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ВО ДЕ НИ ШУМ НАД ЖЕД НОМ ШПА НИ ЈОМ
Шпа ни ја у очи ма че тво ри це на ших пу то пи са ца: Раст ка Пе тро ви ћа, Ми ло ша 

Цр њан ског, Ста ни сла ва Кра ко ва и Ста ни сла ва Ви на ве ра

Раст ко Пе тро вић и Ста ни слав Ви на вер су, сва ки за се бе, по се ти ли Шпа ни ју 1926. 
го ди не, Ста ни слав Кра ков пет, а Ми лош Цр њан ски се дам го ди на ка сни је.

Раст ко и Цр њан ски при ста ју да ис пи та ју оп ште ме сто Шпа ни је – бор бе са би ко ви ма. 
Раст ко гле да ко ри ду, иа ко вид но умо ран од исто риј ске епо хе у ко јој се сре тао са 

„не ве ро ват ним де ли ма спон та но га ју на штва“. 
За па жа мла дог то ре а до ра, „оба сја ног ек ста зом као и љу бав ник“, про жет ста ром 

те жњом за „ви шим уну тра шњим иде а лом му жа ства и сла ве“. Ова ко ри да по све је не-
у о би ча је на. У њој ги ну и ко њи и би ко ви, али и то ре а до ри.

Док је у аре ни не рав но прав на бор ба, Раст ко све че шће по гле да ва пре ко ње ног 
обо да, у не бо, и у бес крај ни див ни врх Не ва де, на бо ро ве и ли пе, при зи ва ју ћи њи хов 
ек ста ти чан ми рис и пра ста ре зву ке па стир ских ро го ва... Раст ко је за гле дан у не бо („на 
ко ме ни ког ни је би ло и са ко га као да га ни ко ни је гле дао“), ко је се љу ља и успа вљу је 
га да не гле да кр во про ли ће.

И Цр њан ски нас, од мах на по чет ку, уве ра ва да бор бе са би ко ви ма нај ма ње гле да-
ју та мо шњи љу ди. Шпан ци на ту љу бо пи тљи вост стра на ца гле да ју са са жа ље њем, 
по не кад и са пре зи ром. 

Се ћа се но во от кри ве них фре са ка на Кри ту од пре де сет хи ља да го ди на, док Кра-
ко ва за ти че мо ка ко сто ји баш ис пред ње, „ве ли чан стве не фре ске са сце ном јед не 
ко ри де“, под се ћа ју ћи нас да је упра во то остр во „отаџ би на бор би са би ко ви ма“. 

Тим по во дом он ука зу је на сву ла жљи вост на ше ци ви ли за ци је ко ја, са јед не стра не 
са жа ље ва уби ство би ко ва на ко ри да ма, а са дру ге – „жде ре биф те ке мир них го ве да 
и ко тле те пи то ме те ла ди“.

Раст ко пр ви по ку ша ва да опи па пулс зе мље, „не пре ста не вре ле нео до љи ве стра-
сти и не пре ста не по бу не“, та ко да га на го ве шта ји мо гу ћег ра та не чу де. Сав чу лан, 
за па жа „ве ли чан стве ну ти ши ну и озбиљ ност“, али и „гор до си ро ма штво“. Љу ди му се 
сме ше и има ју по тре бу да стран це до ди ру ју ру ка ма и ну де их ко је чим, па и ви ном из 
свињ ских ме ши на, „ко је у се би но си сву Шпа ни ју“. 

Раст ко су прот ста вља свој сан о Шпа ни ји, ка ко не би ро бо вао „сну дру гих о њој“. 
И он и Цр њан ски ви де две Шпа ни је: днев ну (оскуд ну и успо ре ну) и ноћ ну (стра сну, 

про бу ђе ну, ва тре ну, ус хи ће ну, по хот ну...)
Цр њан ски кроз при зму Ма дри да де ли Шпа ни ју на ноћ ну и днев ну, под вла че ћи 

ја сну раз ли ку из ме ђу све ти ње до ма и рас ка ла шно сти ули це.

РЕД ВОЖЊЕ

Мир ко Де мић
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Дан је дре мљив, врео, пре пун де це, „као му ва“, као и „бес при зор них“. Око по дне ва 
вре ва до сти же кул ми на ци ју, а он да сле ди си је ста, оша му ће ност од сун ца и бек ство у 
хлад, док се не до че ка ка сно по под не и ноћ, кад се опет све ус ко ви тла. Оча ран је: „Ве-
че у Ма дри ду као да је ваз не се ње свих жи вих и свих ства ри, па чак и све га ру жног, на 
не бо.“ Има ути сак да чи та ва Шпа ни ја сву ноћ сви ра и игра. На кра ју до ме ће: „Ма дрид, 
у но ћи, има онај су здр жа ни сјај раз вра та, ко ји је био леп у до ба ба ро ка.“

Раст ко је уз бу ђен док гле да љу би ча сто не бо над То ле дом, не бо „ко је се стал но 
пре ли ва и ми ри ше као бес крај на љу би чи ца“. Над њим је „љу би ча сти не бе ски цвет“ 
ко ји се „озве зда ва“. А и да ни је, сре ло би га не бо на Ел Гре ко вим плат ни ма, по пут Олу је 
над То ле дом. Он ће на мо ну мен тал ном По гре бу гро фа Ор га зе ви де ти ка ко се вен ча ва 
бес крај но чу до не ба са суд би ном зе мље.

Али, од све те на сли ка не шпан ске ле по те, Раст ку се ду бље уре за ла у ср це ле по та 
хо те ли је ро ве кће ри, до стој не веч не че жње за кон крет ном то лед ском ле по том.

Гле да Раст ко мрач ну Шпа ни ју, во ђен сво јим ђа вол ским во ди чем, опој ну и стра сну, 
од лу чан да по се ти „по след њи ха рем све та“. Пре тво рио се у уво, па на во ди: „Њи хо ве 
ги та ре пе ва ле су онај ве ли чан стве ни су мрак Шпа ни је, не где се све оно што је љу бав-
но пре тва ра ло у не бе ско.“ Пле не га игре „ори јен тал не на го те“, „ле ње и лу де као да их 
ши ба ју би чем“. 

А кад сва не дан, пред њим се ука зу је „сплет нај се вер ни јих ма вар ских ара бе ски са 
нај ју жни јим гот ским хи ме ра ма“.

Ме ђу тим, ни ко у сво јим пу то пи си ма ни је за је дљи ви ји и ци нич ни ји, ни ко суп тил но 
ду хо вит и лу ци дан у на го ве шта ји ма и за кључ ци ма као што је то Цр њан ски.

Он не би био то што је сте а да не за ви ри и у там ну стра ну шпан ског жи во та, да са-
гле да ње ну по ли тич ку и со ци јал ну ди мен зи ју, оби ла зе ћи мрач не квар то ве, си ро ма шна 
пред гра ђа и уда ље на се ла. 

Он као да се прав да: „Ме не су, пре све га, за ни ма ле тај не људ ског жи во та, жа ло сти 
ко је ни су ак ту ел не, снег на пла ни на ма и да ле ка не ка бо ја не ба. За ба дао сам нос у оби-
ча је, но шње и цве то ве. Тек уз гред ста вљао сам по ли тич ка пи та ња.“

При ме ћу је стр пљи вост, по но си тост и до бро ћуд ност Шпа на ца. „У ср цу им кре шу 
вар ни це, али у гла ви им је лед.“

Док гле да ус треп та ло и нео б у зда но те ло шпан ске игра чи це, он слу ти да је та зе мља, 
иа ко по ли тич ки уза вре ла и на о ко мо дер на, у ства ри – „ста ра и див но за о ста ла, не где, 
у осно ва ма, у ва три, у чул но сти, у жа ло сти за ужи ва њи ма“.

Цр њан ски ви ди и то да „кроз Пи ри не је, Ма дрид је два чу је уз не ми ре но ср це Евро пе“. 
Он је цен тар и оног де ла све та, пре ко Атлан ти ка. „Та мо га ву че не са мо ср це, не го и 
сан о ве ли кој про шло сти...“ 

Ко ли ки је мај стор за па жа ња све до чи је дан де таљ, кад опи су је игра чи це ко је игра ју 
фла мен ко у Се ви љи: „Кад се пре ви ју игра чи це се мр ште охо ло, кад отво ре очи сме ше 
се. Бле де су при кра ју игре као да уми ру.“

По сву да тра жи по твр ду оног Кал де ро но вог сти ха, да је жи вот – сан, ве ру ју ћи да то 
код Шпа на ца до ла зи од по не ке ка пи арап ске кр ви што још у њи ма ко ла. Не кри је да 
му је на род у Шпа ни ји „при ра стао за ср це, као ма ло ко ји“. Оду ше вља ва га – пи јан ство 
охо ло сти и до да је: „у Шпа ни ји се не зна за пи јан ство дру го“. 



223

Пре по зна ла се охо лост пу то пи сца и охо лост на ро да, до да ли би смо.
Ту је Ста ни слав Кра ков на свом те ре ну. На ње го вом при ме ру се нај бо ље ви ди кад 

пу то пи шче ва охо лост на и ђе на охо лост јед не ре ли ги је.
На по чет ку су га до та кли зву ци му зи ке „уз ко је се глас во де упли тао“. Је ди но ње-

го ви пу то пи си из Шпа ни је ода ју во де ни шум. Све је у зна ку во де; чак и он да кад ису-
ше на зе мља ва пи је за њом. „Во де су ов де по че так и свр ше так све та.“ Оне у „пеј заж 
африч ки до но се сне жну све жи ну Си је ра Не ва де“.

Ње га је, као маг нет, од мах при ву кла Ал хам бра. Иа ко све стан да је то сла ду ња ва, 
ско ро ба нал на ле по та двор ца ма вар ских кра ље ва, он јој се по да је без ре зер вно. Упра-
во у Ал хам бри, и ниг де ви ше, Кра ков ви ди „бек ство ка дру гом жи во ту, уз но ше ње кроз 
про стор и вре ме, пи јан ство ле по те, за бо рав ствар но сти“. 

Кра ков при зна је да је упра во у Ал хам бри по сум њао да мо жда „по бе да хри шћан-
ства ни је зна чи ла ко рак на зад у по гле ду све та ле по те“. 

Он по сма тра Шпа ни ју у ка то лич кој ек ста зи; ка те дра ле (по пут оне у Гра на ди) гра де 
се да би се по твр дио три јумф над исла мом. По сма тра мра мор ни лик кра љи це Иза бе ле, 
ка то ли ки ње, и ви ди њен сви реп по глед, ко ја, чак и док по кор но кле чи са скло пље ним 
ру ка ма, не мо же да са кри је свој охо ли осмех. Пу то пи сац кон ста ту је да је не ис кре на 
пред бо гом за чи ју се сла ву бо ри ла. 

Осе ћа те рет па ла те Кар ла V. У њој ви ди „цео сим вол бор бе гру бог, без об зир ног 
хри шћан ства ко је је ру ши ло јед ну ви со ку ма те ри јал ну кул ту ру ра ди мо рал не, и уни-
шта ва ло не жне ра фи ни ра но сти исла ма ко ји је кроз ле по ту ма те ри јал ног об ли ка из-
ра жа вао сво је мо рал но ве ро ва ње“.

Лич ност Фи ли па Дру гог, те „нај чуд ни је фи гу ре сред њо ве ков не Шпа ни је“ нај у пе ча-
тљи ви ји му је до каз то ме. По Кра ко ву, он је „мрач ни ре ли ги о зни фа на тик, ко ји је жи вео 
у ек ста зи цр кве них пе са ма, там ни ца и кр ви“. Упр кос свим спо ме ни ци ма ко је је по ди-
гао и ми са ма ко је је уна пред пла тио, Кра ков сма тра да ће оста ти упам ћен по му ка ма 
и кр ви ко је је ин кви зи ци ја про ли ла. Он за ње га ка же да „ни је био кр во лок, већ ми стик“, 
на во де ћи па ра докс по ко ме вла дар, „за ко га је исто ри ја ве зи ва ла нај стра шни ја кр во-
ло штва, по ко ље и му че ња, ни је ни кад оти шао на ко ри ду, јер ни је мо гао да гле да ка ко 
се ове пле ме ни те жи во ти ње уби ја ју“.

Ка то лич ко ли це мер је по себ но ви ди на при ме ру Дон Жу а на, ко је јед ног од нај ве ћих 
раз врат ни ка у сво јим ре тор та ма ско ро усто ли чу је у све ца. 

За то он нај ви ше па жње по кла ња Го ји, јер је ати пи чан; у ње го вом сли кар ству не ма 
ми сти ке. Кра ко ву је то ла ко об ја шњи во, „чо век ко ји је жи вео у дру штву бо ра ца са би ко-
ви ма и ве се лих же на ни је ни мо гао да има осе ћа ња за ми сти ку ко јом је це ло шпан ско 
сли кар ство про же то“.

Сле де ћи при мер је Кри ћа нин – Ел Гре ко, у чи јим де ли ма слу ти јед ну од мо гућ но сти 
срод ства из ме ђу Ис то ка и За па да. С пра вом се пи та: „Зар ни је он у шпан ску умет ност 
унео све на след ство ви зан тиј ско ко је је у се би но сио, на след ство ко је и на шу сред њо-
ве ков ну умет ност про жи ма?“ 

Он у том „пре о бра жа ју“ ви ди моћ ибе риј ске ми сти ке, по го то во док гле да сли ке 
Му риља.
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Кад је реч о ре ли ги ји, ко ја је по сву да, Цр њан ски је, за раз ли ку од Кра ко ва, уз др жан, 
али и пре ци зан. „Шпа ни ја има без број цр ка ва и ње не ка те дра ле су чи та ва бр да од 
ка ме на. Сте на ка то ли ци зма... Шпа ни ја, то зна чи цр кве.“

Као да се на до ве зу је на Ста ни сла ва Ви на ве ра ко ји је са мо „окр знуо“ Шпа ни ју, то ком 
свог кр ста ре ња по Ме ди те ра ну. Ни је за ла зио ду бље на коп но, већ се ис кр цао у Бар-
се ло ни, по се тио обли жњи Мон се рат, па је по сле, мо рем, про ду жио за Ма јор ку. Ма ло 
је о том су сре ту оста вио пи са ног тра га. Али и за то ма ло, ко ли ко се ба вио Шпа ни јом, 
за чу ђу ју ћа је ду би на раз у ме ва ња док по сма тра ту зе мљу и ње не љу де.

Од мах за па жа „гот ске за но се, ка мен, ко ји се устре мио ов де, под овим сун цем, плах 
и ди ваљ, да не што до ка же не бу, да се от ме љу ди ма чи ја ти ха мо ље ња вре ђа ју“. Упра во 
то, да из ме ђу шпан ске зе мље и не ба по сто је не ра шчи шће ни ра чу ни, слу ти и Цр њан ски. 

Тај су коб Ви на вер ви ди и у хе рал ди ци, у при ка зи ма та мо шњег за штит ни ка, Све тог 
Ђор ђа, ко ји, као што зна мо, ни је сам. Са њим је и ажда ја, али ни је као она ка кву сли-
ка ју по Не мач кој или Ита ли ји, ни је ру жна и „укра ше на“ на ка зним де та љи ма. Она је – 
прин цип, као што је то и Све ти Ђор ђе. Ви на вер их ви ди као „две ек ста зе, два под јед-
на ко ра зу мљи ва и стра шна по ле та“. То је при ка за ње „јед не исте за и на ће не по ма ме и 
је дан исти не по мир љи ви пр кос“. По бе да Све тог Ђор ђа је дог ма и као та ква се не ви ди 
на том при ка зу.

А он да се сре ће са де лом чу де сног Ан то ни ја Га у ди ја. Ви на вер, ду бо ко оча ран, ме-
ди ти ра над до та да шњим тре ти ра њем ка ме на у умет но сти. 

По ње го вом ми шље њу, ка мен је слу жио за „раз ви ја ње и при ка зи ва ње иде ја и ви-
зи ја, али сâм ни ти ви ди, ни ди ше, не жи ви, ни је сâм по се би као гра ди во, као ма те ри јал 
узет у об зир“. 

Ус хи ћен, Ви на вер твр ди да је „ов де, пр ви и је ди ни пут у исто ри ји кул ту ре сам ка мен 
про го во рио“. Гле да ју ћи Ка те дра лу Све те по ро ди це у из град њи, ви ди ка ко се ка мен 
„та ла са, он се про пи ње као та бун ха то ва. Ка мен се ис пр са ва да не би пот пу но био роб“. 

Ка мен се пре да је умет ни ку, он „жи ви и као ма те ри јал ко јим не што хо ће да се ка же 
од стра не умет ни ка, а жи ви и сво јим жи во том ко ји ре а гу је на умет ни ко ве за ми сли“. 
Гле да ју ћи та ко ђе Га у ди је ву згра ду у Аве ни ји de Gra cia Ви на вер ви ди – „узру јан ка мен“, 
ко ји је сав у бор би са на мет ну том иде јом. „Дом је сав у гр че ви ма сна жним, у та ла си ма 
раз ја ре ним, у от по ри ма јар ким, у из рав на њи ма сме лим, у не по крет но сти ма ства ра-
лач ким, у сми ре но сти пле ме ни тој.“ Да кле, ка мен ни је ви ше роб или сред ство, он је 
по стао умет ни ков са рад ник.

Пре пу стив ши се том та ла су спо зна је Ви на вер за ме ра Га у ди ју што бар јед ном ни је 
до пу стио да ка мен по бе ди, „да осе ти мо и ту сласт по бу не у за мах ха о со вих кри ла“.

То ће му не до ста ја ти и кад бу де гле дао пла нин ске вен це Мон се ра та, јер ва пи је да 
ви ди не где „пра ву, пот пу ну и ко нач ну“ при ро ду. И она као да се уз др жа ва да пот пу но 
сло бод но ис ка же „свој веч ни раз ја ре ни и гром ки глас“. На кра ју ће за кљу чи ти да се 
ма те ри ја мо же про бу ди ти са мо у чо ве ку.

У на став ку свог пу то ва ња, а по до ла ску на Ма јор ку, Ви на вер је још под ути ском 
чу до твор не цр не Ма до не са ма лим Хри стом и по кло ни ци ма ко ји јој љу бе ру ку. 

То га на го ни да раз ми шља о шпан ском од но су пре ма ре ли ги ји. Вр ло је ди рек тан: 
„Ја ми слим да је за ову све тлу и жар ку зе мљу, пре те шки, ма да и пре слат ки те рет би ла 
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ре ли ги ја.“ У њи хо вом по на ша њу он ви ди по ку шај ис па шта ња не ког ве ли ког гре ха, за 
ко ји не ма ла ког опро шта ја. 

То га те ра да пра ви по ре ђе ње са Ита ли ја ни ма ко ји тај те рет ре ша ва ју са не ко ли ко 
мо ли тви. Ита ли ја му у том вер ском за но су из гле да пре ла ка, а Шпа ни ја – пре те шка. 
Слу ти да је Шпан ци ма до де ље но због „ве ре, мо жда исто ри је, мо жда не ке нео бја шњи ве 
гор чи не“.

На осно ву све га што је про чи тао и ви део, Шпа ни ја Ви на ве ру из гле да по бе ђе на, али 
не од дру гих, већ од се бе са ме. Због не ке „под зем не бу не“, ко ју но си ду бо ко у се би. 
Али спас Шпа ни је не ви ди ниг де дру где до у са мој Шпа ни ји. 

Он ми сли да би ту те жи ну лак ше под не ли Нем ци, а мо жда и ми, на ви кли да гр ца мо 
под бре ме ном Ко со ва.

* * *

Ниг де на ше пу то пи сце ни је сти зао те рор слич но сти као при ли ком бо рав ка у Шпа-
ни ји. Ви на ве ро ва па ра ле ла са ко сов ским бре ме ном је бе за зле на спрам оних ко је 
сле де. 

Раст ко на не ко ли ко ме ста уз ди ше, ис пи су ју ћи – „као у Ма ке до ни ји“.
Ни Кра ков ни је ма ње но стал ги чан: „Пеј за жи, го ли, ди вљи, ис пе че ни сун цем, по ста-

ја ли су све ви ше на ши, ма ке дон ски и ка да сам угле дао Та јо, ко ји се гр чем ра ње не 
зми је оба вио око То ле да, са ви со ким ка ме ним мо сто ви ма, се тио сам се Кра то ва и 
При зре на.“

Он у Кор до би за па жа ка ко се сва ки дру ги му шка рац зо ве Ра фа е ло, „као што се код 
нас у Охри ду, му шка де ца кр шта ва ју ис кљу чи во име ном Кли мент и На ум, да би се кроз 
ве ко ве очу ва ла успо ме на на ова два охрид ска за штит ни ка“.

Цр њан ском се вер Шпа ни је ли чи на наш, „сло ве нач ки“, а ма ло ју жни је га под се ћа 
на Хер це го ви ну. Чак му и Ми гел де Уна му но ли чи на Ђу ру Да ни чи ћа. „Од Сан Се ба сти-
ја на већ, до Бур го са, пеј за жи су би ли на ши ма слич ни. По не где ми се чи ни ло да воз 
из ла зи из Зи да ног Мо ста.“

И он је, по пут Раст ка, ср ку тао ви но у Шпа ни ји, на то че но из ме ха. Али не мо же а да 
не до да – „као код нас у при мор ју“. И ту, док пи је ви но и је де „шпан ски спе ци ја ли тет“ 
– пра се на ра жњу, ко нач но ис ти че за ста ву пре да је: „Ни куд да кле ни је мо гу ће оти ћи, 
а да се не што дав но по зна то не на ђе.“

Му зи ка га у ту об ма ну на ро чи то уве ра ва. У јед ној кан цо ни пре по зна је не што – би-
тољ ско, а пе сма у јед ном по зо ри шном ко ма ду у ко јој се ја у че – не што бо сан ско. „У 
да љи ни, Си е ра де Кре дос, ли чи на на шу Кре да ри цу и Три глав, а ви со ра ван до ње у 
бо ро вим шу ма ма и цвет ним по љи ма на наш Зла ти бор.“ У Кор до би му се на тре ну так 
учи ни ло као да је на Вар да ру, а кад је ушао у јед но се ло, оно му је би ло на лик на бо-
сан ско, или на не ко се ло у Сан џа ку. Кад во зом ула зи у Ма дрид, пред гра ђе га се ћа на 
око ли ну Бе о гра да.

А он да све као да се убр за ва: „Има и опа на ка, друк чи јих не го код нас, али слам ски 
ше ши ри, исти као у Ви шњи ци, или око Мла де нов ца.“ „По ди жем са зе мље се љач ку 
тор бу, иста је као и на ша. Исте су и кр пе и ћи ли мо ви што се ља ци но се. Исти па суљ. 
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Гле дам џа ко ве, наш џак. Кр ча ге за во ду. Са мо су узен ги је, од др ве та, са свим дру ге и 
ста ро, шпан ско, др ве но се дло.“

Од њих че тво ри це, је ди но се Цр њан ски бо ри са тим ре флек сом у се би, да све по-
ре ди са већ ви ђе ним, са – на шим. „Био сам љут на се бе са мог што про на ла зим, и сад 
те слич но сти.“ Он то на зи ва „је зи вом мре жом об ма не о слич но сти у све ту, о је дин ству 
гро зном из ме ђу и нај да љих пре де ла, о не ком без ум ном пре ме шта њу не са мо иде ја и 
епо ха, не го и ли ко ва и на ви ка“. 

Та ко он про ба да сво је осе тљи во су ма тра и стич ко ср це. 
А то, ср це, кр ва ри ло је све до по след њих пи шче вих да на за том чу де сном зе мљом. 

Ни је га на пу шта ла иде ја да на пи ше ро ман Еспа ња, чи је ски це су, ка ко из гле да, за го-
нет но не ста ле из ње го вог ста на, кад је умро. Чак и да их ни је би ло, бар је остао мит о 
још јед ној умет нич кој не до вр ше но сти и при чи ко ја се ни кад не ће ис при ча ти.


