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Мешањеентеријераиекстеријера
укућиИсаковича

По е ти ка сва ко днев ног про сто ра и на чи на на ко ји је он при
ка зан у ро ма ну Сеобе Ми ло ша Цр њан ског у ве ћој ме ри за
ви си од ви зу ре ли ко ва ко ји са на ла зе у ње му. У опи су про
сто ра до ма Ву ка Иса ко ви ча ка рак те ри стич но је про жи ма ње 
уну тра шњег про сто ра са спо ља шњим. Већ у пр вој сце ни 
ро ма на, иа ко се Вук на ла зи у сво јој ку ћи, у по сте љи, спољ
њи пеј заж про на ла зи пут уну тра. Ма те ри јал не гра ни це до ма 
ко је су фун да мен тал но сна жне и не по мер љи ве из по зи ци је 
ње го ве же не Да фи не (ко ја је сво јим би ћем мно го сна жни
је ве за на за ма те ри јал ну ра ван), не зна че мно го у Ву ко вом 
слу ча ју. 

Јед на од глав них функ ци ја ку ће је ње но из два ја ње и за шти та 
од не си гур но сти спољ ног про сто ра. Ус по ста вља њем гра ни
ца до ма обич но се ус по ста вља и ја сна ди стинк ци ја кон тра
ста ко ји струк ту ри ра под ра зу ме ва не па ра ме тре ствар но сти –  
с јед не стра не оно што је унутра, у (род ној) ку ћи, на су прот 
оно ме што је на по љу. У сце ни бу ђе ња Ву ка Иса ко ви ча, не 
са мо да зву ци спољ ног све та про на ла зе пут до ње га (ла веж 
па са, пој пе тло ва и уда ри ко пи та ко ња), већ и ре ка ко ја про
ти че по ред ку ће на ста вља да те че кроз по лу сан глав ног ју
на ка, ква се ћи ње го ву оде ћу. Во да јед на ко те че кроз ју на ков 
сан као и кроз ствар ност, и њен од раз, јед нак оном на ја ви, 
про ти че кроз ку ћу, ме ша ју ћи у пот пу но сти про стор ку ће са 
оним ко ји се на ла зи из ван ње. Да ље, жа ба ко ја ска че у вр
бак, про ла зи ми мо Ву ко вог ја сту ка, као да зи до ви ко ји би 
тре ба ло да их де ле уоп ште не по сто је, ни ти има ју ика кву 
сим болич ку или ма те ри јал ну вред ност.

По сма тра но са Ву ко ве тач ке гле ди шта, де фи ни тив не гра
ни це ње го ве ку ће се не пре кид но раз гра ђу ју, и фи зич ки (бу
квал но: кров ко ји про ки шња ва), и ме та фи зич ки (по ни шта ва 
се би ло ка ква ко нач на сми са о на ди стинк ци ја из ме ђу оно га 
што је спољ ње и уну тра шње, и са ма ма те ри јал ност фи зич
ких пред ме та се ре ла ти ви зу је), еска ли ра ју ћи у сце ни у ко јој 
Вук у соп стве ној ку ћи, над со бом угле да пла ви круг и зве
зду у ње му1. За раз ли ку од ку ће Га зда Пе ре из Црњанскове 

1 По На сто ви ћу, функ ци ја Ву ко вог сна је да: „(…) про на ђе из гу бље ни 
сми сао кроз ар хе тип ске сим бо ле небаизвезде, ко ји су увек би ли сли ка 
ко ја не упу ћу је са мо на не што уз ви ше но и не до сти жно већ и сли ка ко ја 
бу ди на ду у сми сао ово зе маљ ског и оно стра ног жи во та; На сто вић, И. 
(2007) СеобеМилошаЦрњанскогусветлусноваВукаИсаковича, Но ви 
Сад: Про ме теј, стр. 107. У сту ди ји Снови–психологијасноваињихово
тумачење, На сто вић је још ра ни је ис та као да је сан о пла вом кру гу и 
зве зди при мер за ар хе тип ски сан parexcellence, од но сно за ону врсту 
сно ва (ка ко је сма трао Јунг) ко ји се ја вља ју у пре лом ним жи вот ним 
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раније при по вет ке „Ве ли ки дан”, ов де ни је у пи та њу до
слов на дез ин те гра ци ја до ма ко ји про па да (као што су
штин ски про па да и Пе ри но до ма ћин ство, кроз лош од нос 
са ћер ком и ње гов уско гру ди од нос пре ма све ту), већ је пре 
у пи та њу вр ста су бли ми са ња ску че но сти и огра ни че но сти 
ма те ри јал ног и кон крет ног про сто ра, и ње го вог пре о бра жа
ва ња ка отво ре ном и ’не ма те ри јал ном’ од но сно ете рич ном 
про сто ру.2 Вук је чо век ши ро ких отво ре них пу те ва, ње гов 
по глед и до жи вљај ствар но сти од ли ку је из у зет на сен зи тив
ност ка при ро ди и кра јо ли ку, ко ји се по ве зу ју са по зи тив ним 
вред но сти ма оно га што Но ви ца Пет ко вић на зи ва ’епи фа ниј
ским про сто ри ма’, Џа џић ’про сто ри ма сре ће’, а за Ни ко лу 
Ми ло ше ви ћа то су про сто ри ’има нент не трен сцен ден ци је’3. 

трену ци ма: „(…) тре ба (…) ис та ћи да ни је слу чај но да је Цр њан ски ста
вио овај сан на сам по че так ро ма на, ка да Вук Иса ко вич на пу шта за ви чај 
и од ла зи у рат, и на крај ро ма на ка да се он вра ћа из ра та у свој за ви чај, 
и с дру ге стра не, да бес крај ни пла ви круг и зве зду у ње му не са ња, већ 
ви ди у будном ста њу и ње гов брат Аран ђел и то у мо мен ту кад уми ре 
Да фи на, а са ко јом се пси хо ло шки и Аран ђел га си (…); На сто вић, И.
(2000)Снови–Психологијасноваињиховотумачење, Но ви Сад: Про
ме теј, стр. 768. По На сто ви ћу, исти сим бо ли код оба бра та из ра жа ва ју 
оно су шта стве но што се де ша ва у њи ма (код јед ног осе ћа ња ко ја пра те 
од ла зак и по вра так из ра та, код дру гог смрт је ди не љу ба ви), и њи хо ви 
сно ви ко ри сте исте сим бо ле ко ји пре ва зи ла зе ни во њи хо вог лич ног ис
ку ства, и го во ре је зи ком ар хе ти по ва; Исто, стр. 769.

2 Ми ро слав Еге рић по во дом Сеоба при ме ћу је да се у њи ма ис по ља ва: 
„(...) тен зи ја из ме ђу до њег, ни жег, тма стог, за тво ре ног све та и гор њег, 
чи стог, бла же ног и срећ ног све та, над зе маљ ског све та ла ко ће (...)” Пре
ма: Еге рић, М. (1990) Де ла и да ни III. Но ви Сад: Из да вач ко пред у зе ће 
Ма ти це срп ске, стр. 55. Ра ди во је Ми кић го во ри о слич ној тен зи ји из ме
ђу ма те ри јал ног и не ма те ри јал ног, мар ки ра ју ћи тре ну так па да ња у сан 
као ва жно пре ла зно ста ње: „(…) ју на ци Ми ло ша Цр њан ског ко ји то ну 
у сан и Пе тар Ра јић и Вук Иса ко вич, из јед ног све та ко ји је у вла сти 
’ма те ри јал ноте ле сних на че ла ула зе у свет у ко ме та на че ла са свим сла
бе, у астрал ни про стор у ко ме је дан са ња свој су ма тра и стич ки сан, а 
дру ги ви ди ’бес крај ни пла ви круг, у ње му зве зду.’ Ци тат пре ма: Ми кић, 
Р. (1999) Љу бав у То ска ни и пи та ње жан ров ске тран сфор ма ци је у аван
гард ној про зи, ЗборникМатицесрпскезакњижевностијезик, књ. 47, 
св. 1, стр. 8399, стр. 86

3 Ни ко ла Ми ло ше вић у ра ду „Пси хо ло шка и ме та фи зич ка ра ван у про зи 
М. Цр њан ског” пи ше о не до сти жно сти те има нент не тран сцен ден ци је 
и ко нач ној уза луд но сти жи во та Па вла Иса ко ви ча, ју на ка Друге књиге
Сеоба: „Оно за чи ме Па вел Иса ко вич жу ди ни је не ка ге о граф ска, кон
крет на исто риј ска Ру си ја већ је то упра во оно што се фи ло зоф ским је зи
ком зо ве – има нент на тран сцен ден ци ја. Да кле, тај бес крај ни пла ви круг 
ко ји и ње му леб ди пред очи ма и та зве зда што ње му та мо си ја (..) кроз 
ту епи зо ду са ге не ра лом Ко стју ри ном тре ба, пре ма пи сцу, да по ка же да 
је има нент на тран сцен ден ци ја не мо гу ћа.” Пре ма: Ми ло ше вић, Н. Пси
хо ло шка и ме та фи зич ка ра ван у про зи Ми ло ша Цр њан ског, у: Милош
Црњански:Теоријскоестетичкиприступкњижевномделу, уре дио Шу
тић, М. (1996), Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, стр. 107
112, стр. 111.
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Ву ко ва ку ћа отва ра се ка спољ њем и отво ре ном, и ка пеј за жу 
са ши ро ким по гле дом у да љи ну.

Пла ви круг и зве зда у ње му пр во је ја вља ње лајт мо ти ва 
при сут ног у це лој књи зи Сеоба. У огле ду „Мир ни чо век са 
Су ма тре”, Џа џић те про сто реуто чи шта мар ки ра у ви зи ја
ма Чар но је ви ћа, у Шпиц бер гу Хи пер бо ре ја ца и Ру си ји пр ве 
књи ге Сеоба: „У Сеобама по сто ји тај Бес крај ни пла ви круг, 
за јед нич ки свод, ка ко ме сви не ра зум но те же, и та зве зда 
са мо ће и сна, ко ја нео до љи во при вла чи – по зив на пу то ва
ње, Ро сиа, да ле ка (…) об лик без кон крет но сти, не до зван 
ге о граф ском пред ста вом, маг нет ко ји при вла чи не ну де ћи 
ништа, сем да љи не и бес кра ја ко ји оли ча ва.”4

Ана ли зи ра ју ћи де ла Цр њан ског, Пет ко вић го во ри о ква ли
те ту про сто ра ко ји у по себ ним тре ну ци ма за но са из ма те
ри јал ног по ста је ме та фи зич ки и ете ри чан: „(…) Бес те жин
ско, да кле, ва зду шно ста ње као су прот ност све му те ле сном, 
бол ном и са мрт ном. И од (…)” Цр њан ско ве „(…) То ска не на 
кра ју нам за и ста не оста је ни шта дру го до све тлост и ва здух 
са ко ји ма је до ла зио у до ти цај. Из по крет ног то скан ског пеј
за жа, где ’ни шта ви ше ни је не по мич но и твр до под не бом’, 
чу де сно је са зда на (…) и (…) по е ма Стражилово (…).”5  Го
во ре ћи о Сеобама Пет ко вић пи ше да је тре ну так у ком пеј
заж по ста је ете ри чан и епи фа ниј ски за пра во: „Об ја ва дру гог 
оно стра ног све та: за но сног али пра зног. Пре ле пог, али за
стра шу ју ћег. На овој ме ђи је згре се нај чи сти је сим бо лич ке 
сли ке ко је нам је Ми лош Цр њан ски по да рио.”6

У сце ни по ку ша ја пре о бра ћа ња Ву ка у ка то ли чан ство, обич
ни сва ко днев ни ен те ри јер је при ка зан као зло коб ни при ти
ска ју ћи про стор ко ји гу ши, пре на тр пан ства ри ма, а со ба је 
пре тво ре на у зам ку. Је ди но Ву ко ва спо соб ност да у до ди ру 
с при ро дом са гле да не што ме та фи зич ко, и на тре ну так на
слу ти ви ши сми сао у соп стве ном по сто ја њу, омо гу ћа ва му 
да се спа се из си ту а ци је у ко јој се на шао. Пре на тр па на со ба 
ко ја им пли ци ра гу ше ње у ма те ри јал ном (мно го број не сли
ке ко је при ка зу ју ли ко ве све та ца дру ге ве ре ко ји се над но се 
над глав ног ју на ка, пре ви ше укра ше ни ба рок ни пла фон и 
сл) пре тва ра се зам ку из ко је при пи ти Вук успе ва да се из ву
че за хва љу ју ћи отво ре ном про зо ру ко ји гле да у ноћ ни врт у 
про ле ће. У овој сце ни, при ка за ни ка мер ни про стор вред но
сно од го ва ра про сто ру там ни це, јер се Вук на ла зи у зам ци 
из ко је му је те шко да по бег не. Је ди но му ње го ва спо соб ност 

4 Џа џић, П. (1973) Критикеиогледи, Бе о град: СКЗ, стр. 287.
5 Пет ко вић, Н. (1996) Лирске епифаније Милоша Црњанског, Бе о град: 

СКЗ, стр. 1819.
6 Исто, стр. 19.
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у има ги на тив ном пре ва зи ла же њу фи зич ких гра ни ца ка мер
ног про сто ра омо гу ћа ва да от кри је из лаз та мо где му се чи
ни ло да га не ма. 

Ко мен та ри шу ћи сим бо лич ку вред ност пре на тр па ног про
сто ра, Кор не лиа Фа ра го при ме ћу је да су: „Већ (...) ра ни сли
ка ри ен те ри је ра при ме ти ли да уну тра шњост со бе ка ко би 
мо гла да се осло бо ди ути ска за тво ре но сти, ту ђин шти не и 
не си гур но сти, мо ра да но си у се би иде ју спо ља шњо сти, мо
гу ћу на ра ци ју спољног (...).”7 Про стор со бе у овом слу ча ју 
ко ре спон ди ра са за тво ре ним про сто ром  у ком ви ше не по
сто је ни ка кви из бо ри, ни ти прав ци у ко ји ма би се мо гло кре
ну ти, и бли ска је сим бо ли ци не са мо там ни це, већ и гро ба, 
по ста вља ју ћи се као крај свих пу те ва – на су прот отво ре но
сти ши ро ког пеј за жа и им пли ци ра ним бес ко нач ним ста за ма 
ко је он обе ћа ва. 

У Ву ко вом слу ча ју отва ра ње про зо ра ко ји омо гу ћа ва по глед 
на зве зда но не бо, по ни шта ва прет ход ни осе ћај оп ко ље но сти 
зи до ви ма. Ње го во ко нач но осло бо ђе ње је у ста па њу са ши
ро ким пеј за жом и при ро дом. Ка да га би скуп на кра ју упи та 
да ли је мо гу ће да је не бо пу но све тло сти на по љу без ум но 
и без сми сла, Вук се окре ће пре ма ете рич ној ви зи ји из ван 
со бе „пре шав по гле дом сва ме се чи ном оба сја на по ља”8, и 
кроз су зе го во ри да ће по ћи та мо. За тво ре на со ба са сво
јим зам ка ма по ста је па ра диг ма Ву ко вог зе маљ ског жи во та, 
и за јед но са би ску пом и ко ме са ром, сли ка свих не же ље них 
по ли тич ких ин три га ко је обе сми шља ва ју све што је глав ни 
ју нак чи нио. По глед на ете рич ни пеј заж ко ји се ку па у бе лој 
све тло сти зве зда ног не ба и ми ри су јор го ва на, онај је епи фа
ниј ски про стор ка ко ме Вук те жи чи та вог жи во та. Слич но 
Че хо вљев ом Астро ву ко ји го во ри о сми слу у жи во ту као о 
све тлу ко је осми шља ва ме та фо рич ко пу то ва ње кроз мрач ну 
и стра шну шу му ово зе маљ ског по сто ја ња, и Вук упи ре по
глед у не до сти жни отво ре ни про стор без гра ни ца, уза луд га 
упра вља ју ћи та мо где не мо же за и ста сти ћи.  

Простордомаспрамтачкегледишталикова

До ка зе да је ква ли тет ма те ри јал но сти сва ко днев ног про сто
ра до ма у Сеобама са свим флу и дан, и ре ла ти ван у за ви сно
сти од тач ке гле ди шта, мо же мо тра жи ти у раз ли ка ма ви зу ре 
Ву ко ве, Да фи ни не и Аран ђе ло ве пер спек ти ве. У Дафи ни ном 

7 Фа ра го, К. (2007) Ди на ми ка про сто ра, кре та ње ме ста, Но ви Сад: Stylos, 
стр. 95.

8 Цр њан ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Д. Ива нић. Де ла Ми ло ша Цр њан
ског, том III, књи га 8, Бе о град: За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бигз, 
СКЗ; La u san ne: L’age d’Hom me, стр. 33.
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слу ча ју, зи до ви до ма су јед на ко огра ни ча ва ју ћи и ствар ни и 
у про стом фи зич ком сми слу, али и у мен тал ном. Да фи на, 
као сва ка ко и ве ћи на же на ње ног до ба, пот пу но је ве за на за 
уски про стор оно га што је ње на ку ћа (би ло то у де ве ро вом 
до му, или дру где), и не ма на чи на да те гра ни це на пу сти или 
пре ва зи ђе. Ме ђу тим, она то и не по ку ша ва, ве зу ју ћи се и 
вољ но за пред но сти ма те ри јал но бо га тог жи во та, без ика кве 
су штин ске же ље да свој жи вот усме ри ка ши ри ни спољ ног 
све та, као што то чи ни њен су пруг. 

С дру ге стра не, у Аран ђе ло вом слу ча ју, ма те ри јал ност про
сто ра до ма до би ја дру га чи ји ква ли тет флу ид но сти. У ње го
вој пер спек ти ви ствар но сти, про ста ма те ри јал ност ве ли ке 
жу те ку ће крај ре ке ни је до вољ но ни ствар на, ни ста бил на. 
Про стор до ма не мо же би ти са крал ни цен тар у ком би он по
ку шао да про на ђе си дри ште због то га што он уза луд по ку
ша ва да фик си ра про стор до ма на јед ном ме сту. Аран ђе лов 
дом ни је са свим ства ран и ни је са свим дом јер се по ја вљу је 
као јед на од мо гу ћих веч но по крет них и про мен љи вих ма
ни фе ста ци ја је зи ка нов ца. Цен тар све та не сме би ти по кре
тан, ку ћа би тре ба ло да има фун да мен тал но зна че ње са ма 
за се бе, а не да бу де јед на од мо гу ћих про мен љи вих об ли ка 
Аран ђе ло вог зла та.

За Ву ка та ко ђе не по сто ји ја сан цен тар ис хо ди шта ода кле 
би по ла зио на пу то ва ња од но сно у рат, и ко ме би се вра
ћао. Не до ста так ја сног ме ста ко је пред ста вља си гу ран дом, 
ме сто на ком би се он осе ћао као го спо дар свог вре ме на и 
про сто ра, ко ин ци ди ра са Ву ко вим не до стат ком кон тро
ле над соп стве ним жи во том. За раз ли ку од глав ног ју на ка 
Црњан ско вог ДневникаоЧарнојевићу, или на ра то ра из Ко
ментараЛирикеИтаке, ко ји су као и Вук обо ји ца рат ни ци 
ко ји про во де мно го вре ме на на пу ту, Вук не ма чак ни ја сно 
се ћа ње на ку ћу свог де тињ ства ко је би пред ста вља ло ње го во 
ис хо ди ште или за ви чај ни про стор. Про стор до ма је пот пу но 
флу и дан, и гу бе ћи сво ју фик си ра ност, он пре ста је да бу де 
пра ви про стор до ма. Ње го ва се ћа ња на по ро дич ну ку ћу где 
је оста вљао су пру гу и де цу са мо су фраг мен ти (ви со ке згра
де ме ђу ја бла но ви ма, не мач ке го сти о ни це код Бе ча, ку ће у 
Сла вон ском Бро ду, или Аран ђе ло ве ку ће крај ре ке). 

Жутакућакрајреке

Аран ђе ло ва ку ћа обе ле же на је, спо ља, мо ти ви ма блат не во
де крај ко је ле жи. За раз ли ку од си ту а ци је по пут оне у Капи
шпанскекрви, ка да Ло ла успе ва вр ло бр зо да се сво јом по ја
вом и ути ца јем крч ма ру на мет не као го спо да ри ца про сто ра 
ко ји је са мо из нај ми ла, ни шта слич но се не де ша ва са Да
фи ном ко ја ула зи у де ве ров дом. Ку ћа је и да ље ап со лут но 
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Аран ђе лов про стор, и чак је мар ки ра на жу том бо јом ко ја се 
го то во увек по ја вљу је уз фи зич ки опис овог ли ка. 

Ана Ра дин скре ће па жњу на ве ли ку про ме ну у це ло куп ном 
ли ку Аран ђе ла Иса ко ви ча пре и по сле Да фи ни не смр ти, па у 
опи су ли ка про на ла зи две раз ли чи те тач ке. Пр ва је она ко ја 
је ак ту ел на пре Аран ђе ло ве про ме не ко ју је до не ла за о ви на 
бо лест и ко ја га ве зу је за жу ту бо ју: „У по чет ку (...) увек 
обе ле жен не чим жу тим (би ло да су то ње го ве очи, ње го ва 
ко жа, сви ла у ко ју је об у чен, или ћи ли бар ске бро ја ни це у ру
ка ма), да кле бо јом ко ја, ка да се у свом свом бле ску по ја ви, 
асо ци ра на зла то, је ди ну ’ико ну’ ко јој се Аран ђел кла њао 
(...)”9. Осим асо ци ја ци је на жу то као на бо ју су ве ве ге та ци је, 
сва ка ко би смо ово ме асо ци ја тив ном ни зу до да ли и зна че ње 
жу тог као бо је љу бо мо ре и оскр на вље них ве за.10 Аран ђе ло
ва ку ћа је ду бо ко за ро ње на у зе мљу и мут ну во ду Ду на ва и 
ње го вих ру ка ва ца. За раз ли ку од про зрач ног све тлог не ба, 
не так ну тог ка ља вом зе мљом пре ко ко је Вук Иса ко вич пу ту
је, не бо крај про сто ра ко ји се ве зу је за Аран ђе ла је за ро ње но 
у бла то, и не до зво ља ва по глед у ви си ну или да љи ну. На по
чет ку, пре Аран ђе ло вог ве ли ког сло ма и пре о бра жа ја, ви дик 
ко ји се ње му отва ра то ли ко је твр до ве зан за ма те ри јал но и 
зе мљу, да се и не бо са мо ме ша с њом.11 Кра јо лик око Аран
ђе ло ве окућ ни це, уме сто да се отва ра у ви си ну и да љи ну 
кроз отво ре но не бо рав ни це, спу шта се и за тва ра ду бо ко ка 
зе мљи. Бес крај ко ји би тре ба ло да иде у вис, уме сто то га па
да у по нор зе мље кроз бла то чи ја се ду би на чи ни бес крај на.

Во да крај и око ку ће се по ја вљу је као ам би ва лен тан, ма да 
пре те жно пре те ћи сим бол. Не чи ста во да асо ци ра на смрт, 
бо лест и про па да ње. С дру ге стра не, и пре ви ше овла же на 
зе мља на во ди на по ми сао о плод но сти, ко ја се за и ста и по ка
зу је у оби љу Аран ђе ло вог имет ка, и ње го вих број них скот
них жи во ти ња. Ме ђу тим, по сто ји из ве стан пре кид из ме ђу 

9 Ра дин, А. (1998) Из ме ђу два иден ти те та или о двој ни ци ма, сен ка ма, 
при ви ђе њи ма, сно ви ма, огле да ли ма и мр тви ма, ЗборникМатицесрпске
закњижевностијезик, књ. 46, св. 13, стр. 147164, стр. 155.

10 У Речнику симбола Гер бра на и Ше ва ли јеа ова бо ја је мар ки ра на као 
вред но сно ам би ва лент на. Као што асо ци ра на зла то и сун че ву све тлост, 
мо же асо ци ра ти и на сум пор и Лу ци фе ра: „Жу то се по ве зу је са пре љу
бом кад се пре ки да ју све те брач не ве зе, ко је су сли ка све тих ве за бо жан
ске љу ба ви ко је је рас ки нуо Лу ци фер. (...) ја бу ка раз до ра, та ко ђе злат на 
ја бу ка, због ко је је за мет нут тро јан ски рат сим бол је охо ло сти и љу бо мо
ре” Ци тат из: Гер бран, А. и Ше ва ли је, Ж. (2004) Речниксимбола, Но ви 
Сад: Stylos, стр. 11421143.

11 „С дру ге стра не раз ли ва ла се во да у мо ре бла та, ко је се про сти ра ло бес
крај но, са там но пла вим не бом на се би, до дна све та.” Ци тат из: Цр њан
ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Ива нић, Д. Де ла Ми ло ша Цр њан ског, 
том III, књи га 8. Бе о град: За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бигз, СКЗ; 
La u san ne: L’аgе d’Hommе, стр. 34
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про сто ра Аран ђе ло ве ку ће и ње го ве окућ ни це. Сва вре ва 
ње го вих слу гу, тр го ва ца, чо ба на, ме теж и бу ка број них жи
во ти ња ко ја го во ри о жи во ту ко ји ври и бу ја око ку ће оста је 
из ван – ни шта од то га не до пи ре до уну тра шњо сти Аран ђе
ло ве ку ће. По сто ји са мо је дан улаз у ње гов дом12, и по сле 
про ла ска кроз гра нич ну ка пи ју чи ја је над стре шни ца пре пу
на го лу бо ва, ула зи се у про стор у ком вла да пот пу на ти ши на 
ко ју не на ру ша ва и не до ти че жи вот око ње. 

Као у игри у ко јој се сме њу ју два мо ду са, ку ћа та ко ђе има 
два ли ца, већ пре ма то ме ко у том тре нут ку во ди до ма ћин
ство – ка да је Да фи на до ма ћи ца а Аран ђел од су тан, ку ћа је 
пу на же на ко је во де бес крај не три ви јал не и без вред не раз го
во ре. Ка да се Аран ђел вра ти, ње го ва сна ја је са ма, а ти ши на 
је још пот пу ни ја по што се и ње не слу шки ње ути ша ва ју ка да 
се го спо дар ку ће вра ти, ускла ђу ју ћи сво је по на ша ње са Да
фи ном. Да фи на пред Аран ђе лом пре у зи ма ма ску ми сте ри о
зне же не, и са кри ва од ње га све уо би ча је не ба нал но сти свог 
сва ко днев ног по на ша ња (тра ча ре ње, лен ство ва ње и дру ге 
на ви ке на ста ле у ду бо кој до ко ли ци у ко јој жи ви). 

Аран ђел про на ла зи ко нач ну од луч ност да по чи ни пре љу бу 
по што се осла ња на сна гу ко ја до ла зи из ње го ве ве ре да је 
вла сник про сто ра сво је ку ће. По сле да вље ња, у Да фи ни ној 
со би у ко ју су га до не ли по ја ча ва се гро зни ца иза зва на бли
ским су сре том са мо гу ћом смр ти. У руб ном ста њу у ком се 
на шао, он се осе ћа ап со лут но си гур ним из ме ђу че ти ри зи да 
сво је ку ће: „(...) крај ње не по сте ље (...) Ни за тре ну так ни је 
се се тио бра та, ни за тре ну так не иза ђо ше му пред очи ње на 
де ца. Био је сам (...) Са та ва ни цом из над гла ве и по сте љом 
бе лом сво је сна хе ис под се бе, за тво рен у че ти ри жу та зи да 
(...) Ов де, уну тра, у сво јој ку ћи, чи ни ло му се да је пот пу но 
без бе дан. (...) Као и те њи хо ве цр не сен ке што се ви де на 
зи ду, они су ме ђу овим зи до ви ма сло бод ни и не ви дљи ви”13. 
Ово ре зул ти ра осе ћа јем да је со ба ње го вог до ма не по сред ни 
про ду же так ње го вог те ла, и ње га са мог, и да све што се де
ша ва у том ма лом за тво ре ном про сто ру не ма ви ше ап со лут
но ни ка кве ве зе ни са ким дру гим, сем са њим, и же ном ко ју 
же ли, а ко ју је увео и за тво рио у тај про стор. 

Че ти ри за тво ре на зи да мар ки ра на жу том бо јом по ста ју још 
јед на тач ка на ко јој се два бра та ра зи ла зе. (Аран ђел и Вук 
су ина че пред ста вље ни као љу ди го то во са свим су прот ни у 
све му што ра де, и у оно ме што је су.) Као што се жу ти зидови 

12 Асо ци ја ци ја на ме сто ко је има је дан улаз, а не ма из лаз је сва ка ко – гроб.
13 Цр њан ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Ива нић, Д. Де ла Ми ло ша Цр њан

ског, том III, књи га 8. Бе о град: За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бигз, 
СКЗ; La u san ne: L’аgе d’Hommе, стр. 48.
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по ди жу у те сну зам ку око Ву ка, у сце ни ка да би скуп и ко
ме сар по ку ша ва ју да га пре о бра те у ка то лич ку ве ру, та ко су 
исти та кви зи до ви не из вор не си гур но сти, не го сна ге у слу
ча ју Аран ђе ла. По след њи на пор во ље да за ве де сна ју ко ја 
му је из ми ца ла твр де ћи па зар, Аран ђел успе ва да про из ве де 
тек осла ња ју ћи се на си гур ност за тво ре них зи до ва соп стве
не ку ће. 

Ов де је бит но на по ме ну ти да Аран ђел не про на ла зи сна гу 
у свом до му кроз ве зу са пре ци ма, или осе ћај по зна тог ко
ји би му мо гла пру жи ти ку ћа у ко јој је од ра стао. На про тив, 
жу та ку ћа крај Ду на ва не ма ни шта од са крал не вред но сти 
истин ског до ма ко ји би био тач ка ослон ца у ба шла ров ском 
до жи вља ју род не ку ће. У ње ној си гур но сти Аран ђел не про
на ла зи ни ти им пле мен ти ра ни шта ду хов но – он си гур ност 
про на ла зи пр вен стве но из осе ћа ја вла сни штва. Ку ћа је са мо 
јед на од ма ни фе ста ци ја ње го вог по сед ни штва, и са мо као 
та ква му да је сна гу. Аран ђе лов це ло куп aн од нос пре ма жи
во ту до тре нут ка Да фи ни не смр ти је та кав, укљу чу ју ћи и 
од нос пре ма по ро ди ци. Ње го ва ку ћа ни је по ро дич ни дом, 
ма да у ње му жи ве бра то ва де ца, ко јој ни ко и не по ка зу је љу
бав сем Ву ка. Чак је и на чин на ко ји је про на шао же ну за 
бра та био про ста тр го ви на, а не за сни ва ње од но са с не ким 
ко би тре ба ло да му по ста не по ро ди ца. Да ни по сле Да фи
ни не смр ти Аран ђел не гу би са свим сво ју по сед нич ку при
ро ду све до чи за ни мљи ва опа ска Бе ри сла ва Ни ко ли ћа у ра ду 
„Је зик у Сеобама Ми ло ша Цр њан ског”: „(…) смрт во ље не 
сна хе Ву ков брат пре жи вља ва та ко што гле да у сво је пра зне 
ша ке.”14

МракиегзистенцијалниужасДафининесобе

Као што Вук про на ла зи уте ху и спас у сло бо ди отво ре
них про сто ра (по себ но у ете рич ним при зо ри ма не ба), та ко 
Аран ђел про на ла зи сна гу у гр че ви том осла ња њу на ма те
ри јал ност оно га што по се ду је, и на ка мер ни про стор сво је 
бо га те ку ће (у ко јој му се у јед ном тре нут ку чи ни да се, иа ко 
је уну тра, ’уз но си на не бо’).  Уну тра шњост Да фи ни не со бе 
у ко ју је тра жио да га уне су (ле жу ћи у ње ну по сте љу, да би 
и бу квал но учи нио оно што ће не ко ли ко са ти ка сни је и у 
пре не се ном сми слу по но ви ти) до зво ља ва из ве сно про стор
но ши ре ње и отва ра ње у са мој се би, ма кар уто ли ко ко ли ко 
се у њој отва ра про стор за си ла зак у там ни свет сен ки. До 
из ме не про сто ра Да фи ни не со бе до ла зи не ње ним отва ра
њем у ши ри ну, већ за тва ра њем у пе тљу мрач ног ла ви рин та.

14 Ни ко лић, Б. Језику‘Сеобама’МилошаЦрњанског. Књи жев но де ло Ми
ло ша Цр њан ског, уред ник Па ла ве стра, П. и Ра ду ло вић, С. (1972), Бе о
град: БИГЗ, стр. 235245, стр. 242.
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Као што је ку ћа ве за на за хтон ско (уро ње на у бла то ко је се 
спу шта до у ду би не, асо ци ра ју ћи на де мон ски свет ко ји би 
се мо гао на ћи на дру гом кра ју), та ко у тре нут ку пред пре љу
бу, гра ни ца из ме ђу са ња ног и ствар ног по ста је та ња. Аран
ђел у бу ни лу до ла зи до та ко ре ћи со лип си стич ког за кључ ка 
да је пре љу ба ма ње ствар на ако за њу, из ван че ти ри зи да, 
ни ко ни кад не ће са зна ти. Све што се да ље де ша ва, кроз ви
зу ру Аран ђе ло ве гро зни це, по чи ње да на ли ку је сну. У со би 
се сен ке по ди жу до не при род них ви си на, пре о бра жа ва ју ћи 
њен уо би ча је ни про стор. Док окле ва, Да фи на се не ко вре ме 
из ми че пли ми сен ки та ко што не по мич на се ди у осве тље
ном про зо ру. Ове исте сен ке про ва ли ће ка сни је у ро ма ну по
но во из за тво ре не со бе, гу ше ћи Да фи ну пред смрт ко ју је 
по та кло и убр за ло ње но бра ко лом ство.

Је ди на све тлост ко ја про на ла зи пут у осен че ној со би је вре
ли на ва тре ко ја гре је то ли ко ја ко да се Аран ђе лу чи ни да је у 
пи та њу по жар. То сва ка ко ни је Хе сти ји на ва тра мир ног по
ро дич ног до ма, већ пре де струк тив на вре ли на пре те ра не и 
се бич не Аран ђе ло ве по жу де. Ва тра у пе ћи као сим бол срца 
Аран ђе ло вог до ма пред ста вље на је ви ше пу та као по жар то
ком ро ма на. Она је не са мо не кон тро ли са на и ра зор на, већ 
у исто вре ме чак не мо же ни да огре је оне ко ји спа ва ју у со
би. По сле по чет не стра шне вре ли не у Да фи ни ној ло жни ци, 
ва тра се га си, и она, по што је по сле пре љу бе оста ла са ма, 
дрх ти од зи ме у по сте љи. 

Сли ке по жа ра и пре те ра не вре ли не (ко је асо ци ра ју на де
струк тив ну, не кон тро ли са ну страст, па и са тан ску при ро ду 
ве зе же не са сво јим де ве ром) сме њу ју се са атри бу ти ма зи
ме и та ме ко ји по но во по ве зу ју Да фи ни ну за тво ре ну со бу 
са сим бо ли ком гро ба. Као и пред сам чин пре љу бе, док се 
крат ко пре то га, не од лу чу ју ћи се, Да фи на јед но вре ме упор
но др жа ла бли зи не про зо ра као по след њег из во ра све тло сти 
и је ди ног ме ста ко је на го ве шта ва спо ља шњост из ван ка мер
ног там ног ла ви рин та Аран ђе ло вог до ма, та ко и по сле чи
на, све тлост ју тра ко ја се про би ја у со бу на крат ко до но си 
прекид ње них ко шма ра. 

Обе леж ја там ног ла ви рин та Да фи ни на со ба ко нач но до
би ја тек по сле пре љу бе. У њој се, у Да фи ни ној уо бра зи љи 
про стор ис те же и ску пља, отва ра ју ћи про лаз у пли му мра
ка. Ре ка ко ја про ти че под про зо ром, а ко ју она до жи вља ва 
као део ужа сне со бе је са свим дру га чи ја од оне ко ја се Ву
ку ја вља као део про сто ра у ку ћи на са мом по чет ку ро ма на. 
(У Ву ко вом слу ча ју, во да се по ја вљу је по зи тив ни ја, као део 
отво ре ног пеј за жа ко ји про на ла зи пут уну тра, по ве зу ју ћи 
цео свет у не ку вр сту су ма тра и стич ке ви зи је у ко јој се уки
да ју гра ни це.) Да се про стор под деј ством ове там не афе ре 
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заи ста пре о бра жа ва, отва ра и про ду бљу је, све до че и сце не у 
Да фи ни ној со би ко ја се по вре ме но отва ра у ко шмар не кра
јо ли ке на се ље не сен ка ма. Ка да се у њи хо вој со би од и гра ва 
би ло шта што је по ве за но са хтон ским (а то је у овом слу
ча ју кр ше ње бо жан ских за ве та бра ка, што је рад ња бли ска 
де мон ском), за тво ре ност (у сми слу ко нач но сти про сто ра у 
њој) Да фи ни не ло жни це се уки да, и со ба се ши ри у не де фи
ни са ни, те скоб ни мрак, при че му ску по це ни пред ме ти у њој 
по чи њу да гу ше ње ну вла сни цу. (По пут бе лог чар ша ва ко ји 
се по ди же као авет).

По сле пре љу бе, ње на со ба се пре о бра жа ва у још ду бљи, 
отров ни без дан. Пли ма мра ка то ли ко те мељ но гу та све по
зна те об ли ке про сто ри је, да све Да фи ни не ства ри не ста ју у 
њој. И пре Да фи ни не ко нач не смр ти, са ма ло жни ца пре тва ра 
се у гроб ни цу. На су прот Ву ко вим епи фа ни ја ма све тло сти, 
Да фи ни на ’об ја ва мра ка’ за пра во ли чи на ње но са хра њи ва
ње. У со би у ко јој се све ства ри вол шеб но и де мон ски ла ко 
пре о бра жа ва ју гу бе ћи свој об лик и из вр ћу ћи се у сво је ис
кри вље не су прот но сти, не са мо да је ла ко да ро ђа ци по ста ну 
љу бав ни ци, већ је исто та ко јед но став но да жи ва и здра ва, 
сна жна же на по ста не леш. И пре бо ле сти, она се пре о бра
жа ва у мр тва ца јер је у отво ре ном ко шма ру со бегроб ни це 
по ста ла  по лу сле па, хлад на, уко че на, и без гла са: „Мра чан, 
ве ли ки сан дук ње них ха љи на ди зао се црн са тла, као не ки 
ви со ко за тр пан гроб. (...) Отво рив ши ши ром очи она тек сад 
ви де да се ни је на вре ме спа сла из мра ка (...) Сем бе ле пе
ћи, на ко јој се су шио је дан чар шав, као авет, и све тле ру пе 
про зо ра, све оста ло у ве ли кој мрач ној из би бе ше про па ло у 
ду бо ку по мр чи ну, са шу мом во де. (...) Пси су ур ли ка ли на
по љу. За гу ше на од мра ка, ни је мо гла да вик не, а, пре мр ла од 
стра ха, ни је мо гла да се мак не. Тре сла се од је зе и осе ћа ла 
је, ка ко је, с но гу, об у зи ма ле де на зи ма. Осе тив ши све пр сте 
на но зи ка ко јој се ко че (...).”15

Еле мен ти ла ви рин та су сва ка ко и не пре глед ност со бе ко ја 
се чи ни као да је са чи ње на као па стиш про сто ра раз ли чи
те вред но сти. У њој се су прот ста вља остр во све тло сти крај 
про зо ра на су прот све у куп ном мра ку про сто ра ко ји се же у 
не ис ка зи ве, про мен љи ве ду би не. Про зор на го ве шта ва отво
ре не про сто ре до ко јих је не мо гу ће ика да до ћи, и сам по глед 
на по ље по вре ме но до зво ља ва ете рич не ви зи је не ба над Бе о
гра дом са дру ге стра не ре ке, али у исто вре ме за ро бља ва Да
фи ни ну сен ку у мут ној во ди оног тре нут ка ка да се она наг не 

15 Цр њан ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Ива нић, Д. Де ла Ми ло ша Цр њан
ског, том III, књи га 8. Бе о град: За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бигз, 
СКЗ; La u san ne: L’аgе d’Hommе, стр. 58.
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пре ко окви ра.16 Со ба је и ле по уре ђе на го стин ска про сто ри ја 
у ко јој Да фи на до че ку је дру ге же не, игра ју ћи уло гу са вр ше
не га зда ри це и до ма ћи це, ло жни ца у ко јој уз па кле ни ’по жар 
у пе ћи’ ле же са сво јим де ве ром, али и мрач ни ла виринт у 
ко ме се по ја вљу ју гро теск не за гроб не ви зи је.

У про сто ри ји се не пре кид но сме њу је па кле на вре ли на са не
при род ном хлад но ћом ко ја на сту па сва ки пут по га ше њу ва
тре. Сви еле мен ти су по ре ме ће ни у Да фи ни ној ку ћи: ва тра 
или гре је нео б у зда но и пре ви ше, или пре ма ло, во да ко ја као 
да стал но про на ла зи пут у со бу је мут на и пр ља ва, а зе мља 
на ко јој је ку ћа пре тво ре на је не у чвр сти  осло нац, већ у ме
ко бла то у ко је то ну те ме љи до ма. На ова квој струк ту ри по
чи ва про стор со бе, и ова кви те ме љи омо гу ћа ва ју да се у њој 
отво ри там ни ла ви ринт чи ја је јед на од пр вих осо бе но сти 
не мо гућ ност ма пи ра ња про сто ра. Со ба ни је ко нач на, ни ти 
је ко на чан збир ства ри ко ји су у њој. 

Кроз дис тор зи ју про сто ра, кроз хип на го шке ха лу ци на ци је 
и ко шмар на Да фи ни на при ви ђе ња, чак ни об лик већ по зна
тих ства ри ни је ко на чан, ни ти је мо гу ће прет по ста ви ти шта 
се све мо же про на ћи уну тар уну тра шњег по но ра со бе. Из 
сан ду ка са оде ћом про си па ју се ми ше ви, па цо ви и зми је, ре
ка17 про на ла зи пут уну тра, муж јој се ја вља као мр твац ко ји 
гу жва ње ну оде ћу.  Иа ко је пот пу но за тво ре на, со ба се пре о
бра жа ва, и ње на за тво ре ност се уки да у сми слу (са мо) ими
та ци је отво ре но сти, по што се она отва ра и рас те же ис кљу
чи во у уну тра шњост. Да фи ни на со ба иде у ду би ну, ка све 
ду бљем и там ни јем унутра, ра ди је не го на по ље. Не по сто ји 
ја сан на чин да се иза ђе из ста на (ни пси хич ки, ни фи зич
ки), слич но као што је слу чај и са Да фи ном. Оба ова про
сто ра до би ја ју ква ли те те пе ћи не ко ја се спу шта све ду бље у 

16 Не тре ба за бо ра ви ти срод ност из ме ђу по вр ши не во де и огле да ла, на ро
чи то ка да го во ри мо о ла ви рин ти ма (у чи јем цен тру че сто сто ји огле да
ло, као сим бо лич ки циљ на кра ју ини ци ја циј ског пу та са мо спо зна је). 
У ра ду „Од бле сци у во ди” Жан Ру се пи ше: „Уло га је огле да ла (…) да 
по не кад по слу жи и као осно ва нај о збиљ ни јем раз ми шља њу о би ћу; чо
ве ку ко ји у ње му по сма тра се бе да је ону исту лек ци ју о про ла зно сти и 
не по сто ја но сти као и во да ко ја про ти че; у овој не по мич ној во ди, ухва
ће на сли ка је са мо сен ка, на у хва тљи ва по ја ва ко ја ни је ни шта дру го до 
сам по сма трач су о чен с исти ном о се би (…) Ци тат из: Ру се, Ж. (1982) 
Од бле сци у во ди, Дело–огледала, бр. 1112, стр. 134141, стр. 139.

17 Ми лан Ра ду ло вић скре ће па жњу на за ни мљи ву чи ње ни цу да се пре ко 
те мут не во де Да фи на и спо ји ла са де ве ром: „У ре ци што про ти че ис
под ње го ве ку ће Аран ђел се не згод ним слу ча јем да вио. У исту ту во ду 
Да фи на је да ни ма би ла за гле да на са про зо ра сво је со бе: ви де ла је ка ко 
ре ком оти че ње на сен ка.” Ци тат пре ма: Ра ду ло вић, М. Ко смо го ни ја Ми
ло ша Цр њан ског – Се о бе, у: МилошЦрњански: Теоријскоестетички
приступкњижевномделу, ур. Шу тић, М. (1996), Бе о град: Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност, стр. 139153, стр. 145.
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земљу. Ко мен та ри шу ћи по е ти ку ка ме р них про сто ра по дру
ма, са ко јим Да фи ни на со ба има за јед нич ких ка рак те ри сти
ка, Ба шлар (Ga ston Bac he lard) у сво јој Поетиципростора 
скре ће па жњу на ира ци о нал ност ко ја вла да оним ко ји бо ра
ви на та квом ме сту. По друм је ме сто ди вље има ги на ци је: „У 
обла сти ис ко па не зе мље, сно ви не ма ју гра ни ца.”18 За раз ли
ку од та ва на, по друм је мно го мрач ни је и пси хо ло шки опа
сни је ме сто. Ба шлар га опи су је као: „(...) мрачнобиће ку ће, 
би ће ко је има уде ла са под зем ним си ла ма.”19 

Ова ква про сто ри ја мо же би ти у при род ној хар мо ни ји са еле
мен том зе мље на ко ју на ле же, и ко ја це ло куп ној ку ћи да
је осло нац, али се че шће де ша ва да је по друм по ве зан са 
там ним, ата ви стич ким сли ка ма, и мрач ном има ги на ци јом. 
Страх од по дру ма и/или ду бо ке пе ћи не че сто је по ве зан са 
ира ци о нал ним стра хом чо ве ка са по че та ка ци ви ли за ци је. У 
пи та њу је не ми, не му шти ужас од ап со лут но не по зна тог, од 
мра ка ко ји се не мо же осве тли ти, и не са зна тљи ве при ро де. 
Ба шлар скре ће па жњу да је то вр ста при ми тив ног стра ха ко
ји ци ви ли за циј ски ни ка да не ће би ти пре ва зи ђен јер је уса
ђен ду бо ко у под свест и се ћа ње вр сте: „У на шој ци ви ли за
ци ји ко ја до во ди све тлост сву где, ко ја уво ди елек тро ни ку и 
у по дру ме, не иде се ви ше у по друм са све ћом у ру ци. Али 
под свест се не ци ви ли зу је. Она узи ма све ћу да би си шла у 
по дру ме. (...) Онај ко ји са ња о по дру му зна да су зи до ви по
дру ма уко па ни у зе мљу, да има ју са мо јед ну стра ну, иза ко је 
се на ла зи цела зе мља.”20 На вр ло сли чан на чин Цр њан ски 
опи су је це ло куп ну Аран ђе ло ву ку ћу – она се са ма на ла зи по
сред кра јо ли ка мут не во де и ду бо ког бла та ко је се простире 
бес крај но, „до дна све та”.21

Ова кав про стор се че сто сре ће у бај ка ма и у ми то ло ги ји. 
Ко ри сте ћи ана лог ни при мер, он је бли зак про сто ру под
вод не пе ћи не у ко ју Бе о вулф за ра ња да би убио Грен де ло
ву мај ку. Грен де ло ва мај ка је би ће ду би на, и оте ло тво ре ње 
ата ви стич ког стра ха од не по зна тог и не спо зна тљи вог. Ни 
Грен дел ни ње го ва мај ка не ма ју об лик, већ се по ја вљу ју као 
ар хе тип ске не ма ни, без об ли ка сем оног ко ји им да је гро
зни ча ва, пре стра вље на има ги на ци ја. Они су оте ло тво ре ња 
ирационалних ко шма ра вр сте.

18 Ба шлар, Г. (1969) Поетикапростора, Бе о град: Кул ту ра, стр. 4647.
19 Исто, стр. 46.
20 Исто, стр. 48.
21 Цр њан ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Ива нић, Д. Де ла Ми ло ша Цр њан

ског, том III, књи га 8. Бе о град: За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бигз, 
СКЗ; La u san ne: L’аgе d’Hommе, стр. 34.
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Да је Вук не ко ко је ин хе рент но по ве зан са отво ре ним про
сто ром по ка зу је и сце на у ко јој се, из ме ђу ужа сних ви зи ја, 
Да фи нин муж мр тав по ја вљу је са при зо ри ма мо дрог и пре
див ног не ба пу ног зве зда иза ње га, што је је ди на по зи тив на 
при ка за ко ја се гро зни ча вој Да фи ни по ја вљу је. По ми сао на 
Ву ка јој се ја вља и као олак ша ње, док по сле по ба ча ја уми
ре се де ћи по ред про зо ра. Са сла бље њем те ла, и гу бит ком 
по жу де пре ма дру гим те ли ма и же ље пре ма пред ме ти ма и 
ма те ри јал ном, Да фи на све ви ше на ли ку је свом да ле ком су
пру гу, пот пу но окре ну та нај та на ни јим про ме на ма у во ди 
под про зо ром, у пеј за жу, и на не бу.

Љубавкаоокренутостотворенимпросторима

Слич ну отво ре ност про сто ра ка ква је до де ље на Ву ку Да
фи на је до жи ве ла за и ста са мо јед ном, и то упра во за то што 
ју је Вук увео у свој про стор, са свим дру га чи ји од ње ног 
ве за ног пре те жно за ка мер не про сто ре до ма. То је би ло у 
пр вим да ни ма ње не љу ба ви са су пру гом, у ло ву на ли си це 
по сле ког су се се ћа ња на во ђе ње љу ба ви са свим из ме ша ла 
са се ћа њи ма на ве ге та ци ју и зве зда ни пеј заж. С дру ге стра
не, Аран ђе лов про стор у ко ји она при нуд но сту па од мах по 
му же вље вом од ла ску је те ско бан и те жак, и убр зо се за тва
ра око ње као гроб ни ца. За раз ли ку од ви та ли стич ког до жи
вља ја при ро де ко ја се под зве зда ним не бом ци клич но бу ди и 
ожи вља ва, мар ки ра ју ћи са му сво ју жи вот ност у про ме на ма 
и буј но сти про ле ћа, Аран ђе лов про стор је мар ки ран ја ло вим 
бла том, мра ком, ока ме ње но шћу, за тво рен у че ти ри зи да ко ја 
је стал но при ти ска ју и гу ше.22 Ока ме ње ност и ста тич ност, 
и крај ња за тво ре ност (чак су и зи до ви мар ки ра ни Аран ђе
ло вом бо јом, као ње го во вла сни штво) ка рак те ри ше ње гов 
про стор.

Чак је и по крет на ре ка сли ка ока ме ње не стаг на ци је – њен 
звук про ти ца ња је то ли ко ујед на чен, да по ста је пот пу но 
мртав и ме ха ни чан. То је оно што Да фи на схва та тек по
сле пре љу бе – ни шта се су штин ски ни је про ме ни ло у ње ном 
жи во ту, ни шта и не ће, бар не са Аран ђе лом. Она се је ди
ним пот пу но сло бод ним чи ном сво је во ље да пре ки не зи
до ве бра ка за пра во уоп ште не осло ба ђа, већ па да све ду бље 
у зам ку ку ће и жи во та ве за ног за ка мер ни про стор до ма. 
По сле пре љу бе ко ја ни је до не ла ни ка кву про ме ну, ни ти је 

22 „(...) али ова че ти ри жу та зи да, шум ре ке, сен ка по сте ље и пе ћи, би ли су 
ужа сни у сво јој не пре кид но сти, не по мич но сти, ска ме ње но сти.” Пре ма: 
Цр њан ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Ива нић, Д. Де ла Ми ло ша Цр њан
ског, том III, књи га 8. Бе о град: За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бигз, 
СКЗ; La u san ne: L’аgе d’Hommе, стр. 54.
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помо гла ак ту е ли за ци ји ње не лич но сти, Да фи на се још ви ше 
осе ћа као играч ка и део по кућ ства.

Да фи на је уско гру да осо ба, не спо соб на за би ло ка кву ви шу 
ду хов ну де лат ност, пре те жно усред сре ђе на са мо на се бе и 
сво ју удоб ност. Нај бли же ду хов ном што она сти же је сте ње
на по ви ше на осе тљи вост на спољ њи свет (на об ли ке, бо је, 
до ди ре) ко ја ипак не сти же ни бли зу кон тем пла тив них ви си
на и го то во спи ри ту а ли стич ког и ани ми стич ког до жи вља ја 
при ро де и ствар но сти ка кав се у тре ну ци ма епи фа ни је отва
ра ње ном му жу. Она се до кра ја по ка зу је и као не спо соб на за 
истин ску љу бав пре ма дру гом. Она не мо же да је по ка же ни 
соп стве ној де ци, а ње на пр во бит на љу бав пре ма Ву ку бр зо 
се пре о бра жа ва у ме ша ви ну по жу де и хи сте рич ног и се бич
ног стра ха од на пу шта ња. (Обе ове прет по став ке се по твр
ђу ју ње ном пре љу бом – у том тре нут ку, ни ти је муж и да ље 
сек су ал но при вла чи као ра ни је, ни ти јој пру жа си гур ност).

КућакојајепрогуталаДафину

Оног тре нут ка ка да Да фи ну муж по чи ње гле да ти као део по
кућ ства, и ка ко се њој чи ни, кроз про ме ње ни од нос пре ма 
њој, Да фи на је ко нач но ве за на за мр тву ма те ри јал ност њи
хо вог до ма, чи сто ћа ње не љу ба ви се пре ки да, а она од та да 
по ста је за ро бље на, не по врат но фик си ра на за ка мер ни про
стор ку ће, од но сно свих ку ћа у ко ји ма је при ну ђе на да бо
ра ви с њим и без ње га, не спо соб на да са ма упра вља својом 
суд би ном. 

Ка да го во ри мо о пер спек ти ви Да фи ни ног ли ка мо ра мо на
по ме ну ти јед ну ва жну чи ње ни цу. За раз ли ку од Ву ка и 
Аран ђе ла чи је раз ли чи те пер спек ти ве ак тив но ме ња ју при
каз про сто ра књи ге кроз њи хо ву су бјек тив ност, пер спек ти ва 
Да фи ни ног ли ка функ ци о ни ше не што дру га чи је. Уме сто су
бјек та ко ји пер ци пи ра и та ко ак тив но уре ђу је и осми шља ва 
про стор при ка за не ствар но сти умет нич ког де ла, Да фи на је 
обје кат, јер ње ну пер спек ти ву у нај ве ћој ме ри од ре ђу је пер
спек ти ва два му шка ли ка. Да фи нин про стор и ње на тач ка 
гле ди шта и до жи вљај про сто ра уве ли ко за ви се од пре се ка 
пер спек ти ва дво ји це бра ће из ме ђу ко јих се на шла. 

У то ку ро ма на, Да фи на се на ла зи у про це пу раз ли чи тих те
жњи; с јед не стра не, она же ли да се осло бо ди при ти ска ју ће 
ма те ри јал но сти ку ће ко ја је за њу по ста ла го то во гроб, јер 
су пруг ви ше не раз ли ку је њу од мр твих ства ри ме ђу ко ји ма 
се она кре ће.23 С дру ге стра не, по што је из гу би ла Ву ка ко јег 

23 „У не из мер ној до са ди те го ди не, док је до ји ла де те, она пр ви пут осе ти 
да је он гле да као и не ку ствар у ку ћи, као по сте љу, пећ, њен сан дук са 
ха љи на ма (...)“ Пре ма: Цр њан ски, М. (1996) Сеобе, при ре дио Ива нић, Д. 
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је во ле ла, и ко ји је њу во лео, она се још ја че ве зу је упра во 
за ма те ри јал ност ку ће, са же љом да, ако ни шта дру го, ма кар 
про жи ви жи вот у удоб но сти, по што би јој де вер то и омо гу
ћио. Ова два сна жна по ри ва  на ста вља ју да се бо ре у њој чак 
и по што је на из глед ода бра ла је дан пут и од лу чи ла да пре ва
ри му жа и при кло ни се де ве ру. Већ у сле де ћем тре нут ку, она 
по но во же ли да се осло бо ди сти ска ку ће над њом – по но во 
се осе ћа ужа сну та, при сти сну та ства ри ма као да је и са ма 
по ста ла део њих. Ни шта што она ура ди не пра ви ни ка кву 
раз ли ку, као да је већ мр тва, као да је она за и ста са мо је дан 
од мр твих пред ме та ко ји па сив но ле же по ку ћи.

Бит но је на по ме ну ти да је ова Да фи ни на ви зу ра са ме се
бе ве ли ким де лом по ла зи од Ву ко ве тач ке гле ди шта. Ње но 
скре та ње ка ма те ри ја ли зму по кло пи ло се са ја вља њем му
же вље ве не за ин те ре со ва но сти пре ма њој. Да фи ни те шко 
па да стал на се лид ба, као и си ро ма штво у ком бо ра ви. Бла то 
ко је окру жу је Аран ђе лов дом њу са му гу ши. Да фи на не пре
кид но пре ме ра ва сво ју вред ност пре ма то ме ко ли ко вре ди у 
очи ма дво ји це бра ће. Ву ков од нос пре ма њој има мно го ве ћи 
зна чај, по што ње го ва не за ин те ре со ва ност у њој бу ди го то во 
ег зи стен ци ја ли стич ки страх.

Сва ка ко да Да фи на ни је ни јед но ста ван, ни јед но ди мен зи о
на лан лик као што та кав ни је ни ко од ка рак те ра у Сеобама. 
Ипак, ма да про ла зи кроз жи вот на ис ку ше ња, Да фи на ни кад 
не ме ња свој укуп ни по глед на ствар ност, а то је, слич но 
као и код Аран ђе ла, при ступ по ма ло грам зи вог тр гов ца. За 
раз ли ку од Аран ђе ла, она до смр ти то и оста је, ма да је по 
пре љу би му чи и ка ја ње. Ње на пре фи ње но од и гра на и па
жљи во од ла га на пре љу ба по сле ди ца је тр го ва ња са Аран
ђе лом у ком се на да ла што ве ћој до би ти за се бе. На су прот 
то ме, оба бра та пре кра ја ро ма на до жи вља ва ју слом соп стве
них жи вот них уве ре ња, и до ла зе до за кључ ка да су до та
да шње вред но сти ко је су уз ди за ли ви со ко, ре ла ти ви зо ва не, 
и на кра ју, бе зна чај не. Вук се раз о ча ра ва у сво ју ка ри је ру 
рат ни ка, и ви ше ни је спо со бан да про на ђе у њој би ло ка
кав сми сао, Аран ђел на са мом кра ју књи ге пре ста је да бу де 
оп сед нут ма те ри јал ним вред но сти ма, и у ко нач ном сло му, 
про си па злат ни ке кроз про зор. На кра ју ро ма на, оба бра та 
раз ли чи тим пу тем до ла зе до истог са зна ња о уза луд но сти. 
Ни ко ла Ми ло ше вић при ме ћу је да се: „Успе шни и спрет ни 
тр го вач ки по сленк Аран ђел су о ча ва (…) на свој осо бе ни на
чин са оном истом фун да мен тал ном не са гла сно шћу из ме ђу 
чо ве ко вих вред ност них зах те ва и све та ко ји тим зах те ви ма 

Де ла Ми ло ша Цр њан ског, том III, књи га 8. Бе о град: За ду жби на Ми ло ша 
Цр њан ског, Бигз, СКЗ; La u san ne: L’аgе d’Hommе, стр. 53.
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не од го ва ра. (…) По не сен ис пр ва јед ном чи сто ерот ском на
кло но шћу (…) Иса ко вич по сте пе но по чи ње да до жи вља ва у 
ли ку сво је сна хе ону исту но стал ги ју за ап со лут ним са ко јим 
се на дру ги на чин, из пер спек ти ве дру гих ис ку ста ва, су о чио 
и ње гов брат Вук.”24 За раз ли ку од дво ји це бра ће, Да фи на за 
жи во та не сти же до тач ке у ко јој би истин ски пре и спи та ла 
сво је жи вот не из бо ре, и Ву ко ве ете рич не отво ре не про сто ре 
са мо на слу ћу је док уми ру ћи крај про зо ра гле да у да љи ну.
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CHAMBERLIKE SPACE OF HOME AND  
POETICS OF DAILY SPACE

THROUGH THE EYES OF THREE MAIN CHARACTERS IN 
MILOŠ CRNJANSKI’S NOVEL SEOBE(MIGRATIONS)

Abstract

This paper aims to show a specific poetics of the closed (and partially) 
opened spaces in everyday life of the three main characters from the 
Miloš Crnjanski’s novel “Migrations” (Seobe). We tried to show the 
difference in their regard of everyday spaces from the points of view 
of Vuk, Arandjel and Dafina. Different perspectives of space arguably 
correspond to different life philosophies of the three characters 
influencing the way in which the space is eventually shaped in the 

novel. 
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