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СВЕ ТЛА НА МИ ЛА ШИ НО ВИЋ

РАЗ ВОЈ МИ ТО ЛО ШКИХ МО ТИ ВА  
У ПО ЕТ СКОЈ ЗБИР ЦИ „ЛИ РИ КА ИТА КЕ”  

МИ ЛО ША ЦР ЊАН СКОГ

СА ЖЕ ТАК: За вр ше так Пр вог свет ског ра та до нео је срп ској 
књи жев но сти са свим нов по глед на свет. На сна зи до би ја сло бо дан 
стих сав у ди о ни зиј ском за но су си ро вих стра сти. Пи сци се све 
ви ше окре ћу до ма ћој тра ди ци ји и у њој тра же но ву ин спи ра ци ју. 
У пр ви план из би ја ју мо ти ви дав но за бо ра вље них пре да ка и по ста
ју во де ћи по ет ски прин цип. У ра ду се раз ма тра раз вој ми то ло шких 
мо ти ва до ма ће и ан тич ке тра ди ци је у по ет ској збир ци Ли ри ка Ита
ке Ми ло ша Цр њан ског. На тај на чин ука зу је се на ва жност об ра де 
ми то ло шких мо ти ва за раз вој срп ске ме ђу рат не по е зи је и ње них 
те ко ви на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Оди сеј, Ита ка, ан тич ка по е зи ја, гро те ска, 
ко сов ски мит, Га ври ло Прин цип, тра ди ци ја, мо дер ност.

Је дан од кључ них про бле ма ко ји се ја вио у срп ској аван гард
ној књи жев но сти од но сио се на про грам ско за ла га ње пе сни ка за 
тра же ње ослон ца у ау тох то ној тра ди ци ји. О овом про бле му мно го 
се рас пра вља ло и пи са ло у та да шњим књи жев ним кру го ви ма. На 
при мер, у тек сту „По сле рат на књи жев ност” Ми лош Цр њан ски, пи
та ју ћи се шта је то до не ла књи жев ност ње го вог вре ме на, за па жа: 

Је дан но ви стих... но ву про зу, са свим но ве ин тен ци је, раз ли
чи те од пред рат них. Што је нај бо ље: по вра так сво ме, по уз да ње у 
се бе (оту да и сим па ти је за наш ро ман ти зам)...1 

1 Ми лош Цр њан ски, II, прир. Го ра на Ра и че вић, Ан то ло гиј ска еди ци ја 
Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, књ. 59, Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 
Но ви Сад 2011, 389–411.
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Пи та ње о од но су стра ног и до ма ћег у кул ту ри пр ви пут је 
по ста вље но упра во у до ба ро ман ти зма. Да ли књи жев ност у свом 
раз вит ку тре ба да се осла ња на ау тох то ну тра ди ци ју, а то је та да 
под ра зу ме ва ло осла ња ње на усме ну књи жев ност и на род ни мит, 
или тре ба по тра жи ти осло нац у те ко ви на ма за пад но е вроп ске књи
жев но сти? 

Чи тав про блем до био је епи лог у дру гој по ло ви ни ХIХ ве ка 
по бе дом на ци о нал не ори јен та ци је у кул ту ри. На и ме, ка ко је за кљу
чи ла и Го ра на Ра и че вић у тек сту „Ли ри ка Ита ке из ме ђу бо дле ри
зма и аван гар де”2, ко лек ти ви стич ко на че ло, ко је је у срп ској књи
жев но сти као при мар но на че ло пре по зна тљи во по до ми на ци ји 
мо ти ва жр тве, од на род не епи ке и сред њо ве ков них жи ти ја, сво ју 
по сто ја ност и сна гу на ста вља да утвр ђу је и у пре вас ход но ин ди ви
ду а ли стич ким епо ха ма по пут ро ман ти зма и мо дер не, па и ме ђу
рат не књи жев но сти. Ова ко де фи ни са ној об ра ди до ма ће тра ди ци је 
при сту па и Ми лош Цр њан ски. У гра ђе њу но ве фор ме, ко ја тре ба 
да има на ци о нал но обе леж је, обра ћа се истим из во ри ма. Ову тврд њу 
Цр њан ски ис ти че у јед ном од кључ них есе ја про грам ског ка рак
те ра ко ји но си на зив „За сло бо дан стих”: 

Ства ра њу тог но вог сти ха слу жи тра ди ци ја на род не пе сме. 
Она је до сто јан по ку шај баш као и алек сан дри нац. Тон рит ма, и то 
рит ма ми сли, дух об ра де и из ра за из „Зи да ња Ска дра”, или из „По
чет ка бу не на да хи је” мо же и тре ба да до жи ви јед ну об но ву у на шој 
умет нич кој вер си фи ка ци ји.3

Ова ква си ту а ци ја не тре ба да нас чу ди, јер до бро је по зна та 
чи ње ни ца да се Ми лош Цр њан ски из ра та вра ћа сам, ого љен и 
пра зан. Лу та тра же ћи то пли ну из гу бље ног за ви ча ја да би за бо ра
вио све што је ви део и до жи вео. У гру ди ма но си ду бо ку и те шку 
ту гу ко ја му по ло ви гру ди, сто га је и ње гов пр ви пе снич ки крик 
упу ћен по тла че ном, по ни же ном и обеш ча шће ном на ро ду из ког 
је и сам по ни као. У је сен 1919. го ди не из ла зи ци клус пе са ма Ли ри
ка Ита ке. Збир ка са др жи 56 пе са ма рас по ре ђе них у три ци клу са: 
„Ви дов дан ске пе сме”, „Но ве сен ке” и „Сти хо ви ули ца”. Ци клу си 
су ме ђу соб но по ве за ни про ло гом (пр ва пе сма ци клу са „Ви дов дан
ске пе сме”) и епи ло гом (по след ња пе сма ци клу са „Сти хо ви ули ца”), 
што им пли ци ра ја сну ве зу са ан тич ком дра мом. Основ ни прин цип 
пе ва ња је ди о ни зиј ски – стих је сло бо дан, из ње га из би ја ју уза

2 Раз вој ни то ко ви срп ске по е зи је, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 
пр ви том, 42/2, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, Бе о град 2013, 125–136.

3 Ми лош Цр њан ски, Ли ри ка, Про за, Есе ји, Ма ти ца срп ска – Срп ска књи
жев на за дру га, Но ви Сад – Бе о град 1965, 405.
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вре ли, стра сни и бор бе ни да ма ри пе сни ко вог уну тра шњег по ри ва. 
Та кве су пе сме „Хим на”, „По здрав”, „Ра ста нак”. Оста ле пе сме 
но се у се би по след ње за мет ке апо ло ниј ског ка лу па, јер упр кос 
то ме што су ис пе ва не сло бод ним сти хом, ди че се и ри мом, злат
ном кру ном кла сич не по е зи је. Већ ова ко ле ти ми чан по глед на 
струк ту ру збир ке ко си се са ста во ви ма кри ти ке дру ге по ло ви не 
ХХ ве ка ко ја је ову збир ку озна чи ла као аван гард ну, са гле да ва ју
ћи, пре све га, њен по бу ње нич ки ка рак тер, од но сно ори јен та ци ју 
ка ру ше њу тра ди ци је и ста рих вред но сти.

С дру ге стра не, сам на слов збир ке екс пли цит но нас до во ди 
у ве зу са Оди се је вим лу та њи ма, ње го вим по врат ком ку ћи и об ра
чу ном са пи ја ним про сци ма. Рат је за вр шен и за пе сни ка и за 
мит ског ју на ка. Ра не су још увек све же, бо ле и пе ку за ра ста ју ћи 
тро мо и спо ро. По вра так ку ћи је да лек и нео пи пљив сан. Лу та ју ћи, 
на ши ју на ци тра га ју за да ле ким про сто ри ма ми ра, спо ко ја и сре ће. 
На пу ту спо зна је, Оди сеј тра жи у се би се ћа ње на во ље ну Пе не ло
пу, а Цр њан ски на ра ње ну зе мљу. Се ћа ње по ла ко пре ра ста у пе сму, 
ис пр ва еле гич ну и ти ху, а по том у бор бе ну и стра сну. Ка ко се 
рат ни ци при бли жа ва ју за ви чај ном про сто ру, ин тен зи тет осе ћа ња 
ра сте. Ви ди мо, да кле, да Цр њан ски, ако се у фор ми сти ха чвр сто 
за ла гао за при кла ња ње до ма ћој тра ди ци ји, у ода би ру мо ти ва по
ка зи вао је ин те ре со ва ње и по зна ва ње и свет ске књи жев но сти и 
тра ди ци је. По мом ми шље њу, „Ви дов дан ске пе сме” но се у се би 
нај ве ћи део по ме ну тог ан тич ког ми та, те ће њи ма у овом ра ду 
би ти по све ће на по себ на па жња. Цр њан ски нас са мим на сло вом 
ци клу са сми шље но на во ди на по гре шан траг. Без ма ло сва ки чи
та лац по ми сли ће, у пр ви мах, на Ко сов ску бит ку ко ја се од и гра ла 
мит ско да ле ке 1389. го ди не. Ре ђи су они ко ји ће се се ти ти Са ра јев
ског атен та та из 1914. го ди не. Пе сник нас све сно об ма њу је да би 
ство рио про стор у ко ме ће до га ђа је из соп стве ног жи во та ис ту ри
ти у пр ви план. Ре ал на сли ка све та пре у зи ма во де ћу по зи ци ју у 
од но су на мит ску. Да ле ка исто ри ја пре да та је за бо ра ву, те су пе сме 
овог ци клу са по све ће не са вре ме ном ју на ку Га ври лу Прин ци пу. 

Па жљи вим чи та њем пр ве пе сме, ко ја но си на зив „Про лог”, 
ла ко уо ча ва мо па ра ле ли зам из ме ђу пе сни ка и ње го вог мит ског пан
да на Оди се ја. Алек сан дар Пе тров у књи зи По е зи ја Цр њан ског и 
срп ско пе сни штво4 сма тра да су кључ не ре чи пе сме све и сви. Пр ва 
реч упу ћу је нас на Оди се је ва не ве ро ват на лу та ња по све ту жи вих 
и мр твих, док дру га не дво сми сле но упу ћу је на смрт и по ги би је 
свих Оди се је вих дру го ва са пут ни ка. У овом слу ча ју мо же мо за кљу

4 Алек сан дар Пе тров, По е зи ја Цр њан ског и срп ско пе сни штво, Но лит, 
Бео град 1988.
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чи ти да је ин ден ти фи ка ци ја пе сни ка са мит ским ју на ком пот пу на. 
Од сту па ња од ми та уо ча ва мо у сти хо ви ма пр ве стро фе:

На Ита ки и ја бих да уби јам,
ал кад се не сме
бар да за пе вам
ма ло но ве пе сме.5

Цр њан ски у пе сма ма тра жи за ме ну за уби ја ње и то је оно што 
срп ског пе сни ка раз два ја од ан тич ког пе ва ча. Овај мо тив Оди се
је вог лу та ња Цр њан ски ће про ду би ти и раз ви ти у ро ма ну Се о бе, 
ко ји мо же да се чи та и као ле ген да о пле ме ну ко је тра жи обе ћа ну 
зе мљу. Упра во ова кву ви зи ју, чи ни ми се, има ла је на уму и Ви да 
Ог ње но вић при ли ком дра ма ти за ци је и ре жи је Дру ге књи ге Се о ба 
за по тре бе из во ђе ња на сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта пре 
не ко ли ко го ди на. С дру ге стра не, сам пе сник не што дру га чи је ту
ма чи функ ци ју ан тич ких мо ти ва, ка ко у „Про ло гу”, та ко и у це лој 
збир ци, ис та кав ши: 

Тро јан ске и ми кен ске алу зи је у тим сти хо ви ма би ле су хо ти мич
не. Пе сник сма тра, и да нас, Оди се ју за нај ве ћу по е му чо ве чан ства. 
А по вра так из ра та за нај ту жни ји до жи вљај чо ве ка. Иа ко ње го ве 
пе сме да ле ко за о ста ју за тим мо ну мен тал ним тво ре ви на ма у сти
хо ви ма, тај осе ћај је био њи хо ва глав на са др жи на.6 

Ја сно је, пре ма то ме, да је код Цр њан ског у пи та њу осе ћај про
гон ства и са мо ће про у зро ко ван ра том, у пр вом ре ду, а тек по том 
иден ти фи ка ци ја са Оди се је вом мит ском суд би ном. Ова ква тврд ња 
мо жда нај бо ље мо же да се илу стру је упра во пе смом „Про лог”, јер 
од мах на кон крат ког под се ћа ња на ан тич ки мит, Цр њан ски ве о ма 
ја сно из но си свој про грам ски ма ни фест: „Ја ни сам пе вач про да них 
пра ва, ни ла ска ло от ме них кра ва... Ни сам па три от ска три би на. 
Нит ма рим за сла ву По е ти ка. Не ћу да пре ско чим Кр ле жу, ни Ћур
чи на, ни ти да бу дем на род на ди ка.”7 Пре ма то ме, мит о Оди се је вом 
лу та њу за Цр њан ског је, у пр вом ре ду, сред ство ко јим опи су је 
осе ћај из гу бље но сти чи та вог јед ног на ро да ко ји лу та ствар ним и 
мит ским про сто ри ма у по тра зи за из гу бље ним за ви ча јем, а с дру ге 

5 Ми лош Цр њан ски, I, прир. Ми ли вој Не нин, Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти, књ. 58, Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад 
2010, 39.

6 Исто, ко мен тар уз „Про лог”, 119.
7 Исто, 39.
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стра не плат фор ма за пла си ра ње соп стве ног пе снич ког про гра ма, 
ко ји на књи жев ну сце ну уво ди јед ну но ву ге не ра ци ју пе сни ка, 
ко ја ће о ствар но сти, али и фик ци ји, пе ва ти на је дан пот пу но нов 
на чин – за пе ва ће се из нај ду бљих по но ра ду ше. По е зи ја пре ра ста 
у крик, сло бо дан и не за у ста вљив. Ак це нат је на мит ском, па ган ском 
и не ис тра же ном. Кли че се вар вар ству и при ми ти ви зму. Да ма ри 
уза вре ле ек ста зе по ста ју во де ћа пе снич ка кон вен ци ја, ко ја ће вр
ху нац до сти ћи у по е зи ји Раст ка Пе тро ви ћа и над ре а ли ста.

Раз ви так мо ти ва ан тич ке књи жев но сти мо же се да ље пра ти ти 
кроз пе сме „Хим на”, „Здра ви ца”, „На ша еле ги ја”, „Спо мен Прин
ци пу” и „Ди ти рамб”. Већ са ми на сло ви пе са ма, ка ко је при ме тио 
Ми ли вој Не нин у пред го во ру из да њу Ли ри ка Ита ке и све дру ге 
пе сме8, ука зу ју да оне при па да ју ви со ком сти лу кла сич не књи
жев но сти. Ме ђу тим, већ на кон пр вог чи та ња от кри ва мо да смо у 
за блу ди. Са др жај пе са ма је прост, те их пре ма том кри те ри ју му 
мо же мо свр ста ти у ни ски стил ан тич ке по е зи је. У пе сми „На ша 
еле ги ја”, Ода је упу ће на ве ша ли ма ко ја су по диг ну та као сим бол 
из му че ног на ро да, Здра ви ца је по диг ну та у част смр ти, Еле ги ја 
ни шта не опла ку је:

Ми ви ше то ме не ве ру је мо,
нит ишта на све ту по шту је мо.
Ни шта жељ но не оче ку је мо,
ми ни шта не опла ку је мо.9

Ја сно нам је да Цр њан ски ко ри сти гро те ску као от пор сми ре
ном и ра зум ном ко смич ком ре ду и по рет ку, а она ујед но сим бо ли
ше оту ђе ње чо ве ка од све та. И ту је пе сник нај бли жи Бах ти но вим 
тврд ња ма да је основ на функ ци ја гро теск ног „оспо ра ва ње кон вен
ци о нал не сли ке све та”.10

У пе сми „Спо мен Прин ци пу” у пр вом пла ну су мо ти ви смр ти, 
уби ства и осве те. Ме ђу тим, оно што ја сма трам да ле ко бит ни јим 
је ко мен тар ко ји је сам Цр њан ски на пи сао уз ову пе сму у ко мен та
ри ма об ја вље ним че тр де сет го ди на на кон из ла ска Ли ри ке Ита ке, 
а ко јим је на не ки на чин де ми сти фи ко вао ко сов ски мит, да би на 
ње го вим мар ги на ма до не бе ских ви си на уз ди гао под виг Га ври ла 
Прин ци па, и те ка ко би тан за ток исто ри је ХХ ве ка:

8 Ми лош Цр њан ски, Ли ри ка Ита ке и све дру ге пе сме, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства, Бе о град 2002, 7–20.

9 Ми лош Цр њан ски, I, 43.
10 Овим пи та њем, из ме ђу оста лог, ис црп ни је се ба вио Мла ден ко Са џак у 

тек сту „Ми лош Цр њан ски – гро те ска, мо дер на и пре вред но ва ње сви је та”, По
ступ ци књи жев ног ства ра ња, Фи ло ло шки фа кул тет, Ба ња лу ка 2016, 183–193.
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Ње гов акт одо бра ва ла је са мо на ша си ро ти ња и омла ди на. 
Бур жо а зи ја ни је одо бра ва ла акт Прин ци па. При кра ју ра та, сви су 
у нас го во ри ли са мо о по тре би по ди за ња јед ног ве ле леп ног Ко сов
ског хра ма по на цр ту Ме штро ви ћа... Ја сам на пи сао ову пе сму у 
сла ву уби ства и Прин ци па („Уз пе сму о ’Прин ци пу’”).11 

По мом ми шље њу цен трал на пе сма овог ци клу са је „Хим на”. 
Код Ста рих Гр ка хим на је сма тра на све ча ном пе смом ко ја је ве
ли ча ла сла ву бо го ва и хе ро ја. Цр њан ски не пе ва о не до дир љи вим 
ју на ци ма. Не бо је упра жње но, не ма хе ро ја ни ти го спо да ра. По
сто ји са мо крв, као сим бол го ле ег зи стен ци је:

Не ма мо ни чег. Ни Бо га ни го спо да ра.
Наш Бог је крв.12

У по ме ну тим пе сма ма Цр њан ски је уо би ча је ну па те ти ку уз ви
ше ног за ме нио уз ви ше но шћу оног што је тра ди ци о нал на ре то ри ка 
тре ти ра ла као ни ско и про сто. До вео је у ве зу про бу ђе ни ди о ни
зиј ски за нос и пр кос са апо ло ниј ском скло но шћу за склад. Оди сеј се 
по сле де се то го ди шњег лу та ња вра тио во ље ној же ни, док се Цр њан
ски тек пе смом „Ла мент над Бе о гра дом” вра ћа у за ви чај, али са да 
ви ше не да пе ва но ве пе сме већ да про на ђе та ко же ље ни спо кој, 
jeр је рат за ње га пред ста вљао ап сурд ко ји обе сми шљу је чи та во 
та да шње ис ку ше ње исто ри је, те то ука зу је на још јед ну бит ну 
раз ли ку из ме ђу на шег пе сни ка и ње го вог мит ског пан да на. С дру ге 
стра не, чи ни се да је Цр њан ски мно го бли жи Ње го шу, о ко ме је у 
есе ју „Раз ми шља ња о Ње го шу” из ме ђу оста лог за бе ле жио: „Из ла
зи из та ме, пр ва свест. Ве ли ки као и Ес хил, ме ња нас, из во ди пред 
Оно што је не по зна то и не ви ђе но, све мо гу ће и свуд при сут но, 
не схва тљи во и не про ла зно.”13 Чи та ју ћи Гор ски ви је нац Цр њан ски 
је ис та као Ње го ше во све ви де ће око, а ни је ли то исто и сам био у 
по е зи ји Ли ри ке Ита ке. 

По ет ска збир ка Ли ри ка Ита ке, с јед не стра не, по ка зу је про
дук тив ност пе сни ко вих ре ла ци ја ка књи жев ном на сле ђу и тра ди
ци ји, ка ко до ма ћој та ко и стра ној, пре све га у под руч ју фор ме и 
са др жа ја, а с дру ге ве о ма ја сно ука зу је на чи ње ни цу да се хе рој ски 
етос, ка рак те ри сти чан за ан тич ку али и на шу еп ску књи жев ност, 
на ве ли ка вра та вра тио у срп ску по е зи ју, с том раз ли ком да ро до
љу би во осе ћа ње не по чи ва на ево ци ра њу ко сов ског ми та и сла ве 

11 Ми лош Цр њан ски, I, 144.
12 Исто, 40.
13 М. Цр њан ски, Ли ри ка, Про за, Есе ји, 369.
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ве ли ког Ду ша но вог цар ства, већ на хе рој ском чи ну Га ври ла Прин
ци па, као ју на ка са вре ме не исто ри је о чи јем ства ра њу је све до чио 
и сам Цр њан ски. У пи та њу је, да кле, сво је вољ но опре де ље ње за 
смрт, од но сно за жр тву као је ди ни етич ки ис пра ван из бор, ка ко 
је то при ме ти ла и Го ра на Ра и че вић у већ по ми ња ном тек сту. Нај
ре пре зен та тив ни ја пе сма ко ја до ка зу је тач ност ове тр врд ње је 
„Мо ја Рав ни ца” из ци клу са „Сти хо ви ули ца”, та ко да ћу ци ти ра њем 
не ко ли ко сти хо ва из ове пе сме и за вр ши ти ово из ла га ње: 

И док зве зде га си ве тар ли па
ја се смр ти ди вим.
Она ми се чи ни је ди на чи ста
и по но сна суд би на му шка.14

Др Све тла на Љ. Ми ла ши но вић
на уч ни са рад ник 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 
Оде ље ње за књи жев ност и је зик 
Ле то пис Ма ти це срп ске
smi la si no vic @ma ti ca srp ska.org .rs

14 Ми лош Цр њан ски, I, 69.




