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Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић
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НО СИ ЛАЦ АЛ ТЕР НА ТИВ НОГ КА НО НА  
СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

(Ми ло Лом пар: Цр њан ски – би о гра фи ја јед ног осе ћа ња, Пра во слав на реч, Но ви 
Сад, 2018)

Фи ло зоф ски по сма тра но, стра ност би ћа, стра ност у би ћу, услов је по сто ја ња са мог 
би ћа и ње го во га ми шље ња. Ка да је реч о на сло ву књи ге Ми ла Лом па ра ко ја је не дав но 
по не ла На гра ду „Ме ша Се ли мо вић“, Ми лош Цр њан ски це ло ви то је об у хва ћен и сим бо-
лич ки озна чен јед ним по себ ним осе ћа њем, чи ја се ду хов на би о гра фи ја из ла же у на ред-
них два де сет шест по гла вља ове уз бу дљи ве, от кри ва лач ке и жан ров ски по ли ва лент не 
књи ге. У слу ча ју Цр њан ског, уз на гла ше ну фи гу ру стран ца, стра ност се по и ма као 
осе ћа ње има нент но ис ку ству ње го вих књи жев них ју на ка, али и са мо га ау то ра. У вре-
мен ски раз ли чи тим, па ра диг ма тич ним и су прот ста вље ним дру штве ним, иде о ло шким, 
кул тур ним, по ли тич ким, по е тич ким и лич ним кон тек сти ма, Ми ло Лом пар про пи ту је 
ин ди ви ду ал ну и на ци о нал ну ег зи стен ци јал ну стра ност Цр њан ског. А она је трај но обе-
ле жи ла ње го во ме сто у срп ској кул ту ри по сле Ве ли ког ра та (ам би ва лент на кри тич ка 
ре цеп ци ја), пре ко ме ђу рат ног пе ри о да (по ле ми ка и су коб са „Срп ском књи жев ном за-
дру гом“, „Но ли том“ и Кр ле жом) до пи шче вог по врат ка у Ти то ву со ци ја ли стич ку Ју го сла-
ви ју и пост ју го сло вен ске исто риј ске си ту а ци је. Увод но и за вр шно по гла вље од ли ку је 
го то во ро ма неск на на пе тост услед де таљ не Лом па ро ве усред сре ђе но сти на пси хо е мо-
ци о нал на свој ства Ми ло ша Цр њан ског пред крај жи во та. За ни мљи ва је у том сми слу и 
из ја ва Ми ло ша Цр њан ског о ста ту су књи жев не кри ти ке и ре цеп ци је ње го вог још увек 
про ка же ног књи жев ног де ла, у јед ном но вин ском раз го во ру 1973, по до ла ску у зе мљу: 
„Кли ка и ли те рар них гру па, увек је би ло и би ће. То су не из бе жне не при јат но сти за на та. 
Ме ђу тим, код нас је у по след ње вре ме по рас тао углед књи жев них сту ди ја, есте та, со-
ци о ло га, иде о ло га, у ли те ра ту ри. О ме ни, на при мер, има сту ди ја (Н. Ми ло ше ви ћа, Кон-
стан ти но ви ћа, Џа џи ћа и дру гих, да не спо ми њем мно га име на) што је са свим но во у 
на шој књи жев но сти. Че га, до не дав на, ни је би ло. Осим то га, у на шој омла ди ни има чак 
и пре те ра не љу ба ви, за по е зи ју, че га, осим код Ру са, ниг де не ма“ (Цр њан ски 1999 II : 565).

Не ка дру га по гла вља пак раз ли чи те ду жи не и те ма ти ке, пи са на су као мо ра ли стич-
ко-фи ло зоф ски огле ди, по е тич ко-хер ме не у тич ке рас пра ве, па жљи ве ана ли зе до ку-
мен тар не и књи жев но у мет нич ке гра ђе (пре пи ска, есе ји, по ли тич ки тек сто ви, по е зи ја, 
при по вет ке, пу то пи си, ро ма ни), као и сво је вр сне лир ске епи зо де. А у цен тру ра зно-
вр сних на ра ти ва ове не сва ки да шње књи ге сја ји пла ви круг, и у ње му зве зда, ју нак ове 
сту ди је, Ми лош Цр њан ски. И ње го ва тај на, ко ја и по сле овог из у зет ног ду хов ног прег-
ну ћа оста је још увек нео д го нет ну та и по ма ло ми стич на.
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Основ на ис тра жи вач ка, са знај на и вред но сна на ме ра Ми ла Лом па ра је сте да пре-
и спи та и де кон стру и ше ду го трај не и жи ла ве сте ре о ти пе о лич но сти, де ло ва њу и укуп-
ној вред но сти књи жев ног де ла Ми ло ша Цр њан ског у срп ској кул ту ри и исто ри ји 
књи жев но сти, те да ујед но ус по ста ви и је дан но ви ка нон на ше мо дер не ли те ра ту ре. 
Иа ко су у сре ди шту сва ког од по гла вља сту ди је раз ли чи те те ме ве за не за са мог Цр-
њан ског, оне су об је ди ње не раз ви је ним, суп тил ним иде о ло шким и кул ту ро ло шким 
раш чла ња ва њи ма, као и сли ко ви тим по ре ђе њи ма са ис так ну тим пи сци ма и кри тич ким 
опо нен ти ма у хро но ло шком лу ку од го то во јед ног сто ле ћа. Ујед но се, по ред упо ред-
них и кон тра стив них пор тре та Цр њан ског у од но су на Иву Ан дри ћа, Ми ро сла ва Кр ле жу, 
Мар ка Ца ра, Ми ла на Бог да но ви ћа, Мар ка Ри сти ћа и мно ге књи жев не по сле ни ке по сле 
Дру гог свет ског ра та све до да нас – то са гле да ва у огле да лу слич них „двој но пе снич-
ких“ ре ла ци ја у свет ској књи жев но сти. Дру штве на, по ли тич ко-иде о ло шка, пси хо ло шка 
и по е тич ка не при ла го ђе ност или „не у по тре бљи вост“ Ми ло ша Цр њан ског сто га вр ху ни 
у ње го вој трај ној из ме ште но сти на мар ги ну, а не у ма ги страл ни ток срп ске кул ту ре и 
књи жев но сти. То под ра зу ме ва пи шче ву спо ља шњу и уну тра шњу по стра ње ност пре-
ма пред рат ној, ме ђу рат ној гра ђан ској и ко му ни стич кој ин те ли ген ци ји, по том пре ма 
ју го сло вен ској др жав ној иде ји, мо нар хи ји и срп ском ста но ви шту, пре ма срп ској еми-
гра ци ји и ег зи лу. Ан дрић и Кр ле жа као ње го ви ан ти по ди, по го то во овај пр ви ко га 
Лом пар на зи ва сво је вр сним „јав ним спо ме ни ком“, са ме ра ва се лу цид но у од но су на 
су прот не по зи ци је Ге теа и Ши ле ра, Бјорн со на и Иб зе на, Ели о та и Па ун да, Тол сто ја и 
До сто јев ског у њи хо вим вла сти тим кул ту ра ма.

Из то га сле ди да је Цр њан ски, као нај зна чај ни ји пред став ник ра ди кал ног мо дер-
ни зма или аван гар де, за јед но са Ви на ве ром, Раст ком Пе тро ви ћем, На ста си је ви ћем и 
То до ром Ма ној ло ви ћем, иа ко му је умет нич ка вред ност ра но при зна та, за пра во увек 
био у спо ру са ин сти ту ци о нал ним кре а то ри ма на шег књи жев ног уку са. И то не са мо 
због сво јих на вод них ре ак ци о нар них иде о ло шких ста во ва, већ и због те зе да је он 
пре вас ход но „чул ни пе сник, ко ји ни је за ни мљив као ми сли лац“, по пут, ре ци мо, Ње-
го ша или Ан дри ћа. Та фло ску ла, упр кос на по ри ма Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, до да нас 
ни је са свим од ба че на. Због то га у увод ним по гла вљи ма Мо дер ни кла сик, Два пе сни ка, 
По бу на и при ла го ђа ва ње и Ње гош као ка мен ис ку ше ња Лом пар ука зу је на оне кључ не 
еле мен те срп ске кул ту ре ко ји пре суд но ути чу на фор ми ра ње ка нон ског ме ста јед ног 
пи сца у по рет ку срп ске књи жев но сти. 

Цр њан ски, за раз ли ку од Ан дри ћа и кон ти ну и те та вла сти тог упи си ва ња у еп ску 
тра ди ци ју срп ске књи жев но сти, Ње го ше ву ми сао и по е тич ке ам пли ту де пре о бли ку је 
из пер спек ти ве лир ске ре флек си је, од но сно лир ске ме та фи зи ке, што је јед но од нај-
у пе ча тљи ви јих ту ма че ња ау то ро ве сту ди је. Ту се ука зу је на сли чан тип еро тич ког 
пре но са и тзв. тран слу нар ног ка рак те ра Ње го ше ве и по е ти ке Цр њан ског, у са свим 
дру гом кљу чу од Ан дри ће вог еп ског за ма ха. Но, по ред раз ли ке у дру штве ном и по ли-
тич ком би ћу оба пи сца, Лом пар их ди фе рен ци ра и пси хо ло шки, ка рак тер но: „Цр њан-
ски је знао би ти бли зак до ср жи, до не по сред но сти до ди ра, али је у са мој ср жи ове 
бли ско сти оста ја ла из ве сна сен ка, као ту ђе ње и хлад но ћа, ко ја је би ла не у кло њи ва... 
Ан дрић је био хла дан на по вр ши ни, у све ту, али као да је имао то пло ср це“ (Лом пар 
2018: 332). 
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Та ко ђе, од нос пре ма је зи ку и сти лу ова два пи сца био је са свим су про тан. Док је 
за Ан дри ћа по што ва ње је зич ке нор ме има ло и дру штве но зна че ње при пад но сти бео-
град ском сти лу и гра ђан ском тра ди ци о нал ном мо де р ни зму, до тле је схва та ње је зи ка 
као до га ђа ја или сво је вр сног стил ског пре сту па Цр њан ског све до чи ло и о дру га чи јем 
раз у ме ва њу Ву ко ве књи жев но-је зич ке ре фор ме и ње них огра ни че ња, о че му је у сво-
јој есе ји стич ко-по ле мич кој књи зи За и про тив Ву ка (1967) пи сао и Ме ша Се ли мо вић. 
Упра во је ова је зич ка, стил ска, по е тич ка, кул тур на и дру штве на суб вер зив ност учвр-
сти ла код Цр њан ског осе ћа ње умет нич ке су пер и ор но сти пре ма свом „ста ром при ја-
те љу но бе лов цу“. У од но су на Ан дри ћа, Цр њан ски се чи тав жи вот осе ћао ин фе ри ор-
ним на кул тур ној и дру штве ној ле стви ци, без сми сла за по зи ци о ни ра ње у ак ту ел ном 
тре нут ку, али са из ван ред ним, го то во про роч ким осе ћа јем за исто риј ска пред ви ђа ња 
на ше и свет ске суд би не, ко ја су се на кра ју ис по ста ви ла тач ним. У том сми слу, Цр њан-
ски је на ја вио и об ја вио епо хал не при по вед не про ме не сво је по зне про зе, упра во 
он да ка да је био про гла шен за „мр твог пе сни ка“. Као без у слов ни апа трид, као еми грант 
са са мо у би лач ким ми сли ма, као чо век без ег зи ла, или чо век свих ег зи ла, ње гов се дух 
окре нуо ис ку ству ап сур да и пост мо дер ни, јер се од иш че ки ва ња не че га (пе си ми стич-
ко осе ћа ње све та) об рео у жуд њи ни за чим (ни хи ли стич ки до жи вљај све та).

Ми лош Цр њан ски, да за кљу чи мо уви де Ми ла Лом па ра, но си лац је оних ал тер на-
тив них тра ди циј ских кре та ња ко ја про би ја ју гра ни це срп ске кул ту ре, оста ју ћи по 
стра ни, не у кло пив за њен до ми нант ни ток. Али де лу ју ћи са тзв. про дук тив не мар ги не 
у од но су на по зив кул тур не мо ћи, иа ко ди со нан тан, „дух у лич но сти је, као де лу, из над 
нај ви ше тач ке мо ћи ко ја об ли ку је кул ту ру... Као не ко ко је об ли ко вао ал тер на тив ну, 
лир ско-ме та фи зич ку па ра диг му, Цр њан ски је – у јед ној сво јој ди мен зи ји из над ре цеп-
тив ног по ља срп ске кул ту ре, ко је је де фи ни са но еп ском па ра диг мом“ (Исто: 418). 

На да мо се да ће по сле ове дра го це не, по све ће нич ке књи ге срп ска кул ту ра и ње не 
ин сти ту ци је по ста ти све сни је огре ше ња о ве ли ког пи сца и ње го ве сло же не, че сто 
ис кљу чу ју ће са др жа је стра но сти, ко ји би без у слов но мо ра ли би ти по ло же ни у ње не 
те ме ље.


