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Никола Милошевић 
 

О МЕТАФИЗИЧКОМ ЗНАЧЕЊУ СЕОБА 
 
 
 
За љубитеље традиционалних, удобних класификација Сеобе су оно што се 

популарно зове „историјски роман“. Међутим, категорија историјског романа представља 
већ сама по себи нешто у теоријском погледу прилично сумњиво и неодређено. У најбољу 
руку, она нам казује да нека књига има „историјску“ тему за свој предмет, а такво једно 
сазнање је колико банално, толико и апстрактно у рђавом значењу те речи. 

Нећемо, сигурно, начинити неко велико откриће ако кажемо да је за једно 
књижевно дело пресудна не тема којом се његов аутор бави, већ начин на који је та тема 
уметнички обликована. Ако се, дакле, један писац одлучио да своје литерарне мотиве 
потражи негде у ближој или даљој прошлости свога народа то још никако не мора значити 
да је, самим тим, изабрао књижевне оквире који искључују сваку ширу и универзалнију 
поруку. Често бива да извесни аутори користећи се такозваним универзалним темама, 
исказују неке сасвим приватне визије уско ограничене личним, националним, итд. 
хоризонтима свог творца И обрнуто, понекад писац управо специфичном литерарном 
обрадом једне „локалне“, „ историјске“ теме отвара читаоцу далеко сложеније видике и 
шире но било који филозофски роман. 

Управо ово последње је случај са књигом Милоша Црњанског. Већ прве Сеобе, 
које су се појавиле пре неке четири деценије, доносе једну поруку чије се значење може, 
са пуно разлога, сматрати универзалним. Кад читалац узме у руке ово драгоцено и по 
многоме изузетно уметничко дело, већ на самом почетку чекају га ова два ритмично и 
ефектно уобличена исказа са неким необичним и, рекло би се, помало етеричним лирским 
призвуком: „Бескрајни плави круг. У њему, звезда“. (Сабрана дела Милоша Црњанског, т. 
I, „Просвета“ Београд, 1966, стр. 11). С обзиром на начин на који су ове две реченице 
интониране јасно је да тај плави круг и та звезда чије слике срећемо у тексту првих Сеоба 
нису слике дескриптивног карактера. Пишчев циљ није да само уметнички евоцира изглед 
једног вечерњег неба онако како га доживљава главни јунак Вук Исакович него да нам 
помоћу тог изгледа предочи и нешто друго, некакву чистију и духовнију стварност у којој, 
како Библија каже, „мољац не гризе, рђа не квари и лопов не краде“. 

Метафизичко значење оваквих слика као што су она небеског круга и звезде у 
њему, можда најбоље открива онај део књиге у коме се говори о „страшном бунару 
очајања“ у који је пао главни јунак: „За нечим надземаљским зажуде те ноћи Вук 
Исакович, не само за себе, већ и за своје, заспавши пред својом колибом, у запари летње 
ноћи пред Штрасбургом осетив да је преварен, понижен, а да беше рођен за нешто чисто, 
светло, ванредно и непролазно, као и комади неба, што сребрни и плави лебде сву ноћ, 
испред сјајних сазвежђа, над крововима вароши, травама, брдима и рекама, дуж којих су 
трепериле логорске ватре војске, коју је, као тиха, летна киша, засипала месечина“. (Ibid., 
стр. 258) 

Оно што се у првим реченицама романа само слути, она визија нечег „чистог, 
светлог и непролазног“, сада се развија у лирски уобличену поруку изузетне лепоте. 

И овде текст има, у ствари, два слоја: један дескриптивни и један метафизички. 
Овај првирелативно јесамосталан и распознаје се по томе што сасвим конкретно и 
опипљиво изазива у читаоцу виђење неког географског и историјског поднебља. Овај 
други такође је релативно самосталан, а знаци распознавања су му: повишен, лирски тон, 
уздигнут, помало свечани ритам и изрази експлицитног аксиолошког значења, као што су 
„надземаљско“, „ ванредно“ и „непролазно“. 

Иста ова двострукост литерарних слојева открива се и у структури психолошког 
лика Вука Исаковича. Портрет главног јунака необично је рељефно рађен и носи сва 
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обележја једне психолошки уверљиве литерарне визије. Психолошко-историјски профил 
Вука Исаковича извајан је помоћу читавог низа карактеристика које чине једну изузетно 
добро и упечатљиво саткану литерарну целину. Вуков лик необично је успешно 
индивидуализован у сваком погледу. Индивидуалне и психолошке карактеристике чине 
све заједно „реални“, „ земаљски“, слој фигуре главног јунака. Умивање у ведру, посебан 
облик физичке изобличености, неостварена жудња за неправедно ускраћеним 
унапређењем, све су то црте које Вуков лик чине изузетно опипљивим и стварним. 

У исти мах, у структури овог лика, негде испод те опипљиве и стварне литерарне 
градње, назире се и нешто што, према пишчевој замисли, не можемо свести на 
психолошку и историјску раван књиге. То је управо она чежња за нечим надземаљским 
што ју је јунак Сеоба осетио заспавши пред својом колибом у запари једне летње ноћи. 

Међутим, није довољно само констатовати присуство метафизичке димензије у 
некој литерарној структури. Ваља одредити и колики домашај има та димензија. Зрачење 
појединих филозофски интонираних места неке књиге може често бити ограничено само 
на сасвим мали „литерарни простор“, а може се простирати и на целокупну уметничку 
грађевину, као што какав извор светлости може само делимично или пак потпуно 
осветљавати извесну архитектонску конструкцију. 

У структури Сеоба постоје две основне линије радње: једна чији је носилац Вук 
Исакович и друга чији је носилац његов брат Аранђел. 

Обе се подједнако налазе у знаку звезде. Није нимало случајно да и последња глава 
књиге носи исти наслов као и прва: „Бескрајни плави круг. У њему, звезда“. (Ibid., стр. 
319) 

На тај начин читав склоп романа уоквирен је са обе стране једним исказом 
метафизичког значења 

Динамичку окосницу главне линије структуре Сеоба чини одлазак Вука Исаковича 
у рат и његов повратак из рата. По природи ствари, повратак у овом случају представља 
поенту књиге и управо у тој поенти показује се још једном оно исто двојство психолошко-
историјског и метафизичког слоја о коме је већ раније било говора. 

Присуство метафизичке поруке у последњој глави романа слути се на два начина: 
директно и индиректно. Писац нам ову поруку директно наговештава изразима великог 
аксиолошког набоја, уклопљеним у ритмичне и наглашено лирски уобличене реченице. 
Вука Исаковича обузима на крају књиге она иста жудња за нечим „ванредним; што је, као 
и небо, осећао да све покрива“. (Ibid., стр. 335) Индиректно та жудња огледа се у закључку 
који главни јунак извлачи о целокупном свом ранијем животу: „Празно је било пред њим 
све и узалудно занавек за њим што беше прошло“. (Ibid., стр. 334) 

Овај „закључак“ Вука Исаковича сам по себи сигурно не би имао велику 
уверљивост да се аутор није постарао да тако конципира животни пут свог главног јунака 
да помоћу тог пута, изванредно убедљиво потврди Вуков доживљај. Главни јунак и 
његови војници пуке су играчке у рукама једне њима туђе, стране војне силе која суверено 
одлучује о њиховим судбинама. 

И приватни живот Исаковичев далеко је од тога да буде посут звездама. Његова 
супруга госпожа Дафина умире изненада „без икакве везе са њим“, преваривши га 
претходно са његовим сопственим братом. 

Управо у томе што читав живот Вука Исаковича изгледа тако „празан и луд“ види 
се индиректно присуство оног бескрајног плавог круга којим почиње и којим се завршава 
ова књига. Само у светлости тог високог стразбуршког неба по коме плове сазвежђа, 
животна путања главног јунака делује узалудно и бесмислено. С обзиром на то, може се 
слободно 

тврдити да главну линију структуре првих Сеоба прати једна сасвим одређена 
метафизичка порука 

Иста ова порука осветљава и лик другог брата Исаковича Аранђела, око кога се 
концентришу кругови споредног тока романа. И Аранђелов лик има свој психолошко-
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историјски слој, ништа мање уверљиво уметнички обликован но онај што га налазимо у 
склопу портрета Вука Исаковича Аранђел је замишљен као предузимљиви, сувоњави и 
блудни трговац јареће брадице који је пожелео и добио жену брата свог. 

Међутим, управо у часу кад тај исти трговац Аранђел заволи своју снаху „ једним 
чистим и оштрим осећањем“ (Ibid., стр. 278) и у његовом се животу појављује бескрајни 
плави круг у коме сјаји звезда. Аранђел Исакович, који је све своје земаљске послове 
уређивао са великим успехом, немоћан је, према пишчевој замисли, да ма шта уреди у 
свету своје једине велике и праве љубави. 

Као што знамо, госпожа Дафина умире кратко време пошто је њеном деверу пошло 
за руком да је добије, а у погледу те жене Аранђелу се „учини као да се појављује високо 
небо. Као и његов брат, у сну, и он је видео, ван себе од страха и жалости, плаве кругове и 
у њима звезду“. 

Смрћу госпоже Дафине практично се завршава прича о Аранђелу Исаковичу. Све 
што писац казује после тога о овом свом јунаку, мање-више је споредно и неважно. Тако, 
дакле, оба тока првих Сеоба носе једну у суштини истоветну поруку о човековој судбини, 
осенчену и обогаћену психолошко-историјском димензијом романа 

На ширем плану и у продубљенијем виду слична порука надахњује и уметнички 
организује структуру других Сеоба. Главни јунак овог романа Павел Исакович 
представља оно средиште према коме теку и развијају се све битне линије књиге. 

И у структури овог лика може се лако наћи пре свега један историјско-психолошки 
слој. Павле је замишљен као српски официр у служби Аустрије који путује у православну 
Русију. Висок, храбар, меланхоличан по нарави, са видним знацима душевног обољења на 
крају пута - такав је главни јунак Сеоба, тако је отприлике замислио и реализовао његов 
психолошки портрет аутор романа. 

Међутим, и у склопу овог лика постоји нешто што се не може свести на 
психолошко-историјску раван књиге. Павел Исакович, наиме, замишљен је као неко ко 
тражи правду за себе и за свој национ и том његовом трагању посвећена је готово цела 
књига. Сваки значајнији сусрет који је Павел Исакович имао на своме путу у Русију тако 
је конципиран да у неким конкретним, психолошко-историјским оквирима представља 
извесно етичко искуство, известан практични исход моралног трагања главног јунака. 

Примера ради, подсетићемо на четири оваква сусрета што видно обележавају 
Павлов пут: један у Аустрији, други на самом домаку Русије и трећи и четврти у средишту 
православног царства за којим је толико чезнуо главни јунак Сеоба. 

Прво велико разочарање за Павла Исаковича била је породица Божич. Док се 
госпожа Божич и њена кћер отворено нуде главном јунаку, дотле глава ове породице 
мајор Јоан Божич „злочинац у коме је главни јунак први пут видео колико има зла у 
човеку“, денунцира свог земљака аустријским властима да би на крају покушао и да му 
одузме живот, угостивши га претходно у своме дому. 

Још је веће разочарање за Павела Исаковича представљао његов други сународник, 
Вишњевски, официр руске војске. Овај представник православне армије најпре насрће на 
Ану, Ђурђеву супругу, не обазирући се нимало на то што је ова у другом стању, а затим 
Варвари, која га одбија, припрема замку у своме стану и покушава да је силује, тако да она 
касније приповеда Павелу да у кући њиховог земљака росијског представника у Токају 
„не станују људи, и њихове сународнице, већ кобиле ждребне, и ајгири“. (Ibid., том III, 
стр. 124) 

Трећи судбоносни сусрет доживео је Павел Исакович са руским генералом 
Костјурином. Ограничени, самоуверени генерал захтева од своје околине слепу 
послушност и стереотипне одговоре на исто тако стереотипна питања. Павел Исакович 
усуђује се, међутим, као што знамо, да генералу одбруси нешто што га је могло лако 
коштати „усекованија јазиков“. 

Овај његов храбри и смели чин завршио се, према пишчевој замисли, прилично 
жалосно. После свог неодмереног, али јуначког поступка, Павел Исакович остаје сам, без 
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земљака, без пријатеља, па чак и без рођене браће, једно послеподне када је сунце почело 
да силази на раван Дњепра. 

За последње и најтрагичније разочарање Павела Исаковича сазнајемо кроз ону 
тужно-смешну причу о аудијенцији код руске царице. У свом трагању за правдом 
Исакович је руску императорицу видео као неку светлу тачку у којој чека спас и њега и 
све његове сународнике. Писац нам, међутим, каже да његов јунак никада није видео 
праву царицу, осим у једној глупој и суровој официрској шали. Знамо, да је Вишњевски, 
уз помоћ неких других српских официра у руској војсци, извео са Павелом Исаковичем 
читаву ону комедију у којој се уместо праве владарке свих Руса појавила извесна госпожа 
Елисавета, жена капетана Мишковича. 

Тако се завршио Павлов сан о правди, сасвим у духу оне изреке коју наводи један 
од јунака Сеоба: „Многи је нашао шипак тамо где је тражио ружу“. 

И лични живот Павла Исаковича замишљен је тако да читаоца побуђује на сличне 
закључке. У своме веку главни јунак волео је само две жене и то обе узалуд. 

Његова прва љубав била је заправо законита му супруга. Али његова наклоност 
према овој жени распламсала се и расцветала тек после њене смрти. Путовање Павела 
Исаковича у Русију прати спомен на ову љубав према једном бићу које давно почива у 
гробу, као какав трагични, сетни лајтмотив. На самом крају књиге писац нам скреће 
пажњу на то да надземаљска страст његовог јунака са годинама није прошла. Напротив, та 
жена „пре му се јављала, само у сну, сад му се јављала, у мислима. И на дану“. (Ibid., том 
III, стр. 447) 

Павлово путовање у Русију уоквирено је још једном узалудном страшћу, овога пута 
према једној живој жени. 

 
И ова наклоност главног јунака нека је врста трагичног лајтмотива што попут 

каквог реквијема прати његову одисеју. У Павловој жудњи за том женом има нечег што 
подсећа на Аранђела Исаковича и његову несрећну љубав према госпожи Дафини. 
Разлика је само у томе што је писац Павлову наклоност обликовао чистијим и 
одуховљенијим потезима и што ова наклоност није задовољена чак ни за тренутак како то, 
међутим, у причи о Аранђелу Исаковичу бива. Ту Црногорку за којом чезне читавог свог 
живота, Павле је, знамо, упознао сасвим случајно, да би затим без успеха трагао за њом и 
да би се најзад заувек мимоишао с том женом у Кијеву само за један једини дан. 

Павел Исакович није једини јунак Сеоба кога прати зла срећа у личном животу. 
Када би то био случај само са ликом главног јунака, онда би, свакако, тиме пишчева 
порука остала, у извесном смислу, затворена у психолошко-историјске оквире романа 
Читалац би, наиме, могао помислити да је зла срећа Павела Исаковича нешто што 
произлази из психолошког и историјског портрета овог књижевног лика, а не нешто што 
је, на неки начин, основно обележје људске судбине. 

Писац, због свега тога, упоредо са Павловом личном несрећом развија на 
споредном плану књиге и визију личне несреће неких других јунака. 

Међу бројним причама посвећеним овој последњој теми особито се истиче 
дубином и лепотом она о Георгију Трандафиловичу. Психолошки портрет господина 
Георгија веома се разликује од Павловог. Павле је меланхолик и песимист. Трандафил је 
весељак и оптимист. Павле живи у сновима Трандафил је чврсто обема ногама на земљи. 
Павле није у стању ништа да постигне у практичном животу. Трандафил са невероватном 
лакоћом решава све своје практичне проблеме. 

За господина Георгија један јунак Сеоба каже: „Тај све уме. Тај све зна. Све може“. 
(Ibid., том II, стр. 316) 

По својој практичној умешности Георгије Трандафилович подсећа на Аранђела 
Исаковича, а подсећа на овог последњег и по социјалним одредницама свог лика. 
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Постоји, међутим, између ова два књижевна јунака још једна сличност: и 
свемоћном трговцу господину Георгију судбина се појавила у виду једне жене - његове 
сопствене супруге, госпоже Фемке. Довољно је било, наиме, да госпожа Фемка напусти 
Георгија Трандафиловича па да сва његова сигурност, сва његова самоувереност и сав 
његов оптимизам нестану као да никад нису ни постојали. Довољна је, дакле, била само 
једна превртљива и вероломна супруга, па да се читав онај, рекло би се, савршено уређени 
практични свет господина Георгија покаже исто онолико трошан и ломан као и идеални 
свет главног јунака. 

Без обзира, значи, на све разлике у психолошким профилима Павла Исаковича и 
Георгија Трандафиловича судбина ове двојице књижевних јунака, метафизички схваћена, 
у суштини је иста 

И као што у првим Сеобама психолошка и историјска специфичност ликова браће 
Исакович открива некакву метафизичку истоветност њихових животних путања, тако и 
овде, иза различитости Павловог и Трандафиловог лика просијава известан метафизички 
идентитет. 

Овај идентитет обухвата, као што смо се уверили, изузетно сложени склоп 
структуре романа о Павелу Исаковичу. Све четири чворне тачке главног тока радње 
откривају у свој својој уметничкој разноликости ипак нешто заједничко: једну поруку што 
говори о беспомоћности и ништавности свеколиког човековог труда под сунцем. 

За разлику од првих Сеоба, у другим Сеобама се основно значење књижевне 
структуре исказује у општијем облику и то кроз два основна вида Једна од новина које 
доносе друге Сеобе, свакако су поједини ауторски искази што представљају неку врсту 
метафизичких коментара средишњих токова романа Овако, рецимо, писац коментарише 
Павлову неостварену жељу да се сретне са руском царицом: „Такви сусрети су на овом 
свету, увек, ретки“. (Ibid., том Ш, стр. 450) 

А овако, опет, писац закључује причу о Павловом узалудном трагању за једном 
живом женом до које му је заиста било стало: „Случај је највећи комедијант у животу 
људи и народа“. (Ibid., том. Ш, стр. 439) 

Осим, ових, у Сеобама се могу наћи и метафизички коментари изречени са тачке 
гледишта главног јунака. Такав је, на пример, следећи исказ који сажето формулише 
завршну филозофију Павла Исаковича: „Павле је, кад су му братенци долазили и 
посећивали га, говорио: ,Види му се, каже, да неке мађије владају у људском животу, а не 
Бог, нити воља људска'“. (Ibid., том III, стр. 452) 

Одмах пада у очи смисаона подударност свих ових метафизичких исказа без обзира 
јесу ли изречени с тачке гледишта аутора, или с тачке гледишта главног јунака. И мисао о 
случају комедијанту и мисао о реткости правих сусрета у овом свету, као и мисао о 
мађијама у људском животу имају, већ на први поглед, истоветну филозофску 
инспирацију. С обзиром на то, у другим Сеобама се може говорити о једној јединственој 
мрежи метафизичких коментара. 

Однос ове мреже према битним токовима књижевне структуре тако је замишљен да 
јасно и дефинитивно сведочи о метафизичкој поруци којом се ови токови организују и 
усмеравају. Сва четири чворна места приче о Павловом путовању, заједно са епизодом о 
Георгију Трандафиловичу, ненаметљиво и скровито, али зато ништа мање сигурно и 
прецизно, гравитирају према филозофским коментарима писца и његовог главног јунака. 

Различити облици овог гравитирања говоре нам о томе да је читава структура 
других Сеоба покривена без остатка одговарајућом мрежом метафизички инспирисаних 
исказа. Та чињеница најбољи је доказ да пред собом имамо не један, како би се то 
традиционалним и произвољним језиком рекло, „историјски роман“, већ роман онога типа 
за који се понекад употребљава израз „филозофски“. 

Ово тврђење лако је проверити једним сасвим једноставним и сасвим простим 
размишљањем. Треба само замислити како би изгледала духовна физиономија других 
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Сеоба, под претпоставком да је писац променио етички исход само неке од оних посебних 
прича од којих се састоји Павлово путовање у Русију. 

Замислимо, на пример, да је Павле Исакович, после многих перипетија, ипак стигао 
до императорице и да се из аудијенције вратио уверен да њега и његове сународнике 
чекају бољи и лепши дани. У том случају, писац се вероватно не би трагично огрешио о 
психолошку и историјску веродостојност уметничког приповедања па у читаочевим очима 
оваква књижевна визија путовања главног јунака не би у психолошком и историјском 
погледу била неуверљива. 

Међутим, зато би, без икакве сумње, значење пишчеве поруке било у приличној 
мери измењено. Уместо једне, доследно песимистичке уметничке визије човека и света, 
добили бисмо једно друго, умереније виђење смисла људског живота, са макар неком 
оптимистичком нотом. 

Нешто слично десило би се и да је аутор друкчије завршио причу о Јоки или причу 
о госпожи Фемки. Писац је, без сумње, могао замислити Павла Исаковича и као неког бар 
донекле срећног човека у личном животу, као што је могао замислити и госпожу Фемку 
како се, уморна и разочарана од својих љубавника, под старост враћа Георгију 
Трандафиловичу. 

Међутим, са таквим расплетом метафизичко значење ових епизода било би битно 
друкчије. У том случају не бисмо смели тврдити да метафизички коментари романа 
покривају својим значењем целокупну књижевну структуру, нити бисмо смели говорити о 
томе да метафизичка, а не, рецимо, историјска или психолошка димензија, представља оно 
динамичко језгро књиге око кога се организује читава сложена конструкција Сеоба у 
једну јединствену литерарну целину. 

Истина, тешко да би неки други, оптимистичнији расплет појединих епизода у исти 
мах био и психолошки, а и историјски убедљивији. То показује да се писац не само 
определио за једну метафизичку поруку него и да та порука има велико психолошко и 
историјско богатство. 

У томе je још једно значајно својство оног феномена гравитирања свих основних 
линија књижевне структуре према метафизичким коментарима аутора и његовог главног 
јунака. Психолошки и историјски вид романа обогаћује на овај начин пишчеву поруку, па 
се стога она не може изразити адекватно обичним, свакодневним језиком, или, језиком 
каквог филозофског трактата. Сваки такав покушај значио би само крајње сиромашно и 
непотпуно парафразирање психолошког и историјског обиља и сложености литерарне 
творевине. 

У томе је предност књижевног казивања над свим покушајима филозофског 
резимирања литерарне поруке. Када би се основна мисао што надахњује друге Сеобе 
свела само на свој филозофски еквивалент, на једну од оних формулација којима по 
навици често прибегавамо, рецимо на тврђење да се у животу сви племенити напори, па и 
све људске акције, завршавају неуспехом, онда би сваки писац могао бити с правом 
оптужен да нам у литерарном облику само понавља општа места једне песимистичке 
филозофије. 

Међутим, то што се метафизичка порука Сеоба, као уосталом, и порука неке књиге 
уопште, не да адекватно превести на филозофски језик, не значи да у књижевној 
структури овакве поруке нема Ако нисмо у стању да значење реченице написане на 
каквом страном језику преточимо у наш језик, одатле још увек не следи закључак да та 
реченица нема никаквог значења 

Стога се мисао о бесмислености и узалудности човековог постојања богати са 
сваким великим и истинским уметничким остварењем. Оно што је у том остварењу 
посебно и индивидуално представља начин на који се поменуто богаћење исказује. 

Стога историјска и психолошка посебност других (као и првих) Сеоба не само што 
не искључује литерарну поруку метафизичког типа него је, штавише, парадоксално 
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речено, тек та посебност чини аутентичном, то јест чини је нечим што је много више од 
било какве баналне уџбеничке истине. 

Овако схваћен, роман Црњанског о Павелу Исаковичу спада међу оне ретке књиге 
у којима се сва конкретна обележја литерарне структуре са својим посебним значењима 
обједињују, да би тако једној наизглед познатој и баналној идеји дала изванредну дубину 
и снагу. 

Тиме се, на сасвим специфичан, уметнички начин, потврђује оно Хегелово луцидно 
увиђање да иста реч није иста у устима младића и устима старца Снагом уметничког 
казивања излизани и овештали новчић свакодневног говора претвара се у златну ковину 
песничке поруке. 

1968. 
 
 

 
 
 


