
 1 

Новица Петковић 
 

САН ВУКА ИСАКОВИЧА 
О песничкој структури Сеоба 

 
Дан и ноћ бежећи са својим осиротелим народом од места до места, као лађа на 

пучини великога океана брзамо, чекајући када ће заћи сунце и преклонити се дан и проћи 
тамна ноћ u зимска беда што над нама лежи. Јер нема онога што нас саветује и од туге 
што нас ослобађа. 

(Арсеније III Чарнојевић, Посланица из 1705) 

 
I 

 
Када озбиљни стручњаци за књижевност редовно греше у тако простој ствари као 

што је име главног јунака романа, онда нам та грешка понешто може казати не само о 
њима него и о роману. Неки тумачи првог романа Милоша Црњанског, Дневника о 
Чарнојевићу, главног јунака упорно називају Чарнојевићем.1 Он има, као што је познато, 
улогу приповедача (наратора): у првом лицу приповеда роман, и то у облику дневничких 
записа једног уморнога, болесног и резигниранога аустроугарског војника из првог 
светског рата, који је дуже боравио на источном или руском фронту и нешто мало на 
италијанском. Али се не зове Чарнојевић, него – као што нам је једном то и изричито 
речено – Петар Рајић.2 

Потврду да је он заиста тај Петар налазимо још двапут. У Пољској 
га, док лежи у краковској болници, докторка зове „Пуби“ .3 Затим, у нашем су га Приморју, 
вели, с обале поздрављали речима: „Адио, Пјере“4 А презиме Чарнојевић, осим у наслову 
романа, налазимо још само у Рајићевоме сну: ту један доста загонетан младић изјављује да 
му се отац зове Егон Чарнојевић. На први поглед није јасно како и зашто долази до 
бркања Рајића и Чарнојевића. Ако се, међутим, нешто помније осмотри однос између ова 
два лика,5 може се сазнати о особинама текста више него што би се очекивало. 
Задржаћемо се мимогред на том односу зато што нас он неочекивано води до унутарњег 
склопа романа или, другим речима, до његовога творног језгра. 

Загонетни Чарнојевић појављује се у Рајићевом приповедању најпре као „ један 
младић у свету“ . Али, што приповедање више одмиче, однос између њих постаје све 
нејаснији, јер се увећавају наговештаји да Чарнојевић није засебно лице, него Рајићев 
двојник.6 Занимљиво је да Рајић те наговештаје везује за своје колебање између сна и јаве: 
он себе препознаје у Чарнојевићу баш у тренутку када треба да заспи, па му се чини да већ 
сања, али се трза и види да то није сан, него јава. У једном случају: „Ја сам покушао да 
заспим, али је тешко ишло, он ми је једнако шапутао, а сваки час сам као у неком огледалу 
видео, над својом главом, сам своје лице. Била је то чудна ноћ. Изненада, он ми се учини 

                                                 
1 Упореди, рецимо, обиман рад: Никола Милошевић, Роман Милоша Црњанског, Београд, 1970, стр. 63–95. 
Тако је и у осталим радовима о Црњанском овог истог аутора. 
2 Сабрана дела Милоша Црњанског, књига пета: Проза, „Просвета“, Београд, 1966, стр. 49. 
3 Наведено дело, стр. 48. 
4 Наведено дело, стр. 68. 
5 Однос између Рајића и Чарнојевића тачно је разрешен у књизи: Петар Џаџић, Простори среће у делима 
Милоша Црњанског, Београд, 1976, стр. 62–83. Уп. такође: Светлана Велмар-Јанковић, Песник тренутка 
који нестаје, у: Милош Црњански, Сабране песме, Београд, 1978. 
6 „Он је“, вели Милан Дединац у приказу објављеном 1921. године, „Рајићев double, човек његових 
узбурканих мисли, визионаран и безгранично осећајан свечовечански, етеричан и носталгичан [...]“. 
Дединчева критика прештампана је као прилог у: Dela Marka Ristića, knjiga II: Uoči nadrealizma, „Nolit“ 
Beograđ, 1985, стр. 15–16. 
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давно познат и ми смо дуго говорили о будућности Србије, о народној ношњи и о 
коринтским ступовима. Он је једнако почињао о небу“ .7 У другом случају, нешто касније: 
„Све је то било тако чудно, али ја сам мислио да сам заспао, но се тргох, и видех га како 
стоји преда мном са свећом у руци и шапуће ми, светлећи ми у лице: ,Небо ,небо' “ .8 Само 
што ова јава у коју се Рајић из сна буди, и пред собом види Чарнојевића, заправо није јава, 
него је део једнога обухватнијег сна. Главни јунак двоструко сања. А када се збиља 
пробуди, пред собом види – место Чарнојевића, од ког ни трага нема – сестру у краковској 
болници, и чује како га прекорева: „Ала ви немирно спавате, плачете и вичете, мора да сте 
опет дуго читали те ваше луде књиге. Сутра ћу вас издати лекару. Зар не видите како сте 
се већ осушили? Боже мој, како сам ја представљала себи Србе“ .9 

Сан у сну, или двоструки сан, није новина у књижевности; нити је новина то што је 
Црњански помоћу сна мотивисао удвајање лика. Многи су се и пре и касније овим 
поступком служили. Али је зато нова функција коју је поступак добио у роману Милоша 
Црњанског. Кад се ближе погледа, види се да прелазак из јаве у сан, као и удвајање 
Рајићево, служи за успостављање двеју равни на којима се у роману дају описи. Нама 
читаоцима, у ствари, сигнализовано је да описи који се дају у Рајићево име имају и један 
скривен, суматраистички смисао који потиче од двојника Чарнојевића.10 Суматраистички 
зато што Чарнојевић дословце изјављује – као што је то иначе волео да чини сам 
Црњански – да је „суматраиста“ . Ево како то описује наратор Рајић: „Све је мрмљао нешто 
неразговетно о небу. Ја сам мислио да је он пијан, јер сви су остали били пијани. Тада га 
притиснуше о једно стакло и почеше га ударати, а он рашири руке и рече: ,Ја сам 
суматраиста'. Сећам се, била је зора, небо је било тамнозелено, а беше прва априлска 
ноћ“ .11 Суматраизам је, као што је познато, песнички програм Милоша Црњанског, који је 
он ваљда најпотпуније изложио у тексту са експлицираном личном поетиком под 
насловом Објашњење „ Суматре“ , 1920. године,12 дакле у време када је Дневник коначно и 
уобличен.13 

С почетка или, прецизније, само годину дана раније Црњански је писао о 
етеризму; песнике свог поколења, и себе с њима, називао је етеристима. Тим новим 
песницима етеристима, који су у књижевност улазили при крају првог светског рата, 
родоначелник je, вели Црњански, Бодлер; они дакле прихватају његове слутње о тајним 
сагласностима, или везама, као о обухватним, песничком уобразиљом докучивим 
аналогијама што сежу кроз свеколики органски и неоргански свет, све до васељенских 
размера. Отуда, мисли Црњански, и њихове „главне особине“  чини „љубав облака, видика, 
успомена и звезда“ . Уосталом, додаје он, „можда биље и лишће познају један срећнији 
облик живота“ .14 Занимљиво је, са становишта књижевног развоја, да су само неколико 
година раније (1911) сродне слике у Дисовој Тамници критичари одлучно одбијали пре 
као беемислене него као неразумљиве: 

 

                                                 
7 Сабрана дела Милоша Црњанског, књига пета: Проза, стр. 54–55. 
8 Наведено дело, стр. 55. 
9 Наведено дело, стр. 63. 
10 Запазио је то одмах Јосип Кулунџић у приказу који има симболички наслов Рукавице и небо. „Два човека“, 
истиче он, па онда их ближе објашњава: „Рајић, који живи у границама предмета. То је значајно: Рајић 
љуби рукавице, и те рукавице, као симбол предмета, васкрсавају у књизи као кич. – Чарнојевић живи у души 
ствари. То је значајно: Чарнојевић љуби небо, и то небо, са симболиком својих боја, трепти над читавом 
књигом као једна висина изнад редака“ (Kritika, 1921, II, бр. 6, стр. 230). 
11 Сабрана дела Милоша Црњанског, књига пета: Проза, стр. 52–53.183 
12 Кад је те године у Српски књижевни гласник дао песму под насловом Суматра, уредник Богдан Поповић 
понудио му је да напише и објашњење, да образложи своје „вјерују“. Упореди о томе: Сабрана дела Милоша 
Црњанског, књига четврта: Поезија, стр. 213–220. 
13 Прво издање: Милош Црњански, Дневник о Чарнојевићу. Роман, Београд, 1921. О писању и објављивању 
Дневника упореди пишчева сећања: Сабрана дела Милоша Црњанског, књига четврта: Поезија, стр. 204–206. 
14 Miloš Crnjanski, Ivo Andrić: Ех Ponto, у: Književni jug, 1919, III, бр. 8, стр. 362. 
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Да осећам себе у погледу трава 
И ноћи, и вода; и да слушам биће 
И дух мој у свему како моћно спава 
Ко једина песма, једино откриће; 
Да осећам себе у погледу трава. 
 
Тако, рецимо, Бранко Лазаревић, критичар који је иначе с приметном наклоношћу 

писао о Дису, свеједно за исказ као што је „осећам себе у погледу трава и ноћи, и вода“  
каже да није ништа друго него „хотимична двосмисленост, несмисленост и тражена 
мистичности,15 А што је Дис 1911. започео, то је Црњански већ од 1919. у српској поезији 
широко развијао; што је код првога тренутно прозрење у виду чудновате инверзије, када 
песнички субјект себе сама може видети помоћу погледа који имају траве, ноћи и воде 
(што је метафоричка слика о узајамном и присном огледању), то је код другога већ 
целовит програм – с почетка назван етеризам, потом суматраизам – о песничком 
откривању универзалних веза између човека и природе, па и „ једног срећнијег облика 
живота“  управо „у биљу и лишћу“ . 

Песнички програм Милоша Црњанског, међутим, ма колико нам изгледао 
самониклим, у исти је мах и приметно наслоњен на немачки књижевни експресионизам. 
Ко је склон да књижевне појаве посматра на широј дијахронијској мапи, лако ће то 
запазити. Аутор замашне и код нас најзначајније студије о хрватскоме и српском 
експресионизму Радован Вучковић, штавише, износи један у понечем можда и прејак суд: 
„Идеја суматраизма, која се приписује Црњанском, и битно је обележје његове филозофије 
и касније, типично је експресионистичка појава и заснива се на синтези утонијског 
космизма и виталистичког универзализма. Мисао о некој далекој непознатој земљи само је 
једна од многих утонија које је тадашња млада генерација у свету, након стравичних 
искустава у рату, донела са собом  као неки могући модел решења без решења своје 
драматичне ситуације“ .16 Тако, дакле, и индонезијско острво Суматра симболизује у 
истоименој песми, али и у Дневнику, „далеку непознату земљу“ ; представља име 
утопијског простора, око ког се језгре симболичке слике, прозрачне и лаке како то у 
српској лирици може бити ваљда само код Црњанског. 

Но за разумевање Дневника о Чарнојевићу – а видеће се касније да се то односи и 
на Сеобе – посебно је значајна разлика која је већ поменута, а занимљив јој аналогон 
налазимо у философској традицији. Постоји, наиме, у философији прастара подела на 
феноменом и ноуменом, на феноменални и ноуменални свет, од којих је први спољњи, 
непосредно дат нашим чулима, док се други тек мишљу успоставља – као чиста 
интелигибилна творевина. Сада нам пречица аналогије дозвољава да прибегнемо кратком 
поређењу: Рајићев свет упоредљив је с оним првим, феноменалним светом, док је 
Чарнојевићев чиста песничка, сновидовна творевина, па га је стога Црњански и везао за 
приповедачев сан. Јер, нама познати свет – тврди се у Објашњењу „Суматре“  – и судбине 
наше у њему само су један вид стварности, будући да постоје и невидљиве, „досад 
непосматране везе“ , односно узајамне сагласности између човека и природе. Вера у те 
скривене сагласности што, скупа узете, творе општи, необјашњиви и само помоћу 
песничких слика докучиви смислени поредак у природи (и целој васељени), ето то и јесте 
суматраизам. А из тога даље следи да је суматраизам Милоша Црњанског повезан с 
кладенцем из ког су потекле и толике друте, интуитивно нађене, тешко објашњиве а тако 
замамне слике: с језиком, наиме, не само као чуварем нашег знања о стварном свету, него 
још више као посредником у успостављању песнички могућих светова. Песнички 
утопизам је, бар једним делом, увек и језички утопизам. 

                                                 
15 Бранко Лазаревић, Импресије из књижевности. Друга свеска, Београд, 1924, стр. 35–36. 
16 Radovan Vučković, Pоetika hrvatskog i srpskog ekspresionizma, Sarajevo, 1979, стр. 194. 
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Ретки су заправо романи који као Дневник о Чарнојевићу тумачу пружају прилику 
да тако разговетно посматра узајамну зависност слике (или модела) света коју писац 
изграђује и приповедних поступака које при томе употребљава. Несумњиво, у књижевној 
слици света коју код младог Црњанског налазимо постоје – као њен битан део – две 
помињане равни: непосредно видљив свет и „досад непосматране везе“ . Стога у Дневнику 
о Чарнојевићу није случајно изабран поступак удвајања  управо приповедачевог лика, 
дакле онога ко нам приказује све што је у роману приказано. Тиме нам је уједна стављен и 
кључ у руке помоћу ког ваља откључати роман. Постоје, наравно, и други сигнали који у 
истом правцу усмеравају наше читање и разумевање. Тако није случајно, рецимо, ни то 
што дневник који Петар Рајић пише о себи није насловљен Дневник Петра Рајића, него 
Дневник о Чарнојевићу: одговор на питање ко је тај Чарнојевић усмерава читаочеву пажњу 
ка епизоди у којој и долази до удвајања. Познато је да традиционални роман програмира 
наше читање тако што га постепено води ка преокрету или обрту у радњи. У Дневнику о 
Чарнојевићу радња је испрекидана, фрагментаризована, и добрим је делом потиснута у 
задњи план, а улогу обрта добио је Рајићев сан будући да се на његовим границама налазе 
најдубљи уломи (прелазак с једне на другу раван приповедања). И пре и после тога 
јединствен, приповедач се овде удваја показујући тиме да су у њему садржана два 
испреплетена лика, да се у његовоме гласу налази још један глас, и да се у опису који он 
даје налази још један, скривен а дубљи опис. 

Као што се види, нешто ближе посматрање једног издвојеног – али и кључног – 
приповедног поступка већ нас је довело до неких важних особина прозног текста Милоша 
Црњанског. А да су посреди збиља важне особине, у то се није тешко уверити. Ваља се 
само присетити почетних и завршних реченица Дневника. Завршна гласи: „Али ако умрем, 
погледаћу последњи пут небо, утеху моју, и смешићу се“ .17 Да би се исправно разумело 
зашто је небо добило овако повлашћен положај у композицији романа (на самоме задњем 
делу оквира), треба узети у обзир да је оно тако рећи двоструко: у себи садржи 
„суматраистичко“  небо о коме је Чарнојевић у сну шапутао Рајићу (јер само то друго небо 
може бити „утеха“). Такође и почетак романа не можемо читати ни разумети на уобичајен 
начин, будући да и он садржи двојни смисао: „Јесен, и живот без смисла. Провео сам ноћ 
у затвору са неким Циганима. Вучем се по каванама. Седнем поред прозора и загледам се 
у маглу, и у румена, мокра, жута дрвета“ .18 

У четири реченице људски је живот приказан као нешто што нема ни праве сврхе, 
ни дубљег значења. Али у Рајићевоме дефетистичком гласу који овако негативно вреднује 
живот може се разабрати још један, Чарнојевићев глас – он je, како би руски 
кубофутуристи рекли, зауман. Јер у помињању „румених дрвета“  разазнајемо педесетак 
страница касније поменуту „румену биљку“  као симбол сагласности човека и природе. 
Чарнојевић дослућује нови смисао људског постојања: „Осећао је: да је његов живот само 
румене једне биљке ради, на Суматри. И смешио се мирно“ .19 Једино се тако и може 
објаснити зашто Рајић прво каже да му је „живот без смисла“ , а одмах затим – у наредном 
пасусу – изјављује да „мало људи тако слатко и мирно живе као ja“ , јер јесење румено и 
жуто дрвеће „има на мене исто толико утицаја као на Хафиса вино“ .20 

С једне равни 
приповедања потиче један, с друге други вредносни став, при чему се њихов однос може 
описати као однос узајамног допуњавања: што се више бесмисла, немира и узалудности 
осећа на првој равни, утолико се дубље трага за смислом, миром и „утехом“  на другој 
равни. 

                                                 
17 Сабрана дела Милоша Црњанског, књига пета: Проза, стр. 88. 
18 Наведено дело, стр. 9. 
19 Наведено дело, стр. 60. 
20 Наведено дело, стр. 9. Подвлачење је наше. 
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У једном ширем, обухватнијем разматрању – а од њега се овде мора одустати – 
лако би се дало показати како се с краја на крај Дневника о Чарнојевићу кроз непосредно 
дату раван приповедања пробија – негде јасније, негде пригушеније – још једна раван. Ова 
друга, да се послужимо просторном сликом, смештена је испод оне прве. Добија се нешто 
попут текста у тексту. И ако кажемо сада, сасвим условно, да први текст припада 
Црњанском приповедачу (оличеном у Рајићу), онда други припада песнику Суматре 
(оличеном у Чарнојевићу). 

Сложеност прозе Милоша Црњанског свакако долази и због оваквог 
удвостручавања, а у Дневнику је оно очигледно утицало да се приповедач раздвоји на два 
лика. И пошто су та два лика међусобно слична као предмет и његов одраз у продуженом 
(продубљеном) простору огледала, лако je објаснити зашто их поједини интерпретатори 
Дневника недопустиво бркају. Али не само удвојени ликови, него се и штошта друго у 
Дневнику – а исто тако и у роману којим ћемо се овде бавити, Сеобама21 – лако може 
превидети и побркати. Јер у прози Милоша Црњанског често долази до готово 
невидљивог прелаза са једног плана приповедања на други; ауторов говор није јасно 
одељен од говора ликова; нити се опис онога што се лику само привиђа сигурно разликује 
од онога што он доиста види, и слично. Кратко речено, приповедање у Дневнику и 
Сеобама нема за роман карактеристичну диференцираност, заправо рељефност; напротив, 
карактерише га непрекидно лирско варирање и преливање из описа у опис. То поставља 
извесне потешкоће тумачењу; захтева танана, помна разлучивања. 

 

                                                 
21 Овај по реду други роман Милоша Црњанског најпре је у наставцима излазио 1927/8. у Српском 
књижевном гласнику.  Као засебна књига, са знатним изменама: Сеобе. Роман од Милоша Црњанског, 
Београд, 1929. Друго издање такође има већи број измена, али ситнијих, језичко-стилских па се може узети и 
као коначан текст: Милош Црњански, Сеобе. Дневник о Чарнојевићу, Суботица, 1956. 

 


