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К РИ Т И К А

У ЗНА КУ БО ГА ЕРО СА

Је ле на Па нић Ма раш, Ерот ско у ро ма ни ма Ми ло ша Цр њан ског, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град 2017

Ми лош Цр њан ски је кла сик срп ске књи жев но сти по ви со кој вред
но сти де ла ко ја при па да ју про зи, по е зи ји и дра ми. У тим жан ро ви ма, 
по себ но у ро ма ни ма, Цр њан ски свој оп се сив ни мо тив на ла зи и у по тра
зи за ви шим сми слом жи во та и за људ ском сре ћом. Та по тра га и та лу та
ња те ку ко ли ко у исто риј ском и ре ал ном то ли ко и у не ствар ном, тј. има
ги нар ном све ту. Мо гу ће уто чи ште ју на ци Ми ло ша Цр њан ског на ла зе и 
у уто пиј ским про сто ри ма чо ве ко ве на де. Ти про сто ри и оп се не чест су 
ис ход њи хо вог хо да кроз пра зни ну. Но, ни та кав ис ход не до во ди у пи та
ње њи хо ву че жњу за ле по том, ви шим сми слом и пу но ћом жи во та ко ји 
сво ју бит ну ре флек си ју на ла зе и у ерот ској сфе ри. 

Об ли ко ва ње ерот ског у ро ма неск ном опу су овог пи сца, она ко ка ко 
је опи са но и кон цеп ту а ли зо ва но у сту ди ји Ерот ско у ро ма ни ма Ми ло ша 
Цр њан ског, основ ни је пред мет ис тра жи ва ња ре а ли зо ва ног у књи зи 
Је ле не Па нић Ма раш. По ла зе ћи од прет по став ке да је ерот ско ва жан 
кон сти ту тив ни чи ни лац по е ти ке ко ји је при су тан без ма ло у це ло куп ном 
ли те рар ном опу су овог ау то ра, на ме ра Је ле не Па нић Ма раш би ла је да 
ову основ ну прет по став ку до ка же и обра зло жи. У том кон тек сту су ана
ли зи ра ни ерот ски мо ти ви и са др жа ји хе те ро ге но уоб ли че ни пр вен стве
но у ро ма ни ма. Ау тор ки на на ме ра при том би ла је и да осве тли ста тус и 
зна чај ерот ског у де лу Ми ло ша Цр њан ског, те да ис так не ње го ву ра зно
вр сност на са др жин скомо тив ском пла ну. Са тог ни воа ана ли за се пре
но си и на при по вед ни ток, пра те ћи ево лу ци ју ерот ског из ра за од пр вог 
до по след њег де ла срп ског кла си ка. 

У књи зи Ерот ско у ро ма ни ма Ми ло ша Цр њан ског Је ле не Па нић 
Ма раш по шло се од на чел ног ста ва да ис пи ти ва ње ерот ског у про зном 
опу су ово га пи сца омо гу ћа ва ду бљи увид у по е тич ке, фи ло зоф ске и 
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жан ров ске од ли ке ње го вог ства ра ла штва. На осно ву та квог при сту па 
по ка за ће се да је ерот ско јед на од ва жних, па и упо ри шних та ча ка по
ети ке Цр њан ског. На осно ву од ре ђе них од ли ка по ступ ка ко ри шће ног у 
об ли ко ва њу ерот ског по ка зу је се у ко јој ме ри су аван гард на стил ска 
фор ма ци ја, на сле ђе 18. сто ле ћа и ро ман ти чар ска по е ти ка ути ца ли на 
кон сти ту и са ње ерот ског го то во у це лом ли те рар ном опу су овог пи сца. 
То се јед на ко од но си на ње го ве ра не ра до ве, за тим на де ла из три де се тих 
го ди на 20. ве ка и, нај по сле, на ње го ву по зну ства ра лач ку фа зу. Та кав ана
ли тич ки при ступ по ка зу је да је фе но мен љу ба ви и ерот ског у Цр њан ског 
за до био без ма ло при ви ле го ван по ло жај.

Има ју ћи све то на уму, сту ди ја Је ле не Па нић Ма раш те ме љи се на 
при сту пу у ко јем је ис тра жи ва ње на ве де них обе леж ја ерот ског по сту
ли ра но нај пре те о риј ски, а по том је пра ће но хро но ло шки – од дра ме ка 
при ча ма, од пе снич ких тво ре ви на до ро ма на. При то ме, она ко ри сти 
раз ли чи те ви до ве ту ма че ња као што су има нент на, ин тер тек сту ал на, 
ком па ра тив на, кри тич коин тер пре та тив на па и кул ту ро ло шка кри ти ка. 
Са гле да ва ју ћи ге не зу ерот ског код Цр њан ског, а пре не го до ђе до ро манâ 
на ко је је про блем ски нај ви ше фо ку си ра на, ау тор ка у ево лу тив ном при
ка зу да је осврт и на дру га де ла Ми ло ша Цр њан ског и то пре све га са 
ста но ви шта уло ге ко ју у њи ма до би ја ерот ско. У том кон тек сту по ка зу је 
ка ко се ерот ско у Ма ски ис ка зу је кроз из ра зит за вод нич ки жар и страст 
Ге не ра ли це. То је по јав на фор ма ерот ског, ма кар све то би ло, ка ко је у 
не кој при ли ци ко мен та ри сао Цр њан ски, „гро теск ни под смех же ни и 
љу ба ви”. У зна ку бо га Еро са су и При че о му шком, да кле збир ка при ча 
ко ја је у ра зним сте пе ни ма озра че на ерот ским до жи вља јем, чак и оним 
из о па че ним, па и мо рал но не до пу ште ним ви до ви ма ис по ља ва ња. У Ли
ри ци Ита ке љу бав на по е зи ја и ерот ско та ко ђе су ва жан аспект ове пре
врат нич ке збир ке. Пе сма „Су ма тра” и њој до дат про грам ски рад „Об ја
шње ње Су ма тре”, по ста ју ћи ма ни фест су ма тра и зма, су бли ми ра ју ерот ско 
на по се бан на чин. У пе сми се, за па жа ау тор ка, „при ро да еро ти зу је” по
ста ју ћи сим бо лич ка сли ка и знак су ма тра и стич ки ерот ског. Ерот ско у 
крат ком лир ском ро ма ну Днев ник о Чар но је ви ћу, тач ни је за нос ју на ка и 
дру ге ма ни фе ста ци о не фор ме љу ба ви, до се жу сте пен у ко јем се по твр
ђу је де мон ска при ро да Еро са. По том сле ди рас пра ва о ерот ском и у дру
гим ро ма ни ма Ми ло ша Цр њан ског. 

Сту ди ја Је ле не Па нић Ма раш са др жи ви ше те мат ских це ли на ко је 
су по де ље не на ве ћи број по гла вља и пот по гла вља. Њи хо ви на зи ви ни су 
ис кљу чи во од ре ђе ни на сло ви ма де ла Цр њан ског, већ су ком би но ва ни 
са не ким бит ним, до ми нант ним обе леж ји ма ерот ског. Та ква – оп шти ја, 
тип ска или вре мен ска атри бу ци ја ис ка за на је прак тич но у свим на сло
ви ма те мат ских или про блем ских це ли на: I) „О ерот ском и Ми ло шу 
Цр њан ском” II) „Су ма тра и стич ко ерот ско”, III) „Пре ступ нич ко ерот ско”, 
IV) „Ерот ско у 18. ве ку”, V) „Хи пер бо реј ско ерот ско” и VI) „Охла ђе но 
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ерот ско”. У по гла вљу са на сло вом „Су ма тра и стич ко ерот ско” ау тор ка 
ис тра жу је пр ву фа зу ства ра ла штва Ми ло ша Цр њан ског. Сле ди „Пре ступ
нич ко ерот ско”, у чи јем су цен тру ро ма ни Се о бе, Кап шпан ске кр ви и 
Су зни кро ко дил. У тим де ли ма Је ле на Па нић Ма раш на ла зи по твр ду 
из ви то пе ре ног ерот ског, ко је по јав не фор ме на ла зи у со ци јал ном, пси
хо ло шком или ро до сквр ном пре сту пу. До ми на ци ја те ма ти ке ве за не за 
18. сто ле ће у Дру гој књи зи Се о ба од ра зи ла се и на ерот ско об ли ко ва но 
у де лу. Оно је у том ро ма ну ма хом об ли ко ва но кроз ви зу ру то га пре крет
нич ког вре ме на па је по гла вље оту да и да то под од ред ни цом „Ерот ско 
у 18. ве ку”. Ње гов ег зем плар је Дру га књи га Се о ба, у чи јем по е тич ком 
жа ри шту, ра зло жно при ме ћу је ау тор ка, „ва жно ме сто за у зи ма ерот ско 
ко је је ве ро ват но нај ком плек сни је, нај ра зно вр сни је, нај хе те ро ге ни је, а са мим 
тим и нај и за зов ни је кон сти ту и са но ерот ско” у чи та вом ро ма неск ном 
опу су Цр њан ског. Хи пер бо реј ска свој ства ерот ског ис ка зу ју се у де лу 
флу ид не жан ров ске струк ту ре Код Хи пер бо ре ја ца, а епи тет охла ђе но, 
ко ји се на ви ше ме ста по ја вљу је у Ро ма ну о Лон до ну, од од лу чу ју ће је 
ва жно сти за тре ти ра ње и об ли ко ва ње ерот ских са др жа ја и мо ти ва ко
ји ма оби лу је по след њи ро ман Ми ло ша Цр њан ског. 

У осно ви оно га што чи ни кри тич ки или ин тер пре та тив ни апа рат 
Је ле не Па нић Ма раш сто ји и ње на на ме ра да пи та ња про зе Цр њан ског 
са гле да ва и из по зи ци је исто риј ске по е ти ке, још тач ни је из ње них ди ја
хро них и син хро них то ко ва. Та кав при ступ нај бо ље се ис ка зу је у по гла
вљу „Ерот ско у 18. ве ку”. О че му је ов де реч? Реч је нај пре о ау тор ки ном 
за па жа њу ка ко у те ми се о ба у Се о ба ма и Дру гој књи зи Се о ба од нос Ми
ло ша Цр њан ског „пре ма исто риј ском на сле ђу 18. ве ка за до би ја кон сти
ту тив ну ва жност за уоб ли ча ва ње сли ке све та у овим де ли ма”. Ни је ов де 
реч са мо о од но су пи сца пре ма исто риј ским фак ти ма, већ, мо жда и пре
вас ход но, о на чи ну на ко ји раз ли чи ти ви до ви кул ту ре то га до ба про фи
ли шу при по ве да че ву сли ку све та. Оту да ау тор ка са раз ло гом ци ти ра 
Цр њан ског ко ји ће у јед ној при ли ци ре ћи ка ко пи сац ко ји се ба ви осам
на е стим ве ком „мо ра зна ти ка кву дуг мад има ју на ка пу ту или ка кву 
све ћу или лам пу но се у су то ну, па чак и ка ко се из ра жа ва ју”. Све су то 
осно ви на ко ји ма се об ли ку је сли ка све та у ро ма ну са те мом из то га ве ка, 
као што је пот пу ни увид у та кву сли ку ну жна прет по став ка кул ту ро
ло шке, од но сно књи жев не кри ти ке ко ја ту ма чи та кав ро ман. 

Је ле на Па нић Ма раш то га је пот пу но све сна, што се ви ди и из ње ног 
ис ка за у ко јем ка же ка ко је „при ка зи ва ње ерот ских са др жа ја и мо ти ва 
у Дру гој књи зи Се о ба ду бо ко про же то ду хом 18. ве ка”. Но, та ква ре флек
си ја ну жан је али не и до во љан услов да се по стиг не по же љан ин тер пре
та тив ни учи нак. Он под ра зу ме ва ре ше ње апо ри је ко ја ука зу је на чи ње
ни цу да је те ма се о ба од ре ђе на и исто риј ским ста њем и ду хом 18. ве ка, 
али и окол но шћу да је Цр њан ски као мо де ран пи сац био по све ћен по е ти
ци сво га књи жев ног вре ме на. Ка ко се те су че ље не окол но сти по ми ру ју? 
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У од го во ру на то пи та ње Је ле на Па нић Ма раш под се ћа на Бах ти на и 
ње гов став да је ро ман 18. сто ле ћа био у зна ку ба рок не по е ти ке, те да је 
на след ник све га што му је у том жан ру прет хо ди ло, али и на Бах ти но ву 
иде ју да из ба рок ног ро ма на „на ста ју но ве вр сте ро ма на упра во за то што је 
из раз сво је епо хе ко ја је за че та, из ме ђу оста лог, и на иде ји ен ци кло пе
ди зма и де ло ва њу фран цу ских ен ци кло пе ди ста”. У ово ме се ви ди да је 
Бах тин сво је по гле де о ро ма ну за сни вао не са мо на књи жев ним не го и 
на ванк њи жев ним ар гу мен ти ма. 

У од но су на ро ман епо хе у ко ју Цр њан ски сме шта те му се о ба, Је ле
на Па нић Ма раш за па жа да пи сац по сту па та ко што Дру гу књи гу Се о ба 
„не пи ше у ма ни ру ба рок ног ро ма на 18. ве ка, јер је по е тич ка свест, то
ли ко про ме ње на, као и уо ста лом, ро ман као жа нр, да то он да не би би ло 
ни мо гу ће”. Ако то и не би би ло мо гу ће, он да је мо гу ће о том жан ру 
го во ри ти „пре ко ен ци кло пе диј ског ро ма на, ро ма на ко ји пре тен ду је да 
при ка же свет у то та ли те ту”. Та квој ре флек си ји на ро ман 18. сто ле ћа и 
на ње го ве ре пли ке у де лу Цр њан ског Је ле на Па нић Ма раш та ко ђе при
дру жу је „из ве сне спо не с пи ка ром из ро ма на 18. ве ка, ко ји пу ту је од 
ме ста до ме ста, од гра да до гра да”. На срод но сти у ра зли ци, ко ја на ла зи 
ме мо ар ске и још не ке аспек те у мо дер ном ро ма ну, оп ста је и исто риј ска 
по е ти ка Се о ба и Дру ге књи ге Се о ба са ерот ским на ис так ну том ме сту. 
Ау тор ка ове сту ди је, те о риј ски и ин тер пре та тив но, то ра зло жно до ка зу је. 

На са мом по чет ку сту ди је о спе ци фич ном аспек ту про зе Ми ло ша 
Цр њан ског ау тор ка де фи ни ше број не аспек те (ерос, ага пе, љу бав) у ко
ји ма се дис курс ерот ског са гле да ва од ан тич ког вре ме на до са вре ме не 
кул ту ре и умет но сти. Она ука зу је и на чи ње ни цу да се тај по јам нај пре 
раз вио у кри лу фи ло зоф скоте о риј ског дис кур са и да се исто ри ја раз во ја 
овог пој ма пре вас ход но ве зу је за књи жев ност. У овој сту ди ји дис курс о 
ерот ском по сма тра се као сло же ни књи жев ни, фи ло зоф ски и ре ли гиј ски 
фе но мен чи јим из у ча ва њем се от кри ва од нос пре ма ме та фи зич ком, ства
ра ла штву, на го ну ка бе смрт но сти, од но су пре ма те лу и сли ци же не. Дис
курс се тран спо ну је и на дру ге фе но ме не ко ји су у вр ло те сној ве зи са 
пој мом љу ба ви, по пут пој мо ва као што су су пру жин ство (ко ји је у ве зи 
са љу бав ни штвом, а са мим тим и са ерот ским), брат ство, си нов ство и 
се стрин ство. Ерос се, пра вил но за па жа Је ле на Па нић Ма раш, до жи вља ва 
не са мо у ве зи са чул ним већ и знат но ши ре, као ства ра лач ко уз бу ђе ње, 
а на сво јим нај ви шим ступ ње ви ма он пре ра ста у чи сто ме та фи зич ко и 
ре ли ги о зно стре мље ње ка иде ал ном, без лич ном и све вре ме ном. 

Ау тор ка по ка зу је хер ме не у тич ку до след ност, па и по све ће ност 
ерот ском у де лу Ми ло ша Цр њан ског. Би ће да је оно до не кле ин спи ри
са но ду хом мо дер них вре ме на и аван гард ним тен ден ци ја ма ко је ерот ско 
пу но прав но упи су ју у умет нич ке из ра зе, а с дру ге стра не и са мим про
у ча ва њем ерот ских са др жа ја свет ске књи жев но сти са мог Цр њан ског. 
Отуд по јам ерот ског слу жи Је ле ни Па нић Ма раш да, пра те ћи ње го ву 



524

тран сфор ма ци ју у окви ру су ма тра и стич ке, аван гард не и по ста ван гард не 
по е ти ке у про зи Цр њан ског, от кри је ње го ву ево лу ци ју, те за то об ли ко
ва ње ерот ског пра ти од Ма ске, При ча о му шком, Днев ни ка о Чар но је ви ћу, 
Се о ба и Дру ге књи ге Се о ба па до Ро ма на о Лон до ну. Ши ре гле да но, 
из два ја њем и про у ча ва њем дис кур са ерот ског у дра ми, по е зи ји и у про
зи Ми ло ша Цр њан ског ау тор ка успе ва да ура ди и ви ше од по ста вље ног 
ци ља – успе ва да вр ло пре ци зно, функ ци о нал но и ра зло жно по ка же и про
ту ма чи нај ду бља по е тич ка и фор ма тив на на че ла ње го вог књи жев ног де ла. 

Др Пе тар И. ПИ ЈА НО ВИЋ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Учи тељ ски фа кул тет
Ка те дра за срп ски је зик, књи жев ност и ме то ди ку  

срп ског је зи ка и књи жев но сти
pe tar.pi ja no vic @uf.bg .ac .rs 

АН ДРИ ЋЕВ ДУХ У БО СНИ, ШТА ЈЕ ТО?

Зо ран Ми лу ти но вић, Бит ка за про шлост. Иво Ан дрић и бо шњач ки на цио
на ли зам, Ге о по е ти ка, Бе о град 2018

„Са свим је ра зу мљи во што исла ми сти
Ан дри ћа мр зе. И тре ба та ко да бу де.”

З. Ми лу ти но вић

Би ло је пи та ње вре ме на ка да ће се по ја ви ти сту ди ја ко ја ће те мељ
но и си сте ма тич но об ра ди ти сва ка ко нај про бле ма тич ни ји дио кри тич ке 
ре цеп ци је књи жев ног опу са Ива Ан дри ћа. Кон стан та у на сто ја њу да се 
дје ло срп ског но бе лов ца оспо ри као тен ден ци о зна иде о ло шка сли ка Бо сне 
под пла штом ли је пе књи жев но сти, а на ште ту оног ди је ла ста нов ни штва 
те зе мље ко ји ис по ви је да ислам, тра је у јав ном про сто ру ду же од пе де сет 
го ди на. Та ква вр ста кри ти ке по пра ви лу је пи са на без нај о снов ни јег 
по зна ва ња и ува жа ва ња књи жев но те о риј ских прет по став ки ту ма че ња 
књи жев ног дје ла, у по је ди ним слу ча је ви ма уз њи хо во свје сно пре не бре
га ва ње, а упра во са ви дљи вим иде о ло шким тен ден ци ја ма, ма ње или ви ше 
за кло ње ним иза ви со ко пар них кон струк ци ја псе у до на уч ног дис кур са, 
ко ји ма се од у ви јек без у спје шно ма ски рао ни зак ни во са знај ног по тен ци
ја ла по ли тич ки мо ти ви са не кри ти ке, у овом слу ча ју по не се не још и на
уч ним ам би ци ја ма. Сту ди ја Зо ра на Ми лу ти но ви ћа Бит ка за про шлост 
де таљ на је и ком пе тент на ме та кри тич ка ана ли за на зна че ног про бле ма 
и уз о ран при мјер скру пу ло зног по ле мич ког от по ра зло у по тре би књи
жев но сти у иде о ло шке свр хе.




