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СЛУ ТОВ СИ ВЕ ЗО НЕ НЕ БА И ПУ СТО ЛОВ  
ОТ МЕ НОГ СР ЦА ИЛИ ТИ МИ ЛОШ ЦР ЊАН СКИ  

НА РУ БУ ДО ПУ ШТЕ НОГ ЧЕ МЕ РА И ТУ ГЕ
1.

Три де це ни је иза об ја вљи ва ња Ли ри ке Ита ке из су ма гли це Лон до на (1949) за ко тр-
ља ле су се две ре че ни це Ми ло ша Цр њан ског: Ја ве ру јем да је мој жи вот по ква рио 
то ко ве мо је ли те ра ту ре. Жи вео сам не срећ но и гор ко, до дао бих. Не, пр ву ре че нич ну 
сум њу от кло нио је сам жи вот, баш та ли те ра ту ра је уз диг ну ти ак це нат срп ске књи ге, 
срп ске мо дер не осе буј не ум но сти и гла са, и за вре ме ис пред. Исти на да му је жи вот 
био не срет но на хе рен, сто ји. Му ши ча во су га пра ти ле не срећ но скро је не окол но сти, 
сре ћом, ли те ра ту ра му је би ла је ди но при бе жи ште. Ње го ве ме лан хо лич не бо је, аква-
рел ним и суп тил ним пи са њем, оста ће као им пре сив но уме ће са екс це сно фи ним 
ма ни ри змом ко ји пле ни и очи чи ни ви дљи ви јим на ду шев ном ли цу. Он је ари сто кра-
та срп ске књи жев но сти без удво рич ких ла ке ја. Жи вот га је ши ка ни рао, али он се ни је 
дао за гу би ти у су мрач ним ка та ком ба ма ствар но сти у чи јим су мрач ји ма је имао пе тљу 
да пи ше ср цем от ка че ног нер ва. Ли ри ка Ита ке1 је ње гов дра мат ски слу чај, ин ти ма 
ис пи са на на из во ли те го спо до и ка ко вам дра го, ин ти ма ин ти мом ба че на у ли це, та 
лир ска ша ка пе ска из 1919. го ди не и да нас шкри пу та во све тлу ца у точ ку срп ске књи-
жев но сти без об зи ра на вре мен ске обр та је, го ди не у од ми ца њу тој ли ри ци да ју све 
сјај ни ји гланц. Ма ко ли ко да је жи вео гор ко, а ства ра лач ки при бра но и от ме но, сво ју 
жи вот ну фар бу ма ни фе сто вао је ре бе ли јан ством, вр ло ра зло жном по бу ном ко ја је 
има ла мер ни тро пар спрам све ца у су о ча ва њу. Оста ви мо се ми ис пра зног фи ло зо фи-
ра ња, ве ли ка ли ри ка је сте кре пље ње ду ше, не што ме лем но што ти за ла зи у ми сли ма, 
чи ме се ду хов но уми ваш, а Ми лош Цр њан ски ис пи са ном по ја вом то и је сте, ме лем 
пи сац. Лу цид но је за пи сао А .Г. Ма тош: Жи вот је нео зби љан, умјет ност је озбиљ на. 
Жи вот је кра так, умјет ност је ду га.2 Се тан и го рак Цр њан ски је обо је ним пси хо-сли-
ка ма из ре че них по бу на ра све тља вао и соп стве ни не мир. Ве ру је му се, за то што се 
из ра на здао да соп стве ну ме лан хо ли ју уси ја ра зу мом и ис пе ва чи стим то ком све сти 
та ко ја сно да са мим со бом осен чи и оне ко ји ће га чи та ти. Не где, са да већ дав не 1928. 
го ди не Ми лан То кин у су мрач ној ти ха но сти рав ни чар ске ва ро ши за пи су је у свом 
Днев ни ку: Се дим сам у со би, за па лим лам пу, ма да је на по љу још дан. Ве тар тро мо се 
кре ће. Чи там Днев ник о Ча р но је ви ћу. Пи та ћу Цр њан ског да ли је и он па тио док је био 

1 Ми лош Цр њан ски: Ли ри ка Ита ке – С. Б. Цви ја но вић, Бе о град 1919.
2 А. Г. Ма тош: Есе ји – Но лит, Бе о град 1965.
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млад...? И те ка ко је па тио, ис пи сно је бе ле жио вар ке а ту жан је жи вот на све ту, свуд, 
умео је пат њи на реп ста ти, у ми сли ма јој за ва ра ти траг и на пре ва ру је при ве сти хар-
ти ји да на њој бле ди ко зим ски дан / у стра ху. То ки на је у тре нут ку за пи си ва ња те упит не 
на ме ре при те за ла не ка ква ту га за ко ју је, опет, за пи сао ка ко не тре ба јој по пу сти ти, 
тре ба се од ње бра ни ти. Цр њан ски је упра во пи са њем сен чио сво ју оса му, а не ма ства-
ра ња без оса ме, пи са ње је те ра пи ја – моћ жи вље ња, отво ре на сме лост ду шев ног ма р-
ки ра ња; пи сац ко ји ту пе тљу ни је раз ве зао баш и ни је пи сац, пре ће би ти до ко ни фо-
ли рант се бе са мог. Чим ба циш по глед на пр ву ре че ни цу Цр њан ског све ти ја сно би ва. 
Он је сав у за ро ну пси хе. Оту да и да нас пу но то га раз го вор ног и ду шев но ле ко ви тог 
за ти чеш у ње го вим сти хо ви ма, на ро чи то оним ра ним ви дов дан ским под на сло вом 
Ли ри ка Ита ке као и ле ко ви то упе ча тљи вим се квен ца ма Днев ни ка о Чар но је ви ћу пред 
чи јим ре че нич ним ре пли ка ма за ста јеш у ћут њи пре би ра ју ћи ко јој ћеш се се ни при-
во ле ти? Ви зан тиј ска ду шев на мо дри на у пле ти ву ноћ них са зве жђа све та ши ри се као 
све тло сни прах Днев ни ком о Чар но је ви ћу. Цр њан ски је спрам жи вот них ре а ли ја бу дан, 
он у ре чи том осли ка ва њу ви до круг ни фе њер ни пре ко да на не га си, и но ћу му је при 
све сти док бо ја ма на та па сло ва за ре чи у ви тра жу опи сног хра ма, пи сац не и мар. Ни је 
он слу чај но на мо мен те сти хом раз блу дан. Не мо же се ре ћи да је био не ма ран спрам 
са др жај ног ак цен та бун тов ног ро ман ти ча ра, чи је ће вр ца во сти он ве што укр шта ва ти 
у соп стве ном пре зен ту, ма ре ћи та ко Ђу ру Јак ши ћа и мла ђах не илу зи је Бран ка Ра ди че-
ви ћа, а тек Ла зу Ко сти ћа, не за о би ла зе ћи ни сим бо ли сте Па ри за и фу ту ри сте Ру си је. 
Цр њан ски је на ги њао Јак ши ће вим сли кар ским бо ја ма, оту да ваљ да и тај ро ман ти чар-
ски дах у ре чи том пул су ње го ве мо дер не. Па риз му је био оп се нар ски у ду шев ном 
џе пу ра не мла до сти, Па риз му се при ви ђао и у Бе чу, а ни је га за о би ла зио ни у То ска ни, 
Па риз. Не мо же се ка за ти да ни је ослух нуо и ону стра ну осо бе не пе ва ни је ко ју су у 
тро у глу пот пи си ва ли Раст ко Пе тро вић, Ра де Дра и нац и Ду шан Ва си љев о ко ји ма је 
по че сто шла гвор ти рао са То до ром Ма ној ло ви ћем. 

Цр њан ски ће, а то се ја сно да је ви де ти у Ли ри ци Ита ке, са ла ко ћом упе ча тљи ви 
де таљ у пе сми ре френ ски за ко тр ља ти до ла ви не ко ја се ду го и не ка ко сли ко ви то за-
др жа ва у па ме ти. Умео је, као рет ко ко ји пе сник, мај стор ски из дво ји ти ре чи бо јом у 
се ћа њу: јо р го ван ско не бо, ми рис ба гре ма бе лог у цве та њу ка да му се у при ви ђе њу 
ја вља тре шња за ви чај на и да је, раз у ме се, би ла не ви на и тан ка. Ње гов пе снич ки фа зон 
имао је фи не су, то је озо не ри ја чи стог пул са и да ха, да не ка жем рит ма, ори ги нал за 
уз гла вље. Има се у Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку из 1852. го ди не реч ко ја би мо гла оп ста ти 
као су ви пе чат над по е ти ком Ми ло ша Цр њан ског, реч бли ска све ко ли ким слут ња ма 
ко ја у шест слов них зна ко ва гла си СЛУ ТОВ. Све је код Цр њан ског без остат ка, лу та ње 
и слут ња. Ми жи ви мо ту ње го ву Ита ку, она је и наш за ви чај но уклет усуд. Ње го ва лу-
та ња и слут ње има ју у пу ном ре флек су бо ју и ми рис, свој осо бе ни сфу ма то, ње го ве 
бли зи не је су пла ве и да ле ке, али ду шом до хва тљи ве и бли ско при сут не: Не ма мо ни чег. 
/ Ни Бо га ни го спо да ра. / Наш Бог је крв. Док је Ду шан Ва си љев гр мља ви ном пе снич ког 
ис ка за га зио у кр ви до ко ле на3 до тле је Ми лош Цр њан ски ис ти ха на спо ми њао бру тал ну 

3 Ду шан Ва си љев (1900–1924), књи жев ник, ро ђен у Ве ли кој Ки кин ди, мо би ли сан, био на фрон ту 
на Пи ја ви, где се раз бо лео. Умро у Ки кин ди. Пи сао пе сме, при по вет ке и дра ме. Пи сао је ли ри ку 
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ду шев ну и ма те ри јал ну чи ње ни цу: Наш Бог је крв. А да ни је та ко, ка ко би ина че би ло...?! 
Ње го ва фа та мор га на је у пу ном при ви ђе њу ухва тљи ва са се ном на бе лом зи ду пред 
чи јом ку ћом че ка ју тет ке и ма те ре оних ши ње ла огр ну тих је се њим ма гла ма ко ји ма су 
по врат не адре се дав но за гу бље не по ро вов ским ла ви рин ти ја ма Га ли ци је, и не са мо 
Га ли ци је... Цр њан ски је лу тао са ко фе ром ра за су тих књи га по ра зно ра зним квар ти-
ри ма као што су то чи ни ли Ро берт Лу ис Сти вен сон, Ф. М. До сто јев ски, Џек Лон дон, 
Мак сим Гор ки, утр ну ла би ми ру ка од да љег на бра ја ња. Цр њан ском је је ди но не бо 
уто чи ште и уте ха спрам свих бо ли и пат ње, је ди ни мо гућ ни до слух, из ван овог су ма-
ну тог све та, али он пи ше Ита ку.

Ци ти рам фраг мент из пред го во ра Дра го љу ба С. Иг ња то ви ћа на пи са ног за Днев ник 
о Чар но је ви ћу са раз ло гом спрам бе сми сла свих иде о ло ги ја; Ње го ве ис по ве сти је су 
ка зи ва ња јед ног за пре па шће ња и од бра не од ње га. И он је у све му то ме искрен. Али он 
је искрен и кад по сред но, са оп шта ва сле де ће: свет ни је ва љао, свет је тре ба ло ме ња
ти, људ ске од но се пре у ре ди ти, ду шу спа са ва ти; ово што је до шло, ме ђу тим, та гло
ма зна пат ња, та на бу ја ла крв, то ни је ме ња ње ни пре у ре ђе ње, то је зло на зло и га дост 
на га дост, то је бе сми сао ко ји из ти шта ња пре ла зи у бол.4

Цр њан ски је свом сти ху, ка ко и сам ка же, да вао чист об лик ек ста зе. Раз ја шња ва-
ју ћи пе снич ку ениг му у про це су бде ња над та ба ком хар ти је све до чи ка ко ства ра њем: 
По ку ша ва мо да из ра зи мо про мен љи ви ри там рас по ло же ња, ко ји су дав но, пре нас, 
от кри ли. Да да мо тач ну сли ку ми сли, што суп тил ни је! Да упо тре би мо све бо је, ле лу
ја ве бо је, на ших сно ва и слут њи. Све мо же би ти сле по и глу во, али људ ска ду ша не над, 
ре ци мо, сти хо ви ма ан зи скарт ним Ју го сла ви ји по свет но ис пи са ним: Иста је на ша псов
ка пр ва,/ нож и де вој ка на сред се ла / и стид до ма ћа. // Здра во, на ше обе сне же не! / Истом 
су су зом, бо лом и стра шћу / ко шу ље и свад бе нам из ве зе не. Ни је слу чај на на по ме на 
Ми ло ша Цр њан ског: Дав но је Берг сон оде лио пси хо ло шко вре ме од фи зич ког. За то је 
на ша ме три ка лич на, суп тил на, ма гло ви та као ме ло ди ја, По ку ша ва мо да на ђе мо ри
там, у ду ху на шег је зи ка, чи ји је из раз на ступ њу фељ то ни стич ких мо гућ но сти. 

Гре си су сву да око нас, ма ло би нам би ло три жи во та за по ка ја ње, и ка да смо срећ-
ни не ће нас ми мо и ћи ту га бол не ствар но сти са ко јом се ва ља су о ча ва ти: Све што сам 
во лео умр ло је ви чу ћи мо је име, а ја му не мо гу по мо ћи. Мно го пу та и име нам је без и-
ме но. То су те не мо ћи о ко ји ма у Ита ци пе ва Цр њан ски, са мо је све мир не про ла зан, 
све оста ло тро шно је и го то во очај но без гла сно и глу во. Над бо лом има вла сти, а та 
власт је све мир са мо као што и је сте у пе сми Успа ван ка.

2.

Ро је се над на шим гла ва ма обла ци, а на ше очи, без об зи ра на го ди шња до ба, увек 
не ка мо и не че му стра сно ле те, спрем не да угле да ју бо ју и ту исту бо ју при не су и уху 
за слу ће ни звук. Је се ње пу те ве су мор не огр ну ли смо на рас кр шћу украј сту бо ва мра-

бун том обо је ну. Са ра ђи вао у ча со пи си ма Ми сли и Срп ском књи жев ном гла сни ку. У об ја вље ној књи зи 
Пе сме, го ди не 1956. са бран је ње гов лир ски опус. 
4 Дра го љуб С. Иг ња то вић: Днев ник о Чар но је ви ћу или ни хи ли зам као упо зо ре ње, по го вор књи зи 
Ми ло ша Цр њан ског Днев ник о Чар но је ви ћу – Но лит, Бе о град 1992.
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мор них као у пе сми Мра мор у вр ту ока ме ње них се ћа ња. Да кле: Стих је на ша за не се
на игра чи ца, па сво је по кре те чи ни у ек ста зи. Сво ју ек ста зу пре тва ра у го ле по кре те. У 
ли ри ци то не што вре ди! Осло бо ди ли смо је зик ба нал ни око ва и слу ша мо ка ко нам он 
сам, сло бод но, от кри ва сво је тај не. Цр њан ски је за гле дан ду бо ко у се ћа ња сво ја, пом-
но их бе ле жи, ута па се у те бол не ми ри се, без око ли ше ња, у те ми ри се не ви но бе лих 
ру жа соп стве не оса ме у зби ва њу ко је тра је пре мре же но сло ви ма као у пе сми При ча. 
У ра ној мла до сти ту сам При чу из го ва рао са пу но сен зи бил ног ре шпек та, не са мо пре-
ма пи сцу, не го и за рад соп стве не ду ше у сми ре њу, та пе сма као да ме је се ли ла по 
стам бе ним квар ти ри ма оскуд ног на ме шта ја где би се за век што шта и за гу би ло, ис па-
ри ло у чај ним ми ри си ма ка ми ли це: Се ћам се са мо да је би ла/ не ви на и тан ка / и да јој 
је ко са би ла / то пла, као цр на сви ла / у не дри ма го лим. // И да је у на ма пре уран ка / за
ми ри сао ба грем бео. // Слу чај но се се тих не ве сео, / јер во лим: / да скло пим очи и ћу тим 
/ да јој се име на не мо гу се ти ти / ни кад ви ше. Ко ли ко ти ши не са тај ном го то во бе шум них 
сли ка, а тек ко ли ко жи вот ног ро ма на у том лир ском са жет ку. И би се ћа ње као да не би...

На мо мен те ме ли ри ка Ми ло ша Цр њан ског се ти на уз ви тла не раз о ре рав ни чар ских 
њи ва ви ђе не на сли ка ма Ми ла на Ко њо ви ћа.

Ва жни на вод Цр њан ског је сте да је ри там уну тра шња, а не спо ља шња ствар. А 
сам ри там је сте ек ста за. Ни је слу чај но тај исти пе сник ра но из ре као соп стве ну исти-
ну да је он се би са мом пре дак. и ка ко је ра но из гу био страх од смр ти. Он је сво ја оча-
ја ња рин ги шпи ли сао укруг као клов ни ја ду за ко мен ди ја ње, био је ма та дор оса мљен 
са бла сно спрам на ро гу ше них би ко ва. Сам у ко ри ди, оле, без стра ха. Ни ко за ње га не 
мо же ка за ти да ни је из бли за гле дао ру ме не те ре вен ке и па кле не ужа се. Об ја шња ва-
ју ћи Бог да ну По по ви ћу, уред ни ку Срп ског књи жев ног гла сни ка, уо чи штам па ња Су ма тре, 
из ме ђу оста лог, и свој пе снич ки ис каз, упри ли чио је, без збу ње но сти, ова ко: Осе тих 
јед ног да на, сву не моћ жи во та и за мр ше ност суд би не на ше. Ви део сам да ни ко не иде 
ку да хо ће и при ме тио сам ве зе, до сад не по сма тра не. Крај ме не су, то га да на, про ла зи
ли Се не гал ци, Ана ми те; срео сам јед ног свог до брог дру га, ко ји се вра ћао из ра та. Кад га 
за пи тах ода кле до ла зи, он ми ре че: из Бу ха ре! Ма ти му је би ла умр ла и ком ши је ње го ве 
бе ху је са хра ни ли. Не ко му је по крао на ме штај, код ку ће. Ни по сте ље, ве ли, не мам! А кад 
га упи тах ка ко је пу то вао, он ми ре че:

– Пре ко Ја па на и Ен гле ске, где су ме ухап си ли.
– Па шта ми слиш сад? – пи тао сам га.
– Не знам ни сам. Сам сам. Ти знаш да сам се био ве рио. Она је оти шла не куд. Мо жда 

ни је до би ја ла мо ја пи сма. Ко зна шта ће и она до че ка ти? Не знам ни сам шта ћу, мо жда 
ћу до би ти ме сто у не кој бан ци.

Све се то до го ди ло на ста ни ци у За гре бу. По сле сам ја сео у воз и от пу то вао да ље. У 
во зу је би ло пу но све та, на ро чи то вој ни ка, же на у ри та ма, мно го збу ње них љу ди. У во зу 
ни је би ло осве тље ња и ви де ле су се са мо сен ке. Ма ла де ца ле жа ла су, на по ду ва го на, око 
на ших но гу. Из ну рен ни сам мо гао ока да скло пим. Док су око ме не при ча ли, при ме тио 
сам да су ти гла со ви не ка ко те шки и да људ ски го вор, пре, ни је та ко зву чао. За гле дан у 
мрач не про зо ре, се ћао сам се ка ко ми је мој друг опи си вао не ке сне жне пла ни не Ура ла, 
где је про вео, го ди ну да на у за ро бље ни штву, Он је ду го, и бла го, опи си вао тај крај на Ура лу. 
Осе тих та ко сву ту бе лу, не из мер ну ти ши ну, та мо у да љи ни. По ла ко сам се на смех нуо. 
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Где све тај чо век ни је био! Се ћам се да ми је при чао о не кој же ни. Из ње го вог опи са за пам
тих са мо ње но бле до ли це. Он је не ко ли ко пу та по на вљао ка ко ју је та ко бле ду по след њи 
пут ви део. У мом се ћа њу, нер во зно, по че ше та ко да се ме ша ју бле да ли ца же на, од ко јих 
сам се ја ра ста јао, или ко ја сам ви део по во зо ви ма и бро до ви ма... Нај зад, мир, мир зо ре, 
по ла ко је ула зио у ме не. Све што је мој друг при чао, па и он сам, по гу рен, у по ха ба ном, 
вој нич ком ши ње лу, оста ло је за у век у мом мо згу. Од јед ном сам се се ћао, и ја, гра до ва, и 
љу ди, ко је сам ја ви део, на по врат ку из ра та. Пр ви пут при ме тих не ку огром ну про ме ну 
у све ту. На дру гој стра ни ту не ла, че као нас је дру ги воз. Ма да је у да љи ни већ сви та ло, 
у во зу је био пот пун мук. Из ну рен, опет сам сео у мрач ни кут ва го на, сам сам цит. По 
не ко ли ко пу та ре кох сам се би: Су ма тра, Су ма тра...! По сле, у Но вом Са ду, у јед ној хо тел
ској со би, на пра вио сам од све га то га јед ну пе сму! Овај на вод Цр њан ског из два јам у 
не ком уџ бе нич ком сми слу ре чи ка ко ва ља гле да ти и ослух ну ти ту ђе жи во те у мре жи 
соп стве ног усу да, јер од и стин ски пи сац је сте око и ухо соп стве ног пре зен та у пу ној 
ис по ве ди, да би чи тан био.

Чи та њем ли ри ке Ми ло ша Цр њан ског раз от кри ваш мо ћи и не мо ћи соп стве не ду ше, 
за ди реш у ње не уз не ми ре, у сти хо ва ним сло го ви ма схва таш ту озо не рич ност ду шев но 
при јем чи ву у чи стом уда ху. 

3.

Над це лим књи жев ним опу сом ово га пи сца сен ка је Оди се ја са же сто ком че жњом 
за гле да на у Ита ку и ње ну жи вот ну усуд ност. Од пр вот ног из да ња Ли ри ке Ита ке 1919. 
го ди не тра ја ће ства ра лач ки уз не мир док се 1956. го ди не ру ко пи сно не при ми ри у 
лир ски трип тих, а све што је ва ља но у срп ској књи зи има ће по у зда ни осло нац баш ту 
у том ко нач ном трип ти ху Ми ло ша Цр њан ског, хте ли ми то или не ка за ти, но тор не чи-
ње ни це оп ста ју и без тог шла гвор та о пи сцу, до вољ но је ли ста ти, ево, и ово вре мен ску 
пе снич ку оства ре ност Сла до ја Ђор ђа, Ми ла на Не на ди ћа и Пе ре Зуп ца (ек ста зна ли-
ри ка), а шта тек ре ћи за оча ра ва ју ће гип ке пу то пи сне и есе ји стич ки скро је не про зе 
Стан ка Ж. Шај тин ца, ко ји са му је украј Бе ге ја, а у Ба на ту ко ји се с про ле ћа за бе ли цве-
та њем ба гре ма чи ју сла ду ња во ми ри сну рас кош је Цр њан ски та ко пом но, шту ца во, а 
сет но бе ле жио. У го ди на ма иза Ве ли ког ра та ова ли ри ка ће као ре чи ти дух кру жи ти 
Бе о гра дом сти хо ва ним ре фре ном пе сме Гар ди ста у три пи та ња, ре френ ће се по пут 
рин ги шпил ског вер гла гне зди ти из но ва у уху са мо га пи сца у про ла зу: Во лео би ста
ја ти у јед ној цр ној гар ди, / а пер ја ни ца бе ла да ми ле пр ша ви со ка. / Да имам бр чи ће 
сме ђе и вр ло ма ле, / па кад би зо ром све за ве се по па да ле / и по кло пи ли се рав но злат ни 
еле бар ди... / кад про ђе, да на ме ни ста не кра љи чи но око. / Да ме за пи та ме ко, ко кад би 
леп тир шу шко: / Што си увек ту жан? / Сме ше ћи по част бих ши нуо / и ти хо ре ко: Јер сам 
му шко. Зи јам у сти хо ве ове пе сме као да сам у би о ско пу, чист лир ски си не ма скоп у бо ји.

Ни је слу чај но лир ски са брат Ми о драг Па вло вић за пи сао: Док је То дор Ма ној ло вић 
до но сио ли те рар не но во сти из Ита ли је и Фран цу ске, на дра жу ју ћи но вим пе снич ким 
об ли ци ма је дан ста рин ски сен зи би ли тет, Ми лош Цр њан ски је лу тао сфе ра ма се ве ра, 
укр штао сво је пу те ве, људ ске и пе снич ке, са ау стриј ским пе сни ком Ге ор гом Тра клом, 
ко ји је у истом ра ту и на истим фрон то ви ма по лу део и умро... По сле рат них лу та ња, 
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он на сво јој Ита ци пи ше сен зу ал ну, еро тич ну, по не кад ана кре он ску по е зи ју, за во дљи ву 
и еле гант ну. Ње гов из ван ред ни слух омо гу ћу је му да ства ра кан ти ле не ко је се во ле као 
шан со не, ду же од њих.5

Ми лан Де ди нац ће ста ти уз емо тив ни лир ски ша пат гор ког, а сет ног су ма три зма, 
кон ден зо ва но од ср ца, иза свих пи шче вих стра да ни ја, ука за ће и на би љу ре ли ри ке 
ко ји про си ја ва ју ру ме но мо дро: У Цр њан ском се ја вио пе сник у стра вич ном ко шма ру 
Пр вог свет ског ра та, мо жда не где – ра до смо та ко за ми шља ли – под те шким пољ ским 
ки ша ма, у мо крим Га ли циј ским шу ма ма, по ко ји ма се он очај нич ки по ту цао у уни фор ми 
ау стро у гар ског вој ни ка, а мно ги, мно ги за њим оста ја ли та мо... Ша пу та ла нам је Су ма
тра но вим рит мо ви ма и ста рин ским ре чи ма о уз не ми ре ној осе ћај но сти са вре ме ног 
чо ве ка тек из и шлог из рат ног ме те жа, и тај ша пат, ко ји је, по сле Ду чи ћа, Ра ки ћа и 
Бо ји ћа, имао чар но ви не, го дио је бол ном не спо кој ству на ших мла дих да на.

То дор Ма ној ло вић је не ка ко срод ствен уз ми шље ње Ми ла на Де дин ца, по ма ло су-
здр жан, али не мо же се ка за ти да ни је го ти вио по ет ски учи нак Цр њан ског: У ње го вим 
пе сма ма, са ку пље ним у све сци Ли ри ка Ита ке, пра ска и се ва не што од оп штег рас по ло
же ња оног до ба, од це лог оног мла да лач ког и нео б у зда ног, по ма ло и сму ше ног не ми ра и 
узру ја ња, и оне су сто га, и крај сво јих ме сти мич них би зар но сти, ро го бат но сти, па, 
по не где, и сво је фор мал не не у год но сти, је зич ке ла ба во сти, учи ни ле јак ути сак и по пу
ла ри са ле ово га пи сца.

4.

От ку да код Цр њан ског ти ду бо ки тра го ви, ти оти сци сто па ла на си ви лу пра ха ко ји 
ва зда ка ко у по врат ку та ко и у од ла ску ву ку и во де ка хар ти ји за ша ра ној ма сти лом и 
штам пар ском бо јом, ево, не ка све до чи њим са мим: Мој отац је, док је био на шко ла ма, 
мно го чи тао. Ја сам га, ме ђу тим, упо знао, кад ви ше, та ко ре ћи, ни шта ни је чи тао, сем 
по ли тич ких ли сто ва За ста ва и Бра ник. Кад је умро, оста вио ми је ве ли ки, др ве ни, сан
дук пун књи га, али и го ди шта За ста ве и Стра же. Ја и сад пам тим, ка ко сам у Илан чи, при 
школ ском рас пу сту, чи тао увод не члан ке Све то за ра Ми ле ти ћа, пре пи ску Све то за ра 
Мар ко ви ћа и рат ни днев ник Пе ре То до ро ви ћа, са Шу ма тов ца. Та лек ти ра, оста ви ла је 
на ме ни ду бо ка тра га. Мој отац ме је кљу као исто ри јом Вој во ђа на, при ви ле ги ја ма на шег 
на ро да, ста ту ти ма, при ча ма о на шим, по ли тич ким, пра ви ма. А и ма ти пи шче ва зна-
ла је мно го сти хо ва и дра ма ко је је на и зуст ка зи ва ла си ну. Те чи ње ни це до вољ но го-
во ре о тој дра мат ској гра ма ти ци ко ја ће се из ра на усе ли ти у ду шу пи сца, до вољ на да 
му из о штри чу ла, а мо жда ни лак мус у пу ном сја ју упи је сли ке за ре чи ту ре про дук ци-
ју: Пор та је би ла ба шта, са пљу ско ви ма ја сми на и ли па, а све те чул не и опа жај но ја сне 
фи не се, уве жба но хи тре у са жи ма њу, учио је као гим на зи ја лац у Те ми шва ру код ка то
лич ких фра та ра, пи ја ри ста, али тај ред ни је био ред мрач ња ка, не го ма со на ко ји су 
Мар тов ске Иде по чи ња ли хо ром ко ји је пе вао Мар се ље зу. Те ми швар је у тим вре ме-
ни ма био кар не вал ски врућ и бу чан. И на ули ца ма се му зи ци ра ло уз пе ва ње ва ро шких 

5 О ли ри ци Ми ло ша Цр њан ског (Од лом ци о пе сни ку: Т. Ма ној ло вић, М. Де ди нац, Р. Кон стан ти но вић, 
М. Па вло вић, Х. Кр ње вић), као по го вор за књи гу Ми ло ша Цр њан ског Ли ри ка Ита ке – Про све та, 
Бе о град 1968.
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но та, ва жио је за Беч у ма лом фор ма ту. Жи вео сам та да, у Те ми шва ру, и ме ђу та да њим 
про ле те ри ма, умео је да се ис пр си Цр њан ски, а са мим со бом је то и био у то вре ме, да 
се не ла же мо. И баш у том Те ми шва ру, у ле то 1912, го ди не пе сник Ита ке ће упри ли чи ти 
и сво ју пр ву пе снич ку збир ку и адре си ра ти је уред ни ку Бо сан ске ви ле Ни ко ли Ка ши-
ко ви ћу ко ји је те пе сме мно го хва лио, али се и љу тио што су сен ти мен тал не. Штам пао 
је јед ну (У по чет ку бе ше сјај). Оста ле пе сме мла ђах ном Ми ло шу ни ка да ни су би ле 
вра ће не, ко зна где су се за гу би ле. То га ле та, те исте го ди не, ка ква хи три на у пи са њу, 
све до чи пи сац: Под ути ца јем Ме тер лин ка и Ро ста на, на пи сао сам и јед ну дра му, ко ју 
сам по слао На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду. По сле не ко ли ко ме се ци до био сам од го вор, 
кра так, окру гло, на ћо ше. И опет за гу бље ни ру ко пис, без по врат ка, за ту рен у не кој 
не до ђи ји. Дра ма је би ла на пи са на под на сло вом Про кле ти кнез, опет, истог ле та, ша ље 
свом бра ту Јо ци ро ман за Бран ко во ко ло, са на дом да ће шти во из ла зи ти у на став ци ма, 
ча со пис је из ла зио у Срем ским Кар лов ци ма. Ми ло шев брат је лич но уру чио ру ко пис 
уред ни ку, ко ји је то мно го хва лио и, за штам пу, спре мао, али ни шта да ље од то га. И 
та ко, мно ги ра ни ру ко пи си ни су ни кад вра ће ни, кан да су и у све ми ру за гу бље ни, ако 
их ни су од не ле по пла ве или пла ме ни зма је ви у дим и пе пео, а ко пи је ни сам имао, за пи-
сао је Цр њан ски. Бо ље и то да пи сац из гу би ру ку пис, не го да ру ко пис у ис пи су из гу би 
пи шче ву ду шу. Има у тим за гу бље но сти ма не ке не ви ди ве прав де у на слу ту.

Био пе сник млад или овен чан сти хо ви ма за шлим у го ди не, ја сно би ва да код нас 
суд би на пе сни ка ни је ве се ље, ма ко ли ко да осун ча но пот пи су је сти хо ве сво је као што 
је жур но чи нио и мла ђах ни Бран ко Ра ди че вић ко ји ће ре флек сно за ћи у ду шу Цр њан-
ског ис пе ва ном по е мом Стра жи ло во сав у за грц ну том ус кли ку отво ре не кан ти лен ске 
ин то на ци је: 

Лу там још ви так, по мо сто ви ма ту ђим,
на ми ри сне ре ке при ле жем, па ћу тим,
али, под во да ма, за ви чај већ ви дим,
от куд по ђох, по сут ли шћем жу тим
и ра су тим.

И ов де, ру мен кри на,
са де во јач ког ре бра,
ја зо ром, умор но ли шћем, без ми ли на.
А кад уто пим чун Ме се чев, од сре бра,
у но во мо ре ју тра и тра ве,
сед нем на облак, па гле дам све тло сти, 
што се по не бу, из мо је стра сти, ја ве.

А ме сто мог жи во та, дав но жи вим,
бу ре и сен ке гро зних ви но гра да.
На ста вљам суд бу, већ и код нас про шлу,
бо ле сну не ку мла дост, без пре стан ка;
тек ро ђе њем до шлу,
са ра су тим ли шћем, што, са гро ба Бран ка,
на мој жи вот па да.
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Цр њан ски је не ком ге нет ски искон ском ту гом и не пре бо лом у тра ја њу при гр лио 
се би за уте ху Срем да му се и за ви чај но ода је укле тим и та ко све тлу ца во оцва лим 
сти хо ви ма ко ји опој ним сен ти мен том бро де ши ро ко за ве зда ним про стран ством над 
Фру шком. Не Чон град, и не Ба нат, не го баш Срем у нер вном фи ју ку, у бли зи ни Бран-
ко ве суд бе ко ја се на ста вља Фру шким ви но гра дом.

5.

Уо чи ис пи си ва ња Ита ке, Цр њан ског су при сва ја ла про зна со чи ње ни ја Тур ге ње ва. 
Во лео је код тог Ру са де скрип ци ју ко јом Тур ге њев опој но оба сја ва ду шу чи та о ца као 
што је и Че хов раз от кри ва. Би ло је фи ног на слу та код Цр њан ског у чи ју књи жев ну 
ра ди о ни цу ва ља за ћи. Го ди не 1913. оста ће ме сец над рав ни чар ском на о бла ком у по-
зла ти ср па иза ње го вих ра ме на. За вр те ће се у ње го вом жи во ту Те ми швар, Ри је ка, 
Илан ча, Беч, Бе о град као у ка ле и до ско пу, а са њи ма и то ли ке про чи та не књи ге, на не
мач ком, на ма ђар ском, на та ли јан ском, и ру ске у на шем пре во ду. Уче ћи исто ри ју умет-
но сти у Бе чу про во ди мно ге са те за гле дан у му зеј ске екс по на те, ка же: Био сам ти пи чан 
сме те њак свог сто ле ћа. Био сам ла ко ми слен, као што са мо при ли чи пе сни ку, и чвор ку. 
Умео је Цр њан ски да за ко вр не сво ју жи вот ну при чу, баш са оне са ти ри кон ске стра не, 
уо ста лом та кав је ње гов ок си мо рон. Знам са мо да сам жи вео у Бе чу, а же лео да жи вим 
у Па ри зу. Али не бри ни те, об и сти ни ће му се и Па риз, слу ти га и он. Вр тло жним пуц њем 
Га ври ла Прин ци па у Фер ди нан да жи вот на ка ле и до ско пи ја Ми ло ша Цр њан ског за вр те-
ће и ста кле ну ср чу ми ну лих илу зи ја у сал то пра ха ми ри сног ка да, као у пе сми Ја, ти и 
сви са вре ме ни па ро ви сли ка мо ре чи ва зду хом ка ко Наш ви ти ко рак не ве зу је брак, / Ни 
не ви ни за нос, за гр ља ја пр вих. / Не го осмех лак, што цве та у мрак, / на усни ца ма са дветри 
ка пи кр ви. / Ру ке нам не дрх те, од ста ра пр сте ња, / не го жу ди, стра ха и са жа ље ња. Баш 
и је су та ква вре ме на би ла, а ваљ да и да нас су та ква, пу на жу ди у екс пло зи ји стра ха и 
бли жњих са жа ље ња, упра во те чи ње ни це и оп ста ју у лир ском при зи ву Цр њан ског.

У уни фор ми К und K офи ци ра, Га ли ци ја са шрап не ли ма и ро во ви ма ца ре ви не ко ја 
се об ру ша ва, слут но ће се и змо гра фом пе ра су о ча ва ти на де свих ко ји се бол но сме ше. 
На кра ју сва ке ре че ни це сва ка тач ка Ми ло ша Цр њан ског је сте ја сна са чи стим ли ком 
у огле да лу зби ва ња. Епо ха вал се ва би ла је за вр ше на. Ко ме ди јант на пи шче вој сце ни 
ле де но и без ика кве уз бу дљи ве фр ке од мах нуо је ру ком: У ве ли ким исто риј ским, тре
ну ци ма, суд би на до де ли сва ком уло гу, и не пи та. Уни фор ми сан клов нов ски у кр ва вој 
кар не ва ли ји, па зе ћи да у тим ха ва ри ја ма не бу де ћак нут, ка ко би и сам, мо жда при ме-
тио, тум ба ће се по ка сар на ма и раз бо ји шти ма К und K 29. ре ги мен те као кон фе та ко ју 
ви тла ју суд бин ске ве три не, а ко ја, опет, има не ку мрач ну сна гу, ми слим, та олуј на ве-
три на. У том та квом крв но обо је ном на слу ту 1914. го ди не пи ше кри шом и ко фе ри ше 
ру ко пи сно по блат ним ур ви на ма Евро пе пе сме за Ита ку, иа ко при зна је ис по вед ним 
ак цен том се би са мом да се у том тре ну и га ди ли те ра ту ре за бле нут у му зич ка цар ства 
кр ва во ус ко ме ша них нот них си сте ма, у цар ству чи је са бла сне му зи ка ли је па да ју као 
ку ле од ка ра та у ру ме ним ма гла ма пра ха и за чуд ног иза ба рут ног пе пе ли шта. У ду ши 
не оста ју уо ста лом, сли ке би та ка ни у нај стра шни јој успо ме ни, не го успо ме не жи во
тињ ске пат ње тро гло дит ског жи во та ко ји смо во ди ли. Док је пи сао Ита ку у Га ли ци ји 
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ви ђао је ра ње ни ке у ша ра га ма се о ских ко ла чи је око ва не точ ко ве кроз блат ну и ки шну 
по мр чи ну ву ку ко њи ка им про ви зо ва ним бол ни ца ма над ко ји ма гру ва ју то по ви, као 
кад те лад во зе на кла ни цу. У це ли ни Ли ри ка Ита ке је сва под упит ним зна ком: има ли 
са ве сти и по ка ја ња, бар има ло, у све на шим гла ва ма?! У тој де о би до бра и зла ја сно се 
да је ви де ти фа ца укле тог и про кле тог, и да нас, зар не, и та мо и ова мо, и ту и ов де. 
Слу чај је нај ве ћи ко ме ди јант на све ту, мир но уо ча ва Цр њан ски. Он је у Днев ни ку о 
Чар но је ви ћу се би са мом и ју нак и про ту ва, слу чај и ку плер мај стор, кан де ла бер као 
мр тво ус прав но сло во и ме се ца срп у ус пла хи ре ном огле да лу во де. Ка да год ме спо-
пад ну му ке и че ме ри те шки и гор ки ја их за ле чим том дав ном књи гом Ми ло ша Цр њан-
ског ко ја је уз са ми бок Ита ке ако не и њен го ли ре френ. Ни ка да се се лим, ни ка да 
сам на дру му уса мље но пуст, на дру му ко ји ма ко ли ко да је кри ву дав да љи ну сво ди на 
исту ра ван у би ло ка квом да сам за лу ту, без те књи ге ни сам. Сва ки ва љан пи сац пи-
шу ћи књи гу гра ди и из два ја уто чи ште, ни не са ња ју ћи ко ли ко ази ла на та ће у том 
уто чи шту има ти. Пи са на књи га је сте па спорт ко ли ко твој, то ли ко и мој, о то ме не ма 
спо ре ња. И ви дим баш тог истог пи сца ка ко у џе пу офи цир ске блу зе но си не мач ко 
из да ње До сто јев ског о Си би ру. Ви део је Цр њан ски рат у Га ли ци ји и на Пи ја ви, и оне 
исте са бла сно ви ју га ве ро во ве кроз ко је је и Ду шан Ва си љев га зио у кр ви до ко ле на, а 
да ли је тај рат ви део ње га, тај рат јед на ко исти на свим стра на ма где су гро бо ви по бед-
ни ка и по ра же ног у ис тој рав ни?! Рат је и ње га књи жио као ну лу.

Је сте исти на ко ју не за о би ла зи бе ле жни ца жи во то пи са Цр њан ског: По сто ја ла су 
та да два Бе ча. Је дан: здрав, млад, ко ји је од ла зио на бо ји шта, да се вра ти у бол ни це, 
без ру ку, но гу, или гла ва. А дру ги: бо гат, кре зу бав, шкарт, за бу шант, ко ји се па рио код 
ку ће са оста вље ним же на ма. Јед ни су ишли у смрт – нај бо љи део ста нов ни штва – а 
дру ги – ко ји су се бо га ти ли на ра чун њи хов – окре та ли су се још увек на му зи ку вал са. То 
је би ла се лек ци ја. За то и ка же за те сти хо ве у Ита ци, без уви ја ња: ове по е тич не сти
хо ве ни сам иси сао из пр ста. Те сти хо ве пи сао је жи вот ни усуд пи сца. Ду бо ке су на ше 
че жње за жи во том, умео је ла кон ски Цр њан ски да по твр ди ове ре чи ма ко ли ко да нам 
је си ви ло је се ни за пе та ма, мла дост мо же би ти са мо па те тич на уте ха ко ју че ка сен ти-
мент жут као ли мун.

У Бе чу рат на фар са, а на Бал ка ну кр ва ви пир, уо ча ва пи сац, и рас па да се Ау стри ја, 
као у те а тру. Из блат них кр ва во бо је них ро во ва пе сник на ђен се би са мом у мрач ном 
го то во ле де ном Бе чу, без угља на го лом мра зу, где ску по ћа ра сте лу до. Зна се да је цар 
Кар ло цврц нут, већ ују тро, ме ђу тим, игра се валс, као да смо на Мар су... Нај зад са јед ним 
ку фер че том, сен ти мен тал но, ула зим у је дан воз ко ји ће ме, за у век, од не ти. Рат је за
вр шен. За вр ше на је јед на епо ха Евро пе. За вр шен је је дан део мог жи во та. Беч ке ро ман
ти ке. Идем у сво ју зе мљу са ис пи са ним та ба ци ма хар ти је на слов но осен че ним Ита ком, 
про ду жа вам ре че ни цу на сво ју ру ку. Ме ни се он да чи ни – за пи су је Цр њан ски – да сам 
по гре шно ми слио да се бор бе во де из ме ђу Ау стри је и ре во лу ци је, из ме ђу Им пе ри је и мо је 
на ци је. Бор бе се, веч не, чи ни ми се, во де из ме ђу До бра и Зла. Цео опус Ми ло ша Цр њан-
ског је сте ла мент над соп стве ном суд би ном и над соп стве ном жи вот ном ге о гра фи јом 
и, на рав но, усуд но је осен чен и ва си о ном из чи јег је згра се др знуо да жи ви зве зда ни 
прах ко смич ки за го нет не не бе ске тин те, те исте тин те ко ја се оси па слов но, Ла мент 
над Бе о гра дом, у оса ми тра ја ња:
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Ти, ме ђу тим, сто јиш над ши ро ком ре ком,
над рав ни цом плод ном, тврд, уз диг нут као штит.
Ти пе ваш ве дро, са гр мља вом да ле ком,
и ткаш сто ле ћа, са му ња ма, и сво ју нит.
У те би не ма мо је људ ске ту ге.
Ти имаш стре ља ча по глед плав и нем.
Ти и плач пре тва раш као дажд у ша ре не ду ге,
а хла диш, ко да лек бор, кад те удах нем.
А кад до ђе час, да ми се ста ро ср це сти ша,
Твој ће ба грем па сти на ме као ки ша.

И та ко, у Ита ци из да љи не слу ће ни ба грем бе ло се кру ни и пла че Ме сец, млад и жут, 
те ши се пе сник им пе ра тив но ја сан. И де пе ши ра сти хо ви ма из Га ли ци је 1915. го ди не да 
је љу био је сен ис под на сло ва Се ре на та, чи је стро фе не ће ми мо и ћи ан то ло ги је не са мо 
срп ске ли ри ке: Умре ћу, па кад се за же лиш ме не, / не ви чи име мо је у сми рај да на. / Слу шај 
ве тар са ли шћа све лог, жу тог. Та ло гом сти хо ва у па клу опа сне хај ке у ли це смр ти гле да 
се са осме хом, ус прав не па ме ти, из ну три не, у бла ту и ва три, од ње се иште до сто јан-
ство, јер је баш та да ја ча од жи во та, ма ко ли ко то су лу до би ло, јер Све нам до пу шта 
ту га, опо ру ка је гор ког, че мер ног, али ста ме ног ср ца. Лу та ња Цр њан ског сте пе но ва на 
су зве зда ним ко ри до ри ма не бе са од ко јих се мно го иште, а не до би ја го то во ни шта, 
осим за луд не уте хе, чист азур ни ни хи ли зам са го лим обла ком у па ме ти ко ји се и Ма-
ја ков ском при ви ђао у му шким пан та ло на ма. Не ма ома ме ко ју пе сник не ће учи ни ти 
до дир љи вом, ма ко ли ко од све сти уда ље на би ла, умре жи ће је стро фи зам ње гов.

6.

Да ли су ди во те жи вље ња трен са мо ко ји се очас гу би у ма гли си вог за бо ра ва? Чи та
лац је мо жда, сте као уве ре ње, из мо јих ра ни јих ко мен та ра, да сам ја, са по вр шно шћу жен
ска ра, ро ман ти ча ра, про вео рат у не кој вр сти ли те рар них ха лу ци на ци ја. Чи та лац се 
ва ра, за пи су је Цр њан ски без жур бе. Тих пе де се так пе са ма, за ре дом, у пр вом кон цен трич-
ном кру гу, об ја вље них 1919. го ди не у из да њу С. Б. Цви ја но ви ћа, на кон три од ла га ња, јер 
се из да вач пре пао бу ре ко је су те пе сме иза зва ле6 већ у ча со пи сним по ја вљи ва њи ма у 
За гре бу док је Цр њан ски био у ши ње лу K und K офи ци ра, из о кре ну ле су ре флек си ју срп-
ске мо дер не. Из кру ци јал ног са гле да ва ња епо хе ро ман ти зма Цр њан ски се по ја вио са 
из о кре ну том ру ка ви цом баш те епо хе, не ка ко у то вре ме при ка зи вао је и књи ге Ан ри 
Бар би са и Ен дре Ади ја. Сти хо ва ним про ло гом над Ли ри ком Ита ке ста ви ће ру ко пи сни жиг:

Ни сам па три от ска три би на
Нит ма рим сла ву По е ти ка.
Не ћу да пре ско чим Кр ле жу и Ћур чи на,
Ни ти да бу дем на род на ди ка.
Суд би на ми је ста ра,
а сти хо ви ма ло но ви.

6 Ра до ван По по вић: Бес крај ни пла ви круг – Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009.
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Али: или нам жи вот не што но во но си,
а док нам зна чи је дан сте пен ви ше,
не бу, што ви со ко, зве зда но ми ри ше
ил’ нек и нас, и пе сме, и Ита ку, и све,
ђа во но си.

А где ће се чо век за те чен у гли бу рат ног оча ја за гле да ти, ако не у не бе ску тми ну, у 
за го нет ку вр тло жног зве зда ног пра ха из чи јег све тлу ца вог сно хва та се не мо же тек 
та ко из и ћи у го ли жи вот ко ји се мр зне сне жном ве ја ви цом за сут у то плом бун ца њу 
као бе ла смрт. Ти ши не у ла ви рин ту блат ног ро ва су са бла сне, гад но хи по тер мич не, 
не у мо љи во ни ске у пре ви ду. Бек ства из не бе ских ви си на као да и не ма, та мо ти је сав 
пр тљаг и за ум них ма шта ри ја не ви див, а та ко при су тан. По глед у пу ну, а та ко за го нет-
ну пра зни ну де лу је не ка ко уте шно ма ко ли ко та уте ха сет на би ла, она ће и се том раз-
га ли ти ду шев ну оса му. И сам Днев ник о Чар но је ви ћу кро ти је се ње слут не ти ха но сти 
раз блу дом и лу та њем ми сли тра же ћи из ла за из рат не обес ти и си ле џиј ског бе сни ла, 
тра же ћи из лаз из па кла бе жи и сна ла зи се у чи стим су бли ма ти ма по е тич ког чи на од-
го не та ју ћи и ми сте риј са мо га ни хи ли зма. Цр њан ски ли ри ком те жи, ка ко при ме ћу је 
Ра до мир Кон стан ти но вић, да от кри је да ле ко као је ди но бли ско и уто ли ко ви ше као 
је ди ну ствар ност уко ли ко је оно уда ље ни је.7 Да љи на је и по Кон стан ти но ви ћу суд бин
ска оп се си ја Ми ло ша Цр њан ског. Он пе ва Се вер у при зи ву Ис то ка и Ју га, то су те ње-
го ве емо тив не вер ти ка ле Су ма тре: Сад смо без бри жни, ла ки и не жни. / По ми сли мо: 
ка ко су ти хи, сне жни / вр хо ви Ура ла. То су ти ноћ ни акор ди пе ва ња, по ма ло сом на бул-
ни осме си међ цр ве ним ко ра ли ма ма ште где се слу ти и за ви чај на тре шња у цва ту на 
пу ној ме се чи ни у Илан чи док ми сли ма ми лу је мо да ле ка бр да / и ле де не го ре, бла го, 
ру ком. У ли ри ци ово га пи сца, ду шев ног из над све га, у раз гле ду и по и ма њу жи вот них 
чи ње ни ца, ма ко ли ко оне би ле и фан та зма го рич не, свет бле ди као зим ски дан у стра ху, 
а стра ха је пре ви ше, иза сва ког осви та, ма се тај освит до го дио ју че или ће се стр мо-
гла ви ти у су тра. Кад кре неш тра гом Ита ке уо чи ћеш са бла сно гор ке опре зе и све ти ну 
ре флек сног стра ха, стих је ту са мо се и змо граф, со ци јал на слу чај ност по е ти зо ва не 
ста ти стич ке фа лин ке. Пла чу ноћ и мир за гр ље ни под на сло вом Гро те ске. У све на ше, 
да ли са мо тек стил но ко сти ми ра не бу да ла шти не in vi vo еле ги је уву као се мо љац ко ји 
ни ко га и ни шта не опла ку је. Ухо де нас са бла сне сен ке, ли че на мач чврст, сен ком сли-
че ве ша ли ма скри ве ним у ро би ја шком вр ту бес кру пу ло зног про фи та и ала ве јаг ме за 
сва чим. Ни је слу чај на сти хо ва на де пе ша сен че на на сло вом Спо мен Прин ци пу, гла си: 
Ја ук и гро бље је на род мој. / А сјај на про шлост је лаж. Оста ви мо се ми ко је ка квих ми то-
ло ге ма ко је нам ис под но са ра за сти ру по ли тич ки ди ле тан ти и ка ри јер не ди ле је де ли-
рич них умо ва. Ни је ла ко чи ви ја ти упит не за блу де пред соп стве ним умом, а тек пред 
не ра зум ним на је зда ма. Ва ља се ра за бра ти у пле ти ву, ка ко би се, мо жда, за ми слио 
Ла за Ко стић. Ни је Дан тон за луд но уз вик нуо обра зи ни Па ри за: Сме лост, сме лост и још 
је дан пут, сме лост! Је сте, пла тио је гла вом, али се пам ти с по што ва њем. Тре ба му дро 
и опре зно са том ни кад ја сно не де мон ти ра ном екс пло зив ном на пра вом ко ја се зо ве 
исто ри ја. На мно гим исто риј ским рас кр шћи ма је си сам оти ма ју ћи се на дом из ра ља 
не во ље ко ја те је сна шла. Да ли се још увек жи ви у до ли ни опа сних ву ко ва ко ји вре-

7 Ра до мир Кон стан ти но вић: Би ће и је зик – Про све та, Рад, Ма ти ца срп ска, Бе о град –Но ви Сад, 1983.
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ба ју сме лу ми сао ро га тог ов на ка дрог да не ро бу је вер ба ли зму ми та: Ни сам ја за не бо 
ни за зла то пла ко, / ни ти за Ду ша нов сјај. / Не бих ја ру ком за цар ске две ри ма ко / за онај 
блуд ни ца рај. Ду ша Цр њан ског је од ра не мла до сти но си ла ду бо ко у се би не ку мут ну 
се ту, али је та се та ка му фли ра на ина том и опо нент ним осме хом ко ји уме да за и гра 
ум ни ру лет шар мом отво ре не и рас коп ча не др ско сти у сме лом кон три ра њу, с раз ло-
гом. Да, реч му је би ла ви дра ста и оштри ја од жи ле та и на кра ва те улиц ка них ки цо ша 
је и у при ви ђе њу ки ди сао као на зми је. Ми сли ма за не сен вр том сво га ли ри зма не го вао 
је бе ле ру же у пла вим јор го ван ским сно ви ди ма оже жен ме се чи ном. Сту ден те су Иду 
Ло тин гер у при се ту пе сме Ми зе ра пе сник пи та: О, да л се се ћаш ка ко смо ишли, / све 
ули це но ћу об и шли, / по ки ши? / Се ћаш ли се, ноћ не су нам ти це / и ло по ви, и блуд ни це, 
/ би ли не ви ни. Он је сен ком рас пет на бе лом улич ном кућ ном зи ду и оп ста је као Траг 
да га има у но ћи цр них вра на са успо ме ном у тра ја њу:

Же лим:
да по сле сно ва
не оста не траг мој на твом те лу.

Да по не сеш од ме не са мо
ту гу и сви лу бе лу
и ми рис благ...

пу те ва за су тих ли шћем све лим
са ја бла но ва.

У Но вом Са ду бе ле жи Цр њан ски: Ка ша нин др жи ли те рар на пре да ва ња и го во ри о 
ве ли чи ни по е зи је Ду чи ћа. Ја се дим ме ђу слу ша о ци ма и слу шам то, без ика кве за ви сти, 
још увек у по ха ба ном оде лу бив шег офи ци ра и ни ко ме не по зна је и ни ко не зна. Са мо ћа 
не по зна тог пе сни ка је је дан од нај ду бљих до жи вља ја пе сни ка.

Док је об ја вљи вао сти хо ве у За гре бу, а у ча со пи су Са вре ме ник сам је ми слио о тим 
стро фа ма да се мо гу де кла мо ва ти на ба ри ка да ма и сад му из гле да ју као не ка ли му на да.

Ру ко пис Днев ни ка о Чар но је ви ћу, у то вре ме, бе ле жи Цр њан ски, већ је на ра стао у 
де бе лу књи гу.

7.

Ли ри ка Ита ке ни је се до па да ла ста ри јој го спо ди, не са мо Бе о гра да... За Но ва ка 
Си ми ћа пе сник Цр њан ски ће ва жи ти за бр бљи вог ла лу, а Си ма Пан ду ро вић, углед но 
књи жев но пре зи ме, кри тич ки се об ру ша ва на Ли ри ку Ита ке тек иза шлу из Цви ја но-
ви ће ве књи жа ре: По е зи ја Г. Цр њан ског је ме ша ви на нај бру тал ни јих не у ку сно сти, ха о
тич не анар хи је, жи ве и им пре сив не фан та зи је. Она са ма оску де ва у не че му без че га 
пра ва по е зи ја не сме би ти: ви со ке рав но те же ду ха и ду бо ке етич ке осно ве, оно га што 
ће увек би ти ме ри ло пре ма ко ме ће се це ни ти ви со ка, бо жан стве на по е зи ја и шар ла
тан ска ми сти фи ка ци ја псе у допо е та.8

8 Вла ди мир Бу њац: Ка ме но ва ни Цр њан ски – Ми лић Ра кић, Би бли о те ка по себ них из да ња, Ва ље во, 1986.
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И Бран ко Ла за ре вић ће се упит но око ми ти на пе сни ка: Шта хо ће, на при мер, тај 
го спо дин Ми лош Цр њан ски? Шта хо ће и са сво јом књи гом, и са сво јим на сло вом, и са 
сво јим пе сма ма? Од пр ве стра не па до по след ње, ус пео је по сред ср ца да по би је, не зграп но 
и са не сно сно ту пим но жем, све до ду ха и ду ше до ло ги ке и гла ве. Као не срећ на де вој ка 
зе лен бор да са су ши, све је ус пео нај у спе шни је да она ка зи, из вр не и на пу сто да по ста ви 
че га год се до хва тио.9

Цр њан ски је уме шно па ри рао ра зно ра зним пер цеп ци ја ма ола ке глу по сти, су о чен 
са стра шном мр жњом ли те рар них фа ри се ја и ко је ка квих на до буд ни ка раз ја сни ће то 
се би са мом ова ко: Ла зу Ко сти ћа ве о ма це ним и мо жда због то га што смо има ли за јед
нич ког у суд би ни: и ње га је це лог жи во та пра ти ла хај ка по лу та на, мр зе ли су га, лич но 
као и ме не. То су ре чи пи сца ко ји је чи тав из и шао из ор ги је ра та. Не ма ра ја, осим у 
ми сли ма го лим, тек ако их у гла ви имаш.

Цр њан ски је био флит стра ши ло за ли те рар не ано ни му се, књи жев на бле бе та ла, 
скри бо ман ске кре шта ли це и кре ке та не, ни је под но сио књи жев ну жа бо кре чи ну, ни то 
на кин ђу ре но ви те штво. За жи во та про ве тра вао је књи жев не ода је у ко ји ма би се и 
не по зван на шао.

Иси до ра Се ку лић 1922. го ди не са фи но за чуд ним ко ло пле том ми сли мо три на Цр њан-
ског, так тил на је, пи ше са алу зив ном опо ру ком да је већ по не че му и се би са мом те-
ста мен ти ран: Вра ти се, да кле, Чар но је ви ћу, не за увек, не го за вре ме, и са Су ма тре, и из 
вр та Бе ре ни се, вра ти се на Кап тол де бе лих ка но ни ка или на Те ра зи је рат них бо га та
ша. И кад ти по ви чу: с пу та, пе сни че, стој или ле зи, и пу сти да пре ко те бе, баш пре ко 
те бе про ђе сва та не ва ља ла луд ни ца тво је там не епо хе.10

Ста ни слав Ви на вер ће, не са мо по во дом Ли ри ке Ита ке, спрам умно же но бр бљи вих 
књи жев них ке пе ца, ста ти тик уз пе сни ка: Цр њан ски сва ка ко спа да ме ђу нај да ро ви ти је 
на ше мла де књи жев ни ке. Он има за ми сао, има свој на чин из ла га ња, има сво је схва та ње, 
има нер ва, тем пе ра мен та и фан та зи је... Пре све га код нас по сто ји оби чај, ко га се при
др жа ва ју сви пиг ме ји ко ји ра де по су те ре ни ма ли те ра ту ре – да се мр зи – стра сно мр зи 
сва ки онај ко ји пи ше са та лен том.

Увек је би ло и би ће та квих књи жев но шмин ка них су те рен џи ја и њи хо вих гар де ро-
бе ра, ро је се и да нас хи тро и са мо ре кла мер ски, а кад бо ље раз гр неш ту го ми лу књи-
шког ве ша, вра ти ћеш се по ет ској ко шу љи Ми ло ша Цр њан ског, ипак.

Ни је ома ну ла Иси до ра Се ку лић ка да је из го во ри ла ме ру ко ја ва жи и да нас: Цр њан
ски је фа на тик и кру пан умет ник. Не ма ту сит ни ча ре ња, ни ти би ло ка квог цењ ка ња, 
пот пис је вер но за дат, том пот пи су се ве ру је.

У пра ву је Жи во рад Стој ко вић у тврд њи да је Ита ка увер ти ра јед не је ди не ње го ве 
Оди се је ко ју ће кру ци јал но обе ле жи ти у де се так ра зних књи га сти хо ва, про зе, пу то
пи са, ме мо а ра, есе ја. Ни је се дао ум но згу жва ти, уз ди зао се од кри ка до ла мен та, од 
про ви ђе ња до ви до ви то сти.11

9 Бран ко Ла за ре вић: „Ли ри ка г. Цр њан ског“ – Срп ски књи жев ни гла сник, 1. април 1921.
10 Иси до ра Се ку лић: Из до ма ћих књи жев но сти, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1964. 
11 Ми лош Цр њан ски: Ли ри ка, про за, есе ји (Ж.Стој ко вић: Пе снич ки пут Ми ло ша Цр њан ског, пред го-
вор); Ма ти ца срп ска, Срп ска књи жев на за дру га – Но ви Сад, Бе о град, 1972.
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Сер биа је сте ње го ва Ита ка, а Ми лош Цр њан ски оп ста је као Оди сеј са ср цем пу-
сто ло ва у ње ном оку:

По ро ђа јем у ту ђи ни, под за мр злим сне гом,
хра ни ше ме тво јим гла сом, сла бо шћу и не гом.
Спу сти ше ме у не моћ де тињ ства, да те во лим
и бри гом, за То бом, за цео жи вот, обо лим.

За епи лог ове есе ји стич ке ома ме у тра ја њу, иза сто те (1919–2019) го ди не об ја ве 
Ли ри ке Ита ке, ре че ни це ће за ћи та ко и у на ред на го ди шта, ни је зго рег ка за ти пе сни-
ка и ње го во де ло пе сни ком Сло бо да ном Ра ки ти ћем: По дру гљи вост и сен ти мен тал
ност, гру бост и не жност, опо рост и ме ко ћа, пре пли ћу се стал но, од са мог по чет ка, у 
Цр њан ско вој ли ри ци. И за и ста, нај за ни мљи ви ји је тај раз вој ни лук пе сни ка Цр њан ског, 
та ме та мор фо за ње го вих по гле да на свет, чи је ра си па ње пе сник до жи вља ва као ра си
па ње соп стве ног би ћа, а та кво осе ћа ње из ра ста из ње го ве же ље за сло бо дом и сло бо дом 
са мих ми са о них су шти на, са мог је згра све та у на ди ра њу. Тај пут Цр њан ског од ја ве до 
сна, од Ита ке до при ви ђе ња, од иде о ло шког бун та до по ми ре ња, од ма те ри је до ду ха, 
од чул но сти до ме та фи зи ке, је сте пут уну тра шње пе сни ко ве ме та мор фо зе.

Те 1919. го ди не ка да ће об ја ви ти Ли ри ку Ита ке на се љен је на Дор ћо лу, у Бе о гра ду. 
Ка же, у то вре ме, да је по сле рат ну књи жев ност на до буд но пред ста вљао, не ће би ти да 
је баш та ко. У ка фа ни Мо сква го ре ле су све ће шта бли ја ма по сле рат не ли те ра ту ре. Те 
шта бли је су, по ред Цр њан ског: Си ма Пан ду ро вић, Бо ра Стан ко вић, Си бе Ми ли чић, 
То дор Ма ној ло вић, Ста ни слав Ви на вер и Раст ко Пе тро вић. Ми лош но си ка пу бо ем ску 
од со мо та. До шао је у Бе о град да на ста ви, ка ко је ка зи вао, та мо где је стао.

– Идем, ве лим, та мо ми је ме сто. Ни ко још, ни кад, ни је из бе гао сво ју суд би ну. Упи су јем 
се код Бог да на По по ви ћа, на упо ред ну књи жев ност, на исто ри ју, исто ри ју умет но сти. 
Хра ним се у јед ној пи ва ри у Ду нав ској ули ци.

Че ка ле су но ве пат ње и лу та ња Оди се ја са па спор том Ита ке ко ју не ће ми мо и ћи у 
Днев ни ку о Чар но је ви ћу, а ка сни је ни у Се о ба ма не бе ски отво ре ним кад је сен за ћу ти 
на пу ту су мор ном уз бе лу ру жу у врт ној па ме ти.12

12 Ми лош Цр њан ски (1893, Чон град – 1977, Бе о град), пе сник, при по ве дач, ро ман си јер, драм ски 
пи сац и бри љант ни есе јист, је дан од нај и стак ну ти јих пред став ни ка срп ске мо дер не. Дру ги свет ски 
рат, из ме ђу оста лих пу те ше стви ја, за те као га је у ди пло мат ској слу жби у Ри му, ода кле је оти шао 
за Лон дон да па ти и че зне за Ита ком гор ко осмех нут суд би ни у ли це, вра тио се 1965. го ди не Бе-
о гра ду са лич ним ка пи та лом ис пи са них књи га.


