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Милосав Буца Мирковић 

ОБЕ СЕОБЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ 

„... Један пејзаж, један осећај, једна личност, једна визија непроменљиво су 
извајани, у незаменљивој светлости Црњасковог стила.”  

Марко Ристић, 1929. године 

Готово неочекивано, као са неке друге обале, из неке звучне даљине дошао је 
велики по обиму и по поетској димензији роман Милоша Црњанског. Са првим 
романом Сеобе, које су се појавиле 1929. године, овај обимнији други део представља 
јединствену поетску повест о људским судбинама и страдањима, илузијама и 
грозницама из већ далеког и већ чудесног осамнаестог века. Шта је надахнуло Милоша 
Црњанског да у позним годинама настави са својим романом, једним од оних дела за 
које се дуго и готово уображено мислило да је последње његово право, чисто и чисмено 
поетско дело? Да ли је судбина странца и путника, емигранта и усамљеника додала још 
једну ноту и отворила још једну наду, или је у њему нарастао егзистенцијални проблем 
да свој удес расправи и превазиђе у једној поетској конструкцији? 

Али, ако ће касније анализе имати да се баве и овим питањем, у овај мах за нас 
је важније питање колико се и како у овом замашном делу реализовао песник, а колико 
и како романсијер. Песник је срећом доминирао у првом делу Сеоба и зато је 
субјективистички, некад кокетни а некад доиста грозничаво елегичан тон младог 
Милоша Црњанског имао енергију једне милоште и једне детињасте пометености пред 
светом и животом. На многим страницама другог дела Сеоба очигледни су покушаји 
Милоша Црњаског да се понаша пре свега као романсијер и да у доброј мери користи 
све оно што нарација и дескрипција својим тајним антенама могу извући из историјског 
материјала. Црњански, дакле, хоће да иде по великом плану и да дескриптивно, лагано, 
корак по корак, факат по факат исприча одисејаду темишварских Срба који се 
средином XVIII века, дубоко разочарани и несигурни у својој дотадашњој насеобини 
под круном аустријске царице Марије Терезије, устремљују на далеки, чудесни, 
магнетски и мистични пут у Русију. 

У првој, уметнички задатак је озбиљан и тежак, и решавање густо, моћно и 
споро. У другој, има доста разливености, обновљених детаља и галантних слика 
панонских одбеглица у којима нешто од словенске мистике носи само Павел Исакович. 
Нема више оне особене и љуте, гњилоком и влагом жита фосфоресциране поезије. 
Нема еквивалента оног духовног сужањства жене и квалитета меланхолије која је 
мутнија и дубља од ватоовског гоблена што се тако просануло и раскидано јавља у 
другој књизи. Црњански песник већ увелико је корумпиран од стране Црњанског 
дескриптивца, од фриволног скупљача предмета и анегдота из осамнаестог века. Чак и 
онај карактеристични немир у језику и стилу, који је готово нематеријално лебдео 
некада у прози и суматраистичкој поезији Црњанског, постао је сада немат руке и 
вештине, композиције и пиктуралности. Грозничавост путника и очајника често је 
замењена театралним сценама из породичног живота, а психологија је наивна, чак 
намерно пласирана и упрошћена, и без икаквих социјалних акцената Сеобе, према томе, 
немају немир романа, немају непредвидљив ритам материја давнога а пуног и 
трагичног живота. Немир је сав у јунаку, у идеалисти Павлу Исаковичу, који као 
утварни милешевски анђео, рањен духовно, добија снагу одбеглице и опсенара што род 
свој враћа у матицу, у матурску Росију где је словенска мистика већ легализована и 
первертирана једним суровим државотворством. 

Најлепши тренуци Сеоба и јесу у том страдању Павелових зеница, што плаве и 
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отворене, непрестано стремећи у висину, у свети словенски зрак, управо пропадају кроз 
жестоке, а кратке визије... штета је, међутим, што је и овај лик толико исцеђен и 
симболски злоупотребљен: Павлов сложени нежни дух Црњански подједнако дугује 
старој војвођанској романтици и својој фебрилној али поетски никада дефинитивној 
младости. Ми никада нећемо знати шта је то недостајало меланхоличном путнику и 
вожду браће Исакович, јер светковине и одмор, породице и деца нису били та моћ и та 
синтеза. Исаковичи су рђави и смешни грађани, али ни кациге ни шлемови не могу 
покварити њихов војнички ореол на туђој земљи, а за Сервију коју никада више ни 
сеном ни опоменом, походити неће. Изван психологије, ликови Сеоба испуњени су 
миомирисом једног века који је тропски осветљен и чудан али је празан и површан, 
фриволан и у суштини прозаичан. 

Психолошки и филозофски елементи никада нису били благо и средство 
Милоша Црњанског. Они су и овде грдно редуковани, ограничени. Песник је и даље 
доминантан, надмоћан. Странци, путници, исељеници, витези туђих војски и туђих 
царица, путују са замућеним оком на путевима тишине, којим прижељкују целим 
својим бићем. На крају сваког поглавља, као потмули и болни рефрен, кроз кокетну 
фразу о историјском тренутку или кроз хладни дискриптивни податак, свежином 
извора избија толико познати стражиловски стих Милоша Црњанског: „Лутам још 
витак по мостовима туђим.” То лутање и сељакање, то измећарење и самоубилачко 
крстарење Европом у црвеној чоји а да знацима империјалних туђинских престола, 
мором и мучнином испуњава све те темишварске Србе. Који никако не желе да остану 
анонимни паори аустријски и мађарски, већ вођени искуством и болом своје 
донкихотовске младости, хоће да се врате у постојбину, у матицу, у мистификовану 
Росију. 

Историјско платно Милоша Црњанског више је кокетерија несуђеног официра, 
фудбалера и пилота него пуна и развијена слика једног времена. Па ипак, у тој 
непреврелој и грозничавој суми података о подунавским и посавским Србима, 
налазимо богати романсијерски материјал у коме онда појединачне судбине добијају 
величину и сразмере једне рапсодије. То како се темишварски Срби, официри, сељакају 
са кондицијом која је беспримерна, са идеалима који су узалудни, са породицама које 
су велике социјалне несреће, увећава романсијерски темпо и све животније испуњава 
иначе танану, кокетну, грозничаву, тако специфичну и помало померену реченицу 
Милоша Црњанског. Али, ако романсијер није имао даха и снаге да романсијерски 
функционално разграна интриге на дворовима руским и аустријским, у штабовима 
великих европских сила, на границама које су биле тако неодређене и тако немирне, он 
је успео у ономе што га је поетски обавезивало и квалификовало. Наиме, Милош 
Црњански као песник успавао је да превазиђе двојника романсијера и да оне прозрачне, 
чудесне честице живота својих јунака из XVIII века повеже у поплаву и стихију 
јединственог живота. Централну личност романа, аустријског официра српског 
порекла, Павела Исаковича, који са својим рођацима и земљацима наставља сеобе 
прелазећи Карпате да би се као прах и пепео растурио негде на обалама Дњепра, 
непрестано прати та толико интензивна поетска брига исто колико и паклена 
прецизност романсијера. Павле Исакович је једна од судбина која је изашла из 
историјског вихора али је великом, занимљивом и чудесном постала у поетској 
пројекцији аутора. То је један од наших Дон Кихота, који са својим подунавским и 
косовским Велтшмерцом лебди изнад градова, река, планина, са самртним бледилом и 
са замућениом, безумним очима. То је језгро усамљености и очајања – крв јуначка, 
душа девојачка. У њему су најлепше снаге расе, он је официр од главе до пете, снажних 
мишића и бистре војничке културе, коњаник и витез, па ипак та непрестана мистерија 
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сеоба и путовања, актирања и авантуре чине његову психу нежном и болесном, гњилом 
и прозрачном. То страхотно осећање живота и судбине, то непрестано рвање са собом и 
сопственим сновима, та неизлечива меланхолија која Исаковичеве инфицира у овом 
роману, најлепши је поетски елан Сеоба. 

Радо прихватам тезу да је и она друга књига Сеоба, као и све што је Милош 
Црњански потписао, управо изишла из те његове огромне, луде, понесене, фебрилне, 
грозничаве младости, која је управо најбоље своје ствари, кад је стих у питању, истакла 
у Стражилову. То осећање живота које пред његовим најбољим јунацима лебди, та 
магла, та илузија да се, док се гази кроз сокаке београдске или темишварске, или кроз 
европске градове, непрестано иде негде у висину, да се човек некуда пење као да нема 
костију, као да га земљина тежа не везује – то осећање које је тако добро укомпоновано 
у ту његову најбољу поему, може бити једину његову велику песму, која се зове 
Стражилово – такво осећање као да је и на најбољим страницама ове друге књиге 
Сеоба. Има тога, чини ми се, у оном поглављу где преовлађује песник Црњански над 
Црњанским романсијером. Тренутак кад се Павле Исакович, личност у сваком случају 
централна, овде, после огромних сељакања и после свих оних дилижанса, или товара и 
сеоба његове браће или оних других Србаља – кад се он, у тренутку кад већ једна 
меланхолија прелази у шизофренију, пење преко Карпата и кад доживљава то сунце, та 
поља и те ливаде (то је нешто што је код Црњанског, иначе, у читавој његовој 
литератури доминантно, у чему има нечег заслађеног, на изглед помало и кичерског) – 
мислим да је то она позиција, лирска или поетска, коју Црњански носи у овом роману. 
И то је, на неки начин, елемент који тај његов роман везује врло добро, необориво, за 
његову поезију. 

Ја сам чак, читајући то поглавље где се песник Црњански отео, и то добро отео, 
Црњанском романсијеру, пронашао неколике реченице које врло живо подсећају на 
његову песму Привиђења. Имам утисак, кад би Павле Исакович говорио у стиховима, и 
да је стихове писао на тим својим огромним сељакањима по Европи, он би управо 
могао врло природно, са тим својим сензибилитетом, да те стихове Црњаског изговара. 
То су стихови из Привиђења: 

„ Заиста, зрак сам само? И то је сјај о мени, 
што се сад, не стајући, расипа, у празнину, 
осветливши ми пут, и бездан, у исти мах? 
Све су то биле, дакле, пролазне само сени, 
на које сам, кроз благост, и жалост, и тишину, 
стресао, устрептао, свој звездан, зрачан, чистибпрах?” 

Тако се отприлике тај његов Павле Исакович, кад одстрани сва она своја 
сазнања, сва она искуства једног емигранта, једног путника, једног Србина толико 
заљубљеног у ту славенску атицу, у ту велику, православну, мистичну Росију – тако се, 
у тим тренуцима потпуне самоће и усамљености, кад се он у том читавом српском 
национу, који воли, понаша као странац – тако се у тим себичним и поетским ноћима и 
тренуцима Павле Исакович осећа као што се отприлике осећа и млади Црњански у 
својим најбољим стиховима. 

Ту тенденцију лиризма, ту бујичну фебрилну кантилену која се покреће дуж 
целог романа прве и друге књиге Сеоба опазио је и осетио Милан Богдановић у својој 
критици објављеној 1929. године, пошто је нетом изишла прва књига Милоша 
Црњанског. Аналитички, готово и пророчки критичар у Српском књижевном гласнику 
пише: 

„Али чини ми се да и преко тога овде има још и намерног лиризма. Има се 
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утисак да је Г. Црњански хтео да начини лирски роман сходно савременим 
тенденцијама, тј. да је желео да са више експресионизма а са мање намештенога и 
аналитичнога, сажетије, синтетичније, сугестивније, саопшти романску грађу. Његова 
модерност управо и јесте у тој тежњи, и додати ваља, у том резултату. То се најбоље 
види у начину третирања личности и тзв. романске психологије. Пада одмах у очи 
колико у поступцима и у стањима личности има недоследности, скокова, неочекиваних 
обрта, очекивања супротних једно са другима. Далеко од тога да ми се то чини као 
недостатак, или слабост, ја у томе гледам једну животну истину. Ми смо навикли на 
литерарну психологију, која у ствари није ништа друго да систематично, по плану, по 
унапред замишљеној линији, развијање у анализама. И тако у животу нема система, то 
она неизбежно, и нарочит код лажних писаца, постаје немогућа књишка апстракција. 
Код Г. Црњанског „психологија” се даје само у мотивима, у конкретним, тренутно 
ухваћеним покретима и потезима душевним, у подацима од једног тренутка, у свима 
разноврсностима и противречностима унутрашњег рада човекова. У овом роману има 
много више места у животној релативности, него што ми то обично очекујемо од 
сличног дела, и отуда је утисак да је њему много пута лирска ћуд претекла животну 
истину. Слично је и са сугерирањем извесних нереалних и иреалних расположења, 
мотива сна и визија, са фантомским оживотворењем једнога штимунга надстварности. 
Све је то појачање експресије кроз лирски акценат, што несумњиво необично бојадише 
и живо интенсификује стил.” 

Ваља рећи: многе невештине па чак и извештачености кваре ту грозничаву, 
стражиловску меланхолију књиге. Интензивни доживљај јединственог понесеног 
живота Сервијанаца који се селе и који иду по географији небеса, непрестано угрожава 
развучена нарација и један систем понављања који Црњански спроводи доста аљкаво и 
немарно. Читава поглавља враћају нас на породичне и жанр-слике осамнаестог века, 
као да нас писац убеђује како сигурно и елегантно плови у свом времеплову. Али, тамо 
где се та развучена и наивна, кокетна и песнички галантна слика губи, где се прекида 
њена мирна и равна, филмска детаљистика, букте знаци животног пожара и флуида 
живота који у надахнутој визији Милоша Црњанског меша судбине Исаковича са 
судбинама толиких очајника и путника током свих времена и после ратова које знају 
водити народи Европе и света. Ако је прва књига Сеоба, као и друга, болна и шарена, 
изишла из паклене кише првог светског рата онда се за други део Сеоба може рећи да је 
инспирисана догађајима и судбинама другог светског рата. Црњански није успео да 
заврши своје историјско платно и многи детаљи су разрешени брзином женске, нејаке и 
нежне руке, али оно што је поетска пројекција браће Исакович и њихових породица, 
спасава се од трикова литературе и прецизних трикова самог Милоша Црњанског. 
Књига неочекивана, роман значајан својим честицама и својим флиудом, и 
карактеристичан за рекреативну снагу песника за кога се дуго мислило да је 
књижевност завршио тридесет година пре изласка овог романа. 

Ако је сва жар поезије Милоша Црњанског у његовим романима, онда је књига 
његових поема прави и најлепши роман који се у стиху могао дати. Најзад су заједно 
Стражилово, Сербиа и Ламент над Београдом као што су коначно песник и његова 
земља, топла и пресна, воћна и зрела, сунчана и плављена у једном дијалогу који не 
значи само изрешетану силуету давног песника него пуну меру руке која је лутала а 
ипак додиривала „своју њиву” како је то говорила Исидора Секулић. 

И у романима и у поезији Црњански је сав у стањима, а не у догађајима; сав у 
неизвесности присних веза земље и жене, у фатаморгани „завичаја” што тако сурово 
измиче испод стопала а трајно оксидричним пламеном пролази косом, слухом, 
памћењем. Почео је песник подижући руку изнад Фијезоле, класичног брежуљка изнад 
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Фиренце: сав је безбрижан живот сва топла растројеност младости остала у овој 
отменој и готово женски прецизно писаној поеми. Потпуни жиг, пуна сума младости, 
која мирише на бадем тоскански и на драге, предраге кише сремске. Нема ни великих 
речи, ни великих потеза ни раздрљених груди. Стара војвођанска душа, мало омамљена 
и много пијана од неке бивше и болне и невине успомене, оркестрира читаву поему и 
као танки млаз воде иде све дубље, протиче све мрачније и дотиче онај нерв који је 
хипотетично поље сваке поезије у свакој личности. Поема Стражилово из љубави је за 
земљу, из љубави за све што се поседује, али се непрестано додирује благом и 
прозимом руком. Најприснија нега сећања, скоро као код Диса, али без његових заслуга 
за пејзаже мртвих и за лепоту мртве драге, извире из све три поеме Црњанског. Шта је 
све написао и објавио, како и колико опадао у своме дару тешко је рећи и готово 
сувишно дебатовати на маргинама ове песничке књиге. Али сагласност песника са 
самим собом, стварност његове песничке руке, присутност његове вокације, 
неминовност његове побуде, симетрије његових љубави, моћ да се увек пише „као први 
пут”, налазе се овде, у овом на изглед демодираном шапату једне еминентне, 
грозничаве и лепо онесвешћене личности. Бљесак из Стражилова траје у горчим и 
мутним стиховима Сербие а Ламент над Београдом има нешто класицистички обилно 
и сведен као да је превод Лукијана Мушицког. 

Црњански пева начином незајажљиве успомене и пише на већ истањеној свили 
година, елегантно и понекад растужено али са трептајима аскезе коју је удахнуо у 
младости, у магновењу између сремских оргија и несвестице пред грдним, лепим 
телима Ботичелија. 

Тај песнички поступак којим Црњански отвара видике на конкретно, тај 
беспрекорни стил његове песничке мисли, управља, прво, избором појединости, затим 
њиховим преображењем и распоредом, и најзад самим изразом. Разуме се да се тај 
процес не врши тим сувим, аналитичким начином; он постаје као синтеза једне 
тајанствене алхемије надахнућа. 

Читав низ пасуса, описа, епизода, сцена, детаља, могао би илустровати тај 
процес пренашања података из средине искуства у средину уметничке стварности, где 
они логиком инспирације постају неопходни и живи. Они се ту распоређују (кад нису 
само безначајно реалистичко препричавање постојећег) по унутрашњим захтевима и 
као саставни делови једног особеног организма. Тако Сеобе, где су елементи видљивог 
и невидљивог света преображени, размештени у нови склад, а не само „тачно 
опажени”, далеко превазилазе импресионизам. 

Једно од најуспелијих средстава тог поновног стварања истине, подвргавања 
изабраних појединости једној неумитној равнотежи, у Сеобама, то су оне везе, оне 
сагласности, у времену и простору, које чине да се извесни осећаји, извесни 
доживљаји, извесне реченице чак, са једног краја књиге на други, огледају једни у 
другима, одзивају једну другима. 

Као дуги одјеци који се из даљине мешају 
У једно тамно и дубоко јединство, 

каже Бодлер у својој песми Correspondances. И те везе, ти одјеци, којима Црњански 
рукује неупоредиво уметнички, постају такође, и нехотично, симболи. Један је од тих 
мотива, чије је понављање пуно дубоког смисла, мотив реке, који већ сам по себи 
одлично одговара пролажењу, отицању и несталности, сеобама. 

После више од тридесет година Црњански продужује тамо где је стао. И у њему 
се понешто изменило, али много више око њега, Од године 1929, када се појавио први 
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део Сеоба, штошта се значајно одиграло у историји и култури, у естетици романа. 
Хтео-не хтео, и Црњански је морао осетити „терет” и боју времена које је претурио 
преко главе између првог и другог дела романа одељених, између осталог, једним 
великим светским ратом са свим његовим последицама. 

Али као што је природно и законито да се човек мења, законите су и 
непремостиве границе у којима се једна личност, један књижевни профил може 
мењати. Црњански није могао и није прескочио сопствену кожу. У Другој књизи Сеоба 
нема ничег што би противуречило првом делу романа: све сто у другом делу јесте или 
изгледа ново, развило се из истог језика из кога су написане прве странице Сеоба. Све 
се помало померило и преоденуло, учврстило и приближило земљи, али је Црњански у 
бити остао исти. Природа његовог дара исцртала је око њега круг за сва времена. Круг 
личности по превасходству песничке и словенске, све из неких маштовитих, тешко 
растворљивих осећања и интенција, писца чудновате зрелости и дирљиве наивности у 
једном истом делу. 

За Црњанског нема ни бога, ни вере, ни раја, који би били прави, духовни 
завичај човека, већ је то увек једна обећана земља, један крај света, једно место, на 
којем се сан остварује. Али долазак у ту земљу, то поднебље, тај град је, у ствари, 
поразан или чак немогућ. Сан се не остварује, било да је приступ у обећану земљу 
затворен, било да се показује да је у њој један вид ропства, тегоба и тешкоћа само 
замењен другим видом. Па ипак, човек је човек једино ако има отаџбину, земљу с којом 
живи у слози и љубави. Напустивши Србију под налетима отоманске војске, Исаковићи 
су најпре веровали да ће отаџбину наћи у Новој Србији у Банату, а кад су се уверили да 
их тамо Аустријанци искоришћавају само као оружану снагу за далеке војне ради 
увећавања и јачања свог царства, и одбацују чим им више нису потребни, желе да Нову 
Србију створе на територији Русије. Као атеиста, Црњански не верује у загробни, него у 
овоземаљски живот, у обећану земљу која се налази негде на земаљској кугли. У 
Роману о Лондону књаз Рјепин иронично говори о томе да је бог утеха, јер сиротиња 
одлази у цркву да се одмори, слуша музику и – руча, а својој супрузи Нађи каже да бог 
„трпи сваку неправду и несрећу, противно обећању”. Никакви паралогизми не могу да 
оправдају бога и потврде његовог постојања. Описујући теолошку расправу Павла 
Исаковича с двојицом фратара с којима је путовао од Раба до Граца, Црњански у другој 
књизи Сеоба каже: „Питао је млађег фратра, зар, збиља, верује да Бог има тако велико 
уво, да може чути у истом тренутку, толике, на целом свету, који молитве шапућу, 
мрмљају и вичу. Толики су у беди и жалости у свету. – Цео његов национ је столећима 
молитве молио. Па је ли Бог чуо?” Павлово питање је, у ствари, негативан одговор. 
Човек, дакле, не треба да живи за бога. Али треба за своју земљу и свој национ. Као 
појединац он је тек један мали, пролазни део свог национа и своје земље и представља 
вредност само док је стопљен с њима. Мислећи на свог оца, посланика Думе, либерала 
и англофикла, књаз Рјепин мисли: „Треба да се и даље дивим свом оцу. Он је жртвовао, 
као толики, све за Русију, а Русија је вечна. Људи су пролазни”. У последњем поглављу 
друге књиге Сеоба Црњански каже: „Код свих народа је забележено само то, да је 
појединац зрно праха”. 
 


