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Стојан Бербер је опредељен за специфичан аспект изучавања личности и 
дела Милоша Црњанског, али ћемо погрешити ако на основу тога пишчев метод 
означимо као типично биографски. Аутора у књизи „Црњански – пролегомена 
за патографију” занимају генетичке и психолошке црте писца, дакле, наслеђено, 
стечено и доживљено. Бербер настоји да испод докумената о ствараоцу представи 
човека који се звао Милош Црњански. Прави је интерес писца питање стваралачке 
личности.

Из позитивистичког реквизитарија Бербер бира само оне инструменте ко
јима се може утврдити скуп услова који су довели до конституисања оног „невид
љивог” у писцу, што је манифестовано у стилским особинама и поетици Милоша 
Црњанског. Ниво проучавања димензије књижевника Милоша Црњанског одређен 
је у границама између емпиријске личности Црњанског и његовог дела. Бербер 
утврђује да „хомо скриптор” није једноставан, да његово надахнуће има извориште 
у генетском и подсвесном.

Одговор онима који сматрају проучавање пишчевог живота небитним, да 
је сам Црњански. Тврдњи да је важно гледати дело уметниково, али и његов жи
вот, песник је додао: „Ја мислим да једно не иде без другог.” Стојан Бербер се 
придржава овог песниковог наука. Опрезно истичући да у овој студији може бити 
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„релативизма и субјективизма”, као и у другим књигама о Црњанском, Бербер 
открива управо њене најважније вредноте.

Студија је организована у седам поглавља. Следећи логику целине, Бербер 
примењује доследно дијахронијски принцип. Најпре утврђује удео предака у 
формирању карактера Милоша Црњанског истичући њихову плаховитост, на
клоност према женама. Потом у поглављу „Комедијант случај – мало друкчије” 
у 87 фрагмената, Бербер даје скоро фактографски, емпиријски проверљив пре
глед пишчевог живота „по диктату предодређене судбине”, али на један потпуно 
оригиналан начин: то није пуко хронолошко набрајање чињеница из песнико
вог живота, него њихово разматрање у светлу познатог пишчевог става према 
животу, „о случају комедијанту, оном што све окреће наопако, смешно и чудно
вато”. „Сваки човек је јунак једне трагикомичне оперете, у иначе тужном и 
смешном оперетском репертоару”, записао је Предраг Протић. Исидора Секулић 
је такође истицала да Милош Црњански „није имао увек довољно власти над 
својим темпераментом”. А Стојан Бербер откривајући црту по црту карактера и 
поступака из таквог темперамента проистеклих, ствара портрет Милоша Црњан
ског, сазданог од „жеље за учествовањем у свему што је њему самом важно”. И 
оживљава пред нама један прек карактер, – скитач, милитар, медицинар, демон
странт, екстравагантни љубавник, меланхолик и незадовољник.

У поглављу „Сам себи предак” Стојан Бербер анализира корене таквог 
односа Милоша Црњанског према животу и утврђује да је по карактеролошкој 
типологији Црњански колерик са јаком жељом за самопотврђивањем, сујетан и 
частољубив, с наглашеном тежњом да преузме улогу „путовође и предводника”. 
Једноставно, дефинише Бербер, Црњанском је било стало и до имена и славе, што 
се очитује и у његовим ставовима о књижевним утицајима, у страху од смрти, 
идентификацији с Микеланђелом, националном осећању, несталности која је у 
служби частољубља, те и у његовим прилично наглашеним спортским активно
стима: фудбалу, мачевању, боксу, акробацијама, тенису, скијању.

Ерос у животу Милоша Црњанског Бербер анализира, потпомажући се Фрој
довом психоанализом, у поглављу „Секс је корен свега”, насловљеном према 
исказу самог Црњанског.

Танатоичку, разорну силу, која стоји насупрот еротској, животодајној енер
гији у животу Милоша Црњанског, Бербер разматра у поглављу „Утеха су Сократ 
и Микеланђело”, истичући понорно осећање Црњанског, страх од смрти, страх 
од старости, сукобима с околином и у књижевним неслагањима које Бербер тако
ђе сматра испољавањем танатос нагона, као и његове двобоје и песничења. „И 
болести су значајне”, поручује Бербер и наводи, са озбиљношћу професије којој 
такође равноправно припада, листу свих болести од којих је „поболевао” Милош 
Црњански: шарлах, болест плућа, ишијас, прехладу, грип, болест зуба, сметње у 
стомаку, ослабљен вид, параноидна стања и тако даље.
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Ближе одређујући студију о Црњанском као пролегомену за патографију, 
Стојан Бербер јасно дефинише сферу и досег своје књиге. Његова студија јесте 
увод у проучавање утицаја снажног и жестоког карактера Милоша Црњанског 
на његово грандиозно књижевно дело, јер, као што потврђује Исидора Секулић, 
Црњански „није исписао ни најсрећнији свој израз без неког унутрашњег иску
ства”. Студија Стојана Бербера, коју карактерише сублиман, привидно лак и 
једноставан стил, јесте значајна књига која омогућује објашњење алузија, па чак 
и самих речи које се јављају у делу Црњанског. Намргођени антипозитивисти, а 
нарочито заговорници психолошког метода, такође би прихватили ову књигу јер 
она представља нов прилог изучавању природе књижевног стваралаштва.




