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ПРИСТУП

ОД СТРАНЕ УРЕДНИКА

Тематски скуп „Црњански у Темишвару“ уприличен је поводом
110. годишњице рођења овога српског књижевника, чије се порекло
корени у равном Банату.
Скуп је одржан у организацији Савеза Срба у Румунији уз
материјалну помоћ Департмана за међуетничке односе Владе Румуније.
Приликом свечаног отварања, у просторијама Савеза Срба у
Румунији у Темишвару, скуп су поздравили: генерални конзул СР Србије
у Темишвару господин Лазар Манојловић и председник Савеза Срба у
Румунији господин Огњан Крстић.
У радном делу скупа учествовали су историчари, књижевници и
истраживачи из Србије (Београд), Маџарске (Деска) и Румуније (Арад,
Темишвар). Поводом излагања било је дискусија и занимљивих допуна
и разјашњења у вези са живахном личношћу Милоша Црњанског и
његовим обимним књижевним делом.
Излагања су накнадно примљења у електронском формату са
приложеним илустрацијама.
Приликом припреме за штампу остављени су нетакнути ауторски
текстови, па и ауторски технички поступци, а спроведено је, где је то
било могуће, неколико формалних уједначења:
• Задржани су апстракти где их је било, а нису додавани уз
текстове где их аутори нису ставили;
• Није мењан систем навођења, а аутори су углавном користили
напомене на крају текста и за пропратна објашњења, и за цитирање;
• Уједначени су типови и величине словних фонтова;
• Исправљене су случајне словне и правописне омашке;
• Страна имена транскрибована су српском ћирилицом;
• Уједначена је назнака ауторства и порекла аутора;
• Наслови радова наведених у тексту означени су курзивом, а
називи периодичних публикација – редовним слогом под наводницима;
• Наводи који чине засебан параграф исписани су курзивом, а
наводи унутар параграфа – редовним слогом под наводницима:

• Сажеци, које су аутори приложили на српском језику преведени
су на румунски језик, ради шире доступности.
Надамо се да смо, поступајући овако, уз минималне и сасвим
неопходне интервенције, задржали главне одлике и посебности сваког
аутора, те да смо допринели целовитости за којом је читав скуп и
тежио.
Свесни смо да су и друкчији приступи овом послу били сасвим
могући.
**
Пријатна нам је дужност да изразимо топлу благодарност
учесницима на скупу за поштовање програма и разумних рокова за
достављање радова.
Дугујемо захвалност Савезу Срба у Румунији за сталну подршку
пре, током и после одржавања скупа, и посебно као издавачу који је
прихватио све предложене уредничке захтеве.
Стеван Бугарски
Љубомир Степанов

РАДОВИ ПРИПРЕМЉЕНИ
ЗА СКУП

Милош Црњански
(1893 - 1997)

Славомир ГВОЗДЕНОВИЋ
Темишвар

ЦРЊАНСКИ У ТЕМИШВАРУ
недавно сам видео Црњанског
огрнут каменим капутом
пролазио је (са будућим песником) Тргом уједињења
“овде на првом углу дочекивали смо госпођице
их! њихови шешири и тесан ход калдрмом
у оној липи јесте оној сред саборне порте
зачикавали смо попове и пчеле поленом од Вука
благи Боже до Текелијанума се је тресло од смеха
на другом углу начичкани балкони
по цели су нас дан кошуље официрских жена
дојиле вином
ту је била наша школа о Олимпу
и бунар за спуштање песме о ружи
и сеобама
каква панорама хипермодернизма
на трећем смо углу
златоусте филозофе на договор звали
на свођење рачуна
жудно перо преметали у крило
сабирали зарез белог слово
чуј млади песниче сине тежак је рачун био
увек претицало: антикварница црква добронамерно дрво
узвишено тајанство народне библиотеке
чега све није било
псовали нас српски (и мене једном) у локалном листу
и шта зар нису и Јакшића и Костића
и друге раскамењенике
а трг је био на четири угла”

Црњански у чамцу на Бегеју

Стеван БУГАРСКИ
Темишвар

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ КАО ЛИЧНОСТ1
Милош Црњански је за нас занимљив и значајан као личност.
Кажем за нас а мислим на Банаћане, јер је Милош, иако рођен у
Чонграду, од малих ногу одрастао у Банату; за њега су места Темишвар,
Жомбољ, Кикинда, Бечкерек, Иланча, Итебеј итд дуго била трајне
одреднице. Надам се да нећу претерати ако устврдим да је био Банаћанин.
Он се бар неко време, боље рећи с времена на време, тако и
осећао.
О школовању у Темишвару писао је веома топло.
О свом учитељу Душану Берићу и његовој малој школи оставио је
изванредан, сликовит напис, готово динамичан, као да је у питању
филмски сценарио. Он је ту школу неизмерно волео, те касније и не
помиње да је у њој провео само три године и да је четврти разред учио
у некој мађарској школи – оно је за њега била епизода ради
усавршавања у мађарском језику, нешто узгредно. Зато је изричит:
... Мала школа мог српског учитеља Берића, код кога сам учио
четири основна разреда...
О мирисној порти Саборне цркве камо су гледали прозори стана
у којем је неко време с мајком боравио и у коју се излазило управо из
учионице, као да је акварелом нацртао пејсаж:
... Порта је била башта, са пљуском јасмина и липа...
Слично је писао о ваљаној гимназији пијариста, о добрим
фратрима, мађарски настројеним католицима који православцима нису
бранили да иду у своје цркве; о момцима гимназијалцима, Србима и
не само Србима, с којима се дружио; о веслачким клубовима на Бегеју;
о фудбалским тимовима (у једном је и сам заиграо); о граду – вароши
модерној и раскошној, о широким авенијама и парковима, о барокном
1

Ово излагање је смерало да отвори разговор о Милошу Црњанском, да заинтересује
слушаоце приказујући га са мање познате стране. Због тога није оптерећено
белешкама и напоменама испод текста. Као библиографија највише су коришћене
књиге Итака и коментари (Београд, 1959) и Архивалије о Црњанском (Нови Сад,
1993).
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центру и тргу где се шетало као што се у Италији шета; о женама које
су се облачиле по последњој моди из Париза и окретале четворопрег
као да је лепеза.
Незахвално је претпостављати, зато и нећу, а копка ме да
замислим шта би од Милоша било, да не беше онога ружног Рата, који
је због броја учесника, због ширине фронтова, због разорног дејства,
због бројности сукобљених интереса, назван Великим, касније и
Светским. Милош се из Рата извукао читав, али је требало да се
опредељује у новим географско-политичким условима, у новој слици
света коју су за њега цртали неки тамо у Версају.
... Не иди у Београд, говорила ми је мати тужно...
Идем, велим, тамо ми је место...
Милош Црњански, дакле, припада генерацији банатских и шире
војвођанских интелектуалаца, који су похрлили у Београд као у Меку,
јер им је тамо место, а пренебрегли су традицију школства, просвете,
културе свога родног подручја, те чињеницу да се Српство у Угарској
управо ту потврдило великим именима и водећим остварењима на
пољу српске књижевности, да је засновало најстарију српску културну
установу, Матицу српску; похрлили су као у земљу обећану а нису се
запитали да ли можда нису потребнији својој Војводини у њеном
новом геополитичком положају и окружењу.
Нажалост, услед померања граница и људи, ни Темишвар није, као
некада, био сијамски спој града мађарских племића и старе вароши
Српства, умирућег, фанатичног, верског, која је мирисало на тамјан.
Географски још увек близак, а духовно већ тако удаљен у својој новој
отаџбини, у Србији, Милош ће се иронично, мада и сажаљиво, освртати на Србе Темишварце, као на патетичне фантасте, смешне невероватно и чудне, који још увек сваког Србина дочекују на станици песмом
„Ој, Србијо, мила мати“; подсмехнуће им се као берберима и калфама
који у белим рукавицама играју на баловима Женске добротворне
задруге и пију кисело вино, певајући о Хајдук-Вељку. Новинарски
бирајући пикантерије, ређаће написе: Даћа у Кикинди, Када се високопречасни разузури, Срамота Српске цркве у Румунији, Жомбољ на
точковима...
У новој средини, коју беше изабрао, то је боље пролазило, то се
више тражило него, рецимо, хладно, статистичко писање темишварског
проте Слободана Костића и његова упозорења о мањини која може да
опстане само уз добру вољу државне већине и старање националне
целине.
У новој средини Милош Црњански се, истина, дошколовао, али
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није постао ни универзитетски професор, ни амбасадор (као Иво
Андрић и Јован Дучић); задовољио се степеном културног аташеа и
аташеа за штампу, и залуду је било да се после надима како су
амбасадори покаткад бивали изван посла, а терет спадао на њих, на
особље, на аташе-е.
Јесте, заломило му се да путује по Француској, Скандинавији,
Низоземљу, Италији, Немачкој, а почетак Другога светског рата затекао
га је у Мадриду, па је са Краљевском владом прешао у Лондон. После
рата бојао се, с правом, да се врати у Београд, за који некада рече: „Тамо
ми је место“ и злопатио се радећи послове испод своје квалификације,
свога дара и достојанства. Када се 1965. ипак вратио, нити је то био
Београд из 1920, када је у њега похрлио, нити је он био исти онај
занесењак који је гајио велике наде југословенства. Иако материјално
обезбеђен, он се више није могао уклопити у послератну списатељску
средину, нити га је она могла потпуно осмислити; умро је као
особењак, не исцеливши се до краја од комплекса изгнаника.
У Темишвару је био давно, непосредно после Великог рата, и већ
од тада је испољио неку своју особеност: док се с топлиом сећао школе,
девојчица из ниских клупа и фудбалког клуба ТТК, бледо му је у сећању
било гробље, где је, како рече, и његово име. Зацело, на темишварском
гробљу су му сахрањени сестра Ангелина и брат Мирко, али нити је
он што учинио да се њихови гробови обележе и очувају, нити је зглавно
знао где су; означио их је неодређено: код гроба младог Радичевића и
код гроба младог Руса из Певачкога друштва Славјанског, тамо где
цветају љубичице...
Било је то у неку руку губљење везе са детињством, са Банатом и
са самим собом; неко надмено извијање у стање у ком је тврдио да му
нимало није стало до те прошлости, ни каквог је порекла, јер је увек
био сам себи предак.
У свом зрелом узрасту Милош Црњански је израстао у човека с
којим је било тешко и радити и сарађивати. Било је у њему дрскости,
надутости, осионости, силеџијства, његово основно расположење увек
је било кисело, сумњичаво, иронично, није био ни ведар ни љубазан.
Физички се с људима обрачунавао, и то не водећи рачуна је ли у
питању стари угледни господин, некадањи лични секретар краља
Александра Обреновића, је ли секретар посланства или обичан
фијакериста, којег је такође ни због чега млатио, и опет не питајући се
је ли господину, какав је сам био и до чега је држао, приличи да тако
поступа у позоришној ложи, у дипломатском кабинету или чак
кочијашки у прашини поред пута. Његова супуга Вида мора да је била

18

Црњански у Темишвару

много добра, паметна и стрпљива, када је успела да век уз њега
проведе.
Но мора се Милошу у свему томе признати храброст.
Да не пропустимо пикантерију: тукао се и у двобоју. Двобој се
изродио у свађи са Тадијом Сондермајером. Постоји сув записник о
томе, а ево једнога сликовитог и много садржајнијег казивања.
Црњански је пуцао први и промашио. Сондермајер је онда
сталожено, ноншалантно скинуо монокл, одложио оружје и рекао да
одустаје. Милоша је то довело до беса, праскао је, викао, захтевао да
његов ривал пуца, што овај никако није хтео. Секунданти су одлучили
да је двобој завршен.
Ради овога двобоја, кажу, били су прешли у Румунију. То би био
последњи Милошев сусрет са Банатом детињства. А збио се 1926.
године.
Један од људи који су га добро знали, Милан Јовановић Стоимировић, и сам дипломата, устврдио је неком приликом да Милош није
имао ничега лалинског и војвођанског, мирољубивог и наивног, питомог и досадног у себи. Упркос томе, сводећи свој животни биланс у
разговору за Радио Београд негде седамдесетих година ХХ века, Милош
Црњански се зрело вратио својим младићким данима и устврдио дословце:
Мени нису направили никакву ружну ствар, до сада... Не могу да
будем против. Али да се смејем на извесне ствари, знате, то морам,
јер сам Банаћанин. Веза са Банатом, знате, постоји.
Као Банаћанин, рекао бих сада, закључујући излагање: крај свега
и упркос свему, веза са Милошем, знате, постоји.

Stevan Bugarski (Timişoara)

PERSONALITATEA LUI MILOŠ CRNJANSKI
Rezumat
Autorul a conceput acest eseu ca o propunere de teme pentru dezbateri în cadrul
simpozionului, încercând să reliefeze câteva din trăsăturile de caracter ale merelui literat
sârb descendent al meleagurilor bănăţene. Sunt prezentate relaţiile scriitorului cu Banatul,
în special cu Timişoara şi atitudinea acestuia faţă de bănăţeni. Deşi Crnjanski activând în
diplomaţie şi-a petrecut întreaga perioadă matură de creaţie în Serbia şi în străinătate, iar
două decenii (1945-1965) în exil, el s-a considerat totuşi în esenţă bănăţean până la
sfârşitul vieţii.
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Доброслав Д. РУЖИЋ
Београд

СУСРЕТИ СА МИЛОШЕМ ЦРЊАНСКИМ
Забелешке и сећања чланова породице

Текст jе састављен искључиво од докумената из породичне архиве
који се односе на Милоша Црњанског, из периода од 1920. до 1977.
године. У питању су делови писама Олге Ружић, мајке Видосаве
Црњански, сину Драгославу, делови писама Видосаве Ружић брату
Драгославу; делови писама Милоша Црњанског Видосавином брату
Драгославу; делови Успомена Драгослава Ружића; неке забелешке о
сусретима и разговорима са Милошем и Видом Црњански. Наведена
писма је Драгослав сачувао. Поједини делови текста сложени су
хронолошким редом догађаја на које се односе.
Уместо увода. Да би текст који следи био јаснији, приказан је део
породичног стабла породице Ружић 1, а у њему су наведени само они
чланови породице који се у тексту помињу.
ДОБРОСЛАВ (ДОБРА) М. РУЖИЋ (1854–1918)
1882. Први брак. Драга Николић, из Ужица.
Троје деце.
1890. Остао удовац.
1893. Други брак. ОЛГА ПИШТЕЉИЋ, из Бањалуке (1868–1924)
Шесторо деце, а у тексту се помињу
ВИДОСАВА (ВИДА) (1893 – 1978)
ЈОВАН (ЈОВА) (1898 – 1973)
ДРАГОСЛАВ (ДРАГАН) (1901–1989)  Доброслав
Имена су у даљем тексту навођена онако како су се поједини
чланови породице међусобно ословљавали: Добра, Олга, Вида, Јова,
Драган. Вида је у разговору о Милошу најчешће говорила као о
Црњанском.
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Вида и Милош су моју супругу и мене често позивали на вечеру
и тада их је, посебно Милоша, занимало чиме се млади тога доба баве,
шта ми, осим редовног посла радимо, да ли и куда излазимо, које књиге
читамо, које позоришне комаде и филмове гледамо.
Приликом тих сусрета и Вида и Милош су нам често говорили и
о неким детаљима из свог живота, а ми смо касније о томе сачињавали
кратке белешке.2
Првих десет година – од 1920. до 1930.
Вида.3 „Црњански и ја смо се упознали 1920. године. То је било
на Универзитету и о томе је довољно писано. Ја сам се спремала да те
јесени одем у Париз, а Драган у Берлин.“
1920, 9. августа, Вида из Београда пише 4 брату Драгану који је
тада био у Трстенику.
„ ... Ја ћу како изгледа, на јесен у Париз...“
1920, 12. и 13. октобра, Олга из Београда пише 5 писмо сину
Драгану који је почетком октобра отпутовао у Берлин.
„12/X. ... Вида је данас и пре и после подне провела у Аустријском
посланству и једва ево у 5 сати стиже и донесе оверено све, и то је
молила, иначе хтели су да оставе и данас несвршено, да Бог сачува. Не
могу довршити писмо јер имам још за Виду да спремам, а ево и пуно
гостију.
13/X. Синоћ испратисмо Виду за Париз, беше пун перон као и
тебе кад отпратисмо. Она отплака и каже, да није узела карту, вратила
би се. Можеш мислити како је необично без вас двоје ...“
Вида6. „1920. године, октобра месеца, отпутовала сам за Париз.
Изненадила сам се када се неочекивано појавио Црњански. Испричао
ми је да је продао породичну кућу и да је одлучио да извесно време
проведе у Паризу.“
1921. Од октобра до децембра, Олга је из Београда, непосредно
пре и после венчања Виде и Милоша, послала неколико писама сину
Драгану који је те јесени био у Берлину. Из писама је очигледно да је
Олга, оставши удовица са петоро деце (њен муж Добра је умро 1918.
године, прим. Д.Р.), бринула о томе како ће удати најстарију кћер Виду.
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Олга7

Драган8

27/X.9 „... Кад сам ја била у Ваљеву, Вида је добила од онога
(Милош Црњански, прим. Д.Р.) једно дрско писмо. После тога, пише јој
опет и наређује да га чека код Живке (Једна рођака, прим. Д.Р.) 26-ог и
27-ог поподне. Е, сви смо већали шта да ради, једни су били да оде,
други не; и најзад она се била решила да напише писмо и да му га
Живка преда, да му каже, после оног писма она нема ништа више са
њиме да говори. Али, он бану код Живке пред подне, а Вида била у
вароши, и није била ни написала писмо, те му Живка рекла усмено, а
кад је он рекао, да оће с њом да говори, Живка га упути овамо мислећи
да не сме доћи.
Тако, ми таман завршавасмо ручак, кад он дође на улаз авлије.
Жарко (Млађи Добрин брат, прим. Д.Р.) скочи, изађе, понуди га у моју
собу и почеше да се разговарају.
А кад онај рече „Ја сам Види наредио да ме чека код Живке“,
Жарко плану и поче да га грди. „Ко си ти, шта си ти, да њој
наређујеш? Срам те било, види се да немаш ни трунке образа после
онаког писма да си дошао да је тражиш.“ Онај поче нешто да говори
протестно, али Жарко је просто експлодирао и рекао му је што му је
дошло на уста. Онај се узортира, па без збогом ухвати врата, па ко олуја
одјури, мислећи да га Жарко гони. Од нас, отишао је опет код Живке.
Вида је код ње ручала, помагала јој је за Славу. Тамо се Вида склонила.
А Жарко је одма за њим отишао тамо да он не направи какво чудо. Кад
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је ушао на врата, онај је јунак скочио да иде, али га Живка задржа. И
тако су вођени дипломатски преговори.
А кад је са Видом разговарао, они су се помирили и уговорили
да се венчају. Ето ти сва њена резолутност да кида са њим после оних
увреда у писму отишла је у ветар и данас су код Живке заједно на
ручку! То се сада може рећи „Није једна будала него две!“
Тако стоји њена ствар и сигурно ће се ускоро венчати.
А да се он за цело време разговора понашао питомо, то је заслуга
Жаркова што му је утерао зеца у срце. И ко онај што је викао „ја па
ја!“ а после батина „ти па ја!“

Милош, 1921. 10

Вида 11

Жарко Ружић 12

8/XI.13 „... У прошли петак Вида је закључила грађански брак у
Панчеву (1. новембра, прим. Д.Р.), а сад у недељу у име Бога венчаће
се овде у Топчидеру (10. новембра, прим. Д.Р.). Нека јој Бог да среће и
задовољства. Он сад долази овде, јуче је ручо код нас, измирила сам
се, то је њена судбина од које није могла да побегне. Сад купује што јој
је најнужније, а доцније у здравље Бога, ако буде слоге, онда ћу јој
набавити осталу спрему. Сад јој не могу ништа помоћи, јер сам
непрестано код Јове (Јова је прележао тифус, прим. Д.Р.).
Црњански се сад сав претворио у пажњу према Види. Дај Боже,
да се опамети и да остане такав. Живиће у Панчеву, тамо је узео
намештену собу и предсобље. Она ће по некад долазити овамо на
часове, а у Јануару полажу обоје испите, после мисли он да ради
докторску тезу, и зато ће остати у Панчеву до Јуна, или до јесени, онда
ће вели, прећи у Београд. Планови лепи, само ако буде памети.
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Заборавих ти рећи, помирио се Жарко са Црњанским. Вида њега
престављала као неког делију од мегдана, а оно ни помена о делији већ
прилична кукавица, и чини ми се зорт га опаметио, види да нема
посла са мамама. Видео он њу саму у свету, заплашену, па се ђилитао
– а сад она диже главу! Сад да је видиш, добро изгледа па се
тоалетизирала, друга Вида, расположена и весела. Сад, видећемо шта
ће будућност донети.“
27/XI.14. „Мили мој сине, по одавно ти не писах, никако да
добијем времена. Ти не можеш ни представити какав је код нас био крш
и лом ових последњих дваестину дана. Видино венчање, Јовина болест,
Слава (16. новембра – Ђурђиц, прим. Д.Р.), вешерка, шнајдерка –
спремала за Виду, а поред свега још и редован посао и спремање
зимнице. Ето, у таквом хаосу смо живили. Но хвала Богу, једно по једно
се свршило.
Вида и Црњански по венчању, били су код нас 15 дана и јуче су
са срећом одпутовали у Панчево. Вида беше батли те због Јове нисам
могла издати собу и комотно су становали 15 дана. Све се некако удеси.
Ако продуже живот лепо као што су били овде, добро ће бити. Он се
жестоко припитомио и увек маму решпектирао „да се мама не љути“!
Чак је код др Ђорђевића причао како има „сјајну ташту“ а они му веле
„е то је реткост да се ташта фали!“
Види сам спремила што јој је најпотребније од веша, одела,
постељне ствари за један кревет, разне потребне ситнице; и дала сам
јој две хиљаде динара у готову. То је све готово ништа, према првој
спреми и како је Анкица спремљена (Добрина кћи из првог брака, удала
се 1904. године, прим. Д.Р.), али све је ужасно скупо па ме је и то мало
коштало - 15.000 динара!
У Панчеву су узели намештену собу (са једним постељним
стварима, друге сам им дала ја) и предсобље, храниће се у гостионици.
Највећа је невоља што он има свега 700 динара плате са додатком.
Сарађиваће на неким новинама овде, а и ја ћу им морати додавати кад
потроше ове две хиљаде динара што сам јој дала. Он не може да
сарађује што се мора спремати за испит, и ради докторску тезу. За то
време морам их помоћи, а то ће бити за годину дана.
... Марке су сада 29 динара 100 марака. Питала Вида Павловића,
да ли да променим сада више марака, он казао да причекам, још ће
падати. Кад буде повољан курс узећу више марака да се нађе. Твоја
мамица Олга.“
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14/XII.15 „ ... Вида и Црњански били су ономад овде недељу дана,
сад ће Вида опет доћи у суботу. Нешто им се боље допада овде него
тамо.“
29/XII.16. „ ... Вида и зет су још код нас. Прекосутра ујутро путују.
Да видиш није нам рђав зет. Ако остане овако добар као што је био за
ове две недеље добро ће бити.“
Вида.17 „1921. године, пред само наше венчање, мојој мајци Олги
дошле су у посету неке пријатељице да је саветују да не даје ћерку „за
тог распуштенка“ јер су чуле да је Црњански већ био жењен“. (‘Дневник о Чарнојевићу 18 је писан у првом лицу, а главни јунак помиње своју
женидбу и говори о својој жени, и тако је дошло до забуне, прим. Д.Р.).
Видин брат Драган у својим Успоменама 19 пише о првим данима
Видиног и Милошевог брака.
1922. „ ... Вида. Била је лепа девојка. Размажена, нарочито од
нашег оца, док је мајка одржавала равнотежу у односу на другу децу.
Време је пролазило брзо. Ратови, смрт нашег оца, а 1920. године, „паде
с неба“ Милош Црњански, занесено, продорно, осваја моју сестру Виду.
Венчаше се. Он студент и она такође. Нас много деце, а пара мало.
Пензија мала.
Ја сам у то доба, пре одласка за Берлин, радио као стенограф у
Скупштини Срба, Хрвата и Словенаца. Зарађивао сам мало пара. Давао
сам и часове из математике ђацима и то поред редовног школовања.
Наша мајка је остављала моју зараду одвојено од других примања. Тако
је то било до оног дана када је се сестра Вида удала за студента Милоша
Црњанског, нашег будућег великог песника. Прве године њиховог брака
биле су, материјално, веома тешке. Ја сам тада дошао код наше мајке и
замолио је да ми да моју уштеђевину, која је тада износила 3.000 динара.
То је била прилична сума за мене.
Мати ме упита: „Шта си одлучио да урадиш са овим новцем?“
Одмах сам јој одговорио: „Хоћу да дам Види и Милошу. Њима је
то сада најпотребније.“
Мати ми са сузама у очима рече: „Знаш ли да је то твоја, тешко
зарађена, уштеђевина?“
„Да, одговорих, знам, али хоћу да им помогнем, сада када је
најпотребније.“
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Опет мајка рече, дајући ми новац: „Уради као што хоћеш, само
запамти, немој никада да се због тога покајеш.“ То рече и пољуби ме.
Када сам новац предао сестри Види, она се заплака, а Милош ми
рече: „Хвала ти, пријатељу наш, надам се да ћемо ти Вида и ја то
моћи некада вратити.“
Вида.20 „1922. године, после нашег венчања, стигао је Црњанском
и мени позив за пријем на двору. Црњански је позив одбио уз
образложење да је њему јасно да је позив добио зато што је зет покојног
Добре Ружића (Покојни Добра је био државни саветник и лични
пријатељ Краља Петра I, прим. Д.Р.). Изјавио је да ће такав позив
убудуће прихватити само ако буде позван као књижевник Милош
Црњански“.
Милош Црњански је 1924. године из Београда писао Видином
брату Драгану у Берлину.
1924. 28.II.21 „Драги мој Драгане, Ја те молим, пиши мами, пиши
јој, јер по мом мишљењу, нећеш јој моћи још дуго писати. Никад још
није била овако слаба мада то неће да се зна. Завршила је своје, ништа
јој се више не мили, ништа неће више и само лежи у својој соби.
... Не лудуј у Берлину. Не ради сувише. Чувај своју снагу и мани
се јунаштва. Не учи сувише, али нарочито, се не распарчавај. Вида се
много боји за тебе.
... Јави ми просто пошто је један рекет за тенис и један
аутоматски револвер. Треба ми, ове године ме чека војни маневар. То
би ми могао послати помоћу неког од господе Балугџићевих. Учини ми
ту услугу. Немој да причаш за ово писмо, али пиши мами, пиши чешће.
Воли те Црњански.“ (Олга је умрла 1924. године, прим. Д.Р.).
1930. године Драган се вратио у Београд.
Период од 1930. до 1945.
Милош је 1930. и 1931. године путовао са Видом по Југославији
и с пута је писао Драгану у Београду.
1930. 10.VII. Сушак.22 „Ја сам на путу по Приморју. Правим једну
„Илустровану Далмацију“. 25-ог о.м. идем у Сарајево на месец дана. 22
– 24. бићу у Београду. Тебе много поздрављам, Црњански. Адреса:
Сушак, Poste Restante.“
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1931. 10.VIII. Мојстрана23. „Драги Драгане, Ми смо на Сушаку
примили Ваше заједничко писмо и новац и дошли у Словеначку.
Адреса: Довје (Мојстрана...) тачно овако. Станујемо у сеоској кући, врло
лепој, 730 м. високо. Остало, замислите. Врло нам је добро. Собу
плаћамо дин 75. Триглав нам је над главом. Ја одавде крећем свакако
23-ог о. м. и долазим увече у Београд. Ако сте жељни приче, дочекајте
ме. Штета што нисте овде. Вида је овде досад нашла само попа; станујемо крај цркве. У планини ходамо скоро голи, никог нема. Туберкулозни Београђани леже доле у селу по влажним баштама. ...
А сад, драги Драгане, опет молба: ако чујете за неку добру
намештену собу, мени би требала од 24-ог о. м. или 1.IX. Стан нам је
обећао Јова.
Молим те, Драгане, после овог писма, отиди до Јове и отвори
онај мој кофер који је тамо остао још онда када смо пошли. Извади из
њега моја документа о школи и службовању и понеси их на себи. Јавиће
ти се проф. Н. Н за нека од њих....“
Милош:24 „Од 1935. до 1941. био сам са службом у Берлину, после
тога у Риму. После немачког напада на нашу земљу, 6. априла, отишао
сам, наравно и Вида са мном, са члановима нашег римског посланства
прво у Шпанију а затим у Португалију, у Лисабон, где смо морали да
чекамо на авион за Лондон. У Лондону сам био постављен у Дирекцију
за информативну службу која је била при влади Краљевине Југославије
у емиграцији. Ту службу сам напустио 1945. године. Не желим да вам
објашњавам зашто. Енглеско држављанство смо успели најзад, да
добијемо 1951. године, али смо задржали и југословенско.“
Драган у својим Успоменама 25 наводи један разговор са Милошем
пред његов полазак за Рим.
„1938. Милош ме је, пре поласка за Рим за дописника Централног
Пресбироа и аташеа за штампу при југословенској амбасади, позвао и
рекао ми: „Драгане, остављамо ти на чување наше ствари – намештај,
слике и још по нешто и молим те да их чуваш. Уколико се мени било
шта догоди те моје ствари ће остати теби.“ Тако смо ми те делове
намештаја, слике и остало, све време рата и касније све до Милошевог
и Видиног повратка из Лондона чували у нашем стану.“
У избеглиштву – од 1945 до 1965.
Вида.26 „Када је Црњански 1945. године у Лондону напустио
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службу при влади Краљевине Југославије нашли смо се у тешкој
материјалној ситуацији. Морам да вам кажем да смо ипак, имали срећу
да будемо на стану код Леди Пеџет (Lady Paget), све до 1953. Тада смо
морали да се преселимо због Милошеве пргаве нарави.
1951. године у јануару, ја сам се уписала у школу шивења PARIS
ACADEMY- SCHOOL OF FASHION.
Ја раније никада нисам шила. Мајка је умела да ми каже: „Ако ти,
Видо, будеш морала да живиш од оног што својим рукама урадиш,
остаћеш гладна.“
А тада у Лондону, мука ме је натерала да се упишем у школу
шивења у којој сам успешно завршила и теоријски и практични део
наставе. После тога смо купили за мене шиваћу машину. Почела сам да
шијем хаљинице за лутке за једну познату лондонску робну кућу. Верујте
ми, није ми било лако. Ту машину је Црњански касније описао у Роману
о Лондону...“
Милош и Вида су у периоду од 1953, по пресељењу на нову
адресу, па све до повратка у Југославију 1965. године, из Лондона
писали Драгану у Београду,

Видина потврдао упису у школу шивења 27
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Видина шиваћа
машина из Романа
о Лондону28

1953. 2.10.29 „83, Queen’s Court, Queen’s Way, London, W 2.
Драги Драгане, Као што видиш из горњега ми смо морали да се
селимо и нисмо више где смо били. Сад имамо горњу адресу и кад нам
пишете молим вас да адресу испишете тачно. Лондон има 8 милиона
становника и поштари немају времена да сричу и одгонетају. Неко је
прошле године хтео да нам шаље „Књижевне новине“ па се то губило.
Ми сад имамо стан од једне собе, купатила и кујне, па се осећамо
као Бели Руси некад код нас, ако не горе. Ја сарађујем на једном
страном листу, а Вида шије хаљинице за лутке, али од тога горко
живимо. На овој адреси бићемо до 1.1.54. Шта ћемо после и како ћемо
јавићемо. (Ми се на овој адреси налазимо од 16.9).
Из твога писма сам видео како си ти и твоја породица... Веруј,
има много жалосног свуд по свету. Све што бих овако из далека могао
да ти кажем то је: немој да децу силиш васпитањем по свом мишљењу.
Срећа твоје деце као и остале деце, зависи од толико других фактора у
животу, а не од школа и добрих оцена. Чујем да тебе воле твоји
радници и то је главно.“
1955. 3.5.30 „... О себи, ми смо вам већ писали и ту нема ништа
ново. Вида од јутра, до поноћи, ради лутке, а као што сам писао ја
покушавам да зарадим, пишући за новине, толико да исплатим нашу
собу. ... Нити вам се тужимо, нити коме јадикујемо. Цигани нисмо.“
1956. 23.1.31 „... Примили смо и пакет јестива, које сте нам посла-
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ли. Много Вам хвала на томе, јер ми знамо да шунка и салама данас
свакако много коштају, али ви сте желели да покажете своју добру вољу.
Међутим, ја бих Вас све лепо молио да нам не шаљете никада
јестиво, а ево зашто. Ви сте пакет на пошти предали 23.12. а ми смо
га примили 13.1. Све се убуђало. Све је то толико жалосно, да бих вас
молио да то више не радите. Узалуд трошите, а ми се само љутимо. Три
недеље путује, за то време ускоро, стизаће се и на Месец.
... Вида од јутра до поноћи седи уз шиваћу машину, ради лутке.
Да је млада, ни по јада, али признаћете да јој у њеним годинама није
лако... Ја не могу да вам јавим о себи ништа добро. Свакако сте чули
од М.М. да сам био дописник једног аргентинског листа на шпанском.
То је сад због прилика у Аргентини пропало. Као што видите, сиротиња
је и Богу тешка.“
1959. 30.5.32 „... У твоме писму додао је своје поздраве и Б.Ј.Ј. који
ме ословљава са „Драги мој професоре и клупски друже!“. Молим те
захвали му се, и ако, право да ти кажем, немам појма ко је то. Он је
каже „поп Јовин син“. На жалост, ја сам познавао неке попадије, али
никаквог поп Јову.“
1959, јуна месеца, Драган је био службено у Лондону и том
приликом је посетио Виду и Милоша.
1959. 1.8.33 „... Видим да ти се допала посета код нас, само нам се
много захваљујеш, ни за шта. На жалост, нисмо у стању да дочекујемо,
како бисмо желели.“
1961. 18.2.34 „... Као што сам Јови већ писао, примио сам оба
писма од Тебе, и новац, који си ми послао. Захваљујем. ... Што се тиче
мојих пословних питања, на којима сам ти тражио одговор, видим да
си почео да их отаљаваш. Кад сва та питања добију свој одговор, ја ћу
ти рећи, шта мислим. Унапред ти захваљујем на труду, а знам, добро,
да ти имаш и друга посла...
Још једном хвала на поклонима, а, о ташни Видиној, написаћу
роман.“
Поново у Београду - од 1965 до 1977.
1965. Милош и Вида су се најзад вратили у Београд. У почетку су
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становали у хотелу „Ексцелзиор“, а затим су 1966. године добили стан
на другом спрату зграде у улици Макензијевој бр. 81 у којем су живели
до своје смрти.
Драгослав Ружић, секретар Милоша Црњанског
Милош је имао посебно велико поверење у Видиног брата
Драгана, што се и види из претходних писама.
Драган је био једина особа која је могла у свако доба,
ненајављено, да им дође у кућу. Виђали су се свакодневно, а Драган је,
поред осталог, Милошу и Види, у посебним порцијама, доносио оброке
из ресторана. Који пут им је претходно, из ресторана доносио јеловник
да би могли јело да одаберу.
Најзад, Милош је на сопствено инсистирање, Драгана именовао у
свог секретара, а на Драгановим визит картама лично му се и потписивао.
Визиткарта
Драгослава
Ружића35

Јова и Драган су обично испраћали Милоша када би полазио на пут.

Јова, Милош и Драган 36

1972. октобар37. Октобра месеца
супруга и ја смо позвали Милоша и
Виду на ручак али нам је Милош
објаснио да се управо два дана пре
тога захвалио на позиву за ручак који
је Краљица Елизабета, боравећи у
званичној посети Београду, приредила. Одбијање је образложио тиме
да управо намешта зубе. Рекао нам је
да из тог разлога не може ни код нас
да дође на ручак, али би са Видом
радо дошао једног поподнева на чај.
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26. октобар 1973.38 Осамдесети рођендан Милоша Црњанског.
Цела породица се тим поводом сакупила у Милошевом и
Видином стану али свечана атмосфера је, нажалост, била помућена
чињеницом да је Јова преминуо само месец дана пре тога, 25.
септембра, од срчаног удара.

26.10.1973. Вида и Милош Црњански 39

26.10.1973. Милош Црњански и Драгослав Ружић 40
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Крај. На крају, дошао је и сам крај.
У посебним, руком писаним белешкама, Драгослава Ружића налази
се и један необичан текст.
1977. Последње три речи књижевника Милоша Црњанског.41
„У соби, на спрату болнице Др. Драгиша Мишовић у Београду,
лежао је већ више дана велики књижевник српског народа Милош
Црњански. Лежао је своје последње дане, у тишини болничке собе и
губио, неумитно, своје телесно битисање. Често је затварао очи, усана
стегнутих, без израза болова и панике. Био је свестан телесног краја,
до свог последњег даха.
Његова жена Вида и ја долазили смо њему у посету два пута
дневно.
Увек нас је питао: „Шта каже лекар? Хоће ли ме још дуго
нестајати?“
После тог питања, појављивала се чудна горчина у његовом
погледу, а око стегнутих усана, њен одражај. Тих последњих дана, са
њим смо, моја сестра и ја, проводили време углавном у тишини и
ћутању. Повремено је отварао очи, избледеле од тешке животне борбе
и разочарења. Гледао нас је са тврдим осмехом и, њему једино знаним,
последњим мислима.
Вида га је увек питала: „Како си?“
Он је одговарао: „То ја тебе питам.“
Затим би опет, затварао очи са чудним мирним изразом на лицу.
Затим је долазио лекар, болничарка, мењање судова за трансфузију,
чај.
Одлазили смо кући Вида и ја, као да нисмо били свесни, да је то
скори крај.
Претпоследњег дана, пре подне, дошао је дежурни лекар. Није се
много задржао, било му је све јасно. „Мултипла склероза, рекао је,
нема лека.“
После тога, Милош није узимао ни чај. Усне тврдо стегнуте, очи
затворене. Ћутање. Није хтео, или није могао, да реагује.
Сутрадан, стање исто. Он миран.
У једном моменту, нешто је прошапутао. Пришао сам сасвим близу.
Рекао је, тихо: „Воде!“
Узео сам шољу са чајем. Принео му устима кашичицу и полако му
сипао у уста. Прогутао је, са напором. Принео сам још једну, али је он
одречно учинио покрет главом.
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После мале паузе, још тише је рекао: „Вида?“
Одговорио сам да је ту, крај њега. Она се придигла са столице и
пришла сасвим близу њега.
А он, са напором, самртнички, прошапутао је, једва разговетно:
„Довиђења!“.
И то је његов опроштај са Видом и светом.
После неколико сати умро је, без болова и без трзаја.“
Напомене:
1
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 Милош Црњански, Дневник о Чарнојевићу, Свесловенска књижарница,
Београд, 1921.
 Драгослав Ружић, Успомене, Рукопис. 1973 – 1977.
Милош Црњански. Писмо из Београда Драгославу Ружићу.у Берлину 1924.
Милош Црњански. Писма са путовања по Југославији Драгославу Ружићу.у
Београду. 1930–1931.
 Милош и Вида Црњански. Писма из Лондона Драгославу Ружићу у Београду. 1953 – 1965.
 Драгослав Ружић, Посебне белешке.1973 – 1977
Dobrosav D. Ružić (Belgrad)

ÎNTĂLNIRILE CU MILOŠ CRNJANSKI
Notiţe şi amintiri ale membrilor familiei
Rezumat
Autorul, o rudă a soţiei lui Miloš Crnjanski, Vidosava, prezintă pe baza documentelor
păstrate în arhiva familiei sale Ružić, date, documentele şi informaţii despre scriitor. Sunt
interesante relatările despre întălnirile lor personale, corespondenţa păstrată, picanteriile
legate de perioada dinainte de căsătoria lui Miloš cu Vidosava, părerile soacrei sale,
relatările soţilor Crnjanski din exil, impresiile lor la revenirea în Jugoslavia.
Informaţii inedite şi interesante ne oferă autorul şi în capitolul „Ultimele trei cuvinte
ale scriitorului Miloš Crnjanski“ întrucât a fost prezent în camera de spital în ultimele ore
de viaţă ale marelui scriitor. Acestea au fost: Apa – Vida? - La revedere!

Зборник радова
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Лидија П. РУЖИЋ
Београд

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ И МИЛОШ
ЦРЊАНСКИ
- један разговор са Десанком Максимовић Почетком осамдесетих била сам у Бранковини у породичној кући
наше куме Радмиле – Раде Милакара Петровић, сестричине Десанке
Максимовић. Тетка Деса и ја смо седеле на тераси, Рада нам је
спремала послужење у кухињи, а Драгослав и Јован, моји синови
основци, играли су се под терасом. Нас две смо разговарале необавезно ћаскале и у једном тренутку разговор је дошао до Милоша
Црњанског, који је био ожењен Видосавом – Видом Ружић, рођеном
сестром мога свекра Драгослава Ружића. Тада ми је тетка Деса
испричала следеће:
Познавала сам ја Црњанског. Упознала сам га као студенткиња,
после Првог светског рата. Једног дана је дошао и рекао ми:
- Написао сам један роман. Рекли су ми да Ви одлично знате језик.
Молим Вас да ми исправите интерпункцију.
Бранила сам се али је он био упоран и није одустајао.
- Ја сам се распитао и сигуран сам да Ви то боље знате од мене.
Молим Вас, исправите ми интерпункцију.
На крају сам узела рукопис. Био је то Дневник о Чарнојевићу.
Ја сам ту интерпункцију исправила како сам знала и умела.
Не знам да ли бих све ово и смела да Вам причам.
По повратку кући ја сам овај детаљ разговора записала.
После тетка-Десине смрти потражила сам своју белешку о том
разговору и почела да размишљам коме ово да саопштим.
А онда ме је једног дана Рада позвала да заједно попишемо тетка
Десину библиотеку.
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Дале смо се на посао и то је била прилика да прођемо кроз живот
Десанке Максимовић и проведемо једно лепо радно лето у оним
ружним деведесетим. Узимале смо сваку књигу, сваки рукопис у руке,
било да их је она сама написала или да их јој је неко поклонио и
посветио. Само од тих посвета могла би да се напише једна лепа књига
поезије.
Док смо радиле, Рада ми је поменула да је тетка Деса многима
помагала у писању, а ја сам јој онда испричала епизоду из Бранковине.
Разговарале смо о томе како и коме то да се исприча и на крају ништа
нисмо одлучиле.

Lidija P. Ružić (Belgrad)

DESANKA MAKSIMOVIĆ ŞI MILOŠ CRNJANSKI
O convorbire cu Desanka Maksimović
Rezumat
Scurta comunicare are ca scop să informeze cititorii cu câteva aspecte privind relaţia
dintre două personalităţi ale literaturii sârbe contemporane: Desanka Maksimović şi Miloš
Crnjanski.
În fapt, autoarea a avut o scurtă convorbire în casa naşei sale Radmila Petrović cu
prima doamnă a poeziei sârbe contemporane Desanka Maksimović care a relatat cum l-a
cunoscut pe Miloš Crnjanski. Cândva după Războiul din 1914-1918, Desanka fiind încă
studentă, Miloš a rugat-o să-i corecteze interpuncţia într-un manuscris. În prima fază ea a
refuzat dar el a insistat şi pâna la urmă a acceptat rugamintea lui. A fost romanul Jurnalul
despre Čarnojević.
Această relatare inedită contribuie la cunoaşterea personalităţii scriitorului, care a
intuit că tânăra studentă va fi un om de litere apreciat.

Зборник радова

37

Љубомир СТЕПАНОВ
Темишвар

ЦРЊАНСКИ У ТЕМИШВАРУ
Милош Црњански је рођен 26. октобра 1893. године по старом
календару у Чонграду (данас на територији Мађарске), од оца Томе и
мајке Марије. Напомињемо да је Тома био родом из банатског насеља
Иланче и да је био чиновник.
По потреби службе Тома Црњански је 1896. године премештен
као писар у Темишвар. Са њиме долази и породица, односно супруга
Марија, син Јован (р. 1884), ћерка Анђелка (р. 1886) и трогодишњи
Милош.
Намера овог написа је да визуелно дочара места у граду где је
Милош боравио и куда је пролазио. У ту сврху користимо фотографије
и петнаестак старих разгледница из личне колекције, са минималним
објашњењима.

Грб Чонградске жупаније

Тома Црњански, Милошев отац,
у Темишвару 1903. године
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Стара разгледница Чонграда
Породица Црњански је из Чонграда у Темишвар свакако дошла
возом.

Изглед темишварске Железничке станице са краја 19. века

Зборник радова
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Панорама Темишвара
Темишвар је у моје време био варош раскошна, модерна, са широким авенијама, великим парковима, веслачким клубовима на водама,
али и индустријским предграђима. Имао је огромна егзерциришта и
гробља. Имао је надимак „Мали Беч“ (Милош Црњански).

Веслачи на Бегеју
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По доласку у Темишвар, породица је изнајмила стан негде у Улици
гаврана, Јелисаветино предграђе. Нажалост нисмо успели да пронађемо
у којој згради. Али после релативно кратког времена породица се сели
на нову адресу у истом кварту, у оближњој паралелној Улици Ђорђа
Доже број 17.

Стара разгледница са
Улицом Ђ. Доже

Занимљива фотографијауспомена из Темишвара: Милош
са трициклом као петогодишњи
дечак 1898. године

Зборник радова
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Улица Ђ. Доже, бр. 17
Милош је почео Српску основну вероисповедну школу у Граду код
учитеља Душана Берића. Школска учионица била је у Старом црквеноопштинском здању, тик уз Саборну цркву. Црњански се присећа:
Преко пута католичке катедрале била је српска Саборна црква
са двором владика, од мрамора, и мала школа мог српског учитеља
Берића код кога сам учио четири основна разреда. Наша црква била је
чувена по иконостасу Данила. Порта је била башта са пљуском
јасмина и липа...
Старе разгледнице са почетка 20. века:

Лошонцијев трг (сада Трг Уједињења) са католичком катедралом
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Лошонцијев трг (сада Трг Уједињења) са Српским квартом

Стари српски црквено-општински дом

Зборник радова
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У дворишту Црквено-општинског дома налазила се учионица
Српске школе учитеља Душана Берића.
Место је обележено пригодном спомен-плочом и бистом Милоша
Црњанског

Због удаљености од места становања,
Милош је током зиме и становао код учитеља
Д. Берића, који је имао стан у истој згради
са школом, на другом спрату.
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Када је долазио у школу, Милош је прелазио овај гвоздени мост
који видимо на старој разгледници:

После завршетка основне школе (4 разреда), Милош је наставио
школовање исто у Темишвару.
Он се присећа:
У срцу вароши био је барокни центар града са великом
католичком катедралом, чувеном са концерата Баха, са манастирима
католичких фратара, међу којима је један, Пијариста, био моја школа.
Пијаристичка гимназија у периоду почетка средњег образовања
Милоша Црњанског налазила се у згради која је припадала истом
монашком реду, тик уз цркву посвећену Св. Јовану Непомуку коју су
претходно држали фратри фрањевачког реда „Велика браћа“ из Босне.
Садашња адреса би била Ул. Е. Унгуриануа бр. 1.

Зборник радова
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На горњој разгледници, са десне стране је Стара општина, у
средини је Фрањевачка црква, а са леве стране је Официрски дом. У
центру је споменик „Верност“ (или „Победа“).

На овој фотографији је приказано седиште Пијаристичке
гимназије до 1909. године
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Почетком 20. века Милошев отац, Тома Црњански бива изабран у
руководство Градске црквене општине на положај потпредседника.
Уследило је премештање породице у нов стан – Нови црквеноопштински дом саграђен 1896. године, стан бр.5. Ту се породица прво
повећавала, затим смањивала. Родили су се сестра Иванка (1895) и брат
Марко (1900), затим се одселио у Иланчу Тома који је тамо и умро 1908.
године, Милош је пошао на студије...
Пошто се број ђака у гимназији нагло повећавао, стара зграда
Гимназије је постала премала, па је одлучено да се сагради нова,
пространија. Почев са 1909/10. школском годином дат је на употребу
нов комплекс зграда Пијаристичке гимназије у непосредној близини
Централног парка, у самом центру града.

Зборник радова
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На овим разгледницама види се јужна фасада са католичком
црквом,

Односно северо-западна фасада са главним улазом
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У својим сећањима на темишварске гимназијске дане Црњански
помиње и одлазак у позориште. На разгледници видимо фасаду
позоришне зграде како је изгледала почетком 20. века

Као гимназијалац, Милош је често одлазио и до кварта Фабрике,
нарочито у његово српско средиште, тадашњи Трг Лајоша Кошута,
садашњи Трајанов трг, са српским спомеником у центру.

Зборник радова
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При крају 1911/12. школске
године, након успешно положене
матуре, Милош Црњански се
фотографисао као матурант и
оставио је слику за успомену

Његов боравак у Темишвару овдашњи Срби су овековечили спомеником који је 1993.
године постављен у Српској читаоници, а сада се налази испред учионице где је Црњански
похађао основну школу
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Претходно смо више
пута споменули српског
учитеља Душана Берића. Он
је трагично завршио: године
1916. извршио је самоубиство скочивши са другог
спрата зграде у којој је
становао. Његов споменик
се налази на Градском
гробљу и 2013. године
Савез Срба у Румунији га је
обновио.

На истом гробљу, негде
у близини споменика Теодору и Стевану Радичевићу,
сахрањени су Милошева
сестра Анђелка (1886-1900)
и брат Марко (1900-1902).

Зборник радова
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Њихова гробна места нису сачувана.
По завршетку гимназије, у лето 1912. године Милош Црњански
напушта Темишвар, пролази кроз Иланчу и одлази за Ријеку да би се
уписао на Експортну академију, коју напушта следеће године да би се
уписао потом у Бечу на Историју уметности и филозофију....
Кроз Темишвар је затим прошао још само једном, по свршетку рата
1918. године.

Liubomir Stepanov (Timişoara)

CRNJANSKI LA TIMIŞOARA
Rezumat
Autorul şi-a pus în sarcină să realizeze un itinerar vizual al peregrinărilor familiei
Crnjanski prin Timişoara în perioada 1896-1912, perioadă în care Milos a locuit în Oraşul
de pe Bega. Acest demers l-a realizat cu ajutorul unor fotografii vechi şi a cărţilor poştale
ilustrate din vremea respectivă.
Pornind de la Staţia CF din Josefin spre actuală stradă Odobescu, apoi pe strada
Gh. Doja, în continuare în Piaţa Unirii iar aici spre vechiul sediu al Liceului Piarist,
respectiv spre noul edificiu al Liceului este traseul de bază ilustrat cu vederi vechi. Sunt
prezentate şi o serie de clădiri reprezentative pentru sărbii din Timişoara precum şi o serie
de fotografii cu membrii familiei ş.a.
Acest periplu ilustrativ vine în completarea referatelor ştiinţifice prezentate în cadrul
simpozionului.

Прво песничко остварење Милоша Црњанског, датирано у
Темишвару 1908. године

Др Марко РУС, Боривој РУС
(Задужбина „Милош Црњански“, Деска, Мађарска)

И ЧОНГРАД - ГРАДИЋ НА ОБАЛИ ТИСЕ
ЧУВА УСПОМЕНУ НА МИЛОША
ЦРЊАНСКОГ

Великан српске и светске књижевности Милош Црњански рођен
је у Чонграду у Мађарској, у градићу о којем у својој Другој књизи Сеоба
између осталог пише:
Било једном једно краљевство, у срцу Европе, које се звало
Хунгарија. У том краљевству текле су воде богате рибом, а дуж тих
река простирале су се бескрајне зелене, равни. Лети су се те равни
претварале у жарке пустиње, а зими у ледено море прекривено снегом.
У тој Хунгарији је 26. октобра 1893. године рођен Милош
Црњански.
Градић Чонград на десној обали Тисе на ушћу Тиса-Кереш (Криш)
у раном средњем веку утемељили су Словени, преци Срба, дајући му
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назив Чарниград. У близини су Мађари 896. године, предвођени кнезом
Арпадом, прешли Тису у продору према средњој Европи. У Опустасеру,
месту које се налази јужно а недалеко од Чонграда, када су Мађари већ
населили Панонску низију, Арпад, први мађарски владар, сазвао је
Земаљски сабор, на којем су седам предводника мађарских племена
склопила уговор и опечатила га својом крвљу. Од тада је Чонград
угарско насеље, а Угарска је 1001. године постала краљевство када су
крунисали Сент Иштвана (Свети Стефан), првог краља Угарске. Током
XV и XVI века после пада српских земаља под Турке, досељује се
српско племство у Угарску, добија велике поседе, а са собом доводи и
српски народ да би се заштитили од заједничког непријатеља (треба
истаћи деспота Ђурђа Бранковића). Када је велики део Угарске био под
турском влашћу, Чонград постаје нахија са стационираним гарнизоном.
У саставу гарнизона налазимо и Србе православце, а поред њих у граду
има трговаца и занатлија, а и сељака.
Велики рат вођен између хришћана и Турака 1689-1699. донео је
велике промене и у Панонској низији. Великом сеобом Срба под
вођством Арсенија III (Чарнојевића) низ ток Дунава стварају се српска
насеља. А 1701. успостављањем Потиске војске око десет хиљада Срба
насељава се поред Тисе, па тако поново и у Чонград. Деценијама су
српски милитари бранили Хабсбурску границу и учествовали у
ратовима. Одлуком Марије Терезије (1741. године) укинута је Потиска
војна граница, мада су молили Бечки двор да војна граница ипак
остане. Део Срба се преселио у Банат, а део, на позив Руске царице
Јелисавете Петровне, у Русију, наравно и тамо да бране границе. Све
што су имали носили су са сабом, а нов завичај су нашли на реци
Тјасмин, притоци Дњепра и ту основали своју Нову Сербију (на старим
картама Русије има назива српских насеља као што су Чанад, Печка,
Сомбор, Суботица, Вуковар, Земун, Сента, Надлак, Чонград и друга).
Али 1764. године Катарина II укида Нову Сербију, те националну школу
па и цркве, а мењају и имена, па тако Чонград добија име Андрусивк,
а 1928. године Велики Андрусивк. Може се рећи да је то значило да су
Срби као народ нестали, а било је само мало њих који су се вратили
или покушали вратити у Сербију. Остали су се асимиловали са тамошњима и због вере а и сличности језика.
А ни у Чонграду на обали Тисе већ није било Срба, остала су само
нека презимена и неки обичаји који су говорили о томе: „био један
народ звали су се Срби“ (Милош Црњански). Само су понекад неке
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чиновнике запошљавали, па је тако и Милошев отац, Тома Црњански
стигао у Чонград за бележника среског суда, и то из општине Шурјан.
Преци Црњанског су се са југа Србије већ у XVII веку насељавали у
Банат. Истраживањима су доказали да његово породично презиме
потиче, или су га можда добили, по насељу Црња у Торонталској
вармеђи. Презиме Црњански су до краја XIX века користили
„старославенски”; да би се могло лакше изговорити, говорили су и
Церњански или Черњански. У мађарским документима коришћено је и
Цзрнјански (Czrnjanszki), које је остало и у сећању грађана у Чонграду.
Његова мајка, друга жена Томе Црњанског, Марија Вујић, после Милоша
родила је још троје деце, која су била, нажалост, кратког живота. Мајка
му је причала о родном месту и људима „Мајка ми је причала да су
Мађари у Чонграду најбољи и најпоштенији људи на свету (Милош
Црњански)“. Стан који је отац закупио од Ђерђа Херингера био је
двособан и налазио се у унутрашњем дворишту зграде на тргу Св.
Тројице (Сентхаромшаг број 27). У свом роману Дневник о Чарнојевићу
писац овако описује прилике свог рођења и крштења:
Топови грувају. Неко слави рођендан. А како сам се родио ја?
Отац ми беше певао песме, лепио банке тамбурашу на чело. По целу
ноћ је по цичи зими насред завејаног трга, стајала гомила народа око
ватре и чекала да сване, да бира посланика. Кажу сутрадан је морао
оставити своју сребром оковану пушку и пса, своје дебеле натароше,
и отићи негде далеко на Тису. Кажу тамо је пискарао цео дан а ноћу
банчио, пијаног су га на санкама довозили кући. Тек после пет година
родио сам се ја. И тада ме повише у једној корпи за рубље; а мати
ми певаше успаванке, најрадије ону из „Низа бисера“, али су ми
једнако причали о неким селима, што су горела и о неким људима са
црвеним фесовима што су једнако клали и убијали. Једно вече су ми
причали како се набада на колац. Кажу много сам тад плакао.
Кад беше пети дан, требало је дете крстити у име Оца и Сина
и Светога Духа. Пођоше дакле, по снегу и вихору у саоницама. Кажу
ни сузу пустио нисам. На Тиси су нас вијали вуци, а лед је почео под
нама да пршти. Крстили су ме негде далеко у некој старој грчкој
цинцарској цркви. Мати ми плакала. Отмена једна племенита дама
што је требала да ме крсти није дошла. Можда је уплашише вуци. И
тако, јер чекати се није могло, узеше једног православног човека,
црквењака, по имену Божура. И он сузан због почасти што га изненада
стиже, држаше ме под водом светом и плакаше, јер није имао ни
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пребијену пару да дете дарива. Богати Цинцари и лепе Гркиње које су
се радо сећале српских ђака, сетише се и мога оца и позваше нас у
своје куће. А свуд у снегу белеле су се наше празне, старе остављене
цркве. Но моја мати поносита и горка одбила је презриво позиве и ми
смо поново јурили по завејаној реци измичући од урлика вукова.
Пошто у Чонграду није постојала православна црква, требало је
преко Тисе у оближњи градић Сентеш. Већину становништва чинили
си Мађари (католици и реформати) а мали број православаца Румуни,
Грци и Цинцари. У цркви која је посвећена Светом Николи (и која и
данас још стоји) у крштеници под редним бројем LV пише да је 14/25.
октобра 1893. године у Чонграду рођен Милош законити син Томаша
(Томе) и Марије (Марине) Вујић српске православне вере. Крстио га је
свештеник Д. Пандовић а кум је био Леринц Пинће.
Прве три године свог живота провео је у Чонграду, од којих му је
у сећању остао само снег „а кад почех да разумем речи били смо опет
отишли даље. Одселили смо се често.” Из Чонграда – у Темишвар а то
је за њега много значило због школовања, пошто су то били темељи
његовога плодног живота као писца, преводиоца, политичара а
првенствено човека. „У неким енциклопедијама се каже да сам у
Панчеву и школе похађао, али није него у Темишвару“ (М. Црњански).
И животни пут га је носио по целом свету, а своје корене па ни
Чонград никад није заборавио.
А Чонград? Градић је живио својим свакодневним малограђанским
животом кроз векове: буне, ратови су долазили и пролазили, а град је
мирно и тихо постојао. Исто као и други градићи крај Тисе. Већина
људи бавила се риболовом, пољопривредом и шумарством. Привреда
није била доминантна, нити је то данас. Број становника је понекад
опадао, па се повећавао; данас има 17000 становника. Познатих
личности није било, а постали су познати по људима који су мукотрпним радом градили долме поред Тисе (кубикаши) и произвођачима
вина, те марљивим пољопривредницима. О Црњанском је знало само
мало њих, и то првенствено професори месне гимназије „Баћањи“. Тако
је и професорка мађарске књижевности Др Ибоја Фабиан Сенси 1980их година почела да истражује Црњанског и успела да сакупи и групу
ђака да јој у том послу помажу. Као члан, а касније председник Друштва
мађарских историчара књижевности, успела је да се уз помоћ града и
многих који су видели важност да се зна о великану српске па и светске
књижевности, (један од њих је био и покојни Стојан Вујичић), на месту
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Регистровање Задужбине
поред његове родне куће постави спомен–биста. Свечаност је одржана
19. априла 1990. године, и то у серији програма поводом обележавања
300 годишњице Велике сеобе Срба под вођством Арсенија (Чарнојевића). Биста се налази на уличном зиду зграде у којој је сада продавница воћа и поврћа, а знамо да је у унутрашњем делу био стан Црњанских. Свечани говор одржао је Младен Марков (Реч на отварању…).
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На свечаности је присуствовао и др Пера Милошевић који је у свом
чланку за Српски календар 1991. између осталог написао:
Пред родном кућом Милоша Црњанског у Чонграду где сам први
пут у свом животу био тада и куда вероватно нећу више одлазити,
запитао сам се у себи: да ли ће неко кроз седамдесет година застати
пред овим ликом на зиду и шта ће тај (и на каквом језику) мислитим
о нама који се сад клањамо пред плочом, на једном од хиљаду
привремених и пролазних боравишта у овим пределима сеобе.
Пошто је било много важних личности на прослави, већ тамо се
родила идеја да се оснује задужбина Милош Црњански и у Мађарској,
и то би требало да буде најважније: да чува успомене о Црњанском, да
потпомаже неговање и очување језика и културе Срба у жупанији
Чонград, па и шире по целој држави где још има Срба. Отпочели су
преговори и организовање, у које се укључује Скупштина Жупаније
Чонград, те Српски демократски савез, затим Самоуправа града Чонграда, Сегедински универзитет и Друштво Оснивачки лист Задужбине
Милош Црњански, 1990. мађарских историчара књижевности. Исте
године оснива се Задужбина Милош Црњански са седиштем у Сегедину

Флајер изложбе

Зборник радова

59

на тргу Ракоција (зграда Скупштине Жупаније Чонград), која треба да
оснује и Српски Институт и то уз средства Жупаније 500.000 форинти
и Универзитета 100.000 форинти. Чланови кураторијума су: Имре Сокаи
председник, др. Х. Тот Имре потпредседник, Ференц Ђанти секретар,
Енике Андерлене Шајти, др. Марко Рус и Боривој Рус чланови.
Све је почело са великим еланом: сакупљачки рад, затим да се
откупи кућа где се родио М. Црњански, па да се организује и 100.
годишњица рођења са пригодним програмом и предавачима, те
изложбом за коју се преговарало са музејом из Новог Сада. Требало је
набавити и место за излагање. Трогодишњи рад је био ипак плодан,
пошто је 1993. године на достојан начин прослављена годишњица.
Веома богат програм и изложба животног пута М. Црњанског
(постављена у „старом селу”), привукла је велик број људи, оних
заинтересованих, који су желели више да сазнају о писцу, а град је од
Музеја Војводине добио лепо састављену богату изложбу. Да би рад
задужбине боље функционисао проширује се састав кураторијума, и то
на предлог оснивача, са члановима Пером Ластићем, Стеваном
Поповићем и Љубомиром Алексовим.
И отпочиње нови период када се тражи простор за сталну
изложбу, када активност госпође Сенси не тиња, већ све више ради на
томе да се популарише Црњански и да се о њему предаје и у средњим
школама. У међувремену се састав кураторијума мења: оставком
председника Имреа Сокаија ову функцију преузима др Марко Рус, а
потпредседник постаје Милан Лунг, док секретар остаје Ференц Ђанти
а чланови кураторијума су др. Ибоја Фабиан Сенси, Боривој Рус, др.
Предраг Мандић и Ференц Богнар (од 1997.године). Изложба у
Чонграду пропада, старо село нема газду, покушава се спашавање, али
без новца се не може ништа. Само новац од оснивања и веома мало
добијених средстава на 3-4 конкурса је било све од оснивања, а од тога
је фунционисање немогуће. Троши се веома штедећи, али средстава је
ипак све мање и мање.
Године 1999. године седиште задужбине је премештено у Сегедин
у улицу Шомођи бр.3. где су српске заједнице, али финансијску помоћ
ни даље не добија.
С великим напором се ипак организује 2002. године обележавање
25. годишњица смрти Црњанског и то у градској Библиотеци и
информативном центру „Карољ Чемеге“ у Чонграду. Нова изложба из
Музеја Војводине, коју су у оквиру академије и културног програма

60

Црњански у Темишвару

Плакат за обележавање 25. годишњице
предали, у библиотеци и дан данас стоји. Стару изложбу су пренели
(колико се могло спасити) у Деску, где су је и приказали, а затим
изложили и у Сегедину и Батањи, док су чонградску после предаје
пренели на кратко време у Будимпешту на тамошњу свечаност.
Долази до поновних промена у кураторијуму, да би састав сада
био следећи: др. Марко Рус председник, др. Ибоја Фабиан Сенси
потпредседник, чланови: Јелена Фаркаш, др. Предраг Мандић, Боривој
Рус, др. Иштван Феринц и Моника Барат Фаркаш.
Због разних промена и у руководству Скупштине Жупаније
Чонград, те града Чонграда, било је година када због административних
проблема задужбина није могла да функционише или – лепше речено –
могла је само да тиња.
Само је велика активност госпође Сенси допринела да се у
средњим школама предаје у оквиру светске књижевности, поред
Андрића, од Срба и Црњански.
Саставила је и једну свеску коју је задужбина издала на мађарском
и српском језику и коју користе ученици као додатни материјал код
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учења о М. Црњанском. Док чланови задужбине покушавају да бар
нешто новца набаве да би организовали и спровели неке „програмчиће”
као што су предавање о Црњанском на универзитету, те у Дому
народности у Сегедину (Стеван Бугарски), ове године имају у виду и
изложбу из матице са личним стварима писца, но све то у сарадњи са
Сегединском Српском заједницом и уз помоћ Самоуправе Срба у
Маћарској (Културног и документационог центра Срба у Мађарској).
Животно дело Милоша Црњанског је окончано његовом срћу
1977. године у Беграду. Чини се да је већ са рођењем био предодређен
да буде песник и писац сеоба, јер му ни место рођења није било
завичај. Али то место посећује доста људи из унутрашњости и изван
граница – кажу због Тисе и велике плаже на ушћу Тиса-Кереш (Криш)
и лепоте природе равнице, доброг вина, мира и тишине, но мало њих
зна за Црњанског. А он је судбину свога српског народа преко својих
Сеоба и предвидео. На крају свог романа Дневник о Чарнојевићу пише:
Кад смо стигли, видео сам градић, где ми се родила мајка. Он
беше пун цркава, на којима ћуте звона. Тај градић је гробница мојих
дедова. Питао сам неког да ли познаје господина Јашу Игњатовића,
али ме старац погледа и рече тихо, мађарски, да га не познаје. Смрт
се крије у вртовима. Свуд ме дочекаше вртови. Цркве су биле празне
и мрачне а прозори прашни и мутни као моје срце.

Dr. Marko Rus, Borivoj Rus (Deszka, Ungaria)

ŞI CSONGRADUL – ORAŞELUL DE PE MALUL
TISEI – PĂSTREAZĂ MEMORIA LUI MILOŠ
CRNJANSKI
Rezumat
Cei doi autori, sârbi din Ungaria prezintă un şir de informaţii relevante despre
localitatea natală a lui Miloš Crnjanski. Schiţa monografică cuprinde date care se întind
de-a lungul unui mileniu prezentând evoluţia localităţii în timp şi spaţiu, cu accent pe
populaţia de naţionalitate sârbă din acest orăşel în care s-a născut, la 23 octombrie 1893,
Miloš. Autorii prezintă şi o serie de date legate de familia scriitorului.
Un accent deosebit este pus pe prezentarea activităţii Fundaţiei „Miloš Crnjanski”.
Sunt descrise festivităţile organizate cu ocazia aniversării a 100 de ani de la naşterea
scriitorului, precum şi comemorarea a 25 de ani de la moartea sa, detalii despre dezvelirea
unei plăci comemorative cu bustul lui Miloš Crnjanski, despre expoziţia permanentă
Crnjanski, despre studierea operei scriitorului în şcolile maghiare, ş.a.
Lucrarea este ilustrată.
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Спомен-плоча на црквеној згради у Темишвару (Граду), у којој је
била учионица Милоша Црњанског

Зборник радова

65

Божидар ПАНИЋ
Арад

ПОМОРИШЈЕ У КОНТЕКСТУ СЕОБА
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
Романи Милоша Црњанског Сеобе и Друга књига сеоба, настали
су у размаку од неколико деценија. Сеобе су 1927. године објављене у
наставцима у Српском књижевном гласнику, а као засебна књига - 1929.
године, у Издавачкој књижари Геце Кона, у Београду. Другу књигу сеоба
Црњански је написао крајем четрдесетих година, док је као емигрант
живео у Лондону, а објављена је 1962. у издању Матице српске.
Обе књиге чине тематску целину - живот српског народа у аустријској Војној граници и сеоба у Русију током 18. века, са вишеслојним
садржајем: историјским, социолошким, психолошким, философским.
*
Историјски оквир прве књиге представља учешће Славонскоподунавског пука, 1744. године, у рату Аустрије против Француске, на
Рајни, у Алзасу и Баварској, далеко од Петроварадина, сремских и
бачких мочвара на обалама Дунава. За постизање аутентичности у
грађењу ликова и опису догађаја Црњански је као извор, поред осталог,
користио и мемоаре Симеона Пишчевића, учесника у том рату.
Црњански је, иначе, и сам доживео ратне страхоте на бојиштима у
Галицији, током Светскога рата 1914-1918, па му је и сопствено
животно искуство било од користи.
Суочен са ужасним страдањем и масовном погибијом својих
војника, са суровим понижавајућим односом аустријских војних
заповедника, Вук Исакович, командант пука, схватио је да Ћесаровини
до њих, Раца и шизматика како су их погрдно називали, уопште није
стало. Постало му је јасно да бечки двор искоришћава Србе без милости
као оруђе за постизање својих ратних циљева. Тако су се, после сеобе
из Србије, када су бежећи од Турака потражили спас у Угарској (под
влашћу Хабсбуршке монархије), Вук Исакович и његови саплеменици
поново нашли пред сличним егзистенцијалним проблемима – како
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опстати. То сазнање навело је Вука на мисао да је једини спас за себе
и своје саплеменике – поновна сеоба, овога пута у једноверну Русију.
Самом остарелом Вуку Исаковичу тај сан се неће испунити, али
оствариће га његови потомци, о чему ће Црњански дати упечатљиву
слику у Другој књизи сеоба.
Кроз трагична искушења јунака у Сеобама, могу се посматрати и
животне судбине граничара Поморишке крајине. У истом рату, познатом
као Рат за аустријско наслеђе (1741-1748), учествовала је и једна
поморишка војна формација под командом Арађанина Петра Текелије.
Петар је у рат кренуо као двадесетједногодишњи младић, заједно са
шест година старијим братом Јованом. Њихов отац Ранко, командант
арадске граничарске компаније, послао је синове у рат, а сам је остао
код куће. Команду компаније поверио је млађем сину Петру. Јован се
није дуго задржао на ратишту, док је Петар на бојиштима западне
Европе остао до краја. Преживео је све ратне страхоте, вратио се у
Арад и, разочаран што му је отац одузео команду компаније, 1748.
године одселио се у Русију. Тако је Петар Текелија, игром случаја, био
претходник масовне сеобе која ће ускоро уследити.
*
Сеоби Срба из Потиске и Поморишке крајине у Русију почетком
педесетих година XVIII века посвећена је Друга књига сеоба. Поред већ
поменутих Пишчевићевих мемоара, Црњански је за ово дело као
историјску грађу користио обимну студију Мите Костића: Српска
насеља у Русији: Нова Србија и Славеносрбија (1923).
Непосредни повод за ову сеобу било је укидање Поморишке и
Потиске војне крајине у Угарској од стране Марије Терезије, али су на
то утицали и други социјални, политички, верски и национални
разлози. Угарско племство се није мирило с привилегованим
граничарским статусом Срба, који би укидањем војних крајина потпали
под угарску жупанијску власт и постали мађарски кметови. С тиме се
Срби нису могли помирити. На одлуку о селидби утицала је и
свемоћна, агресивна, прозелитска Католичка црква, која је настојавала
да Србе, које је сматрала „шизматицима“, поунијати. У православној
Русији та опасност им није претила. Сеоби је погодовао и политички
тренутак у односима Аустрије и Русије. Српска милиција чинила је
добар део аустријске војске и Бечки двор није желео да га се олако
лиши. Међутим, Марији Терeзији, у сукобима са Пруском и Отоманском

Зборник радова

67

империјом, било је преко потребно савезништво руске царице
Јелисавете Петровне. Зато је бечки двор привремено допустио да,
после развојачења Потиске и Поморишке крајине, Срби добију дозволу
да се иселе.
Главни јунак Друге књиге сеоба Павле Исакович, упркос
препрекама аустријских власти, успева да стигне до руског посланства
у Бечу, добије потребна документа и заједно са осталим члановима
шире породице Исакович, по завејаним карпатским беспућима, креће
пут Русије. Пратећи драматичне доживљаје Павла Исаковича, Црњански
даје упечатљиву слику правог егзодуса српског народа из Поморишја: из
Надлака, Чанада, Семлака, Шајтина, Печке, Арада, Глоговца, Сомбатхеља, Павлиша. „Из Поморишја оде све што је обећало. Не остаде нико“,
каже Црњански. Прву масовну сеобу из Поморишја предводио је
пуковник Јован Хорват 1751. године, а другу, годину дана касније потпуковник Јован Шевич. Сеобе у мањим размерама настављене су и
следећих година.
У новооснованим областима Новој Србији и Славеносрбији
досељеници су подигли нова насеља којима су дали називе који би их
подсећали на родни крај: Чанад, Надлак, Печку, Глоговац, Павлиш,
Сомбатхељ... У новом завичају бавили су се земљорадњом, разним
занатима, трговином, али им је и даље главно занимање било
ратовање, сада под руском заставом. Бранили су јужне границе Русије
од напада кримских номадских племена Татара и Ногаја и учествовали
у свим ратовима које је Русија водила све до шездесетих година XIX
века. „У својој бескрајној љубави према свом национу, сиромашни
сербски Soldatenvolk чинио је – сто година – оно што је једино могао:
гинуо је... Није, дакле, живот сербски био бесмислен, него њихове
смрти“, не без горчине констатује Црњански.
Многи граничари некадашње Поморишке крајине и њихови
потомци рођени у Русији стекли су високе чинове у руској царској
армији. Само из Арада то су: Петар Текелија, генерал ан шеф, Јован
Хорват, генерал, Симеон Чарнојевић, генералмајор и његов брат Павле
Чарнојевић, пуковник, Петар Сенћанин, пуковник, Лазар Текелија,
пуковник, а из осталих поморишких насеља: Јован Шевић, генерал,
Георгије Филиповић, мајор, и други.
Мада су живели компактно у Новој Србији и Славеносрбији и
уживали извесну аутономију, Срби досељеници временом су се утопили
у локално становништво блиског језика, исте православне вероиспо-
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вести. Према попису становништва 1862. године, у Херсонској губернији само хиљаду душа изјаснило се као Срби, а 1900. Срба више није
било, само се на географским картама тада још могло наћи неколико
имена: Мартонош, Панчево, Суботица, Надлак, каже Црњански, и
закључује: „Тамо, куд су Исаковичи и тај Soldatenvolk отишли, као и
толики њихови сународници, који су на својим леђима, као пуж, своју
кућу носили, нема више трага, свему томе, сем та два-три имена.“
Нестао је сав пресељени народ. Посматрано у том контексту, утисак је
да констатација Милоша Црњанског, сажета у две кратке реченице на
крају романа: „Има сеоба. Смрти нема!“, носи призвук горке ироније.
Сеоба у Русију средином XVIII века имала је за последицу потпуну
промену демографске слике Поморишја. У многим насељима остало је
врло мало Срба, или их више уопште није било. Арадски публициста
Исаија Толан каже да су та места попунили Румуни. Сеоба је нанела
Србима у Поморишју непоправљиву штету. Одселио се највиталнији део
српске популације, углавном млади људи у пуној снази, способни за
војну службу. Одселили су се заједно са својим породицама. Од тада
почиње демографски суноврат као сталан и незаустављив процес.
Постоји, ипак, извесна разлика када се пореде историјске судбине
исељеника у Русију и оних који су остали. За неких стотинак година,
одсељении Срби утопили су се у домородачко становништво, док они
који су остали да живе и даље на старом огњишту имају и данас своје
српско потомство. После више од 260 година од сеобе у Русију, упркос
тихој асимилацији углавном у већинско румунско становништво, у
румунском делу Поморишја, још увек има Срба. Науци, првенствено
историској и социолошкој, предстоји да објасни зашто су одсељени
нестали као национална заједница, а они који се нису селили успели
да очувају своје српско национално биће. Ако бисмо покушали сами да
на то питање одговоримо, рекли бисмо без задршке да заслуга
првенствено припада јединој преосталој националној институцији –
Српској православној цркви. Срби у Русији нису имали такву
заштитницу. Чувајући православну веру, језик, обичаје, народно
предање и историсјко наслеђе, Црква је сачувала од пропасти свој
народ. Срба је данас у Поморишју мало, у укупном броју становништва
– на нивоу статистичке грешке, али да није било Српске православне
цркве, и овде би Срби одавно нестали. То није спорно.
*
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Милош Црњански, изданак Баната, и данас је актуелан. Његови
романи о српским сеобама, о непрестаном исељавању и расељавању,
најчешће изнуђеном, наводе на размишљање, подстичу на трагање за
одговором зашто сеобе као усуд прате кроз историју српски род, од
вајкада па и дан-данас, и крај им се не назире.

Božidar Panić (Arad)

VALEA MUREŞULUI ÎN CONTEXTUL MIGRAŢIILOR
LUI MILOŠ CRNJANSKI
Rezumat
Cele două cărţi ale romanului Migraţiile lui Miloş Crnjanski au apărut la peste trei
decenii distanţă. Tema principală este cea sugerată de însuşi titlul iar evenimentele narate
au loc la mijlocul secolului al XVIII-lea; multe dintre aestea se petrec în Valea Mureşului.
Autorul acestui studiu urmăreşte întămplările din zona respectivă în epoca prezentată de
autorul romanului şi încearcă să realizeze o analiză paralelă.
Sunt prezentaţi membrii familiei Isaković şi Tekelija, emigrarea sărbilor din Valea
Mureşului, respectiv din Graniţa Militară Tiso-Mureşană în Rusia, viaţa acestora în noua
patrie, modul în care romancierul a reuşit să prezinte aceste aspecte.
În concluzie autorul constată că Miloš Crnjanski este actual şi astăzi, întrucât
scrierile sale despre migraţiile poporului sârb ne îndeamnă la cugetare, la cautarea
răspunsurilor la întrebarea de ce migraţiile ca un destin însoţesc de-a lungul istoriei neamul
sărbesc dintotdeauna, făra a li se zări capătul. Concluzia este în deplin acord cu
romancierul: „Sunt migraţii. Moarte nu este”.
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Извод из матичне књиге крштених Православне парохије у
Сентешу (Мађарска); уписано је крштење Милоша Црњанског
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Др Адријана Сида МАЊЕА
Темишвар

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ НА РУМУНСКОМ
И У РУМУНИЈИ
У међуратном раздобљу Срби у Румунији нису помишљали на
штампање књижевности из прека: проток људи и идеја био је слободан,
и за то, објективно, није било потребе.
У послератном вртлогу дуго нам је требало да одредимо (ако смо
то уопште учинили) своје приоритете. У сваком случају, казаљке нашега
књижевног сата беху стале негде на Змају и на Ђури, на Војиславу...
Српска књижевност, чак и у Српској гимназији, учила се без програма
и без уџбеника, увек на опрезу да је, можда, неки аутор (политички,
национално, верски, друштвено, морално и тако даље) неподобан, па
га је боље заобићи, онако, за сваки случај. И у тој области беше
прорадило горе од горег: као лишен цензуре, предмет је остављен на
аутоцензури предавача, и за свашта учињено и неучињено он је могао
бити окривљен. Због тога су Дучић и Ракић у нашим програмима већ
били крупан помак. А авангарда? Та не она екстремна, него ни Милош
Црњански није помињан; а и како би, кад је он био предратни
дипломатски чиновник Краљевине, послератни изгнаник Републике, а
није – као она двојица умро на време, него је живео по Енглеској?
Међу првима је о Милошу Црњанском јавно проговорио др Мирко
Живковић 19761. Свој напис насловио је речима самога писца: Ја сам
Темишвар волео... Које тада он, које позније други, пратили су писца
по Темишвару почев од доласка 1896. до одласка 1912. и до успутнога
свраћања 1918. Тражило се где је становао, где школу учио, код кога и
с ким, шта је читао, шта цртао, шта писао, кога волео... Када је, по
повратку у Србију, Милош Црњански објавио коментаре уз Лирику
Итаке, дознали смо и понешто више, из прве руке. Надања да ће, мада
обремењен старошћу, још једном посетити Град за који рече да га је
волео, остала су пуста.
Објављивање његових књига у Румунији текло је овако.
У раздобљу 1982-1990. у Букурешту су, на српском, објављене
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целокупне Сеобе (и Дневник о Чарнојевићу, али је, као адлигат прве
књиге Сеоба, остао мало запажен). Издавач је била Издавачка кућа
Критерион, специјализована за мањинске литературе. Онда смо
пронашли не само писца у Темишвару, него и Темишвар у његовом делу.
Превођење је текло напоредо са српским издањима.
 1983. угледна Издавачка кућа у Букурешту, Универс, објавила је
Кап шпанске крви – O picătură de sânge spaniol, у преводу Лидије
Токариу.
 1993, поводом стогодишњице пишчева рођења, у Темишвару је
објављен румунски превод прве књиге Сеоба – Migraţiile. Издавач је
била Едитура де Вест, а преводиоци Душан Бајски и Октавија Неделку.
Зашто се на томе стало дуга је прича. Воље је било, али је другога
понестало.
 Поводом три деценије од пишчеве смрти, под сам крај 2007,
марљиви прегалац, који је ваљано баратао српским и румунским пером,
Јоца Радин Пејанов, поново је вратио Милоша Црњанског Темишвару,
приказавши нам га као лиричара модернисту. Учинио је то тротомним
избором из његових дела, објављеним у темишварској издавачкој кући
„Брумар”.
Избор је пао на поезију (Лирика Итаке и друге песме – Lirica
Itakăi şi alte poezii), која припада младалачком раздобљу потоњег
романописца; даље на лирски роман Дневник о Чарнојевићу – Jurnal
despre Èarnojeviæ, завршен 1919. а објављен 1921; најзад на поему
Стражилово – Stražilovo, писану 1921; њом је насловљен том који,
иначе, садржи још и програмске списе: Објашњење „Суматре” и За
слободни стих. Већ по томе се, дакле, назире да избор има у виду
лиризам, који је чувеном ствараоцу био прва виолина негде до 1929,
помало засенчена потоњим великим историјско-националним романима, мада и у њима присутна.
Нема сумње да је превођење белетристике мучан посао; право би
било рећи да и није превођење, него преписивање иним језиком. Превођење писаца из млађих нараштаја, у које морамо сврстати Милоша
Црњанског, посебно је отежано њиховим, с једне стране терибилизмом
у свему, па и у речи, као – на пример - у Итаки и Дневнику о Чарнојевићу, с друге стране нагињању старом свету и старом језику, као у
Сеобама.
Не знам да ли је ко до детаља упоредио и анализирао превод Капи
шпанске крви. Што се тиче Сеоба, ту је већи део посла обавио Душан
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Бајски, али је морао застати пред старим изразом Исаковичевог
друштва, и ту је Октавија Неделку коначно углачала румунски текст.
Лављи део је, мора се признати, припао Јоци Пејанову.
Прилика је да се подсетимо и казивања Момчила Настасијевића:
По себи се разуме, преводећи поезију само се оскрнави светиња
живог израза. Бесмислено је силити инструменат да да сасвим неки
другородни тон. Јер је бит поезије управо оно чему се туђе нипошто
не повинује. А повинује ли се, ипак, значи и преводилац је песник од
чисте расе, и две су се разнородне матерње мелодије чуле о истом
предмету2.
Знати све то, па опет се, не само повремено лаћати, него и
посветити превођењу, и то поезије, и то модерне поезије, значи бити у
свом несмиру и непредвидљивости исто онако бун(т)ован, тврдоглав и
својеглав, какви су били модернисти, другим речима имати своју кулу
од слоноваче (или тршчару, свеједно) изван простора и изван времена,
независно да ли у будућности или у прошлости. Такав је био Јоца.
Знајући то, какве користи цепидлачити овде и поређивати стих по
стих и реч по реч? Какве користи од тражења иних могућих решења за
ово, за оно? Особито што смо унапред уверени да се ту и тамо могло
и друкчије превести (или уопште не превести), као што се могло друкчије и написати (или уопште и не написати). Па то и јесте, мислим,
уметност: рећи управо тако, када се може и друкчије (ако нема тога
избора, ако се по нужности мора само на један начин, сасвим јасно и
чисто, онда је то научна акрибија, није уметност), и ту је уметност
превођења: одабрати најприснију од постојећих могућности. Мерило је
погодити дух у целини, на читаоца превода пренети дух оригинала, и
то тако, да и њега самог тера на удубљивање и размишљање. Читајући
кроз ту оптику, видим да овај превод дух дочарава и духом очарава. 3
Да Милош Црњански припада којој књижевности на језику
широког оптицаја, био би сигурно више превођен од самих Румуна.
Овако излази да је он Румунима познат углавном колико су га опет Срби
дочарали.
Да ли ће бити снаге да се на томе више уради показаће будућност.
А да би ваљало – ваљало би.
Напомене:
1

Мирко Живковић, Сведочанства о српско (југословенско)-румунским културним и
књижевним односима, Букурешт, 1976, стр. 99-132.
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Момчило Настасијевић, За матерњу мелодију, у књизи Седам лирских кругова,
Београд, 1962, стр. 156.
Стеван Бугарски, Милош Црњански: по који пут у Темишвару?, „Књижеви живот“,
LII, 2008, бр. 1(149), стр. 15;

Dr Adriana Sida Manea (Timişoara)

MILOŠ CRNJANSKI ÎN LIMBA ROMÂNĂ
ŞI ÎN ROMÂNIA
Rezumat
Autorea prezintă succint traducerile în limba română a cărţilor lui M. Crnjanski în
ordinea apariţiei lor, ediţiile în limba sărbă din opera scriitorului apărute în România;
tangenţial aminteşte scriierile despre autor şi opera sa. În perioada interbelică în România
nu au fost publicate cărţi din opera lui M. Crnjanski, nici în original şi nici în traducere.
În primul deceniu după cel de-al Doilea Război Mondial, trăind în exil Crnjanski nu a fost
agreat nici macar în Jugoslavia până prin anii şaptezeci ai secolului trecut când s-a reîntors
în patrie. Primul care s-a ocupat de marele scriitor şi opera sa în România a fost dr. Mirko
Živković în lucrarea Svedočanstva... / Mărturii...
Dintre titlurile sârbeşti evidenţiem: Сеобе (и Дневник о Чарнојевићу) iar dintre
traducerile româneşti: O picătură de sânge spaniol, Migraţiile (cartea întâia), Lirica Itacăi
şi alte poezii, Jurnalul despre Čarnojević, Stražilovo. Autorii traducerilor au fost Lidia
Tocariu, Duşan Baischi, Octavia Nedelcu şi Ioan Radin (Joţa Peianov).
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Сеобе и
Дневник о Чарнојевићу
у издању Критериона,
Букурешт,
1982-1990
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Дела
Милоша Црњанског
у преводу
Јоце Пејанова Радина.
Издвачка кућа Брумар,
Темишвар, 2007.
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1. Роман Кап шпанске крви
у преводу Лидије Токариу,
Издавачка кућа Универс,
Букурешт, 1983.
2. Драма Конак у тому
Драме, Критерион,
Букурешт, 1985.
3. Први том Сеоба у
преводу Душана Бајског и
Октавије Неделку,
Издавачка кућа Едитура де
Вест, Темишвар, 1993.

ИЗБОР
ИЗ СТВАРАЛАШТВА
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

АЛИ СВЕ ЈЕ ТО САМО ОМАМА ЉУДСКИХ ОЧИЈУ
Град Темишвар, иако се звао град на Тамишу, није био на Тамишу,
него на његовој притоци, Бегеју, управо на барама Бегеја. Бегеј је био
пуштен у градске ровове и био је пун крекета жаба, ноћу. Од реке му
оста само старо, шпанско, име и расцветани врбаци.
Темишвар је био дело људске, а не божије руке, и састављен од
самих каменитих звезда, утврђења градских. Те звезде су, при опсади
града, мамиле војске у унакрсну ватру топова и биле су чувене по томе.
Свака од тих звезда била је и сама, као неки свет за себе, а све, заједно,
као неко острво.
Испред градских капија, простирале су се зелене утрине, где су
ђенерали вежбали војску. У утврђења су били узидани огромни топови
и риком тих топова, почињали су турски ратови. Сад се, преко равни,
разлевао звук темишварских звона. Био је мир.
Варош, између тих утврђења, била је тесна и за њу је било остало
мало места. На то мало места фратарски ред капуцина и исусоваца био
је подигао своје цркве, са барокним фасадама, војска, Команду места.
Око Команде прилепило се било неколико трактира и школа, као и
Театар који је био чувен. Поред цркава била је палата команданта
тврђаве фелдмаршаллајтнанта баруна фон Енгелсхофена. Он се беше
населио, просто, у највећу касарну, над малом пијацом, поред цркве
капуцина, где је Темишвар изгледао као мала слика Вијене. Због
раскошног живота војске, варош је била добила надимак „малог Беча“.
Фелдмаршаллајтнант Франц Карл Леополд барун фон Енгелсхофен био је тада већ јако остарио, али је двор у Вијени имао у њега
највише поверења, на крају турских ратова. Он је више волео
Петроварадин од Темишвара, али је те године дошао био у Темишвар
због немира, и да буде ближе војницима. Расцијанима, који су
Темишвару задавали толико брига. Енгелсхофен се беше населио у
тврђаву, изнад војних тамница, откуда је могао, и голим оком, да види
улаз и излаз пукова, и страже пред капијама. Његови прозори били су
виши од фасада капуцина, пуних крстова и анђела, а отварали су видик
и опрема утринама, где су хусарска одељења имала школу јахања.
Енгелсхофен је патио од маније кречења и санитета. Као и карбола. Он
је био закречио и Команду места. Једино су на њој, црни, остали
двоглави орлови Хабсбурга.
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На тој висини, са трећег спрата, стари фелдмаршаллајтнант је
могаo да све догледа. Био је оставио затворене све салоне Команде и
настанио се у две одаје испод крова. Одатле је могао да види чак и
село, које је, пре, било турска Махала, а сада било насељено његовим
Расцијанима. Он је био јако наклоњен тим својим војницима.
А село Махала, где су се били сместиле њихове породице, и није
имало изгледа правог села. Није нимало личило на слику Темишвара.
Било је то, бедно насеље, напуштено од Турака, у баруштинама, са
погорелом палисадом, порушеним кулама, и зидовима, са много брлога.
Леп је на Махали био само дуг ред огромних, расцветаних, багремова.
Они су били зарасли карауле и колибе Расцијана и њихове земунице,
као и њихове кровове, покривене трском. И мада је беда у Махали
морала бити велика, ноћу се из тог српског села стално чула песма.
Цвет багрема био је те године дошао тако нагло да је те бедне куће
од блата покрио као нека бела, мирисна киша од цветова. И док су се
људи у Махали покривали гуњевима и поњавама, село је било
покривено, ноћу, губером од белог, мирисног цвећа. Као неким везом
од небесног бехара.
Трску, траву, и баруштине у Махали, багремов цвет претварао је у
сребруштину небесну, која се белела до звезда. То јест, до овејка звезда,
које је тај народ звао Кумовом Сламом. Расцијани су, у то доба, толико
волели све што је светло, младо и ново, да су имали обичај да
поскакују према новом Месецу и да му дивикују као безумни: «Здрав
здрављаче, нов новљаче!»
(Сеобе, Друга књига – први део,
Критерион, Букурешт, 1985, стр. 7-8)

НЕСРЕЋА ИХ ЈЕ ТОГ ПРОЛЕЋА, У ТЕМИШВАРУ, СТИГЛА
НЕОЧЕКИВАНО...
У аустријској војсци, било је, у то време, неколико Исаковича, али
се оберкригскомисар Гарсули окомио само на ову четворицу, који су
били добили отпуст и спремали се да се одселе у Росију. Њихова
судбина била је, после тога, запечаћена.
Али, ако их је погодила иста судбина, она ипак није била, за сву
четворицу, једнака. За канцеларију Гарсулија, сва четворица били су
исти, из исте породице, браћа, четири ребелијаша. Међутим, године
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старости, прошлост њихова, њихове жене, имовно стање, нарав, а
нарочито њихове жеље, и наде, све је то допринело, тих дана, да
њихова будућност буде различита.
Они то још нису знали, тог пролећа, и будили су се у Темишвару,
као што су се будули некад у Србији, као једна породица. Надали су се
да ће живети у истом месту и били су ужаснути, при помисли, да их
разместе по разним пуковима. Желели су да остану заједно, као што су
дошли, у збег Трифуна Исаковича, у Хртковцима.
Несрећа их је у Темишвару, тог пролећа, стигла, неочекивано.
А то пролеће, године 1752. дошло је у Темишвар нагло, без
прекида, без оних позних, мразева, који су познати у пролеће те
вароши. Од којих цвеће опада и воћка се смрзава.
Сем тога, оно је дошло тако топло, да су се багремови расцветали
пре времена, лудо, као што младе букну од ракије, кад су сватови у тим
крајевима. Темишвар је био чувен, тада, и по љубичицама, крупним,
модрим, а густим по гробљима, која су била велика. Иза тих гробаља,
унедоглед, видела се само раван и зелена трава.
Утврђења, која су опасивала варош, у облику звезда, била су,
ујутру, у вароши, мрачна, али је Сунце врло рано осветлило торњеве
цркава. Сунце је, као ватра, претрчавало, од крова до крова, преко
барокних палата и кућа, а само су улице у средини вароши остајале дуго
у полумраку, и са спуштеним завесама. Док су по касарнама одјекивале
војничке трубе, усред вароши, код Команде корпуса, била је тишина.
Ту је био простран трг, са спомеником Светој тројици, трг који је
носио име једног хунгарског витеза. Од раног јутра, на хипотенузама и
тангентама трга, парадирали су ту шиљбоци фон Енгелсхофена, као
војници од дрвета. Они су марширали парадним кораком грофа Мерци,
са лева и десна, а кад би се срели, лицем у лице, носом у нос, узимали
би пушку „пред перси“, неколико пута. Затим би, сами себи, полугласно
командовали: „Kehrt euch“, и враћали се, истим путем, откуд су и дошли.
Сунце је над њима црвенело и сијало се, као бомба.
Браћа, Ђурђе и Петар, Исаковичи, при доласку у Темишвар, у
очекивању даљих сеоба, били су се населили у једном трактиру, који се
налазио прекопута манастира фратара пијариста. Тај трактир се звао
„Златни јелен“, а био је пун официрских породица и глумаца из Театра.
Споља је личио на аустријске дворове у Бечу, са великим, барокним,
прозорима, а унутра, у дворишту, на каравансераје, у Турској. Дрвени
доксат опкољавао је двориште, на спрату пун цвећа у ћуповима, који су
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личили на плетене котарице. Насред дворишта био је бунар, сав у
ладолежу. Најстрарији Исакович, Трифун, сиромашан, населио се са
својим збегом у Махали. А њихов братучед, Павле, у једној кући са
баштом, изван градских зидина, у једном предграђу, које се звало
Јозефштат. Павле је имао неколико, скупих, кобила и ћеф му је био да
долази у варош на свом фетону.
(Сеобе, Друга књига – први део,
Критерион, Букурешт, 1985, стр. 35-36)

ТЕМИШВАР (I)
Све је то само у сну. И нигде томе неће остати трага. Као међу
играчкама – кућицама, дижем ногу да не згазим куче, да се не саплетем
у дрвљу, да не прекорачим баровиту реку. Најрадије бих легао колико
сам дуг, а знам да бих обухватио целу велику варош, и као у детињству
весело у димњаке фабрика. Зар сам збиља био тако мали да ни то
нисам могао?
Звоцкају трамваји.
У забавишту сам био најбољи јахач на љуљакању. И нигде томе
неће остати трага. Путем из школе остајао бих по сокацима, по гробљу
и шанчевима. Шта раде и где су оне дивне и миле руменооке жабе које
су ми тако дрхћући дисале на руци? Колико сам јаркове прескако, где
сам све био, куд се ни оџачари нису усудили.
Ено их, ено их, ено их. Оно су те клупе. Гле, не бих више могао
да седнем: како су мале, како су мале! Колико је висока Кудричка
планина? Колико становника има белоцрквенски срез? Трсковцем по
шаци: „Пружи руку да ти сабљу платим“.
Знам: после је требало седети у већим скамијама, све су биле мале.
Требало је учити катихизис на мађарском. А она... Она је седела увек
здесна. Увече крадом долазио бих из предграђа у град да сагледам њен
осветљен прозор. Био сам у четвртом разреду кад Голуб наштампа моју
прву песму. Судба, или не сећам се више како. Прва строфа: нека лађа,
друга строфа: бура, трећа строфа: само остаци пливају по води. О како
је то смешно! Колико бесаних ноћи! Био сам срећан кад је хтела да ми
пружи руку.
Како су беле, и фарбане, сад ове клупе у порти пред црквом! Ено
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стоји још и рачунаљка и птице. Колико их, боже мој, има ове године...
има ли их још бар десет... малених, малених глава?
Али где су бедеми, шанчеви обрасли травом, пуни зелене жабље
воде.
Кроз ова стаклена врата, ено их, ено их. Онај са белом огрлицом
до ушију. Сава Текелија. Увек су ме пред њега водили. Како су му уши
велике и црвене!
Ходи и на гробље, ходи: љубичицом је обрасло у пролеће тамо и
моје презиме. Је ли, како је то смешно! Никада више нећемо туда проћи.
Онај гроб, ено онај мали, то је неког Руса малог из певачког друштва.
Онај тамо је барона Јовановича. А овај, где, где сам провео детињство,
под овом липом која, да знаш, како после испита мирише, читај: Отац
подиже... ја... Тодор... Радичевич сину моме Стефану... Видиш ли у
камен урезану ружу и под њом глупо, наивно, сентиментално написано:
Таки е био...

ТЕМИШВАР (II)
Темишвар је, у моје време (1896/1912), био варош раскошна,
модерна са широким авенијама, великим парковима веслачким
клубовима на водама, али и индустријским предграђима. Имао је
огромна егзерциришта и гробља. Имао је надимак Мали Беч.
У срцу вароши био је барокни центар града, са великом,
католичком катедралом, чувеном по концертима Баха, са манастирима
католичких фратара, међу којима је један, пијариста, био моја школа.
Прекопута католичке катедрале, била је српска Саборна црква, са
двором владике, од мрамора, и мала школа мог српског учитеља Берића,
код кога сам учио четири основна разреда. Наша црква била је чувена
по иконостасу Данила.
Порта је била башта, са пљуском јасмина и липа.
Насред Темишвара, сваке недеље, кад је време лепо, свирала је
војна музика, на тргу, опкољеном терасама ресторана и сластичара. Свет
се ту шетао, као што се у Италији шета.
Пред сластичаром, ту стајала је, обично, група салонских лафова
и официра, па и група православних калуђера, под камилавкама.
Међу њина, поред синђела Зупковића, доцнијег будимског владике,
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врло лепог мушкарца, поред архимандрита Дошена, громког гласа,
падао је у очи нарочито владика Лукијан Богдановић, доцнији
патријарх, који је био романтична лепота, велики заводник жена, а
завршио самоубиством, у Гаштајну, због сифилиса.
На том тргу, најлепши четворопрег терала је жена баруна Рајачића,
који је, доцније, за време рата, иако је то невероватно, у мађарском
парламенту, поздравио октобарску револуцију. Његова жена, окретала је
четворопрег као да је лепеза.
Концерат је обично почињао увертиром: Норма.
Ја сам прво учио основну школу Берића – који нам је говорио и о
нашим привилегијама и статутима. Кад сам код њега становао, окупљао
је своју децу, увече, да нам прича. Да нам представља. Био је то велики
познавалац светских романа, а великог, глумачког, талента. За мене је
он, у сећању, оличење Жана Валжана.
Био је шеф опозиције у Црквеној општини и експерт за наша
народна права. Кад је, у аустријској артиљерији, код Вердена, за време
Првог светског рата, његовом сину ампутирана рука и кад је, у исто
време, и Србија пропала, Берић се бацио са велике висине трећег
спрата, главачке, на каменито двориште.
Међу мојим познаницима, то је био најбољи познавалац
литературе.
Гимназију сам учио код католичких фратара, пијариста, али тај ред
није био ред мрачњака, него масона.
Код њих је прослава мађарског народног празника (мартовске Иде)
почињала хором. Хор је певао Марсељезу.
Пијаристе су издавале два литерарна часописа.
Један на мађарском, који се звао Наша застава (Zaszlonk) и један
на латинском, који се звао Омладина (Juventus). Први је имао католичке
тенденције и расправљао о уставу Србије и крунисању Петра I, а
доносио је карикатуру принца Ђорђа како абдицира. Како Јапанци, у
рату, деле цигарете рањеним Русима. И како се ми Срби, због лажних
привилегија, боримо против Ракоција.
Ја сам о нашим привилегијама имао много дискусије, са мојим
професорима.
Поменутом часопису, на латинском, послао сам једну прозу о
убиству Јулија Цезара, и неке стихове, у алкејским строфама. Кад сам
имао петнаест година, штампао сам у дечјем листу Голуб, који је
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излазио у Сомбору, једну песму, под насловом Судба. У тој песми, у
првој строфи, полази на пучину једна лађа. У другој строфи диже се
бура. У трећој плове на пучину само олупине брода.
Данас ми се чини да би то било доста.
До смрти свог оца, до петог разреда гимназије, био сам осредњи
ђак. Онда се реших да убудуће будем међу првима. Био сам међу
првима.
Темишвар је тада нагло растао и каруце су у њему трчале на
гуменим точковима, а било је међу њима, већ, и првих аута. Жене су се
у тој вароши облачиле по последњој моди из Париза, увезеној преко
Беча, а над великим женским шеширима, имали смо и прелетање првог
аероплана. Позориште је, на мађарском, било у знаку Анрија Бернстена,
а српско у знаку Балканске царице, од Николе I, гњаватора. Имали смо
и посету америчког циркуса Барнума.
Мој отац је, годину дана пре тога, био отишао на село, у Иланчу.
Дотле ме је чекао, пред позориштем, и кад снег пада.
Са мелоном на глави, и батином од вишњевог дрвета, он ме је по
зимској ноћи водио кући, испитујући ме о драмама. Ценио је моја
литерарна прегнућа. Кад су га изабрали за потпредседника црквене
општине, показао ми је свој говор и питао ме како ми се допада. Ја сам
цео тај говор прерадио и он га је прочитао на свечаној седници. Вели,
мојој матери: „Боље пише од мене Мића!“
Кад сам се разболео од шарлаха, донео ми је српски превод Рата
и мира (или мађарски превод) и ја сам тај роман прочитао за дан и ноћ,
иако је моја мати тврдила да због тога може да наступи слепоћа.
Кад је мој отац дошао, године 1908, са села, да се оперише у
Темишвару, и кад је одустао од тога, рекао ми је да зна да ће умрети,
али да то треба да кријем од своје матере. Да она не дозна. Вели, неће
да је узнемирава. Треба умети умрети. Извињавао се и мени што ми
бриге ствара, сад, када сам почео да учим грчки. Вели, то је тешко, зна.
Саветовао ми је да учим, добро, и да се лепо понашам према
матери. Отишао је из Темишвара, мирно, и никад га више нисам видео.
Вратио се у Иланчу и био, још, у сватовима, Дане Црњански, у Итебеју,
где је играо и прескакао ватре, са младићима и девојкама.
У Иланчи је после тога посетио пчелара, који је вршио и занат
ковача и тесара мртвачких сандука. Мој отац је изабрао себи сандук,
куцкајући га, штапом од вишњевог дрвета.
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Наручио је за моју матер меда.
Умро је идућег дана.
Није дозволио да ме позову из Темишвара, са школа.
Моја се мати, удовица, вратила доцније опет у Темишвар и
становала у згради Општине. Прозори нашег стана гледали су у порту.
Ја сам тада, до такозваног испита зрелости, живео, са матером, у
Темишвару, као што су, у оно време, живела варошка деца. Мој круг је
био круг мојих, католичких, другова, племића и њихових намирисаних
сестара, са којима сам узимао часове француског језика. Није у томе
било никаквог снобизма. То је, у оно време, било уобичајено узимање
часова, после подне.
Узимао сам и часове енглеског језика, код једног професора коме
је воз био одсекао ноге, па се дао на давање часова. Такав му је био и
енглески. (Али није било тачно оно што се причало кад сам, 1929,
преводио Шекспирове сонете да не знам енглески баш ништа).
Учио сам сликарство, приватно, код једног професора.
Моја слика уљана, Једна мртвачка лубања, била је на изложби
школа.
Од мојих другова остала су ми само имена. Калинфалви Јурка
Ђула, Капдебо Елемер, Ђика. Где су, и да ли су живи, не знам.
Први ми се последњи пут јавио пре првог светског рата, са
Експортне академије у Келну, а чуо сам да је био негде у Индонезији,
после рата, тренер коња. Његов отац имао је комплетно мађарско и
енглеско издање Шекспира.
Међутим, није тачно да ја имам успомене једног сноба. Живео сам
ја, у Темишвару, и међу тадањим пролетерима. Прво сам играо у
репрезентацији школа, затим у клубу гимнастичара Темишвара (ТТК), а
најзад, почев од седмог разреда, у клубу железничара, металаца (Kinizsi).
То је био професионални клуб фудбалера и мој најбољи друг у
њему био је металац Сидон. Ја сам у његовом друштву упознао и језик
и кућу, и породични живот радника. Кад бисмо путовали на утакмице,
Сидон ме је смештао у мрежу за пртљаг изнад седишта. Пробудио ме је
једном о поноћи да ми причита новине о потапању брода Титаника.
У оно време то се сматрало као фантастична катастрофа. Још је више
неочекивано да сам ја тада, не само живео међу пролетерима, металцима, него да сам поред Сидона, упознао и литературу социјализма. Па
не само то, него учествовао и при демонстрацији социјалиста у
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позоришту (приликом представе Бернстеновог Лопова). Полиција нас је
саслушавала.
Али, поред тог Темишвара, мађарских племића, пролетера и
металаца, постојао је и један други Темишвар, коме је моја породица и
душом и телом припадала, тада. То је био Темишвар Срба, остатака
остатака, варош стара, умирућа, фанатична, верска. Дијаспора, као и
Темишвар Јувреја.
Тај Темишвар био је срастао са Темишварем туђина, као два
сијамска близанца, али окренута леђима. У том Темишвару бранила се
свака српска кућа, као барикада. А на свој начин, није та борба била
ни без социјалних додатака и узрока.
У сваком случају, у оно доба, сва је српска сиротиња била за
одбрану наших права, наших статута, наших привилегија. А ренегата је
била само међу имућнима. Ubi bene, ibi patria!
Мој Темишвар био је нека врста Елзаса и Лорена, лудила, као и
књигама помпијера Бареса.
У том Темишвару, о празнику Духова, на пример, сви смо ишли у
цркву, која је била застрта травом и имала мирис покошених поља.
Плели су се венци, клечећи, а ти венци стављали су се иснад врата,
као неки знак завереника.
О празнику Ускрса, Темишваром је обилазила, о поноћи, литија.
Као нека ноћна стража Рембранта, Темишварци су носили црквено
небо, са свећама, на рукама сенатора, фишкала, зеленаша, занатлија,
калфи, трговаца и шегрта (све сам „Мали Ђука“).
Насред цркве, на Велики Петак, имали смо гроб Христа, у цвећу,
а чувала га је стража војника домаће регименте Темишвара, двадесет и
девете, састављене у 80% од Срба.
За време најсвечанијег тренутка службе, при изношењу плаштанице, у цркву би упадао наредник, са два војника под клобуком, у
цокулама, да смени стражу. Ударали би о патос ђоновима.
Ствар је била глупава, али се Темишварцима чинила торжествена.
О поноћи, кад би литија обилазила, пред црквом је био постројен
батаљон да парада буде што већа. Тај би батаљон завршавао литију
плотуном.
Прво би зајецао слаби тенор владике Летића, као из пустиње
вапијућега. После би загрмео страшни басбаритон архимандрита
Дошена. Затим би се зачула, кроз ноћ, команда мајора Драгојлова, који
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је окретао батаљон, као да је лепеза. Његова сабља би севнула као муња
и ваздух би, после плотуна, замирисао од барута.
Ми смо, деца, гледали да се докопамо празних чаура.
Тај елегантни официр завршио је као генерал Павелића.
Пред његовим првим водом парадирао је тада оберлајтнант
Мушицки, чврст и црн, са малим брчићима, увек мало насмејан.
Уштогљен. Он је завршио као генерал, Недића.
Завршио је пред пушчаним цевима.
Луначарски је, једном, причао како је тешко искоренити поштовање старих икона.
А Горки је бранио Мирског, да није крив што је потомак кнезова.
Ја сам у том Темишвару писао песме, од детињства. То су биле,
углавном несвесне имитације великих песника, и наших родољубивих
песника. Тандара, мандара.
Пред одлазак из Темишвара, у лето 1912, био сам направио једну
збирку од тих песама и послао сам је уреднику Босанске виле,
Кашиковићу. Он их је у писму много хвалио али се љутио што су
сентименталне. Штампао је једну (У почетку беше сјај). Остале ми
никад није вратио.
Под утицајем Метерлинка и Ростана, написао сам био и једну
драму, коју сам послао Народном позоришту у Београду. После неколико
месеци добио сам одговор, кратак, округло, на ћоше.
Драма је била у стиховима (као и La Princesse Loiutaine) а звала
се Проклети књаз. Садржај је био такозвано право прве ноћи (ius primae
noctis). Нимало ми тога није жао.
То лето послао сам своме брату и један роман за Бранково коло,
часопис који је излазио у Сремским Карловцима. Мој брат је рукопис,
из Новог Сада, лично носио уреднику, који је то много хвалио и, за
штампу (године 1913) спремао, али није штампао.
Ни са тим рукописом не знам шта је после било.
Рукописи се не враћају.
Копије никад нисам имао.
У поезији, мене, и моје другове, највише је одушевљавала, у то
доба, антологија коју је Богдан Поповић саставио. Ја се, из те
антологије, сећам песме Спомен на Руварца и сматрам ту песму, и сада
још за најлепшу песму XIX века.
Мој друг, у Темишвару, Душан Таназевић, носио је ту антологију
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са собом и у рату. Он је са том књиживом и погинуо.
Из споменутог часописа и Српског књижевног гласника, који је до
нас у Темишвару, и преко границе, редовно стизао, сад се сећам још
само два песника. Један је био Королија, топао, који је као Јадран
шумео, а други, Митриновић, који је у стиху мислио.
На прослави Доситеја, у Чакову, први и последњи пут, срео сам и
Скерлића, кога је свет тада јако поштовао. Био сам са њим у истом возу,
у истом купеу. Био је у свечаном, црном оделу. Мени је, са својим
брцима, личио на жандарма.
(О Банату и о Банаћанима, Књижевна заједница Новог Сада,
Нови Сад, 1989, стр. 31-40)

ОДЈЕК
Миодраг ТОДОРОВ

МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ
„ЦРЊАНСКИ У ТЕМИШВАРУ“
Крајем прошле седмице, у петак 11. и суботу 12. октобра, у нашем
граду одржала се манифестација међународног карактера „Црњански у
Темишвару“ у просторијама Српске куће. Отварању Симпозијума
присуствовали су Његова екселенција, Лазар Манојловић, генерални
конзул Републике Србије у Темишвару, председник Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић, српски посланик у Парламенту Румуније, Славомир Гвозденовић и председник МО ССР Букурешт и потпредседник
ССР Борислав Велимировић. Присутне је у име Организационог одбора
овогодишњег издања Симпозијума „Црњански у Темишвару“ поздравио
Љубомир Степанов, а затим су учеснике скупа и присутне љубитеље
лепе писане речи из Темишвара поздравили генерални конзул,
господин Лазар Манојловић и председник ССР, Огњан Крстић. Вече је
започело песничким тренутком. Књижевник и песник, др Славомир
Гвозденовић, рецитовао је своју песму „Црњански у Темишвару“, а
након њега публици се представио темишварски глумац Ђока Стојанов,
који је прочитао две песме Милоша Црњанског из књиге Лирика Итаке:
Серената (Нове свеске) и Мизера (Стихови улице), а Сида Манеа је
затим припремила тонски запис, па су присутни могли чути снимак и
глас Милоша Црњанског док је рецитовао песме Серената и Мизера.
Гост Темишвараца из Мађарске др Марко Рус приредио је и прочитао
рад којег је заједнички написао са Боривојем Русом, о родном месту
нашег великог књижевника Милоша Црњанског: „И Чонград - градић на
обали Тисе чува Црњанског“. Следећи излагач је био Божидар Панић
из Арада, који је представио свој рад: „Сеобе Поморишја у Русију
средином 18. века као контекст Сеоба Милоша Црњанског“, а затим је
др инж. Сида Манеа из Темишвара прочитала свој рад: „Милош Црњански на румунском и у Румунији“. Први део Симпозијума завршен је
излагањем Стевана Бугарског из Темишвара, који је представио свој рад:
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„Милош Црњански као човек“, а госпођа Сида Манеа је овај рад
илустровала одговарајућим слајдовима и звучним записима, па смо тако
имали прилику да чујемо поново глас Милоша Црњанског. Други део
Симпозијума започео је један од домаћина и главних организатора
овогодишњег окупљања, Љубомир Степанов, који је представио рад:
„Адресе становања Милоша Црњанског у Темишвару“ и све илустровао
занимљивим избором фотографија некадашњег и данашњег града на
Бегеју. Гост из Београда, др инж. Доброслав Ружић, представник
породице Ружић, рођак Виде Црњански, супруге Милоша Црњанског,
припремио је врло занимљив рад: „Сусрети са Милошем Црњанским забелешке и сећања чланова породице“. За време излагања господина
Ружића, приказани су слајдови са фотографијама породица Ружић и
Црњански и прочитани делови из оригиналних писама, као и казивања
чланова породице Ружић о појединим сусретима са Милошем и Видом.
Пред крај другог дела Симпозијума др Славомир Гвозденовић припремио је и представио свој рад: „Лирска виђења у роману Сеобе Милоша
Црњанског“. Свој излагање темишварски књижевник је илустровао
читањем делова из пишчевих романа. У трећем делу овогодишњег
Симпозијума „Црњански у Темишвару“ представљена је и књига: „Сава
Текелија и његово доба“. Ово је зборник радова са истоименог скупа
одржаног у Пешти 2011. године у којем се могу наћи и радови наших
излагача из Темишвара. О овом зборнику радова посвећених животу,
делу и добу Саве Текелије, говорили су од стране домаћина Стеван
Бугарски као и приређивач зборника др Пера Ластић из Будимпеште. На
крају овогодишњег Симпозијума речено је да ће се презентовани
радови сакупити, дотерати и припремити за штампање једног зборника,
а њега ће следеће године објавити Издавачка кућа Савеза Срба у
Румунији. Следећег дана, у суботу 12. октобра, учесници Симпозијума
су у пратњи својих домаћина посетили неке од српских знаменитости
у Темишвару.
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