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Еден ден пред да ѝ се придружам на милицијата, во 
касарната „Ленин“ во Барселона, видов еден припад-
ник на милицијата Италијанец како стои пред масата 
за офицери.

Тој беше силно момче на околу дваесет и пет или 
шест години, со црвеникаво-жолта коса и силни ра-
мења. Неговата шилеста кожна капа беше нападно 
повлечена преку едното око. Стоеше свртен со про-
филот кон мене, брадата му беше до градите и со збу-
нет и намуртен поглед зјапаше во една мапа која некој 
од офицерите ја беше распослал на масата. Нешто во 
неговото лице длабоко ме трогна. Тоа беше лице на 
човек кој би извршил убиство и би се откажал од соп-
ствениот живот за пријател – нешто што би го оче-
кувале од еден анархист, иако колку и да ви се чини 
невозможно тој беше комунист. На него имаше и ис-
креност и свирепост; тука беше и стравопочитта која 
неуките луѓе ја чувствуваат кон своите претпоставе-
ни. Беше очиглендо дека нема поим како се чита мапа; 
беше очигледно дека читањето мапи го смета за не-
каков неверојатен интелектуален подвиг. Навистина 
не знам зошто, но ретко сум видел некого – мислам, 
кого било – кој веднаш вака ми се допаднал. Додека 
тие разговараа околу масата, некој спомена дека сум 
странец. Италијанецот ја крена главата и бргу праша: 

„Италијанец?”
Му одговорив на мојот лош шпански: „Не, Англи-

чанец. А ти?“
„Италијанец”. 
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Додека излегувавме тој дојде до мене и силно ми 
ја стисна раката. Чудна е таа приврзаност која можеш 
да ја почувствуваш кон некој непознат! Тоа беше како 
неговиот и мојот дух да успеале веднаш да го премо-
стат јазот на јазикот и традицијата и да се сретнат во 
потполна блискост. Се надевав дека и јас ќе му се до-
паднам нему исто како и тој мене. Но исто така знаев и 
дека за да го задржам мојот првичен впечаток за него 
не смеам повторно да го видам; и не е потребно да се 
спомене дека никогаш повторно не го видов. Таквото 
воспоставување на контакти во Шпанија беше често.

Овој Италијанец, припадник на милицијата, го 
споменав затоа што јасно остана во моето сеќавање. 
Со својата неуредна униформа и жестокото патетич-
но лице тој ја отелотворува специфичната атмосфера 
на тоа време. Тој е поврзан со сите мои сеќавања на 
тој период од војната – црвените знамиња во Барсе-
лона, старите возови полни со парталави војници кои 
се влечат кон фронтот, сивите разурнати градови кои 
беа наредени покрај пругата, калливите и ладни рово-
ви во планините.

Ова беше при крајот на декември 1936, пред по-
малку од седум месеци, а сепак е период кој веќе дале-
ку се изгубил. Всушност, подоцнежните настани уште 
поцелосно го избришаа отколку што ја избришале 
1935, или 1905. Дојдов во Шпанија со некаква намера 
да пишувам новинарски текстови, но речиси веднаш 
ѝ се приклучив на милицијата, бидејќи тогаш и во таа 
атмосфера, тоа ми изгледаше како некоја најлогична 
работа. Анархистите сè уште вистински ја контроли-
раа Каталонија а револуцијата сè уште беше во цело-
сен замав. На некој кој бил таму од самиот почеток 
сигурно дури и во декември или јануари му се чине-
ло дека револуционерниот период завршуваше, но за 
некој кој доаѓаше  директно од Англија самата појава 
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на Барселона беше возбудлива и неодолива. Беше тоа 
првпат да се наоѓам во еден град кој го контролираше 
работничката класа. Скоро секоја зграда, од која било 
големина, беше окупирана од работниците и на неа 
беа истакнати црвените или црвено-црните знамиња 
на анархистите; на сите ѕидови имаше нацртано срп 
и чекан и беа испишани кратенките на револуцио-
нерните партии; речиси секоја црква беше опустоше-
на, а нејзините слики изгорени. Тие беа систематски 
уништувани од толпите работници. Секоја продавни-
ца или кафеана имаше натпис на кој пишуваше дека 
е колективизирана; дури и чистачите на чевли беа 
колективизирани, а нивните кутии офарбани црвено 
и црно. Келнерите и продавачите ве гледаа во лице 
и ве третираа како рамноправен. Покорните и дури 
и церемонијалните форми на говор привремено беа 
исчезнале. Никој не велеше „Господине“, дури ниту 
„Вие“; сите меѓусебно се ословуваа со „Другар“ или 
„Ти“ и велеа „Здраво“ наместо „Добар ден“. Давањето 
бакшиш беше забрането со закон; имав едно искуство 
кога еден управник на хотел ми одржа лекција затоа 
што сакав да му дадам бакшиш на носачот. Не посто-
еја приватни автомобили, сите беа конфискувани, и 
сите трамваи и такси автомобили и најголемиот дел 
од останатиот превоз беа офарбани црвено и црно. 
Насекаде имаше револуционерни плакати, тие висеа 
на сите ѕидови и со нивните јасни бои правеа мал-
куте останати реклами да изгледаат како мачканици 
од кал. По улицата Рамблас, централната артерија на 
градот каде толпа луѓе постојано одеше горе-долу, на 
звучниците дење ноќе ечеа револуционерни песни. 
Изгледот на толпата беше најнеобичната работа од 
сè. И во однос на надворешниот изглед на луѓето тоа 
беше град во кој богатите класи практично повеќе не 
постоеја. Освен еден мал број на жени и странци, во-
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општо немаше „фино облечени“ луѓе. Сите носеа гру-
би работнички алишта, или сини комбинезони, или 
некакви видови униформи на милицијата. Сето ова 
беше необично и возбудливо. Во сето тоа имаше и 
многу работи кои не ги разбирав, на некој начин не ми 
се ни допаѓаше, но веднаш го препознав како нешто 
за што вреди да се бориш. Исто така верував дека ра-
ботите беа онакви какви што се прикажуваа, дека тоа 
навистина беше држава на работниците и дека целата 
буржоазија или избегала, била убиена, или добровол-
но ѝ пристапила на страната на работниците; не сфа-
тив дека голем број на богати буржуи привремено беа 
едноставно притаени и преправени во пролетери.

Заедно со сето ова се чувствуваше и злобната ат-
мосфера на војна. Градот имаше некаков пуст и вал-
кан изглед, патиштата и зградите беа во лоша состој-
ба, улиците ноќе беа слабо осветлени заради стравот 
од воздушни напади, продавниците беа најчесто за-
пуштени и полупразни. Едвај се наоѓаше месо а мле-
ко речиси и да немаше, недостигаше и јаглен, шеќер 
и бензин, а имаше и сериозен недостаток од леб. Во 
тој период редовите за леб најчесто беа долги неколку 
стотина метри. А сепак, колку што можеше да се за-
бележи, луѓето беа задоволни и полни со надеж. Не-
маше невработеност, а трошоците за живот сè уште 
беа екстремно мали; можеше да се забележи само 
малку несомнено сиромашни луѓе, а воопшто немаше 
просјаци освен Циганите. Над сè, имаше некоја верба 
во револуцијата и иднината, некое чувство на ненаде-
ен влез во една ера на еднаквост и слобода. Човечките 
суштества се обидуваа да се однесуваат како човечки 
суштества а не како запци на капиталистичката ма-
шина. Во берберските дуќани имаше анархистички 
натписи (берберите најчесто беа анархисти) кои сери-
озно објаснуваа дека берберите не се повеќе робови. 
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На улиците имаше плакати во боја кои ги повикуваа 
проститутките да престанат да бидат проститутки. На 
кого било од бесчуствителната и саркастична цивили-
зација на расите кои говорат англиски ќе му се при-
чинеше дека има нешто прилично патетично во бук-
валноста со која овие идеалистични Шпанци ги земаа 
овие банални фрази на револуцијата. Во тоа време 
најнаивните ревулуционерни песни за пролетерското 
братство и за лошотијата на Мусолини се продаваа на 
улиците за неколку сентими. Често гледав како некој 
неписмен милиционер ги купуваа овие песни, како 
тешко ги изговара зборовите буква по буква, и потоа, 
кога ќе им влезеше во штос, почнуваше да ги пее со 
соодветната мелодија.  

Сето тоа време го минав во касарната Ленин, бо-
жем подготвувајќи се за на фронтот. Кога ѝ се при-
клучив на милицијата ми рекоа дека ќе ме испратат 
на фронтот веќе следниот ден, но всушност морав да 
почекам да се оформи нова центурија. Работничката 
милиција, која синдикатите набрзина ја формираа на 
почетокот на војната, сè уште не беше организирана 
како регуларна војска. Командните единици беа след-
ниве: „секција“, со околу триесет луѓе; центурија, со 
околу сто луѓе; и „колона“, што во пракса значеше по-
голема бројка на луѓе. Касарната Ленин се состоеше од 
блок на величествени камени згради со училиште за 
јавање и огромен поплочен двор; тоа била коњаничка 
касарна која била заземена за време на јунските бор-
би. Мојата центурија спиеше во една од шталите, под 
камените јасли на кои сè уште беа испишани имињата 
на воените коњи. Сите коњи беа запленети и испрате-
ни на фронтот, но целата просторија сè уште смрдеше 
на коњска мочка и на гнила зоб. Во касарната минав 
околу една недела. Главно се сеќавам на мирисот, на 
треперливиот звук на воените труби (сите наши тру-
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бачи беа аматери, првите вистински шпански војнич-
ки труби ги чув пред фашистичките ровови), на то-
потот на поткованите чизми во дворот на касарната, 
долгите утрински паради на декемвриското сонце, на 
дивите фудбалски мечеви, со по педесет играчи на се-
која страна, на песокта пред училиштето за јавање. Во 
касарната имаше можеби околу илјада мажи и дваесе-
тина жени, освен сопругите на милиционерите кои ни 
готвеа. Сепак, имаше и жени кои служеа во милиција-
та, но не многу. Во првите битки тие се бореа рамо до 
рамо со мажите и тоа беше вообичаено и природно во 
време на револуција. Но мислењата веќе се менуваа. 
Мажите милиционери мораа да бидат отстранети од 
училиштето за јавање додека жените вежбаа, бидејќи 
овие им се смееја и ги бунеа. Неколку месеци порано 
никому немаше да му биде смешно тоа што жени ра-
куваат со пушки. 

Целата касарна беше валкана и во хаос, истиот оној 
хаос што го создаваше милицијата во секоја друга 
зграда која ќе ја освоеше и кој се чинеше дека е една 
нус-појава на револуцијата. Во секој агол имаше ку-
пишта искршен мебел, искинати седла, лимени коња-
нички шлемови, празни футроли од сабји и храна која 
скапуваше. Храната ужасно се расфрлаше, посебно 
лебот. Само од мојата единица по секој оброк се фрла-
ше по еден цел кош леб – што беше срамно ако се знае 
колку храна им недостасуваше на цивилите. Јадевме 
на едни долги маси со вкрстени ногарки, од едни се-
когаш мрсни лимени садови и пиевме од една грозна 
работа која се викаше порон. Тоа беше некој вид на 
шише од стакло со шилест завршеток од кој бликаше 
тенок млаз секогаш кога ќе го навалите. Така можеше 
да се пие од растојание без да го допрете со усните и 
си го подававме меѓу себе. Кога видов како се користи 
поронот јавно се побунив и побарав чаша. Мене тој 



11

предмет ми наликуваше на ноќен нокшир, посебно 
кога ќе го наполнеа со бело вино.

Регрутите постепено добиваа униформи, а бидејќи 
се работеше за Шпанија, сè се издаваше парче по пар-
че  така што никогаш не се знаеше кој што добил, и 
многу од најнужните работи, како ремени и футро-
ли за муниција, не беа поделени до последен момент, 
токму во моментите кога возот нè чекаше за да нè од-
веде на фронтот. Зборувам за милициска „униформа“, 
што можеби ќе ви даде погрешен впечаток. Тоа и не 
беше баш униформа. Можеби „мултиформа“ би бил 
посоодветен израз. Сите униформи беа според нека-
ков општ план, но не можеше да се видат две исти. 
Всушност сите во војската носеа тесни сомотски пан-
талони и тука завршуваше униформата. Некои носеа 
завои над чизмите, други сомотски гамаши, трети 
кожни гамаши или високи чизми. Сите носеа палта 
со патент, но некои палта беа кожни, другите волне-
ни и од сите можни бои. Видови на капи имаше колку 
што имаше и глави. Обично на предниот дел од капа-
та имаше партиска кокарда и речиси секој околу вра-
тот носеше црвена или црвено-црна марама. Мили-
циската колона во тоа време изгледаше како некаква 
необична толпа. Облеката се делеше онака како што 
беше набрзина произведена од некоја фабрика и тоа 
не беше лоша облека, со оглед на околностите. Сепак, 
кошулите и чорапите беа безвредни памучни ткаени-
ни кои беа бескорисни против студот. Не сакам ни да 
помислам на тоа низ што сè поминале милиционерите 
во првите месеци, пред да се организираат работите. 
Се сеќавам дека најдов еден весник од пред неколку 
месеци во кој еден од лидерите на ПОУМ, по една по-
сета на фронтот изјавил дека ќе обиде да издејствува 
„секој војник да добие ќебе“. Изјава која би ве смрзна-
ла да мора да спиете во ров.
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На вториот ден од мојот престој во касарната за-
почна она што комично беше наречено „обука“. На 
почетокот тоа беа застрашувачки сцена на хаос. 
Регрутите главно беа деца од по шеснаесет-седумнае-
сет години од улиците на Барселона, кои беа полни 
со револуционерен жар, но целосно несвесни за зна-
чењето на војната. Беше невозможно да ги натерате да 
застанат во линија. Не постоеше никаква дисципли-
на; ако на некого не му се допаѓаше наредбата исти-
от истапуваше од редот и започнуваше жестока кав-
га со офицерот. Поручникот кој не обучуваше беше 
едно крупно момче со љубезна појава и претходно 
бил офицер во регуларната армија и сè уште изгледа-
ше така со своето отмено држење и беспрекорна уни-
форма. Чудно, но беше искрен и посветен социјалист. 
Повеќе од сите останати тој се залагаше за целосна со-
цијална еднаквост меѓу чиновите. Се сеќевам на него-
вото болно изненадување кога еден млад регрут му се 
обрати со „Господине“. „Што! Господине? Кој тоа мене 
ме нарече господин? Зарем не сме сите другари?“ Не 
сум сигурен дека тоа му ја олесни работата. Во меѓу-
време регрутите-гуштери не добиваа никаква воена 
обука која би им била и од најмала корист. Мене ми 
кажаа дека странците не се обврзани да ја посетуваат 
„обуката“ (забележав оти Шпанците патетично веру-
ваа дека сите странци знаат многу повеќе за војување-
то од нив самите), но јас, секако, присуствував заедно 
со останатите. Бев нестрплив да научам како се упо-
требува автоматска пушка; тоа беше оружје кое ни-
когаш претходно не го бев користел. Се вџашив кога 
открив дека нема да учиме ништо што е поврзано со 
оружје. Таканаречената обука беше само една парадна 
вежба од најглупав вид: надесно, налево, круг, марши-
рај во колона и слични глупости кои ги имав научено 
уште на мои петнаесет години. Беше тоа необичен об-
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лик на обука за една герилска војска. Ако имате само 
неколку денови за обука на војникот, јасно е дека тре-
ба да го научите тоа што најмногу ќе му биде потреб-
но; како да се засолни, како да јуриша преку отворен 
простор, како да се заштити и најважно од сè: како да 
ракува со своето оружје. Но сепак, таа толпа нестр-
пливи деца која за некој ден ќе ја фрлат на фронтот, не 
ја учеа како се пука од пушка или како се вади иглата 
од бомба. Тогаш не ни сфаќав дека тоа е затоа што не-
маа оружје. Во милицијата на ПОУМ недостатокот на 
пушки беше толкав што новите единици кои доаѓаа 
на фронтот мораа да земаат пушки од оние единици 
кои ги заменуваа на првата линија. Верувам дека во 
касарната Ленин воопшто немаше пушки, освен оние 
кои ги употребуваа стражарите.  

После неколку дена, иако по сите можни стандар-
ди сè уште бевме само една обична толпа, нè сметаа 
за подготвени за јавно покажување, и наутро марши-
равме до јавниот парк на ридот зад Палаца де Еспања. 
Ова беше заедничко вежбалиште за сите партиски 
милиции, заеднои со Карабињеросите и првите кон-
тингенти на новосоздадената Народна армија. Глетка-
та во паркот беше необична и охрабрувачка. По секоја 
патека, меѓу цвеќињата, посветено маршираа групи и 
водови, исфрлајќи ги градите нанапред и очајнички 
обидувајќи се да изгледаат како вистински војници. 
Сите беа невооружени и никој не беше во целосна 
униформа иако на места можеше да се забележи по 
некој партал од истата. Процедурата секогаш беше ре-
чиси истата. Три часа парадиравме горе-долу (шпан-
скиот параден чекор е многу краток и брз), потоа 
запиравме, истапувавме од редовите и потоа јурну-
вавме кон дуќанот во близина, кој одлично работеше 
продавајќи ни евтино вино. Кон мене сите се однесу-
ваа пријателски. Како Англичанец, јас бев некој вид 
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на реткост и затоа офицерите на Карбинерите ме по-
читуваа и ме честеа вино. Во меѓувреме, секогаш кога 
ќе го видев нашиот поручник, барав да ме научат да 
пукам од автоматска пушка. Го вадев мојот речник од 
џебот и започнував да му зборувам на лош шпански:

„Yo sé manejar fusil. No sé manejar ametralladora. 
Quiero apprender ametralladora. Quándo vamos apprender 
ametralladora?“1 

Одговорот секогаш се состоеше од една изнудена 
насмевка и ветување дека обуката за митралез ќе по-
чне утре. Мислам дека не е потребно да кажам дека 
тоа утре никогаш не дојде. Поминаа неколку дена и 
регрутите научија прописно да маршираат и да стојат 
мирно, но во однос на пушките, единственото нешто 
што го знаеја беше од која страна излегува куршумот. 
Еден ден, еден вооружен Карбињерос дојде кај нас до-
дека се одморавме и ни дозволи да ја проучиме него-
вата пушка. Се покажа дека во целата моја група ни-
кој, освен мене, не знае дури ни како се полни пушка 
и уште помалку: како се нишани.

За сето тоа време јас ги водев вообичаените борби 
со шпанскиот јазик. Во касарната, освен мене, имаше 
уште еден Англичанец, а никој, дури и офицерите, не 
знаше ниту зборче француски. Не ми олеснуваше ни 
тоа што моите соборци меѓу себе главно разговараа 
на каталонски. Единствен начин да се снајдам беше 
насекаде со себе да го влечкам малиот речник кој го 
вадев во моменти на криза. Но сепак, попрво ќе бев 
странец во Шпанија отколку во која било друга земја. 
Колку беше лесно да се спријателиш со луѓе во Шпа-
нија! После првите неколку дена веќе дваесетина луѓе 
ми се обраќаа по име, разговараа со мене и беа при-
лично гостољубиви. Не пишувам пропагандна книга 
и не сакам да ја идеализирам милицијата на ПОУМ. 
1 Знам да ракувам со пушка. Не знам да ракувам со митралез. Сакам да учам 
митралез. Кога ќе учиме митралез? (шпан.)


