу која није хтела да им се придружи. 
Приватна својина, тих дана, била је у пракси укинута. 
Што се мене тиче, мене су много више привлачили шпан- 
ски сељаци и њихова судбина.

Плугови стари 100 година

У Саламанки, Унамуно ме је био упозорио нарочито 
на шпанско село. Говорио ми је о души шпанског сељака, 
о његовој радиности и честитости. На путу до Елчеа4 ја 
сам већ био стекао најлепше мишљење о том шпанском 
сталежу. Био је  ћутљив, није псовао, и у њему није било 
нигде пијаних.

Гледао сам те сељаке како јаше пастуве винарске фир- 
ме Педро Домек у Хересу. Видео сам их како гоне бикове 
који се гаје за борбу на великим поседима, у околини 
Севиље. Видео сам их како ору земљу на висини од 1000 
метара у Арагону, са плуговима старим сто година. Увек 
су били лепи, и пешке, и на коњу, и на мазгама са арап- 
ским седлом и црвеним кићанкама. Једна суха, висока, по- 
носита, опаљена раса.

Задивљено сам посматрао са колико зноја шпански 
сељак добија од оне тврде, мрке земље раж и овас. Како 
и у камењару сеје жито. Гледао сам га како се мучи у 
баруштинама крај обале мора. Видео сам га и тамо где 
је богат и весео, као у околини Валенције, где је  сличан 
сељаку у Вестфалу, или у Ханацкој.

Свуд је тај сељак био искрено гостољубив, поносит, 
уздржљив. Као кртица рио је целе године земљу. Био је

484



ћутљив и тамо где је бедан голаћ, где хода у ритама, где 
станује у рупама и јазбинама, као у околини Алмерије. 
Исто је тако ћутљив био и тамо где се одева у сомот и 
свилу, као у околини Саламанке.

Сељачки криминал у Шпанији има за узрок каткад 
сујеверје, а много ређе пљачку и лоповлук. У Арагону 
се туку ножевима око жена.

Најбољи сталеж

Странци најмање чују о шпанским сељацима кад је 
реч о политичким странкама у Шпанији. Међутим, тај 
сталеж је најбољи међу свим шпанским сталежима, иако 
је најзаосталији.

Био сам на једном сељачком погребу у предграђу 
Авиле. Посматрао сам сељаке како тргују, чак на порту- 
галској граници, у Родригу. Гледао сам их како певају, 
тамо где имају своје задруге у хору, у околини Сала- 
манке. Играо сам у сељачким сватовима у Канделеди. Пио 
сам са сељацима из меха, у једној крчми у Убеди. Свуд 
сам осећао да је тај човек најнамученији у Шпанији, по- 
носит и добар, и највеселији. Ниједна шпанска политичка 
странка не би требало да се хвали да је много учинила 
за тај сталеж. Сеоско становништво, у оно доба, најмање 
је правило нереде. Пуцало се по варошима. По селима 
сељаци су ћутали у својим кућама од набоја који се у  
јесен претвара у блато. Сељаци онда још нису били ре- 
волуционарни.

Хаос

Мада су марксисти били почели да залазе у села, 
нису имали много успеха. Сељак их још није разумео, јер 
су писали и говорили једним до зла бога надувеним шпан- 
ским стилом. Анархистички синдикати, међутим, отимали 
су маха. Већина сељака посматрала је догађаје и била је 
без политичког утицаја. Против Наполеонових Француза 
тај сељак се некада добро тукао. Тукао се страшно и у 
ратовима карлиста. Тукао би се и сада, кад би кренуо. 
Међутим, последњих година много је мање учествовао у 
политици од радника.

Шпанија је била класична земља многих партија, из- 
бора, саботаже избора, атентата. У политичкој арени врзли 
су се официри, свештена лица, људи од пера, школе и 
титула. Републику су направили слободни зидари, факул- 
тетлије. Револуцију авијатичара чувени Рамон Франко,
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брат генерала Франка. Режим Азање био је режим шко- 
лованог сталежа. Алфонсу XIII осветили су се нарочито 
књижевници и новинари, јер за њих краљ није био учи- 
нио ништа, а нарочито их није трпела краљица. Радници 
су били анархичне масе без метода и реда.

Сељаци ће доћи на ред тек у једној будућој Шпанији. 
Та можда већ долази, а можда је већ онда била почела.

Ж ене и  гласање

Већ онда села су била повезана друмовима од асфалта. 
Пуна биоскопа и радија. Шпански сељак је  почео оних 
годгша јако да се мења. Динамит је грмео у рударским 
крајевима. Села су још била без школа, напуштена, си- 
ромашна, неписмена, са много деце и арнаутски прљавим 
женама. У Арагону то је изгледало старински, декора- 
тивно. У околини Кордобе као најгори пролетаријат вели- 
ких вароши. У Андалузији делио је сељака и милионара 
само један плот, и тамо је омраза већ столећима трајала. 
Стање је било стална револуција, иако друкчија него пгго 
је страна штампа писала.

Сеоске масе гласале су још, при општинским избори- 
ма, као ошамућене агитаторима разних партија. Прво на 
лево затим на десно, затим опет у лево. За време нашег 
боравка људи око Азање дошли су на мисао да демокра- 
тију учврсте са женама. Међутим, за демократију баш је 
отуда дошла катастрофа. Већ тада Шпанија је  била по- 
дељена у два табора. Да су били скоро истих снага, то је 
Шпанце доводило до беснила.

Ја  сам имао уверење да ће победити онај ко буде 
задобио села. Питање је било за кога ће гласати милиони 
сељака код гласачких кутија. Тако сам бар у оно време 
мислио. И мене је онда још хватала та хуманистичка 
и идиотска политичка илузија либерализма.

Банкет у  селу Елче

Нарочито је било занимљиво, после овога, за  нас једно 
место као што је било Елче. Баш зато што је околина 
била у рукама неколико латифундиста, а општина у ру- 
кама комуниста. Социјалисте су биле отишле у лево и 
узели Елче револверима.

Као и друге, према наређењу из Мадрида, и ту нам је 
општина приредила свечан ручак. Дочекао нас је и по- 
здравио председник општине, алкалде, социјалиста. Ручак
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је  дат под чувеним палмама, на имању најбогатијег по- 
седника, сењора Хуана Ортес Мираљеса.

Сто је био постављен у хладу палми које су биле 
означене нарочитим таблама.

Једна је била посвећена тадашњем председнику репу- 
блике Замори. Једна Ротари клубу. Највећа, једна палма 
са 6 стабала, била је права атракција за Енглезе. Носила 
је таблу са наггписом ,,ра1тега ппрепа1!“. Све нам је то 
показао алкалде комуниста.

После посете у анархистичком дому радника, моје ко- 
леге биле су нарочито задовољне. Били су задовољни да 
је у Шпанији револуција. То је значило низ интересант- 
них репортажа.

Власник тог великог имања, сењор Мираљес, очиглед- 
но се осећао врло нелагодно. Био је јако невесео. Шпан- 
ски богаташ, навикао да части, господар свих околних 
земаља, морао је сада при своме рођеном столу да држи 
уста. Његове ракове, његова чувена вина, његову чувену 
прасетину, нудио је, масним прстима, председник општине 
у Елчеу5. Један главати човек који је стално подвикивао 
„ојга“ (значи отприлике „чуј, бре“). Са много покварених 
зуба. Он је разбалаћен сипао вино новинарима и своје- 
ручно бацао у наше тањире рибу и месо. Био је раздра- 
ган, као сваки Шпанац кад има госте.

У оно време, тај председник општине, несумњиво је 
имао за собом парламентарну ситуацију. Ја  сам га само 
гледао, Енглези су га испитивали. Ти енглески новинари 
били су најинтересантнији међу нама. Они су били цврц- 
нути целог пута, и пробудили су се свега једанпут. У Ел- 
чеу® и кад се указала стена Џибралтара7.

Неко је раздраганом комунистичком председнику оп- 
штине споменуо да се Црнци у Африци врло вешто пењу 
на палме. Тада смо доживели нешто што ми се чини да 
треба записати о шпанским сељацима. Алкалде у Елчеу8, 
очигледно, хтео је да покаже да и социјалисти у Шпанији 
имају некога ко може да шета по палмама. На његову вику 
дотрчало је неколико сељака који су радили под палмама.

Плод на палмама бере се на тај начин да се човек 
успужа до врха. Држећи се око паса једним превезом од 
конопља. Као што радници раде на телеграфским стубо- 
вима, у ставу горила, тако је и тај сељак у Елчеу9 морао 
да се пужа по палмама, али без ципела и клинова. Алкал- 
де му је подвикнуо промукло и он је одмах почео да 
конкурише Црнцима. При силаску, из висине од 35 метара, 
требало је да се догоди само једна ситница, па да врат 
скрха. Међутим, по тврђењу алкалдеа у Елчеу10 то је са- 
свим лака ствар, и то сељаци раде дневно за неколико 
пезета.
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Човек који се пео на врх палме стојао је поносит код 
нашег стола док га је светска штампа фотографисала. 
Имао је широке груди и јаке вилице. Коноп је био бацио 
око врата. Међутим, кад га нико није понудио да седне, 
и кад нико није обраћао пажњу на њега, очигледно био 
је у недоумици пгга да ради. Ћутао је неко време крај 
нашег стола, па је затим почео збуњено да се смеши. Сва- 
ки је Шпанац поносит и осетљив, био фаттгист или кому- 
нист, у том су сви једнаки. Може се замислити како је 
и томе човеку било. Полако крв му је све више струјала 
у главу. Био је поцрвенео од стида.

Сетио сам се свих својих предака, сељака, међу го- 
сподом, владикама и официрима, и пришао сам му са ча- 
шом у руци, понудивши га да седне крај мене. Знао сам 
само толико да му кажем на шпанском, трудећи се да бу- 
дем љубазан „човече тежаче“, ћошћге <1е1 сашро. Он је 
почео нешто нашироко да прича. Пошто је узео залогај 
рибе и хлеба, умирио се и јео је мирно, оном ћутљивом 
лепотом којом то сељаци раде. После сам му гурнуо у 
шаку једну наранџу. Он није знао шта ће с њом да ради.

ТРАГЕДИЈА МИГУЕЛА ДЕ УНАМУНА

Дон Мигуел де Унамуно био је неко време поштовак 
као неки Толстој Шпаније. Када је, борећи се против Ал- 
фонса XIII, морао да напусти Отаџбину, и да живи у 
емиграцији, у Француској, цела га је Шпанија поштовала 
и он је био идол свих левичара у Шпанији. Унамуно је 
годинама чекао на граници и вратио се у тријумфу. Ал- 
фонс XIII морао је да вапусти земљу.

Чувени шпански писац био је у то време у целој 
Европи идол левичара који су неком фантастичном жељом 
желели победу револуције у Шпанији. Данас је река 
Манзанарес која тече кроз Мадрид, уска као чаша воде, 
граница између црвених и црних, али уједно граница и 
између две Европе, једне коју називају фашистичком и 
друте коју, ђутуре, називају комунистичком. Али већ 
давно Шпанија је  као нека усахла река која протиче из- 
међу две Европе.

На робији

Унамуно је по народности био Баск и поносио се тиме. 
Баски су дали Шпанији велике људе и, у разговору, Уна- 
муно никад није био сепаратист. Он је постао најчувенији
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шпански књижевник, док је радио на универзитету у 
Саламанки и Саламанка га је волела као да му је била 
родно место. Годинама, док је Унамуно водио свој лоли- 
тички рат, Шпаниј а је упирала очи у њега. Унамуно се 
увек добро држао. Остао је сиромах до смрти и од своје 
плате професора универзитета једва је  издржавао огромну 
породицу. Али није попуштао. Тај бивши професор грчког 
језика седео је дуго на робији, мучио се у емиграцији и 
годинама је био ј еднодушно сматран као будући председ- 
ник републике.

Опозиција до гроба

Кад је република дошла, он је  постао само члан глав- 
ног просветног савета, а у парламенту (саза бе бери^абоз) 
седео је у некој нарочитој, личној, усамљеној опозицији 
до смрти. Опозицији скоро против сваке владе. Тако рећи 
ван странака.

Република је гледала у њему остарелог песника, чу- 
веног у свету, и политичара без значаја. Они који су 
осећали извесну нелагодност да тако лако пређу преко 
некадашњег идола Шпаније, сматрали су да је његова 
улога велика иако је  политички тако чудна. Унамуно је, 
говорили су, савест Шпаније. Он је то био и у емиграцији, 
он је то још више код куће. Унамуно, гозорио ми је, наш 
бивши посланик у Мадриду, господин Јанковић, то је 
Сократ Мадрида.

Шта да кажемо о Европи, како је  она схватила борбу 
овог великог Шпанца? У Европи су неки знали да је Уна- 
муно писац ванредне књиге Живот дон Кихота и Санча 
или исто тако чувеног дела О трагичном осећању живота. 
У Шпанији, неко време, обожавање Унамуна узело је  об- 
лик правог култа, у Европи било је много људи који му 
ни имена нису знали.

За обнову Шпаније

Критичари су исто тако били подељени у два табора 
кад је била реч о Унамуну. Једни су т  сматрали послед- 
њим великим, католичким писцем Шпаније, друти само 
великим стилистом. Нико, међутим, није одобравао његову 
сталну опозицију.

Унамуно је хтео обнову Шпаније, повратак кастили- 
јанства. Он је  зачетник дубоког интереса који је шпанска 
интелигенција почела да показује за политичка и  друш-
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твена питања, последших година. Његова улога у том 
смислу, далеко је значајнија од његове улоге у парла- 
менту.

Европа га је сматрала главним противником Алфон- 
са XIII. Али тек хпто је  дошла република, Унамуно је у 
Паризу објавио књигу Пре и после револуције. Ова књига 
била је шамар новом режиму. Када је влада Азање била у 
кризи, Унамуно је  говорио председнику републике не о 
кризи владе, већ о кризи режима.

Одлични говорник, старац, ретко се дизао са свога 
седишта, али кад се дизао био је  врло непријатан. Азања, 
Пријето, Бестеиро, Леру, Роблес и други били су лрак- 
тични политичари, стари Унамуно моралист и то је све. 
Доктор Марањон, Пио де Бароха, Ортега и Гасет, ишли су 
са временом, стари Унамуно почео је некако чудно да се 
враћа духовној прошлости своје земље. Зли језици гово- 
рили су, католицизму. Мзло је фалило па да Унамуно оде 
у хапс1 за време републике.

Кад је генерал Франко отпочео свој марш на Мадрид, 
Унамуно се придружио у Саламанки националистима. Али 
тек што је Саламанка постала главни град једне десни- 
чарске Шпаније, старац је  опет почео да критикује. Ви 
ћете победити, веле да је говорио, али нећете убедити.

Унамуно и  Мадаријага

Сад у Саламанки, Унамуно лежи у једном обичном 
гробу. Умро је тихо, не дочекавши крај братоубилачког 
рата.

Оно што је најбоље било у том човеку, то је био 
његов идеализам. Унамуно никада није био материјалист. 
Био је прави Шпанац.

Само снагом духа дуто година, у Друпггву народа, 
Шпанија је играла часну улогу и са великим престижом. 
Говори њеног представника г. Мадаријаге били су победа 
духа. Унамуно, није могао да поднесе победу материје. 
Зато је правио сцене и монархији, и републици и гене- 
ралу Франку. Био је  скоро комичан са својом молбом да 
треба покушати и убедити, онда, када је  ваљало победити.

Три пута сам разговарао са Унамуном. Једном у Сала- 
манки, два пута у мадридском Атенеу. Личис је на нашег 
Ђуру Даничића. Носио је  скромно црно одело, увек, и 
златне наочари. Био је старачки љубазан и необично скро- 
ман у раскопшом „Гранд Хотелу“, где је сад генералштаб 
генерала Франка. На књигама Унамуна издавачи су зара- 
дили милионе, Унамуно је остао сиромах. Носио је чисту, 
просту кошуљу, са оковратником ван капута старог роман-
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тичара. Говорио је без геста руку, јео је мало и замишљено 
при столу. Свакога је слушао мирно.

Филолог, он је тражио фолклорни значај страних 
речи. Питао ме о Бугарској и Србији и како тамо живе 
људи, како умиру, како мисле, сељаци, радници, занатлије. 
Никакве, ни најмање позе нема у шеговом држању. Глас 
му је сасвим тих а коса оштра.

Дубина душе шпанског сељака

Пита ме како ми се свиде сељаци, јер смо били у се- 
лима око Саламанке. Ја му кажем да ми се чине2 влашки. 
Фрула и бубањ изненадили су ме у околини Саламанке. 
Треба да зађем међу шпанске сељаке, вели он. То је нај- 
боље што Шпанија има. Дубока је њихова душа и њихова 
вера. Не може нико укинути ту цркву коју шпански се- 
љаци воле. Арапи су то, говорио ми је Унамуно, са дубо- 
ком вером и жељни мистицизма. Арапи су то, и у като- 
личким катедралама у Саламанки и Толеду.

Реч прелази на његове године и здравље. Кажем му 
да се ванредно држи. Унамуно је тада био 69 година. Он 
ми је причао како је лежао месецима болестан у Паризу 
на булевару Сен-Мишелу. Говори како је  тешко научити 
туђ језик. Прича како му је био у гостима Франсис Џемс, 
ловио са њим, пецао рибу, али да научи шпански ни три 
речи није хтео.

Католички проблем у  Шпанији

Питам га о сепаратизму Баска, јер је Унамуно порек- 
лом из Билбаоа. Он одмахује руком. Осећа се Шпанац. 
Шпанија је велика духовна и морална заједница, једна 
од најчвршћих у Европи. То је било најбоље што сам од 
њега чуо. И Лојола је био Баск, вели Унамуно. Свет зна 
да је то осгошач језуитског реда, али не зна, да је то био 
и највећи јансенист.3 И у породици Унамуна био је један, 
Хуан де Унамуно, реформатор. Католички проблем, вели 
старац, најважнији је шпански проблем и марксисти га не 
решавају добро. Унамуно је бранио и језуите. Они су, 
рекао ми је, извршили реформу у цркви. Можда дубљу 
него сви други. Затим, уморно сагиње главу и затвара 
нервозно једно око.

Унамуно је знао наше народне песме

У Мадриду, разговарао сам са њим у Атенеу а после 
сам га отпратио у парламенат. Заваљен у стару наслоњачу
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слободних зидара, Унамуно је говорио о нашем десетерцу. 
Он је наше народне песме знао и познавао, што ме је 
донекле зачудило. Сматрао јв да је стих у  нас потпуно 
сродан по ритму стиховнма шпанског Романцера. Песму о 
смрти мајке Југовића знао је целу. Може се мислити 
како сам био дирнут, кад ми, изненада на нашем језику 
рече: моја руко, зелена јабуко.

Много је распитивао о Црногорцима. Неко му је  рекао 
да личе на Шпанце и Црногорци су га много интересовали.

О краљу Петру

Републиканац, он је  са дивљењем говорио о краљу 
Петру и упозорио ме, да је, сем Ростана, и један Шпанац 
написао лепу песму о повлачењу старог Краља преко Ал- 
баније. То је Јоакин Монтањер.

Распитивао се о диктатури код нас. Оно што нисам 
очекивао то је било да је врло лепо говорио о Алфон- 
су XIII. Ваш Краљ, рекао ми је Унамуно, узео је  сам 
ствар у своје руке и то је добро. Код краља Алфонса није 
било добро да је  попуштао околини. Он је препустио све 
Приму4 де Ривери и то је био узрок пропасти диктатуре. 
Краљ треба да буде краљ. Унамуно је јако критиковао др- 
жање монархије у Италији и није га одобравао. Мени се 
чинило да је то држање условљено политичким потребама 
земље и ја сам нарочито скретао пажњу на високу кул- 
ТУРУ> научењачку, и личну отменост италијанског Краља 
која је позната. Унамуно је говорио отворено и никада 
није крио своје мисли.

О Руђеру Бошковићу

Затим, опет се враћао на нашу прошлост. Знао је 
више него ја о нашем Руђеру Бошковићу. Њега је наро- 
чито дражила држава која је тада у Шпанији била насил- 
нија од инквизиције. Држава му се чинила гора него црква 
и ако и даље овако потраје, сматрао да ће и атеисте оте- 
рати натраг у цркву. Унамуно је предвиђао катастрофу. 
Шпанија није учествовала у рату и обогатила се за време 
рата. Зато у њој није било глади, али он је  сматрао да 
бива ипак све горе. Много га је љутило питање просвете. 
Сматрао је да се Азања игра са питањем школа. Треба 
признати, говорио је Унамуно, да су католичке школе 
биле добре.

То су моје забелепше о разговору са Унамуном.
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Он није био сепаратист и сматрао је да треба да се 
бори против сваке владе ако чини нешто што није добро. 
Унамуно није желео отцепљење баскијских области. Нико, 
ради неколико милиона Мађара, неће учити мађарски, 
рекао ми је  Унамуно, а и ви Словени бићете велики тек 
онда када се стопите у сто милиона. Ето у Мадриду Чеси 
су правили велику рекламу. Наши студенти отишли су 
у Праг, али знате ли где су се уписали? Уписали су се 
на немачки универзитет тамо.

СТВОРЕЊЕ КОЈЕ СЕ РИТА

Ма колико то чудно звучало, био сам до суза дирнут 
у Шпанији не само сиромаштвом нижих слојева, него и 
једном домаћом животињом која пати.

Као све земље на обалама Средоземног мора, и Шпа- 
нија је пуна магараца, те домаће животиње што води по- 
рекло из египатских и арабијских пустиња, откуда се ра- 
селила по целом свету.

Магарац, иако припада врсти коња, не ужива ни љу- 
бав, ни милост, којом људи прилазе ату,1 дуж тих обала. 
Нарочито не у негда арапским покрајинама, афричким и 
азијским, где се коњ поштовао и ценио као и сабља.

Арапи су ту мирну животињу довели у Шпанију, у 
толиком броју, да заслужује пажњу, али крај коња она 
је и ту остала немила и бедна, док је  њен такмац посгао 
појам брзине, племенитости и свега што је  лепо и ви- 
тешко.

Закржљали, омалени, са два дуга увета, чупави ма- 
гарци у Шпанији вековима пролазе друмом натоварени 
бременом, обично грдним товаром, што им виси с2 грбаче 
и здесна и слева,3 да не мрда4 ни тамо ни амо. Толико је 
тешког терета, скоро увек, на њима, да им се види само 
глава и испрекидана, ситна игра ногу што се приближују.8 
Понеки међу њима израсте велики, глават, и личи на сео- 
ског коња, огроман. А понека лепа магарица, нарочити 
женски примерак, дочека част да је удаду за коња.

Ипак, и крај те своје врсте лепих, брзих и источња- 
чки накићених мазги, шпанска врста магарића остаје раса 
бедника. Они дрипче навек по друмовима и раде, без 
престанка, тешко, по варошима. Носе воду, камен, хлеб, 
од ране зоре до мрклог мрака.

Залазећи и у села, ја  сам на свом путу стекао нај- 
лепше мишљење о шпанском сељаку, али ако би требало 
пребацити пгго тим људима, свакако би се могла поменути6
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њина тврдокорност, источњачка, према животињама. Из- 
гладнели пси, бедни магарићи, што их јашу по двојица, 
да батину и не рачунамо, пре или после сневеселе и нај- 
окорелијег странца.

Неку нарочиту симпатију, с почетка, ја  нисам имао 
према тим животињама. Шпанске су старе вароши пуне 
ласта, вече је препуно њине цике, а над селима у Шпа- 
нији безброј је гнезда рода. Занимао сам се, исггрва, њима.

Доцније, приметих ванредну врсту кобаца над висо- 
равнима, пгго су, оштри као сециво арапских ножева, 
треперили у висини. Најпосле, посетисмо велике оборе 
црних бикова,7 и дивне ергеле андалуских коња.

Магарци су јадни пролазили крај нас оборене главе, 
дрхћући под теретом и никоме није падало на памет да 
их загледа. Тек кад сам видео једног, на старом мосту у 
Малаги, да цркава, с8 крвавом њушком, пуном мува, за- 
мислио сам се над тим животињама.

Помислих: да то није патња случајна, него да их има 
милионима, дуж афричке обале, до Нила, и плавим при- 
морјем средоземним, до Цариграда, па даље азијским зем- 
љама, све до пустиње Гоби. Једна безмерна, паћеничка, 
исмејана раса.

У сеоској, шпанској кући, соба са огњиштем није 
сасвим одељена од штале. Јасле су начињене® тако да 
краве и мазге, и магарци нарочито, пружају главе у жи- 
вот породични. Посматрао сам их како мирно и добро- 
ћудно стоје ту као да никад није било батина.

Под товаром, они обисну главе и сносе све, с неком10 
фантастичном издржљивошћу. Пред тешким колима, у 
која се прежу по три и четири мазге, увек је напред уп- 
регнут још по један плећатм11 омален магарац. Он има да 
вуче више од свих и да води, разборито.

Каткад стоје мирно крај неке старе цркве као дрвени 
кипови по музејима баварским, рајнским и тосканским, 
где на њима седи Христос.

Каткад ме сећају једног малог магарета нгго ме је 
носило, пажљиво, с12 клисура Клиса, до Сплита, над урви- 
нама, идући брижно као коза, са стене на стену.

Дошао сам до уверења да нема заслужнијег и тра- 
гичнијег живинчета од оматорелог, шпанског магарца, што 
има да скапа негде на друму. И ничег болно ироничнијег 
него да га баш онај човек, који и сам дрипчи годинавља за 
кору хлеба, у зноју лица свога,13 батином бије у ребра.

Тужне су ми постале те шпанске караване што не 
знају да плачу, него ћутке каскају и иду, изнемогло, под 
дењковима робе, испод џакова брашна и два-три јахача.

Муве, милијарде њиних непријатеља, сачекују их у 
ројевима и не дају им да дакну, улазе им у уши, у ноз-
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дрве, лепе им се за ране. Магарци обично14 затварају од 
њих очи.

На висоравнима шпанским, два-трипут, видео сам их 
како живе слободно, не баш примерним породичним жи- 
вотом, али весело и здраво. Ритали су се у све15 четири. 
Непрекидно су били расположени за љубав и рикали су 
магарећи.

То је, међутим, било само као неко кратко привиђење. 
Опет сам их после сретао погнуте главе, искривљених, 
уморних, чворутавих колена, исплаженог језика, од жеге, 
на мостовима Кордобе и на песковитом путу, под палмама, 
за16 Елче.

При уласку у Канделеду, један ме је магарац при- 
тиснуо уза17 зид, својим товаром, тако да сам помислио 
сломиће18 ми ребра. Његов хајкач викао је љутито на 
мене. Отприлике, рекао ми је на шпанском: човече, куд 
си нагао, јеси ли ћорав, зар не видиш да он19 држи десно? 
Он, натоварен тешко, види само пут пред собом. Сви ти 
магарци као да су хипнотисани20 својим тешким радом, 
иду, иду, и неће да скрену с пута ником и ничем.

При уласку у Гранаду, један магарац био нам је пре- 
пречио пут, тако, да је ауто имао да чека неколико ми- 
нута. Узалуд сва вика. Није хтео ни да се макне.

Најпоеле, сељаци су морали21 да му скину товар с22 
леђа, да му подметну под трбух батину и да га дижу.

Очигледно задовољно, магаре је, кад га дигоше23 увис, 
подигло ноге. Да би морали да га носе, као дете.

1937.



ВАРИЈАНТЕ И НАПОМЕНЕ



УПОТРЕБЉЕНЕ СКРАЋЕНИЦЕ 
И НАПОМЕНА ПРИРЕЂИВАЧА

БК — Вока КоГогзка. Јадранска стража, Београд, 1928.
В — Време, Београд.
Д — X X  век, Београд.
Дак — Дактилограм из оставштине Милоша Црњанског у Народној 

библиотеци Србије.
ДНН — Дачићеве народне новине, Београд.
И — Идеје, Београд.
ИК — Итака и коментари, Просвета, Београд, 1959.
К — Књига о Немачкој. Издавачка књижарница Геце Кона, Бео- 

град, 1931.
КР — Књижевна реч, Београд.
КВ — Календар „Време“.
Љ  — Љубав у Тоскани. Издавачка књижарница Геце Кона, Бео- 

град, 1930.
Н — Путописи. — Сабрана дела, књ. II. Народна просвета, Београд, 

1930.
Нак — Накнадне ауторове интервенције у властитом примерку Пу- 

тописа (Просвета, Београд, 1966, ћириличко издање) који се 
чува у Народној библиотеци Србије.

НЕ — Поаа Еигора, Загреб.
НП — 1Чазе р1аге па Задтапи. Јадранска стража, Београд, 1927.
НС — Нова смена, Београд.
НЗ — Н о и о зН , Загреб.
П — Путописи. — Сабрана дела Милоша Црњанског, књ. VI. Про- 

света, Београд, 1966. Скраћеница се односи на оба издања из 
те године: ћириличко и латиничко. Кад је то било потребно, 
ћириличко издање посебно је означено скраћеницом П(ћ), а 
латиничко скраћеницом П(л). (У случају текста Тајна Албрехта 
Дирера наведене скраћенице се односе на књигу Есеји у истим 
Сабраним делима, књ. десета.)

Пол — Политика, Београд.
Пр — Правда, Београд.
Пт — Путеви, Београд.
Р — Реч и слика, Београд.
Рук — Аутограф из оставштине Милоша Црњанског у Народној 

библиотеци Србије.
С — Српски књижевни гласник, Београд.
ТЈ1 — ТитГзНскг Е1оу<1, Београд.

Н а п о м е н а :  Речи, односно делови текста који су у књизи озна- 
чени бројевима, налазе ое у овим белешкама испред угластих загра- 
да. Иза заграда дате су варијанте, а уз њих сираћенице које означа-
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вају изворе. Као основни текст приређивач је у сваком поједином 
случају по правилу узимао текст последњег издања за ауторова 
живота. У случају текстова који су за живота Црњанског последњи 
пут објављени у С а б р а н и м  д е л и м а  из 1966, као основни текст узи- 
ман је текст ћириличког издања, иако је он нешто ранији од 
латиничког, али су измене — уосталом, минималне — из овог по- 
следњег узимане у обзир кад је то приређивач оценио неопходним.
— Свако одступање од наведеног правила споменуто је и објаш- 
њено у В а р и ја н т а м а  и  н а п о м е н а м а .

Свака варијанта иза угластих заграда дата је писмом извора 
из ког је узета. У случајевима, међутим, кад је текст двеју или 
више варијанти идентичан, а оне се разликују једино писмом, ва- 
ријанта је дата само ћирилицом.

Косе црте у поједашим (углавном дужим) варијантама означа- 
вају прелазак на нов пасус. При навођењу стихова, вертикална црта 
означава прелазак на следећи стих, а двострука вертикална црта 
прелазак на следећу строфу.

За читаоце који се интересују само за знатније промене у 
тексту — као што су дужи фрагменти који су изостављени у касни- 
јим редакцијама, битније промене речи и сл. — бројеви у тексту 
који упућују на те, обимније или значајније варијанте, као и на 
важније напомене, означени су звездицом. Разуме се, избор таквих 
варијанти резултат је субјективне процене приређивача. Овим се 
жели изићи у сусрет оним читаоцима који се не интересују за 
ситније разлике — као што су, на пример, оне у области интер- 
пункције — и којима би можда и сметало то што их приређивач 
сваки час наводи да прелиставају књигу како би, најчешће, уста- 
новили да је на дотичном месту само додата или уклоњена запета.
— Разуме се, читаоци који за варијанте, односно за генезу текста, 
нису заинтересовани, читаће књигу као да бројева у тексту уоп- 
ште и нема: приређивач се нада да им тај додатак, уобичајен у 
оваквим издањима, неће визуелно сметати.



С А Д Р Ж А Ј

ПИСМА ИЗ ПАРИЗА
I Беч _ _ _ _ _ _ _ _ _  9 501*
II Минхен — — — — — — — — 13 502
III Париз (1) — — — — — — — — 16 502
IV Париз (2) — — — — — — — — 20 503
V Париз (3) — — — — — — — — 25 505
VI Париз (4) — — — — — — — — 29 506
VII Р1шз1еге — — — — — — — — 35 507

ЉУБАВ У ТОСКАНИ

Пиза — — — — — — — — — 53 508
Сијена — — — — — — — — — 69 513
О фиорентинској Беатричи — — — — 115 532
Асизи — — — — — — — — — 132 535
Перуђа — — — — 149 539
Сан Ћимињано — — — — — — — 154 540

НАША НЕБЕСА
Наша небеса — — — — — — — — 165 542
Острво Раб — — — — — — — — 168 545
На рибању са месецом — — — — — 172 547
Шибеник — — — — — — — — 177 550
Водопади Крке — — — — — — — 180 553
Сплит — — — — — — — — — 185 555
Каштела и Трогир — — — — — — 192 559
Хвар — — — — — — — — — 196 562
Корчула — — — — — — — — — 199 563
Дубровник — — — — — — — — 20 2 565
Крф, плава гробница — — — — — — 2 17 567
Надземаљска лепота Србије — — — — 233 578

* Бројке, слож ене из петита, означавају странице Варијанги  
и напомена.

633



КЊИГА О НЕМАЧКОЈ
Ирис Берлина — — — — — — — 253 592
Вајмар — — — — — — — — — 32 4 604
Хајделберг — — — — — — — — 327 605
Дуж Некара — — — — — — — — 331 605
Вирцбург — — — — — — — — 335 605
Осмех Синагоге — — — — — — — 339 606
Генерал Макс Хофман: „Рат промашених

прилика" — — — — — — — 342 607
Немачки филм — — — — — — — 355 607
Тајна Албрехта Дирера — — — — — 359 607

У ЗЕМЉИ ТОРЕАДОРА И СУНЦА
Шпански друм — — — — — — — 405 614
На коленима пред црним биком — — — 408 615
Мадрид, дању — — — — — — — 417 616
Мадрид, ноћу — — — — — — — 421 618
Атенео де Мадрид — — — — — — 425 619
На пријему код председника г. Заморе — 428 619
Хитлеров знак у предсобљу Шпаније — — 432 619
Аранхуез — — — — — — — — 435 619
Еекоријал — — — — — — — — 43 9 620
Разговор са председником пшанске владе г.

Азањом — — — — — — — — 443 624
Месечина над Кастилијом — — — — 449 625
Три винска меха што постадоше калуђери,

па певају — — — — — — — 452 625
Парадор — — — — — — — — — 456 625
На мосту калифа у Кордоби — — — — 459 625
Сликар лепих жена Ромеро де Торес — — 461 626
У политичкој арени Шпаније — — — — 464 626
Мескита — — — — — — — — — 46 6 626
Кадис, сребрна чинија крај Океана — — 46 9 627
Гранада — — — — — — — — — 471 627
Севиља — — — — — — — — — 474 628
Валенција, Валенција — — — — — 477 630
Сватови у Канделеди — — — — — — 48 1 631
Међу шпанским сељацима — — — — 483 631
Трагедија Мигуела де Унамуна — — — 488 631
Створење које се рита — — — — — 493 631

ВАРИЈАНТЕ И НАПОМЕНЕ __ __ __ __ __ __ 497


