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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН

О ТО НУ ЈЕД НЕ ПО ЛЕ МИ КЕ И О ЈОШ ПО НЕ ЧЕМ

Оп ште по зна ту при чу о су ко бу Ми ло ша Цр њан ског и Ми ла
на Бог да но ви ћа на ста лу по во дом тек ста Ми ло ша Цр њан ског „Ми 
по ста је мо ко ло ни ја стра не књи ге” по ку ша ћу да ис при чам из јед ног 
дру гог угла.1 Око ло. По но ви ћу са мо епи лог! А епи лог је био по гу бан 
по Цр њан ског. Не са мо да је на су ду осу ђен на нов ча ну ка зну, већ 
се – са ча сним из у зе ци ма – це ло куп на кул тур на јав ност ди гла про
тив то на Ми ло ша Цр њан ског; про тив то на ко јим је по ле ми ку во дио. 
(Ма да је бит но ре ћи да по бу на про тив то на прет хо ди од лу ци су да.)

Али да кре не мо ка квимта квим ре дом: од Сре те на Ма ри ћа. 
На и ме, Сре тен Ма рић, у вре ме док је у пу ној ства ра лач кој сна зи, 
пи ше о јед ном пре крет нич ком да ту му у жи во ту свог на ро да из јед
ног угла ко ји је, уне ко ли ко, оче ки ван. (Хра брост је у пр вом пла ну!) 
Оду ше вљен је из ла ском Бе о гра ђа на на ули це 27. мар та 1941. го
ди не. Ту ви ди онај Ње го шев стих „Не ка бу де што би ти не мо же”. 
Ис ти че и па ро ле ко је су та да уз ви ки ва не и чи та их у до слу ху са 
по ме ну тим Ње го ше вим сти хом. А уз те па ро ле – „Бо ље рат, не го 
пакт”, „Бо ље гроб, не го роб” – ста са ва ле су ге не ра ци је...

Но, у ста ро сти Сре тен Ма рић дру га чи је су ди о том до га ђа ју. 
Све че шће са ња оно што је до жи вео као два на е сто го ди шњи де чак, 
у Пр вом ра ту; са ња из бе глич ку ко ло ну и ави о не ко ји бом бар ду ју ту 
ко ло ну... И од јед ном не при ста је на 27. март. Пи та се због че га срп ски 
на род ни је из бе гао уче шће у Дру гом свет ском ра ту. Због че га се 
из тог ра та ни је скло нио ка да је то мо гао? Ма рић све то пи ше у 
стра ху да ће срп ски на род, ње гов на род, не ста ти... (Да ли је ту му
др ост у пр вом пла ну?)2 

1 Вре ме, XII/3659, 9. III 1932, 2; XII/3662, 12. III 1932, 2.
2 Сре тен Ма рић, Раз го во ри (прир. Зо ран Сто ја но вић), Но ви Сад 1986.
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Цр њан ски пак о жи во ту свог на ро да ми сли ве о ма ра но. (И ту 
не би би ло те шко го во ри ти о јед ној до след но сти.) Свест о при пад
но сти на ро ду код Цр њан ског је за пра во из ра же на од са мог ула ска 
у свет ли те ра ту ре...

Та свест о соп стве ном на ро ду, о ва жним да ту ми ма у жи во ту 
тог на ро да, о бу дућ но сти тог на ро да до ве ла је до то га да Цр њан ски 
скре не па жњу на је дан по се бан тре ну так из кул тур не исто ри је 
свог на ро да. На и ме, го ди на је 1932, а пре сто го ди на је у Бе о гра ду, 
у срп ској Др жав ној штам па ри ји штам па на пр ва срп ска књи га... 
(Тро шком Гли го ри ја Во за ро ви ћа, 1832. го ди не, штам па на је књи га 
Срп ска сти хо тво ре ни ја, „со чи ње на од Ко ва че ви ћа и Ста ма то ви ћа”.)

Цр њан ски, да кле, тим по во дом пи ше о оном што ви ди ја сни је 
не го дру ги. Ну жно је, и да нас, као и увек уо ста лом, про чи та ти оно 
о че му се пи ше! (Иа ко ова ре че ни ца зву чи крај ње бе сми сле но, очи
то је да сам је – за хва љу ју ћи ис ку ству – мо рао на пи са ти.)3 Шта нам 
све Цр њан ски пи ше у том тек сту и ко је огра де ис пи су је?

По но ви ћу нај пре на слов и под на слов тек ста: „Ми по ста је мо 
ко ло ни ја стра не књи ге”, од но сно „про блем на ше кул ту ре”. Цр њан
ски бе ле жи да о на шој књи зи – а то се мо же ре ћи по сле све ча не 
про сла ве сто го ди шњи це пр ве штам па не књи ге у Бе о гра ду – ма ло 
ко во ди бри гу. Цр њан ски ви ди стра ни ка пи тал и по гу бан ути цај 
тог стра ног ка пи та ла. Ка же да смо се пре ра та шо ви ни стич ки бо
ри ли про тив беч ке опе ре те, а са да смо оти шли у дру гу крај ност... 
(Мен та ли тет иду ћег по ко ле ња ства ра се на осно ву ту ђе књи ге и 
у ту ђин ској ат мос фе ри.) Јед но став но, ми по ста је мо ко ло ни ја за 
про ђу стра не књи ге. И по ми ње Ива на Не ви сти ћа – за гре бач ког 
кри ти ча ра4 – ко ји је по ка зао ка ко на ша књи га про ла зи у За гре бу: 
пред по пла вом ту ђих књи га – из гле да као про сјак!

Цр њан ски ја сно ви ди књи гу као ро бу на ко јој се за ра ђу је. А 
кри за књи ге по сто ји за на шу књи гу, док за стра ну књи гу те кри зе 
не ма. Го во ри о то ме да у Бе о гра ду по сто је књи жа ре ко је ис кљу чи
во слу же за про да ју стра не књи ге. И на бра ја крив це због ко јих је 
на ша књи га у не ми ло сти. Нај пре: књи жев ни кру го ви, па књи жев ни 
ча со пи си, књи жев не уста но ве – па и на ша штам па, ко ја за ту ђе не ма 
стро го сти, док за на шу књи гу не ма ме ста. (Ин те ре сант но је да 
Цр њан ски тек на кра ју оп ту жу је на шу штам пу.) При род но је да 
Цр њан ски у том кон тек сту по ме не и Сте ри ју и по кон ди ре не ти кве...

Али ис пи су је Цр њан ски и јед ну огра ду – као да је оче ки вао 
шта ће га сна ћи. Пи ше: „Књи ге на стра ном је зи ку, као и жур на ли, 

3 Жи ви мо у вре ме ну бо до ва – не бо ду ју нас на осно ву чи та ња на ших тек
сто ва, не го на осно ву то га где смо текст об ја ви ли.

4 Иван Не ви стић (1899–1941), пи сац три књи ге, је дан од уред ни ка Ви јен ца 
и са рад ник бе о град ске Прав де. Док то рат из фи ло зо фи је, 1924. го ди не.
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пре во ди стра них де ла, ин тер на ци о нал на реч ве ли ких кул ту ра 
пре ла зи, и тре ба да пре ђе, сва ку гра ни цу”. Но, оно што је спор но, 
и про тив че га Цр њан ски је сте: „... пр ља ва ко њук ту ра за сва ку 
стра ну књи гу, аген ту ре стра ног ка пи та ла, чи та ва јед на тр го вач ка 
за ве ра про тив на шег све та ко ји о сво јој књи жев но сти све ма ње 
чу је док му стра не књи ге и сва ко ја ке пре во де и ми лом и си лом 
на ме ћу, не мо же и не ма би ти глав на озна ка сто го ди шњи це до ба 
Во за ро ви ћа.”

И по но во Цр њан ски ис пи су је огра ду: „Кад нај по сле и ми, пр ви 
пут по сле ра та [подвукао М. Н.] ди же мо глас про тив те из да вач ке 
и књи жар ске пљач ке на ра чун на ше књи жев но сти и на ше пу бли
ке, ми, раз у ме се, не ми сли мо, ни да се огра ди мо ки не ским зи дом 
од стра них књи жев но сти, ни ти да тра жи мо фа во ри зо ва ње сва ке 
ба нал но сти, са мо ако је на ша, не го хо ће мо са мо да ука же мо пр стом 
на јед ну спе ку ла ци ју на ра чун на ших пи са ца и раз вит ка на ше књи
жев но сти.”

Сво ју при чу Цр њан ски илу стру је при ме ром. Узи ма у ру ке 
огром ни и бо га ти ка та лог на клад не књи жа ре Ми нер ва у За гре бу 
у ко јем се ре кла ми ра ју, уз 197 ен гле ских и 90 фран цу ских, 683 
на ша и 3.359 не мач ких ау то ра.

По ме ну ће још Цр њан ски и да Срп ски књи жев ни гла сник слу жи 
за ре кла му јед ном из да вач ком пред у зе ћу стра не књи ге. (То је та 
ре че ни ца за ко ју ће се ухва ти ти Ми лан Бог да но вић.)

Од го ва ра Цр њан ски на кра ју и на пи та ње ко је сам по ста вља. 
Шта ће оста ти од ту ђин ске књи жев но сти у на шем на ро ду? А од го
ва ра сли ком: „Као што је од ви со ке ту ђин ске кул ту ре у при мор ју, 
на шем при мор ју, оста ла са мо пра зна пе на.”

Шта мо же мо, по сле све га, ре ћи о овом тек сту Ми ло ша Цр њан
ског? Пре гле дан, ја сан, до ку мен то ван ле пим при ме ром, па мет но 
на пи сан, без ика кве ксе но фо би је... (Ро до љу бив?) Про го во рио је о 
јед ном ва жном про бле му и што је нај ва жни је – пи сао је при год но, 
али ни ка ко ни је про ма шио те му! Текст је на чел не при ро де – Иван 
Не ви стић је по ме нут с раз ло гом, а од ча со пи са је је ди но по ме нут 
Срп ски књи жев ни гла сник – ко ји, и по ред тог „срп ски” у име ну, 
ре кла ми ра пред у зе ће ко је штам па ис кљу чи во стра ну књи гу...

Не ви дим шта би се том тек сту мо гло до да ти или пак од у зе ти.
Је ди ни ко ји се мо гао осе ти ти про зва ним – јер је та да био уред

ник у Срп ском књи жев ном гла сни ку и са рад ник у по ме ну том пред
у зе ћу, ко је штам па ис кљу чи во стра ну књи гу, Ми лан Бог да но вић, 
од го во рио је. На слов ње го вог тек ста гла си: „Пре во ди ти или не пре
во ди ти”. А у под на сло ву пи ше: „по во дом јед ног члан ка г. Ми ло ша 
Цр њан ског.”
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Бог да но вић је свој текст об ја вио у По ли ти ци,5 а Цр њан ски 
му ефект но од го ва ра. Ако би тре ба ло да у јед ној ре че ни ци по ну дим 
са же так тог тек ста, на пи сао бих да је Цр њан ски јед но став но ре као 
да је Бог да но вић – про ма шио те му!

Но, овај текст Ми ла на Бог да но ви ћа за слу жу је па жљи ви је 
чи та ње. Јер, то је нај пре пр љав текст. Пр љав је по то ме што Бог да
но вић до бро по зна је Цр њан ског и зна шта ће овог нај ви ше по вре
ди ти.

На и ме, Цр њан ски и Бог да но вић су би ли при ја те љи. За јед нич
ки при ја тељ, у јед ном пе ри о ду жи во та, био им је и Мар ко Ри стић... 
И ако се са мо за ви ри у Днев ник Мар ка Ри сти ћа из 1929. го ди не, 
ви де ће се да су та да го то во не раз двој ни... Ви ше пу та сам ци ти рао 
ону ре че ни цу из Ри сти ће вог Днев ни ка ко ја го во ри о при сно сти и 
ин тим но сти њих тро ји це. То је она ре че ни ца ко ја го во ри о то ме 
ка ко им Ми лан Бог да но вић див но при ча о љу бав ној но ћи са јед ном 
ка лу ђе ри цом у све тло сти кан ди ла за вре ме Пр вог свет ског ра та...6

И ту са да до ла зи мо до пр ве спо р не тач ке у Бог да но ви ће вом 
тек сту. Ми лан Бог да но вић пи ше лаж, зна ју ћи да Цр њан ски не ће 
ре ћи да је то лаж – јер је ча стан чо век! (Зна да је то лаж и Мар ко 
Ри стић. И он ће је по на вља ти ка сни је.) А до га ђај је из 1926. го ди не 
и за хва љу ју ћи Не дељ ку Је ши ћу ми да нас зна мо шта се све тач но 
зби ло.7 На и ме, то је она при ча о Ду ша ну и ће са ру: о про ме ни јед не 
ре чи у „Вој нич кој пе сми”. На вод но је Цр њан ски ишао по бе о град
ским књи жа ра ма и гу ме ним пе ча том пре ко „Ду ша нов” уда рао реч 
„ће са ров” у Ан то ло ги ји срп ске рат не ли ри ке 1912–1922 (Бе о град 
1926), ко ју су са ста ви ли Мла ден Ст. Ђу ри чић и Мир ко Дам ња но
вић. (Ов де је бит но и ко је књи гу из дао: Удру же ње ре зер вних офи
ци ра и рат ни ка.)

А Цр њан ски са том при чом јед но став но ни је имао го то во ни
ка кве ве зе. Тач но је да се ње го ва пе сма на шла у тој Ан то ло ги ји и 
да је у тој Ан то ло ги ји штр ча ла (знам да је пра вил но: стр ча ла, али...) 
и да је нај ви ше због те пе сме Ан то ло ги ја би ла на па да на... 

Ка да му је до го ре ло до но ка та, ка да је по сто ја ла мо гућ ност 
да му књи га бу де за бра ње на (а већ је ду го че као на ње но об ја вљи
ва ње), Мла ден Ст. Ђу ри чић, ствар ни са ста вљач Ан то ло ги је срп ске 
рат не ли ри ке 1912–1922, мо ли Цр њан ског да му при тек не у по моћ. 
Тра жи од Цр њан ског до зво лу да про ме ни ту јед ну реч у пе сми. И 
Цр њан ски му до зво лу да је: пр во усме но, а он да и пи сме но! (Ка да се 

5 По ли ти ка, XXXIX, 11. III 1932, 6.
6 Мар ко Ри стић, Уо чи над ре а ли зма, Бе о град 1985. (Днев нич ка бе ле шка 

је од 5. де цем бра 1929. го ди не на стра ни 277.) 
7 У књи зи Мла ди Цр њан ски, Бе о град 2004, Не дељ ко Је шић има по гла вље 

„По во дом афе ре око ’Вој нич ке пе сме’”, 171–182.
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по гле да ју сва пре штам па ва ња Ли ри ке Ита ке у вре ме док је Цр њан
ски жив, ви де ће се да се та „про ме на” ви ше ни ка да и ниг де ни је 
по ја ви ла!) Али Цр њан ски о то ме не мо же јав но да го во ри, јер би на 
тај на чин Мла де на Ст. Ђу ри чи ћа из ло жио опа сно сти! То Бог да но
вић зна, као што зна и шта се ствар но до го ди ло! (Да ли је по треб но 
да по но вим при чу о њи хо вој при сно сти?) И због то га Бог да но вић 
по те же тај ар гу мент. Бок сер ским реч ни ком ре че но – уда ра ис под 
по ја са. А зар се мо же оче ки ва ти да му Цр њан ски не вра ти уда рац? 

Али за дао је Бог да но вић још пр ља ви ји уда рац, и тај уда рац 
све сно оста вљам за крај. На и ме, ка же за текст Ми ло ша Цр њан ског 
да је „офи ци о зан” – тј. по лу зва ни чан, по лу слу жбе ни... Цр њан ски 
је, да кле, не ко, по Ми ла ну Бог да но ви ћу, ко из но си став др жа ве, 
вла сти... Пре ци зни је, кри је се иза др жа ве... Има ли те же увре де за 
чо ве ка ко ји је ис трај но и до след но нај че шће био сам про тив свих?

Е, ка да се зна ју та два де та ља (Бог да но вић до бро по зна је Цр
њан ског) – он да је ја сно ко је тон по ле ми ке спу стио на ни во лич ног, 
при ват ног, па ако ће мо и при зем ног... Чак ће мо за не ма ри ти про сту 
чи ње ни цу да је Бог да но вић про ма шио те му... Не ула зим у то ка ко 
то ни је ви део ни ко сем Дам ња на Ко ва че ви ћа.8 У јед ном сми ре ном 
тек сту, за лу та лом уне ко ли ко у ту вре ву, Дам њан Ко ва че вић се 
ја вља ка да се јав ност већ од ре ди ла и ли стом ди гла про тив Цр њан
ског. На слов тек ста је: „Зар се не мо же би ти објек ти ван?” И ов де 
ће мо нај кра ће па ра фра зи ра ти, од но сно ва жни је де ло ве тек ста и 
ци ти ра ти. „Исти на је, ме ђу тим” – пи ше Дам њан Ко ва че вић – „да 
је г. Цр њан ски у свом пр вом члан ку чи нио из ве сне алу зи је на пре
ду зе ће Но лит али га ни је из рич но по ме нуо, ни ти је из рич но по ме нуо 
г. Бог да но ви ћа. На тај чла нак од го во рио је г. Бог да но вић вр ло жуч но 
и пр ви је лич но на пао г. Цр њан ског.”

Го во ри да ље Дам њан Ко ва че вић да је у по след њим члан ци ма 
Бог да но вић имао ви ше ме ре не го Цр њан ски, али исто та ко до да је 
да ни ко од па жљи ви јих чи та ла ца не мо же твр ди ти да и Бог да но вић 
ни је упо тре био без об зи ран „тон увре да ко је та ко дра стич но за ди ру 
у лич не ства ри”.

И пи та се на кра ју тек ста Ко ва че вић: „Шта је го спо ду пот пи
сни ке ру ко во ди ло да ово пре ви де и да ни нај бла жом реч цом не 
осу де и дру гу стра ну, ја не знам и не ћу о то ме да пра вим ни ка кве 
прет по став ке...”

На рав но да је текст Дам ња на Ко ва че ви ћа не стао у оном мо ру 
тек сто ва про тив Цр њан ског. Ис трај но га је бра нио – од но сно, бра

8 Прав да, XXV/84, 24. III 1932, 5. Ина че, Дам њан Ко ва че вић (1890–1964) је 
да нас за бо ра вљен. Иза ње га је остао ро ман Ма ли хе ро ји из 1930. го ди не. Пре во дио 
је с фран цу ског је зи ка. Пи сао је при по вет ке, кри ти ке, есе је, а по за ни ма њу је 
био сто ма то лог.
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нио је и сво је ста во ве, и Иван Не ви стић... Али уз две књи ге ко је 
су се по ја ви ле – јед ну је об ја вио Но лит, а дру гу Стан ко То ма шић 
(Бе о град ска књи жев на афе ра)9 – и од лу ку су да, ко ји је пре су дио 
про тив Цр њан ског, и уз пот пи се пре ко сто ти ну јав них рад ни ка, 
ни Не ви стић, а још ма ње Дам њан Ко ва че вић, ни су има ли ни ка кве 
шан се... Да ли је оно што је го во рио Цр њан ски би ло тач но? Да ли 
смо по ста ли ко ло ни ја стра не књи ге? Не па да ми на па мет да ула
зим у ту при чу; а чи та о ци не ка уђу у нај бли жу књи жа ру и не ка 
про ве ре пре ци зност на сло ва Ми ло ша Цр њан ског: „Ми по ста је мо 
ко ло ни ја стра не књи ге...”

А ја ћу са мо про ве ри ти ко ли ко је Цр њан ски бри нуо о свом 
ро ду и да ли је ви ше ви део... Не ћу се за др жа ва ти на тре ну ци ма 
ка да је по но во био сам... Не ћу ни опи си ва ти ту си ту а ци ју у ко јој 
је опет на пи сао при го дан текст: чу ве ни „Окле ве та ни рат”.

Же лим са мо да га ци ти рам – пре ци зни је да ци ти рам јед ну 
ре че ни цу из по ле ми ке са Ми ро сла вом Кр ле жом и да по ве жем ту 
ре че ни цу са при чом ко јом сам за по чео овај текст... Ни је Цр њан ски 
мо гао да зна за про ме ну ста ва Сре те на Ма ри ћа о 27. мар ту. Ни је то 
мо гао да зна, јер је већ био мр тав. Али ако би смо спо ји ли та два 
ви ђе ња – све би из гле да ло још су мор ни је. На страх Сре те на Ма
ри ћа да ће ње гов на род не ста ти Цр њан ски би мо жда ре као да се 
пла ши да ће пре тог не стан ка тај на род ро бо ва ти... 

Али ци ти рам Цр њан ског и под вла чим да о не стан ку свог 
на па ће ног на ро да ни је го во рио – да не бу де да му до да јем оно што 
ни је ре као. А ре као је, бра не ћи иде ју на ци о на ли зма, сле де ће: „Но сим 
у се би ду бо ку је зу да би у слу ча ју да пад не та па ро ла на ци о на ли
стич ка, мој на род до жи вео суд би ну ку ла ка, пре ма ’марк си стич ким’ 
ин ду стриј ским цен три ма ве ли ких гра до ва, ван на ших гра ни ца, 
ко ји ма је тај на род већ ро бо вао.”10

Текст је из нај леп шег про лећ ног ме се ца 1934. го ди не. Да ма
кар не чим ле пим за вр шим овај текст. 

9 Стан ко То ма шић, Бе о град ска књи жев на афе ра, За греб 1932. и бро шу ра 
Глас јав но сти. О Но ли ту и о Но ли то вим књи га ма, Бе о град 1932.

10 „Ми ро слав Кр ле жа као па ци фист”, Вре ме, XIV/4442, 22. V 1934, 3.




