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АЛЕК САН ДАР ПЕ ТРОВ

ЦР ЊАН СКИ И ОБ НО ВА ПЕ СНИЧ КОГ ЈЕ ЗИ КА  
У ДРУ ГОЈ ДЕ ЦЕ НИ ЈИ XX ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ис тра жу је уло га Ми ло ша Цр њан ског у 
об но ви срп ског пе снич ког је зи ка на кра ју Пр вог свет ског ра та и у 
пр вим го ди на ма по сле ње го вог за вр шет ка, а у по ре ђе њу са срп ским 
пе снич ким је зи ком кра ја XIX и по чет ка XX ве ка. По себ на па жња се 
по све ћу је упо тре би ту ђи ца, што је би ла јед на од бит них ка рак те ри
сти ка срп ске по е зи је 1901–1914. го ди не. Ука зу је се да је Цр њан ски 
упо тре бу стра них ре чи кри ти ко вао као мо ду, за рат ну и по сле рат ну 
по е зи ју нео д го ва ра ју ћу, на зи ва ју ћи је и „ли те рар ним фра ком”. И 
Цр њан ски је ко ри стио ту ђи це, али знат но ре ђе и на ори ги нал ни ји 
на чин, као у пе сми за срп ски је зик не у о би ча је ног на сло ва „Ми зе ра”.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пе снич ки је зик, ту ђи це, мо да, об но ва пе
снич ког је зи ка дру ге де це ни је XX ве ка, ете ри зам, сли ке за ви ча ја, 
град ске сли ке, ми зе ра, пре те ча, аван гар да ше сте и сед ме де це ни је 
XX ве ка.

Цр њан ски и пе сни ци ње го ве мо дер ни стич ке ге не ра ци је (Ви
на вер, Раст ко Пе тро вић, а у тра га њу за древ ном „ма тер њом ме ло
ди јом” Мом чи ло На ста си је вић), има ли су у об на вља њу пе снич ког 
је зи ка сво је не по сред не прет ход ни ке. Дра ги ша Ви то ше вић с пра вом 
ис ти че Во ји сла ва Или ћа и као „ве ли ког об но ви те ља пе снич ког 
је зи ка”, и по ру га њу „ста ром до бром до бу ко је мно ги жа ле”, а и као 
„пре те чу но вих ’мо дер них’ рас по ло же ња”1: 

С об зи ром на прет ход ни ке, ко ји су се, сви од ре да, још од Са
рај ли је и Бран ка, по и гра ва ли је зи ком (па и гра ма ти ком), у че му је, 

1 Дра ги ша Ви то ше вић, Срп ско пе сни штво 1901–1914, I, Бе о град 1975, 316.
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из у зме мо ли Ђор ђа Мар ко ви ћа Ко де ра, нај да ље оти шао Ла за Ко
стић – Во ји сла ву Или ћу ни је оста ло дру го до да је зи ку „вра ти” 
пра вил ност и озбиљ ност, чак из ве сну све ча ност. (...) Све то, гра ма
тич ка и пе снич ка пи сме ност, зна ње за на та, осе ћа ње за об лик и за 
„но ви је зик” – би ло је та ко нео че ки ва но и та ко до бро до шло, да је 
Во ји слав осво јио и кри ти ча ре и чи та о це.2 

Али и ве ћа упо тре ба стра них ре чи у по е зи ји по че ла је с Во
ји сла вом Или ћем.

Раз ма тра ју ћи шта је то што су пе сни ци пр вог мо дер ног та ла са 
по сле Или ћа оства ри ли и што би оправ да ло оно чу ве но Ра ки ће во 
твр ђе ње да су они – „Нов је зик с но вим осе ћа јем да ли” (пе сма „Пре
ла зно по ко ле ње” 1919), Ви то ше вић се на ро чи то за др жао на њи хо вој 
те жњи за „евро пе за ци јом” срп ског пе сни штва. И упра во та те жња 
ка ве ли ким стра ним узо ри ма, на ко је их је усме ра ва ла и он да шња 
срп ска књи жев на кри ти ка, на ро чи то Бог дан По по вић, а и Ду чић у 
про грам ском тек сту „Спо ме ник Во ји сла ву” из 1902, има ла је као 
по сле ди цу пра ву по пла ву ту ђи ца као јед ну од бит них ка рак те ри сти
ка те па ра на сов скосим бо ли стич ке об но ве срп ског пе снич ког је зи ка.

„Но ви” с по чет ка ве ка, а у пр вом ре ду Ду чић, знат но су про
ши ри ли Или ћев спи сак ту ђи ца („ал хи ми чар”, хар мо ни ја, акорд, 
фон тан, ка прис, кар не вал). Не ки и ра ни је одо ма ће ни пе снич ки 
на сло ви стра ног по ре кла, а ко ји се од но се на жан ро ве, при хва ти
ли су пе сни ци Мо дер не и њи хо во ко ри шће ње пре тво ри ли у пра ву 
књи жев ну мо ду (иди ла, еле ги ја, хим на, дра ма, пса лам...). 

А да сва ка ве за са прет ход ном по е зи јом ни је би ла од мах ни 
са свим пре ки ну та ни код „мла дих” пе сни ка дру ге де це ни је 20. 
ве ка све до чи Ан дри ћев на слов Ex Pon to (1918) са стра ним из ра зом 
у из вор ном об ли ку.

 Ни је срп ска ни кључ на ре че ни ца у пр вом про грам ском тек
сту Цр њан ског: „An drić est ar rivè”.3 У тој кри ти ци, ме ђу тим, ни је 
реч о об но ви је зи ка не го јед ној од глав них та ча ка ње го вог пе снич
ког про гра ма: о но вој љу бав ној по е зи ји код Ан дри ћа у од но су на 
по е зи ју тог ти па код Ду чи ћа, Пан ду ро ви ћа, Ко ро ли је. Ан дри ће ву 
по е зи ју у од но су на прет ход ну од ли ку је ете рич ност. Цр њан ски 
има у Ли ри ци Ита ке (1919) и пе сму са том стра ном ре чи у на сло ву, 
„Ете ри зам”. Ни је Цр њан ски слу чај но ту pесму по све тио „Дру гу Иви 
Ан дри ћу”, свом пе снич ком ис пи сни ку и очи глед но исто ми шље ни ку.4 

2 Исто.
3 Алек сан дар Пе тров, По е зи ја Цр њан ског и срп ско пе сни штво (тре ће из да

ње), Сиг на ту ре, Бе о град 1997, 131; Ми лош Цр њан ски, „Иво Ан дрић: Ex Pon to”, 
Књи жев ни југ, 1919, год. 2, књ. III, св. 8, 361. 

4 Сви ци та ти пе са ма: Ми лош Цр њан ски, Ли ри ка, Де ла Ми ло ша Цр њан ског, 
том пр ви, књ. 1–4, Бе о град 1993.
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Цр њан ски у при ка зу пе снич ке књи ге Дра го љу ба Об ра до ви
ћа Сен ке су то на по на вља пе сни ко ве ста во ве о ва жно сти ек ста зе, 
али са др жи и кри ти ку пе снич ког је зи ка ње го вих прет ход ни ка, 
по себ но Ра ки ћа и Пан ду ро ви ћа:

Вр ло му је леп је зик у не ве за ним сти хо ви ма. Ште та што му 
ве тар још „Хар мо нич но ду ва”, и „трн” има „ари ју”. Ка ко би ле по 
пи сао он о тр ну, да се ко јом сре ћом не зна у Ва ље ву, шта је ари ја.5 

Пе сник ци клу са „Но ве сен ке” и љу бав них пе са ма у Ли ри ци 
Ита ке, а у том ци клу су и пе сме „Се ре на та” (1917), не за ме ра пе сни
ку Сен ки су то на упо тре бу стра них ре чи у на че лу не го, у њи хо вом 
ко ри шће њу, у по дра жа ва њу оној од ли ци прет ход не по е зи је ко ју 
на зи ва – „ли те рар ним фра ком”. А под „фра ком” под ра зу ме ва ове
шта ли стил, не функ ци о на лан реч ник и пе снич ки је зик срп ске пар
на сов ске, „хе ре ди јан ске” по е зи је, пре тво рен у мо ду, ша блон, кли ше. 

Код Цр њан ског је, ме ђу тим, је зик у не ким пе сма ма нов и 
„ете рич ни ји” чак и у од но су на нај та на ни ју „пред рат ну” срп ску 
сим бо ли стич ку по е зи ју. Ули це код Цр њан ског, на при мер, на ро
чи то, ма да не са мо кад „све тиљ ке си ну”, као да стре ме да „по ђу у 
ви си ну”. А са ули ца ма се и „цео град” по и сто ве ћу је са пе сни ко вим 
ли цем, а пе сник осе ћа да „има не ба без гра нич ну ноћ”. „Кад мах нем 
ру ком, не хо ти це, / но ве зве зде си ну. / Тад сја јан, ту жан, цео град, 
/ ли чи на мо је ли це. // А да ме ви де сви у не бо иду, / по ули ци зве
зда и сре бра. / Ја сто јим рас пет сам на зи ду, / а Ме сец ми бла го 
про ба да ре бра” („На ули ци”). 

Сли чан је по сту пак и у пе сма ма у ко ји ма се сли ке за ви ча ја 
укр шта ју са град ским сли ка ма. У пр вим сли ка ма се на слу ћу ју 
од је ци гру бог „се љач ког по ја” („Вој нич ка пе сма”), а у дру ги ма се 
пре по зна ју „но ве сен ке” ње го вих ур ба них пе са ма. „Ду ша је мо ја 
бо гат се љак, пи јан ве се љак, / у за ви ча ју. / Ми лу је го лу же ну што 
спа ва, / твр до, ко пле ћа гој них кра ва, / у жи ту, куд но ћи пу не цр них 
вра на, / па да ју // (...) // Са мо у сну, ко Ме сец бле да / и та ко ко он не
ве се ла, / по све ту блу ди”. Са же то је та кво укр шта ње у пе сми „Срп 
на не бу”: „Ти не за бо ра вље на мо ја / на род ном по љу из не над на 
жен ка, / остај ми сен ка, сен ка”. Да кле, и жен ка и сен ка.

„Ве не ци јан ска” „Мо ја пе сма” Цр њан ског и про сто ром стра ног 
гра да „оправ да ва”, ка ко би ве ро ват но сам пе сник ре као, упо тре бу 
стра них ре чи: гон до ла, кар не вал, ги тар...

По ста ви ћу, на кра ју и пи та ње ка ква је функ ци ја стра не ре чи 
у на сло ву чу ве не „беч ке” пе сме Цр њан ског, и то у ње ном нео до

5 Ми лош Цр њан ски, „Дра го љуб Об ра до вић: Сен ке су то на”, Књи жев ни 
југ, 1919, год. 2, књ. III, св. 11–12, 535.
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ма ће ном об ли ку – „Ми зе ра”. При вла чи па жњу та ко ђе, у на по ме ни 
ис под те пе сме, још јед на ту ђи ца. „Беч. У ре во лу ци ји, 1918. За сту
ден те су, Иду Ло трин гер”. Ако реч у на сло ву пе сме мо же да има 
зна чај ну пе снич ку функ ци ју, реч у на по ме ни те шко да, у на че лу, 
мо же да игра не ку по себ ну пе снич ку уло гу или је има ве о ма рет ко. 
Реч „ре во лу ци ја” у на по ме ни при ма се као са свим одо ма ће на реч, 
али ре чи „сту ден те са”, као ни „ми зе ре”, не ма у реч ни ци ма срп ско
хр ват ског књи жев ног је зи ка ни у реч ни ци ма стра них ре чи и из ра
за. Да ли по сто ји раз лог за што се Цр њан ски уме сто за ре чи сту
дент ки ња или сту ден ти ца од лу чио за стра ну реч? И за што за 
Беч лиј ку Иду Ло трин гер ни је упо тре био не мач ку реч – шту ден тин 
(stu den tin)? Мо гућ но је да сту ден те са у ита ли јан ском и ру мун ском 
об ли ку има функ ци ју оне о би ча ва ња, по го то во ка да пе сник сам 
ука зу је на Беч као жи вот ни про стор пе сме. 

Или реч сту ден те са са др жи кључ за реч ми зе ра? Да ли је 
Цр њан ски та ко ђе при ме нио по сту пак оне о би ча ва ња стра не ре чи 
у срп ском је зи ку и у беч ком жи вот ном про сто ру та ко што се од лу
чио за очи глед но њен ро ман ски об лик? И, нај зад, кључ но пи та ње: 
шта за пра во та реч ми зе ра код Цр њан ског зна чи?

Очи глед но да у „Ми зе ри” на гла сак ни је на бе ди и си ро ма штву, 
ни ти на по бу ни про тив тог ста ња, не го на жи вот ној фи ло со фи ји 
чи ја је су шти на у од би ја њу бур жо а ске дру штве не сре ће, оли че не у 
оној ис тој ци ви ли за ци ји ко ју је пе сник по ри цао и у сво јим рат ним, 
итач ким „Ви дов дан ским пе сма ма”. 

Ни је ис кљу че но да „Ми зе ра” има књи жев ни и умет нич ки 
кон текст ко ји мо же да до при не се ту ма че њу и ње ног на сло ва и це ле 
пе сме. Мо гућ но да је беч ки сту дент Цр њан ски по зна вао кла сич ну 
му зи ку и опе ру, па ве ро ват но и Вер ди је вог На бу ка из 1841. го ди не. 
На кра ју пр вог де ла опе ре му шки лик Исма ел обра ћа се жен ском 
ли ку Фе не ни овим ка рак те ри стич ним ре чи ма: „Mi se ra, l’a mor ti 
sal ve ra”. „Не срет ни це, љу бав ће те спа си ти”. Мо жда и у на сло ву 
пе сме Цр њан ског ми зе ра има зна че ње – не срет ни ца! Док је са ста
но ви шта за пад њач ког бур жо а ског дру штва сту ден те са би ла не срет
ни ца, или јад ни ца, она је пре ма пе сни ко вом ту ма че њу би ла – срет на. 
А ако се „уз ди гла до го спе” и по бур жо а ским нор ма ма би ла срет на, 
она је за пе сни ка по ста ла не срет ни ца, ми зе ра. Јер, да па ра фра зи
ра мо на ве де не ре чи из ли бре та опе ре На бу ко (ау тор Те ни сто де 
Со ле ра): не срет ни цу са мо љу бав мо же да спа се. 

Ни јед на стра на реч у на сло ви ма и сти хо ви ма срп ске по е зи је 
пре Пр во га свет ског ра та, па ни пе сма „Mi se re re” Си ме Пан ду ро
ви ћа из 1905, не мо же да се по ре ди са „ми зе ром” Цр њан ског, ни сво
јом се ман тич ком сло же но шћу ни ти но ви ном у ко ри шће њу. А ве ро
ват но ни јед на срп ска пе сма пр ве аван гар де у тој ме ри не прет хо ди 
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не ком трен ду у свет ској по е зи ји по сле по ла ве ка као „Ми зе ра” 
Цр њан ског. Овом пе смом као да се опи су је пар чи ја је жи вот на 
фи ло со фи ја у вре ме Пр во га свет ског ра та би ла слич на оној ко ја је 
би ла ка рак те ри стич на за по крет хи пи ка из ше зде се тих го ди на XX 
ве ка. 

Ка да сам Але ну Гин збер гу у мо јој бе о град ској, зве здар ској 
ку ћи, на дан Алек сан дра Нев ског, 12. сеп тем бра 1987. го ди не, усме но 
пре вео „Ми зе ру” на ен гле ски је зик, пе сник аме рич ке аван гар де 
по сле Дру гог светскг ра та ре као ми је: „Цр њан ски је и мој пре те ча 
и мно гих пе сни ка мо је ге не ра ци је.”
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