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И. РИЈЕКА, МОРЕ 
 
    Боље је, наравно, без предговора, ин медиас рес, без превише непотребног 
околишања. Трагом Црњаског, у поводу. Траговима његовог лика и дјела, 
ружније али прецизније речено. Посијаним у овим аустро – угарско - 
фиаманско- абацијским и јужнославенско - хрватским загребачким књижевно 
- цивилизацијским круговима. Њих, има. Трагова. На све стране. Боље је, 
знамо, ин медиас рес, али нам знање овај пута, као и толико пута, не помаже. 
    То су, понајприје, они разлози техничке природе, разлози триптиху. Ријеч 
је, дакле, о три записа посвећена Црњанском. Који би се имали читати као 
три крила истога - триптиха. Сваки од тих записа, нужно је још напоменути, 
пратит ће по један биографско - литерарни ток, па ће од темељне боје тог 
тока зависити и боја рукописа. У првом, пред вама, намјера нам је да се 
задржимо на периоду од љета 1912. до јесени 1913. године, названог од самог 
Црњанског најљепшом годином живота. Покушат ћемо да расвијетлимо 
праве разлоге његова доласка на море, у Ријеку. У другом запису, с мање 
биографских детаља, али с више литерарног подтекста, позабавит ћемо се 
улогом и мјестом Црњанског у књижевном Загребу. Треће крило триптиха 
покушаће пропитати неколико вјечних панонско- пречанских тема. Интимно 
освјетљење, треба одмах рећи, неће се моћи избјећи, јер што Црњанском, 
рецимо, бијаше Флауберт и Новембар,   то нама Црњаски бијаше - Црњански, 
а Новембар - Дневник о Чарнојевићу.           
    Извјесне асоцијације су, такођер, разлог овом кратком уводу. Ми знамо, 
наиме, да се у Србији, па и у Мађарској, Румуњској обиљежава 
стогодишњица рођења нашег писца. Неке су вијести, успркос стварној слици 
стања, допрле и до нас, у Загребу. Да ли се нетко/неко подухватио сличног 
посла, то не знамо. Ако јесте, читаоцу смо дужни исприку. Читаоцу 



обавјештенијем од нас испричавамо се, наравно, уколико стижемо пост 
фестум. 
    А кад се ово напише, „то би требало да изазове извјесне асоцијације“, што 
би рекао Црњански, у Љубави у Тоскани , чини нам се, требало би, свакако. 
Али, о њима нећемо више, о тим и таквим асоцијацијама. Друго је посриједи. 
Дружећи се са Црњанскикм, поново, не једном пало нам је на ум како смо и у 
рату и у миру робови погрешних асоцијација, и како се узалудно копрцамо у 
пауковој мрежи повијесног бесмисла, и како се сви цивилизацијски токови 
обрушавају у понор без дна, заправо, у мрак и таму. 
    Ма колико, међутим, у те токове сумњамо, Црњаскога, писца безнадно 
поштујемо. Па стога и настављамо. 
    Деветнаестогосишњи Милош Црњански, онизак, црномањаст и збијен, 
свршени ђак католичког, пијаристичког темишварског лицеја, спустио се „ у 
врх нашег мора“, по свему судећи, путем којих је петаестак година касније 
(1927) описао у брошури Наше плаже на Јадрану. Тај пут води „кроз бели 
Загреб“, па „дуж румене и питоме Бановине“, и зарива се „ у дубоке шуме 
Горских  котара“, па се онда „са врхова под небом“ , спушта  „изненада, 
серпентинама под рацветане бадеме Св. Ане, до Сушака“. У истој брошури, 
такође, политички већ обојеној нечим, за што не знам бољег израза од 
југославенског национализма, пажљивијем читаоцу не може промаћи 
инзистиирање на сиромаштву Сушака. У пречестим придјевско-
психолошким облицима. У сваком случају, за брошуру којој је циљ да 
намами госте на плаже, и која извјештава да је Парк Хотел Пећине те године 
1927.  посјетило 1650 наших, 96 Чеха, 53 Руса, 10 Пољака, 9 Американаца, 8 
Талијана итд., индикативно се инзистира на „сиромашним вртовима, међ 
камењем“ и на томе да је у Ријеци „све што је сиромашно наше крви.“ 
    Тридесетчетворогодишњи Црњански, угледан писац, са Маском, Лириком 
Итаке, Светом Војводином, Причом о мушком, Дневником о Чарнојевићу, 
Антологијом кинеске лирике, већ за собом, завађен, додуше са свима око 
себе, али и са Сеобама, што у рукопису, што у науму, тај Црњански, са 
мноштвом есеја и путописа, са Суматром, коначно наспоразумима око 
Суматре, одложеним у архиву и књжевне и новинарске биографије, тај 
Црњански не заборавља оног деветнаестогодишњака који је био „типични 
сметењак овог времена“. 
У томе нема ничег чудног, рекло би се, да се неко склон иначе, сентименту, 
сјећа себе млађег. 
    Инзистирање на сиромаштву Сушака, међутим, о којем  више, успут 
речено, у Нашим плажама на Јадрану више нема ни ријечи, то и такво 
инзистирање, по нашем суду, одаје и несвјесно оно што се послије, Итаком и 
коментарима (1959.) неуспјешно, литерарно вјешто, али - неуспјешно 



покушало прикрити. Читава та епизода, са бијегом на Јадран, у Абацију, 
Сушак, Фиуме, све до Трста и Венеције, „у најсретнију годину мога живота.„ 
    Да не заборавимо, Црњаски је прије силаска на море послао збирку пјесама 
Босанској вили, уреднику Николи Кашиовићу с којим се већ дописивао. У 
београдском Народном позоришту оставио је драну у стиховима Проклети 
књаз. А Бранковом колу одаслао је роман, са превише уочљивим насловом да 
би било коме промакнуо: Син Дон Кихотов. Послије, Црњански ће, успут, 
рећи да му није било стало до тих почетничких покушаја, ни до драме, ни до 
романа. И то му можемо вјеровати. Да му, накнадно, послије, није ни могло 
бити стало. Јер, ријеч је, о заиста почетничким радовима. 
    Нас овдје, међутим, не занима толико оно послије, накнадно. Нас занима 
Црњаски у томе часу. У љето 1912. године кад се упутио према мору. Када 
му је морало бити стало. И до пјесама, и до драме и до романа. Само годину 
дана касније, доље, на мору, када је дозрио, спознавши толико тога, 
спознавши само море, коначно, Одисеја и Итаку, више му заиста до тих 
радова није морало бити стало. Већ их се тада, у прољеће 1913, године, с 
правом онога коме су се отворили видици, одрицао, можда. 
    Али, тог љета, 1912, године, с проклетством деветнаестогодишњака на 
животној раскрсници, Црњански се морао надати руковетима стихова у 
Босанској вили, бљеску премијере у Народном позоришту, послије које ће 
публика разносити славу Проклетог књаза. Као што је морао прижељкивати 
корице књиге на којима би се масно отиснуло: Милош Црњански, а испод 
СИН ДОН КИХОТОВ, а испод роман. 
    Са тим и таквим се Црњаским, дакле, и ми се овом приликом спуштамо 
према мору. Наша је предност велика, наравно. Ми не стрепимо ни за 
премијеру, нити ишчекујемо излазак романа. Ми знамо да од Проклетог 
књаза неће бити ништа, а познато нам је већ да ће се рукопис Сина Дон 
Кихотовог негдје изгубити (?!). Од свега што је, прије одлуке да се спусти на 
море, или у складу с таквом одлуком, свеједно, темишварски матурант 
оставио за собом, само ће Босанка вила објавити пјесму једну једину пјесму: 
У почетку беше сјај. И сада не препстаје ништа друго, него да кажемо,  како 
управо ту пјесму из 1912. успркос бројним јој версификацијским 
мањкавостима и, с правом строжијих критеријума, изостављеној из Итаке и 
коментара, па према томе и мање познатој, управо ту пјесму сматрамо, у 
контесту године и биографије, изузетно значајном, скоро незаобилазном о да 
је ред и мјесто да је овдје донесемо у цијелости: 
 
У ПОЧЕТКУ БЕШЕ СЈАЈ 
 
Далеко горе испред мене слива се небо са травом 



И свуд око мене стоје руже тајанствено спуштеном главом: 
 
Тужно је ићи чак до пољана 
Што тамо леже под небом 
Овде је свакареч очарана 
Овде је свако срце очарано 
Овде се најлепша песма пева 
Сваког убогог дана. 
 
Тужно је ићи чак до пољана 
што тамо леже чак под небом 
јер је гадно тсамо рећи 
јадати се из срца раскидана. 
И видети да од цвета до света 
и видети да од жренр до жрнр 
и видети да од бајке до бајке 
и видети да од дана до дана 
узалуд смо ишли. 
 
Тужно је ићи до пољана 
 
1912. 
 
    Занемаре ли се версификацијске неспретности, а оне, признајемо 
(неспретности) љуљају и сам коријен језика те пјесме, тој пјесми, свеједно, не 
можемо занијекати задах разочарања и пустоши, као што јој се мора 
признати антиципација скоро свега што је каснији Црњански још написао. Од 
скоре Лирике Итаке, Дневника о Чарнојевићу, до познатог Романа о 
Лондону. А до тих веза нам је веома стало, наравно. 
    Млади Црњански је, по свему судећи, зз дубине Баната, са обрисима 
Карпата у оку, разочаран сишао на море. На то „море сиње, безимено, плаво 
море“, које „има моћ божанску“. (Наше плаже Јадрана, прва реченица). О 
стварним узроцима тог дубоког темишварског, лицејског разочарања ни 
спомен не можемо наћи. Да ли је посриједи неузвраћена гимназијска љубав, 
или се радило о неком сложенијем још доживљају, можемо само нагађати. У 
почетку беше сјај, али остале су само речи црне, и то пререзигнирано 
сазнање за једног деветнаестогодишњака, то сазнање, обратите пажњу, 
исказано једноставним и прецизним ријечима, без литерарне помпе и галаме, 
без сецесијских придјевских украса: „да од цвета до цвета, од жене до жене, 
од бајке до бајке, од дана до дана - узалуд смо ишли.“ 



    У Коментарима уз песму Јадрану (Итака и коментари), 1959.), из 
лондонске емигрантске осаме, дакле, Црњански нас увјерава да је тог љета, 
1912. отишао на море, у Опатију- „која се тада звала Абација“- због тога што 
су у њој биле чувене утакмице мачевалаца. „Да останем на Ријеци, био је 
разлог и то што сам у гимнаатичкој Сали, испод сахат куле, упознао мајстора 
- учитеља мачевања - који је био висок два метра, имао је дуге руке и викао 
:“Барутта! Барутта!“, као неко оличење Нечастивога“,  каже. Признаје, 
такође, како је на други крај Монархије побјегао од богатог ујака и његове 
Експортне академије у Бечу. Наводи, затим, да је „размажени јединац“, 
послије испита „такозване зрелости', изабрао занимање сликара“, са намјером 
да учи сликарство у Мунцхену или Риму. Беч, разумијемо, због ујака, мајке, 
није долазио у обзир. Сам Црњански спомиње, ето Мунцхен и Рим. Златној 
младежи тога доба ни Париз није био далеко. Да не говоримо о Пешти и 
Прагу. Па како се онда јунак наше новелете обрео на Ријеци, „у врху нашег 
мора“, додуше, али далеко од токова знања свог доба, предалеко од 
остварења одлуке да постане сликар ? 
    Са сликарством нашег јунака, нема сумње, ствсри стоје као и с његовим 
мачевалаштвом. Ријеч је о страсној, младеначкој пројекцији, утолико 
страснијој што су прави узроци бијега скривенији и дубљи. Накнадно, 
лондонско сјећање, поново ће позвати у помоћ и сликарство и „чувене 
утакмице мачевалаца“. Што не чуди. Нимало. Трајни су, дубоки трагови 
раних страсти. Поготово када присјећање на њих тако успјешно отклања 
поглед знатжељника од истине, тајне. Читав „Коментар уз песму о Јадрану“ 
од прве до посљедње реченице отклања, заправо, нашу пажњу од основног 
питања: што наш јунак ради на Ријеци ? 
    У тој накнадној одбрани указује се, међутим, једна пукотина фактографске 
нарави. У облику уметнуте реченице. Преко које смо, пратећи главни ток, 
обично прелазили. У бриљантном, иначе, литерарном запису, држећи се 
колико - толико факата, Црњански на једном мјесту, каже: „Дошавши на 
Ријеку, која се онда звала Фијуме, и која је тада била пуна талијанаша, ја сам 
покушао да уђем у Академију ратне морнарице, а кад нисам успео...“ 
    Да, да. Сада се не може више говорити ни о некакво, сликарству, а још 
мање о мачевалачачкој счави. Деветнаестогодишњи Црњански хтио је на 
дебело море, далеко, што даље од Темишвара и Беча, мајке удовице и богатог 
ујака, од самог сјећања на католички лицеј, латински, од зграде „Општине“ у 
којој је живио с мајком, од ускршњих литанија, од официрских парада и 
огромних егзециришта, од све оне „српске сиротиње“ темишварске, која је 
„била за одбрану наших права, наших статута, наших привилегија“. 
(Црњански у Темишвару, Итака и коментари). 
    Сада се може већ говорити о побуни. 



    Јунак наше новелете, и прије него што се упутио према мору, одлучио је 
рашчистити са бившим својим животом, да покида све везе, и да напусти 
удовицу мајку, родни Банат, равницу, континент. Он је јунак изврнуте 
Одисеје, наравно. Море ( Сушак и Ријека) његова је Итака, и то су његове 
полазне, а завршне тачке. Силаском на море, Црњански се упутио на обале 
свог сна. 
    Устрајност на сну, само она, та устрајност, може оправдати останак нашег 
јунака у Ријеци, и када је већ видио да од Експортне академије (!?) на коју се, 
ипак, (ипак) уписао, неће бити ништа, и када му је мајка ускратила, на 
наговор ујака, „новчане пошиљке“, па је из луксузног пансиона „једне 
хрватске грофице“ морао преселити у гардеробу сушачког, прохрватског 
ногометног клуба „Викторија“. 
    Можемо га замислити, Црњанског. Ниског растом, али збијеног и 
спретног. Како отима лопту на рубу шеснаестерца и вара голмана, с лоптом 
улази у гол. Можемо га замислити, такође, на „мосту“ између Сушака и 
Ријеке, како се банаћански опуштен и опак, а вижљаст и пребрз за супарнике, 
жестоко туче за право суиграча, да уздигну и пронесу своју, хрватску заставу. 
„И ја са се тукао за ту заставу“, наглашава Црњански, и ми му вјерујемо. 
    Није нам тешко, затим, да га замислимо како пажљиво пребројава остатак 
уштеђевине, негдје на осами, у смраду мушког зноја ногометне свлачионице, 
можда, и како се, потом дуго дотјерује и лицка пред огледалом, не би ли у 
пуном сјају засјао на некој вечерњој забави под маскама, или у каванском, 
литерарном кружоку. Још нам је лакше да га замислимо како приљежно чита 
„талијанске књиге“, пјесме данас заборављеног Марина Сабића, или Прве 
откосе, Богдана Ластавице. „Иако сам ја на Ријеци, читао, углавном, 
талијанске књиге, читао сам са уживањем и једног нашег прозаисту, 
Ластавицу, које је рано умро“, каже Црњански у истом „Коментару на песму“ 
Јадрану“. Скривајући штошта, поново нам открива писца у којега се заиста, 
можемо угледати. Невјеројатном нам се, у том смислу,  чини површност 
књжевне хисторије и критике. Марни уредници репрезентативне Књижевне 
хрестоматије из културне баштине српског народа у Хрватској, Просвјета, 
Загреб 1979., ни до портрет-фотографије Ластавице нису успјели доћи. Тај 
слависта, професор средње школе у Загребу, бљеснуо је почетком вијека 
сјајем метеора на хрватском литерарном небу. Умријевши у двадесетседмој, 
само годину дана након изласка Првих откоса, (у поднаслову: приче, 
импресије, пјесме у прози и др, изд. Д. Трбојевић, Ријека 1910, ћирилица), 
потпуно је, како то већ бива, заборављен. Црњански нам га враћа Итаком и 
коментарима, 1959., али узалуд, по свему судећи, јер се нико још није нашао 
да истржи тако евидентне дотицаје између Првих откоса и Дневника о 
Чарнојевићу, Прича о мушком. 



    Јунак наше новелете тврди још да је „напустио тог пролећа (1913.) ту 
академију на Ријеци, због једног, „комичног замешатељства око једног 
двобоја.“То је све што каже. И ми му вјерујемо, морамо му вјеровати, тим 
прије што знамо да ће тринаест година касније (1926.) заиста изаћи на двобој, 
у шумарку покрај Вршца, Тадији Сондермајеру, солунском хероју и 
команданту ваздухопловства. И да ће му свјесоци у двобоју бити Душан 
Матић и Бранко Гавела. Још више нашем јунаку вјерујемо кад каже: „Скитао 
сам се после тога, до септембра, по Јадрану...“ . Те, 1913, године. Пркосном и 
инатљивом, пустоловном и младом, није му тада било на крај памети 
помисао о повратку. Ни у Иланџу мајци, ну у Беч ујаку. Изборена 
независност и самосталност имале су пресладак окус, а море је, као и увијек, 
обећавало, обећавало... 
    Случај-комедијант, међутим, изашао је већ на сцену. Онај исти случај - 
комедијант, који је баш те 1912. године и баш на Ријеци, отворио Експортну 
академију. Да умири мајку, ујака, сопствену савјест, можда, или да се 
додвори судбини, свеједно, Црњански уписује ту академију. Убрзо је 
напушта, видјели смо. Живи распусно, пустоловно, па сиромашно, али онако 
како је и намјеравао, слободно, слободно. Уредници су у то доба били 
ажурни, и он је већ морао знати да неће бити ништа ни од Проклетог књаза, 
ни од Сина Дон Кихота. Али, ни до тога му сада више није било стало. Од 
свих накнадних исказа, сy највећим повјерењем можемо узети овај“ Живео 
сам ја, на Ријеци, весело“.  Случај је сишао са сцене, повукао се негдје у 
прикрајак, а судбина ће имати милости, чинило се. 
    Али не задуго. 
    Послије бурне бечке године, лакомислене намјере да студира медицину, 
послије чега га ујак избацује на улицу, послије Видовдана и Гаврила 
Принципа, послије регрутације, заостајања у блату надомак Србије, 
епидемије колере, Црњански је поново на Ријеци, у дезифицираном шињелу. 
Комедијант - случај, поштедио је аустријског каплара да ратује против 
Србије („Не верујем да би то био преживео“), али га је болесног смјесто баш 
у учионицу Академије ратне морнарице, претворене у болницу. Са прозора 
болнице видио је Учку, почео је да пише Итаку. 
    „Кришом“, каже. Колико је, дакле, у стиховима Итаке побуне против 
сваког рата, сваке хисторије, сваке државе, сваке домовине, колико је у њима 
бунта војника против свијета, пропитат ћемо у некој другој прилици. Сада 
морамо слиједити јунака наше новелете. А њему више након слутње „да ми 
живот неће бити онакав какав сам ја, да буде желео него да ме носи неки 
ветар судбине који има неку мрачну снагу“, до писања није. У изолираној 
болници, због тифуса и пјегавца, чека га шест тједана пакла. Затим помаже 
љекарима око епилептичара. Да би се докопао награде изласка у град, он 



посматра и броји нападаје несретника. Све је то, међутим, превише ружно, и 
чему онда поезија ? У таквом свијету !? Чему?! 
    Када је 1959. године у лондонском изгнанству Црњански писао Коментаре 
присјећао се Ријеке, младости, није ни слутио да ће га „ветар судбине“ или 
случај- комедијант, како хоћете, вратити још једном баш у Ријеку. 
Неповјерљиви, збуњени мигрант враћа се из дугогодишњег изгнанства у 
домовину баш преко Трста, Ријеке. Без снаге да се одважи на посљедњу 
дионицу повратка, према свом граду, остаје неко вријеме у Опатији, колико 
знамо. „Ветар судбине“? Случај- комедијант! Што је ту поново на сцени?! Не 
знамо. 
    У поновном откривању поратне домовине, Црњански ће се и 1966. наћи у 
Ријеци, биљеже биографи. Тражит ће тамо лица из 1912. и 1913., али никога 
наћи неће. Биљеже биографи. И томе немамо више што додати. Сам јунак би 
ову новелету, однекуд смо сигурни, завршио овим ријечима. „Што хоћу тиме 
да кажем? Хоћу да кажем да је љубав према мору исто тако могућа као 
могућност да човек воли, бескрајно, једну жену“. (Итака и коментари, 
1959.) 
 
(Српски гласник, Ријека, број 8, година ИИ, децембар 1993.)        
 
 


