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по сто ја ња и у ње гов про стор су упи са ни раз ли чи ти аспек ти вла да ју ћих 
нор ми дру штве но сти и чул но сти, ко ји сто је спрам во ље по је дин ца и иску
ша ва ју ње го ву сна гу да им се од у пре и су прот ста ви. 

Ипак, но ви ро ман ис по ста вља се као мно го мрач ни ји од пр вог. 
Пре лест је ду бо ко уз не ми ру ју ћа сли ка жив ча не сла бо сти, не пре ки ну те 
ег зи стен ци јал не те ско бе по је дин ца чи је ста во ве дик ти ра уни шта ва ју ћа 
же ља да из и гра, по ни зи и пот чи ни свет се би. Без об зи ра на не ко ли ко 
не о че ки ва них обр та у по след њих де се так стра ни ца ро ма на ко ји тек сту 
да ју на ро чи то убр за ње и хро но ло шки скок у две го ди не уна пред, чи ни се 
да Мак сим Ту ма нов не успе ва да до кра ја са мог се бе и сво је об ма не пот
чи ни се би. Ро ман по сти же из ван ред ну за о кру же ност: он се за вр ша ва 
она ко ка ко и по чи ње, ге не ра циј ским оку пља њем на ко јем се кон ста ту је 
да „су не кад би ли све жи и пу ни по ве ре ња у жи вот”, а да су сад „сви у сир
ће ту”. Максим „увек из гле да бо ље у од но су на то ка ко се осе ћа”: упр кос 
на из глед ко нач но ста бил ном по ро дич ном жи во ту, ре ци ди ви бив шег 
жи во та и свих по чи ње них зло ба и да ље га по хо де у об ли ку нај муч ни је 
опо ме не – ха лу ци на ци је, или ко мен та ра ге не ра циј ских дру га ра. Је ди но 
оздра вље ње и ис ку пље ње пру жа крај ње ин тим но отва ра ње се бе пре ма 
ста ром при ја те љу, Раст ку, и пу ца ње емо тив них бра на у ка тар зич ном, 
за грц ну том ди ја ло гу на то пље ном су за ма.
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По што се у сво је две прет ход не мо но гра фи је по све тио де лу Пе тра 
Пе тро ви ћа Ње го ша1, Ми ло Лом пар вра тио се сво јој „мла да лач кој љу ба
ви” – Ми ло шу Цр њан ском. У сво јим ра ни јим књи га ма о кла си ку на шег 
мо дер ни зма, он је при сту пао ње го вом де лу са раз ли чи тих стра на: у сту
ди ји О за вр шет ку ро ма на (1995; дру го, из ме ње но из да ње 2008) ис пи ти
вао је не са мо сми сао за вр шет ка Дру ге књи ге Се о ба, ка ко је на зна че но 
у под на сло ву, већ и мно го ши ру про бле ма ти ку спи са тељ ских по сту па ка 

1 О тра гич ком пе сни ку, Ал ба трос плус, Бе о град 2010; Ње го ше во пе сни штво, 
СКЗ, Бе о град 2010 (дру го, про ши ре но из да ње 2017). 
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и на ра тив них тех ни ка Ми ло ша Цр њан ског; у књи зи Цр њан ски и Ме фи
сто фел (2000; дру го, из ме ње но из да ње 2007) ана ли зи рао је има нент но 
при су ство ђа во ла у Ро ма ну о Лон до ну; у Апо ло но вим пу то ка зи ма (2004) 
ком би но вао је га да ме ров ску хер ме не у ти ку и фу ко ов ски постструк ту
ра ли зам ка ко би про ту ма чио скри ве на зна че ња тек сто ва Цр њан ског, али 
и ње гов па ра док сал ни ста тус у на шој кул ту ри. У сво јој по след њој књи зи 
на ста вио је, ре кло би се, та мо где је стао пре ско ро де це ни ју и по.

Су де ћи по на сло ву, Лом пар се ово га пу та по ду хва тио жан ра би о
гра фи је, но то оче ки ва ње бр зо би ва раз ве ја но. Иа ко су зби ва ња углав ном 
из ло же на вре мен ским ре до сле дом, ау то ро ва на ме ра ни је би ла да ре кон
стру и ше це ли ну ви ју га вог и тр но ви тог жи вот ног пу та Ми ло ша Цр њан
ског. Они ма ко ји фак те прет по ста вља ју ин тер пре та ци ји по ну дио је, при 
кра ју књи ге, на два де се так стра ни ца хро но ло ги је, на го ве штај та квог чи
та лач ког до жи вља ја, али се, у це ли ни гле да но, др жао по да ље од кла сич
ног би о гра фи зма. Не ке чи ње ни це, по пут чу ве ног дво бо ја с пи ло том Сон
дер ма је ром, ни су мо гле би ти за о би ђе не, али ак це нат ни је на суд бо но сним 
до га ђа ји ма, аван ту ра ма, анег до та ма и дру гим спо ља шњим био граф ским 
еле мен ти ма. Уме сто за чи ње ног еп ског на ра ти ва, Лом пар ис пи су је дра му 
пи шче ве уну тра шње би о гра фи је, на сто је ћи да озна чи до ми нант но ду хов
но и ег зи стен ци јал но је згро у ства ра о че вој лич но сти. У ту свр ху, осла њао 
се на ра зно вр сну гра ђу: по дроб но је ана ли зи рао пи шче ву пре пи ску, по зна
ту и не по зна ту, ње го ве по ли тич ке члан ке и ре ак ци је дру гих на те члан ке, 
као и по је ди на де ла ње го вог опу са. Пи са на у раз у ђе ним па ра ле ла ма, ко је 
под ра зу ме ва ју и им пли ка ци је при сут не у свет ској књи жев но сти, са ре
пре зен та тив ним по зна ва њем дру штве них и иде о ло шких кре та ња, ова 
сту ди ја на сто ји да у јед ну ин тер пре та тив ну жи жу спо ји са др жа је дру штве
не, кул тур не, књи жев не и ег зи стен ци јал не хер ме не у ти ке.

Лом па ро ва мо но гра фи ја о Цр њан ском ком по но ва на је од 26 по гла вља, 
раз ли чи тих по ду жи ни, по об ра ђе ним те ма ма, по не кад чак и по сти лу 
ко ји ва ри ра од књи жев нона уч ног, пре ко фи ло зоф ског, до књи жев но у мет
нич ког. За себ но по сма тра на, не ка од тих по гла вља, по пут увод ног или 
за вр шног, пред ста вља ју ре мекде ла са вре ме не срп ске есе ји сти ке, па би 
се књи га мо гла чи та ти и као зби р ка огле да у чи јем се те мат ском је згру 
на ла зи је дан чо век, али увек у ре ла ци ји са дру ги ма, ма хом опо нен ти ма. 
Оту да би њен ал тер на тив ни на слов мо гао гла си ти Цр њан ски као по ле
ми чар или, у ду ху на шег вре ме на, „ин тер ак тив ни Цр њан ски”. 

У сре ди шту па жње на шле су се три чу ве не по ле ми ке во ђе не кра јем 
два де се тих и у пр вој по ло ви ни три де се тих го ди на про шлог ве ка, у пе ри
о ду ко ји Лом пар на зи ва пре крет ним го ди на ма пи шче вог жи во та, по ка
зу ју ћи да су се та да ис кри ста ли са ли „епо хал ни век то ри свет ско и сто риј
ског кре та ња” ко ји су за у век пред о дре ди ли по ло жај Цр њан ског у на шој 
кул ту ри, као и у ме ђу на род ном кон тек сту. О ко јим по ле ми ка ма је реч? 
Пр ва је би ла во ђе на то ком 1929. го ди не са књи жев ним од бо ром Срп ске 
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књи жев не за дру ге, нај пре са кри ти ча рем Мар ком Ца рем, ко ји је, у свој ству 
ре цен зен та, од био да пред ло жи за штам па ње ру ко пис Љу ба ви у То ска ни. 
Ова рас пра ва обе ло да ни ла је не у те ме ље ност Цр њан ског у све ту гра ђан
ске ин те ли ген ци је ко јем је у мла до сти те жио, јер је за тај свет био суб вер
зи ван на не при хва тљив на чин – не као ле ви чар, ре во лу ци о нар, ко му ни
ста, не го као не ко ко из ну тра ре ме ти ње гов по ре дак. Овај ста тус био је, 
с дру ге стра не, не за хва лан и у од но су са ра ди кал ним мо дер ни сти ма, са 
ко ји ма је де лио по е тич ке али не и по ли тич ке ста во ве. „Ње го ва по зи ци ја 
оста је је ре тич ка”, пи ше Лом пар: „за тра ди ци о на ли сте, чак и тра ди цио
нал не мо дер ни сте, он је од ви ше ра ди ка лан; за над ре а ли сте, он је то не до
вољ но” (стр. 91).2 

И по што је већ у по ле ми ци са СКЗом ис ку сио шта зна чи оста ти 
сам на јав ној сце ни, он ће то још бол ни је осе ти ти три де се тих го ди на, ка да 
у два на вра та до ђе у кон фрон та ци ју са пи сци ма ле ве ори јен та ци је. Пр во 
је, мар та ме се ца 1932. го ди не, ушао у спор са Но ли то вим ау то ри ма, у чије 
је име исту пао кри ти чар Ми лан Бог да но вић. По ле ми ка се во ди ла на 
те ре ну кул тур не по ли ти ке и тра ја ла је све га де се так да на, али су ње на 
же сти на, од је ци и да ле ко се жни зна чај би ли обр ну то про пор ци о нал ни 
ду жи ни тра ја ња. Као епи лог до шао је апел гру пе ин те лек ту а ла ца про тив 
иде ја Цр њан ског о угр о же но сти до ма ће књи ге оби љем пре во да осред ње 
стра не ли те ра ту ре. Осим ле ви ча ра – Јо ва на По по ви ћа, Мар ка Ри сти ћа, 
Ве ли бо ра Гли го ри ћа, Пје ра Кри жа ни ћа – ме ђу пот пи сни ци ма су би ли и 
пи сци гра ђан ске, па чак и де сне ори јен та ци је: Ни ко Ба р ту ло вић, Гри го
ри је Бо жо вић, Ми лан Ка ша нин, Де сан ка Мак си мо вић, Вељ ко Пе тро вић 
и Све ти слав Сте фа но вић. Ис по ста ви ло се не са мо да је Цр њан ски остао 
пот пу но уса мљен не го и не што још ва жни је: да „по сто ји скри ве ни са вез 
гра ђан ске и ле ви чар ске ин те ли ген ци је” (124). Ти ме је, по Лом па ро вим 
ре чи ма, пи сац „до дир нуо дру штве ни та бу, јер је ого лио ду бин ски спрег 
на ко јем по сто ји свет кул ту ре”, спрег ко ји је „на ста вио – у раз ли чи тим 
иде о ло шким си сте ми ма – да по сто ји у ра зно вр сним ста ди ју ми ма исто
риј ског кре та ња” (125). 

Овај још те жи по раз ни је, ме ђу тим, са свим обес хра брио Цр њан ског 
ни ти је уга сио ње гов по ле мич ки жар. Тре ћу зна чај ну по ле ми ку во дио је 
са Ми ро сла вом Кр ле жом у про ле ће 1934. го ди не, по во дом свог тек ста 
„Окле ве та ни рат”, ко ји ни је на пи сао ра ди апо ло ги је ра та као та квог, ка ко 
су мно ги ту ма чи ли, већ ра ди ве ли ча ња од брам бе ног хе рој ства – у пр вом 
ре ду срп ског у Ве ли ком ра ту. Ње гов циљ би ла је од бра на тог ра та од 
ре ла ти ви за ци ја ко је су тих го ди на сти за ле из та бо ра оних ко ји су, ка ко 
у све ту та ко и код нас, иза па ци фи зма скри ва ли сво ју по ли тич ку про па
ган ду. И ма да је у овој по ле ми ци био нај у бе дљи ви ји до та да, она му је, 

2 Сви на во ди би ће да ти са па ги на ци јом у за гра да ма, пре ма дру гом, бро
ши ра ном, не знат но про ши ре ном из да њу књи ге, ко је је иза шло не ко ли ко не де ља 
по сле пр вог. 
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уме сто са тис фак ци је, до не ла аут сај дер ску иден ти фи ка ци ју. Цр њан ски 
је, на и ме, схва тио да се ње гов су коб са „ко ре ла тив ним деј стви ма гра ђан
ске и ле ви чар ске ин те ли ген ци је” не во ди са мо на уну тра шњем пла ну 
већ да кул тур но по ли тич ке си ле са ко ји ма се су ко био „има ју ин тер на
цио нал не ослон це” (190). Та ко се на шао на ве тро ме ти ни до ми нант них 
свет ско и сто риј ских деј ста ва у XX ве ку и ту ће оста ти трај но, укљу чу ју ћи 
и го ди не ег зи ла. 

Ис цр пан при каз ових по ле ми ка, ко је је Ми ло Лом пар сми шље но 
по ста вио у сре ди ште сво је сту ди је, от кри ва нам по ли тич ко би ће Ми ло ша 
Цр њан ског, што би та ко ђе мо гао би ти на слов књи ге. Ка кви су ње го ви 
по ли тич ки ста во ви? То пи та ње је и да ље пред мет кон тро вер зи, а ве ро
ват но ће за ни ма ти и ве ћи ну да на шњих чи та ла ца. Ау тор по ка зу је ка ко 
пи шче ви мла да лач ки по ли тич ки члан ци ни су би ли ни ле ви чар ски ни 
де сни ча р ски: „ако ка же мо да је био наци о на ли ста, он да тре ба ре ћи – ју
го сло вен ски” (204). Но, ка ко под ло га та квог на ци о на ли зма ни је мо гла 
би ти не по сто је ћа на ци ја, он ју је про на шао у др жа ви. „Др жав на иде ја је 
мо жда би ла ње го ва во де ћа ми сао, са свим то та ли зо ва на у свом са др жа ју, 
што се пре но си ло на иде о ло ги ју уни тар ног ју го сло вен ства – го то во да је 
знао да под лег не оном што је Ка си рер звао мит о др жа ви” (204), твр ди 
Лом пар, до да ју ћи да је ово осе ћа ње би ло пра ће но по ви ше ном осе тљи во
шћу на по ку ша је ре ла ти ви зо ва ња др жа во твор не иде је. „До бар део марк
си зма ко ји за но си омла ди ну, са мо је ма ска ра зних се па ра ти ста”, пи сао 
је Цр њан ски, лу цид но за па жа ју ћи још јед ну чи ње ни цу: да се иза марк си
стич ке ан ти др жав не ре то ри ке кри је „хаб збур шка кон стан та” – „ве ли ки, 
отров ни па ук ин фам ног, пред рат ног Бе ча” (206). 

Ју го сло вен ски ета ти зам био је пи шче ва иде о ло ги ја све до сре ди не 
три де се тих го ди на, ка да на сту па отре жње ње. Та да је схва тио да је иде ја 
ју го сло вен ства нео др жи ва, јер се, упо ре до са ње ним ја ча њем код Ср ба, 
код Хр ва та и Сло ве на ца ства ри раз ви ја ју у су прот ном сме ру – ка ис ти
ца њу на ци о нал них по себ но сти. И он се, „по сле пет на ест го ди на гор ких 
са мо об ма на”, вра ћа срп ском ста но ви шту. Али „ка да је про го во рио о ин
те грал ној срп ској кул тур ној и исто риј ској ег зи стен ци ји, Цр њан ски је 
до та као та бу” (216), још јед ном, у крат ком вре мен ском ин тер ва лу, и са 
још те жим по сле ди ца ма. Усле ди ли су на па ди и зде сна и сле ва, а Иде је 
од 15. ју на 1935. го ди не су за бра ње не. Би ће, ме ђу тим, по треб но са мо две 
го ди не да би и на ша гра ђан ска ин те лек ту ал на ели та уви де ла исти ни тост 
ње го вих ста во ва. Но, ако су ста во ви и при хва ће ни, чо век ни је. Да је Цр њан
ски у гра ђан ском Бе о гра ду остао per so na non gra ta ви ди се из уч ти вог 
али хлад ног то на ко јим му Сло бо дан Јо ва но вић од го ва ра на ње го во 
ин те ре со ва ње за при дру жи ва ње упра во осно ва ном Срп ском кул тур ном 
клу бу. „И ка да се усво ји ње го во ми шље ње о срп ском ста но ви шту, ка да се 
по ка же да је оно би ло ис прав но, он оста је не по же љан, јер оста је стра нац” 
(219), по ка зу је Лом пар, за кљу чу ју ћи да, у крај њој кон се квен ци, „Цр њан ски 
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ни је мо гао да се у пот пу но сти по и сто ве ти ни са јед ном од рас по ло жи вих 
по ли тич ких ори јен та ци ја” (240).3 Ка ква му је он да пред ста ва о дру штве
ном по рет ку мо гла би ти нај бли жа, пи та се ау тор и су ге ри ше: „Би ла би то 
мо дер на вер зи ја про све ће ног ап со лу ти зма” (242). Та кав си стем, на жа лост, 
ви ше ни је био мо гућ. 

По ли тич ке по ле ми ке Цр њан ског ви ше стру ко су от кри ва лач ке. 
Осим што от кри ва ју ње гов су дар са си ла ма епо хе, оне „по ка зу ју ње го ву 
при ро ду, људ ску и умет нич ку, да би на кра ју – де ло ва ле као пред о дре
ђу ју ћи сиг нал оно га што се тек има до го ди ти” (200). Јер, ре пу та ци ја на
ци о на ли сте, де сни ча ра и сим па ти зе ра фа ши ста, ко ју су му пре ра та при
ба ви ли ле ви ча ри у Ју го сла ви ји, су сти ћи ће га и у Бри та ни ји. Упр кос свим 
ква ли фи ка ци ја ма ко је је по се до вао, за ње га до стој ног по сла у Лон до ну 
ни је би ло, док га је у до мо ви ни Мар ко Ри стић про гла сио „мр твим пе сни
ком”. „Он се, у нај мрач ни јој де це ни ји свог жи во та, из ме ђу 1945. и 1956. 
го ди не, на шао оп ко љен са свих стра на” (282), је два пре жи вља ва ју ћи са 
же ном у крај њој оску ди ци, про ка жен, по сле јед ног члан ка, и од стра не 
срп ске еми гра ци је. По ми сао на са мо у би ство ни ра ни је му ни је би ла стра
на, али је ме ха ни зам ства ра лач ке су бли ма ци је био спа со но сан и у ње
го вом слу ча ју – уме сто ње га, уби ће се ње гов ју нак Рјеп нин, као што се 
не ка да уме сто Ге теа убио Вер тер. 

По гледса дн а, ко јим је у том ча су по сма трао свет, био је за Црњан
ског но ви вид ег зи стен ци јал ног ис ку ства, сва ка ко не ком фо ран, али ко
ри стан у тра га њу за но вим пу те ви ма у ро ма ну. У то ме му је од по мо ћи 
би ло и пи са ње за Сто ја ди но ви ћев ча со пис El eco no mi sta, ко ји је из ла зио 
у Ар ген ти ни. По чео је да са гле да ва еко ном ске за ко ни то сти у по за ди ни 
исто риј ских зби ва ња, да бо ље не го ра ни је раз у ме ва исто риј ске про це се. 
Лом пар по ка зу је ка ко Цр њан ски „сво ју кри ти ку иде о ло ги је нов ца – та ко 
при по вед но и сим бо лич ки раз гра на ту у Ро ма ну о Лон до ну – осни ва на 
сво јој кри ти ци за пад не де мо кра ти је” (238). По не ки пу бли ци стич ки уви
ди, по пут оног да је аме ри ка ни за ци ја у Ен гле ској за хва ти ла и на чин про
сла ве Бо жи ћа, па се уме сто Хри ста сла ви Бо жић Ба та, да ле ко ви до на го
ве шта ва ју по то ње гло ба ли за циј ске фе но ме не. 

Осе ћа ње за исто риј ске про це се, ме ђу тим, код Цр њан ског ни је би ло 
пра ће но осе ћа њем за исто риј ски тре ну так, па је не са вре ме ност јед на од 
глав них ка рак те ри сти ка ње го вог дру штве ног би ћа. У том сми слу, ау тор 
га ви спре но са гле да ва у кон тек сту дво ји це ве ли ких са вре ме ни ка: „Упр кос 

3 „Као по кло ник ја ке др жа ве и ан ти де мо крат ског усме ре ња, он је мо гао 
би ти бли зак на ци стич кој Не мач кој и фа ши стич кој Ита ли ји, али као сло ве но фил 
(ру со фил) ни ка ко се ни је мо гао са њи ма без у слов но иден ти фи ко ва ти. Као сло
ве но фил, ан ти де мо кра та и при вр же ник ја ке др жа ве, мо гао је би ти бли зак Со вјет
ском Са ве зу, док као из ра зи ти ан ти ко му ни ста упра во то ни ка ко ни је мо гао би ти. 
Као ан ти ко му ни ста пак мо гао је би ти склон за пад ним де мо кра ти ја ма, али као 
ан ти де мо кра та ни је им ни ка ко мо гао би ти бли зак” (240). 
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стал ној те жњи, ни је умео по го ди ти дух тре нут ка, што је ла ко по ла зи ло 
за ру ком то ли ким опор ту ни сти ма, док је Ан дрић у то ме био и не над ма
шан и ма е стра лан. [...] док се Цр њан ски – та ко је исто ри ја рас по ре ди ла 
– кла дио на ни шта, што је и до био, Кр ле жа се кла дио на не што, па га 
је ко му ни стич ки ре жим – као оства ре ње ре во лу ци је – не чим и из дво јио. 
Са мо се Ан дрић кла дио на све – гра ђан ски спој са ко му ни змом, син те за 
про тив реч них епо хал них кре та ња, го то во бе зо бал ни опор ту ни зам – и 
све је и до био” (417). 

Иа ко се ни је по ја вљи вао у по ле ми ка ма са Цр њан ским ни ти је пот
пи сао апел про тив ње га, Ан дрић је ов де, као и на мно гим дру гим ме сти
ма у књи зи, при ка зан као ње го ва су шта су прот ност. Ма да су прак тич но 
би ли ис пи сни ци и упо ре до сту пи ли на књи жев ну сце ну, а по та лен ту 
би ли при бли жно рав ни је дан дру гом, њи хов дру штве ни успех био је у 
огром ној не сра зме ри у Ан дри ће ву ко рист и то још од ме ђу рат ног пе рио да. 
За што је би ло та ко? То је пи та ње ко јим се Лом пар ба ви у ви ше по гла вља 
и из раз ли чи тих угло ва, па од нос дво ји це пи са ца – хо ти мич но или не 
– пре ра ста у лајт мо тив ње го ве сту ди је. Сто га би њен на слов мо гао би ти 
и Ан дрић и Цр њан ски као ан ти по ди, што би у се ћа ње при зва ло Ни ко лу 
Ми ло ше ви ћа, још јед ног ау то ру дра гог аут сај де ра на ше књи жев но сти. 
Си сте мат ски спро во де ћи по ре ђе ње по су прот но сти, Лом пар ин си сти ра 
пр вен стве но на кри те ри ју му при хва ће но сти у кул ту ри, ма да су дра го це
на ње го ва за па жа ња о чи сто књи жев ним опо зи ци ја ма, на ро чи то у по гла
вљу „Са мот ник”, јед ном од нај бо љих у књи зи. Та мо се, из ме ђу оста лог, 
ана ли зи ра раз ли чит од нос пре ма је зи ку Ан дри ћа и Цр њан ског – јед ног 
„тра ди ци о нал ног” и јед ног „ра ди кал ног” мо дер ни сте.4 

Опи су ју ћи дис про пор ци ју њи хо вог дру штве ног успе ха, Лом пар 
про на ла зи ана ло ги је у чу ве ним ан ти по ди ма свет ске ли те ра ту ре – Ге теу 
и Ши ле ру, Тол сто ју и До сто јев ском, Ели о ту и Па ун ду – да би до шао до 
сле де ћег за кључ ка: „Иво Ан дрић је не ми нов на фи гу ра на ду гач ком, ду
гач ком спи ску по бед ни ка, као Ман, док је Ми лош Цр њан ски исто то
ли ко не ми нов на фи гу ра на ду гач ком и чу де сном спи ску гу бит ни ка, као 
Џојс” (428). При каз на чи на на ко ји је Ан дрић осва јао сво ју олим пску по
зи ци ју ни је ни ма ло ла скав по ње га, а оби ље ар гу ме на та ко ји сен че ње гов 
мо рал ни лик по сте пе но га из два ја ју као не га тив ног ју на ка књи ге. Но, то 
би прет по ста вља ло да је Цр њан ски њен ап со лут ни по зи ти вац, што, ме
ђу тим, ни је слу чај – пред ста ва ни је цр нобе ла. Ка кав је, на кра ју кра је ва, 
Лом па ров Цр њан ски? 

Ре кло би се, пре све га, чо век од кр ви и ме са, ге ни јал но да ро вит и 
кре а ти ван, чврст, бес ком про ми сан и до сле дан, али са мно гим људ ским 

4 „Цр њан ски и Ан дрић има ју ви ше стру ко раз ли чи то схва та ње је зи ка: и као 
је зич ко (за пе та), и као стил ско (ја сно ћа), и као по е тич ко (мо дер ни зам), и као 
кул тур но (Вук), и као дру штве но (гра ђан ски свет). Јер, Ан дрић пред ста вља нор му, 
Цр њан ски ње ну суб вер зи ју” (425).
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сла бо сти ма: горд, сла во љу бив, на р ци со и дан, на пра сит. Ана ли зом пре
пи ске и чла на ка, на ро чи то из мла да лач ког до ба, вр ло убе дљи во, на мо
мен те дир љи во, при ка за на је ње го ва по тре ба да бу де при знат и во љен, 
пр вен стве но ме ђу ко ле га ма. Пи сма Мар ку Ри сти ћу и Ан дри ћу го то во 
су ва па ји за бли ско шћу, а ла ска ве по хва ле Кр ле жи у се ћа њи ма на За греб 
из го ди не 1929, упр кос јед ној Кр ле жи ној за је дљи во сти ко ја им је прет
хо ди ла, Лом пар ту ма чи као „скри ве но по сто ја ње јед ног по зи ва на ге не
ра циј ску и по е тич ку со ли дар ност” (185). Уза луд. Са Ри сти ћем и Кр ле жом 
за вр ши ло се бур ним рас ки ди ма, са Ан дри ћем, увек дис тан ци ра ним, 
по ла га ним уда ља ва њем. И та ко је, уну тар сво је кул ту ре, Ми лош Цр њан
ски, пле бе јац по со ци јал ном ин стинк ту а ари сто кра та по ду ху, увек оста
јао стра нац. „У ег зи лу јед ном – у ег зи лу увек: упр кос про те сти ма или 
апла у зи ма пу бли ке. Би ло је то ау тен тич но осе ћа ње: стра нац, Цр њан ски” 
(473). Уте ха пред веч но шћу мо же му би ти то што је у Ми лу Лом па ру про
на шао по кло ни ка ко ји је тај тра гич ни по ло жај умео и да пре по зна и да 
га вр хун ски ар ти ку ли ше. Књи га Цр њан ски – би о гра фи ја јед ног осе ћа ња 
ни је апо ло гет ска, али је сте „књи га ду бо ке ода но сти”. Она је књи га љу
ба ви пре ма пи сцу, а не за љу бље но сти у ње га. 

Др Јо ван Ч. ПО ПОВ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти
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У СРЕЋ НОМ СА ГЛА СЈУ

Ка та ри на Ро рин гер Ве шо вић, Зе маљ ско и све то у љу ба ви, Ар хи пе лаг, 
Бе о град 2018

У књи зи Зе маљ ско и све то у љу ба ви Ка та ри на Ро рин гер Ве шо вић 
опи су је и ту ма чи де ло са вре ме ног срп ског пе сни ка, ро ма но пи сца, при
по ве да ча, есе ји сте, пре во ди о ца, те о ре ти ча ра и ту ма ча књи жев но сти 
Дра га на Сто ја но ви ћа. На зна че на сту ди ја је, по све му, на ста ла из чи та
лач ке за пи та но сти, а по том и на ме ре да се си сте ма ти зу је и ана ли зи ра 
Сто ја но ви ћев књи жев ни рад у свим ње го вим об ли ци ма, а да се при том 
по себ на па жња скре не на фик цио нал ни део ау то ро вог опу са, те та ко 
до при не се ње го вој кри тич кој ре ва ло ри за ци ји.

Хер ме не у тич ки пут Ка та ри не Ро рин гер Ве шо вић по ла зи од те зе 
да Сто ја но ви ће во де ло, узе то у це ли ни, по ка зу је хо мо ген раст из истог 
из во ра, те мат ску кон цен тра ци ју слич них осо би на и ви сок сте пен сми




