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МАР КО НЕ ДИЋ

ПРИ ПО ВЕТ КЕ МИ ЛО ША ЦР ЊАН СКОГ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ту ма че по е тич ке од ли ке при по ве да ка 
Ми ло ша Цр њан ског у При ча ма о му шком, као и оста лих при по ве
да ка ко је ни су ушле у ту књи гу. Уз осврт на кри тич ку ре цеп ци ју 
је ди не ње го ве збир ке при по ве да ка у вре ме ну у ко јем је штам па на, 
по себ но је на гла ше но рат но ис ку ство као мо ти ва ци о ни и се ман
тич ки агенс мно гих при по ве да ка и ра ног књи жев ног де ла ау то ра 
При ча о му шком. Де таљ ни је је ана ли зи ран по сту пак се ман тич ке 
ин вер зи је у при по вет ка ма, као и у оста лим оства ре њи ма Ми ло ша 
Цр њан ског, и на гла ше на по е ти за ци ја ње го вих ра них про зних ра
до ва, њи хо ви ти по ло шки окви ри и еле мен ти екс пре си о ни стич ке 
по е ти ке у њи ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: При че о му шком, ре цеп ци ја при ча, рат но 
ис ку ство ра ног књи жев ног де ла Ми ло ша Цр њан ског, по сту пак 
се ман тич ке ин вер зи је, по е ти за ци ја про зе, ти по ло шки окви ри, еле
мен ти екс пре си о ни стич ке по е ти ке. 

Је ди на при по ве дач ка књи га Ми ло ша Цр њан ског, При че о му
шком, об ја вље на 1920, го ди ну да на по сле Ли ри ке Ита ке и го ди ну 
пре Днев ни ка о Чар но је ви ћу, по умет нич кој оства ре но сти и зна ча ју 
ко ји има у ње го вом књи жев ном де лу не мо же се ста ви ти у исти 
ред са тим две ма књи га ма ње го ве ра не ства ра лач ке фа зе, а та ко ђе 
ни са доц ни јим Се о ба ма, па ни с пу то пи сом Љу бав у То ска ни, та
ко ђе на ста лим у ра ној фа зи а об ја вље ним 1930. Ипак се у њој на ла
зи не ко ли ко успе лих при по ве дач ких це ли на ко је су у пот пу ном 
по е тич ком скла ду са оста лим про зним оства ре њи ма овог ау то ра. 
Цр њан ски је тих го ди на био млад пи сац, при пад ник по сле рат не 
бун тов не књи жев не ге не ра ци је, ко ја је уне ла до ста не ми ра и ди
на ми ке у оче ки ва ну али нео ства ре ну оп ти ми стич ку ат мос фе ру 
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та да шње књи жев не и дру штве не јав но сти. „Нај но ви ја умет ност, а 
осо би то лир ска по е зи ја, прет по ста вља из ве сне, но ве, осе тљи во сти. 
(...) ми сад до но си мо не мир и пре врат, у ре чи, у осе ћа ју, у ми шље њу”, 
на пи сао је он у „Об ја шње њу Су ма тре”1, нај зна чај ни јем тек сту екс
пли цит не (ау то)по е ти ке при пад ни ка књи жев не ге не ра ци је по сле 
Пр вог свет ског ра та, на ста лом као од го вор на по зив Бог да на По по
ви ћа мо дер но ори јен ти са ним мла дим пи сци ма за са рад њу у Срп ском 
књи жев ном гла сни ку. Цр њан ски је у тим ра ним ства ра лач ким 
го ди на ма био ве о ма ак ти ван у књи жев ном жи во ту Бе о гра да, па и 
За гре ба, у ко јем је кра јем ра та об ја вио дра му Ма ска и био је дан 
од уред ни ка Књи жев ног ју га, и ње го во име по ста ло је си но ним 
аван гард но и екс пре си о ни стич ки усме ре них ства ра ла ца, че му је 
знат но до при но си ла и ње го ва јав на лич ност, спрем на на иза зо ве 
раз ли чи тих вр ста, на по ле ми ку са тра ди ци о нал ним на чи ном об ли
ко ва ња књи жев ног ру ко пи са и у од бра ну но вог из ра за. 

Ње го ва књи га при по ве да ка за то је на раз ли чи те на чи не до
жи вља ва на у кул тур ној јав но сти. Док су је по је ди ни књи жев ни 
кри ти ча ри, као Си ни ша Кор дић или И. Р. Ди ми три је вић, у це ли ни 
од ба ци ва ли, дру ги су, као Ве ли бор Гли го рић или Ди ми три је Жи
ва ље вић, о њој има ли не га тив но кри тич ко ми шље ње, али су по
ми ња ли и по је ди не ње не до бре осо би не; тре ћи су, као Тин Ује вић, 
при хва та ли књи гу као из раз је дин стве не књи жев не има ги на ци је 
јед ног пе сни ка, без де таљ ни јег упу шта ња у ње не умет нич ке вред
но сти.2 Нај це ло ви ти ји и кри тич ки нај ар гу мен то ва ни ји текст дао 
је Ми лан Бог да но вић, чи ји је суд о књи зи као це ли ни био ве о ма 
по зи ти ван, али са из ве сном дис тан цом пре ма дру гом од ње на два 
ци клу са. Он је књи гу с до ста оправ да но сти ви део и као из раз по
е тич ког и књи жев но е во лу тив ног кон тек ста срп ске књи жев но сти 
по сле Пр вог свет ског ра та, и као оства ре ње јед ног до брог ли те рар
ног оп сер ва то ра ко ји је књи гом исто вре ме но по кри вао и књи жев ни 
кон текст – дру гим ци клу сом, и дру штве ни – пр вим. Ве ћи на књи
жев них кри ти ча ра зна чај ну пред ност да ва ла је пр вом ци клу су, с 
на сло вом „Иза ви дов дан ске за ве се”, па та ко и Ми лан Бог да но вић, 
ко ји је јед ну при по вет ку из дру гог ци клу са, „Ле ген ду”, ипак сма
трао јед ном „од нај бо љих и нај сна жни је из ра ђе них ства ри у овој 
књи зи”.3 Дру ги ци клус, „Мут ни сим во ли”, осим два или три изу

1 Ми лош Цр њан ски, Пе сме, прир. Све тла на Вел марЈан ко вић, Но лит, 
Бе о град 1983, 209.

2 Вид. Ми лош Цр њан ски, При че о му шком, прир. Гој ко Те шић, „Дра га нић”, 
Бе о град 1993, 131–202. Као до да так књи зи об ја вље ни су и кри тич ки тек сто ви о 
При ча ма о му шком пи са ни у вре ме ну об ја вљи ва ња књи ге и у по след њим де це
ни ја ма 20. ве ка.

3 Ми лан Бог да но вић, „Ми лош Цр њан ски – ’При че о му шком’”, у: М. Црњан
ски, нав. де ло, 152. 
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зет ка, по сма тран је као ра ди ка лан из раз но вих, али умет нич ки 
ма ње про дук тив них те жњи за про ме ном књи жев ног ру ко пи са и 
дис тан ци ра њем од по е тич ке прак се не по сред них прет ход ни ка. 
Цр њан ски је, ме ђу тим, уско ро об ја вио Днев ник о Ча р но је ви ћу, за тим 
Стра жи ло во и „Пи сма из Па ри за”, и тим оства ре њи ма де ман то вао 
све оне кри ти ча ре, ме ђу њи ма и по је ди не на кло ње ни је мо дер ни
сти ма, ко ји су мо гли по сум ња ти у ње го ву естет ску има ги на ци ју 
и ње ну књи жев ну кон струк тив ност. 

У При ча ма о му шком, ме ђу тим, не на ла зе се све на ра тив не 
је ди ни це ко је је Цр њан ски на пи сао до 1920. го ди не. У ту збир ку 
ни су укљу че не при че „Уби це”, „Адам и Ева” и „Рај”, ко је су, пре ма 
свим еле мен ти ма књи жев не струк ту ре, по го то во „Рај”, мо гле бити 
део те књи ге. У ње го вој је ди ној при по ве дач кој збир ци с раз ло гом 
се не на ла зе ни ње го ве нај ра ни је вр ло крат ке при че, ко је ис кљу чи
во ука зу ју на ге но ло шке окви ре ње го ве на ра тив не по е ти ке. Ако се 
при ча ма об ја вље ним око 1920. го ди не до да и ка сна при по вет ка „Мој 
при ја тељ ко ји је про шао”, об ја вље на 1966, че тр де сет шест го ди на 
по сле „Ра ја”, по след ње при по вет ке ко ју је у ра ној књи жев ној фа зи 
на пи сао, и че тр де сет че ти ри го ди не по сле лир ског за пи са „Три 
кр ста” из 1922, са ста вље ног од три крат ке лир ско на ра тив не це ли не, 
он да се има у ви ду це ло ку пан при по ве дач ки опус овог ау то ра, а 
та ко ђе, по сма тран у ду жем вре мен ском ни зу, и ње гов ин ди ка ти ван 
от клон од жан ра при по вет ке. И не са мо од ње га, већ и од по е зи је, 
по што по сле по е ма Стра жи ло во и Сер биа, и пе са ма „Ле то у Ду бров
ни ку го ди не 1927” и „При ви ђе ња” из 1929, све до Ла мен та над 
Бе о гра дом, 1956, ни је на пи сао ни јед ну пе сму, јер је пи сао ис кљу
чи во про зу, ро ма не, пу то пи се, хи брид ну про зу, дра ме, есе је, но вин
ске и пу бли ци стич ке тек сто ве. „Про мен љи ви ри там рас по ло же ња”, 
по ми њан у „Об ја шње њу Су ма тре”, омо гу ћа вао му је да се са истим 
по ет ским жа ром фор мал но али не и су штин ски одво ји од по е зи је, 
и да је као и ра ни је исто вре ме но спон та но и про грам ски про јек
ту је у све књи жев не жан ро ве ко је је пи сао. Одва ја ње од кра ћих 
на ра тив них фор ми омо гу ћи ло му је ства ра ње ду жих про зних жан
ро ва у ко ји ма је мо гао мно го успе шни је да оства ру је свој ри там 
ства ра лач ких рас по ло же ња не го што је то успе вао у ра ним при
по вет ка ма. 

Ње гов при по ве дач ки опус ни је, да кле, ве лик, по го то во ни је 
та кав у од но су на на ше ве о ма про дук тив не при по ве да че то га вре
ме на, ка кви су би ли Иво Ан дрић, Вељ ко Пе тро вић, Дра ги ша Ва сић, 
Ми лан Ка ша нин и дру ги, али је ве о ма ин ди ка ти ван и за ства ра ла
штво са мог Цр њан ског и за срп ску књи жев ност по сле Ве ли ког ра та, 
у до број ме ри на ста ја лу и у ње го вој сен ци. Та ко је те шко лич но и 
тра гич но рат но ис ку ство обе ле жи ло и це ло куп но ра но ства ра ла штво 
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Ми ло ша Цр њан ског, као и ства ра ла штво мно гих дру гих на ших 
мо дер них пи са ца, и не са мо њих. У по је ди ним ње го вим при по вет
ка ма то ис ку ство је ди рект ни је по ми ња но, али ни у јед ној ни је 
не по сред ни је те ма ти зо ва но, ма кар и у крат ким опи си ма при зо ра 
са фрон та и ње го ве бли зи не, ка ко је то у не ко ли ко ма хо ва учи ње
но у Днев ни ку о Чар но је ви ћу, или у на ра тив ним де ло ви ма Ита ке 
и ко мен та ра, док је у не ки ма оно са мо на го ве шта ва но или под ра
зу ме ва но. Оп шта ре зиг ни ра ност и ме лан хо ли чан до жи вљај све та, 
по ме ша ни са иро нич ним ви ђе њем рат не и по сле рат не ства р но сти, 
из вор но стил ски уоб ли ча ва ни лир ским на ра тив ним сред стви ма, 
има ју за то до ми нант но зна че ње у ње го вој ра ној про зи, а има ју га 
и у доц ни јој. Сва ка од тих осо би на на функ ци о на лан на чин је би ла 
укљу че на у ње гов ру ко пис, дру га чи је ре че но би ла је ње гов ин те
гра лан део, и због то га се ни је мо гла из дво је но по сма тра ти без 
ште те по ви ђе ње оста лих осо би на.

Иа ко је са мо у пр вом ци клу су При ча о му шком, „Иза ви дов
дан ске за ве се”, рат но ис ку ство би ло мо ти ва ци о ни агенс тек ста, 
али оно ис ку ство ко је је до жи вља ва но у по за ди ни а не на фрон ту, 
нај ди рект ни је у „Апо те о зи” и „Ве ли ком да ну”, оно је и у дру гом 
ци клу су, у „Мут ним сим во ли ма”, у ко ји ма је мно го ап стракт ни је 
на го ве шта ва но мо гућ но ис ку ство ра та и про ме не ко је су за хва та ле 
иза бра ну сре ди ну, на по сре дан на чин и са зна чај ним се ман тич ким 
по сле ди ца ма би ло укљу че но у текст. У при ча ма дру гог ци клу са 
нај ви ше је мо ти ви са но про ме на ма ко је су се то ком ра та и не по сред
но по сле ње га де ша ва ле не у на ци о нал ном, не го у ши рем ге о граф ском 
и по ли тич ком про сто ру, нај пре по зна тљи ви је у Ру си ји и сим бо лу 
ње не ре во лу ци је, у бро ду „Ау ро ра”. Кон крет ни је алу зи је на про
ме не ко је су до но си ле но ве иде о ло ги је и „но ви бо го ви”, ка ко је 
на го ве стио у при по ве ци „О бо го ви ма”, Цр њан ски је дао и у пе сми 
„Ку га”, пи са ној у истом вре ме ну ка да и При че о му шком. 

У пр вој при чи пр вог ци клу са, у „Све тој Вој во ди ни”, јед на од 
че шћих те ма гра ђан ске кул ту ре, ов де иро нич но на гла ше на, за ме на 
пр ве, до сад не же не ва ро шког ка пе та на, „го спо да ра Пан те ли је По пи
ћа, зва ног Ту та ло”, дру гом же ном, про вин циј ском глу ми цом ко ја 
же ли да ма ло и она бу де „ка пе та ни ца”, не ка је вр ста ма ске за при кри
ва ње зна че ња са мог на сло ва, ко јим је мно го ди рект ни је не го основ ном 
гра ђан ском те мом, али у ду бљем са деј ству са њом, на го ве штен исто
риј ски кон текст при че и ње на на гла ше на иро нич на дис тан ца пре ма 
гро мо гла сним а пра зним па три от ским и „ро до љу би вим” из ја ва ма о 
све то сти на ци о нал ног про сто ра, из ја ва ма ко је су су ви ше уско и јед
но стра но про јек то ва ле мно го трај ни је ре ал но зна че ње тог про сто ра. 

Цр њан ски је, ме ђу тим, упра во овом при чом от крио је дан од 
зна чај ни јих по сту па ка сво је це ло куп не про зе. То је по сту пак се ман
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тич ке ин вер зи је, по сту пак ко ји на го ве шта ва ју по је ди ни ту ма чи 
ње го ве про зе, ме ђу њи ма и Ра до ван Вуч ко вић у тек сту „Ра не при
по вет ке Ми ло ша Цр њан ског”.4 Обич ни жи вот ни при зо ри и си туа
ци је ко ји ма по чи ње „Све та Вој во ди на” има ју мно го ду бље под тек
сту ал но зна че ње, ко је се по сте пе но от кри ва по мо ћу њих, не го што 
се то ви ди на пр ви по глед, и ко је се оче ку је од та квог на сло ва. А 
то је на го ве штај да се ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке књи жев них 
ли ко ва укљу чу ју у про ме ње ну оп шту ег зи стен ци јал ну, исто риј ску 
или по ли тич ку си ту а ци ју са мо до тле до кле то од го ва ра њи хо вој 
да тој при ро ди. За то ни на ци о нал ни сим бо ли, као што је упра во 
„Све та Вој во ди на”, ни су мо гли про ме ни ти при ро ду глав ног ли ка 
те при че, и за то у њој до ла зи до се ман тич ке не у тра ли за ци је на сло ва 
и оче ки ва не на ра тив не те ме. У при чи се, да кле, не го во ри о „све тој 
Вој во ди ни”, већ о Пан те ли ји По пи ћу, зва ном Ту та ло, и ње го вој да
тој при ро ди. То исто се де ша ва ло и у при по вет ка ма „Ве ли ки дан”, 
„Врт бла го сло ве них же на”, „О бо го ви ма”, „Ле ген да”. „Ле ген да” је 
нај пре но си ла на слов „Ле ген да о му шком”, што је и био ва жан ин
ди ка тор за на слов це ле књи ге. У тој при чи глав ни лик не при хва
та да бу де ин стру мен та ли зо ван по ме ри дру гих, па ма кар то би ла 
и чу ве на ен гле ска кра љи ца из ше сна е стог ве ка. За то би се мо гло 
ре ћи да се у при чи пре на го ве шта ва де струк ци ја мо гућ не ле ген де 
не го ње но ства ра ње. И у „Ве ли ком да ну” се до га ђа ло оно што ни је 
би ла ње го ва су шти на при осло ба ђа њу јед ног вој во ђан ског ме ста 
од ау стро у гар ске вла сти на кра ју ра та, јер се глав ном ли ку све де
ша ва ло дру га чи је од оног ка ко је же лео да бу де у том ду го оче ки
ва ном да ну. Та ко ђе је и у „Апо те о зи” смрт ње ног про та го ни сте, „шу
сте ра Про ке На ту ра ло ва, ге не рал штаб ног ка пла ра слав не ар ма де 
беч ког ће са ра, ко га су стре ља ли 916, но вем бра пр вог”5, али не на 
бо ји шту већ у бол ни ци за ве не рич не бо ле сти, фор ми ран на ра тив ни 
ис каз дру га чи јег зна че ња од оче ки ва ног. У „Вр ту бла го сло ве них 
же на” та ко ђе ни је реч о не по сред ном по кри ва њу на сло ва са др жи
ном тек ста, јер то Цр њан ском ни је ни би ло при мар но док је пи сао 
при по вет ку, већ му је ва жни ја би ла але го риј ска књи жев на про јек
ци ја на глих дру штве них про ме на у пр вим две ма де це ни ја ма 20. 
ве ка. У при по ве ци „Рај”, јав на ку ћа с тим на зи вом у јед ном рав ни
чар ском ме сту, у ко ју до ла зе вој ни ци из тек окон ча ног ра та и стал
ни го сти, тај на слов та ко ђе има из ме њен и иро ни чан сми сао јер 

4 Ра до ван Вуч ко вић, „Ра не при по вет ке Ми ло ша Цр њан ског”, у: М. Цр њан
ски, нав. де ло, 171–175.

5 Ми лош Цр њан ски, При по вед на про за (При че о му шком. При по вет ке. 
Днев ник о Чар но је ви ћу), прир. Но ви ца Пет ко вић, За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског 
– Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод – Срп ска књи жев на за дру га – Edi ti ons 
L’A ge d’Hom me, Бе о град – La u san ne 1996, 30.



268

ка зу је не оно што би сам по јам мо гао да зна чи и што ина че зна чи 
у сва ко днев ном го во ру, ма кар и ту имао пре не се но зна че ње, већ 
оно што је имао у ефе мер ној про јек ци ји са мих про та го ни ста – илу
зи ју пу ног жи вот ног тре нут ка, да кле оног што је про ла зно, што 
озна ча ва тре нут ни за бо рав ре ал ног ста ња жи вот не ствар но сти. Па 
и у при по вет ка ма „Адам и Ева” и „Мој при ја тељ ко ји је про шао” 
од нос из ме ђу на сло ва и са др жи не тек ста од ви јао се на ште ту не
по сред ни јег зна че ња на сло ва. За хва љу ју ћи нео че ки ва ном од но су 
из ме ђу на сло ва и са др жи не на ра тив них тек сто ва кон траст из ме ђу 
ре ал но сти и илу зи ја по стао је кључ на тач ка њи хо вог укуп ног књи
жев ног зна че ња, а та ко и це ло куп ног књи жев ног де ла Цр њан ског.

Де струк ци ју или не у тра ли за ци ју на сло ва Цр њан ски по на вља 
и у дру гим књи га ма, у сва кој на свој на чин. Из не ве ре на оче ки ва ња 
јед ним де лом се оства ру ју и у Ли ри ци Ита ке, у Днев ни ку о Чар
но је ви ћу, у „Су ма три” и по је ди ним дру гим пе сма ма или про зним 
тек сто ви ма, у ко ји ма на сло ви слу же за по кри ће дру ге пе снич ке 
или на ра тив не иде је. Из не ве ре на оче ки ва ња де ша ва ју се у од но су 
на сло ва и основ не са др жи не тек ста чак и у пр вим Се о ба ма, у ко
ји ма са мо по сто ји ма гло ви та иде ја се о ба а не и ње на ре а ли за ци ја. 
А кад се на ра тив на иде ја о се о би у Ру си ју, у Дру гој књи зи Се о ба 
де ли мич но оства ри, та да до ла зи до по ра за те из вор не иде је, до 
ње не се ман тич ке ин вер зи је, ка ко би при бли жно ре као Ра до ван 
Вуч ко вић. Слич но се де ша ва и у Ро ма ну о Лон до ну, у ко јем ни је 
то ли ко реч о гра ду ко ли ко о не из ве сној суд би ни апа три да, па и у 
књи зи хи брид не про зе Код Хи пер бо ре ја ца, у ко јој је Хи пер бо ре ја 
са мо сан а не и ствар ност. Иа ко до на сло ва При ча о му шком ни је 
до шао од јед ном, Цр њан ски ни је за бо ра вљао шта по је ди ни на сло ви 
у књи зи и, уоп ште, шта мно ги ње го ви на сло ви мо гу да зна че ка да 
је са дру га чи јим са др жин ским усме ре њем од оче ки ва ног пи сао та
кве при че, пе сме, ро ма не или пу то пи се. Он је знао да су из не ве ре на 
оче ки ва ња је дан од основ них пред ме та са ме књи жев но сти, па да 
на из глед из гу бље на ве за са на сло вом са мо мо же да по ја ча из вор ност 
пе снич ке или на ра тив не иде је, а не да је ума њи, јер је она на тај на чин 
по ја ча ва ла за го нет ност књи жев ног тек ста и ње го вог пред ме та и њи
хо вог мо гућ ног, нај че шће скри ве ног зна че ња. Ка да се, да кле, ре то
ри ка и се ман ти ка на сло ва при ме не на по је ди нач на оства ре ња овог 
ау то ра, мо же се за кљу чи ти да је са др жи на књи жев них де ла увек 
про ши ри ва ла и пре ва зи ла зи ла на сло ве, али и да су ти ме и са ми 
на сло ви до би ја ли но ва зна че ња, да су и они по ста ја ли мно го знач
ни ји. Се ман тич ке ин тер фе рен ци је у де лу Ми ло ша Цр њан ског, као 
и стил ске или жан ров ске, ни су, да кле, ни кад би ле слу чај не.

Он их је на од ре ђе ни на чин спро во дио и це ли ном сво га про зног 
де ла, ти ме што га је мно гим еле мен ти ма књи жев не струк ту ре 
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при бли жа вао пе снич ким оства ре њи ма, и то не са мо кон та ми на
ци јом јед ног књи жев ног ис ка за дру гим већ и при бли жа ва њем 
њи хо вих зна че ња. Че ста по на вља ња истих ре чи, ре че ни ца или 
де ло ва ре че ни це, упо тре ба истих при де ва, као што су ру мен, ви
так, гр дан, жут, пра зан, че стих ин вер зи ја, ме та фо ра, па ра ле ли за ма, 
по ре ђе ња и дру гих асо ци ја тив них ве за, че сти чул ни при зо ри и 
сли ке, ме лан хо лич на по за дин ска рат на ат мос фе ра, ли ко ви ко ји не 
жа ле ни за чим, по себ на ин то на ци ја тек ста ус по ста вља на сво је
вр сном упо тре бом ин тер пунк ци је и при ла го ђа ва на син так си по ет
ског из ра за, сим бо ли ка по је ди них лек се ма из ње го вих пе са ма, као 
што су не бо, сун це, зве зда, снег, лед, ли шће, ја бла но ви и дру га сред
ства пе снич ког ис ка за нај че шће су би ла у функ ци ји по ет ског сти ла 
у про зном књи жев ном кон тек сту. Од лом ци из „Апо те о зе”, из при че 
„Врт бла го сло ве них же на” или из за пи са „Три кр ста” то не по сред но 
мо гу да илу стру ју: „Го спо до, ову ча шу у сла ву оног да на кад му 
све за ше ру ке. Бе ше је се њи дан, ве сео дан. Под не бом су кру жи ле 
кри ла ти це, а по ули ца ма су се ле пр ша ле но ви не, по бе до но сно, над 
ли шћем жу тим, по ле те лим, па кло ну лим”6; „Је сен је би ла до шла, 
она се ву кла пр ља ва и ри та ва по ули ца ма ши ро ким и мрач ним, у 
ко ји ма су тр ча ли та моам о тро ми, жу ти трам ва ји, лу па ли и ки ко
та ли се, ци ка ли и ри ка ли, са ви ја ли се и окре та ли као лу ди. Дим се 
вио по кро во ви ма и му тио све зи до ве и про зо ре сјај не, а ка ди кад 
про ве ја вао би пр љав, мо кар снег”7; „Још овај дан, и ни кад ви ше 
ову да про ћи не ћу. Оста ће је дан ру мен брег на не бу, мир не во де, 
пра зне цр кве. / Ду нав ће мој, Ду нав ће мој све об у хва ти ти сјај ним 
по ја сом и од не ти, од не ти, од не ти”.8 Три раз ли чи та ин то на тив на 
ре ги стра у овим од лом ци ма, од су бјек тив но на ра тор ског, пре ко 
фин ги ра но не у трал ног на ра тор ског до ау то би о граф ског, ин то на
ци ја тек ста, ње го ва ме ло ди ја, ин вер зи је, по на вља ња, пер со ни фи
ка ци је и дру ги ви до ви су бјек ти ви за ци је ис ка за, у пот пу но сти су 
под ре ђе ни по ет ском до жи вља ју про зног пред ме та, и сви су у скла
ду с по е ти за ци јом про зних жан ро ва ко ја се де ша ва ла у срп ској 
про зи то ком чи та вог 20. ве ка, нај ин тен зив ни је у ње го вим пр вим 
де це ни ја ма, а упра во код Цр њан ског с нај ви дљи ви јим естет ским 
ефек ти ма. 

И дру ги сло је ви про зне струк ту ре зна чај ни су за от кри ва ње 
пу ни јег сми сла ње го вог ру ко пи са. У том кон тек сту та ко ђе мо же 
би ти зна чај на и по зи ци ја при по ве да ча у При ча ма о му шком и дру гим 
при по вет ка ма, јер је и она ме ња на као што су ме ња ни и пред ме ти 

6 Исто, 30.
7 Исто, 49.
8 Исто, 107.
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при по ве да ња, ин то на ци ја тек сто ва и на ра тив не вр сте у ко је су они 
укљу чи ва ни. Та по зи ци ја до не кле је упу ћи ва ла и на њи хов жа нр 
и на њи хо ве ти по ло шке окви ре. У при по вет ка ма „Све та Вој во ди на”, 
„Ве ли ки дан”, „Врт бла го сло ве них же на”, „О бо го ви ма”, „Ле ген да” 
и „Рај” то је по зи ци ја све зна ју ћег, али ни ка ко не у трал ног, већ ау тор
ског, ак тив ног, дра ма ти зо ва ног при по ве да ча, мак си мал но укљу че
ног у текст, ко ји сва ки де таљ и сва ки по сту пак књи жев них ли ко ва 
про јек ту је сво јим гла сом и ин ди ви ду ал но обо је ним ис ка зом, и ко ји 
ла ко пре ла зи на уну тра шњу пер спек ти ву ли ко ва и у њи хов до жи
вље ни го вор. У не ким тек сто ви ма, као у „Апо те о зи”, при по ве дач 
је глас рат ног дру га ко ји из сво је ре зиг ни ра не етич ке и емо тив не 
пер спек ти ве и ре то рич ки ин то ни ра ним обра ћа њем не и ме но ва ним 
слу ша о ци ма го во ри о јед ном од мно гих тра гич них уче сни ка рат
них зби ва ња, да би це ла „Апо те о за”, са стал ним, ре френ ским по
на вља њи ма истих ре че ни ца у обра ћа њу и сво јим по ет ским рит мом 
до би ла ка рак тер пе сме у про зи. У по је ди ним при по вет ка ма, као 
што је „Мој при ја тељ ко ји је про шао”, при по ве дач је онај ко ји на
кнад но пре но си ис ку ство глав ног ли ка при по вет ке укљу чу ју ћи се 
на дра ма ти чан на чин у ње го во вид но по ље, по вре ме но, пре ко до
жи вље ног го во ра, и у ње го во ви ђе ње све та. У не ким при ча ма, као 
што су „Уби це”, при по ве дач ис кљу чи во ре ги стру је оно што се ви ди 
и чу је у бол нич кој со би у ко јој ле же ра ње ни вој ни ци, ко ји, као код 
Ва си ћа или Кр ле же, дис тан ци ра ју ћи се од ра на до би је них на фрон
ту, с раз ло гом нај ви ше го во ре о свом жи во ту пре ра та и о сво јим 
жи вот ним илу зи ја ма. Под на слов те при че – „Гро те ска” – сам по 
се би од ре ђу је њен жа нр, али та ко ђе су ге ри ше да се и у мно гим 
дру гим при ча ма овог ау то ра, и у пр вом и у дру гом ци клу су При ча 
о му шком, па и у по је ди ним пе сма ма, не са мо у оној истог на сло
ва „Гро те ска”, мо гу, у ду ху он да шње екс пре си о ни стич ке по е ти ке, 
про на ћи еле мен ти гро те ске, као и але го ри је, са ти ре, хи пер бо ле, 
фан та сти ке. С дру ге стра не, про зни за пис „Три кр ста”, с под на сло
вом „Из мо га днев ни ка”, са тро дел ном ком по зи ци јом и до ми на
ци јом лир ских еле ме на та у пр вом за пи су, по ет скоин фор ма тив них 
у дру гом, и пу то пи сноау то би о граф ских у тре ћем, на го ве шта ва 
дру ге ме ђу жан ров ске ком по зи ци је Ми ло ша Цр њан ског, ин тен
зив ни је оства ри ва не у Ко мен та ри ма уз Ли ри ку Ита ке и у књи зи 
Код Хи пер бо ре ја ца. 

 У зна ку мо дер ни стич ког, тач ни је екс пре си о ни стич ког по е
тич ког и књи жев но е во лу тив ног тре нут ка срп ске књи жев но сти по 
за вр шет ку Пр вог свет ског ра та Цр њан ски је фор мал но мно го бли жи 
у „Мут ним сим во ли ма”, у дру гом ци клу су При ча о му шком, не го 
у пр вом. У ње га је укљу че но не ко ли ко та да вр ло фре квент них на
ра тив них сред ста ва екс пре си о ни стич ке про зе – алу зи ја на Би бли ју, 
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на фор му ле ген де, на фин ги ра ну до ку мен тар ну осно ву, на при бли
жа ва ње але го риј ског тек ста фан та стич ком, на пре тва ра ње та ко 
пред ста вље них про зних си ту а ци ја у про зу ап сур да, по себ но у при
ча ма „Врт бла го сло ве них же на” и „О бо го ви ма”. То, ме ђу тим, не 
зна чи да Цр њан ски ни је ве о ма успе шно ко ри стио и пре фор му ли
са на сред ства ре а ли стич ког про зног об ли ко ва ња. На про тив. У 
При ча ма о му шком и у оста лим при по вет ка ма на ро чи то је био 
успе шан у пор тре ти са њу ли ко ва и у оства ри ва њу ко лек тив них 
сце на. Та ко су ве о ма жи во пи сно пред ста вље ни ли ко ви Пан те ли је 
По пи ћа, кро ки пор трет ње го ве же не го спо ђе Ми ле ве, ње ног оца 
Мак се Ше пи ћа Кирш не ра, ко ји је сва ком да вао са ве те и че сто го
во рио: „во ли јем да ви дим сун це да се ра ђа не го да ми да те Рот шил
до во бла го”9, као и ка пе та но ве љу бав ни це а за тим но ве же не, глу
ми це Је ле. Та кви су и ли ко ви из „Ве ли ког да на”, го спо да ра Пе ре 
По по ви ћа, зва ног Грк, ко ји с вре ме на на вре ме бри ше не по сто је ће 
мр ље на зи ду, ње го ве кћер ке На ди је Пе тров на је По повВе ре, оп чи
ње не Ру си ма, срп ског ма јо ра са од у зе том ле вом ру ком и, на кра ју, 
бер бе ри на То ме По ли ћа, ко ји је „сва ки час на си пао ма ло ви на или 
во де у ша ке, и ква сио и ма зао ко су”10 и ко ји је пред во дио ма су у 
сце на ма на тр гу у оче ки ва њу до ла ска срп ске вој ске и осло ба ђа ња 
ва ро ши од ау стро у гар ске вла сти. И ли ко ви при по вет ке „Рај”, вра
тар Јо за и тро ји ца вој ни ка ко ји ре дов но до ла зе у ту јав ну ку ћу, 
ожи вље ни су с ма ло ре чи али ве о ма су ге стив но, као што је слич
ним по ступ ком ожи вљен и „при ја тељ ко ји је про шао” из по след ње 
при по вет ке Цр њан ског. Са при по вет ка ма „Рај” и „Апо те о за”, нај
ек спре сив ни јим крат ким про зним де ли ма Ми ло ша Цр њан ског, 
мо гу се по умет нич кој су ге стив но сти по ре ди ти „Све та Вој во ди на” 
и „Ве ли ки дан”, а по слич ној ат мос фе ри тек ста и Днев ник о Чар
но је ви ћу. При по ве ци „Рај” је мо жда по оп штој ат мос фе ри и на гла
ше ној ди на ми ци тек ста с крат ким, кон вул зив ним ре че ни ца ма, по 
су ге сти ји при гу ше ног ме лан хо лич ног то на и су ге сти ји тра ја ња 
ко ју ну ди отво ре ни крај и по дру гим осо би на ма сти ла, ме сто и 
би ло у Днев ни ку о Чар но је ви ћу, под усло вом да је при по ве дач ка 
пер спек ти ва пре ба че на у пр во ли це, али та при по вет ка ипак је 
ком по но ва на као за себ на на ра тив на це ли на јер се чул но шћу сво
јих сли ка и се ман тич ким на го ве шта јем о оп штој про ма ше но сти 
и пра зни ни жи во та то ли ко оти ма ла мо гућ ном кон тек сту ду жег 
жан ра да је мо ра ла оста ти за себ на. Днев ни ку о Чар но је ви ћу, под 
усло вом да је та ко ђе при по ве да на у пр вом ли цу, мо гла је при па да
ти и при по вет ка „Адам и Ева”, упра во по ан ти под ном до жи вља ју 

9 Исто, 26.
10 Исто, 37.
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ствар но сти ње них про та го ни ста, ме ђу ко ји ма се по на вљао од нос 
сли чан од но су из ме ђу глав ног ли ка и ње го ве же не у крат ком ро
ма ну о по врат ни ку са фрон та. С дру ге стра не, ве о ма до бро је ком
по но ва на и раз ви ја на и стан дард но на пи са на при по вет ка „Мој 
при ја тељ ко ји је про шао”, са оквир ном ком по зи ци јом и два вре ме
на у ко ја је она по ста вље на, са глав ним ли ком фа та ли стом у ра ту 
и ари ви стом у ми ру, са до бро оства ри ва ним про зним сли ка ма и 
су ге стив ним од ла га њем фа бу ла тив ног раз ре ше ња не при пре ма ног 
али на слу ћи ва ног за пле та и ње го вог не ми нов ног тра гич ног кра ја. 
Ве о ма сли ко ви те и ви ше знач не су и по је ди не сце не у при ча ма 
ко ји ма се на го ве шта ва без вла шће иза зва но ве ли ким дру штве ним 
и по ли тич ким про ме на ма, ка ква је она на по чет ку „Ве ли ког да на”, 
или она у ко јој бер бе рин То ма По лић, ко ји је пред во дио по бу ње ну 
ма су, са мо зва но и без ика квог по кри ћа де ли зе мљу мо гућ ним но
вим вла сни ци ма. По ред по ет ског то на на ра ци је, пре пли та ње екс
пре си о ни стич ке и по вре ме но ре а ли стич ке по е ти ке у тим при ча ма, 
про же то ду хо ви тим оп сер ва ци ја ма, иро ни јом и гро те ском, ука
зу је се као јед на од нај си гур ни јих стил ских осо би на ра не про зе 
Ми ло ша Цр њан ског. 

Ипак су у ње го вим при по ве дач ким тек сто ви ма по сма тра ним 
као це ли на пре о вла ђи ва ли еле мен ти по е ти ке екс пре си о ни зма. 
За то је он, као ње гов ју нак у Днев ни ку о Чар но је ви ћу, ко ји је на пи
та ње је ли ка то лик од го во рио: „Ја сам су ма тра и ста”, исто та ко на 
пи та ње је ли ре а ли ста или чак и мо дер ни зо ва ни ре а ли ста мо гао 
ре ћи, као што би ре као Ви на вер, чак и Раст ко Пе тро вић: „Ја сам 
екс пре си о ни ста.” И При че о му шком и оста ле при по вет ке Ми ло ша 
Цр њан ског за то у по е тич ком сми слу у пу ној ме ри, отво ре но на
го ве шта ва ју ћи ње не бу ду ће кључ не по е тич ке осо би не, при па да ју 
ње го вој оста лој про зи, у ко јој по ет ски еле мен ти и еле мен ти екс
пре си о ни стич ке по е ти ке усло вља ва ју ње но пот пу ни је књи жев но 
зна че ње.
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