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СИН ТРА, ВРТ ВЕЧ НОГ РО МАН ТИ ЗМА
Све су ре чи не моћ не пред ле по том Син тре и ни ко ни је ори ги на лан, а по нај ма ње 

ја, ако је услед ре ла тив но сти и су бјек тив но сти уку са про гла си нај леп шим кут ком 
Евро пе, мо жда и све та. Кад сам је угле да ла пр ви пут, у ав гу стов ско пред ве чер је, за ла-
зи ло је сун це, а над зи ди на ма ма вар ске твр ђа ве из VI II ве ка, ко је до ми ни ра ју над гра-
дом као пр ви или ба рем нај ста ри ји ко ли ко-то ли ко са чу ва ни знак да су љу ди пре по-
зна ли чу де сност ове тач ке на пла не ти, исто вре ме но је си јао уштап. На рав но да тад 
ни сам зна ла да је Кла у ди је Пто ло меј на звао ово ме сто Пла ни ном ме се ца, али при зор 
се са вр ше но по ду да рао са сво јим древ ним име ном и за у ста вљао је дах, ко ли ко год 
овај из раз био ове штао. Али ко га у не ким тре ну ци ма, осо би то на пу то ва њи ма, не 
осе ти ни је имао ра шта пу то ва ти.

Дуг је спи сак умет ни ка, вла да ра, бо га тих моћ ни ка ома ђи ја них Син тром. Лорд Џорџ 
Гор дон Бај рон на по чет ку сво јих ме ди те ран ских лу та ња от крио је Син тру и бо ра вио 
у њој у два на вра та, на пи сав ши ов де пр во пе ва ње Чајл да Ха рол да. И да нас по сто ји 
ми ни ја тур на ка фа ни ца са са мо јед ним сто чи ћем на по љу, оми ље ним Бај ро но вим ме-
стом. Ри хард Штра ус, Ханс Кри сти јан Ан дер сен, Ви ли јам То мас Бек форд, пор ту гал ски 
пи сци од Ка мо и ша до Са ра ма га, ко нач но и наш Иво Ан дрић, да спо ме нем са мо не ке, 
под ле гли су ча ри ма Син тре, ње ним двор ци ма и вр то ви ма у ко ји ма бу ја све зе ле ни ло 
ово га све та, ка жу ви ше од две хи ља де вр ста др ве ћа и ра сти ња са свих кон ти не на та. 
И да нас ми слим да је Ан дри ће ва при ча „Бај рон у Син три“ јед на од нај леп ших у свет ској 
књи жев но сти, а не ку вр сту „зна ка“ ви дим и у то ме што је об ја вље на у го ди ни Пе со и не 
смр ти (1935). Слу чај но сам не дав но са зна ла да о том лир ском би се ру исто ми сли и 
ме ни ва жан ства ра лац и драг чо век Иван Ло вре но вић.

Ни је ни ма ло чуд но што су Син тру по но во от кри ли и на свет ски глас из не ли ро ман-
ти ча ри. Њен бај ко ви ти по ло жај и из глед, ме ша ви на сти ло ва ко ја кра си и оне о би ча ва 
ње не двор це, ве ли чан стве ни пар ко ви ко ји скри ва ју њи хо ву мо ну мен тал ност, ње на 
бур на и сло је ви та исто ри ја, би ли су иде а лан де кор упра во за ро ман ти ча ре и „свет ски 
бол“, јед ну од кључ них за јед нич ких та ча ка њи хо ве по е ти ке. Да ле по та уме да за бо ли 
ја сно је и са вре ме ном чо ве ку, ба рем у тре ну ци ма са свим лич не осе тљи во сти. До га ђа 
ми се да пла чем због ле по те, али и да љу ди око ме не по ми сле ка ко ме не што бо ли. 
Уо ста лом, свет не би био ме сто ка кво је сте ка да би нас све по га ђа ла ле по та, а рас пао 
би се ако би по јам ле по те за све био исти.

* * *

Да ми по ква ри ра дост по се те јед ном од нај а трак тив ни јих кра љев ских дво ра ца у 
Син три по ку ша ла је јед на оса. На са мом ула ску убод у па лац, по што сам алер гич на, 
до вео је у пи та ње уда ља ва ње од цен тра гра да у слу ча ју да ми за тре ба ле кар ска по моћ. 
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Док се дим иш че ку ју ћи ре ак ци ју, а ру ка не при род но бр зо оти че и бо ли као да ме је 
жац ну ло не што мно го опа сни је од си ро те оси це, раз ми шљам ка ко са мо у ве ре ној људ-
ској вр сти, на о ко не за у ста вљи вој и у осва ја њу, а ка мо ли оби ла ску све та, ма ло тре ба 
да осе ти сво ју бес по моћ ност и крх кост. У све при че о не у стра ши вим осва ја чи ма, ис-
тра жи ва чи ма, ми си о на ри ма, пут ни ци ма, за пра во смо угра ђи ва ли по тре бу да увек 
из но ва са вла да мо страх, а ни је ис кљу че но ни да је упра во страх мно ге од њих мо ти-
ви сао да чи не оно што су чи ни ли, страх од ди вљи не, да љи не, не по зна тог, но вог, дру-
га чи јег, не ра зу мљи вог. У чи та вој смо исто ри ји мно го ви ше учи ни ли, и до бро га и зло-
га, са вла ђу ју ћи страх, не го ис по ља ва ју ћи хра брост. Ро ман Кел тов сан Ма ри ја Вар га са 
Љо се, и не са мо он, у це ли ни је сат кан од ова квих раз ми шља ња.

Алер гиј ска ре ак ци ја сре ћом из о ста је, па кре ћем, с кћер ком, кроз парк, по при лич-
ном уз бр ди цом, у прав цу двор ца. Про хлад но је и ве тро ви то, а дво рац у ви си на ма 
оба ви јен је ма глом. Гу сте ма гле на бр ду из над Син тре, и про хлад не но ћи чак и у ав гу-
сту ни су нео бич не, на про тив, због бли зи не оке а на ре дов на су по ја ва. Син тра је и 
по ста ла оми ље ни лет њи ко вац због сво је ми кро кли ме. Чу де сни дво рац у ма гли, ко ју 
ве тар ко ви тла та ко да час скри ва час от кри ва ви со ке тор ње ве, ку по ле, ку ле, мо сто ве 
де лу је не ствар но, ван вре ме но. Не где сам про чи та ла, при пре ма ју ћи се за по се ту двор-
цу Пе ња, за ко ји Ан дрић ка же да „по свом по ло жа ју пре ва зи ла зи ле по ту све га што се 
мо же из ми сли ти и ис при ча ти“, ка ко је из ве сни Ал-Ба хри, у XI ве ку, за бе ле жио да је 
ово „ме сто веч но оба ви је но не про ла зном ма глом“, а са да по ми шљам ка ко та „не про-
ла зна ма гла“ ни је стил ска фи гу ра, и ка ко тој ма гли ни шта не зна чи де сет ве ко ва, ни ти 
де сет пу та по де сет ве ко ва, али ка ко је ипак ва жно што је тај Ал-Ба хри за бе ле жио ту 
ма глу. Или се са мо те шим да је ва жно, јер већ знам да ћу је и ја за бе ле жи ти, па... За 
тре ну так осе тих вр то гла ви цу ко јој сва ка ко ни је узрок оте кла ру ка, али да је Ал-Ба хри 
у сво је до ба за бе ле жио и не ку осу ве ро ват но бих се да нас за бри ну ла за свој ра зум.

Парк око Пе ње про сти ре се на две ста хек та ра. Сте не, шу ма (ке дар, ара у ка ри је, ту је...), 
па ви љо ни, фон та не, ка ска де, је зер ца, ла ви ринт, пу тељ ци ко ји ма ме. На вр ху јед не 
сте не спо ме ник Рат ни ку, у ме тал ном ру ху сред њо ве ков ног ви те за с ко пљем и шти том, 
на ко јем је укле са но: „О, сла но мо ре, ко ли ко је у тво јим во да ма пор ту гал ских су за!“ На 
нај ви шој ко ти пар ка (540 ме та ра) сто ји мо ну мен тал ни крст, на ме сту где је 1522. го ди-
не ста јао ста ри ко ји је сру шен услед уда ра гро ма. Мо гу да за ми слим оно вре ме ни 
људ ски страх пред тим зна ком да чак ни крст ни је од бра на од бож јег гне ва! Об но ва 
кр ста ве ро ват но је био по кај нич ки чин. Ка жу да се с овог ме ста, кад не ма ма гле, ви ди 
оке ан на за па ду, ушће Те жоа на ју гу, Ли са бон на ис то ку, Син тра под но га ма. Је дан од 
оних ви ди ко ва ца ко је по сле са ња те не раз ли ку ју ћи сан од ја ве.

Ма гла се ипак по ву кла кад смо до спе ле на цен трал ну те ра су двор ца, а на ли ци ма 
по се ти ла ца се ви ди да то до жи вља ва ју као по клон при ро де, као не ку вр сту до бро до-
шли це сва ком ко се без об зи ра на ћу дљи во вре ме до мо гао вр ха у на ди да ће си ну ти 
сун це и от кри ти све ча ри па но ра ме. Чи ни се да не по сто ји стил у исто ри ји ар хи тек ту-
ре а да ни је на шао свој ку так у овом зда њу, што се упр кос те о риј ском ома ло ва жа ва њу 
еклек ти ци зма на овом при ме ру по ка зу је као успе шан и де ло тво ран склад. Основ ни 
ути сак је да сте у ег зо тич ном сред њо ве ков ном зам ку, а еле мен ти го ти ке, му де ха ра, 
ре не сан се, ви зан тиј ског, ма ну е лин ског, ис точ њач ких сти ло ва (Еги пат, Ин ди ја, Ја пан) 
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чи не да се са вре ме ни по се ти лац осе ћа као да исто вре ме но сур фу је кроз раз ли чи те 
епо хе и кул ту ре, те да бо ра ви у вир ту ел ном, а не у ствар ном све ту. Дво рац је по диг нут 
на ме сту раз ру ше ног је ро ни мит ског са мо ста на, са гра ђе ног 1504. го ди не, чи ји су оста-
ци (ку ла са са том, тр пе за ри ја и ка пе ла) ве што укло пље ни у све тов но зда ње. Ме сто за 
са мо стан ода бра но је јер се ту по пре да њу по ја ви ла Све та Де ва, али и јер су с ње га 
пр ви пут угле да ли фло ту Вас ка де Га ме на по врат ку из Ин ди је.

На цен трал ну те ра су ула зи се кроз уску ка пи ју над ко јом до ми ни ра не за бо рав на 
скулп ту ра Три то на, мор ског чу до ви шта за стра шу ју ћег по гле да и сна ге, ко ји на ра ме-
ни ма др жи те рет кит ња стог бал ко на као да на сво јим пле ћи ма др жи цео свет и сву 
те жи ну ње го ве исто ри је. Тре ну так лич ног кон так та с не из бе жним Три то но вим по гле-
дом, ко ји као да са оп шта ва да са мо од ње го ве сна ге и во ље за ви си хо ће те ли про ћи 
или ће се свет сур ва ти на вас, ли чи на ини ци ја циј ски ри ту ал. Про ла зак иза зи ва не ку 
вр сту олак ша ња, го то во за хвал но сти што је тај ти тан пре у зео на се бе и те рет сва ког 
по је дин ца, омо гу ћив ши му да се до ко па про стран ства и сло бо де, ва зду ха и им по зант-
ног ви ди ка. Нео бич ност Пе ње, из ме ђу оста лог, је сте и у чи ње ни ци да је град ња овог 
ро ман тич ног двор ца (1840–1885) за по че та два де се так го ди на пре град ње овог ти па 
зам ко ва (1860) по цен трал ној Евро пи, да кле да су је дан пор ту гал ски краљ и је дан 
пру ски ар хи тек та (ба рон Лу двиг фон Ешве ге, ко ји је се бе ове ко ве чио и у скулп ту ри 
Вој ни ка) би ли у пи о нир ској при ли ци да из ма шта ју по тен ци јал ни узор ка сни јим ро-
ман ти чар ским не и ма ри ма. Сва ки бал кон, сва ки про зор, вра та, сва ки де таљ уну тра шње 
де ко ра ци је при ча је за се бе: фло рал ни и ге о ме триј ски мо ти ви, жи во тињ ско цар ство, 
број ни ма сон ски сим бо ли, укра ше ни зи до ви и та ва ни це, рас ко шне тка ни не, ори ги-
нал ни на ме штај, по су ђе, пор цу лан, кри стал, кан де ла бри, свећ ња ци, сли ке... Из со бе у 
со бу, као у свим кра љев ским двор ци ма ши ром све та: тр пе за ри ја, му зич ке, рад не, 
го стин ске, спа ва ће со бе, са ло ни (арап ски, ин диј ски, ја пан ски). По ред спе ци фич но сти 
(углав ном за хва љу ју ћи ма вар ској и ма ну е лин ској умет но сти), ни жу се оче ки ва ни про-
сто ри ка квих ћу се још на гле да ти по пор ту гал ским двор ци ма, и ка квих сам се у жи во-
ту на гле да ла у Фран цу ској, Ита ли ји, Че шкој, Ау стри ји, Пољ ској, Ру си ји, Ки ни, Тај лан ду... 

Уну тра шњост дво ра ца под ра зу ме ва ну жна, кат кад и за мор на по на вља ња, али увек 
се на ђе не за бо рав них сит ни ца на чи ње них с не ве ро ват ним осе ћа јем за ле по ту, због 
ко јих ми ови оби ла сци ни ка да не ће до са ди ти. Скром ни и обич ни смрт ни ци по ми сле 
на ова квим ме сти ма ка ко ни је те шко по ста ти ме га ло ман у ши ре њу про сто ра и бо гат-
ства го то во сва ко ме ко ме се за то ука же при ли ка, али на кра ју, ба рем се ме ни чи ни па 
за кљу чу јем да је кат кад мо ра ло да си не и у гла ви њи хо вих вла сни ка, пре вла да и од-
бој ност пре ма ве ли чи ни и ко ли чи ни, не у год ност осе ћа ја вла сти те си ћу шно сти, фо би-
ја од про сто ра. У то ли ким со ба ма, би бли о те ка ма, тр пе за ри ја ма и нај ду го трај ни је вла-
сни ке ве ро ват но по чи ње му чи ти пи та ње вре ме на, јер са мо у пе ша че њи ма по по се ду 
про ла зи по ла жи во та. Ве ро ват но су се ипак од лу чи ва ли за оми ље не кут ке, док је све 
оста ло слу жи ло по твр ђи ва њу мо ћи и бо гат ства, да кле фа сци ни ра њу дру гих.

Пе ња је ипак не по но вљи ва и је дин стве на по сво јој спо ља шњој ар хи тек ту ри и ча-
роб ном вр ту, ма да ће врт двор ца Кин та да Ре га ле и ра у мом по и ма њу са вр шен ства 
врт не умет но сти за у зе ти пр во ме сто и у не ким аспек ти ма по там ни ти сла ву Вер са ја, 
Пе тер го фа, Цар ског се ла.
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Кин та да ре га ле и ра

Док је Пе ња спо ља сва у жу тим и цр ве ним то но ви ма, дво рац Ре га ле и ра на пр ви по-
глед осва ја сво јом де ви чан ском бе ли ном, склад ним раз ме ра ма и све де но шћу ве ли чи не 
на „скром ну“ ме ру, ком пакт но шћу по вр ши на раз би је них чип ка стим ка ме ним ре зба ри-
ја ма, скро ви тим те ра са ма не ви дљи вим са чел не стра не. У осно ви, он при зи ва ре не сан-
сну епо ху, при до да ју ћи јој де ко ра тив не еле мен те го ти ке и ма ну е лин ског сти ла ко ји је 
за пра во је ди на пра ва и ау тен тич на пор ту гал ска при ча. Сви де та љи ма ну е лин ске из вед-
бе је су ве ли ка и у вре ме ну ва жна при ча у ка ме ну: о мо ру, да ле ким пло вид ба ма и чу ди-
ма ви ђе ним на пу то ва њи ма. Пре плет брод ских ко но па ца, си дра, је дра, ка тар ке, цвет ни 
мо ти ви, мор ска чу до ви шта, ока ме ње ни свет сим бо ла ко ји све до че о осва ја њу све та и 
по врат ном ути ца ју да ле ких кул ту ра и ми то ва на свест осва ја ча. По хо ди у свет је су до-
но си ли зла то, сре бро, за чи не, тка ни не, али и но ва са зна ња и ис ку ства ко ја су ме ња ла 
свест, по глед на жи вот, по тре бе, на ви ке, же ље, сно ве. Ме ња ла су чак и стра хо ве.

Ре га ле и ра је за мак ко ји као да све до чи о не пред ви дљи вим пу те ви ма тих про це са, 
му зеј ег зо тич них и скро ви тих ин те ре со ва ња ње го вих исто риј ских вла сни ка, фа на тич-
но за ин те ре со ва них за ал хе ми ју, окул ти зам, езо те ри ју, ма сон ство. Све вр ви од ви дљи-
вих и за пре та них фра ма сон ских и тем плар ских сим бо ла. За мак као да је по де љен на 
сјај ни и рас ко шни јав ни део, ко ји по се ду је у ума ње ном об ли ку све што има ју вла дар-
ски двор ци и, с дру ге стра не, је дан ушу шка ни део на ме њен ак тив но сти ма упу ће них 
чла но ва и скло њен од ре пре зен та тив не, рас ко шне и ла год не сва ко дне ви це. Та се 
по де ла осе ћа и да нас, кад је дво рац и тех но ло шки бес пре кор но пре тво рен у му зеј, са 
свим по да ци ма ко ји у вре мен ској вер ти ка ли све до че о град њи и до град ња ма, сло је-
ви ма, иде ја ма и на ме ра ма пре тва ра ним у ствар ност.

Нај чу де сни ји је ипак врт овог двор ца ко ји на ди ла зи ње го во та јан ство, јер у спољ-
њем про сто ру рас про сти ре и ин тен зи ви ра при чу о ма што ви том и скри ве ном, из не-
над ном и нео че ки ва ном све ту. Да ли је врт са гра ђен да по се ти о ца двор ца уда љи од 
та мо шњих, у свом вре ме ну про бле ма тич них и опа сних ак тив но сти, при па да ња, опре-
де љи ва ња, ин те ре со ва ња, за ве ра, или је баш он био кључ но ме сто за до но ше ње 
од лу ка, тај не са стан ке, пре суд не уро те, пе ри па те тич ка над ме та ња, при зи ва ње ин спи-
ра ци је, или је је дан од вла сни ка на про сто во лео ег зо тич не вр то ве и имао усло ва да 
се на свет ском ни воу так ми чи у овој ди сци пли ни, сад је све јед но. Тек, овај врт пун 
во да и пе ћи на, бо ја и ми ри са ра сти ња из це лог све та, ка ме на ва ја ног при ро дом и 
људ ском ру ком, је сте је дан од оних бо гом да них за мог књи жев ног при ја те ља Џе ва да 
Ка ра ха са на и ње го ву сјај ну Књи гу вр то ва.

Те шко је иза бра ти нај леп ше ме сто у овој свет ко ви ни врт не умет но сти. Да ли је то 
чи сти на иде ал на за по зо ри шну сце ну под ве дрим не бом, на ко јој до ми ни ра ги гант ско 
др во/ин ста ла ци ја, са чи јих гра на ви се отво ре не књи ге, или је то је зер це об ра сло ло-
ква њи ма, ко је се мо же пре ћи ска ку та њем с ка ме на на ка мен да би се ушло у шпи љу, или 
не ки од кру жних ви ди ко ва ца, ре мек-де ло ми ну ци о зне ре зба ри је у ка ме ну? На ме не 
је ипак, у по ку ша ју да за се бе ство рим не ка кву хи је рар хи ју вред но сти у по ну ђе ном 
оби љу рај ских ле по та, по ку ша ју ко ји је пре про фе си о нал на де фор ма ци ја вред но ва ња 
и пре и спи ти ва ње уку са, нај ја чи ути сак оста ви ло чу де сно зда ње не ка кве „на о па ке 
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ку ле“ ко ја до ка зу је да су го ре и до ле ре ла тив ни пој мо ви, на ста ли из угла гле да ња и 
ме ста с ко јег не што по сма тра мо. Ово де ве то спрат но зда ње са за во ји тим сте пе ни штем 
као да су ге ри ше да пе ња ње и си ла же ње мо гу да бу ду и би ва ју јед но те исто, да не бо 
мо же би ти до ле, а зе мља го ре ако нас не за ве де или успе шно за ве де „пу сто зна ње“ и 
опа сна на ви ка. Пре во де ћи с ра зних је зи ка ка ко је све на зи ва но ово де ло мај стор ске 
ар хи тек ту ре и има ги на ци је, до шла сам до име на „бу нар ини ци ја ти ве“ или „бу нар по-
ду хва та“, као до ме ни нај бли жих зна че ња оно га што ви дим, али и оно га што осе ћам 
док по ла ко са вла да вам сте пе ни ке ми мо и ла зе ћи се с очи глед но јед на ко фа сци ни ра ним 
по се ти о ци ма.

Не се ћам се да ли сам се пе ња ла или си ла зи ла, јер кад јед ном уђе те у тај за ча ра ни 
про стор, тај истин ски там ни, али и про све тље ни ви ла јет, мо же вам се до го ди ти и јед-
на и дру га ва ри јан та, у за ви сно сти кад се у шет њи вр том од лу чи те на по ду хват, кад 
пре у зме те ини ци ја ти ву. У су сре ту с овом гра ђе ви ном иде је, те зе, под у ке и по ру ке, 
ко јих де кла ра тив но не ма, али су се у ме ни од не куд ство ри ли, због че га ово ме сто, у 
ста њу вер бал не не мо ћи, зо вем гра ђе ви ном, јер за пра во не знам ка ко да га на зо вем, 
по што сам све си гур ни ја да ни је са мо гра ђе ви на, у маг но ве њу сам схва ти ла да ми овај 
бу нар по ру чу је: по сто је они ко ји ма су и го ре и до ле не бо, и они ко ји ма је и го ре и до-
ле зе мља. И још ка же: не опре де љу јем те, ни је то свр ха мог по сто ја ња, ни ти сам ја 
за то ту, ни ти си ти за то ов де. Ни у под зем ном „гра ду“ у Ка па до ки ји ни сам би ла та ко 
збу ње на сми слом нео бич ног гра ђе вин ског по ду хва та љу ди, али та мо је ипак би ло у 
пи та њу бек ство од опа сно сти, над му дри ва ње не при ја те ља, на гон за са мо о др жа њем, 
а ов де не ви дим ни ка кву прак тич ну при ме ну, овај бу нар ни је ри зни ца во де, ни је са-
гра ђен за скри ва ње не го, ба рем ми се чи ни, за по ка зи ва ње и до ка зи ва ње не че га. 

У шет њи вр том, за ба вље ни ње го вим атрак ци ја ма, не при ме ћу је те огром ну раз ли-
ку из ме ђу ње го ве нај ни же и нај ви ше тач ке. А он да иза ђе те из за ум не де ве то спрат ни-
це без си гур но сти шта јој је те мељ а шта кров, и схва ти те да и ис под и из над ње врт 
по се ду је још ду би не и ви си не, те да су све ва ше ме ре не по у зда не, а ре ал ност ње го вих 
ди мен зи ја не бит на. Ди мен зи је вр та двор ца Ре га ле и ра под ле жу ис кљу чи во ду хов ним 
и естет ским ме ра ма.

Кра љев ски дво рац

Да на шњи глав ни трг у Син три про сти ре се ис пред На ци о нал ног двор ца, кра љев ске 
лет ње ре зи ден ци је из XV ве ка. Ка ко то обич но би ва, исто ри ја му је мно го ду жа, али је 
ње гов са да шњи из глед, спо ља и из ну тра, ре зул тат обим них ре ста у ра ци ја, до град њи 
и „мо дер ни за ци је“ ка кву је у по ме ну том ве ку под у зео и окон чао вла дар Жу ао I. Са-
гра ђен је на ме сту ста рог двор ца му сли ман ског гу бер на то ра из VI II ве ка, а 1147. осво-
јио га је Ал фон со Ен ри кеш и по чео при ла го ђа ва ти но вом вре ме ну, сти ло ви ма и уку су, 
да би га од 1281. до гра ђи вао и но ви мо нарх...

Чу дан је тај фе но мен из два ја ња из ту ри стич ке вре ве, ку по ви не, ис пи ја ња ка пу ћи-
на у обли жњем ка фи ћу, тај ма ли ко рак ко ји на чи ни те на пу шта ју ћи сун чан дан и свој 
свет да би сте за ро ни ли у свет стар шест ве ко ва, и у не чи ју ин тим ну сва ко дне ви цу исто 
то ли ко ста ру. Док се ди те на по љу и по сма тра те чуд не „тор ње ве“ не зна ју ћи шта они 
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за пра во је су, фи ну из ра ду про зо ра у ма ну е лин ском сти лу, кро во ве и бе ле фа са де, 
при ме ћу ју ћи по ви си ни и об ли ци ма и де та љи ма за пра во не ка кав трип тих, тро дел ни 
ан самбл зда ња спо је них у нео бич ну али склад ну це ли ну, пи та те се шта „кри ју“ ти моћ-
ни зи до ви и за ми шља те уну тра шњост на осно ву ис ку ства већ ви ђе них дво ра ца, дру-
где. Ис ку стве но, зна те да је ма ња раз ли ка из ме ђу, на при мер, Вер са ја и Пе тер го фа, од 
оне ко ју ће те уо чи ти у двор цу пред со бом, јер Пор ту гал има сво ју при чу, као што и 
чи та во Ибе риј ско по лу о стр во има сво ју у од но су на „оста так Евро пе“, оне на ко ју се 
угле дао Пе тар I пра ве ћи од Санкт Пе тер бур га и око ли не „сво ју ру ску Евро пу“.

И за и ста, за ко ра чу јем у про стор ко ји на гла ша ва спе ци фич но сти јед ног дру га чи јег 
уку са, мен та ли те та, ве шти на, за на та, дру га чи је исто ри је и тра ди ци је, про стор ко ји 
су ге ри ше да под не бље и исто ри ја и те ка ко де фи ни шу по глед на свет. За пам ти ћу овај 
дво рац по до ми на ци ји ку хи ње, не са мо про стор ној, ме сту на ко јем сам ко нач но схва-
ти ла шта зна че они нео бич ни „тор ње ви“ спо ља. Ни су они ни ка ква екс цен трич ност 
спо ља шње ар хи тек ту ре, већ гран ди о зни дим ња ци ко ји при во де сво јој функ ци ји овај 
огром ни про стор у ко ме се бри ну ло о бла го у тро би ју и ис тан ча ним неп ци ма и хе до-
ни стич ком ужит ку у ку ли нар ским ђа ко ни ја ма, кра љев ске по ро ди це и ње них го сти ју. 
Ри ба смр ди док се спре ма, али за то див но ми ри ше на тр пе зи, по ми шљам с осме хом 
док раз гле дам џи нов ске ко тло ве, вар ја че, но же ве, плад ње ве, ог њи шта и ко нач но ди-
жем по глед ка та ва ни ци (ка не бу?) и раз у ме вам уло гу нај ве ћих дим ња ка ко је сам у 
жи во ту ви де ла. Ла ко је за ми сли ти кра љев ска ве ли чан ства у по сте љи, би бли о те ци, за 
сто лом док пи шу пи сма и до но се исто риј ске од лу ке, али ов де је при ли ка да пр ви пут 
за ми сли мо ку хињ ску вре ву, па ру, вру ћи ну, ми ри се, до ви ки ва ње, ужур ба ност, нер во-
зу и ам би ци је оних ко ји би да се кроз сто мак моћ ни ка до ка жу или на про сто оп ста ну. 
Ни ка да се у жи во ту ни сам ду же за др жа ла у јед ној ку хи њи, чак ни у соп стве ној ко ју 
сам за и на ће но опре ма ла ле пим и ко ри сним ства ри ма под сме ва ју ћи се са мој се би 
не где о свом пе де се том ро ђен да ну. Не ка бу де ба рем ле па, го во ри ла сам рет ким при-
ја те љи ма кам че ћи до бро на мер но раз у ме ва ње, и зна ју ћи да у њој не ћу про во ди ти 
вре ме, чак ни да ко нач но успем у не до сти жном ми про јек ту – „ја је на око“. 

(Му зе о ло ги ја је, да бо ме, на у ка. Са вре ме на и озбиљ на, та ман то ли ко ко ли ко смо ми 
озбиљ ни, нео п те ре ће ни та бу и ма, јед но став ни и ис кре ни, нор мал ни та ко ре ћи, у свом ви-
ђе њу и раз у ме ва њу про шло сти. Из гле да да ипак мо ра те до ћи у Пор ту гал да би сте у двор-
ци ма пре тво ре ним у му зе је ви де ли „ин тим ну исто ри ју чо ве чан ства“, за јед но с де та љем 
ка ко су пра зни ли сво је те ло на ши слав ни пре ци. И ка ко су бо ло ва ли, уми ра ли, ка ко су 
их по ку ша ва ли ле чи ти, ко ли ко је њи хо ва смрт би ла бли зу њи хо вог жи во та. И ко ли ко су, 
као ве ру ју ћи љу ди, ма ко ли ко моћ ни, до зво ља ва ли да се под њи хо вим кро вом смрт 
до га ђа па ра лел но са жи во том. Али, о том по том, то је већ при ча и о двор цу у Ма фри.)

Да кле, пе њем се с ни воа где ви дим ка ко су на хра ње ни, на ни во где мо гу да за ми-
шљам ка ко ми сле, пла ни ра ју осва ја ња као до каз мо ћи, во ле и мр зе, дру же се, по ли-
ти че, чи та ју и му зи ци ра ју, до жи вља ва ју се бе и дру ге, вла сни ци Пор ту га ла и ње го ве 
оно вре ме не до ми на ци је у оно вре ме ним свет ским раз ме ра ма. По сма трам и до ди ру јем 
пре ле пе зи до ве дво ра на, ке ра мич ке вр хун це мај стор ства на чи ње ног у Ва лен си ји и 
Се ви љи, ге о ме триј ске мо ти ве и „сли ке из жи во та“ са чи ње не од пло чи ца, тзв. азу ле жа, 
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са вр шен ство та ва ни ца ко је „при по ве да ју“, пред ме та ко ји ћу те ако не упо тре бим ма-
шту. Вр то гла ва про ме на сти ло ва, ма те ри ја ла, бо ја, ис точ ња штва и за пад ња штва, укус 
ко ји мо же да се при зна и од ба ци, ство ри и про ме ни, до ка же и за бо ра ви. До вољ но је 
вре ме на про шло да се и хир про чи та као знак, и тре нут на во ља као би тан умет нич ки 
пра вац, и екс пе ри мент као жи ви до каз по и ма ња ле пог.

Ка пе ла у овом двор цу се пам ти и кад се од кон цен тра ци је ути са ка на ду гом пу то-
ва њу успа ва ју чу ла и пре мо ри мо жда ни цен тар за при ма ње и пам ће ње но вих ин фор-
ма ци ја. Ње ни зи до ви по кри ве ни ке ра мич ким пло чи ца ма вр хун ског ква ли те та, у зе мљи 
ко ја је и ина че ту вр сту умет нич ког из ра за до ве ла до са вр шен ства, зид но сли кар ство 
па ти ни ра них бо ја и тор же стве них мо ти ва, пре ле па та ва ни ца с ге о ме триј ским ша ра ма, 
ду бо ре зи у хра сто ви ни и ора хо ви ни, све ча на ти ши на ко ју ни шта не ре ме ти. Пам ти се 
огром на хе рал дич ка са ла ква драт ног об ли ка, над сво ђе на осмо у га о ном та ва ни цом 
ко ју кра се се дам де сет два пле мић ка гр ба свих по ро ди ца ко ли ко их је имао Пор ту гал 
у XVI ве ку, зи до ви осли ка ни при зо ри ма из ло ва ке ра мич ким пло чи ца ма; арап ска дво-
ра на, не ка да шња кра ље ва спа ва ћа со ба, сва у се виљ ској ке ра ми ци; дво ра на кра ља 
Ал фон са VI, с нај ста ри јим па то сом у Пор ту га лу, у ко ју га је био жи вог за кљу чао брат 
Пе дро II, ка жу по до го во ру јер је био умо бо лан, и где је овај про вео де вет го ди на до 
сво је смр ти од апо плек си је 1683. го ди не; дво ра на Си ре на и ње на те шка вра та укра-
ше на ре зба ри ја ма с арап ским мо ти ви ма. Пам те се по гле ди с мно штва про зо ра на 
ушу шка не вр то ве са кри ве не од спољ њег све та, ми ни ја тур не ла ви рин те ко ји по зи ва ју 
на веч но гу бље ње и тра же ње оно га до че га (или до ко га) вам је ста ло. Јед но став ност ових 
ге о ме триј ских вр то ва, за кло ње них ви со ким зи до ви ма, у од но су на рас кош оних у 
Пе њи и Ре га ле и ри је дир љи ва. У пр ви мах као да го во ри о скром но сти њи хо вих вла-
сни ка, ма да ће пре би ти да је у пи та њу би ла по тре ба за изо ла ци јом и не до дир љи во шћу.

Исто риј ски цен тар

Цен тар Син тре са жи во пи сним ули чи ца ма, цр ква ма, спо ме ни ци ма, му зе ји ма, фон-
та на ма, ка фа ни ца ма и су ве нир ни ца ма, зе ле ни лом и при јат ним тр го ви ма кон цен трич-
но се ши ри у свим прав ци ма од Кра љев ског двор ца. Нај ста ри ји део стра дао је, као и 
Ли са бон уо ста лом, у ра зор ном зе мљо тре су 1755. го ди не, али је ка сни је пом но ре кон-
стру и сан. Ми мо сво јих чу ве них дво ра ца, Син тра је сва са зда на од ин те ре сант них 
зда ња чи је фа са де ма ме ме ша ви ном сти ло ва, од при влач них де та ља ко ји има ју сво ју 
при чу (Ма вар ска фон та на, Фон та на Бу рен це из ко је би мно ги во ле ли да по тек не чу-
ве но пор ту гал ско ви но, Фон та на Са бу га где из жен ских гру ди те че во да чу ве на још од 
сред њег ве ка по сво јој ле ко ви то сти, Дом Са па, по знат по тра ди ци о нал ном по р ту гал-
ском де сер ту ке и жа дас). Ка ко се те сне, стр ме и кли за ве ули чи це пе њу ка бр ду из над 
гра да, та ко се на сва ком ко ра ку отва ра но ви ви дик због ко јег вре ди за ста ти, што сви 
и чи не, не ски да ју ћи из ра зе ди вље ња и оду ше вље ња с ли ца, не од ла жу ћи фо то-апа-
ра те у тор бе, се да ју ћи где год стиг ну да упи ју и за пам те оби ље не сва ки да шње ле по те 
и скла да овог гра да/пар ка, у ко јем и нај о ко ре ли ји ре а ли сти ба рем при вре ме но по-
ста ју ро ман ти ча ри.
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Оке ан/мо ре

Во зи мо се из Син тре на Атлан тик. Да на шњи циљ нам је све ти о ник Ка бо де Ро ка, 
нај за пад ни ја тач ка европ ског кон ти нен та, тач ни је, је дан од ци ље ва, јер на пи та ње шта 
хо ћу да ви дим у Пор ту га лу де ти ња сто од го ва рам: све. Већ на пр вом од мо ри шту све се 
пре тва ра у не што што оди ста вре ди ви де ти. Бе ло ме ста шце с цр ве ним кро во ви ма на 
ви со кој сте ни из над оке а на, као да бу квал но ви си над њим, сте шње но та ко да имам 
ути сак да ку ћи це гу ра ју јед на дру гу не би ли ипак ста ле што бли же ру бу про ва ли је 
ис под ко је бе со муч но пе не и буч но се раз би ја ју о ка ме ње не у мор ни та ла си. Азе њаш 
ди Мар, ако сам до бро упам ти ла. Во да и ка мен, чи ни се ни шта ви ше. На рав но и љу ди, 
од ко јих су не ки хра бри ји од ме не јер се не бих усу ди ла да за пли вам ов де, че му бих 
се још пре не ку го ди ну сме ја ла по што тад ни је по сто ја ла мор ска пла жа на ко јој бих се 
пла ши ла ула ска у во ду. Те шим се да је ба зен, огра ђен ми ни мал ним зи дом тик уз оке ан, 
до каз да ни сам је ди на ко ја ре спек ту је оке ан у то ли кој ме ри да га се и пла ши, у сво јој 
га гла ви бит но раз ли ку ју ћи од мо ра и на ме сти ма где се ни ка ква раз ли ка не ви ди. 
Кри во је пом но из у ча ва ње ге о гра фи је у де тињ ству, као и мој од нос пре ма ре чи ма 
ко ји та ко ђе ву че ко ре не из вре ме на кад сам мно го ви ше учи ла не го ви де ла сво јим 
очи ма, чи та ла не го хо да ла, за кљу чу јем с иро нич ним сме шком упе ре ним се би са мој и 
кла сич ном ви цу о хо да њу по мо сту и чи та њу Ан дри ћа.

И да нас знам ток свих сво јих ра штр ка них ми сли под ре ђе них, де ли мич но, сен за ци-
ји зва ној оке ан, иа ко ми ово ни је пр ви су срет с њим, а ка мо ли с гу стом мре жом асо-
ци ја тив них вра то ло ми ја ко је ме за ско че где год да се на ђем; и да нас пам тим сва ки 
ми нут про ве ден на пла жи Азе њаш ди Мар у ко јем се ин тен зив но дру жим с књи жев ним 
утва ра ма и соп стве ном, бог те пи та от куд до лу та лом ту гом (мо жда баш ово не пре во-
ди во осе ћа ње, рас по ло же ње, ста ње, По р ту гал ци зо ву са у дад), де ти ња сто се тру де ћи 
да је пре ве дем на осе ћа ње ра до сти што се на ла зим у зе мљи ко ју сам го ди на ма же ле-
ла да ви дим. Ка же се да за оства ре ње же ља ни ка да ни је ка сно. Лаж. Ба рем из угла 
не ко га ко је од већ вред но вао ре чи, па и пу сту реч же ља, ви де ћи је увек са оре о лом 
зла та сте не до сти жно сти. Же ља, ако је же ља ка ко је ја схва там, бес ко нач но се уда ља-
ва од сва ког ње ног оства ре ња. Ина че је (не)мо гућ ност, а не же ља.

Мо жда је ме ре ње нај за пад ни је тач ке Евро пе ре ла тив но (по себ но ако се упи та мо 
о коп не ним ко та ма Ир ске и Ислан да), али из у зет но јак ве тар на тој ко ти, на ко јој оп-
ста је са мо ни ско, ди вље ра сти ње, и не ки пре ле пи бе ли цве то ви, из гле дом не жни и 
крх ки, али спо соб ни да из др же на овој ве тро ме ти ни, је сте у сва ком тре нут ку да на и 
но ћи, и го ди шњег до ба, ап со лут. Ка ко са мо ту нео б у зда но ду ва, у ина че мир ном и 
ужа ре ном ав гу стов ском да ну, ве тар ко ји не при ста је на пи то му кли му нај бли же око-
ли не. Ка ко ди же сук ње и ви тла ко са ма на сме ја них ту рист ки ња ко је би да се фо то гра-
фи шу по ред чу ве ног ка ме ног сту ба с кр стом, на ко јем је укле са на се вер на ши ри на и 
ис точ на ду жи на исто риј ске ко те, а је два из др же бле сак ка ме ре бе же ћи у не по сто је ћу 
за ве три ну. Ка жу, ово је пар че зе мље ко је је Кри сти фор Ко лум бо пр во угле дао на кон 
свог пр вог мо ре пло ва у Аме ри ку, и ка жу да му се у но ћи 4. мар та 1493. го ди не, у вре-
ме ја ке бу ре, бро до вље успо ко ји ло баш ту, те да је сре ћан на ме ра вао да упло ви у 
обли жњи Ка шка иш, кад су му буд не мор ске слу жбе, све сне дра го це ног те ре та ко ји 
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ве ро ват но но си, на ви га ле пут ка ли са бон ској лу ци. Ка жу са мо, али ниг де то та ко увер-
љи во не зву чи као кад вас ве тар ба ца ка по Ка бо де Ро ки, с ути ском да је жи вот ход уз 
ве тар, ми шље ње и пи са ње уз ве тар, при ла го ђа ва ње и од у пи ра ње ве тру ко ји ће нас 
на кра ју све оду ва ти у ни шта ви ло.

Све ти о ни ци по сву да де лу ју као нај о са мље ни ји не и мар ски по ду хва ти на све ту, а 
њи хо ва на ме на, ра ци о нал но нео п ход на, гле да но с коп на има у се би не чег од уза луд-
не бор бе и гор де ам би ци је да се ма пи ра свет и озна чи где пре ста је не си гур ност во де 
и по чи ње то бо жња си гур ност коп на. Овај на Ка бо де Ро ку, на над мор ској ви си ни од 
сто че тр де сет ме та ра, јед но је со лид но утвр ђе ње опре мље но за жи вот. Имам при ја-
те ља ко ји је у мла до сти без у спе шно кон ку ри сао на рад но ме сто све ти о ни ча ра по ја-
дран ским остр ви ма, а по што је Ја дран та да за ме не био нај ве ћа ви ђе на во да, при жељ-
ки ва ла сам да свој сан оства ри на Ла сто ву, јер ми се чи ни ло да са мо ћа има бли ске 
ве зе с да љи ном. При то ме сам ми сли ла на да љи ну од „на ше“ та да шње оба ле, без 
све сти да то под ра зу ме ва бли зи ну ита ли јан ској оба ли. Чи ни ло ми се ка ко је то аскет-
ски по зив ра ван за мо на ше њу, и пи та ла сам се нај о збиљ ни је, не усу ђу ју ћи се да пи там 
дру ге, да ли же не мо гу да бу ду све ти о ни чар ке. Мо гла сам са свим ле по да за ми слим 
се бе и свој жи вот на сред мо ра, на рав но са го ми лом књи га. Ни ка да се ни сам пи та ла 
ка ко се на та ква ме ста до пре ма хра на и оста ле нај ну жни је по треп шти не, је ди но што 
ме бри ну ло би ло је шта бих ра ди ла ка да про чи там све књи ге ко је имам.

По сма трам ка ко љу ди ус хи ће но трч ка ју овим ко ма дом пу сте зе мље, ко ја опи пљи-
во пред ста вља крај не че га и по че так не чег дру гог, ко ја је со бом исто вре ме но и по че-
так и крај, и за не се но се на ги њу над во де ним по но ром, чи не ћи ма кар је дан ко рак 
из ван си гур но сне огра де као да ће им баш он омо гу ћи ти да угле да ју не што ви ше, 
дру га чи је, леп ше, стра шни је. Све што је за бра ње но, ма кар и због лич не си гур но сти, 
ма гич но при вла чи ве ћи ну љу ди. Јед ни се др же гру пе, дру штва, за јед ни це, дру ги се 
оса мљу ју ко ли ко год им то про стор и вре ме одво је но за по се ту „нај за пад ни јој тач ки 
Евро пе“ омо гу ћа ва ју. То су они ко ји ће оба ве зно, ако бу ду у при ли ци, оби ћи и нај ју-
жни ју, и нај и сточ ни ју, и нај се вер ни ју тач ку би ло че га и би ло где. Знам да са ми ли о ни-
ма љу ди на пла не ти де лим љу бав пре ма мо ру и фа сци на ци ју ве ли ком во дом, али та кве 
се фа сци на ци је увек до жи вља ва ју као лич не, по себ не, не де љи ве. При се ћа ју ћи се 
сво је „све ти о ни чар ске фа зе“, по ми шљам ка ко ме је за коп но ве за ла та ко ђе јед на вр ста 
све ти о ни ка. Књи ге.

Ка шка иш

По сто је ме ста ко ја је са свим до вољ но да ви дим јед ном, и она кроз ко ја је до вољ но 
да са мо про тут њим (та квим ми се учи нио Ешто рил, мон ден ски при мор ски град ко ји 
би ме мо гао за у ста ви ти са мо да сам у ње га сти гла у вре ме те ни ског тур ни ра). Ка шка-
иш је, ме ђу тим, не за ви сно од сла ве по зна те ту ри стич ке де сти на ци је у Пор ту га лу због 
ле пих и при сту пач них пла жа, јед но од оних ме ста с ду шом ко ју чак ни ту ри стич ка 
на је зда не мо же да про фа ни ше, ни се зон ска гу жва да уни фор ми ше. Ме сто у ко је се 
по же ли те вра ти ти да пре дах не те од ли са бон ске мо ну мен тал но сти и син три јан ске 
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ег зо ти ке, да удах не те ми рис мо ра и „ку ћи ца“ по ме ри чо ве ка. Ку да на кра ју уз бу дљи-
вог да на, ви ше сат них шет њи, за мор них оби ла за ка дво ра ца, ду гих во жњи? У Ка шка иш 
– на хлад но пи во у се но ви тој ба шти ко ју нат кри љу ју са вр ше ни при мер ци пал ми. У 
сло је ви том пам ће њу Ка шка и ша као да још жи ви ин тен зив но се ћа ње на ми ри се и мир 
ри бар ског се о це та, а по том на го спод стве ну рас кош пр вих бо га та шких лет њи ко ва ца 
у ко је се бе жа ло од ли са бон ске вре ве и же ге, али и за то што је кра љев ска по ро ди ца 
од 1870. Ка шка иш ода бра ла за сво ју лет њу ре зи ден ци ју.

Ста ри цен тар Ка шка и ша, ушу шкан уз за лив с пе шча ним пла жа ма, не да ле ко од ри-
бље пи ја це, за по чи ње тр гом по пло ча ним бе лим и пла вим, у об ли ку мор ских та ла са 
ка ме ном, што ства ра ути сак да сте још увек у пли ћа ку мо ра. Уо кви рен две ма цр ква ма 
из XVII ве ка (Ус пен ском Бо го ро ди цом и Бо го ро ди цом Мо ре пло ва ца), Град ском ку ћом 
са сли ка ма од ке ра мич ких пло чи ца, за штит ним зна ком пор ту гал ске фа сад не и уоп ште 
зид не умет но сти, с мо ну мен тал ном фи гу ром не знам ви ше ко јег вла да ра у сре ди шту, 
овај трг оди ше спо ко јем и скла дом, иа ко је пун жи во та, кре та ња, та ла са ња угла ча ног 
ка ме на, зву ко ва, ми ри са. И кад је те шко на ћи сло бод но ме сто за пар ки ра ње, и сло бо-
дан сто у ба шта ма, и кад се ни је ла ко про би ја ти кроз уске ка ме не ули чи це ша ре не од 
из ло же них су ве ни ра, и кад су пу не пла же, до вољ но је об у хва ти ти по гле дом ви дик с 
тр га у Ка шка и шу да те ло и ду шу об у зме са вр ше ни мир, да вре ме ста не, а спој не ба, 
во де и ка ме на пре пла ве свест.

Не знам у че му је тај на тр га у Ка шка и шу. Осе ћа ла сам се као да и је сам и ни сам у 
гра ду. Као да и је сам и ни сам на мо ру. Као да у да љи ни и ви дим и не ви дим бро до ве. 
Као да је не бо и исто и ни је исто као дру где. Као да сам у не ком вре мен ском лев ку, 
као да по сма трам сли ку и се бе ка ко по сма трам сли ку. Би ло ми је те шко да се по кре-
нем, жао да одем. Као да сам че ка ла да се не што де си и зна ла да се ни шта не ће де си-
ти. Као да ту ни сам пр ви пут и кад сам би ла пр ви пут. Дру ги пут се вра тио и по но вио 
осе ћај од пр вог пу та. И још се вра ћа. Чи там код ку ће Та бу ки ја, ка сни је Жо а оа Тор ду, 
па Са ра ма га, а ка да по ме ну Ка шка иш од ло жим књи гу, за тво рим очи, и тад ви дим исто 
и осе ћам се исто као 7. ав гу ста 2011. го ди не. У вре ме ну ко је и је сте и ни је мо је.


