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ЗО РАН АВРА МО ВИЋ

ДАЛИЈЕЦРЊАНСКИБИО
АНТИДЕМОКРАТА?

Да ли је Цр њан ски био при пад ник „на ци о на ли стич ке и фаши
стич ке ре ак ци је” (М. Ри стић); да ли је имао „сим па ти је за то тали
тар не си сте ме” (П. Про тић); да ли је био „на ци стич ки про па ган
дист” (Ду шан Би бер); да ли је „за сту пао фа ши зам” (М. Ми рић); 
да ли је „опо на шао мо дел и прак су на ци о нал со ци ја ли зма” (Р. Цве
тича нин, С. Да у то вић)? Ка рак три сти чан је за пис Ми ла на Гро ла: 
Цр њан ски је „остао ду хов но фа ши ста иа ко је рђа во ми слио о Мусо
лини ју и Хи тле ру”. Да ли је био „оп чи њен и пун ди вље ња на ци о нал
со ци ја ли зму (М. Ри сто вић); да ли је во дио „ра си стич ку, ан ти марк
си стич ку бор бу” (Д. Чкре бић); да ли је био „ми ли та ри стич ки и 
на ци о на ли стич ки на стро јен” (Н. Бер то ли но)? За ове тврд ње, да је 
де лио фа ши стич ка уве ре ња, да је био ре ак ци о нар и сл. ни су би ли 
по треб ни ар гу мен ти, ни су би ле по треб не чи ње ни це и ана ли зе.

О по ли тич кој ми сли Цр њан ског у Кра ље ви ни и Со ци ја ли
стич кој Ју го сла ви ји (а и по сле смр ти) владалo je уве ре ње да је био 
сим па ти зер то та ли тар них си сте ма, а то су би ли, пре све га, ме ђу
рат ни ре жи ми у Ита ли ји и Не мач кој. То, дру гим ре чи ма, зна чи да 
је био про тив ник де мо крат ских ин сти ту ци ја и вред но сти. Чи ње
ни це и пој мо ви ни су би ли пре пре ка да се ова пред ра су да ши ри. 
Фа ши зам Цр њан ског је у на шој књи жев но сти и со ци о ло ги ји оспо
рен, али се ре по ви те по ли тич ке сли ке пи сца још увек ву ку. 

 Не ћу се ба ви ти по ли тич ким ети ке та ма о Цр њан ском (о то ме 
сам пи сао у Од бра ни Цр њан ског). Ис пи та ћу ње го ве по ли тич ке 
из ве шта је, оце не, ста во ве о лич но сти ма, до га ђа ји ма и др жа ва ма 
у ко ји ма је бо ра вио и о ко ји ма је пи сао. Оно што осве тља ва ње го
ву по ли тич ку ми сао ни су не ки по је ди ни тек сто ви већ исто риј ско 
вре ме кроз ко је је про шао. О ње го вом од но су пре ма то та ли та ри зму 
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и де мо кра ти ји мо же се су ди ти у ра спо ну од 1925. до 1945. го ди не, 
али и по сле Дру гог свет ског ра та. Да кле, исти на је це ли на, ка ко 
је дав но за пи сао фи ло зоф. 

Појмовнеразликедемократијеитоталитаризма.Те о риј
ска ми шље ња о де мо кра ти ји од ње них по че та ка, углав ном се кон
цен три шу око плу ра ли стич ких ин сти ту ци ја у ко ји ма се по ли тич
ки од лу чу је и ко ји ма се кон тро ли ше власт. Де мо кра ти ја до во ди у 
пи та ње по ли тич ке из ве сно сти. Уме сто јед но пар тиј ског ми ра и 
си гур но сти, де мо кра ти ја уно си не мир, нео че ки ва ност и ста вља 
све у по крет. Овај об лик др жав не вла сти за сни ва се на два су штин
ска на че ла: сло бо ди по ли тич ког ор га ни зо ва ња (по што ва ње пра
ви ла и од ба ци ва ње по ли тич ког на си ља) и сло бо ди јав ног го во ра 
и ми шље ња (ме ди ји).

Де мо кра ти ја осло ба ђа раз ли ке у убе ђе њи ма, уве ре њи ма, ста
во ви ма. У де мо кра ти ји се бр зо ме ња ју по гле ди и схва та ња. Де мо
кра ти ја отва ра про стор за так ми че ње из ме ђу по ли тич ких гру па.

Де мо кра ти ју је нај бо ље схва ти ти као си стем про це ду рал них 
пра ви ла с нор ма тив ним им пли ка ци ја ма. Та пра ви ла спе ци фи ку ју 
ко има пра во да до но си ко лек тив не од лу ке и ко јим про це ду ра ма те 
од лу ке тре ба до не ти, без об зи ра на ко ју се област жи во та при ме
њу је (Кин, 1995: 124).

Дру го су штин ско обе леж је де мо кра ти је је од ба ци ва ње на сил
них сред ства. Де мо кра ти ја је си стем ин сти ту ци ја ко је омо гу ћа ва
ју мир ну про ме ну вла сти, ње ну кон тро лу без упо тре бе на сил них 
сред ста ва. 

Фа ши зам и на ци о нал со ци ја ли зам су еми нент но дру штве но
по ли тич ка по ја ва два де се тог ве ка. Об у хва та их по јам то та ли та ри
зма, а не ко ли ко ка рак те ри сти ка омо гу ћу је ја сни је пој мов но раз гра
ни че ње од древ них ти ра ни ја, ори јен тал них де спо ти ја и ап со лут них 
мо нар хи ја. То та ли тар ни си сте ми уки да ју по ли тич ку опо зи ци ју, а 
њи хо ва по ли тич ка струк ту ра вла сти уо кви ру ју: 1) јед на вла да ју ћа 
стран ка, без ле гал не опо зи ци је; 2) упо тре ба на сил них сред ста ва 
про тив по ли тич ких про тив ни ка, 3) на ци о нал ни екс пан зи о ни зам, 
бор ба за ма њи не и бор ба за ко ло ни је, 4) ани се ми ти зам и су пре ма
ци ја ари јев ске ра се, 5) ин ди ви ду ал на сло бо да по ста је плен др жа ве, 
6) ан ти ко му ни зам је идеј на осно ва и про грам ско на че ло. То та ли
тар ни по кре ти гу ше ње сло бо де на док на ђу ју де ма го ги јом, со ци
јал ним ре ше њи ма, за до во ља ва њем основ них ег зи стен ци јал них 
по тре ба ста нов ни штва, под сти ца њем на ци о нал них осе ћа ња иде
јом од у зе те прав де.
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Ка ко је Цр њан ски раз у ме вао по ли тич ке си сте ме вла сти у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и Не мач кој и Ита ли ји 1937–1940. го ди не, 
у др жа ва ма Се вер не Евро пе у ко ји ма је бо ра вио као ата ше за штам
пу или као ту ри ста? Тач ни је, ка ко је ми слио о то та ли та ри зму и 
де мо кра ти ји у ме ђу рат ном пе ри о ду Евро пе?

Ми сао Цр њан ског о де мо кра ти ји и то та ли та ри зму не мо же 
се раз у ме ти ако је одво ји мо од по ли тич ких при ли ка и ње го вих 
жи вот нопро фе си о нал них усло ва. Сво је по ли тич ке ста во ве фор
му ли ше у Кра ље ви ни, Не мач кој, Шпа ни ји, Ита ли ји, на пу то ва
њи ма по се ве ру Евро пе, и по сле 1945. го ди не. Он ни је био те о риј
ски ми сли лац, ни ти со ци о лог или по ли ти ко лог. Ње го ва ми сао о 
по ли ти ци за сни ва ла се на оп штем зна њу о си сте ми ма вла сти и 
бо га тој пер цеп ци ји при ли ка, до га ђа ја и лич но сти по ли ти ке. У 
скла ду са сво јом ели ти стич ком кон цеп ци јом дру штве не струк ту
ре, Цр њан ски ви ше на гла ша ва уло гу во ђе и про све ће них сло је ва 
у по ли тич ким по сло ви ма не го на ро да, пре ма ко ме за сту па ам би
ва лент не ста во ве. 

У по ли тич ким при ли ка ма Евро пе из ме ђу два свет ска ра та, 
он је слу жбе но из ве шта вао, пи сао о по ли тич ким ствар но сти ма у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Ита ли ји и Не мач кој, али ни је скри вао и 
сво је ста во ве о де мо кра ти ји и то та ли та ри зму. Да ли је био оп чи
њен то та ли тар ним си сте ми ма и од ба ци ва њем де мо кра ти је или је 
не у трал ни и кри тич ки од нос по ка зи вао пре ма оба ова по ли тич ка 
по рет ка вла сти у про мен љи вим дру штве ноисто риј ским окол но
сти ма?

Политичка(демократска)мисаоЦрњанскогуКраљеви
ниЈугославији.По ли тич ке ин сти ту ци је и вред но сти ко је је бра
нио у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји су мо нар хи зам и на ци о на ли зам 
па три от ског ти па. Ча со пис Иде је 1934/35, нај бо ље од сли ка ва ње гов 
од нос пре ма де мо кра ти ји. Не ма од ба ци ва ња овог об ли ка др жав ног 
по рет ка, али има кри ти ке. У Иде ја ма кри ти ку је ле ви чар ске иде је 
и па ро ле без по се за ња за сред стви ма ре пре си је. Ње го ва бор ба је 
би ла идеј на. Бра нио је мо нар хи зам, бра нио је на ци о на ли зам па
три от ски схва ћен, кри ти ко вао марк си зам и ко му ни зам. 

Иде је. Пред мет жу стре по ли тич ке кри ти ке Цр њан ског су „са
лон ски ко му ни сти” као по мо дар ски и не а у тен тич ни из да нак ле
ви чар ске опо зи ци је. Цр њан ски је марк си стич коко му ни стич ки 
по глед на свет схва тао пре вас ход но као про па ган ди стич ки тран
спа рент на ко ме је ис пи са на не га ци ја све га тра ди ци о нал ног и „све
га што је на ше”. Ни је ин си сти рао на по ли тич ком аспек ту марк си
стич ког по кре та, на њи хо вој бор би за осва ја ње вла сти јер је био 
уве рен у од су ство ре ал них мо гућ но сти за та ко не што. Ње го во 
од луч но од би ја ње марк си зма мо ти ви са но је, пре све га, иде јом 
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ко му ни стич ког од ба ци ва ња и не у ва жа ва ња на ци о нал не кул тур не 
тра ди ци је. Тре ба ис та ћи и ме то де бор бе Цр њан ско га про тив марк
си стич ке иде о ло ги је. У тек сту „Сла бост на ше од бра не од марк си
зма” он из ри чи то од ба цу је ре пре си ју као ме тод су прот ста вља ња. 
„Пи та ње марк си зма ни је по ли циј ско пи та ње, ка квим га на ша бур
жо а зи ја сма тра, оно је пи та ње дру штва, оно је пи та ње бор бе и 
от по ра”.

У Иде ја ма Цр њан ски не пи ше о фа ши зму и на ци о нал со ци
ја ли зму. У тек сто ви ма у ко ји ма бра ни иде о ло ги ју др жа во твор ног 
на ци о на ли зма, не ма основ них еле мен та то та ли тар них иде о ло ги ја. 
Не ма, да кле, ан ти пар ла мен та ри зма, ан ти се ми ти зма, кул та во ђе, 
дик та ту ре на ци о нал со ци ја ли стич ке пар ти је, сред њих сло је ва, 
екс пан зи о ни зма. Ме ђу тим, ако се ње го во раз у ме ва ње иде је кор
по ра ти ви зма ста ви у кон текст кри ти ке ме ђу рат ног пар ла мен тар ног 
жи во та (стал на кри за пар ла мен та ри зма ра ђа ла је кри ти ке на раз
ли чи тим по ли тич ким и идеј ним прет по став ка ма), ја сно ће се ви
де ти да не ког трај ног опре де ље ња за ову иде ју не ма. Тре ба до да ти 
и чи ње ни цу да је кор по ра ти ви зам у вре ме сво је ар ти ку ла ци је био 
пред мет ин те лек ту ал них рас пра ва у Евро пи (о то ме у: По ли тич ки 
спи си Цр њан ског, 1989).

Де мо крат ски ис ка зи у Бо сни и Вој во ди ни. Ми лош Цр њан ски 
ни је под вр гао кри ти ци де мо крат ске ин сти ту ци је, као што су из бо
ри, јав ност, вла да, пар ла мент, али је у на род ној ма си сво га вре ме на 
ви део жи ви пе сак му дрог по ли тич ког од лу чи ва ња. Ко рен ње го вог 
отво ре ног не по ве ре ња пре ма по ли тич кој спо соб но сти ши ро ке 
ма се љу ди тре ба по тра жи ти у не по сред ном су о ча ва њу с „де мо
крат ском” ствар но шћу. У по ли тич ким ре пор та жа ма из Бо сне 1925. 
го ди не, то се нај у пе ча тљи ви је по твр ђу је. Цр њан ски је те го ди не 
пра тио су сре те ми ни стра Ср шки ћа с гра ђа ни ма и ни је мо гао, а да 
не за па зи про ва лу по ли тич ке нео бра зо ва но сти и не кул ту ре. Чу ди 
се ка ко ми ни стар не из гу би ра зум. „На сва кој ста ни ци че ка ху га 
би ра чи, од бо ри, пред сед ни ци. Сви не што ишту. Не ки пре ме штај, 
не ки аграр, не ки до бро вољ це, не ки пе че не му сли ма не, не ки ду ван, 
не ки из бор, не ки ту жбу су да. Је дан је тра жио кр ште ни цу.” („Сли ке 
и при ли ке око Са ра је ва”, Вре ме, 19. 11. 1925). На род у чи јој ко лек
тив ној све сти вла да то ли ка збр ка не мо же рас по ла га ти ути ца јем 
на бит не по ли тич ке од лу ке, и то ће би ти лајт мо тив не по ве ре ња 
Цр њан ског пре ма де мо кра ти ји у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји.

Цр њан ски у свом кри тич ком ми шље њу о де мо кра ти ји има у 
ви ду рђа ву прак су, а не де мо кра ти ју као си стем по ли тич ких ин сти
ту ци ја. Да је о та квој кри ти ци реч по твр ђу ју они тек сто ви у ко ји
ма афир ма тив но пи ше о по ли тич ким мо гућ но сти ма де мо кра ти је. 
На пу ту по Бо сни он утвр ђу је да би тро му Бо сну по кре ну ли са мо 
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оп штин ски из бо ри, на ко ји ма би но ве по ли тич ке стран ке по ти сну
ле „вер ске аги та то ре звуч них фра за и гро мо пу ца тел них па ро ла”. 
(„Шта иште и шта же ли Бо сна?”, Вре ме, 21. 11. 1925). На оп штин
ским из бо ри ма би до би ли углед ни и раз бо ри ти гра ђа ни, а по ли тич
ке стра сти ма се би спла сну ле. У овом по ли тич ком су ду о де мо кра
ти ји, ви ди мо, ни тра га од кон фу зи је.

Ка да је реч о од но су Ми ло ша Цр њан ског пре ма де мо кра ти ји, 
по себ но су за ни мљи ви и не ки дру ги ње го ви тек сто ви из тог време
на. У ре цен зи ји књи ге успо ме на Ми ха и ла По ли та Де сан чи ћа, он 
на дах ну то пи ше о се ља штву Вој во ди не, ко је по жр тво ва но че ка 
ис пред гла сач ких ме ста. „Али су нај ва жни ји и на ма нај бли жи де
та љи из бор них бор би По ли то вих, у ко ји ма се, по след њи пут твр до 
и по но си то, по ја вљу је се ља штво под вој нич ким те ро ром и сне гом 
и ве ја ви цом, крај ве ли ких ло ма ча, че ка ју ћи зо ру, да гла са за кан
ди да та Све то за ра Ми ле ти ће вог.” („Успо ме не По лит Де сан чи ћа”, 
Вре ме, 30. 10. 1925)

Ови ус пут ни ко мен та ри Цр њан ског по твр ђу ју ње го ву свест 
о вред но сти де мо кра ти је и кри тич ки од нос пре ма ње ној не раз ви
је ној прак си.

Мо нар хи ста. Цр њан ски је био од лу чан бра ни лац по ли тич ких 
ин сти ту ци ја и вред но сти Кра ље ви не Ју го сла ви је, а по пут ни за дру
гих срп ских ин те лек ту а ла ца и по ли тич ких стра на ка, по себ но је 
био при вр жен ин сти ту ци ји устав не мо нар хи је. Та кав од нос пре ма 
мо нар хи зму ма ње је био по сле ди ца лич ног ис ку ства Цр њан ског, 
а ви ше уко ре ње но сти мо нар хи стич ке тра ди ци је у по ли тич кој 
прак си и све сти срп ског на ро да.

Гле ди шта о ин те гра тив ној функ ци ји мо нар хи је Цр њан ски је 
до след но за сту пао у сво јим ме ђу рат ним по ли тич ким тек сто ви ма. 
Дез ин те гра ци ју и рас пад др жа ве у нај ве ћој мо гу ћој ме ри мо же да 
спре чи мо нар хи ја. Та ко, по ње го вом ми шље њу, по сле гра ђан ског 
ра та у Шпа ни ји краљ Ал фон со XII из ди на сти је Бур бо на нај бо ље 
би мо гао да „по ми ри и оку пи по је ди не де ло ве Шпа ни је”. По ли тич
ка сна га мо нар хи је, по су ду Цр њан ског, пре по зна тљи ва је и та мо 
где је моћ мо нар ха огра ни че на. Швед ски краљ Гу став V ни је имао 
устав ну власт, али „сви до бро зна ју” да кра љев ска по ро ди ца има 
ини ци ја ти ву у по сло ви ма вла де и да ути че на раз вој до га ђа ја. Исти 
ста тус је има ла кра љев ска по ро ди ца у по сле рат ној Ен гле ској. Њен 
ути цај у уну тра шњој и спо ља шњој по ли ти ци ни је за не мар љив. 
Шта ви ше, по ред фун те стер лин га, мо нар хи ја је дру ги си гу ран 
стуб Ве ли ке Бри та ни је. (М. Цр њан ски, „Бри тан ска мо нар хи ја”, El 
eco no mist, 16. 6. 1961).

Ве за ност за мо нар хи ју је по сле ди ца и др жа во то вр не све сти 
Цр њан ског. Ви зи ја и оства ре ње ју го сло вен ске др жа ве би ли су 
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на дах ну ће, за нос и же ља кра ља Алек сан дра. Цр њан ски ни је био 
спре ман да пре и спи та сво је гле ди ште о епо хал ном де лу (Ју го сла
ви ја – З. А.) кра ља Алек сан дра, упр кос чи ње ни ци што је та др жа ва 
би ла у сва ко днев ним на ци о нал ним и по ли тич ким кон флик ти ма 
и што је од ру ку ње них др жа вља на пао и сам краљ. Па ра док сал но 
је да у ча су уби ства кра ља Алек сан дра, Цр њан ски са за но сом пише 
о Кра ље ви ни Ју го сла ви ји као не про ла зном кра ље вом де лу!

 Кра ље ви на Ју го сла ви ја се му чи ла да одр жи и до не кле уна пре
ди де мо крат ски жи вот. По сле Ше сто ја ну ар ске дик та ту ре, пар ла
мен тар ни жи вот за ми ре, али се об на вља. Шта се до го ди ло са поли
тич ким и оп штим сло бо да ма у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји? Цр њан ски 
је био ван зе мље од 1936. го ди не, али ни је на пу штао сво је по ли
тич ке вред но сти – мо нар хи зам и па три от ски на ци о на ли зам. 

ДалијехвалиорежимеуИталијииНемачкој1936/1941?
Цр њан ски је у сво јим тек сто ви ма раз ли ко вао прак су де мо кра ти је 
и то та ли та ри зма у Шпа ни ји, Ита ли ји и Не мач кој.

Ме сец да на је бо ра вио као но ви нар у Шпа ни ји 1937. го ди не, 
у ко јој је бук тао гра ђан ски рат из ме ђу на ци о на ли ста и ре пу бли
ка на ца. Ни је се дво у мио ка да је на пи сао: „Фран ко је, пре све га, 
ми ли та ри ста у нај бо љем сми слу ре чи.” Кри ти ко вао је и ње го ву 
упо тре бу на си ља про тив по ли тич ких про тив ни ка Хи ла Ро бле са.

Не мач ка. Два пу та је бо ра вио у Не мач кој. По сле пр вог, 
1928/29. го ди не об ја вио је књи гу Књи га о Не мач кој у ко јој на неко
ли ко ме ста до ди ру је по ли тич ке те ме. За ни мљи во је да Цр њан ски 
по хвал но пи ше о уло зи Пру ске у ши ре њу ли бе рал ног пра ва на 
сло бо дан из бор. Пру си су да ли Нем ци ма „оп ште, тај но, не по сред
но пра во гла са” (Књи га о Не мач кој, Ирис Бер ли на, 1931: 256).

Ни су не ва жни ни ис ка зи о де мо кра ти ји што их је Цр њан ски 
за бе ле жио 1928/29. го ди не. Су о чен с ком плек сно шћу жи во та у 
ме ђу рат ном Бер ли ну, у ко ме ври од ира ци о нал но сти чо ве ко вих 
вред но сти, он за кљу чу је да му је „сме шна сва ка де мо кра ти ја ко ја 
има илу зи је о на ро ду” (Ирис Бер ли на, 1931: 261). Ме ђу тим, на дру
гом ме сту у књи зи Цр њан ски хва ли увод ни ке де мо крат ске штам пе 
и бра ни те зу да је не мач ка де мо кра ти ја у ин те ре су Евро пе, Аме
ри ке и чо ве чан ства (Ирис Бер ли на, 1931: 267).

 Дру ги пут слу жбе но бо ра ви у Не мач кој у вре ме успо на Хи
тле ра и пи ше за лист Вре ме. Не мач ка по ли ти ка је у зна ку Хи тле
ра и ње го ве пар ти је. „Пар ти ја у Не мач кој је то та ли тар на”, а на 
дру гом ме сту до да је: „Хи тлер је све мо ћан” (1937). А ка да да је свој 
ко мен тар он сма тра да „Хи тлер и да на шњи ре жим у Не мач кој не
ма ју шта да оче ку ју од со ци ја ли стич ких др жа ва или де мо кра ти је” 
(27. 1. 1937). Ко је су то со ци ја ли стич ке др жа ве у то вре ме? Ка кво 
је зна че ње де мо кра ти је? Цр њан ски че сто по ве зу је де мо крат ску 
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штам пу са ле ви цом. „Ле ви чар ска штам па у ино стран ству (да ли је 
то де мо крат ска штам па? – З. А.). Или: „де мо кра ти је у по не ким зе
мља ма не ви де да ље од но са, да оба ве штва ју ла жно и да жи ве од 
об ма на и са мо об ма на” (19. 11. 1937). Или: „де мо крат ска штам па 
ве ру је у ди пло ма ти ју ка ри је ри ста. Са мо у та ле нат Хи тле ра, у спољ
ној по ли т и ци, мо ра да по ста је ко мич на, још увек сум ња” (28. 12. 
1937).

Цр њан ски је раз ли ко вао де мо крат ски и не де мо крат ски по ре
дак. За НСПД ја сно твр ди да је то та ли тар на пар ти ја ко ја је по и сто
ве ће на са др жа вом. Он пи ше о по де ли из ме ђу „за пад них де мо крати
ја и то та ли тар ног бло ка”. То су де лом слу жбе ни из ве шта ји, де лом 
соп стве ни ко мен та ри. Ис каз „Хи тлер је све мо ћан” де скрип тив ни 
је суд, а не вред но сни. Цр њан ски опи су је на ци о нал со ци ја ли стич
ке про ме не у прав ном по рет ку, у штам пи, у Рај хста гу, као и от пор 
цр кве хи тле ри за ци ји обра зо ва ња. Не ма ту оп чи ње но сти и сим па
ти ја већ опи са по ли тич ког жи во та под Хи тле ром и НСПД. 

Кри тич ке опа ске о де мо крат ској штам пи ко ју по и сто ве ћу је 
са ле ви цом ни је обра зло же на, а ни је ја сан по јам ле ви чар ска штам
па. Шта ова штам па „не ви ди да ље од но са”? Мо жда пот це њу је на
ра ста ју ћу вој ну сна гу Не мач ке или ја ча ње ње ног ути ца ја у Евро пи? 
И у овом слу ча ју ра ди се о не кој вр сти по вр шне кри ти ке, не де
мо кра ти је као си сте ма већ де мо крат ске штам пе, јед ног сег мен та 
др жав ног по рет ка.

Ита ли ја. Цр њан ски пи ше за лист Вре ме о Му со ли ни је вој Ита
ли ји са ја сном све шћу о по де ли из ме ђу „за пад них де мо кра ти ја и 
то та ли тар ног бло ка”. „Ита ли ја, то је да нас фа ши стич ка пар ти ја” 
(„Фран цу ска у Ри му”, Вре ме, 20. 11. 1938). Он пи ше да је Му со ли
ни је ва власт има фор му пле би сци та. У Хи пер бо реј ци ма за пи су је: 
„Че тр де сет ми ли о на Ита ли ја на не мо ра ви ше да ми сли. Он ми сли. 
Че тр де сет ми ли о на Та ли ја на, оче ку је да чу је са мо јед ног чо ве ка”.

У из ве шта ји ма о те ку ћем по ли тич ком жи во ту Му соли ни је ве 
Ита ли је Цр њан ски кри ти ку је штам пу у де мо кра ти ја ма (Фран цу
ска, Ве ли ка Бри та ни ја). По себ но по гла вље по вр шне кри ти ке демо
крат ске прак се чи не по ли тич ки тек сто ви Цр њан ског пи са ни у Риму 
1938/39, у ко ји ма ука зу је на при стра сност штам пе у де мо кра ти ја ма. 
Сво ју кри ти ку обра зла же: а) нео бјек тив но шћу де мо крат ске штам
пе, б) огром ном уло гом нов ца у јав ном жи во ту, ц) по ли тич ком 
кон фу зи јом за пад но е вроп ских вла да. Де мо крат ска штам па, по 
су ду Цр њан ског ла жно оба ве шта ва јав ност. Та штам па, „вре ђа” и 
„пљу је” на Ита ли ју, а то мо ра на не ти ште ту ме ђу др жав ним од но
си ма. За пад на де мо кра ти ја, твр ди, ди ше ва зду хом нов ца. „Но вац 
вре ди ви ше од фи зич ког здра вља и па ме ти, и та лен та, и мо ра ла” 
(„Му со ли ни јев пред го вор”, Вре ме, 16. 7. 1938).
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  Ка рак те ри стич но је да се у овој кри ти ци ка пи та ли стич ке 
де мо кра ти је Цр њан ски слу жи со ци ја ли стич ким иде ја ма. Дру штве
но и еко ном ско би ће та кве де мо кра ти је од ре ђу је ка пи тал и кла сна 
струк ту ра дру штва. „Ка кве ужа сне раз ли ке” – пи ше у члан ку 
„Му со ли ни јев пред го вор” – „ви ди стра нац та мо у по зо ри шти ма, 
у ста но ви ма, у ис хра ни, у пла та ма, у же ле зни ци, у бол ни ца ма, па 
и шко ла ма”. За пад ни ми ни стри су увек у „бе лим ка ма шна ма бур
жо а зи је”, а Му со ли ни је сва ки дан с рад ни ци ма и по љо при вред
ни ци ма. Де мо кра ти је се кри ти ку је и као не прак тич на фор ма по
ли ти ке. Оне ла ко по ста ју сму ше не, дез о ри јен ти са не. „Пи сац ових 
ре до ва го ди на ма се, са иро ни јом, бо рио код нас про тив ле ви ча ра. 
Не за то што су ле ви ча ри, не го што је да на шња де мо кра ти ја јед на 
ка ри ка ту ра и го ре још: кон фу зи ја” („Му со ли ни јев мо ме нат”, Вре ме, 
9. 10. 1938).

Ни су но вац и ка пи тал од лу чу ју ћи чи ни о ци са мо уну тра шњег 
жи во та за пад них де мо кра ти ја. Ан гло сак сон ске де мо кра ти је и у 
ме ђу на род ној по ли ти ци др же пре вас ход но до сво јих ма те ри јал них 
ин те ре са, али и до свог пре сти жа („Из ме ђу Ки не и Ја па на”, Вре ме, 
28. 12. 1937).

Цр њан ски кри ти ку је штам пу у де мо кра ти ја ма за то што по ње
го вом ми шље њу не из ве шта ва објек тив но. Она „пот пу но кри во и 
ола ко оце њи ва ње по ли тич ке сна ге и мо ћи да на шњег Ри ма” („Му со
ли ни јев пред го вор”, Вре ме, 16. 7. 1938). Ова штам па сла би објек тив
ност ин фор ми са ња. Она пи ше у скла ду са сво јим оче ки ва њи ма, а не 
о ства ри ма ка кве је су. „Де мо крат ска штам па от кри ва шта би же ле ла. 
Пр во да уса ми Му со ли ни ја, а по сле да га смо та. Ми сли ли та за падна 
де мо кра ти ја да ће на овај ду хо ви ти на чин пре ва зи ћи г. Му со ли ни
ја?” („Пот пис две ју им пе ри ја”, Вре ме, 21. 11. 1938). Та ко ђе, по на вља 
сво ју оце ну о не до ста ци ма де мо кра ти је: „Де мо кра ти ја је кон фу зна”; 
„Де мо кра та не ви ди да ље од свог но са”; „Де мо кра ти ја че сто не ма 
ве личи ну мо ра ла” („Му со ли ни јев мо ме нат”, Вре ме, 9. 10. 1938).

 Ово су де скрип тив ни су до ви Цр њан ског и не го во ре ни шта 
су штин ски о де мо крат ским др жа ва ма. Кри ти ка штам пе у де мо кра
ти ја ма ни је оспо ра ва ње си сте ма де мо кра ти је. Он твр ди да та штам па 
не раз у ме Му со ли ни је ву по ли ти ку. Из ова кве крити ке не ви де се 
ње го ви кон тра ар гу мен ти и ни је ја сно на ко ју штам пу ми сли. Мо
гућ но је да се ра ди о јед ном или не ко ли ко ли сто ва. Он их не адре
си ра, та ко да се мо же за кљу чи ти ка ко јед ну или две кри ти ке по
и сто ве ћу је са це ло куп ном де мо крат ском штам пом. На да ље, ни је 
ја сно за што се он кри тич ки освр ће на пи са ње за пад не штам пе о 
Му со ли ни ју. Мо жда је био на лог Вла де и Ам ба са де да се на тај 
на чин до дво ре ита ли јан ском ре жи му ко ји је пру жао за шти ту уста
ша ма (би ло их је око 2000).
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ОдемократијиуСевернојЕвропи.Ка рак те ри стич ни су 
ста во ви о де мо кра ти ји у др жа ва ма Се вер не Евро пе. Кра јем ле та 
1937. го ди не, да кле, исте го ди не ка да пи ше о не мач ком на ци о нал
со ци ја ли зму, Цр њан ски је по се тио ви ше зе ма ља Се вер не Евро пе: 
Ве ли ку Бри та ни ју, Исланд, Нор ве шку, Дан ску, Швед ску. У ни зу 
тек сто ва пи са них за Вре ме, он фор му ли ше сво ја по ли тич ка и со
ци јал на за па жа ња о дру штве ним при ли ка ма у тим др жа ва ма. 

Ис ку ство по се те Ве ли кој Бри та ни ји 1937. го ди не, от кри ва нам 
јед но сло је ви ти је раз у ме ва ње ен гле ске по ли тич ке кул ту ре. Цр њан
ски нај пре су о ча ва сво ју прет ход ну ми сао са ен гле ском ствар но шћу. 
Фи зич ки ула зак у дру гу кул ту ру, су о ча ва стран ца са сва ко днев
ном, по ли тич ком и ства ра лач ком кул ту ром, у гу стој мре жи чиње
ни ца и зна че ња. Пар ла мент и мо нар хи ја су две кључ не по ли тич ке 
уста но ве бри тан ског по ли тич ког жи во та. При ли ком по се те пре
ми је ра Чем бер ле на Му со ли ни ју 1938. го ди не, Цр њан ски под вла чи 
да је ен гле ска по ли ти ка у зна ку ње них ин те ре са, да у сво ју по ли
тич ку так ти ку увек ка да је то при ли ка укљу чу је мо нар хи ју и цр кву. 
Чем бер лен је учи нио по се ту ца ру Вик то ру Ема ну е лу, као и Све тој 
Сто ли ци.

Пи шу ћи из Ита ли је о ен гле ској по ли ти ци, Цр њан ски опет 
ко ри сти јед но по ре ђе ње са срп скоју го сло вен ском по ли тич ком 
кул ту ром. Он је очи глед но за по ли ти ку при ја тељ ства са Ен гле ском. 
У но вин ском из ве шта ју пре кор је упу ћен они ма ко ји „код нас” 
ми сле да би због при ја тељ ства са Ита ли јом мо гла би ти за бо ра
вље на Ве ли ка Бри та ни ја. Цр њан ски јед но став но кон ста ту је. „И 
код нас Ен гле ска ужи ва ве ли ки углед” („Пот пис две ју им пе ри ја”, 
Вре ме, 1938).

„Ан гло ман се по ста је”, за пи су је Цр њан ски, „тек сту па њем на 
ен гле ско тло”. Реч је о јед ној еко ном ској си ли и по ли тич кој ве ли
чи ни у ко јој је ве ли ка „кул ту ра, па мет и ду ша”. Вр ху нац ус хи ће ња 
је, сва ка ко, ре че ни ца у ко јој Цр њан ски твр ди да је ен гле ска књи
жев ност до вољ на да за ме ни све дру ге кул ту ре. „До вољ но је по зна
ва ти са мо два три ен гле ска пе сни ка па да се дру га ли те ра ту ра и 
не же ли да чи та”. („Им пре си је из Шкот ске”, Вре ме, 1937).

У „хи пер бо реј ском” де лу Евро пе, Цр њан ски по хва лно пи ше 
о на чи ну на ко ји је ре ше но со ци јал но пи та ње у тим др жа ва ма, 
од носу пре ма при ро ди и де мо крат ском уре ђе њу. 

Ме ђу тим, ње го ву ра до зна лост при вла чи ла је и јед на исто риј
ска вред ност на ро да чи ји је по се ти лац био – ње го ва бор ба за неза
ви сност. Та ко, на род Ислан да се го то во цео но ви век бо рио про тив 
нор ве шких и дан ских кра ље ва („Ви кин ги и Скал ди на Ислан ду”, 
Вре ме, 4. 9. 1937). Тај на род др жи до сло бо де и са мо стал не и неза
ви сне др жа ве чак и у та ко бе за зле ним ства ри ма, као што су ба ште. 
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Ислан ђа ни га је љу бав пре ма цве ћу, ве ли Цр њан ски, на свој на чин, 
а не на дан ски. Вред ност по ли тич ке не за ви сно сти бра нио је и на 
Шпиц бер ге ну. „Ме ђу тим, ма ка квог по ли тич ког уве ре ња би ли, 
мо ра се при зна ти да је та ствар ле па” („Ту ча око цар ства веч ног 
ле да”, Вре ме, 10. 10. 1937).

Ре ше ње со ци јал ног пи та ња би ло је стал ни пред мет па жње  
Ми ло ша Цр њан ског. У Ен гле ској и Шкот ској он от кри ва два со ци
јал на ли ца по рет ка: дру штве ну бе ду на јед ном и бо гат ство и про
спе ри тет на дру гом. Не за ви сно од тог за па жа ња, он се у том тек сту 
пред ста вљао као пра ви ан гло фил. Од ба цу је све пре у зе те пред ста
ве о хлад но ћи, оча ју и до са ди Ен гле ске. „Бри та ни ја је ве ли ка, не 
са мо као си ла, бо гат ство, ин ду стри ја не го и као кул ту ра, па мет, 
ду ша” („У гра ду Ма ри је Стју арт”, Вре ме, 30. 8. 1937).

На Ислан ду, та ко ђе, ни је ис ко ре ње но си ро ма штво ни те жак 
жи вот. Ме ђу тим, у Нор ве шкој је со ци јал на прав да пре ма ни жим 
сло је ви ма дру штва на ви со ком ступ њу. Власт со ци ја ли ста у тој 
зе мљи не ис кљу чу је при ват ну ини ци ја ти ву. У раз го во ру с глав ним 
уред ни ком Ar be i der Avi se na он са зна је да је нор ве шки рад ник ин
ди ви ду а ли ста и да ни кад не ће би ти бољ ше вик, а Со ци ја ли стич ка 
пар ти ја је по ди гла жи вот ни стан дард рад ни ка и без фа ши зма. 
Цр њан ски за па жа да су Нор ве жа ни „је дан свет за се бе”, али сви 
за јед но „чи не јед но нео бич но дру штво”. У трам ва ји ма се де за јед но 
да ме и рад ни ци. „Со ци ја ли стич ка Нор ве шка бо га та је, без бри жна 
и при јат на” („Трон дјем у Нор ве шкој”, Вре ме, 30. 9. 1937).

У вре ме по се те Швед ској, на вла сти је би ла Со ци ја ли стич ка 
стран ка. Рад нич ка кла са у тој зе мљи има оси гу ра ње „пр вог ре да”, 
а у Сток хол му уни вер зи тет да је нај си ро ма шни јем ђа ку све што 
му је по треб но за сту ди ра ње. Швед ска је, твр ди, нај сре ђе ни ја зе
мља у Евро пи. У њој не ма не за по сле но сти. Се љач ке по ро ди це већ 
два ве ка да ју ше фо ве пар ти ја и ми ни стре. Швед ска је оства ри ла 
со ци јал но бла го ста ње (М. Пут ник, „Кра љи ца се ве ра”, Сток холм, 
Вре ме, 26. 5. 1936).

И Дан ска је зе мља ко ја је успе шно ре ши ла со ци јал но пи та ње. 
У њој се одр жа ва ју из бо ри из ме ђу кон зер ва ти ва ца, со ци ја ли ста и 
ко му ни ста, „без кр ви и без раз би је них гла ва”. Она жи ви у зна ку 
зе мљо рад нич ког жи во та и со ци ја ли зма. Је дан на чин фи нан си ра ња 
умет но сти, упи сан у тек сту „На мо ру пи ва пли ва ју ста ре грч ке 
бо ги ње”, от кри ва не са мо вред ност уста но ве до на тор ства у кул ту
ри не го и успе шност гра ђан ског дру штва. Реч је о јед ном фа бри кан
ту пи ва ко ји је ма ли на мет на сва ку фла шу пи ва усту пио др жа ви 
за по тре бе му зе ја (Вре ме, 14. 3. 1937). 

Ко нач но, ово пу то ва ње по зе мља ма Се вер не Евро пе ба ца све
тло и на пи шче ва схва та ња од но са чо ве ка и при ро де. Дво стру ки 
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је иза зов при ро де: ње на ле по та је нео пи си ва, али и ње на бор ба с 
чо ве ком је веч на. На да ле ком се ве ру Евро пе, у „сим фо ни ји ле да, 
во де и не ба”, све се чи ни ло „као не ка фан та стич на бај ка о чо ве ку, 
о ње го вој хра бро сти и смр ти”. У бор би чо ве ка с цар ством ле да, 
сви зе маљ ски по сло ви из гле да ју ни штав ни и пра зни. Спо ме ник 
Амунд зе ну, оста ци екс пе ди ци је ге не ра ла Но би ла – све су то ко сти 
хра брих љу ди „ко ји су уми ра ли за ре зул та те на уч них ис пи ти ва ња, 
а ти ре зул та ти су уз ви ше ни ји од свих дру гих ре зул та та ко је да је 
еко но ми ја, умет ност или по ли ти ка” („У цар ству веч ног ле да”, Вре
ме, 7. 10. 1937).

На Шпиц бер ге ну, Цр њан ски је осе тио сву „ве ли чи ну чо ве ка”. 
Су срет с бес крај ном мо дром пра зни ном и пу чи ном ни је ра ван 
ни јед ном ра ти шту. Оста ци не ста лих екс пе ди ци ја из гле да ју као 
не ка ве ли ка по бе да, „као ве сни ци три јум фа чо ве чан ства”. У тим 
не пре ста ним бор ба ма чо ве ка с ле дом (при ро дом) он на ла зи до каз 
да је де ло чо ве ка из над ње го вог ми шље ња. „Пред на шим бро дом 
про сти рао се бес крај ле де ног ћу та ња. Ми сли су нам са мо ле те ле 
да ље. Оно што сам по ми слио та мо би ло је: да је зна чај ни је де ло од 
ми сли (под ву као З. А.), зна чај ни је је би ти чи стач ци пе ла у јед ној 
екс пе ди ци ји, не го и нај у зви ше ни ји ми сли лац ко ји у то плој со би 
раз ми шља о Се вер ном По лу” („Тра гом Амунд зе на, Но би леа и 
не срећ ног Ан дреа”, Вре ме, 20. 10. 1937).

Ово ан тич ко на сле ђе, да је pra xis из над the o rie, са мо је део 
жи вот не фи ло зо фи је Ми ло ша Цр њан ског. Тај ис каз је, као и низ 
дру гих, ви ше по сле ди ца тре нут ног ус хи ће ња у ко ме је чак ре ал ни 
жи вот по стао ко ми чан, а по ли ти ка из гу би ла сва ку вред ност.

Ка ко свет из гле да сме шан та мо на Се ве ру! По ред ве сти о ру
ским ави ја ти ча ри ма, о екс пе ди ци ја ма, о уз ви ше ној бор би љу ди са 
ле дом, са ма глом, са по лом, до ла зе и ве сти о бе сти јал ним су ко би ма 
у по ли ти ци и це ли го во ри не ких европ ских ве ли чи на ко је се по на
ша ју као клов но ви („Код оста та ка ае ро дро ма ге не ра ла Но би ле”, 
Вре ме, 19. 10. 1937).

Цр њан ски, ко ји је с то ли ко жа ра пи сао о по ли тич ким зби ва
њи ма, иде о ло шким ста но ви шти ма, на род ним во ђа ма, на је дан пут 
све то ква ли фи ку је као „сме шно”. Али то је још јед на по твр да на ше 
хи по те зе о ње го вој не по сто ја но сти као по ли тич ког пи сца, и висо
ког сте пе на за ви сно сти ње го вог по ли тич ког ми шље ња од тре нут не 
си ту а ци је и ду шев ног ста ња. Чи ње ни ца је да у оби ла ску не ко ли
ко зе ма ља са се ве ра Евро пе, он афир ма тив но пи ше о де мо крат ским 
вред но сти ма и ин сти ту ци ја ма. Ни тра га од то та ли тар не кри ти ке. 
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Ово нам го во ри да је си ту а ци о ни чи ни лац из у зет но ја ко де ло вао 
у на чи ну ње го вог по ли тич ког ми шље ња.

Различитоополитичкимслободама.Ка кав је био од нос 
Цр њан ског пре ма вред но сти ма и ин сти ту ци ја ма по ли тич ке сло
бо де у ме ђу рат ном раз до бљу? Он је об ја вљи вао опреч не ис ка зе о 
по ли тич ким сло бо да ма: од кри тич ких до афир ма тив них. Ти ста
во ви би ли су усло вље ни кон крет ним дру штве ним си ту а ци ја ма. 
Та ко, не где се сло бо да из јед на ча ва ла са анар хи змом, не где се хва
ли ла као му дар на чин упра вља ња др жав ним по сло ви ма, а ни је 
ма ли број оних оце на у ко ји ма се иро нич но пи ше о сло бо ди као 
по ли тич кој не мо ћи. 

На рат ном по при шту Шпа ни је, под ути ском кр ва вих об ра чу
на, Цр њан ски „от кри ва” сво је не ка да шње по ли тич ке илу зи је о 
по ли тич кој сло бо ди. Ли бе ра ли зам је, дру гим ре чи ма, илу зи ја са
мим тим што ни је за у ста вио про ли ва ње шпан ске кр ви. И не са мо 
про ли ва ње кр ви. У ана ли зи про па сти шпан ске мо нар хи је он твр ди 
да се При мо де Ри ве ра (пре 1931. го ди не – З. А.) су о чио са „ха о сем 
по лу де лих пар ла мен тар них пар ти ја” („За што је про па ла шпан ска 
мо нар хи ја”, Вре ме, 6. 6. 1937).

 На пу ту по Ве ли кој Бри та ни ји Цр њан ски кон ста ту је ја ло вост 
ли бе рал ног по ли тич ког ми шље ња и прак се за то што не ре ша ва 
со ци јал на пи та ња. У со ци јал ној и по ли тич кој ствар но сти ин те
ли ген ци ја „не ће, не мо же да уви ди ма ко ли ко то ту жно би ло, да 
жи ви мо у до ба су мра ка ли бе ра ли зма” („Им пре си је из Шкот ске”, 
Вре ме, 29. 8. 1937). Али у истом тек сту мо же се про чи та ти по хва
ла де мо крат ској штам пи Ве ли ке Бри та ни је. „Да би се чо век ди вио 
др жав ним ин сти ту ци ја ма ен гле ским, до вољ но је ре дов но чи та ти 
но ви не!”

 А не моћ или „су мрак ли бе ра ли зма” из ви ре из не спо соб но сти 
ове по ли ти ке да ре ша ва со ци јал на пи та ња, од но сно из не при ла го
ђе но сти но вој ин ду стри ја ли за ци ји и ње ним со ци јал ним по сле ди
ца ма. „Ли бе рал на Ен гле ска је као јед на див на, ста рин ска ме ло ди
ја за ухо, али она не ре ша ва со ци јал на пи та ња” („Ен гле ска рат на 
мор на ри ца упо сли ла је ма се бес по сле них”, Вре ме, 31. 8. 1937). По 
ње го вом ми шље њу, о со ци јал ним пи та њи ма тре ба да бри не за јед
ни ца, а не по је ди нац и ње го ве сло бод не ор га ни за ци је. Мо жда је 
ово нај бо љи при мер ам би ва лент ног ста ва Ми ло ша Цр њан ског 
пре ма по ли тич кој иде ји ли бе ра ли зма.

Три го ди не ра ни је, као уред ник Иде ја од ри цао је сва ку по ли
тич ку упо тре бљи вост „вод њи ка вог ли бе ра ли зма”, али из јед ног 
дру га чи јег кри тич ког угла. Тач ка ослон ца ње го ве су штин ске ре
зер ве пре ма ли бе ра ли зму би ла је идеј на и по ли тич ка од бра на ег
зи стен ци је Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ли бе ра ли зам је си но ним за 
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псе у до сло бо ду по је дин ца и по кра јин скопле мен ски пар ти ку ла ри
зам. Да је Цр њан ски раз у ме вао ли бе рал не иде је као дис фун цкио
нал не у од но су на моћ др жа ве, по твр ђу ју на ре ље фан на чин сле деће 
ре чи:

По тој му дро сти (ли бе рал ном ми шље њу – З. А.) др жа ва би 
би ла пре све га за то ту да бу де за лич ност удоб на. Она би би ла Је ли
сеј ско по ље за пе ри па те тич ка ше та ња и на гва жда ња по ли ти ча ра 
и би ра ча, стал на те ма пре пир ке „ин те лек ту а ла ца”, оп шта сво ји на 
свих на чи та них и не свр ше них ђа ка, до бро ћуд на за јед ни ца у ко јој 
сва ки мо же да игра ка ко му ћеф сви ра и у ко јој се ло ви ди сво ју 
сре ћу у сло бо ди ку ва ња ра ки је. Уз то бо жњу јеф ти но ћу, тр го ви не, 
са о бра ћа ја, пар ни че ња и су ђе ња. („На црт на ци о нал ног ску пља ња 
сна га”, Иде је, 1934).

Не по во љан суд о ли бе ра ли зму на го ве штен је у бо жић ном бро
ју Вре ме на из 1935. го ди не, („Бад њак бла же но по чив шег кра ља”), 
тврд њом о „на о па ком пој му сло бо де гла са ча” у та квом по рет ку 
вла сти. Уме сто „ла жног ли бе ра ли зма”, Цр њан ски се у сво јим увод
ни ци ма на стра ни ца ма Иде ја за ла же за је дан осо бен тип ко лек ти
ви зма, за др жав о твор ну иде о ло ги ју „на ци о на ли ста свих ни јан си”. 
У том раз до бљу, да кле, ње го ва кри ти ка ли бе ра ли зма би ла је мо
ти ви са на прин ци пом др жав ног раз ло га.

Па жњу ис тра жи ва ча, ме ђу тим, при вла че ис ка зи „ла жни ли
бе ра ли зам” и „на о па ки по јам сло бо де гла са ча”. Та кви ис ка зи упу
ћу ју на за кљу чак да он раз ли ку је рђа ву прак су и не ка кав не из ви
то пе рен по јам ли бе ра ли зма, не ка кав „иде ал ни тип”. Афир ма ти ван 
став пре ма ли бе рал ним иде ја ма у тек сто ви ма Цр њан ског мо же се 
про чи та ти, за чу до, те исте 1935. го ди не, за тим 1937, ка да пу ту је 
по европ ским зе мља ма, а на ро чи то по сле Дру гог свет ског ра та, у 
тек сто ви ма пи са ним за El Eco no mist.

У тек сту о кра љу Алек сан дру, као по се бан пе да го шки ква
ли тет у раз во ју мла дог кра ље ви ћа, ис ти че чи ње ни цу да је ње гов 
отац, краљ Пе тар, пре вео де ло Џо на Стју ар та Ми ла О сло бо ди (On 
li berty). То је „пр во по гла вље јед не ве ли ке би о гра фи је”. Не ко ко 
ко ре ни то и до след но од ба цу је ли бе ра ли зам ни ка да не би мо гао 
на пи са ти та кву по хва лу.

Да Цр њан ски не ма јед но сме ран став пре ма ли бе рал ном си
сте му вред но сти, по твр ђу ју и ње го ве ре флек си је о по ли тич кој 
исто ри ји Ислан да и ствар но сти Нор ве шке. Ислан ђа ни су осно ва
ли пар ла мент 930. го ди не, и без хри шћан ства су до бро зна ли шта 
је сло бо да, мо рал и прав да. „У јед ној про ва ли ји из ме ђу огром них 
сте на већ го ди не 930. по чео је да се са ста је са бор Ислан ђа на, нај
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ста ри ји пар ла мент на све ту. Би ли су па га ни. Али и без хри шћан
ства они су има ли ви сок по јам сло бо де, прав де, мо ра ла” („Ви кин ги 
и Скал ди на Ислан ду”, Вре ме, 4. 9. 1937). Исте го ди не, у Нор ве шкој, 
у то ку из бор не утак ми це за пар ла мент, Цр њан ски раз го ва ра с глав
ним уред ни ком ли ста Со ци ја ли стич ке пар ти је „Ar be i der Avin sen” 
(та ко тран скри бо ва но, З. А.) и ње гов по здрав ју го сло вен ском чи
та о цу не цен зу ри ше: „По здра вљам на род ју го сло вен ски и же лим 
му да ра ди на де мо кра ти ји и кул ту ри, а на до бро му дрог и де мо
крат ског раз вит ка свих на ро да у Евро пи” („Со ци јал но пи та ње и 
сек су ал но пи та ње”, Вре ме, 25. 9. 1937). Не ма сум ње да би не ки 
ор то док сни ан ти ли бе рал за о би шао по здрав глав ног уред ни ка ли
ста нор ве шких со ци ја ли ста.

Раз ли чи ти ста во ви Цр њан ског о по ли тич ким сло бо да ма као 
су штин ски ва жним за де мо кра ти ју по ка зу ју да он не од ба цу је вред
ност по ли тич ке сло бо де. Не где уви ђа не моћ сло бо да у спре ча ва њу 
ра то ва, не где сло бо да ни је у ста њу да ума њи су ко бе и на ци о нал не 
се па ра ти зме (Кра ље ви на Ју го сла ви ја) не где не ре ша ва со ци јал на 
пи та ња, али на Ислан ду хва ли пар ла мент стар хи ља ду го ди на, у 
Бри та ни ји не ма сло бо де ако не ма сло бо де штам пе. Хва ли пре вод 
Ми ло вог де ла О сло бо ди, кра ља Пе тра.

ОдемократијипослеДругогсветскограта.Нај до след ни ја 
афир ма ци ја пар ла мен тар них ин сти ту ци ја и ли бе рал них вред но сти 
у тек сто ви ма Ми ло ша Цр њан ског на ла зи се на стра ни ца ма ли ста 
El Eco no mist, ко ји је из ла зио у Ар ген ти ни под уред ни штвом Ми
ла на Сто ја ди но ви ћа. Жи вот у ен гле ским по ли тич ким окол но сти ма 
ни је мо гао да ми мо и ђе ње го ву по ли тич ку ми сао. Он са свим тач но 
из два ја ин сти ту ци ју по де ле вла сти као су штин ску ка рак те ри сти
ку пар ла мен тар ног по рет ка. „Бри тан ски пар ла мент на шао је кључ 
му дро сти у тој про ме ни пар ти ја ко је се сме њу ју му дро, без ин ци
ден та, сва ких че ти ри или пет го ди на, на из бо ри ма” (Ми лош Цр њан
ски, „Кри за бри тан ског со ци ја ли зма”, El Eco no mist, 23. 9. 1960). 
Слич но и у тек сту о Шарлу де Го лу. „У Ве ли кој Бри та ни ји ни је 
по пу ла ран онај ко ји ума њу је уло гу ин сти ту ци је пар ла мен та ри зма” 
(„Де Гол ви ђен очи ма Бри та на ца”, 20. 10. 1962). У та квом ти пу 
вла сти у ко ме је сме њи вост вла де ле гал на, не по сто је „де фи ни
тив не” по ли тич ке по бе де, а сло бод ни, не по сред ни из бо ри са мо су 
на чин да се про ве ри ва ља ност по ли ти ке вла де. Сви гра ђа ни има
ју прав ну мо гућ ност да би ра ју ше фа др жа ве на че ти ри го ди не, а то 
прак тич но зна чи да јав но ми шље ње има огром ну уло гу у по ли тич
ком жи во ту зе мље („Ке не ди или Ник сон? Шта ми сле Ен гле зи?”, 
El Eco no mist, 28. 10. 1960). Нај зад, вред ност пар ла мен тар ног си сте
ма огле да се и у то ме што „спре ча ва би ро кра ти ју да ту ри свој нос 
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у лич ну сло бо ду сва ког чо ве ка” („Под мла ђи ва ње кон зер ва тив не 
пар ти је”, El Eco no mist, 19. 10. 1955). 

У вре ме ну по сле Дру гог свет ског ра та, о де мо крат ским ин сти
ту ци ја ма и вред но сти ма Цр њан ски пи ше афир ма тив но. У ње го вим 
тек сто ви ма пи са ним за El Eco no mist не ма по ли тич ког скеп ти ци зма 
пре ма де мо крат ском по рет ку. Сви со ци јал ни сло је ви укљу че ни су 
та ко да све кла се ен гле ског дру штва има ју по ве ре ње у де мо кра ти ју.

Ме ђу тим, у Ем ба ха да ма, ка да пи ше о де мо кра ти ји он ову реч 
ста вља под на вод ни ке. Та ко ка да раз два ва ју ди пло мат ско осо бље 
у Ли са бо ну пред пут у Лон дон јед на гру па је „де мо кра та”, а дру га 
је при ста ли ца Сто ја ди но ви ћа (књи га 4, стр. 26). Дру ги пут ка да 
пре ба цу је Си мо ви ћу да Чер чил на сто ји да у стра ним др жа ва ма, 
по сред ством „де мо кра ти ја”, сме сти сво је љу де ме ђу пар ла ман тар
не пар ти је (књи га 4, стр. 61). Ови на вод ни ци тре ба да зна че да је то 
де мо кра ти ја са мо по име ну.

У схва та њу по ли тич ке сло бо де, пре пли ћу се код Цр њан ског 
кри тич ки и афир ма тив ни ис ка зи. Оце не о ла жном и истин ском 
ли бе ра ли зму са мо су на го ве ште не, без ши рег раз ма тра ња пој мов
не раз ли ке. У тре ну ци ма ка да је, по ње го вом уве ре њу, тре ба ло 
бра ни ти др жа ву Кра ље ви не Ју го сла ви је, ин ди ви ду ал на сло бо да 
и ње на пар ла мен тар на за шти та се ума њу ју. При ли ком бо рав ка у 
де мо крат ским европ ским др жа ва ма, пре ђа шњи по ли тич ки суд 
би ће из ме њен у ко рист сло бод них из бо ра, сло бод не јав но сти, пар
ла мен та. Све те идеј не и са знај не осци ла ци је у схва та њу ли бе ра
ли зма мо гу се опет об ја сни ти у кљу чу већ уо че не пре вла сти по
ли тич ких ин те ре са и не по сред ног до жи вља ја М. Цр њан ског над 
ње го вим ра ци о нал ним ми шље њем.

По сле по вра та ка у Ју го сла ви ју 1965. го ди не, рет ка пи та ња 
но ви на ра ти ца ла су се ње го вог по ли тич ког ми шље ња (Ис пу нио 
сам сво ју суд би ну, 1994). По зван да ка же не што о по ли ти ци и де мо
кра ти ју у Ју го сла ви ји, Цр њан ски тач но за па жа да се ов де сви „ба ве, 
ве ћи ном са мо по ли ти ком” и да не би шко ди ло ма ло ин те лек ту ал
ног пе си ми зма (1971). А оно што је ре као о де мо кра ти ји у СФРЈ, 
до каз је и ње го вог по ли тич ког ка рак те ра: „Ако се де мо кра ти ја 
раз у ме као ви ше пар тиј ски си стем он да је у Ју го сло ви ји не ма. Ако 
је раз у ме те као при ти сак ши ро ких ма са, он да је има”. До вољ но 
од не ко га ко је био про скри бо ван као ан ти де мо кра та и ре ак ци о нар.

Да је имао да ра за по ли тич ко ми шље ње по ка зу ју и од го во ри 
у ко ји ма се раз ма тра про ме на у упо тре би по ли тич ких сред ста ва 
и по ли тич кој све сти то ком вре ме на. Та ко, твр ди да је вре ме на си ља 
као сред ства у по ли ти ци про шло. „Ни је да нас вре ме за ре во лу ци
је, да иза ђе те на ули це, по диг ни те ба ри ка де и спрем ни сте да 
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по ги не те. Сло бо де се до би ја ју си сте мат ски, де це ни ја ма, док успе 
оно што је би ло ус кра ћи ва но пре то га” (1972). 

 Закључнаоцена.Са да мо же мо да од го во ри мо на пи та ње: 
да ли је Цр њан ски био про тив ник де мо кра ти је? Ва жно је раз ли
ко ва ње из ме ђу опи си ва ња и оце њи ва ња по ли тич ке ствар но сти из 
слу жбе не по зи ци је и лич них ста во ва о де мо кра ти ји и то та ли та
ри зму. Та ко ђе, у не ко ли ко де це ни ја од 1925. до 1940. и по сле 1945. 
го ди не, Цр њан ски у раз ли чи тим лич ним си ту а циј ма и дру штве
но исто риј ским при ли ка ма, пи ше о (не)де мо крат ским вла сти ма, 
лич но сти ма и до га ђа ји ма. Он их опи су је, а по не кад и вред ну је, 
за пи су је и сво је ко мен та ре. Па жњу при вла чи из раз „да на шња де
мо кра ти ја” у ње го вим тек сто ви ма. Овај из раз не су мљи во су ге ри ше 
за кљу чак да Цр њан ски у свом кри тич ком ми шље њу о де мо кра
ти ји има у ви ду, пре све га, рђа ву прак су, а ма ње де мо кра ти ју као 
си стем по ли тич ких ин сти ту ци ја. Да је о та квој кри ти ци реч, по
твр ђу ју они тек сто ви у ко ји ма афир ма тив но пи ше о по ли тич ким 
мо гућ но сти ма де мо кра ти је. Ако при хва ти мо прет по став ку да су 
ти по сред ни су до ви о во ђа ма то та та ли тар них др жа ва би ли тач ни, 
оста је чи ње ни ца да по је дин ци че сто ме ња ју на чин свог по ли тич
ког по на ша ња, би ло због но вог зна ња о до га ђа ји ма или из ме ње ног 
ин те ре са, или пак због ду шев ног ста ња. Чи ње ни це овог ис тра жи
ва ња по ка зу ју, ка да се по ву че раз ли ка из ме ђу слу жбе них из ве
шта ја, но ви нар ског опи са и лич них ста во ва, ко ли ко су оп ту жи ва
ња, осу де и кри ти ке Цр њан ског за сим па ти је пре ма то та ли тар ним 
си сте ми ма би ле нео сно ва не.

Цр њан ски ни је раз у ме вао де мо кра ти ју као јед на кост усло ва, 
ни ти као ин сти ту ци о нал ни аран жман од лу чи ва ња. Ње гов од нос 
пре ма де мо кра ти ји био је по ме шан: 1) скеп ти чан, а из во ри ше та квог 
од но са мо же се из ве сти из фор ма ли стич ког од ре ђе ња кључ не де
мо крат ске вред но сти – вла да ви не на ро да. Пра во ве ћег бро ја у де
мо кра ти ји иза зи ва ло је од бој ност свих ми сли ла ца ели те, а и са ми 
те о ре ти ча ри де мо кра ти је су упо зо ра ва ли да ве ћи на не мо ра би ти 
кри те ри јум исти не и пра вич но сти. Још је Алек сис де То квил ука
зи вао на мо гућ ност ти ра ни је ве ћи не у де мо кра ти ји, што је исто риј
ско ис ку ство на тра ги чан на чин по твр ди ло. То је, за пра во, те мељ
ни па ра докс де мо кра ти је: на род је су ве рен, од лу ке се до но се у име 
ве ћи не, а по је дин ци на ин те ре сно хе те ро ген на чин (не) пар ти ци
пи ра ју у су ве ре ни те ту и од лу чи ва њу. „Што се ме не ти че, чи ни ми 
се сме шна сва ка де мо кра ти ја, ко ја има илу зи је о на ро ду” (Ирис 
Бер ли на, 1931: 261). То по твр ђу ју из ра зи као што су: „Де мо кра тија 
је кон фу зна” „Де мо кра та не ви ди да ље од свог но са”; 2) по хва лан, 
ка да је реч о вред но сти не за ви сно сти, уста но ва ма пар ла мен та и 
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сло бод не ре чи у зе мља ма Се вер не Евро пе.Ка дапи ше о Кра ље ви
ни Ју го сла ви ји и Се вер ној Евро пи, не ма ста во ве про тив о за бра ни 
раз ли чи тих по ли тич ких опре де ље ња, не ма за ла га ња за уки да ње 
по ли тич ког и ме диј ског плу ра ли зма. Хва ли де мо крат ску штам пу 
у Фран цу ској: „Њен рад про тив Не мач ке је сја јан, не ве ро ват но 
тач но ви де у че му је не мач ко пи та ње” (Пу то пис, Па риз, 11); 3) кри
тич ких оце на о де мо кра ти ји, пар ла мен та ри зму, марк си зму и ко
му ни зму има, али не ма ан ти де мо крат ских ста во ва. Кри ти ка не ких 
де ло ва де мо крат ског по рет ка (штам пе) ни је не га ци ја си сте ма де мо
кра ти је. Уо ста лом, по јам де мо кра ти је ме ња зна че ња у за ви сно сти 
од дру штве но и сто риј ске си ту а ци је и кон крет ног дру штва. А број ни 
ми сли о ци уо ча ва ју не ке про бле ме де мо кра ти је ко ји су нео т кло њи
ви. Бер транд Расел, на при мер, твр ди да је „за вист осно ва де мо
кра ти је”, да је под пла штом јед на ко сти про ши рен ра спон за ви сти 
(сва ко сва ком за ви ди у ра зним обла сти ма жи во та). За тим по сто ји 
тен ден ци ја сла бље ња ау то ри те та вла сти, сла би вр ли на ди сци пли
не и по слу шно сти за то што ја ча ин ди ви ду а ли стич ко схва та ње 
жи во та.

За од го вор на по ста вље но пи та ње мо же се упо тре би ти је дан 
вид ком па ра тив ног по ступ ка. У те о риј ском ми шље њу о де мо кра
ти ји утвр ђе ни су кри те ри ју ми за раз ли ко ва њеде мо крат ског, ан
ти де мо крат ског, не де мо крат ског и то ра ли тар ног ми шље ња и де
ло ва ња. Ка рак те ри сти ке де мо крат ског ми шље ња и по на ша ња су: 
то ле ран ци ја дру га чи јег ста ва, сло бо да по ли тич ког ор га ни зо ва ња, 
по што ва ње нор ма тив ног по рет ка, пра во на кри ти ку, по др шка плу
ра ли стич ким ин сти ту ци јама, мир но ре ша ва ње су ко ба. Не де мо
крат ска ми сао и по на ша ње се ис по ља ва у окви ру ви ше стра нач ког 
по ли тич ког си сте ма, а пре по зна је се кроз не по што ва ње лич них и 
дру гих сло бо да али не и за бра на ма, за ла га њем за ја чу кон тро лу 
јав ног ми шље ња, по др шком огра ни ча ва њу на чи на ин фор ми са ња, 
кри ти ком у јед ном прав цу, би ло вла сти би ло опо зи ци је.

Карак те ри сти ке ан ти де мо крат ског ми шље ња и по на ша ња 
ак ци је су про тив ви ше пар тиј ског си сте ма, стро га кон тро ла ме ди
ја, не кри тич ност пре ма упо тре би си ле у дру штву, се лек ти ван од
нос пре ма лич но сти ма у јав но сти. Од ан ти де мо крат ске ми сли до 
до то та ли тар не прак се са мо је је дан ко рак. Кључ на обе леж ја тота
ли тар ног ми шље ња и де ло ва ња су ап со лу ти за ци ја др жа ве са јед
но пар тиј ском вла да ви ном или у об ли ку лич не дик та ту ре, упо тре
ба фи зич ке си ле пре ма про тив ни ци ма, суд ски про гон про тив ни ка, 
стро ги над зор над кул ту ром и ме ди ји ма (Авра мо вић, 1998, 2000, 
2002, три књи ге о де мо кра ти ји).

Ка да има мо у ви ду ана ли зи ран од нос Цр њан ског пре ма де мо
крат ској и то та ли тар ној ствар но сти европ ског ме ђу рат ног раз до бља, 
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као и те о риј ске кри те ри ју ме за раз ли ко ва ње ова два по ли тич ка 
об ли ка ми шље ња и по на ша ња, мо же мо да за кљу чи мо да ни је био 
ан ти де мо крат ска лич ност, а још ма ње при ста ли ца то та ли та ри зма. 
Ни је се за ла гао за по ли тич ку дис кри ми на ци ју, ни ти за за бра ну 
по ли тич ких пар ти ја и ме диј ских сло бо да. По што вао је нор ма тив
ни по ре дак сва ке др жа ве. Ње го ва по ли тич ка ми сао и по на ша ње 
ни су би ли „чи сти”, као што то ни је ни код јед ног по ли тич ког су
бјек та. У слу жбе ним из ве шта ји ма и са мо стал ним ста во ви ма о 
ин сти ту ци ја ма, по ли тич ким лич но сти ма, до га ђа ји ма и вред но
сти ма то ком пе де сет го ди на свог жи во та, очи глед не су по ме ша но
сти не ких ка рак те ри сти ка де мо крат ског и не де мо крат ског на чи на 
ње го вог јав ног ми шље ња. Али не ма прак тич ног ан ти де мо крат ског 
и то та ли тар ног за ла га ња. Ње го ва јав на ми сао, у ра спо ну од по ла 
ве ка жи во та, пре те жно је на стра ни де мо крат ских ин сти ту ци ја. 
Ни је ко ри стио на сил на сред ства у свом де ло ва њу ни ти је по др жа
вао упо тре бу овог ме то да у по ли тич ком жи во ту. Са свим је из ве сно 
да ни је био про тив де мо крат ских ин сти ту ци ја. А про тив од ре ђе
них лич но сти, де ло ва ња, си ту а ци ја – да. То је за кључ на тврд ња 
овог ис тра жи ва ња.




