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Милош Црњански! Писац који је у својој тринаестој години три пута прочитао 
Толстојев Рат и мир, а као 26-годишњак, с Лириком Итаке (пре тога је објавио 
Маску) самоуверено, рекао бих пргаво и скоро дрско, развалио све багламе на 
вратима српске књижевности и метеорски бануо незвано. Одмах је почео да 
проветрава али и потреса књижевне салоне српске. Флоберовским нестрпљењем 
просто је угурао једно време у књижевност и протресао добро тепихе на којима 
је дремала књижевна елита тога доба. Својом иронијом и према традицији и 
савремености, секао је паучинасте нити ауторитета и мењао укус књижевне критике 
која се безбрижно одмарала на својим ловорикама. Многи су одмах на њега 
гракнули, оштрог гласа и сумњичавог срца (вели да га је хајка и отерала у 
дипломатију), а Црњански им је узвратио још оштрије и сумњичавије. Оспоравали 
су га, одбијали рукописе и његових најбољих књига.Винавер вели да кепеци 
критике мрзе таленте. 

Песник и прозни писац, две особе у истом лику, ретко се подносе.Код 
Црњанског се догодило чудо. Једна другој су постале заштитнице. Ако се додају 
изврсни есеји и путописи, може се рећи да Црњански у себи стапа три лика, три 
лица, налик на онај страствени троугао у роману Сеобе. Удвојени сан Петра 
Рајића, код писца Црњанског није у опреци. У опреци је можда сам писац према 
том сну, који је увек у улози Вука Исаковича што га као зао дух куша онај 
царски бискуп, желећи да га преведе у другу веру. Али отворена врата испред 
јунака увек показују пејзаж кроз који се мотају путељци и откривају где је страх. 
Они су смештени у сазвежђу плавог кругау којем трепери звезда и осветљава пут. 
Каткада та стаза је посута и цвећем и трњем, испуњена и садржајем и 
празнином, у надметању могућег и немогућег. Али довољно широк и учвршћен 
круг, да у њега стану сви снови и сва животна тегоба јунака Црњанског, без 
обзира да ли су притиснути нужношћу ратова и страдања или сновима за изгуб-
љеним завичајем. Или се пак, како вели писац, умеша и случај комедијант који 
је увек присутан у животу људи и народа. 

Рођен на размеђу балканских и европских путева, у времену где се спајају два 
века са наслеђем пуним крви и лешева, овај песник и сањалица, патеник и 
страдалник, са животописом који ће испунити и просторе Ембахада, после лутања 
и изгнанства, оствариће сан Вука Исаковича и вратити се у свој завичај, који је 
према њему био неправедан и који му још много дугује. Завичај као антејски 
сан, као машта, као утопија. Његово детињство је један од кључева ове поетике, 
још увек недовољно проучене. Иако тамо мало има од очекиване елегије. Детињ-
ство као поглед у архетипско, као богата симболика. Изгледа да је писац 
наследио ону самоћу и охолост свог оца и подоста узео од нарави своје мајке. А 
о себи дао најбољу слику говорећи о Његошу: "Велики као Есхил, мења нас, 
изводи пред Оно што је непознато и невиђено, свемогуће и свуд присутно, 
несхватљиво и непролазно." Оно тегобно код Црњанског је замењено сновима, оно 
унижено подупрто лириком.Прошлост као грозан и мутан бездан, а будућност сва 
у магли и неизвесна. Шта све није био у свом животу. Од студента који чита 
оно ретко и другачије, до војника и мачеваоца, фудбалера са смислом за волеј, 
новинара који пише стилом приповедача, до угледног дипломате и обућара у 
лондонским мемљивим подрумима. А највише изгнаник и емигрант, и прошлости и 
садашњости, више од трећине свог века. Црњански је испунио судбину већине сво-
јих јунака, а њих није мало. Не на "јевтин" начин аутобиографски, нити 
проверљив документаристички, како би то најчешће хтели они лењи читаоци, већ 
донекле у опреци оном набоковљевском сну, а то значи улогом своје патње. 
Носталгија може бити и пакао. Код Црњанског она је меланхолична чежња из 
које долазе и бол и провиђење. "Ја сам се формирао... пред рат и у рату, у 
хапсу и на ратиштима, као прост аустријски војник ја сам патио, бежао и 
јуришао. Скакао сам међу мртвацима..." 

Многи тумачи па и читаоци нису ни свесни колико су неправедни према писцу 
када све његове главне романе називају историјским. Они кажу да је тамо цео 



 

 

један народ главни јунак, а то значи и историја. Међутим, заборављају да је 
Црњански творац једног Вука, Дафине, Аранђела Исаковича, једног Рјепина или 
једног Петра Рајића, који спадају међу највеће ликове савремене српске па и 
светске књижевности. 

Историја је за писца сувише трошан материјал, то свако ко перо држи у руци 
мора да зна и да понавља. Она има своје законе, своје идеале, које писац не 
може да прихвати. Њена грађа је пуна експлозива; под њеним одорама и панцир 
кошуљама препуно је аждаја и страшила. Она писцу прети својим идолима и 
митовима у које се не сме дирнути више него у ватру. Она нуди готов сиже, 
претећи тамницом и гиљотином сваком ко покуша да га мења и скрнави. 
Црњански је то исувише добро знао. Као што је знао да историја нуди херојства 
и подвиге, а њега је интересовала патња и оног најмањег, безименог човека. Ако 
се њени детаљи срећно уклопе у живот романа, као што је то случај са аутором 
ремек-дела Сеобе, онда то није заслуга историје већ дар писца и његовог 
надахнућа. Пишчевићеви мемоари само су подстицај за Црњанског да вирне у до-
кумента једног времена, а све остало је плод ауторске радионице где се кује 
врело гвожђе за вавилонске куле и градове. Црњански Сеобе није сматрао 
историјским романом, сматрао их је трокутом рата, човека и жене, а то значи 
пре љубавним него историјским штивом. Писац је у огледалу Рјепиновом, увек на 
провери, најчешће у немаштини и беди. Заробљен две године на падинама Урала, 
као што су били заробљени и многи његови јунаци, ципелар и принц као и онај 
његов белогардејски официр из Лондона. А Лондон Црњанског је и стварност и 
метафора одбачених створења која умиру под теретом неостварених идеала. Та 
метафора је снажнија и разумнија данас него јуче. Данас, када диљем Европе, 
фашистичке групе убијају, тероришу и терају емигранте. Лондон као симбол једног 
новог и великог света, али и као "чамац" у којем се узалудно трага за оним 
златним руном својих корена и потамнеле славе. Она руска црква у којој се 
окупљају старци и старице, јунаци Црњанског, све је више испуњена самоћом, јер 
тим особама више нема ко да пише. То су људи који све више личе на сенке, 
постајући жртве властитих снова и наде. 

Црњански је исписао ламент зебње над избеглицама, али и пророчки најавио 
једно надолазеће време. Говорио је о сеобама преко Саве, а тако испричао причу 
и о избеглицама преко Дрине.Ионако, реке се једна у другу уливају. Уосталом, у 
свом тексту "Слике и прилике око Сарајева", Црњански пише: "Ниједан наш 
пречански крај, у ствари, нема права да говори о вешалима, за време рата, осим 
Босне. Што је другде била појединачна жртва, овде је опште гробље. Од Требиња 
па до Вишеграда на хиљаде их је платило главом за Србију. Дуж пруге код 
сваке цркве, код сваке крчме ван града, неко је вешан, или стрељан, попови, 
сељаци, бабе, деца." Ето зашто је важна она звезда Даница која трепери над 
главом Вука Исаковича "док прелази улицама покореног Мајнца". Велики писци су 
увек на овај или онај начин видовњаци. 

Емигранти говоре чудним језицима, мешају матерњи и научени. Први су већ 
помало заборавили, а други слабо разумеју. Тај језик је неправилан, чудесна 
мешавина ликова Црњанског. Писац га с правом узима какав јесте, ни сам га 
није најбоље знао. С правом, јер су погрешке оправдане, оне су мириси 
изгубљених далеких крајева и њихова властита биографија. Њихова Тоскана и 
Суматра. Језик као мелем, као инструмент у руци лекара. Језик који најбоље 
одређује духовно стање јунака. Језик емиграната данашњих, то "пометеније језиков", 
та наново срушена Кула Вавилонска. И када греши у језику, те су грешке код 
Црњанског најчешће – антологијске. Оне враћају свежину света, оне очуђују. 

Црњански је творац чудесне реченице која ретко тече с миром реке у равници, 
чешће има онај замах на низбрдици, снагу водопада и хуку слапа чија се маса 
при том не распршује. Његов зарез је као брана на језеру. Он за тренутак све 
утиша а потом створи изненадни замах, одајући ритам и мелодију. Реченица му је 
увек стесана али бујна, скројена храброшћу видовитих и умећем даровитих. Она 
увек, ако се тако може рећи, има упориште пре у придеву него у глаголу. Али 
направљена у градацији у којој се, као у каквом брзаку, све на радњу 
устремљује. И за трен све покрене као млински камен. Њена слојевитост личи на 
разгранато дрво са видно ојачаном златном граном. 

Црњански је писац који не брља по језику, он га осећа у нерву, у крви. Зна 
изненадно у реченици да направи обрт, а никада шокантан. Када пређе у чарање, 
када се читалац почне лагодно осећати, писац ће га новим детаљем пљуснути као 
хладном водом. Романтика снова настасијевићевски бива замењена и ми схватамо 



 

 

да смо и сами његови јунаци. Свет Црњанског је лирски одсањан и епски 
учвршћен, у којем се писац не плаши оног необјективног првог лица ни вишка 
емоција, али не зна за сузе слабића нити нарицаљке. 

Када Павле Исакович – тај Одисеј прометејског кова – добије дозволу да оде у 
лазарет како би видео конфиниране Чрногорце који се селе у Росију, среће једну 
Црногорку с дететом, жену необичне лепоте и зелених очију. Она вапи из очаја, 
тражи избављење. Јунак Црњанског пред њом стоји узбурканих осећања и мисли, 
али његова патријархалност страсти држи у оковима. И све жене које ће срести 
после, попут раскалашне Евдокије, биће мерене са оном зелених очију. Другим 
речима, патња за завичајем као мера свих догађаја у туђини.Није Црњански тек 
тако наклоњен Шекспиру.Нашао је у њему вечну драму и својих јунака, којима 
није допуштао да говоре, да ступе у дијалог. Бојао се, вероватно, да не упадне 
одмах с њима у свађу, јер је добро познавао и своју и њихову нарав. И они и 
он су бранили право на свој живот и опстанак. 

Да ли је Чарнојевић двојник писца у Рајићевом сну или је Рајићев сан 
признање да су сва лица увек само пишчева сенка, остаје читаоцу да одгонетне. 
Оног Рајића који је скоро увек с ону страну, више негде у облацима него на 
земљи. А Рјепин (уз све ограде) – то је увелико судбински лик и Црњанског и 
Дучића и Слободана Јовановића. 

Оно што је Црњански мислио за Флобера и сам је био – "довео је овде, у 
књижевност, неодређену и болну форму фантазмагорија и снова". 
"Од свих нас једини је рођен као писац", рекао је Иво Андрић, а Милан 

Богдановић, с правом, каже да од Црњанског почиње наша модерна књижевност. 
Треба се плашити патетике и пригодног тона – Црњански их је презирао. Он 

је био писац без длаке на језику, често прзница, убојитих полемичких речи. 
Хиперборејци су, по легенди, народ који после смрти живи срећно. Милош 
Црњански је отишао огрнут у њихов плашт и може да сања свој живот остварени 
или неостварени. Знам само да је Црњански писац који одмах читаоца баца у 
ватру и патњу. Без обзира да ли га гура у улогу четири (убога) брата Исаковича 
или једног Рјепина. 
"Јесен, и живот без смисла." Смисао треба потражити на оном путу велике 

визије, од Галиције до Суматре. Ту ће бити и лепог времена и олује, са и без 
светлости оне звезде у плавом кругу која обасјава обрисе пута пишчевих јунака и 
читалаца. Без обзира да ли је наш писац миран или у ратничком расположењу. 
Без обзира да ли пева о Стражилову или говори о стварности Европе и распаду 
своје отаxбине. Некоме ће то изгледати као нада, а некоме као опомена. "Осећао 
сам да је једна Европа потпуно пропала, али да се и једна нова помаља, исто 
тако крвава", каже писац. Сувише пророчке речи да бисмо их читали као 
књижевност само једног минулог времена. 

Свој животни крај, Црњански је дочекао с оном "меланхолијом која се беше 
претворила у потпуно ћутање" Вука Исаковича. Она је данас више него поучна. 
Његови стихови и романи отрежњују читаоца и наводе га на сусрет са собом, са 
историјом, али не само оном каква је била него и каква би могла бити. А 
многи јунаци историје данас могу да личе на оне лутке пишчеве супруге Виде, 
које је писац продавао на Оксфорд стриту, у Лондону. Видео сам ту продавницу: 
и данас на њеним полицама стоје књиге Црњанског. И ко онда, загледан у оне 
шуме, реке и небеса, испуњене миром али и хуком, између којих су као 
дрвореди засађени зарези једног од највећих мајстора српског језика и стила, писца 
великих емоција, неће доживети утеху и усхићење. А то је могуће само код оних 
највећих. "Не пишем ништа. Рат је. Не пева се у кући мртваца", рекао је 
Црњански почетком прошлог светског пожара. А читање и те како може донети 
утеху која нам је потребна у оваквом времену. 

Сећам се да сам за Радио-Београд, као студент, направио разговор са 
Црњанским, у емисији Блада Буњца. Мојој срећи није било краја када ми је 
причао шта и како треба читати. Говорио је највише о стрпљењу. 

Када сам дошао у Београд на студије мислио сам да је улица Милоша 
Великог улица Милоша Црњанског, писца који ће с временом само добијати. Све 
што је руком такнуо – позлатило му се. 
 
 
 (1993)  

 


