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УТИСЦИ СА ФРОНТА СЛОБОДЕ 

 
 Знао сам да је Шпанија земља крви, сладострашћа и смрти, како је назвао 

Морис Барес. Знао сам да је то земља Дон Кихота, племенитог сањалице и 

идеалиста, али исто тако земља Санчо Панса. Слутио сам да је у Кастиљи 

постојбина првога, а да се свакако у Каталонији родио разумни, трезвени син 

земље који је попут старе арапске пословице, сматрао да је „човек и са магарцем 

паметнији него сам“. Знао сам да је Шпанија земља мора и планине, рудног блага и 

једне печене људске расе, прављене од афричких и европских елемената. Знао сам, 

најзад, да се већ скоро две године точи у Шпанији племенита крв једног народа 

који хоће да буде слободан. Редак народ, одиста, у ово послератно нејуначко доба, 

када су се још само Бугари одупирали навали силника, бранећи своју сељачку 

власт! 

 Како се не одазвати позиву дра Негрина претседника републиканске владе 

да дођем као народни посланик и као опозиционар из Југославије, земљак многих 

добровољаца који се боре и гину за слободу Шпаније и свих народа; како се не 

одазвати томе позиву, кад се 1 фебруара, у сред грађанског рата отвара заседање 

Кортеса, парламента шпанског Народног Фронта! Шта мари што Франко 

бомбардује отворене градове и што нема више позадине, ни за жене ни за децу, ни 

за више или мање „неутралне“ странце! Ни часа се нисам двоумио, да се одазовем 

Дон Кихоту, и ако је Санчо Панса са више разлога друкчије саветовао. У Шпанији? 

Како да не. У републиканску Шпанију? По сваку цену одмах. 

 Брзи воз од Београда до Париза. Још бржи од Париза до Перпињана, на 

домаку Пиринеја који деле два света. Зар није речено: „истина с ове стране, лаж с 

оне?“ И ово је речено: „море спаја народе, планине их раздвајају“. Планине, то су 

Пиринеји. – Море је ли то Гибралтарски Мореуз? Ако је тако онда је Шпанија 

ближа Африци него Француској. Срећом, – канда више за Французе наго за 

Шпанце, – ове две земље су везане и морем са две стране. Тако, море спаја оно што 

Пиринеји раздвајају. Древна цивилизација Шпаније, – старија од галске, нахрањена 

од арапске конструктивности, – та цивилизација ће се отворити пред нама, 

путницима са суровог и сировог Балкана. Хоћемо ли је наћи начету, рањену, можда 

смртно рањену једним свирепим ратом, најсвирепијим од свих, грађанским ратом? 

 Први додир са Шпанијом, преко једног Баска, открива већ у Перпињану 

чувено каваљерство тих народа. Шофер хоће да плати доручак господи коју вози. 

Зар нисмо ми гости његове земље, дакле и његови гости? Пиринеји велики и 

страшни из далека, лаки су по асфалтном путу, лакши зацело нама у аутомобилу 

него оним бројним радницима, интелектуалцима, сељацима, који силом хтедоше да 

дођу у Шпанију, у нов Крсташки рат долазећи овога пута са Истока на Запад. 

Чућемо касније безбројне приче о преласку преко Пиринеја, преласку који нас је 

потсећао на Ханибала и његове слонове. Прелазак тај трајао је за добровољце по 

неколико дана, кроз снег и мећаву. Захваљујући нашем Баску, кога познају 

француски полицајци, ми пролазимо без тешкоћа последње километре до границе. 

Французи су благонаклони, бар у тренутку кад смо ми ступили на шпанско тло, 

више него раније, кад је било теже прећи ту границу него доћи пешке из Пољске, 

из Маџарске или из околине Трнова, у сред Бугарске. 
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 На првим корацима у самој Шпанији сусреће нас велика табла на којој 

пише: „Ви, синови слободних народа, који долазите у шпанску земљу, која се бори 

за своју слободу, будите поздрављени!“ – Каква илузија о нашој слободи, каква 

горка иронија! Али, натпис је оправдан, јер су пре нас прошли туда посланици из 

Белгије, на челу са Емилом Вандервелдом, Швеђани на челу са сенатором 

Брантингом, Норвежани, Енглези, Французи, Чеси и други синови одиста 

слободних народа. Нека виде европски парламент ту „црвену Шпанију“, нека се 

осведоче шта су урадиле, и шта нису, „црвене хорде“, како генерал Франко 

извољева називати своје противнике. Они му, у осталом не остају дужни, јер га 

зову: „канаља Франко“; преведите како вам је воља: гад, нитков, хуља, шуфт. 

Колико раздаљине од нашега Баска до њега, и од младића коме нас је Баск предао 

на граници! 

 Летимо кроз села и варошице, асфалтним друмом који изненађује у једној 

таквој земљи, за време таквог рата. Уз маслиново дрвеће и винову лозу јављају се 

већ наранџе и лимунови. Зацело у врло скромном размеру, кад се упореди са 

зеленим морем прошараним топлом наранџастом бојом које ћемо видети идући за 

Валенсију. Али већ први сусрет са сочним плодовима црвене, тврде и топле земље 

шпанске. Одиста, такве црвене земље нисам нигде видео. Не баш нигде, јер слична 

је њој земља између Венеције и Трста, слична такође, само глинаста и отпорна 

према води она између Ниша и Пирота! У првој вароши после границе, где је пре 

недељу дана од бомбардовања пало 14 мртвих, у Фигуерасу, нов знак каваљерства: 

Један наш сапутник хоће да купи новине и даје француски новац. Један Шпанац, 

муштерија у дућану, вади и плаћа за странца шпанским новцем. У Герони, 

необична црква, каква се нигде не може видети. Око Пинеде, царство карфиола 

прве жетве. Матаро, лепо живо место, где је сав свет на улици око подне. Црне 

главе, косе као зифт, нешто масна на коврчавим главама Каталонки. Ето нас у 

Бадалони, на десет километара од Барселоне. Наше изненађење расте, јер се 

приближујемо највећем, најбогатијем и најбучнијем граду полуострва. Два 

милиона становника, у близини мора у једној питомој равници, град расут на 

великој ширини, са улицама каквих нигде у свету нема, са четири и пет редова 

дрвећа. То су Рамблас о којима ћемо чути величанствену и страховиту причу. 

 Док још улазимо идући ка Претседништву Владе, чујемо на који начин је 

радништво Барселоне освојило центар од побуњених официра, индустријалаца и 

банкара. Они су се поставили на тугу „Де Каталуња“ са топовима и митраљезима 

упереним на све четири стране, чекајући да радници из предграђа насрну, голоруки 

и опијени мржњом на вековне злотворе. Они су одиста насрнули, али на сасвим 

необичан начин. Поворка од неколико низова теретних аутомобила грунула је 

према машинама које су сипеле паклени огањ, и у слепом залету прегазили 

митраљезе, топове и оне који су их хранили челиком. Никада историја ратне 

вештине није виделе сличан призор... 

 Сада је у Барселони све мирно. „Рамблас“ се сијају на средоземном сунцу, 

трг „де Каталуња“ је сав у цвећу, док трамваји и аутомобили обилазе око њега са 

елеганцијом аеропланских виража. Све то видимо и чујемо само у магновењу, јер 

журимо из Президенсије на место одређено за састанак Кортеса. Хоће ли се 

састати? У Тулуској Депети прочитасмо мало час да је састанак одложен, како се 

„непријатељу не би дао повод за напад на грађанско становништво“. Наш мали, 
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буцмасти шофер, у плавом скијашком оделу, гологлав, добио је у Президенсији 

налог где данас вози. Он не зна пут, лута, излазимо из града и често питамо за 

правац. Кад нам млади војници што чувају стражу на раскршћима кажу број 

километара, ми хоћемо да чујемо четири, највише четрнаест, док је то у ствари 

било четрдесет. Одавно смо већ у пољу, све даље од мора, у кршном и оскудном 

пределу. 

 Далеко на хоризонту види се чипкасти профил једнога гребена који по мало 

потсећа на наш Дурмитор, наравно у минијатури. Ни слутили нисмо да ћемо ићи 

под сам тај гребен, скоро на врх његов, између два врха плавог планинског веза. 

Прелазимо преко реке, кроз стење, стално навише али увек савршеним асфалтним 

друмом. Један од контраста Шпаније! Најзад, број војника на стражи и младих 

људи у црним кожним оделима припијеним уз тело, на мотоциклима бива све већи, 

број аутомобила који се враћају све већи такође: знак да смо у некој интересантној 

зони, негде близу места где се одржавају Кортеси. Зар у планини, зар на хиљаду 

метара висине? Не само то, већ у манастиру, једном од најчудеснијих, можда 

најчудеснијих на свету, у Монсерату где се одиграва Парсифалова легенда, где је 

замак Светога Грала. Ту, на „зубима тестере“, јер Монсерат то значи, међу зубима 

који су се усекли у планину у тренутку када је Христос издисао на крсту, – тако 

вели шпанска легенда, – у манастиру Нуестре Сењоре де Монсерат, заштитнице 

Каталоније, ту ће се одржати седница Кортеса. Ту се већ одржава, јер ми смо нешто 

закаснили. Пре него што уђемо под сводове велелепних грађевина, – савршено 

сачуваних у тој безбожној Шпанији, где треба да су све цркве порушене, сви 

свештеници убијени, – погледајмо још једном величанствени призор. Сетимо се да 

је овде Игнације Лојола ставио свој мач на славни олтар пре него је почео свој 

живот, пун духовних подвига. Сетимо се још, да сваке године долази овде по 

шездесет и сто хиљада ходочасника, да се поклоне малој, црној, у дрво укованој 

слици, искићеној тешком свилом и драгим камењем из свих времена. 

 После седнице, на којој је претседник владе Негрин поднео посланицима 

извештај и на којој су представници свих шпанских странака изразили своју 

приврженост влади Народног фронта, сви ће прећи у једну велику салу, за скромни 

братски ручак. Ту ће рећи Емил Вандервелд, захваљујући на здравици претседнику 

Негрину: „Господо, другови, пријатељи, како да вас назовем? Браћо у човечанству! 

Некада се у овој кући говорило „браћо у Христу“, када се мислило да је само 

Христос био разапет. Данас се кунемо у човечанство, јер је оно разапето, нигде 

више него у мученичкој Шпанији. Још ће рећи Вандервелд, у име свих нас: „Ви 

стварате нову легенду. Претварате ово древно светилиште у ново ходочашће“. 

Овде су склонили Кортесе, не само ваљда због лепоте, без које Шпанци не умеју да 

живе, већ и због сигурности домаћих и страних парламентараца; на њих би Франко 

радо излио свој гњев преко бомби којима убија – децу, руши болнице, па и саме 

свете цркве које су напуштили њихови службеници. Ту је цела левичарска Европа, 

представљена са преко педесет посланика и сенатора. Ту је и енглеска делегација, 

са једним лордом по рођењу који припада Радничкој партији и симпатише 

републиканској Шпанији. Њој су толико потребне симпатије моћних овога света. 

Они су дан пре тога били у Барселони и видели пустоши једног од најстрашнијих 

бомбардовања. Ми ту част нисмо имали... 
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 Не знам шта је чаробније: пењање уз Монсерат, по сунцу које још више 

румени шпанску пескушу, или силажење, по ноћи, вијугавим путем, са потуљеним 

лампама у групицама удаљених и блиских села. Засењени призорима и узбуђени 

вечерњом грозницом, опијени благим поветарцем који већ долази с мора, ми 

улазимо у једну нову Барселону, замрачењу, са лампионима у плаво увијеним, пуну 

света на улицама, који се осећа више него што се види кроз оштре рефлекторе 

аутомобилских фарова. Брзо смо вечерали, па нас ево на улици, међу добар и ведар 

шпански, управо каталонски народ. Идемо кроз полумрак, захваћени неким лудим 

оптимизмом, који се у Шпанији дише са ваздухом. Одједном, сирене, кратко, а 

одмах мрак, потпун. Сви аутомобили и трамваји стадоше. Долазе Франкови 

авиони. Ново бомбардовање, после прекјучерашњег које је оставило 350 мртвих, у 

једном подруму, испод седмоспратне зграде, убијено је на гомили 150 деце, избегле 

из свих крајева поробљене Шпаније. Лепа режија за стране парламентарце, 

нарочито за пријатеље Енглезе који су увек имали извесну нежност за „националну 

Шпанију“! Колико ће жртава бити ноћас? Како ће Барселонци примити нов напад 

из ваздух? људи, жене, деца, који врве на улици, без цике, спорије него преко дана 

кад иду својим послом, силазе у рупе подземне железнице. Силазимо и ми, у 

нејасном осећању физичке одбране и радозналости. Метро је већ пун, не препун. 

Свет се смешта на степеницама и на клупама, тихо разговара, чак се шали и ћаска. 

Који минут доцније чуће се и песмица двоје загрљених и виц, као да не може 

свакога секунда да се срули огромна торпиља, која блок од седам спратова пресече 

као комад сира, остављајући на сваком спрату половину намештене собе. Неколико 

минута доцније рекоше да је свршено, и са истом мирноћом сви изађоше напоље, у 

нешто светлију Барселону. Је ли било бомбардовање? Није, али су „црни авиони“ 

поршли ту близу и узнемирили противавионску артиљерију. Један мршави Шпанац 

нам каже: „Ето, целог дана сам радио; сада је већ десет сати, а у поноћ ће нас опет 

дићи, можда и пред зору, ако не и сутра пре подне. Ми мирног сна немамо, већ 

годину дана.“ 

 Нова радозналост, нова радост – за нас: у два аутомобила Президенсије, у 

друштву капетана Прадоса, младог професора универзитета, идемо на арагонски 

фронт, где су у највећем броју заједно наши људи, добровољци из Југославије. И 

капетан Прадос је Баск. Занима нас како је он постао ратник и официр. Његова 

историја показује како је стварана нова шпанска војска. „ехерсито популар“, 

народна војска. Био је распуст кад се дигла официрска побуна у јулу 1936 г. „Чули 

смо да се туку недалеко од Мадрида. Са неколико другова, колега и студената, 

„реквирирали“ смо један ауто на улици, напунили га бензином, и ја сам шофирао у 

правцу где смо чули да се туку. Неко од нас имао је пушку, неко револвер, неко 

ништа. Кад смо чули пуцњаву, сишли смо из кола и пуцали смо, не знајући у кога. 

Тако до пред вече. Све се стишало, и ми смо се осврнули лево, десно у сред поља. 

Где да спавамо? Вратили смо се аутомобилу и запалили натраг у Мадрид, на 

преноћиште“. Сутрадан су поновили исто, само на другу страну, где су веровали да 

је битка љућа. Најзад им је досадило да се враћају у Мадрид, и спавали су на 

„бојном пољу“. Са „непријатељем“ се још нигде нису срели, кад је некакав човек са 

војничком капом дошао да их пита шта они ту раде. – „Бранимо републику“. – 

„Врло добро. Шта сте ви“, упита једног. – „Професор економије“. – „Артиљерац!“ – 

А ти? „Математичар“. – „У реду, бићеш авијатичар“ – „Ти мали?“ – „Филозоф“. – 
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„Пешак!“ Тако их је редом мобилисао и разврстао по родовима оружја. Капетан 

Прадос се борио на разним фронтовима, посатао одличан артиљерац, данас има 27 

година и капетански чин. Није на то ни мало охол, јер мисли да врши само своју 

дужност, као и толики други, радници, сељаци интелектуалци. 

 Прошли смо  Лериду, највеће место од Барселоне на путу за Сарагосу, и 

многе веће и мање варошице, села и засеоке. Утисак доста мучан, јер пролазимо 

кроз безводни равни терен, где по које маслиново дрво делује више жалосно. Што 

се ноћ више спуштала, страже су биле чешће, јер се фронт приближавао. Наши 

шофери узимали су бензин у државним станицама, плаћајући боновима, пошто у 

репуликанској Шпанији нема ни приватних аутомобила ни приватне продаје 

бензина : све је узето за државне потребе. Била је ноћ кад смо стигли у Алкорису, 

село где су нам рекли да се налазе „наши“. Док смо се пробијали кроз тесне и 

камените сокаке, чули сми прву реч на нашем језику : „бије жицу:“ Стали смо као 

укопани и одмах „ухватили везу“. Малдићи из наших крајева, Крагујевчани и 

Београђани случајно, упућују нас у „штаб“ где су њихови официри. Ту налазимо 

прву већу групу војних лица, после Министарства Војног где нас је примио генерал 

Јулиус Дајч, некадашњи командант Шуцбунда, социјалистичке оружане 

организације у Аустрији, и симпатични адвокат и народни посланик који је сада 

државни подсекретар Народне Одбране. У самој Барселони има мало војника и 

официра. Кажу зато што Шпанци и Каталонци не воле униформу: чим дођу са 

фронта узимају свој качкет, јер тако лакше иду по улицама, са рукама у џеповима. 

У штабу Међународне бригаде све сам „милитарац.“ Нова Вавилонска кула: сви 

могући језици у свима установама. Македонац почиње реченицу на шпанском, 

обраћајући се Италијану, продужује на немачком и најзад завршава на руском, који 

је овде заједнички језик. „Слушај, Фајн, каже Стеван Лилић човеку из Беодре у 

Банату који ми малочас рече да се зове Филипчев. – „Знате, ми скоро сви овде 

задржавамо наша имена из пасоша са којим смо прешли у Шпанију или наша 

легална имена из борбе“, каже дивни Црногорац Данило. 

 Први пут ратна атмосфера. Нисмо сасвим на фронту, али су људи увек на 

опрези јер „он“ – то је Франко – зна да су „они“ овде – „они“, то су 

интернационалци – и може сваког часа да нападне. Како видимо доста Шпанаца 

међу странцима, сазнајемо да у међународним бригадама странци сачињавају само 

једну трећину, док су остало сами Шпанци. Команда је на шпанском језику и сви 

официри и командујући морају знати добро шпански. Цео овај рат, бар са ове 

стране где смо ми, има потпуно шпански карактер. Међународних има сразмерно 

врло мало: кажу седам до осам хиљада. С оне стране веле да има само Талијана 

преко 100 хиљада. После Француза и Пољака, које не могу довољно да нахвале, 

најмногобројнији су наши из Југославије. Бугари и ми дајемо највећи проценат 

официра и командујућих, али смо и жртава највише дали, нарочито на Мадриду, 

код Белшите и на Брунети. Нарочито су омиљени Талијани антифашисти, 

Гарибалдијевци, јер су они на Гвадалахари обрачунали са жалосним талијанским 

трупама са друге стране. Тада су лумповали и сами Немци хитлеровски 

расположени, од радости што су – тучени Италијани. То смо, разуме се, чули још у 

Београду. Фашисти иду заједно, али се не воле, јер сваки има своје рачуне. Наши 

стварају овде једно неразлучно братство. Шпанци одају признање 

интернационалистима, док ови величају Шпанце и њихову војску. „А Мадрид, шта 
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би било да нисте ви, нарочито Црногорци и Херцеговци, запели?“ – „А Теруел, 

одговарају међународни, то је највећа победа, а ниједан странац није учестовао!“ 

Каваљерски дух, у коме се такмиче Шпанци и њихови гости, овлађује човеком чим 

уђе у ову земљу. Такмиче се људи ко ће коме одати веће признање... Тога нема 

међу „фашистима“, како овде зову своје непријатеље. 

 До поноћи разговор, углавном тих и у мањим групицама, узајамно 

обавештење, фотографије које допуњују податке, и онда песме на свима језицима. 

Наш сапутник Бугарин Стамболисков сарадник, познати Коста Тодоров, који 

међутим не крије своје име води прву реч и даје тон у певању на руском, 

талијанском, француском, бугарском, српском, чак на немачком, пркосећи другом 

сапутнику: „вир волен кајне Швобен зајн!“ Преноћили смо растурени по кућама 

без становника, а сутра, врева војника на улици позива нас да видимо оне који нису 

у „штабу“. Ишли смо да нађемо наше људе, који су спавали у празним собама, на 

таванима, свуда на слами, као обично у рату. Спремали су се да иду у поље, да их 

неби бомбардовали на окупу. Речено им је већ да ће доћи на вежбалиште „страни 

парламентарци“. Прва политичка војска, они су научили да слушају говоре, јер 

овде се ратује не само муницијом већ и пропагандом. Пребегли талијански војник 

преко великог звучника обраћа се својим дојучерашњим друговима преко рова: „Ја 

сам Бруно, из те и те чете тога и тога вода. Јуче сам ишао по воду и угледао сам 

другове Шпанце са црвеним петокраким звездама на оделу. Мислио сам да ће ме 

заробити и стрељати. Место куршума у чело, добио сам цео хлеб, кафу са шећером, 

дуван. Дођите и ви Марио, Гвидо, Ђовани. Овде је фино. 

 Док се гласно смејемо, стигли смо већ близу места где су се трупе развиле у 

„каре“. Труба је јекнула, војници су стали мирно, а ми смо се поставили према 

њима на малој узвишици. Војници су они по садржини више него по форми, јер сем 

официра скоро нико није потпуно униформисан. На свакоме је бар један део 

цивилне одеће. Двојица у реду никад нису исто обучени. Један Естонац, најпре на 

шпанском, затим на руском, језику претставља госте, парламентарце из Југославије 

и Бугарске, и наше пратиоце из Париза, – велича борце за стварање Народног 

фронта на Балкану. Даје реч пријатељу Бугарину, који говори руски. Његов говор, 

после сваке две-три реченице, Естонац преводи на шпански. Трупа слуша, кличе, 

пљеска, са пушком под мишком, и војнички каре претвара се у политички збор, не 

губећи ништа од свога поретка. Мој говор на нашем језику преводи на шпански 

један Хрват, радићевац, и кад сам поменуо др. Мачека, леви угао почео је да виче 

„живео Мачек!“ Како је то чудно звучило у сред Шпаније! Кад сам завршио, на 

истом месту јекнула је громка песма и Матији Губцу и о његовој ужареној круни. 

Допустили су „Југословенима“ да изађу из строја и да нам се приближе. Мене су 

шчепали и дигли на руке, тражећи да поново говорим, овуга пута без превођења на 

шпански језик. Обновиле су се сцене из Крагујевца, из Јагодине, из Заблаћа, из 

Лесковца, из Бјељинем, из Сремске Митровице, из Кикинде, из Пирота. Лудовали 

смо, сећајући се на борбе у домовини. Весеље се морало прекинути, јер је требало 

да почне војничка парада пред страним делегатима. 

 Један од најдубљих утисака. Права револуционарна војска, какву свет није 

видео од Француске Револуције. Мислим да су руски црвени војници били боље 

униформисани. Овде је скоро све распарено. Али какав корак, крепак и складан, 

оштар поздрав на десно према „делегацији“ која одговара стиснутом десном 
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песницом, и онда неколико партиских барјака који прошаравају иначе шарене 

одреде ове чудновате војске! Разни родови оружја обично са старешином из 

Југославије или Бугарске напред или са стране, док најзад не стижу 

„антитанковци“, све сами наши из Југославије. Дивна мамчад, чија чиста и строга 

лица одударају од нескладног одела! 

 Ми журио за Каланду, где су артиљерци, батерије „Карл Либкнехт“, скоро 

сви Словени: Југословени, Чеси, Пољаци, Бугари. Ми правих Руса уопште нисмо 

видели у Шпанији. Али смо видели ванредних руских камиона, нових теретних 

аутомобила, у низу од неколико стотина, са новим гумама из совјетских фабрика. 

Хвале се и њиховим авионима-бомбардерима и тенковима. Ту смо нашли неколико 

познатих Београђана из т. зв. угледних породица. Њих овде мне воле и не мазе него 

у њиховим господским кућама. У руској песми о Дуњаши помиње се „наш 

Синиша“. Коча Поповић је уредник зидних новина, за које смо морали написати по 

један чланчић на бугарском и српском, и оставили пуно слика са наших сељачких 

зборова. Сарајлије и Загрепчани су омиљене старешине. Показали нам топове, 

којих на жалост има сувише мало на републиканској страни, и миловали су их као 

што деца милују своје играчке. Чудна је судбина свих убеђених пацифиста. 

 Вратили смо се у Барселону као окупани, одушевљењем и ведрином, у 

једном делу нашега народа. Уши су нам још биле пуне њихових речи, очи насељене 

њиховим песницама које су нас поздрављале на растанку. Били смо по мало тужни, 

више због себе него због њих, јер смо осећали да су они бољи од нас. Бољи од оних 

политичких шефова који издају налоге или бране да се иде у Шпанију. Занимало 

нас је њихово партиско обележје. Већина су, за цело, комунисти, али не тако 

сигурна већина. Бар педесет од сто наших у Међународним бригадама припадају 

другим странкама. Највише су присталице Хрватске Сељачке Странке. Дошли су 

из Француске или из Белгије. Има Далматинаца који су се прокријумчарили на дну 

магацина у лађама, један чак у рупи елисе. Из Пољске су долазили обешени испод 

вегона. Бугари су пешачили месецима. Један наш Шпанац прелазио је Пиринеје по 

најдубљем снегу. Сваки личан случај јесте један роман. Има ли авантуриста међу 

њима? Можда је било у почетку, нарочито међу Французима, који су ипак најлакше 

прелазили; сада више не. Одабирање се извршило не само по политичкој већ и 

моралној линији. Може се рећи да је сада у Међународним бригадама које су нас 

нарочито занимале, цвет омладине, људи скромни, на изглед мирни, храбри. Они 

не крију да је грађански рат једна ужасна ствар, јер ту има мало или ни мало 

заробљеника, у болницама нема непријатељских рањеника, милост је мана а 

суровост врлина. Нож игра већу улогу него бајност. Бомба и динамит раде више 

него стародревна ратна оруђа. 

 Републиканци то нису хтели. Они су спровели изборе потпуно законски, са 

слободним и тајним гласањем. Влада Народног фронта почела је да ствара законе, 

најредовнијем путем. Никакво насиље није извршено. Је ли страшно што су донели 

закон о аграрној реформи, неколико закона у корист радника? Зар није било крајње 

време да земља припадне сељацима и да радници имају краће радно време? 

Владајућа класа, управо владајуће класе – великопоседници, официри, свештеници, 

капиталисти – нису хтели ништа да жртвују од својих повластица, баш ништа. 

Неки су желели да врате Алфонса XIII. Официри су прекршили заклетву, напали су 

своју владу, објавили рат своме народу. Влада је остала без официра; што је горе, 
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без војних магацина, без већине. Официри су повукли трупе на своју страну. Да 

није било градских радника, који су одмах узели оружје или голоруки пошли у 

борбу, Франко би одавно завладао целом Шпанијом. Сељаци нису одмах потекли, 

јер су летњи месеци њихово слабо време, једино када примају своју плату. Помоћ 

странаца била је од неоцењиве вредности. Зато Шпанци са захвалношћу гледају 

сваког човека који носи трокраку црвену звезду, знак Међународних бригада. Сада 

су у њима Шпанци у већини, али некада су оне одиста биле пуне страних 

добровољаца. Шпански грађански рат има симболичан значај: ту се међународна 

солидарност манифестује много боље него у Женеви где заседава установа 

званичне међународне сарадње. 

* 

 Још нам није било доста фронта и наших. Хтели смо у Мадрид. „ Треба нам 

најмање пет дана.“ – У Теруел, понос републиканске војске, – прва планска 

спремљена офанзива, после малих огледних офанзива на Белчити и Брунети, после 

„боја у сусрету“ на Гвадалахари! – „Морате имати нарочито одобрење од министра 

рата.“ – Добићемо одобрење; добили смо га. Пратиће нас овога пута наш официр, 

један присталица Самосталне демократске странке из Сплита, Успут ћемо свратити 

у једну болницу, у Беликасим, на путу за Валенсију где такође морамо отићи. Наш 

програм морао је бити ограничен, јер смо могли остати само девет дана. За десети 

фебруар ваља бити у Паризу, где ће страни делегати изнети пред париском 

устрепталом публиком своје утиске из републиканске Шпаније за чије несреће 

најбољи Французи оптужују не само Енглеску него и своју земљу. 

 Прошли смо кроз Тортозу и Тарагону, кроз Беникасим и Кастиљон; дошли у 

Валенсију, стари центар средоземне цивилизације, типичнији од Барселоне. Под 

сам Теруел нас неће пустити, јер су већ били бомбардовани путеви и села око њега. 

Наш официр је био мало узбуђен и узнемирен због нас, страхујући да не страдамо у 

Шпанији, док смо по његовом мишљењу толико потребни нашим земљама. „Ми 

смо намењени смрти, говорио је, а ви морате да наставите и завршите борбу код 

куће. Овим сјајним људима као да је постало јасно, да западно-европски 

капитализам намерно одуговлачи овај страшни рат. Чим посустане једна страна, 

они јој лиферују нове авионе и по који топ, само да се борба настави, све док се не 

истреби све што је борбено и идеалом понесено... 

 И на другој страни, код Франка, кажу нам пријатељи, има искрених 

фанатика, лажно обавештених, али убеђених, да се боре за добро своје земље. Они 

се плаше странаца, нарочито Москве, за коју им је речено да суверено влада код 

републиканаца. Они мрзе Талијане и Немце на својој страни, али верују да ће они 

отићи. Ми смо имали обрнут утисак. Наши странци ће одиста напустити Шпанију 

чим се ослободи, док ће Мусолини и Хитлер тражити не само Шајлоков, него 

много већи комад тела. Не могу веровати да је морал код Франкових трупа ни из 

далека на висини коју смо нашли код републиканаца. Тамо су Мароканци, који 

јуришају за новац и за алкохол, можда и у расној мржњи, да тамане белце. Тамо су 

Талијани, гладни људи из Јужне Италије и са Сицилије, који добро једу само кад су 

у војсци и имају пара само кад ратују. Мора бити и нешто младића буржоазије и 

племства који се боре против „новог варварства“. Али главна снага, која је до сада 

побеђивала у разним борбама, то је материјал добивен из Немачке и Италије, 

нарочито топови, авиони и тенкови. Оскудица на републиканској страни била је 
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толика у почетку да су милиционари бацали капе у вис и кликтали од радости кад 

је из Мексика стигло првих петнаест хиљада пушака. Чинило им се да ће за час 

победити. Тада су притекле Франку у помоћ велике силе, чак и оне које се називају 

демократским. Катастрофа би била одавно потпуна да није почео да стиже руски 

материјал. То није била увек помоћ, јер су често руске лађе биле уништаване или 

плењене од Франкових крстарица. 

 Сваки сат проведен на путу испуњен је разговорима о напору шпанске 

земље. Размишљамо, у себи и гласно, зашто је и како је до овога дошло. Кад се све 

сабере, закључак је један: тако је морало бити. Властодршци шпанскога типа нису 

могли разумети народ шпанског типа. Јаз између њих био је непремостив. 

Великопоседници, чија су имања брзи возови пролазили по неколико сати без 

прекида; генерали, који су научили да се свака влада уклони пред њиховом 

простом „објавом“ или „обзнаном“ – шпански „пронунсијаменто“; – попови чија 

Инквизиција нема равне у свету; капиталисти и банкари, најзад, који су паразитски 

сисали старе резерве ове некада моћне империје, – зар је тај свет бесне госпоштине 

могао разумети потребе једног исцеђеног и ојађеног народа?! – Преко пута њих 

стоје радници запојени анархизмом, сељаци који кроз векове вапију за својом 

грудом земље. Из пустог предела југо-источне Шпаније, у области Мурсије дошли 

су на север небројени сиромаси да раде у рудницима, у фабрикама, на пољима, и то 

је данас главни део радништва у Каталонији. Они су собом донели и друкчију крв, 

још више јужњачку, можда арапску, свакако отровану мржњом, завишћу, жељну 

освете. Никад нису имали поштовања за власнике, били они у мантијама или 

официрским униформама, или са златним ланцима преко трбуха: то су били 

непријатељи са којима се кад-тад морало обрачунати. Кад је дошла Република, 

анархистички расположени радници и сељаци, мислили су да је куцнуо час 

одмазде. Мадрид је наредио мир; Барселона је пролила радничку крв. Нико није 

кажњен. Мржња је увучена натраг у мрачну позадину душе. Револуција је у 

Шпанији стварно изведена тек после напада Франковог на легалну владу. Је ли 

извршена? – Јесте, ако се суди по трамвајима, аутобусима, електричним стубовима 

и многим фабрикама, на којима су исписана преко анархистичких бога, црвено и 

црно, почетна слова синдикалних централа С. Н. Т. Кроз целу Шпанију, странац 

види на зидовима натписе свих странака и покрета који су се у почетку борили 

међусобно. Сада је опасност толика да је дисциплина заменила хаос и слога раздор. 

 Тешко је управљати Шпанцима, уверавају нас пријатељи. Пре неколико 

месеци тамо, на фронту, војници би престали да пуцају и чак да гоне непријатеља 

кад дође један сат. Рововима се разлегла само један реч: „Ручак!“ Официри су били 

немоћни. Анархистички су учинили огромних услуга у одбрани великих градова. 

Показали надчовечанско херојство, али у касарне нису хтели улазити, ни команди 

се покоравати. Друкчији пример је дао један од њихових шефова, Дурути, који је 

образовао велику јединицу и отишао на фронт. Тамо је погинуо, или је био убијен, 

можда од самих анархиста, који му нису опростили напуштање индивидуализма. 

Сада је ред и дисциплина. Ларго Кабалеро, има великих заслуга за стварање 

борбеног духа међу сељацима који су организовани у моћној синдикалној централи 

У. Г. Т. Али он се није могао одлучити да стреља анархисте. Под притиском 

догађаја, морао се уклонити, да уступи место Приету, који је прави организатор 

шпанске војске. То је тај некадашњи продавач новина, касније подузетник, данас 
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генерал и министар Народне одбране, огромни човек, прибран и ћутљив, који дању 

ради у Министарству а ноћи проводи у аутомобилу обилазећи разне Фронтове. 

Комунисти су први дали пример дисциплине. Они су исто тако дали највећи број 

људи за „политичке комесаре“ у војним јединицама. Сматрало се у једном тренутку 

да је Прието, и ако социјалист, под њиховим утицајем, и на тај начин човек 

Москве. У последње време, баш када смо ми боравили у Шпанији, десиле су се 

неке промене у организацији шпанске војске. Политички комесари добили су налог 

да партиско-политички рад сведу на најмању меру, а неколико стотина 

комесарских места одузета су комунистима и предата људима из других странака. 

Претседник Негрин и цела влада као да су успели уверити мајора Атлиа и остале 

Енглезе који су посетили Шпанију да комунистички утицај не само није искључив 

него да је у опадању. Отуда можда извесне промене у корист републиканске 

Шпаније код Енглеза. С друге стране, рекло би се да ће затворене анархисте 

пустити на слободу, јер је дисциплина у војсци већ учвршћена, а њихов елан 

постаје потребан за борбе које претстоје. 

 Шпанци не трпе наређења која не разумеју или не одобравају. Кабалеро је 

говорио: „Анархисте не треба убијати, већ им доказати, убедити их да је 

дисциплина потребна.“ Ако код Франка има све више незадовољних Шпанаца, то је 

због надменог и диктаторског става који заузима команда, нарочито под утицајем 

Немаца. Ови просто заповедају, без објашњења. Неће да разговарају са људима. 

Шпанци међутим воле разговор. Као оријенталци као Кинези, као наши суседи 

Турци, свакако као Персијанци и Арапи, они воле причање. Једна учтивост, коју 

Европа довољно не разуме, налаже да се никад човеку не обраћате са директним 

захтевом. Шпанац, пре него ће ма шта тражити, пита за здравље, не само ваше него 

и породице за ваше прилике, за ваше расположење, и тек на крају каже шта жели. 

Је ли то каваљерство? Је ли оријенталство? Или је можда обична сељачка навика да 

се никад не иде право циљу? Шпанци су пре свега сељачки народ, са великом, 

скоро потпуно сачуваном традиционалном културом. То смо најбоље осетили у 

Беникасиму, где смо гледали младиће из разних покрајина како играју народне 

игре, певају народне песме, нарочито „flamengo“ из Андалузије. У грубим 

војничким цокулама, ови рањени војници нашли су начина да буду хитри, 

елегантни и оштри у потезима као праве балерине или највештији играчи. Пало нам 

је у очи да њихове народне песме имају више афричку него европску боју. 

Гледајући их и слушајући их, човек се пренесе на други континент. Њих још није 

нивелисала индустриска цивилизација. Градски живот још није убио сељачки 

фолклор у његовим најдубљим изразима, у песми и игри. Душа Шпанаца још није 

савијена и униформисана. Отуда побуна живог духа противу спољне дисциплине. 

 Сем анархије о којој се много говорило у иностранству, и коју ми нигде 

нисмо нашли, републиканску Шпанију страна пропаганда напада због социјалних 

промена које су тамо извршене. Рекло се да је Шпанија постала комунистичка, да 

су образовани Совјети, да је извршена колективизација, да је уништена религија, да 

су порушене све цркве. Ми смо се, појмљиво, занимали за сва ова питања. Сазнали 

смо да су многи индустријалци и директори великих предузећа напустили своје 

положаје и побегли из земље. Саобраћај у градовима и рад у великим индустријама 

био је неко време парализован. Како је радништво у Шпанији скоро потпуно 

организовано у синдикате, шта је било природније него оно што се десило: 
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синдикалне централе узеле су у своје руке све трамваје, аутобусе и остали 

заједнички саобраћај. Синдикати су својим члановима предали на руковање, под 

контролом централе, многа индустриска и нека трговачка предузећа. Хотел у коме 

смо ми били гости води сама послуга, од дечака који управљају лифтом до старог 

портира који у том хотелу служи 35 година а сада има на фронту пет синова, и 

отменог шефа персонала у фраку који би добро стојао у најраскошнијем 

лондонском хотелу. Чудне утиске мора да носе наше колеге из капиталистичке 

Европе када виде у „хаотичној“ Шпанији овако савршену организацију под 

управом синдикате... 

 Шта је с црквама, шта с поповима? То је нарочито занимало једнога из наше 

делегације. Душе ваља, ми ни једне отворене цркве видели нисмо. Управо, у 

Валенсији једна је била толико широко отворена да су у њу комотно улазили 

теретни аутомобили натоварени џаковима брашна. Попа ни једног видели нисмо, 

сем једног фрањевца, који је седео у ходнику штаба Међународне бригаде у 

Валенцији. У тој истој згради, која је припадала неком министру правде, на трећем 

или четвртом спрату, провели смо ноћ нас два Балканца у једном луксузном стану. 

„ Ови стубови мора да урлају, говорио је Коста Тодоров, кад виде како се ми 

никоговићи башкаримо по овоме богаству шпанских великаша.“ Очигледно, 

револуција је прошла овуда. Приметите, да ни те зграде ни ту господу глава није 

заболела све док Франко није насрнуо на легалну владу. Ни попове нико није 

дирао. Кад је почео грађански рат, већина свештеника су побегли. Нису били 

сасвим мирни они који су остали. Многи су „чекали цара“, хоћу рећи Франка, као 

верни борци „пете колоне.“ То је онај део Франкових присталица који су имали 

задатак да са саме републиканске територије помажу борбу противу „некрста“, 

дајући сигнале аеропланима, претварајући звонике у митраљеска гнезда, цркве у 

тврђаве. Разуме се да такви нису добро прошли. Кад свештеник није био сасвим 

лош, али му је претила опасност од анархиста, дешавало се да сељаци дођу и 

понуде му да га „лепо убију“, како га „они други“ не би мучили. Тврде ми да има 

цркава које раде, свештеника који служе мису. У Тарагони, лепом приморском 

месту на путу за Валенцију, нису дирали језуите из чувеног манастира Шартрезе, 

који су побегли из Француске 1905 г. У Арагонији и Каталонији сви признају да 

попова нема, јер су побегли или су их анархисти поклали. У крајевима Баска, 

напротив, свештеници су од почетка до краја ишли са народом, и од левичара их 

глава није заболела, док их је Франко, верни католик Франко, уништавао. Међу 

католицима јавља се нови покрет, неокатолички, који траже одвајање цркве од 

политике. Они признају Папу, али остају верни Републици. Један од њихових 

идеолога, познати Хосе Беграми, чини част савременој шпанској књижевности. 

* 

 Живот у Шпанији из основа је измењен. Не чује се више, или врло ретко, 

национална узречица: „спера, мањана!“ – „чекај, сутра“. Темпо друштвеног живота 

необично је убрзан. Ради се више него икада, са системом за који се веровало да 

Шпанци нису способни. Избеглиштво је створило разне провинције. Каталонија је 

сада седиште државне владе. Каталонци су дуго времена били пасивни, док су сада 

легли свом снагом на посао, са свом вредноћом и промућурношћу која их одликује. 

Грађански рат је ујединио Шпанију територијално, стварајући шпанску нацију која 

је дотле једва постојала. Бомбардовање отворених градова створило је солидарност 
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између фронта и позадине, чега ни у једном рату није било. Најзад, никада странке 

нису боље сарађивале, у једној земљи где су партиске страсти пламтеле више него 

игде. Само тим јединством може се објаснити страховита отпорна снага коју су 

показали републиканци у одбрани своје власти и своје слободе.  

 Срце се стеже човеку при помисли да челик који фашизам сипа из неба 

може десетковати, обезглавити овај племенити народ који се, – после вековног 

робовања феудализму, клерикализму и милитаризму, – најзад пробудио за прави 

људски живот. То је једна опасност која прети Шпанији. Прави њени пријатељи то 

знају и труде се да одузму капиталистима великих држава све изговоре оружано 

учешће и за фамозно „немешање“. Ма шта се десило, шпански народ јесте и остаће 

један важан члан људске фамилије. Не заборавимо да се њиховим језиком служи 

око 130 милиона душа. После енглеског, шпански језик се највише говори у свету. 

Франко, кад освоји један град или једно село, стреља све што је од вредности, сече 

све најбоље главе. Можда је то објашњење што у његовом делу Шпаније нема више 

побуна. На овој страни, уништавање се врши самим ратом и бомбардовањем. 

Остаје још једна нада: унутрашња снага самог народа, која ће се сама собом 

обнављати. Зар на зеленом дрвету наранџе не цветају нови пупољци док још нису 

одбрани зрели плодови? Кад је човек видео омладину у униформи или у цивилу, 

нарочито децу шпанску, никад не може посумњати у величину и будућност 

шпанског народа. Та омладина и та деца, – то је најлепше што има Шпанија, а она 

много има: чуда архитектуре, сликарства, ретка природна богатства, сјајну људску 

расу, дивне жене, природну и вештачку лепоту која гледа са свих страна... 

 Још два незаборавна призора, на крају. У Каланди, – она је као и сва села 

која смо посетили да видимо наше на арагонском фронту сада заузета од фашиста, 

– на наше говоре, који нису били превођени на шпански, одговорио је најмлађи 

члан батерије „Карл Либкнехт“. Један мали Шпанац од 17 година, добровољац у 

батерији и миљеник словенских интернационала, рекао је са столице на коју су га 

попели: „Ми говоримо овде разним језицима, али се ипак врло добро разумемо. Ја 

певам са друговима бугарске и македонске песме чије речи не познајем, али осећам 

да се у њима говори о љубави и о земљи. Певамо ми и талијанске песме и немачке, 

ма да су данас многи Талијани и Немци наши непријатељи. Ми смо овде браћа и 

желимо да остваримо још једно веће братство, у целом човечанству. Захвални смо 

вашим земљацима што су дошли да се боре за нашу слободу. Реците кад одете у 

своје земље, да ћемо вам се ми Шпанци одужити кад вам наша помоћ буде 

затребала.“ – Последња слика из Шпаније. У Геронти застајемо, али не излазимо из 

кола. Зовемо децу и дајемо им последње комаде шећера што смо били понели из 

Француске. Један дечак враћа се после једног минута и каже да нас његова мама 

зове на кафу. Шпанац никада неће да прими а да одмах, или убрзо не врати. Остала 

деца дизала су песнице у вис: „salud e gracias!“ – здраво и хвала. Хвала вама за 

бедно парче шећера, а колико тек ми морамо бити захвални тој деци и њиховима 

који се на светом тлу Шпаније боре за слободе и за социјалну правду у 

човечанству! 

 

Београд, марта 1938. 

 


