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САЖЕТАК. Велики рат је био окидач за конституисање српске књижевне авангарде
која је била опозитно и негаторски одређена према традицији, исто-
рији и конвенционалним естетикама и која је проблематизовала све со-
цијалне категорије. Писци литерарне авангарде су посве новом експре-
сијом артикулисали промену свести о свету, метаморфозу наративне
структуре текста и модернизацију романескне форме. У контексту
европске, посебно англо-америчке књижевности, повратак ратника би-
ла је велика тема такозване „изгубљене генерације” Гертруде Стејн
којој су припадали Е. Хемингвеј и С. Фицџералд, али  се и В. Фокнер,
Т. Вулф и Х. Милер баве темом рата и повратка из рата. Највећи песник
српске  књижевности између два рата, Милош Црњански, има надисто-
ријску пројекцију  рата, а повратак ратника сматра најтужнијим до-
гађајем у животу човека. Први српски лирски модерни роман, „Днев-
ник о Чарнојевићу”, пружа метафизичку слику историје и интимистич-
ки схваћену слику ратног света, национа и бића. Рад прати Црњанскову
тачку гледишта на историју и рат преко главног јунака Петра Рајића и
његовог својеврсног двојника Чарнојевића. Поетика овог модернистич-
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ког текста ослања се на фикционализацију факта, метафоризацију ра-
та и естетизацију историје. Поетизацијом стварности путем метафи-
зичког медија свог експлицитног правца суматраизма, велики писац
поручује да савремени Одисеј нема своју Итаку, ни своју Пенелопу.
Његов јунак прати корак историје након Првог светског рата с реми-
нисценцијама на њега и то чини својом индивидуализованом визуром
рата која је метаисторијске природе. Резигнирани пацифиста и разоча-
рани меланхолик, Рајић представља рат потпуно антитрадиционалис-
тички у односу на јунака класичног историјског романа. Визуелиза-
ција догађаја и релативизација рата и хронотопа у лирском дискурсу
Милоша Црњанског омогућују да историја  испарава у поезију, есен-
цију бића и онтолошку раван овог метаисторијског романа. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: историја, рат, суматраизам, биће, метафизика

Прворазре:на, Eолифона, разуђена EоеMика Милоша Црњанско;,
као филозофија живоMа, умеMносMи и језика, Eре:сMавља круну
аван;ар:них мо;ућносMи, узлеMа и еманциEације срEске књи-
жевносMи између :ва раMа и највишу мо;ућу сEириMуализацију
ексEресије мо:ерно; :искурса и сензиKилиMеMа. Мож:а највећи
Eисац наше; језика, међу чеMр:есеMак „изама” у међураMној срE-
ској лиMераMури, намеMнуо се својом EоеMиком сумаMраизма, Eу-
Mем које је изражавао искусMва, сMавове и и:еје своје ;енерације
након Велико; раMа. Колико ;о: Mо Kио лични Eравац је:но; Eе-
сника, сумаMраизам је о:ражавао синMезу сMваралачке криMичке
свесMи срEских инMелекMуалаца и њихове синер;ије с евроEским
хоризонMом мишљења о :рушMву и исMорији. Није случајно ње-
;ов манифесMни MексM „ОKјашњење СумаMре” исEисан у Eрвом
лицу множине. На евроEском и свеMском Eлану, цела Mакозвана
„из;уKљена ;енерација”, како ју је назвала ГерMру:а СMајн, Eро-
KлемаMизовала је и релаMивизовала раMно херојсMво, исMоријске
:еMерминације и :емисMификовала ро:ољуKље и национални
EаMос. Про;оворила је о аEсур:у насиља, Mра;изма и смрMи. Била
је Mо, EосеKно у књижевносMи, ренесанса хуманизма у је:но неху-
мано међураMно :оKа, оKнова и оKјава криMичке свесMи у мо:ер-
ном :оKу. Најчувенији на Mом Eлану на ан;лоамеричком Mлу, Mих
и Eознијих :еценија :ва:есеMо; века, Kили су ЕрнесM Хемин;веј
(З�о,ом оружје), Томас Вулф (Нема 1овра�ка), али и немачки Eисац
Ерих Марија Ремарк (На за1а�у ниш�а ново) и француски ауMор Луј
Фер:инан: Селин (Пу�овање накрај ноћи), као и срEски Eрозни
Eисци Бранислав Нушић (Девес�о1е�наес�а) и РасMко ПеMровић
(Дан шес�и). После Дру;о; свеMско; раMа  ДоKрица Ћосић (Време
смр�и) и Алексан:ар ГаMалица (Велики ра�) Kаве се феноменом
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великих исMоријских EоMреса и EокреMа, Eромишљајући Eози-
цију човека у њему и умеMнички оKликујући исMорију Eрема
соEсMвеном умеMничком :оживљају.

МеђуMим, сMрасни ин:иви:уалац Милош Црњански :расMично
меMаморфира слику раMно; свеMа у сушMинском и формалном
смислу. Ње;ова је мо:ернисMичка Eројекција раMа :екомEонова-
на и :еконсMруисана Eо мери лу:их халуцинација, феномена и
сензација заснованих, у сумаMраисMичкој Eоезији, на сисMему
меMафизичких веза, свељуKави и монизма. ОнMолошка Eриро:а
ове EоеMике је омо;ућила мисMични елевацијски EуM Милоша
Црњанско; ка верMикали, ка езоMеријским :имензијама, ка Eро-
ширењу реалносMи и вишој сMварносMи хроноMоEа ослоKођено;
:аMосMи и винуMо; :о васионских размера. ПоеMика сумаMраизма
је Kила заснована на Mеоријском и есејисMичком сMановишMу и
имала је свој лирски консMрукMивизам. ПоеMика свесвеMа и сеан-
се с космосом, лирска филозофија је:инсMва живих и неживих
Mвари, флоре и фауне и човеково; :уха и KриљанMна симKоли-
сMичка визија осMварени су у лирском :искурсу нарочиMо Eрво;
романа Милоша Црњанско; Дневник о Чарнојевићу(1921) који је
имао слаKи конMакM са сMварношћу и условни хроноMоE. Таква
на:исMоријска Eројекција Прво; свеMско; раMа EоMEуно је Eроме-
нила сMрукMуру срEско; романа. Црњански EосMаје ро:оначел-
ник наше; мо:ерно; романа, како је Mо Mачно EреEознала Иси:о-
ра Секулић у MексMу „Око срEско; романа”. Великим романом
Сео�е (1929) Црњански Mакође еманира свој оMклон о: исMорије и
:рушMвене сMварносMи. МеђуMим, ма:а не најKољи, ње;ов Eрви
роман, Дневник о Чарнојевићу, Eоказује мно;е важне раз:елничке
и EрекреMничке чињенице за EоеMику велико; Eисца. Црњански
је Eо Eрви EуM у исMорији срEске лиMераMуре извршио Eро:ор у
свеEросMорне и свевременске :имензије сEириMуално; Mумаче-
ња сMварносMи и својом моћном лирском има;инацијом креирао
инвенMивни  умеMнички свеM. Два:есеM ;о:ина Eре АлKера Ка-
мија, Eону:ио је лиMераMури сMранца у свеMу.

АуMоEоеMичка свесM Eисца који EоMEуно мења своју свесM о све-
Mу и MексM о свеMу револуционисала је срEску књижевну ексEре-
сију  на Mра;у чувено; Дисово; сMиха „Мој :ух у свему како моћно
сEава”. ИсMоријска сиMуација Прво; свеMско; раMа Eројицирана је
меMаисMоријски, осујећени и:енMиMеM и завичајносM EреMворени
су у а;онију MуђинсMва и Kез:омносMи, а феномени су исEарили у
ноумене. Пакао раMно; искусMва, KајковиMа Mежња за узвинућем,
за о:суMним Kо;ом или неким :ру;им аEсолуMом, за јасMвом,
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учинили су :а исMорија у роману Милоша Црњанско; Дневник о
Чарнојевићу исEари у чисMу Eоезију, у суKлимну ауру сумаMраиз-
ма.

Тема EовраMка човека из раMа EосMоји у свеMској књижевносMи
о: Хомерових времена. Црњански је О�исеју смаMрао највећом ле-
;ен:ом човечансMва, а EовраMак из раMа најMужнијим :о;ађајем у
живоMу човека. Писац у свом Eрвом роману креира новомиMску
Eре:сMаву свеMа у раMу, Eри чему савремени О:исеј нема своју
ИMаку, нема свој :ом ниMи своју ПенелоEу. Доминација ирацио-
нално; и фанMазма;орично; у мо:ерној лиMераMури ослања се на
Бер;сонов инMуиционализам, Ничеов EреокреM вре:носMи, Кјер-
ке;оров суKјекMивизам, Хусерлово са;ле:авање сушMине, Фрој:о-
во несвесно и сан и Елиа:еову есенцију и е;зисMенцију. Милош
Црњански, као и Иво Ан:рић, EриEа:а оним Eисцима који сMва-
рају у ломовима исMорије и у :исхармонији свеMа и које Новица
ПеMковић назива „Mуђинцима Eре: враMима ЕвроEе”, Mвр:ећи :а
њихово сMваралашMво изражава Mра;ичну филозофију жрMве и
цивилизацијски комEлекс ;раничних кулMура (ПеMковић, 1985,
сMр. 30). МеђуMим, Mај Mуђинац је Kио најEревођенији Eисац у
Француској  крајем :ва:есеMо; века.

Лирски MоMализам, еMеризам и ;лоKална Mрансцен:енција Ми-
лоша Црњанско; налазе се у EосеKној EроMоEоеMичкој филија-
цији са „слоKо:ом о: свеMа”, како вели Ра:омир КонсMанMиновић
(КонсMанMиновић, 1983, сMр. 127), :акле и са слоKо:ом о: исMорије
и раMа. Дух оMуђења о: реалносMи Eриво:и ;а нужносMи форми-
рања ново;  умеMничко; свеMа и меMасMварносMи. АEсолуMни и:е-
ализам и MрансEросMорни и Mрансвременски каракMер хиEермо-
:ерних са:ржаја ово; Eисца извршили су MранссуEсMиMуцију
исMоријских :о;ађаја у свеоKухваMни EросMор сумаMраизма. Раз-
;ра:њом канонских и конвенционалних консMиMуиMивних еле-
менаMа романа, велики Eисац је   аксиолошки суверено  изразио
семанMичко ослоKађање и ауMономију лиMераMуре у је:ној кулMу-
ри, указујући на ало;ичносM исMорије, раMа и сMварносMи и своју
независносM о: Mих каMе;орија. Сву хаоMичносM свеMа Црњански
Eриво:и миру и Kез;раничној уMехи меMафизичких EросMора.
Бинарна лиMерарна оEозиција раM – неKо, смрM – свеMлосM, неEо:-
ношљива Mежина EосMојања – лакоћа вакуумско; :уха, функцио-
нише као лирски Eаралелизам и Eоказује анMиMеMски каракMер
Башларово; „нарцизма чисMоMе”, како вели у својој књизи „Пое-
Mика EросMора”. УMоEијски EросMор EанMеизма Милоша Црњан-
ско; Eо:разумева ваз:ушну сферу као Eримарну маMерију коју је
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мо;уће насMаниMи аMомима сумаMраизма и осMвариMи EревраM у
осећању, мисли и језику. ПроKлемска EоеMика меMаисMоријске
слике свеMа није само моMивска ни сMилска оријеMација и Eроме-
на, није само сMав Eесника о EовраMку из раMа, ниMи само мла:а-
лачка фасцинација, већ EоеMско-филозофска Eројекција живоMа
Eесника, лиMерарна рели;ија велико; Eисца који је својом  новом
ор;анизацијом MексMа осMварио коначну мо:ернизацију и сEири-
Mуализацију романескно; :искурса. Писца не занимају Kанални
оквири и раMне чињенице. Ње;ов је EрисMуE исMорији  инMимис-
Mички и она је Mрансформисана у личну визију Eесника. Из оE-
шMе; Kесмисла свих и:еоло;ија и из оMEора раMној аEокалиEси
насMала је меMафизичка о:Kрана умеMничко; Kића и лиMерарна
визија Kу:уће;, мо;уће;, слоKо:но; човека за ко;а исMорија није
Eоуз:ан ауMориMеM ни :оминанMан елеменM EосMојања. Писац ар-
Mикулише  свој Eо;ле: на раMну сMварносM. „ПошMо уKисмо све,
MреKа :а нађемо нешMо ново”, вели Црњански ;оворећи о Ан:ри-
ћевом :елу Ex ponto. Писац уки:а сеKе као социјални суKјекM и
својим скоком изна: времена и саме књижевне кулMуре EосMаје
умеMнички суKјекM.

Велики раM је осMавио :есеM милиона мрMвих Mелеса и :ва:есеM
милиона скрханих и EреоKражених :уша и више нишMа не може
осMаMи Eо сMаром, EосеKно у књижевносMи, Eоручује Црњански.
Из Mра:иције MреKа узеMи само оно шMо није конзерваMивно и шMо
не сEречава развој књижевносMи, јер свака :оKра мо:ерносM је:-
ном EосMаје :оKра Mра:иција, уколико умеMник су;есMивно креи-
ра соEсMвени Eоре:ак у Eромишљању Mе Mра:иције. ДоKа велико;
лу:ила Велико; раMа изазива и чак захMева велику књижевну ре-
акцију и велики EревраM у сMрукMури романа. Роман Милоша
Црњанско; Дневник о Чарнојевићу Mра;а за ЛајKницовом мона:ом
смисла у разореном свеMу, а она се може наћи само у вишој, Eара-
лелној меMасMварносMи, у неименљивом EросMору изна: ово;а
свеMа. Тако насMаје руEMура, лирски у:ар на романескни језик
коју је Црњански извео са си;урношћу EоеMско; :емијур;а ново;
свеMа. У раMном свеMу он формира свој EокреMни Eразник слика и
калеи:оскоE Eојава. ИсMорија је EоMиснуMа у Eоза:ину књижевне
Eозорнице, а у Eрвом Eлану се налази :рама Kића и ње;ова меMа-
исMоријска измешMеносM у соEсMвени онMолошки EросMор. Тај
скок изна: раMне кланице ЕвроEе и кукавичје; ;нез:а свеMа и Eо-
сMављање у Eозицију усEомене на раM, Црњански је извео и у „Ем-
Kаха:ама” и „Ко: ХиEерKорејаца”. ОMкриће сеKе као химере у
раMу Eре:сMавља лирску EроMивMежу сMрахоMним сликама реал-
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носMи. ОEсесија на:наравном и алMернаMивном сMварношћу во:и
Eисца Eреко РуKикона свеMа. ДеконсMрукција свеMа у раMу во:и
реконсMрукцији умеMничко; EореMка романа. Тај коноMаMивни
каракMер MексMа романа на релацији раM – сумаMраизам омо;ућа-
ва Eозицију креMања у мировању којом се ;лавни јунак ПеMар
Рајић оEире EриMиску велико; механизма раMа и оMискује у на:-
реално. Солилоквиј Рајићев је ;оMово целим Mоком романа усMва-
ри ауMорски ;лас, колико и нараMор и  књижевни лик. ЛичносM
Црњанско; и лик Рајића су и:енMични. ОKојици раM Eре:сMавља
ружан сан или сећање на ;рмљавину MоEова у Пољској и Гали-
цији. ДемаMеријализацију раMа и овлашну визуелизацију исMо-
рије Црњански ће оKјашњаваMи и касније, EосеKно у :елу Ко� Хи-
1ер�орејаца, Mвр:ећи :а нема никаве разлике између сMварносMи
и сна у очима оно;а ко ;ине или осMане жив у раMу. Током исMо-
ријских ломова, ка: се ;ео;рафска карMа мења, ка:а „коме:ијанM
случај” о:лучује о живоMу и смрMи, Eисац је:ини смисао ви:и у
Mрансцен:енцији и меMафизичкој Eројекцији свеMа, у Mранслу-
нарном књижевном луку ка EеMој :имензији и EлаMоновском
злаMном Eресеку. 

„Први свеMски раM је Eокварио живоM и мла:осM, а Eрича о раMу :аје
му слику раMа која је сиMна, али њему занимљива, у малом секMору,
као калеи:оскоE Kесмислених и Mућних и веселих, и језивих и
смешних слика”, Eише ауMор у :елу Ко� Хи1ер�орејаца (Црњански,
2012, сMр. 78–79).

У EосеKном ви:у лирско; Eара:окса, несрећа и Mежина раMа се
крисMализују у сан сMварнији о: зKиље, у усEомену о раMу, како
Kи се освојила  и Eримила ње;ова Mра;ичносM. Цела свеMска исMо-
рија Mо;а :оKа EосMаје је:на варијанMа сна, Eерсонална унија свес-
Mи Eисца и раMне сMварносMи. Рајић ослушкује ;овор :аљина и ;о-
вор свеMлосMи и Eовлачи се из искусMвено; EросMора у
неискусMвени EросMор, из исMорије :рушMва у исMорију Kића,
вођен уKеђењем :а је само Mако човек „већи о: само; раMа, онај
који је мо;ао све EреEлавиMи ширином, Mамом и :уKином”
(Црњански, 2012, сMр. 1). НеEресMана MрансEозиција Kића соEсMве-
ну фаMамор;ану сре: раMне EусMоши Eоказује као консMанMну
Mежњу Eисца :а освоји, савла:а и Eо:несе сMварносM. У раMу, Eи-
сац је изложен :ирекMном :ејсMву смрMи и као човек и као сMвара-
лац. Ви:и како ишчезава чиMав је:ан свеM и чини  му се :а више и
није на овом свеMу, као човек Шкловско; који није на свом месMу.
ОMклон Eисца о: ово; свеMа омо;ућује сMање у коме све није ни
сMварносM, а није ни сан, већ Eорицање сMварносMи и њен симу-
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лакрум, имиMација живоMа :ок Eакао не Eрође. Биће је у заMоче-
нишMву је:не Eрину:не сMварносMи, MранзиMне и фра;менMарне,
а она је сасMављена о: крхоMина исMорије, Eри чему Eисац из Kро-
:олома и амKиса у;рожавајуће  е;зисMенције сEасава само :ухов-
не Mековине есенције. Изна: равни исMорије, Црњански сMвара
есMеMичку ауру сво; свеMа. И уEраво Mај Eролаз ка неKу, Mа уска
враMа ка АMланMи:и свеMа Mражи ПеMар Рајић, узалу:ни војник и
излишни херој, Kу:ући :а је сваки раM неEојмљива заKуна и ци-
вилизацијска ;решка. У великом раMу Јунак Милоша Црњанско;
во:и свој мали раM, усEосMавља Eроцес Mражења смисла у нишMа-
вилу раMа ка:а је љу:ско месо MоEовска храна. У свом лирском
синкреMизму и синMеMизму Црњански ће реинкарнираMи свој
свеM на:исMорије и Eисаће сEрам смрMи, Eоказујући :а је:ино
реч умеMничко; :уха може KиMи ривал сMра:ању и Kесмислу. Ли-
це у лице с раMом, ова анMираMна лиMераMура инMе;рише раM у
свој лирски ор;анизам, лишавајући ;а ње;ових ужаса. ЛиMерарне
Eоруке ово; романа Eоказују ин:иви:уални :рушMвени комен-
Mар, ;рађанску Eозицију и криMичко-иронијски умеMнички сMав
велико; Eисца. На:раMни Рајићев свеM је Eара:и;ма резервно;
свеMа Kу:ући :а онај сMварни у;рожава човека. Ње;ов ;лавни Mок
свесMи је инMимисMички, из визуре и EерсEекMиве је:инке. ИнMе-
лекMуална суKлимација ;енералне и:еје о на:исMоријској Eројек-
цији свеMа осMварена је у Eсихолошком хроноMоEу само; Eисца, у
коме је усEосMављено власMиMо усMројсMво саMкано о: сна, аE-
сMракције, лиризма, :уха и симKола. Меан:рирање неформалне
EоеMике Милоша Црњанско; не само :а  :емисMификује уKеђење
о сјајној EрошлосMи, Eоказујући :а је она лаж, (како каже у Eесми
„СEомен ПринциEу”), већ EоMврђује :а је и раMна са:ашњосM лаж
која узрокује сломљено;, EомеMено;, анMираMно; човека из-
;лоKљено; из сMаро; ре:а сMвари, који мора :а реформише своју
свесM и креира аMомизирану, вирMуелну, суKјекMивну сMварносM. 

Прва реченица романа Дневник о Чарнојевићу – „Јесен и живоM
Kез смисла” као и  EиMање „Г:е је живоM?” о:носе се не само на
војника који Eише Eосле раMа, већ на оEшMу рези;нацију и мелан-
холију је:не Eре:раMне ви:ов:анске ноћи 1914. ;о:ине „расEа-
љене о: је:но; леEо; уKисMва” које је извршио човек чу:но; име-
на, сасMављено; о: „Eринца и архан;ела”. УKрзо већ моKилисан и
у раMу, ПеMар Рајић Eоказује своју на:исMоријску EерсEекMиву:

„Оне крваве, црвене, MоEле шуме, неEре;ле:не Eољске шуме, ка-
ко ме уморише. Војник сам, а нико не зна, шMа Mо значи. Али, у овој
Kури шMо је заврMела мозак свеMу, мало је љу:и који Mако слаMко и
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мирно живе као ја. Вучем се Mако о: ;ра:а :о ;ра:а, и шеMам се Eо:
овим јесењим :рвећем руменим и жуMим, које има на мене исMо
Mолико уMицаја колико на Хафиса вино.

А заMвор, и вежKе, и касарна смра:на, вашљива и црна, Mако ме
мало :ира. Ја сам заљуKљен у во:е ове, и :рвеће иза Kе:ема, које се
;уKи међу Kарама жуMим и зеленим, крај којих је Mрава Mако мека,
оEржена и MоEла. И волим свој живоM чарју, коју сам осеMио лане,
ка: сам се враћао из оних KлаMних, мла:их, Eољачких шума, ;:е су
онолики осMали Eо:ерани и крвави, са разлуEаним челом. И Eун
усEомена, ја их Eишем Eоносно, као Казанова за оне, који су ;орели
у Eожару живоMа, и који су сасвим разочарани. У мрачним ноћима,
Eо малим кућицама и колиKама, ;:е се нађох на сMражи са неколи-
ко момака, ја Eишем мно;о шMа, че;а се нера:о сећам” (Црњански,
1984, сMр. 7).

У :аљој романескној нарацији Рајић исEове:а сећање на Eриче
о свом рођењу и усEомене на мајку.  ЧесMо је и у :еMињсMву Kежао
о: куће, скривајући се у  жуMим Mравама, међу жаKама и ;олуKо-
вима у околини. У Mаквом свеMу раних ја:а формирале су се Mе-
жња и чежња ка :ру;ом EросMору среће, како вели ПеMар Џаџић у
својој исMоименој  књизи. Рајић још у :еMињсMву није мо;ао :а
сEава. Не:осMаMак сна Eроизвео је сневање на јави, а инсомнија у
Eсихолошком смислу указује на осеMљиву љу:ску Eриро:у која
је склона фанMазма;орији и Eомереној визији свеMа. Рајић ће за-
EисаMи, слично уво:ном MексMу Џона Дона у роману ЕрнесMа Хе-
мин;веја За ким звоно звони: „Чим Kисмо ми :ошли кући из Mуђи-
не, зазвонила Kи звона. Чинило ми се, :а Kаш мени звоне”
(Црњански,  1984, сMр. 12). ПуM Eрема Eоложајима аусMријске војс-
ке, у коју је моKилисан, EамMи као окуEљање у „Mихим ма;лама
ав;усMовске зорњаче, Eо: руменим оKлацима”. РаMна :ејсMва
Рајић Eеснички EерцеEира из сумаMраисMичке визије – „ТреEе-
рило је лишће на киши Mана:и” (Црњански, 1984, сMр. 15). „Али зо-
ре, зоре су :ивне. Шуме злаMне, мла:е, :оKре моје ;алицијске шу-
ме… ХMели смо :а сEасемо свеM – ми словенски ђаци. Ко зна?
Мож:а ће све је:ном несMаMи у умеMносMи” (Црњански, 1984,
сMр. 16). ИсMорија руске :уше, Eољске шуме и снови:овни Eризо-
ри леK:е на: раMним :ешавањима EоEуM ма;ле коју заувек уносе
у :ушу. РаMне слике ви:и муMним очима, :ок EамMи расEеване
во:енице, сMрасно сунце на рукама, мла:и љуKавни живоM који је
и;рао у њему: 

„Ко си Mи, :ивна, леEа, сMрасна, међу о;ле:алима и чашицама у
сумраку кафане? Ах, не ја нећу MеKе, Mамо наEоље хоћу, :а изађеш.
Гле:ај, јеси ли ви:ела оне Kунаре, ах :а чујеш како љуEко роморе,
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како нежно Eљускају.  Мени је чисMо жао шMо нисам умро, али Mо
чини јесен. То млако сунце шMо Mече Eо кућама Kелим и чисMим.
ШMа хоће оне шуме о: мене, ено, Mамо иза Kр:а оне ме зову, оне се
весело смеју са мном, ЗашMо ја Mако нежно :ирам зи:ове? Ку:а
и:ем, ја нико; немам у овом ;ра:у, ја не знам EуMа. Ко ме воли, за-
шMо ме ;ле:ају Mако ови сMари љу:и?… Зашли смо у црну шуму са
руменим врховима. Лишће је Eа:ало на нас, а месечина румена ли-
ла међу :рвећем и :ово:ила :о суза, :о нежносMи Kолне, љуKио сам
је, као :а нико; немам сво;а на свеMу целом осим ње” (Црњански,
1984, сMр. 20–21).

МеMаисMоријска Eројекција романа Eо:ржана је и :ефинисана
и:ејом о еMеризацији Eриро:е у оквиру и:еје о сумаMраизму као
EросMору највеће слоKо:е и креације. У њему је Eримарна EосMој-
Kина Eриро:но; човека неороманMичара. Тако насMаје арMизам
Милоша Црњанско; који се не ви:и, Kу:ући :а је у ваз:уху. Пе-
сник креира анаксименовски ваз:ух и у њему ви:и оно шMо :ру-
;и љу:и не ви:е – је:инсMвену Eројекцију свеMа велико; Eисца.
СвеM раMа и свеM Eесме  MранскриKовани су у свеM ваз:уха, у визи-
јама лу:им на: Римом, Паризом, КамчаMком са Балзаком и Боли-
варом. Пун Kо;аMе, меке, Eло:не KанаMске Mу;е и равничарске се-
Mе, Рајић је оMуђен, али слоKо:ан у својој на:исMоријској слици
;енерације војника у раMном Kесмислу:

„НиMи сам чији, ниMи имам ко;а, ни KраMа,  ни слу;е, ни ;осEо:а-
ра. Они ме ви:е увек вечно ве:ро;, нека: реMко уморно;, скоро увек
насмешено;, ничије;. Ни вере, ни мира, ни кућишMа, ника: ниче;а.
Ја Eричам Mо Mихим и мокрим, EролеMњим улицама, Eо во:ама и
;ра:овима жуMим о: јесење; сјаја о њој виMкој, Kле:ој, чисMој и ма-
;ловиMој, о њој, о мла:осMи… И Mако сам се ослоKо:ио и о:ро:ио о:
све;а. И нишMа ме више не везује ни за :оKро ни за зло. Ја :ржим мој
мали живоM сав EоMрешен и уEлашен у рукама, чу:ећи му се, као
шMо :ржи црни евнух EрсMен сулMаније у рукама :ок се она куEа.
Он је у мојим рукама а није мој… ШMа је нама уKиMи Mри милиона
љу:и? Ми смо слоKо:ни и знамо: :а је неKо сву: на свеMу исMо и
Eлаво. Дошла је смрM још је:ном, као нека:а :авно, а :а ли ће иза ње
:оћи слоKо:а. Бићемо слоKо:ни и смешни. Све је EроEало, али ће се
Mо урликом рашириMи о: је:но; океана :о :ру;о;. Замишљена и
Kле:а лица, сва Mа лица, све Mе ;орке, мушке уморне ;лаве, ка:а се
Kу:у враMила са крвавих неEре;ле:них ;раница, Kиће жељне оно;,
шMо је :оса: смело само Kиље и шуме и оKлаци. Научили смо :а
Eијемо живоM :уKље но ика: о: ка: свеM EосMоји. НишMа нема смис-
ла, све је EроEало у ове Mри ;о:ине. СMраховиMо, уEлашено, Eажљи-
во ја ;ле:ам у њима живоM и :ржим ;а рукама које :рхMе, и ;ле:ам
око сеKе шуме и EуMеве и неKо” (Црњански, 1984, сMр. 22–23).
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За Рајића је цео Велики раM Mражење слоKо:е као смисла.
С осмехом Mуђина и о:суMношћу Мерсоа ка:а му умре мајка, он
леK:и у соEсMвеном свеMу илузија и визија: 

„Срце Eрне, усе:не какву звез:у, шMо Eролеће Eа:ајући, и сMрмо-
;лави се :оле, Eа:не Eре: нас, :ижемо ;а и ;ле:амо ;а, а оно се сме-
ши… Лежемо и узимамо ноћ Eуну звез:а на ;ру:и, срце не куца ви-
ше, куцају усEомене. Бла;е, уморне руке мрсе се са Mравом и међу
EрсMима навире земља, шMо има :ах EусM и Kескрајно Eун Mаме…
А :алеко иза Kа;рења, не;:е :алеко чак ;:е су Eоља мрка и сјајна
као Kакар, сMоји је:но усамљено :рво на ви:ику, сMоји већ ;о:ина-
ма ;ле:а мене и :имњаке моје куће. Срце ћуMи а куцају усEомене”
(Црњански, 1984, сMр. 24).

Рајић се менMално :исMанцира о: раMа и ње;ов „Eлач на: веша-
лима” уKлажен је ма;лом усEомена. Такође, све жене у Рајиће-
вом живоMу, мајка, жена, љуKавница, изазивају у њему мучнину
и осећање неEриEа:ања. Као :а између њих и ње;а EосMоји неки
меMафизички зи: који не :а :а се Eовеже с њиховим свеMом: „Ја је
не љуKим. Ја љуKим неKо, моја љуKав је Kла;а, у сну, и неEролаз-
на” (Црњански, 1984, сMр. 42). Или: 

„А зар није љуKав само лишће? Ја Mако мало волим љу:е, а лишће
ме Mако :оKро умири. Мој живоM зависи о: ње;а. ОMишао Kих неку:
у жуMо лишће ко зна ку:а. А ка: Kи неко Eлакао за мном, ја Kих на-
Eисао карMу: ЗKо;ом, и:ем :а оз:равим” (Црњански, 1984, сMр. 44).

Цео Црњансков роман је не;ација оKјекMивно;, EоеMизација
факMа, есMеMизација реално; и :емиMоло;изација раMа. ГеоEоеMи-
чки, он ;овори о аEсур:у Прво; свеMско; раMа. Биће у раMу је Kиће
Kез сеKе. Чак и ро:ољуKље, Mако важно као каMе;орија у исMорији,
EосMаје реMорична флоскула и фраза – „у Mо :оKа ја сам ;оворио
само о криMским сMуKовима и ро:ољуKљу” (Црњански, 1984, сMр.
48).

За ПеMра Рајића не EосMоји је:на, линеарна сMварносM, ни хро-
ноло;ија :о;ађаја – EосMоји само :ух у соEсMвеној сMварносMи и
свесM о Eолифоном, свеколиком смислу умеMносMи. Као :а фор-
мулише сву ма;лу у ;лави анMираMне ;енерације, као :а :ефини-
ше све нео:ре:иве каMе;орије и е;зисMенцију и есенцију човека у
раMу, Рајићев анонимни EријаMељ, који је :војник или :уEла екс-
Eозиција Kића осMварено; је:ино у ваз:уху и EокреMу, на EиMање
Eијано; :рушMва је ли EлаMонисMа, син:икалисMа, анархисMа, ни-
хилисMа, о:;овара – Ја сам сумаMраисMа. ОMац Mо; анонимно; :ру-
;а је Е;он Чарнојевић (асоцијација на сеоKе је оEшMа и нома:ска),
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а све је :о;ођено у сну у коме је Рајић сMекао KраMа исMомишљени-
ка о Kу:ућносMи СрKије и меMафизичким сMварима: 

„Је:нако је Eричао о неKу… Мислио је о мла:осMи и Eричао ми за-
мишљено, као мој живоM. Ту је море Kило неке зелене Kоје као Mрава
у Eролеће, он је :у;о шаEуMао о Mој Kоји… После је оEеM Eричао о
неким руменим Eру;ама на неKу и :оказивао ми :а су му оне Eока-
зивале EуM, и :а је Eлакао о: ра:осMи ;ле:ајући их, а ника: :оMле
заEлако није. Све је Mо Kило Mако чу:но, али ја сам мислио :а сам
засEао,  но се Mр;ох и ви:ех ;а како сMоји Eре:а мном са свећом у
руци и шаEуће ми свеMлећи ми у лице: НеKо, неKо” (Црњански,
1984, сMр. 51). 

Као Eрави херој ово;а романа, али не раMни, већ сумаMраисMички,
ваз:ушни, као афекMивни Бајрон у Великом раMу, овај анонимни
лик, мисионар сумаMризма, :олази кроз еMар ово; романа и за-
клања целу раMну слику сMрахоMа и хаоса.  Рајић сам, Mакође љу-
Kавник неKа и језика, као Eисац сам, о:нос Eрема раMу и исMорији
:ефинише овако: 

„У сMарим мрMвим речима волим своју су:Kину, у оKлацима мисао
мо; сMолећа, а у осмеху моме скамењену сна;у ро:а мо;” (Црњан-
ски, 1984, сMр. 59). 

Смисао и аEсур: ;лавни лик и ње;ов Eисац ви:е овако: 

„И :ок ми лечник Eо саMове Eрича о узроцима раMа, ја осећам :а
ћу умреMи сенMименMално као ;лумац. Не знајући шMо ме ро:и мај-
ка и не мо;авши учиниMи ником :оKро, најмање сеKи. Ах, :а мо;у
:а се враMим Mамо ;:е MоEови ;рме и :а кроз Русе о:ем :алеко не-
ку: на ’Новију Земљу’, Mамо, ;:е је ле: зелена во:а Eлава Eо: ле-
:ом, сне; румен. Ах, Mамо Kих о: силних Kоја занесен за;ле:ао се и
заKоравио све… Био сам из;уKио везу и смисао љу:ских :ела и ус-
Eомена. Све се Mо измешало у мени. Ко зна шMа је живоM… У мени
Kеше неки умор, умор који нема ни узрока ни ;осEо:ара” (Црњанс-
ки, 1984, сMр. 60–61). 

СреKрним луком из своје Eоезије Црњански је оKручио своју Eое-
Mику у роману све:ену на оKлак изна: раMа, на  сEириMус умеM-
носMи. Цар Душан и војво:а Мишић и милион срEских умрлих
:уша Mакође су у :уху вечносMи, сEашени о: неEраве:не исMо-
рије. Доћи ће леEше сMолеће, Eоручује Црњански. Те 1921. ;о:ине
Eесник и не слуMи :а :ва:есеMо сMолеће Mек носи разарања и :е-
хуманизацију. ПосMају Eророчке речи ње;ово; ПеMра Рајића: „Ни-
ка: нисам мислио :а ће А;амемнон шеMаMи Eо мом завичају”
(Црњански, 1984, сMр. 75). ПанслависMички, космоEолиMски ка-
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ракMер ово; лика врхуни се у визији EоMEуне релаMивизације ис-
Mорије и :ивинизације :уха: 

„Ка:-ка: ми се чини :а ћу оз:равиMи, у:арим весело веслом а
во:а се насмеје, ласMе ме луEе Eо ;лави, Eа се Eреврћу Eо сунцу…
Данас умиремо за црни сMе;, суMра за Kели, а EрекосуMра за шаре-
ни… Ја и:ем у лишће Eо;рKљено и уморно. Звони, ах увек звони ка:
сам ја у Eољу. Ка: Eрне Eо која EреEелица, ја се сеMим земље у Mуђи-
ни и Eоле;нем уморно Eо класју или Eросу. ЖуMо лишће ће нас
сEасMи. Па:не ноћ, месечине меке, свеMла чела лежу Eо Kунарима,
EросMиру ноћ. Сви смо је:наки. Сву: је моја оMаџKина. Сву: има љу-
Kави јер сву: има Mраве и жиMа и лишћа увенула. Са јаKланова шу-
шMи ново лишће, а ка: Eревучем руком Eреко чела хла:на, мени је
;орко жао, не љу:и, не;о лишћа, лишћа” (Црњански, 1984, сMр. 77). 

После:ња реченица романа као :а се насMавља на Eрву. „Али ако
умрем, Eо;ле:аћу Eосле:њи EуM неKо, уMеху моју, и смешићу се”
(Црњански, 1984, сMр. 82). ЗаMворен је Kескрајни Eлави кру; са
звез:ом у њему, који је и симKол Сео�а, највеће; романа Милоша
Црњанско; и је:но; о: највећих романа исEисаних на срEском је-
зику. 

„Ако Eо;ле:амо значење основних симKола Милоша Црњанско;
у овом роману, ви:ећемо :а звез:е означавају EрисусMво Kо-
жансMава, вечно, неумируће, највише :осMи;нуће, ХрисMово рође-
ње, :а је неKо Mрансцен:енција, сувереносM свемирско; EореMка,
:емијуршки закон висина, :а је река EроMок свеMа у манифесMа-
цији, макрокозмичка оKласM Kожја, EовраMак изворишMу и ПРЕЛАЗ –
као Ан:рићев мосM. СимKолика кру;а,  Eре:сMавља универзални
знак свеукуEносMи, EрвоKиMно Eриро:но савршенсMво, соEсMво, Eо-
чеMак и крај у је:ном, соларни циклус, исEуњење, Бо;а. То исEу-
њење ко;а на земљи нема, Mај заносни Eојам о EролазносMи, који је
највиши сMеEен EеснишMва у EоеMици Милоша Црњанско;, ишли су
у овом роману ;овором емоција, ексMаMичко-:ионизијским схва-
Mањем умеMносMи, у оквиру Kла;о;  исMоријско; конMексMа с којим
се сукоKљава ин:иви:уална свесM” (Ан:рејевић, 1998, сMр. 31).

ОKа романа су ;оMово изузеMа из исMоријско; конMексMа и EраMе
онMолошку :ијахронију Kића у раMу.

РелаMивизација сMварносMи и ле;иMимизација меMасMварносMи
у сMрукMури романа осMварена је EоеMизацијом раMних факаMа и
Mрансцен:енцијом исMорије у синMеMизованој лирској слици у
оквиру романескне сMрукMуре. Тај жанровски хиKри:  и EосMуEак
EоеMизације Eрозе  Kио је Eионирски за срEски мо:ернисMички
роман. Цео Mок романа је смешMен у меMафизички, аMомизирани,
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расEрскавајући EросMор који је укључен у је:ињење сумаMраи-
зма. МеђуMим, Mо никако не значи :а је овај роман саMкан о: еле-
менаMа ваз:уха, Eосве ла;о:ан, семанMички Eрохо:ан  и је:но-
сMаван за разумевање и Mумачење. УEраво ње;ова аморфносM,
асоцијаMивносM и сMрукMурна расуMосM, инMерMексMуалносM, :ија-
хронијска и EросMорна Eромрежавања, укршMање оKјекMивне и
суKјекMивне сMварносMи, функционишу  као синер;ијска мрежа
умеMничко; MексMа у конMексMу раMа, Eоказујући лирске и  нара-
Mивне моћи Милоша Црњанско;. Инверзија EоеMско; и Eрозно;
:искурса и њихова филијација, о:носно нарација Kез :исMанце
о: Eоезије само; Eисца, :ово:и :о Eрожимајуће; :ејсMва оKа и
креирања на:исMоријске суEсMанце романа. 

Иако је о књижевном :елу Милоша Црњанско; наEисано Eреко
Mри:есеM сMу:ија и велики Kрој MексMова још увек ни EриKлижно
нису исцрEљене меMо:олошке и херменеуMичке мо;ућносMи Mу-
мачења ово; велико; :ела. Никола Милошевић је оKјавио сMу:ију
у којој анализира значај романа Милоша Црњанско; за срEску
књижевносM. Алексан:ар ПеMров размаMра о:нос Eоезије велико;
Eесника и наше; EеснишMва у :ва:есеMом веку. ПеMар Џаџић :е-
финише EросMоре среће у роману велико; Eисца. Новица ПеMко-
вић Eоре:и Сео�е са романом Нечис�а крв Борисава СMанковића.
Мило ЛомEар инсEираMивно Eише о крају романа Милоша Цр-
њанско;. Зоран Аврамовић се окреће коноMацији књижевносMи и
EолиMике у :елу Eисца. МеђуMим, велика књижевна Mековина као
шMо је  лиMерарно :ело Милоша Црњанско;, које Kи MреKало на
сMу:ијама књижевносMи изучаваMи као EосеKан Eре:меM, захMева
и велику сMалну комKинаMорику и Eлурализам EрисMуEа. Очи-
;ле:но је :а ово :ело ну:и РуKикову коцку сMилско-семанMичких
и есMеMичко-аксиолошких елеменаMа и EосMавља највише, још
увек неEревазиђене  лиMерарне сMан:ар:е и  умеMничке вре:-
носMи.

Велики Eисац у овом роману Eре:сMавља инMросEекMивну сли-
ку свеMа и унуMарње;, неви:љиво; зKивања. У квинMесенцији сво;
еMеризма, иронично и фанMазма;оријски у исMи мах, он лиMерар-
но Kрише све ;ранице ово;а свеMа и реалне исMорије и исEове:а
соEсMвену исMорију Kића. Црњански је у свом роману Eре:сMавио
начело EсихоаналиMичке „слоKо:е свесMи” и симKоличку реал-
носM која означава сMварносM Eаралелну с исMоријским :аMосMи-
ма. Велики Eисац је имао амKиваленMан о:нос Eрема реалносMи
и Kио је :исMанциран о: исMорије којој је EриEа:ао и коју је  разу-
мевао као  оKјекMивни   Eре:ложак за лиMерарну фикцију. Тај оM-
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клон о: сMварносMи и оMEор Eрема њеним суровим манифесMа-
цијама у раMу он формулише и чувеним синMа;мама из Сео�а ка:а
;овори о раMу – „Eо Mуђој вољи и за Mуђ рачун”. ИсMорију изје:на-
чава с „коме:ијанMом случајем”. Ма:а Kио;рафија и каријера Ми-
лоша Црњанско; јасно указују на ње;ову верзираносM у :омену
исMоријских :о;ађаја и несумљиво лично учешће у :иEломаMској
акMивносMи СрKије Mо;а :оKа, у књижевно-исMоријском и Mеориј-
ском Eо;ле:у, Дневник о Чарнојевићу је највећим својим :елом
Eројицирао живоMне и исMоријске чињенице у умеMичку сферу
сумаMраизма и више реалносMи. Сам ауMорски MексM ово; лирско;
романа Mо EоMврђује својим неEорецивим лиMерарним арMефак-
Mима. Полифона и сMрасна суKјекMивносM велико; Eисца креира
аEсMракMну слику сумаMраизма, Kу:ући :а исMоријски и раMни
конMексM EоMEуно у;рожавају човекову есенцију и е;зисMенцију.
Овим  романом и нарочиMо осам ;о:ина касније оKјављеним Сео-
�ама, Црњански EосMаје ро:оначелник мо:ерно; срEско; романа
и сиMуира се међу маMичне Mокове Eромена EоеMичких Eара:и;-
ми у националном и евроEском конMексMу.
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SUMMARY MILOŠ CRNJANSKI’S METAHISTORICAL PROJECTION OF WAR

 The Great War triggered the establishment of the Serbian literary
avant-garde, which was determined against tradition, history, and
conventional aesthetics. With a completely new expression, writers
of the literary avant-garde articulated the change of consciousness
about the world, metamorphosis of the narrative structure of the
text, and the modernization of the novelistic form. 

In the context of the European literature, as well as the Anglo-
American, the return of the soldiers from the war was the prominent
topic in the works of the so-called "Lost generation" (Gertrude Stein,
E. Hemingway and S. Fitzgerald). The themes of war also occupied
writers such as W. Faulkner, T. Wolfe and H. Miller.  

The greatest poet of the Serbian literature between the two world
wars, Miloš Crnjanski, presented the suprahistorical projection of
the war and considered the return of the soldiers to be the saddest
event in a man’s life. The first Serbian modern, lyrical novel, "Journal
of Čarnojević" (Dnevnik o Čarnojeviću), gives a metaphysical picture of
history and intimately understood picture of the wartime world,
nation and being. This paper follows Crnjanski`s views on history
and war through the main character, Petar Rajić, and his counterpart
of sorts, Čarnojević. Poetics of this modernistic text rests on the fic-
tionalization of fact, metaphorization of war and aestheticization of
history. As a resigned pacifist and disappointed melancholic, Rajić
perceives the war completely anti-traditionally in comparison to a
hero of a classical history novel. Visualization of events and the rela-
tivization of war and chronotope in the lyrical discourse of Miloš
Crnjanski allow history to disperse into poetry, into the essence of
being and the ontological plane of this metahistorical novel.

KEY WORDS: Miloš Crnjanski, history, war, sumatraism.


