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„ЈЕДАНСТЕПЕНВИШЕ”МИЛОШАЦРЊАНСКОГ

Сто го ди шњи ца „Ли ри ке Ита ке”: збор ник тек сто ва са ма ни фе ста ци је 
Да ни Ми ло ша Цр њан ског, 29. но вем бар – 1. де цем бар 2019, Но ви Сад – Но во Ми
ло ше во, уре дио Сло бо дан Вла ду шић, Ма ти ца срп ска – УГ „Су ма тра”, Но ви Сад 
2020

Пи шу ћи о Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју, по во дом сто го ди шњи це пе сни
ко вог ро ђе ња, у члан ку „Јо ван Јо ва но вић Змај”, об ја вље ном у Вре ме ну 
1933. го ди не, Ми лош Цр њан ски ис та као је: „До ба Зма је во, Ми ле ти ће во, 
Ује ди ње не омла ди не, што се ви ше про у ча ва, све ви ше до би ја.” На стао 
у скло пу ма ни фе ста ци је „Да ни Ми ло ша Цр њан ског”, одр жа не од 29. но
вем бра до 1. де цем бра 2019. го ди не, у Но вом Са ду и Но вом Ми ло ше ву, 
у ор га ни за ци ји Удру же ња гра ђа на „Су ма тра” и Ба нат ског кул тур ног цен
тра, а уз по др шку Ма ти це срп ске, Кул тур ног цен тра Вој во ди не „Ми лош 
Цр њан ски”, Град ске упра ве за кул ту ру Но вог Са да, По кра јин ског се кре
та ри ја та за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се са вер ским за јед ни ца ма 
и За ду жби не Ми ло ша Цр њан ског, збор ник Сто го ди шњи ца „Ли ри ке 
Ита ке”, ко ји је уре дио Сло бо дан Вла ду шић, по ка зао је у ко јој ме ри и 
на ко је на чи не не до ба не го пр вен стве но књи жев но ства ра ла штво Ми
ло ша Цр њан ског, по себ но збир ка пе са ма Ли ри ка Ита ке, ко ја је 2019. 
го ди не на вр ши ла век при су ства и пло до твор ног ути ца ја у срп ској књи
жев но сти, „што се ви ше про у ча ва, све ви ше до би ја”. Тро дел не ком по
зи ци је, са чи њен од пре да ва ња, при ча, те на уч них ра до ва (из ло же них на 
окру глом сто лу Сто го ди на „Ли ри ке Ита ке”), уо кви ре них „Увод ном 
ре чи” уред ни ка и „Би о гра фи ја ма ау то ра” (на тај на чин, до не кле, на лик 
на ком по зи ци ју Ли ри ке Ита ке, ко ју чи не три ци клу са „Ви дов дан ске 
пе сме”, „Но ве сен ке” и „Сти хо ви ули ца”, док се пр ва пе сма пр вог ци клу
са и по след ња пе сма тре ћег ци клу са – „Про лог” и „Епи лог” – мо гу разу
ме ти као сво је вр сни „оквир”), упр кос жан ров ској тро стру ко сти, стил
ском, по е тич ком и ме то до ло шком плу ра ли зму, збор ник Сто го ди шњи ца 
„Ли ри ке Ита ке” ре пре зен та тив ни је при мер скла да и го то во су ма тра
и стич ке кон цеп ци је про жи ма ња, пре пле та, све ко ли ке по ве за но сти на
из глед уда ље них, дис па рат них дис кур са. Хер ме не у сиј ска ин ве сти ци ја 
то та ли те та би ћа ко је ту ма чи у пред мет ту ма че ња и у сâмо ту ма че ње (о 
че му је, по во дом „Но вих сен ки” и „Сти хо ва ули це”, у епи ло шком сег мен
ту збор ни ка, пи сао Алек сан дар Јер ков) и из ове ин ве сти ци је про ис те као 
сен ти мент бли ско сти, не жно сти и „мут не се те”, ко ји у це ли ни ства ра
ла штва Ми ло ша Цр њан ског уда ље не фе но ме не до во ди у при су ство, 
од ра зио се и на са мо ре флек си ју, на по тре бу мно штве них ин ди ви ду ал
но по е тич ких и на уч но и стра жи вач ких од го во ра на пи та ња ко ја је пре 
сто ти ну го ди на срп ској књи жев но сти, кул ту ри и на ци о нал ном са мо ра
зу ме ва њу по ста ви ло про ло шко Ја ко је је ви де ло све: пи та ња о ду ши, 
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жи во ту, не бу, иден ти те ту, до мо ви ни, али, пре све га, о књи жев но сти и 
ње ној мо гућ но сти да зна чи, од но сно о мо ду си ма/ре ги стри ма у ко ји ма, 
не као по ли тич ко сред ство не го као по е тич ки циљ, књи жев ност зна чи 
је дан сте пен ви ше. Упра во је са јед но ве ков не књи жев но и сто риј ске и 
кул тур но и сто риј ске дис тан це, у збор ни ку Сто го ди шњи ца „Ли ри ке Ита
ке”, из „са свим дру гих” по е тич ких и на уч них „жи ца”, на на чин „ма ло 
нов”, про го во ре но о суд би ни, ко ја је, ка ко то по твр ђу ју вр хун ска ли те
рар на оства ре ња, не у мит но ста ра.

Ди ја лек тич ки укр штај књи жев но сти и по ли ти ке у жи во ту, ли те
рар ном и пу бли ци стич ком опу су Ми ло ша Цр њан ског ре зул ти рао је 
за кључ ком, из не тим у ра ду „Ми лош Цр њан ски и (на)род” Сло бо да на 
Вла ду ши ћа ка ко „је Цр њан ски био лич ност ко ја је у јав но сти би ла при
сут на у ви ше раз ли чи тих дис кур са (књи жев ност је би ла са мо је дан од 
њих), па га та ко тре ба и са гле да ти”. Са гле да ва њем по зи ци је Ми ло ша 
Цр њан ског као ho mo po li ti cusа, у пре да ва њу „Срп ско ста но ви ште Ми
ло ша Цр њан ског” Зо ра на Авра мо ви ћа, одр жа ном у Ма ти ци срп ској, 29. 
но вем бра 2019. го ди не, отво рен је збор ник Сто го ди шњи ца „Ли ри ке Ита
ке”. Раз ма тра ју ћи по ли тич ке ста во ве и иде о ло шку по зи ци ју, ко је је овај 
срп ски пи сац за сту пао, у др жав ним окви ри ма Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
на ро чи то у члан ци ма пу бли ко ва ним у не дељ ни ку Иде је, ау тор мо но гра
фи је По ли ти ка и књи жев ност у де лу Ми ло ша Цр њан ског фор му ли сао 
је те зу о срп ском ста но ви шту у по ли тич кој ми сли „ју го сло вен ског на
ци о на ли зма”, из дво јив ши, при том, два основ на зна че ња овог ста но ви шта 
– јед но у окви ру ју го сло вен ства, дру го из ван ју го сло вен ства. Зо ран 
Авра мо вић, та ко, за кљу чу је да пр во зна че ње срп ског ста но ви шта Ми
ло ша Цр њан ског под ра зу ме ва за ла га ње за од бра ну срп ских ин те ре са, 
пра ва, по тре ба и на ци о нал ног до сто јан ства од „хр ват ског и сло ве нач ког 
его и зма”, док дру го зна че ње срп ског ста но ви шта об у хва та укуп не тра
ди ци је срп ског на ро да – по ли тич ку, др жав ну, вер ску и кул тур ну. Иа ко 
за го вор ник ју го сло вен ства и не ко ко је на ци ју пој мио на др жа во тво ран 
на чин, члан ке Ми ло ша Цр њан ског об ја вље не у Иде ја ма, пре ма уви ди ма 
Зо ра на Авра мо ви ћа, од ли ко ва ло је објек тив но, ре ал но са гле да ва ње при
ли ка (пре све га, про бле ма и су ко ба) у ви ше на ци о нал ној др жав ној за јед
ни ци и свест о ну жно сти су прот ста вља ња хр ват ском се па ра ти зму и 
марк си стич кој про па ган ди, та ко да су као кључ не тач ке идеј нопо ли
тич ког про гра ма Ми ло ша Цр њан ског у Иде ја ма, у овом пре да ва њу, из
дво је ни: „1) кри ти ка марк си зма и ко му ни зи ма; 2) од бра на мо нар хи зма; 
3) кри ти ка сло ве нач ког и хр ват ског се па ра ти зма; 4) од бра на срп ске на
ци је и ју го сло вен ског на ци о на ли зма.” С дру ге стра не, Зо ран Авра мо вић 
из дво јио је ја сно про фи ли са ну кул тур ну иде о ло ги ју Ми ло ша Цр њан ског, 
ко ја се огле да ла у уви ђа њу ва жно сти др жа ве, цр кве, исто риј ских лич
но сти и це ло куп не кул ту ре у про фи ли са њу раз у ме ва ња срп ског на цио
нал ног би ћа, при че му су, као мар кант не фи гу ре, оне ко је су пре суд но 
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усме ри ле, (пред)од ре ди ле исто риј ско кре та ње Ср ба, код Ми ло ша Цр
њан ског, из дво је ни Све ти Са ва, Ка ра ђор ђе и краљ Алек сан дар I Ка ра
ђор ђе вић, док је ви зи ја кон ти ну и те та срп ског кул тур ног и на ци о нал ног 
иден ти те та би ла уте ме ље на, у про дор ној кул тур но и сто риј ској оп ти ци 
Ми ло ша Цр њан ског, на ду хов ним и ма те ри јал ним вред но сти ма, чи ји се 
са став ни чи ни о ци огле да ју у је зи ку, оби ча ји ма, при род ном про сто ру, 
ре ли ги ји, ин сти ту ци ја ма и ве ли ким ства ра лач ким лич но сти ма. На зна
чај кул ту ре пам ће ња и уло ге ко ју у ова квој кон цеп ци ји на ци о нал не тра
ди ци је пос(р)еду ју књи жев не го ди шњи це, под се тио је Зо ран Ђе рић, у 
пре да ва њу „Ли ри ка Ита ке, 1919–2019”, одр жа ном 1. де цем бра 2019. го
ди не у Но вом Ми ло ше ву, у ко јем је, ука зи ва њем на зна чај не сег мен те 
би о гра фи је Ми ло ша Цр њан ског, али и стил ске од ли ке и ин тер тек сту
ал не ре ла ци је Ли ри ке Ита ке са ки не ском и ја пан ском по е зи јом (пре 
све га, са пе сма ма „Сен ка јед ног не ран џи ног ли ста” Тин Тунг Лин га и 
„Свет ко ви на” Ли Таи Поа), те под се ћа њем на чи ње ни цу да су три ве ли
ке оде за ви ча ју Ми ло ша Цр њан ског на ста ле из ван до мо ви не (Стра жи
ло во на бр ду Фи је зо ле, крај Фи рен це, Сер биа на Кр фу и Ла мент над 
Бе о гра дом на ен гле ској оба ли Ла ман ша, у ме сту Кудн Бич), као и да је 
за ви чај Цр њан ског био сâм ма тер њи (срп ски) је зик, Зо ран Ђе рић ис та као 
је ва жност Ли ри ке Ита ке за срп ску књи жев ну исто ри ју, али и за „раз у
ме ва ње јед ног вре ме на и до га ђа ја ко ји су прет хо ди ли, као и оних ко ји 
су усле ди ли из ме ђу два свет ска ра та, и ка сни је”.

Све до чан ство о сна зи и кон ти ну и те ту ути ца ја ства ра ла штва Ми
ло ша Цр њан ског на то ко ве раз во ја срп ске књи жев но сти XX и XXI ве ка 
пред ста вља ју при че „’Бо ка Ко тор ска’ Ми ло ша Цр њан ског” Ни ко ле Ма
ло ви ћа, „Ески ва жа” Мар ка Кр сти ћа, „Сен ке” Ве сне Ка пор, као и од ло мак 
из ро ма на Ду кат за Ла ђа ра („Шта ве тар ка же”) Де ја на Сто јиљ ко ви ћа, 
об ја вље ни у дру гом сег мен ту збор ни ка Сто го ди шњи ца „Ли ри ке Ита ке”. 
У овим при по ве сти ма Ми лош Цр њан ски по ја вљу је се као књи жев ни 
лик, а свој ства пе снич ког и про зног из ра за Ми ло ша Цр њан ског по ста ју 
под текст или узор ни стил ски обра зац за на ста нак но вих на ра ти ва, об ли
ко ва них у скла ду са спе ци фич ним по е тич ким на че ли ма сва ког по је ди
нач ног ау то ра.

У тре ћем сег мен ту збор ни ка пу бли ко ва ни су на уч ни ра до ви из ло
же ни на окру глом сто лу Сто го ди на „Ли ри ке Ита ке”. Пи са ти о Ли ри ци 
Ита ке, сто ти ну го ди на на кон ње ног об ја вљи ва ња и мно го стру ких, ме
то до ло шки хе те ро ге них чи та ња ове зби р ке, под ра зу ме ва опре де ље ње 
за ту ма че ње ко је би би ло но во, дру га чи је, за „је дан сте пен ви ше” сме ло, 
пре ступ нич ко, од но сно „је ре тич ко”. У ра ду „Бес крај но СВЕ, НИ ШТА, 
ТА МО и у ње му чо век: је ре тич ко чи та ње Ли ри ке Ита ке Ми ло ша Цр њан
ског” Дра ган Бо шко вић из но си је ре тич ке те зе по во дом ове зби р ке пе
са ма Ми ло ша Цр њан ског: на и ме, пре ма схва та њу Дра га на Бо шко ви ћа, 
у Ли ри ци Ита ке за сно ва на је це ло куп на по е ти ка Ми ло ша Цр њан ског, 
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све ње не он то ло шкоег зи стен ци јал не ко ор ди на те и ма ги страл ни сим
бо лич ки обра сци, ко је је Цр њан ски у по то њим, ка ко по ет ским та ко и 
про зним оства ре њи ма, ва ри рао и до дат но се ман тич ки усло жња вао, да ље, 
за ау то ра тек ста „Пе сник – син ро ма на” ка рак те ри стич но је суп тил но, 
али по све је ре тич ко про ми шља ње од но са еп ског и лир ског дис кур са у 
ства ра ла штву Ми ло ша Цр њан ског – та ко, по е зи ја је са гле да на као „ме
сто где се од лу чу је суд би на про зног пи сца”, Цр њан ски је од ре ђен као 
„ли рик еп ског про фи ла”, не ко ко пи ше лир ску по е зи ју у ду ху епа, гра
де ћи, од Днев ни ка о Чар но је ви ћу до Ро ма на о Лон до ну је дан ме га еп, тј. 
од Стра жи ло ва до Ла мен та над Бе о гра дом јед ну ме га по е му, пе снич ки 
су бјект Ли ри ке Ита ке обе ле жен је оди сеј ским ком плек сом – он је рат
ник, лу та ли ца, по врат ник ку ћи, али и не ко ко је про пе вао „Оди сеј пе ва, 
еп пе ва ли ри ку”, док ће, де дук тив ним ме то дом, из не ко ли ко сти хо ва 
јед не је ди не пе сме (пе сме „Про лог”) Ли ри ке Ита ке би ти из дво је не мо
тив ске до ми нан те, ко је ће обе ле жи ти доц ни ја де ла Ми ло ша Цр њан ског, 
пре све га, Днев ник о Чар но је ви ћу и Ро ман о Лон до ну. На тра гу Хај де ге
ро вог ту ма че ња Хе ра кли то вог фраг мен та „Рат је отац свих ства ри” и 
Де ри ди ног раз у ме ва ња по ле мо са као не скри ве но сти би ћа ко ја се бе за до
би ја кроз бор бу са со бом и дру ги ма, рат Ли ри ке Ита ке Дра ган Бо шко вић 
са гле да ва не као иде о ло шкопо ли тич ку већ као он то ло шкоег зи стен ци
јал ну ка те го ри ју, док ће ди ја лек тич ки су че ље ни по ло ви по е ти ке Ми ло
ша Цр њан ског – пол „све” и пол „ни шта”, уз не из бе жни сим бо лич ки 
ато пич ни аре ал из ме ште но сти и од ла га ња (та мо) – у овом ра ду би ти 
од ре ђе ни као са став ни еле мен ти мо дер ни стич ке ло ги ке не га тив не пре
зен та ци је, тј. пред ста вља ња не пред ста вљи вог, а ујед но, зна чај ним се 
ука зу ју и за па жа ња Дра га на Бо шко ви ћа о фо но цен три зму Ли ри ке Ита
ке, о еп ском, рит ми зо ва но убр за ном сти ху, као и о уде су он то ло шког 
ни хи ли зма, уде су ху ма ни зма и уде су пе сни штва, о ко ји ма умет нич ки 
убе дљи во све до чи по е зи ја Ми ло ша Цр њан ског. По е тич ка раз у ђе ност и 
те мат ска сло је ви тост Ли ри ке Ита ке пред мет су пом не ана ли зе, у ра ду 
„Ли ри ка Ита ке Ми ло ша Цр њан ског – књи га по ет ског ис ку ства” Ли ди
је То мић. По ступ ним ту ма че њем мо тив ских те жи шта сва ког од три 
ци клу са збир ке Ли ри ка Ита ке, уви ђа њем ди ја лек тич ког укр шта ја ста
рог и но вог, љу ба ви/еро ти ке и смр ти, те ла и ду ше, до бра и зла у по ет ској 
ко смо го ни ји мла да лач ких сти хо ва Ми ло ша Цр њан ског, Ли ди ја То мић 
из во ди за кљу чак о тра га њу ау то ра Ли ри ке Ита ке за „цје ли ном лич ног 
и ко лек тив ног би ћа, за сми слом по сто ја ња и по е зи је”, док се хер ме не
утич ки ре ле вант ним и са књи жев но и сто риј ског, ди ја хро ниј ског ста но
ви шта ин три гант ним ука зу ју ау тор ки ни ста во ви о Ли ри ци Ита ке као 
збир ци ко ја је отво ри ла те му ур ба ног про сто ра и ко ја се, по ет ском ево
ка ци јом уса мље но сти, не при ла го ђе но сти и оту ђе ња ре флек то ва ла на 
умет нич ко уоб ли че ње сли ке ме га ло по ли са Ро ма на о Лон до ну. На по ступ
ност из град ње по е тич ког си сте ма Ми ло ша Цр њан ског, те на ете ри зам 
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Ли ри ке Ита ке као по е тич ко на че ло ко је је прет хо ди ло су ма тра и зму, 
са др жа ном у ро ма ни ма Днев ник о Чар но је ви ћу, Се о бе, Код Хи пер бо ре ја ца 
и пу то пи си ма Пи сма из Па ри за, Пи за, Си е на, ука зао је Бо јан Јо ва но вић, 
у ра ду „Од ете ри зма до су ма тра и зма”, у ко јем је по себ но из дво је на окре
ну тост пе снич ког су бјек та Ли ри ке Ита ке при ро ди, као оду хо вље ној чул
но сти, ду шев ном окре пље њу и сим бо лу по ве ре ња у мо гућ ност об на вља
ња жи во та. Уз ува жа ва ње хо мер ске тра ди ци је, на ко јој по чи ва Ли ри ка 
Ита ке, из из ра зи то „је ре тич ке” хер ме не у тич ке по зи ци је, Је ле на Ма ри
ће вић Ба лаћ, у ра ду „Тра ге ди ја и тра гич но у Ли ри ци Ита ке (1919) Ми ло
ша Цр њан ског”, за пи та ла се ко из го ва ра „Про лог” ове збир ке, те до шав
ши до за кључ ка ка ко лир ски су бјект Ли ри ке Ита ке мо же би ти Ди о нис, 
кроз по ре ђе ње са је ди ном ста ро грч ком тра ге ди јом у ко јој Ди о нис из го
ва ра про лог (са Еу ри пи до вим Ба хант ки ња ма), али и уви ђа њем па ра лелâ 
из ме ђу Ди о ни са и Оди се ја, оли че ним у лу та ла штву, ма ски ра њу и удва ја
њу, од но сно при мед бом о Пен те ју, као Ди о ни со вом двој ни ку (чи је се име, 
ети мо ло шки, од „pant ho mai (ту гу је)” до во ди у ве зу са ту гом) и јед ним 
од по тен ци јал них су бје ка та „Про ло га” Ли ри ке Ита ке, као и по ре ђе њем 
Ди о ни со вог пу та са па ра диг мом о Три ста ну (чи је име, та ко ђе, у пре во
ду зна чи ту гу), ау тор ка је из дво ји ла низ па ра ле ла из ме ђу Ли ри ке Ита ке 
и тра ге ди је на струк ту рал ном пла ну (про лог, епи лог, хор ске пе сме), на 
ге но ло шком пла ну (жан ро ви хим не, оде, ди ти рам ба, еле ги је и мо ли тве 
као ди рект на ве за са тра ге ди јом), на пла ну ди ја ло га са по след њом Еури
пи до вом тра ге ди јом, у ко јој је Ди о нис у уло зи ко ри фе ја, на ме та фи зич
ком пла ну (кроз ка те го ри је ек ста зе и ете ри зма), на исто риј ском пла ну 
(суд би на и хи брис срп ског на ро да, али и раз у ме ва ње хе рој ске по зи ци је 
Га ври ла Прин ци па), на сим бо лич ком пла ну (са кра ли за ци ја кр ви и ве
ша ла и њи хо ва ком па ра ци ја са Ери ни ја ма и хри шћан ском сим бо ли ком 
кр ста/рас пе ћа), на пла ну по ли сне те ма ти ке тра ге ди је, и ко нач но, на асо
ци ја тив ном пла ну (по ре ђе ње ства ра ла штва Ми ло ша Цр њан ског са Ње
го шем и Ани цом Са вић Ре бац). Пре по знав ши у око ми том про ло шком 
„али” ма ни фест ни знак, по чет но и исто вре ме но за о крет но ме сто пе снич
ког са мо по ста вља ња, не дво сми сле но мо дер ни стич ку по зи ци ју и сна жну 
са мо свест о жи вот ном и по е тич ком „са мо при но су но вог”, мо дер ни стич
ки улом, дис кон ти ну и тет у исто риј ској све сти о мо гућ но сти ма пе ва ња, 
од но сно си нег до ху он то ло шке и по е тич ке ау тох то ни је ли ри ке Ми ло ша 
Цр њан ског, у ра ду „Али: сте не у Ли ри ци Ита ке Ми ло ша Цр њан ског”, 
на тра гу по став ки Га сто на Ба шла ра, из не тих у мо но гра фи ји Зе мља и са
ња ри је во ље, Ча слав Ни ко лић у књи жев ној има ги на ци ји сте не из два ја 
мо дер ни стич ку во љу да се не што ви ди, од но сно во љу да се „мо дер ни
стич ки су бјек ти ви тет по ка же и по твр ди као са мо о бли ку ју ће до га ђа ње 
зна че ња”. Упра во у мо ти ви ма сте не, ка ме на, ур ви на, рас цве та лих гро бо
ва и пла ни на, Ча слав Ни ко лић уо ча ва сим бол мр вље ња, ра си па ња, рас
то че ња ста бил не иден ти тет ске по зи ци је и чвр стих он то ло шких окви ра 
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све та, док у гро бо ви ма ко ји се отва ра ју кад се пла ни не рас цве та ју ау тор 
са гле да ва ау то по е тич ке озна чи те ље, бу ду ћи да ни је у пи та њу свест по
е зи је Цр њан ског о ра ту, већ о „ис хо ди шту са мог про јек та пе ва ња”. Ин
струк тив ним се, за раз у ме ва ње по ли тич ке по е зи је Ми ло ша Цр њан ског, 
ука зу је Ни ко ли ће во за па жа ње о пе сни ку као па ле о гра фу ко ји раш чи та
ва ле ген де упи са не у са му ма те ри ју, од но сно о по е зи ји Цр њан ског ко ја, 
чак и ка да јој је пред мет по ли тич ки „де фи ни ше се бе као естет ски и онто
ло шки гест пре по зна ва ња пи сма и кри зе зна че ња у ње му”. Раз ма тра њу 
ро до љу би ве по е зи је и иде о ло шке по зи ци је Ми ло ша Цр њан ског по све
ће ни су ра до ви Дра га на Ха мо ви ћа, Сло бо да на Вла ду ши ћа и Го ра не 
Ра и че вић. Схва та ње од ли ка умет нич ког из ра за Ива на Ме штро ви ћа, 
лич но сти и по зи ци је овог ства ра о ца на ју го сло вен ској и свет ској умет
нич кој сце ни, у опу су Ми ло ша Цр њан ског, пред мет је ана ли зе у ра ду 
„Цр њан ски, Ме штро вић, Ко сов ски храм” Дра га на Ха мо ви ћа. Про ме ну 
од но са Ми ло ша Цр њан ског пре ма Ива ну Ме штро ви ћу и ње го вом на цр ту 
Ко сов ског (Ви дов дан ског) хра ма, од не по мир љи вог, по ле мич ног, за о
штре ног и крај ње не га тив ног вред но ва ња овог про јек та, фик ци о нал но 
уоб ли че ног у две ма пе сма ма ци клу са „Ви дов дан ске пе сме” (у пе сма ма 
„Гро те ска” и „Спо мен Прин ци пу”), али и од би ја ња мо гућ но сти да се Ме
штро вић са гле да као ре пре зен та тив на ства ра лач ка лич ност у свет ским 
раз ме ра ма, до ре пор та же „Ве че са Ме штро ви ћем”, об ја вље не у Вре ме ну 
1932. го ди не, у ко јој, у пот пу но дру га чи јем ре ги стру, Цр њан ски Ме
штро ви ћа пред ста вља као љу ба зног до ма ћи на, мо на шке сми ре но сти и 
ван ред не фи зич ке ле по те, ко ји за слу жу је ре но ме ства ра о ца свет ског 
гла са, Дра ган Ха мо вић књи жев но и сто риј ски је кон тек сту а ли зо вао и 
об ја снио, по ре ђе њем са тек сто ви ма ко је су о Ме штро ви ћу об ја ви ли Ди
ми три је Ми три но вић, Ми лош Ви да ко вић, Пе ро Сли јеп че вић, Бог дан 
По по вић, не што ка сни је и Бран ко Ла за ре вић. Као умет нич ка тран спо
зи ци ја иде а ла ин те грал ног ју го сло вен ства и пр во ра зред ни кул тур ни 
сим бол ко сов ске син те зе на род не тра ди ци је и Ње го ша, Ко сов ски храм 
фи гу ри рао је као еле мент др жа во твор не кул тур не плат фор ме и кул тур
но по ли тич ке, пре зен та тив не стра те ги је, тј. на ци о нал не са мо по твр де 
но ве др жа ве, ње не ре пре зен та тив но сти и ви дљи во сти на гло бал но по
ли тич ком пла ну, те је ова ква, на ци о нал но и кон фе си о нал но ин те гри шу ћа 
умет ност, као чи ни лац кул тур не про па ган де, за сту пље на на рим ској 
из ло жби 1911. го ди не, на ве не ци јан ској из ло жби 1914. го ди не, али и на 
из ло жба ма у Фран цу ској и Ен гле ској, одр жа ним на кон 1915. го ди не, 
пре по зна та као ва жан ар гу мент у на сто ја њу да се очу ва др жав на це ло ви
тост, и као та ква, вре ме ном је ува же на и од стра не у мла до сти по бу ње ног 
и Ме штро ви ћу не на кло ње ног Ми ло ша Цр њан ског. Дво стру ки от клон, 
учи њен у Ли ри ци Ита ке, от клон од ро до љу би ве по е зи је и по е ти ке срп ског 
ро ман ти зма, али и от клон од ро до љу би ве по е зи је и по е ти ке срп ске мо дер
не (пре све га, од по е зи је Ми ла на Ра ки ћа), пре ма за па жа њи ма Сло бо да на 
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Вла ду ши ћа, из не тим у ра ду „Ми лош Цр њан ски и (на)род”, до вео је до 
ре ин тер пре та ци је кон цеп та ко лек тив ног/на ци о нал ног иден ти те та. Ана
ло ги јом из ме ђу пе снич ког су бјек та Ли ри ке Ита ке и Оди се ја, Оди се је во 
уби ја ње на Ита ки са гле да но је као чин ус по ста вља ња но вог по ли тич ког 
си сте ма, док се пе ва ње су бјек та ове збир ке од ре ђу је par ex cel len ce као 
по ли тич ки гест, ко ји за циљ има ре ин тер пре та ци ју/ре кон цеп ту а ли за
ци ју на ци о нал ног иден ти те та. Кон цепт мииден ти те та, фор ми ран у 
Ли ри ци Ита ке, Сло бо дан Вла ду шић озна ча ва тер ми ном род, а као кључ
на обе леж ја ро да овај ау тор из два ја со ци јал ни ста тус (род је са чи њен од 
ро бо ва) и спрем ност на смрт (за раз ли ку од све сног жр тво ва ња жи во та 
за отаџ би ну, ко јим се по на вља гест сред њо ве ков них ју на ка учи њен у 
Ко сов ском бо ју, у по е зи ји Ми ла на Ра ки ћа, у Ли ри ци Ита ке не ра ди се 
о све сном већ о ек ста тич ном пре вла да ва њу стра ха од смр ти, чи ме се 
ис кљу чу ју исто риј ске ана ло ги је, али чи ме је омо гу ће но и да се у Га ври лу 
Прин ци пу пре по зна сим бол спрем но сти ро да да се из ло жи смр ти, док 
с дру ге стра не, Прин цип као си нег до ха Мла де Бо сне фи гу ри ра као оли
че ње спо ја ле вих и де сних иде ја – иде ја со ци јал не прав де и на ци о нал не 
сло бо де). Иа ко мису бјект Ли ри ке Ита ке има од ли ке ле вих и де сних 
по ли тич ких иде ја, ре ле вант ним се ука зу је за па жа ње Сло бо да на Вла ду
ши ћа ка ко тре ба „би ти оба зрив са по и сто ве ћи ва њем ста ту са ро ба и ле ве 
иде о ло ги је, не са мо у овој збир ци не го уоп ште код Цр њан ског”. Под се
ћа њем на ис каз „Ја во лим ви ше зе мљу не го же не”, ко ји је из нет у пи сму 
Ју ли ју Бе не ши ћу 9. ма ја 1919. го ди не, у кон тек сту раз ма тра ња по е ти ке 
Ли ри ке Ита ке, у ра ду „Ли ри ка Ита ке Ми ло ша Цр њан ског: рат и мир 
срп ског Оди се ја” Го ра на Ра и че вић из дво ји ла је аван гар ди стич ку ко лек
ти ви стич ку осе ћај ност, ко јом је и кон цеп ци ју „му шке ту ге” об ја сни ла 
не у све тлу ни хи ли стич ког опре де ље ња за смрт као еска пи стич ки из лаз 
из бе сми сле ног све та, ни ти кроз ви зу ру мар тир ства, већ пр вен стве но 
као са мо све сног етич ког из бо ра, осен че ног до зом ме лан хо ли је. Упра во 
ће у ко лек ти ви стич кој осе ћај но сти Ли ри ке Ита ке Го ра на Ра и че вић пре
по зна ти не са мо от клон Ми ло ша Цр њан ског од ни хи ли зма не го и ар гу
мент за те зу о ко хе рент ном и до след ном по гле ду на свет овог ау то ра, 
ко јом се као зло на мер не и по гре шне ту ма че и тврд ње Ми ро сла ва Кр ле
же о иде о ло шком кон вер тит ству Ми ло ша Цр њан ског. За мер ке упу ће не 
ау то ру „Окле ве та ног ра та” (1934) ка ко је у књи жев ност ушао као пе
сникле ви чар и па ци фи ста, да би се тран сфор ми сао у за го вор ни ка ра та, 
ре ак ци о на ра и фа ши сту, Го ра на Ра и че вић, де таљ ном ана ли зом по е тич
ких на че ла и иде о ло шке по зи ци је Ми ло ша Цр њан ског, са гле да ла је као 
не у те ме ље не, бу ду ћи да је осе ћај при па да ња на ци о нал ној за јед ни ци 
Цр њан ски увек прет по ста вљао ин ди ви ду ал ној ег зи стен ци ји. Цр њан ски 
је, пре ма уви ди ма Го ра не Ра и че вић, био за го вор ник ју го сло вен ства док 
је Кр ле жа про па ги рао ау стро фил ско хр ват ство, као што, скла дом из ме ђу 
ег зи стен ци јал не и по е тич ке по зи ци је – иа ко је у ра ту до био офи цир ски 



443

чин, Цр њан ски је увек био на стра ни „ма лог чо ве ка”, ука зи ва њем на 
ни же ста ле же, се ља ке и ра та ре, као при ста ли це ју го сло вен ског је дин
ства, али и осе ћа њем при пад но сти сло ју се ља штва, обич ног чо ве ка, вој
ни ка, ко јег се ни кад ни је од ре као – Ми лош Цр њан ски, ка ко за кљу чу је 
Го ра на Ра и че вић, био је ве ћи ле ви чар од мно гих ко ји су се на зи ва ли 
ле ви ча ри ма, чи ме је ра све тље на и обра зло же на иде о ло шка до след ност 
ау то ра Ли ри ке Ита ке. Оби мом ана ло ган ду би ни кул тур но и сто риј ске 
све сти Ми ло ша Цр њан ског, за вр шни рад у збор ни ку „За мо ре на омла
ди на срп ска: Ми лош Цр њан ски и по е ти ка раз до ра” Алек сан дра Јер ко ва, 
ши ри ном хер ме не у сиј ског за хва та, де таљ ном ана ли зом стил ских, ме
трич ких и те мат ских осо бе но сти Ли ри ке Ита ке, пру жио је но ве уви де 
о ин тер по е ти кал но сти, тј. о Ли ри ци Ита ке као збир ци обе ле же ној ме
сти ма по е тич ког се ћа ња на срп ску књи жев ност XIX ве ка, ко је се огле да 
ка ко у стил ским ка рак те ри сти ка ма и ме трич ком мо де лу по е зи је Ми ло
ша Цр њан ског – упо тре бом ре чи „осло бо ђа ва” не у сми слу со ци јал но 
ти пич ног го во ра (го во ра „ра је и ри те”), већ у сми слу упу ћи ва ња на го вор 
ко ри шћен у јед ној од ми ну лих епо ха, али и из о ста вља њем во ка ла у ре
чи ма, на ме сти ма где то ни је би ло са ме трич ког аспек та ну жно – та ко и 
уво ђе њем, у „Вој нич кој пе сми”, мо ти ва гу са ла, те на чи ном име но ва ња 
ко лек ти ва (реч ју „род”), што је све од ре ђе но као екс пли цит на по е тич ка 
ре ми ни сцен ци ја на „омла ди ну и ње ну књи жев ност”. Струк ту рал носе
ман тич ко те жи ште Ли ри ке Ита ке Алек сан дар Јер ков пре по зна је у ди
ја лек тич ком од но су су бјек та и ко лек ти ва (ја: нас, наш), али и по но са с 
јед не и сти да, сра ма, мр жње и пре зре ња, с дру ге стра не, док се по себ но 
ре ле вант ним ука зу је ту ма че ње сти ха „Где си сад Ти?” пе сме „Ми зе ра”, 
ко ји очи глед ним чи ни мо дер ни стич ки зах тев за пред ста вља њем не пред
ста вљи вог, од сут ног, не за по сед ну тог, као што је за раз у ме ва ње по е тич ке 
ком плек сно сти по е зи је Ми ло ша Цр њан ског ва жно уо ча ва ње сен ти мен та 
не жно сти и бли ско сти, ко ји је, иа ко по е тич ка кон стан та, у ин тер пре та
ци ја ма био скрај нут, због гла сни је, на гла ше ни је, ве хе мент ни је не га ци је, 
за сту пље не у „Ви дов дан ским пе сма ма”. По ред из два ја ња пе снич ке фе
но ме но ло ги је ду ше (до след но спро ве де не у Ли ри ци Ита ке) и од ре ђе ња 
Ми ло ша Цр њан ског као пре те че фи ло зо фи је ег зи стен ци ја ли зма, ту ма
че ње Алек сан дра Јер ко ва вр ху ни у уви ђа њу кул тур но и сто риј ског кон
ти ну и те та, оства ре ног у пе снич кој има ги на ци ји Ми ло ша Цр њан ског, 
по сред ством ди ја ло га са ро ман ти змом и Ује ди ње ном омла ди ном срп
ском (на су прот омла ди ни по све ће ној ре а ли за ци ји на ци о нал ног ује ди
ње ња, ја вља се омла ди на епо хе Цр њан ског, ко ја је од ре ђе на као за мо ре на), 
чи ме је по твр ђе но, не са мо есе ји ма не го и по е зи јом Ми ло ша Цр њан ског, 
ка ко епо ха Ми ле ти ћа, Зма ја и Ује ди ње не омла ди не срп ске „што се ви ше 
про у ча ва, све ви ше до би ја”.

На тра гу при мед бе Алек сан дра Јер ко ва: „Ни је на кри ти ци да од го
нет не сти хо ве, ти ме би их па си ви зи ра ла, већ да по ја ча ди ле ме и уви де 
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ко ји су на ста ли у са мом чи та њу и да нас вра ти чи та њу, а не да чи та ње 
окон ча”, збор ник Сто го ди шњи ца „Ли ри ке Ита ке”, са мно штвом под
сти цај них уви да, вра тио је чи та о це по е зи ји Ми ло ша Цр њан ског, до ка
зав ши, ујед но, ка ко Ли ри ка Ита ке, сто ти ну го ди на на кон об ја вљи ва ња, 
под сти че ме то до ло шки и ин тер пре та тив ни „са мо при нос но вог”, док, у ова
ко кон ци пи ра ним хер ме не у сиј ским за хва ти ма, по е зи ја, али и це ло куп но 
ства ра ла штво Ми ло ша Цр њан ског, не из бе жно зна че „је дан сте пен ви ше”. 

Др Ми ли ца В. ЋУ КО ВИЋ
Ис тра жи вач са рад ник

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 
Бе о град

ti ski cvet38@gmail.com 

РУКОВЕТПРОЗНИХКРОКИЈА

Ђор ђе Пи са рев, Сен ти мен тал но вас пи та ње ју на ка ро ма на, Аго ра, Но ви 
Сад 2020

„Де ша ва се да Пи сац та ко упле те при чу, да она по ста је го то во не ра зу мљи ва. 
То у ве ћи ни слу ча је ва ни је не ка му дрост или ча ро ли ја не до ступ на чи та о ци ма. 

Обич но је то не ка три ча ри ја. Уо ста лом, ни од пи сца се не оче ку је да му  
сва ка бу де зла та вред на.”

(Ђор ђе Пи са рев, Сен ти мен тал но вас пи та ње ју на ка ро ма на)

Но ва књи га Ђор ђа Пи са ре ва се, у скла ду са до са да шњим пре о ку
па ци ја ма овог ау то ра, пред ста вља као јед но из ра зи то пост мо дер но оства
ре ње. По вр шни чи та лац, ко ји на осви ту тре ће де це ни је два де сет и пр вог 
ве ка још увек су ди о књи зи на осно ву ко ри ца, за си гур но ће би ти по нет 
на ја вом де ла „из ра зи то ме та про зног им пул са”, ко је се оства ру је у „жи
вом ин тер тек сту ал ном ди ја ло гу са до бро по зна тим име ни ма свет ске 
књи жев но сти — Тол ки ном, С. Кин гом, Му ра ка ми јем, Ди кен сом, Тве
ном, Зе бал дом, Геј ме ном, Џ. Остин, А. Кри сти, Аси мо вим, Мел ви лом, 
Лор ком, Хан лај ном и др.”, ви зи ја ма па лимп се ста тек ста, пост мо дер ног 
чи на де кон струк ци је и жан ров ског екс пе ри мен та са ро ма ном о умет ни
ку и обе ћа њем „за ум них, ду хо ви тих и ма што ви тих скло по ва”.

Све сни, да кле, овог рас ко шног хо ри зон та оче ки ва ња, и ма ње или 
ви ше са уз бу ђе њем, отва ра мо ко ри це оби мом не ве ли ке књи ге при ча. 
Сен ти мен тал но вас пи та ње ју на ка ро ма на са сто ји се од че тр де сет про
зних оства ре ња, ко је је те шко жан ров ски од ре ди ти. Да ли су у пи та њу 
крат ке при че, flash fic tion, „ми ни ја тур не но ве ле” (ка ко нас оба ве шта вају 




