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ЛИЧ НИ СА ДР ЖАЈ ПРЕ ТО ЧЕН У ЛИ ТЕ РА ТУ РУ
Књи жев на исто ри чар ка Го ра на Ра и че вић (1964), Но во са ђан ка, про фе сор је на Од-

се ку за срп ску књи жев ност, на пред ме ту Срп ска књи жев ност 20. ве ка; ба ви се про у ча-
ва њем срп ске књи жев но сти 19. и 20. ве ка и пре во ди с ен гле ског и фран цу ског је зи ка. 
Об ја ви ла је књи гу Чи та ње као кре а ци ја (1988), да би че ти ри го ди не ка сни је пу бли ко ва-
ла но ву, Ла за Ла за ре вић – ју нак на ших да на (2002). Из у зет но дра го це на књи га су Есе ји 
Ми ло ша Цр њан ског (2010). Исте го ди не штам па ла је Кро ти те ље суд би не (2010) и Дру ги 
свет (2010). Од та да је про шло де се так го ди на, да би се не дав но огла си ла ка пи тал ним 
де лом Агон и ме лан хо ли ја, Жи вот и де ло Ми ло ша Цр њан ског.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: „Са мо као аван гар ди ста Цр њан ски је мо гао да се бо ри 
за но ву ау тен тич ну умет ност ко ја су бли ми ра жи вот, за пре ва зи ла же ње ста рих, око шта-
лих по е ти ка што, по зи ва ју ћи се на ле по као вр хун ски кри те ри јум, при кри ва ју пра зни ну 
ко ја зја пи иза за да тих фор ми, али да у исто вре ме бу де и дво стру ки чу вар: кул ту ре и 
се ћа ња на кул ту ру, јед ном реч ју, чу вар тра ди ци је.“ Де сет го ди на пи са ли сте ово ка пи-
тал но де ло. Да ли у до вољ ној ме ри не гу је мо и по шту је мо и кул ту ру се ћа ња и на шу 
тра ди ци ју?

Го ра на Ра и че вић: На ово пи та ње мо гу се да ти два од го во ра. С јед не стра не, да, 
има мо сјај не књи жев не исто ри ча ре, пре да не свом по слу, од лич не по зна ва о це раз ли-
чи тих епо ха, ко ји су у сво ја ис тра жи ва ња уло жи ли оно ли ко вре ме на, сна ге, тру да, 
ко ли ко им до зво ља ва ју објек тив не окол но сти и до ступ ност гра ђе. Исто ри чар књи-
жев но сти – као што и са ми зна те – то ни је про фе си ја ко ја обез бе ђу је ег зи стен ци ју, то 
је јед но став но по зив за ко ји се опре де љу је те, не што што пре ва зи ла зи лич не ин те ре-
се, што се не ра ди због нов ца или сла ве. Ни јед ног ни дру гог у овом по слу не ма. С 
дру ге стра не, исто ри ча ри књи жев но сти скрај ну ти су у на уч ној и про свет ној по ли ти ци, 
па се њи хо ве књи ге с по ли ца обич но ва де са мо не ким при год ним по во дом, ка да тре-
ба из го во ри ти не ко ли ко фра за о не кој го ди шњи ци. Из гле да да као на род има мо не ку 
фа лин ку, не зна мо да це ни мо све оне по је дин це чи је де ло чи ни на шу кул ту ру. Као 
при мер и ар гу мент увек на во дим скуп у Ру ској ака де ми ји на у ка по све ћен Пр вом свет-
ском ра ту у исто ри ји и књи жев но сти За пад них и Ју жних Сло ве на, на ко јем сам, као 
срп ски исто ри чар, го во ри ла о Цр њан ском. Сло вен ци, ко ји су та ко ђе уче ство ва ли, 
ни су има ли пи сца ко ји је о овом до га ђа ју оста вио зна чај но, умет нич ки вред но све до-
чан ство. Го во ри ли су о днев ни ку ано ним ног вој ни ка. То је про блем, ми не ма мо свест 
о оно ме што има мо. Ми сли мо да је све у на шој про шло сти, што је до бро и вред но, у 
ства ри са мо ра зу мљи во и при род но. Оста ви ли смо про стор при ват ни ци ма да се бри-
ну о ле га ти ма и остав шти ни на ших ве ли ка на! По је дин ци не мо гу да на док на де не до-
ста так план ског де ло ва ња др жа ве. А они, по на вљам, иа ко од лич но ра де свој по сао, 
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не са мо да ни су на гра ђе ни не го се њи хо ве књи ге пре ћут ку ју и ба га те ли шу. Про шле 
го ди не, као удар на вест пла си ра на је ин фор ма ци ја ка ко је на срп ски је зик пре ве де на 
„пр ва све о бу хват на би о гра фи ја Иве Ан дри ћа“ ко ју је на пи сао је дан не мач ки но ви нар. 
На стра ну ње на спе ци фич на иде о ло шка по зи ци ја, ова би о гра фи ја ни слу чај но ни је ни 
пр ва ни пот пу на, и ни ка да не би би ла на пи са на да ни је би ло на ших на уч ни ка и њи хо-
вих књи га! То што ре кла ми ра мо стран це као при ме ре из вр сно сти, чак и кад они то 
ни су, то је по ни же ње за све на ше на уч ни ке ко ји су по све ти ли жи вот ис тра жи ва њу 
на ше кул тур не исто ри је. Да кле, с јед не стра не, у не го ва њу кул ту ре се ћа ња има мо 
ен ту зи ја зам и пот пу ну по све ће ност по је ди на ца, а с дру ге од су ство на ци о нал не кул-
тур не по ли ти ке и по гре шно ин фор ми са ње јав но сти.

Р. Г. П.: „Све што је Цр њан ски же лео, мо гло би се са же ти у те жњу за пре ва зи ла же њем 
пе си ми стич ког ви ђе ња чо ве чан ства ко је осе ћа ’не ла год ност у кул ту ри’. Све што је 
пи сао и ства рао би ло је усме ре но ка јед ном ци љу, тре ба ло је ство ри ти чо ве ка што се 
у кул ту ри осе ћа код ку ће, ис пу њен ра до шћу – ве ли ком еу де мо ни јом.“ 

Г. Р.: На су прот све му оном што је ре че но о ње го вом иде о ло шком опре де ље њу, 
ка да је тре ба ло да бу де оцр њен и ста вљен на рђав глас Цр њан ски је, и као ства ра лац 
и као чо век, но сио у се би јед ну до ми нант но ле ви чар ску иде ју, же љу да бу де усре ћи тељ 
свог на ро да, али и це ло куп ног чо ве чан ства. Још од ра не мла до сти, ка да је у Бург те а тру 
у Бе чу гле дао Ши ле ро вог Дон Кар ло са и са за но сом слу шао сло бо дар ске ти ра де марки-
за По зе, Цр њан ски је, као и сви аван гар ди сти, жу део за про ме ном ко ја ће се до го ди ти 
у све ту да би та сре ћа би ла мо гу ћа. Али, за раз ли ку од Марк со ве док три не, ма те ри ја-
ли стич ке иде о ло ги је ко ја је ту про ме ну ви де ла као по сле ди цу исто риј ске ну жно сти, 
ка да ће се кроз ре во лу ци ју оства ри ти по ре дак за сно ван на еко ном ској рав но прав но-
сти, Ми лош Цр њан ски тра жио је сре ћу у иде а лу це ли не, у ком су удру же ни при род ни 
и кул тур ни чо век, ка да кул ту ра по ста је чо ве ко во при род но ста ње. Као што је за ста ре 
Гр ке еу де мо ни ја има ла и етич ко и есте тич ко зна че ње, та ко је и аван гард ни чо век Цр њан-
ског спа јао ле по и до бро, а то ме се учио пр вен стве но за хва љу ју ћи умет но сти.

Р. Г. П.: У по гла вљу о Чар но је ви ћу на ве ли сте ре чи Цр њан ског ко ји ка же да умет ник 
увек у се би но си дво стру ко би ће, у ње му су у исто вре ме „двој ник ко ји се кре ће пред све-
том и онај ко ји се од све та кри је“.

Г. Р.: Мо тив двој ни штва, као ве ли ки мо тив свет ске ли те ра ту ре, зна ча јан је за Цр њан-
сков пр ви ро ман Днев ник о Чар но је ви ћу, у ме ри у ко јој чи та лац мо же да се за пи та да 
ли је онај без и ме ни Дал ма ти нац, жрец су ма тра и зма, уоп ште по сто јао или је са мо плод 
гро зни ча вих сно ва вој ни ка Пе тра Ра ји ћа ко ји ле жи бо ле стан у кра ков ској бол ни ци. 
Су ма тра и зам мо же мо схва ти ти и као вр сту еска пи зма, бе га из ствар но сти ко ја је за 
Цр њан ског, Ср би на мо би ли са ног у ау стро у гар ску вој ску, по ста ја ла бе сми сле на и не под-
но шљи ва. Сам пи сац, иа ко мно ги ње го ви из бо ри и од лу ке ука зу ју на то да је реч о ка-
рак те ру ко ји ни је склон ком про ми си ма, у жи во ту је, као до бар слу жбе ник др жа ве до 
чи јег је оп стан ка др жао, мо рао да но си ма ску, те шко пре жи вља ва ју ћи то удва ја ње. То 
се нај бо ље ви ди у књи зи Код Хи пер бо ре ја ца ко ја опи су је пе ри од ње го вог ди пло мат-
ског слу жбо ва ња у Му со ли ни је вом Ри му пред Дру ги свет ски рат. Као др жав ни чи нов ник 
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и но ви нар, он хо да ули ца ма Ри ма у ко јем се пред о се ћа на до ла зе ћа ка та стро фа, док 
се у ми сли ма се ли на да ле ки Се вер, у пре де ле ко је је ви део на сво јим пу то ва њи ма до 
Ислан да и Јан Ма је на. Иа ко се ра ди о ре ал ним то по ни ми ма, то је опет не ка вр ста уто-
пиј ског про сто ра, сан о срећ ном жи во ту. То је та дво стру кост.

Р. Г. П.: Да ли се, услов но ре че но, мо же ре ћи да је Цр њан ски био оп чи њен тај на ма 
Ње го ша, Ди ре ра, а по себ но Ми ке лан ђе ла?

Г. Р.: Иа ко је не ко ли ко пу та го во рио о то ме да тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу лич-
но сти пи сца, од но сно ње го вог жи во та, би о гра фи је, с јед не, и де ла, с дру ге стра не, 
Цр њан ског је за ни мао чо век у умет ни ку, оно лич но што је оста ло скри ве но у ње го вом 
би ћу. Ми ке лан ђе ло, као ве ли ки умет ник ре не сан се, увек пре ћут но ран ги ран као дру ги, 
по сле Ле о нар да, био је за Цр њан ског ства ра лац ба рок ног до жи вља ја, ду бо ке ме лан-
хо ли је. Ње го ва по све ће ност јед ном је ди ном жи вот ном ци љу – умет нич ком ства ра њу, 
али и све оно што је за по чео и ни је сти гао да за вр ши јер су га жи вот не окол но сти у 
то ме оме ле, то су кључ не тач ке у ко ји ма се Цр њан ски иден ти фи ко вао с Ми ке лан ђе лом, 
ко га је у ста ро сти сма трао уте хом за сва ког умет ни ка. 

Р. Г. П.: Цр њан ски је хва љен и оспо ра ван, хва љен као пи сац, а оспо ра ван из иде о ло-
шких раз ло га. Са да је, ве ро ват но, дру га чи је?

Г. Р.: Во ле ла бих да ка жем да је сте. Ако умет ни ка ис кљу чу је мо из на ци о нал ног ка-
но на због иде о ло ги је, он да је то углав ном по сле ди ца не зна ња, ола ко до не тих су до ва, 
бо ље ре ћи пре су да, ети ке та ко је се те шко ски да ју. У књи зи сам по ку ша ла да об ја сним 
от ку да Цр њан ском от пор пре ма ме ђу рат ним ко му ни сти ма ко је је он звао „са лон ским“. 
Ме ђу њи ма би ло је и ње го вих до брих при ја те ља, ко ји су га се због иде о ло ги је од ре кли. 
Ту из да ју он је те шко под но сио и ми слим да се с тим ни је по ми рио до кра ја жи во та. 
Ми ла на Бог да но ви ћа, без об зи ра на то што се овај као пред сед ник Удру же ња пи са ца 
су прот ста вљао ње го вом по врат ку из Лон до на, оп ту жу ју ћи га чак да та мо ра ди про тив 
сво је зе мље, по ми њао је увек као „мог Ми ла на“. Ка да је Дра го ша Ка ла ји ћа оста ре ли 
пи сац упи тао за при ја те ље и ка да му је овај од го во рио да их има, Цр њан ски је ре као 
от при ли ке ово: не ми слим на та кве при ја те ље, ми слим на оне ко ји ће вас пу сти ти у 
ку ћу и на хра ни ти у би ло ко је до ба но ћи, не пи та ју ћи вас за што вам је по треб но уто-
чи ште. Без у слов ног при ја те ља Цр њан ски је на шао је ди но у сво јој су пру зи Ви ди. 

Р. Г. П.: Го ди не 1920. Цр њан ски је го во рио о то ме да је те шко одво ји ти де ло од ау то-
ра. Уо ста лом, он је при да вао ве ли ку ва жност би о гра фи ји, још од оног есе ја ка да је пи сао 
о Оска ру Вајл ду, па све до Днев ни ка о Чар но је ви ћу (1921) или у Ро ма ну о Лон до ну (1971). 
Да ли се мо же за кљу чи ва ти о лич но сти пи сца на осно ву ње го вих књи жев них де ла? 

Г. Р.: Мо же, али је по треб но ве ли ко зна ње: о пси хо ло ги ји, књи жев но сти, исто ри ји, 
по ли ти ци, фи ло зо фи ји, и ко нач но о би о гра фи ји, о жи во ту пи шче вом. Јо ван Скер лић 
мо гао је да на пи ше књи гу о Све то за ру Мар ко ви ћу са мо за то што је до бро знао вре ме 
у ко јем је овај жи вео, што је слу шао при че са вре ме ни ка, иш чи тао, осим до ку ме на та и 
са мих ау тор ских тек сто ва и књи га, и обим ну пре пи ску ко ја је све до чи ла не са мо о 
иде о ло гу, већ и о са мој лич но сти пр вог срп ског со ци ја ли сте. Мо жда су у пра ву они 
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ко ји твр де да тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу мо рал ног ли ка умет ни ка и естет ског 
ква ли те та оног што је ство рио. У слу ча ју Ми ло ша Цр њан ског, то је мо је уве ре ње, по-
сто ји склад из ме ђу лич но сти и де ла. Свог ју на ка, а он ов де је сте био мој ју нак, ни сам 
се ни у јед ном тре нут ку по сти де ла.

Р. Г. П.: Ко ји део би сте из ње го вог де тињ ства и ка сни јег од ра ста ња мо гли да из дво-
ји те као нај за ни мљи ви ји: пу то ва ње с ро ди те љи ма у Ме ха ди ју, игре, чи та ње, обла че ње; 
Ма ти чи ну сти пен ди ју ко ју ни је до био, од ла зак на шко ло ва ње?

Г. Р.: До жи вљај Те ми шва ра из пер спек ти ве де те та. Срп ска ен кла ва и ње ни ока ме ње-
ни оби ча ји, ма ла срп ска цр ква, вер ски ри ту а ли ко ји ли че на по зо ри ште, ве ли ки срп ски 
глу мац Пе ра До бри но вић ко ји је ма лог Цр њан ског по ву као за нос... Рат и мир ко ји је 
Ми лош као де чак бо ле стан од шар ла ха чи тао не пре кид но дан и ноћ, учи тељ Бе рић, 
осе ћај гла ди ко ји је за пам тио бо ра ве ћи у ње го вом до му, док му се ро ди те љи још ни су 
пре се ли ли у цен тар Те ми шва ра... Те ми швар ско гро бље на ко је је од ла зио с мај ком, 
где су би ли гро бо ви ње го ве две се стре и ма лог бра та. Бли зу спо ме ни ка Сте ва на Ради-
че ви ћа, Бран ко вог бра та, на ко ји је отац Те о дор укле сао епи таф: „Та ки је био!“

Р. Г. П.: За ни мљив је и ње гов од нос пре ма мај ци. Кад је она уми ра ла у пан че вач кој 
бол ни ци, а он бо ра вио у Ри му, ни је до шао да је ви ди, па ни на са хра ну ни је до шао. У ко јим 
ли ко ви ма се из ње го вих књи га мо же на слу ти ти њен лик, о че му сте пи са ли у на зна че ној 
књи зи?

Г. Р.: Од нос Ми ло ша Цр њан ског пре ма мај ци је ком пли ко ван. С јед не стра не ту је 
та ја ка ве за, љу бав си на пре ма Ма ри ни Цр њан ски ко ја је, као и сва ка ма ти, ги ну ла за 
свог је дин ца, а с дру ге, же ља мла ди ћа огром не ам би ци је да се по ме ри с пе ри фе ри је, 
да се осло бо ди за да то сти, па и те ре та по ро ди це, љу ба ви фа ми ли је ко ја је се бич на и 
не тр пи сло бо ду сво јих чла но ва. „Ја сам од у век био сам се би пре дак“ – на пи сао је 
Цр њан ски ка да је у Ко мен та ри ма го во рио о сво јој по ро ди ци. Осим то га, др жа ва, на-
ци о нал ни рад, у ко ји је убра јао и књи жев но ства ра ла штво, јав ни по сло ви, увек су за 
Цр њан ског би ли не што што до ла зи ис пред по ро дич не ин ти ме. То не зна чи да он ни је 
во лео сво ју мај ку, на про тив, ње на смрт ја ко га је по го ди ла, али окол но сти ко је је у 
Ри му про це нио као не по вољ не, спре чи ле су га да на са хра ну от пу ту је. Мај ка је у ње-
го вим де ли ма увек му че ни ца: она ко ја на ко ле ни ма ри ба под, као што је и ње го ва 
ма ти ри ба ла под пред оче вом кан це ла ри јом у Пан че ву. Мај чин ство је, за Цр њан ског, 
оправ да ње блу да, а сим бол мај чин ске љу ба ви је Ма до на-по ро ди ља. Њен син, ко ји је 
умро за чо ве чан ство, ни је мо гао би ти плод чул ног ужит ка. Мај чин ска љу бав ви дљи ва 
је, ка же пи сац, и у жи во тињ ском све ту: ви део је код ко ко шке у свом дво ри шту у Илан-
џи, као и у зо о ло шком вр ту у Ко пен ха ге ну, у при зо ру ме две ди це ко ја је сво је ме че 
љу би ла у њу шки цу. То што је сам био без де тан би ло је за пи сца с јед не стра не бла го-
слов, а с дру ге про клет ство.

Р. Г. П.: Ка кав је био ње гов од нос пре ма Скер ли ћу?

Г. Р.: Иа ко је у „Об ја шње њу Су ма тре“ спо ме нуо Скер ли ћа као пред став ни ка док-
три нар не пред рат не кри ти ке ко ја је по сле ра та из гу би ла сми сао, Цр њан ски је као 
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аван гар ди ста мно го ви ше опо ни рао есте ти ци зму Бог да на По по ви ћа, иде а лу „ле пог“, 
као вр хов ном кри те ри ју му за про це ну вред но сти књи жев ног де ла. Скер лић је умро 
пред сам рат, а Бог дан По по вић био је Цр њан сков про фе сор на Бе о град ском уни вер-
зи те ту, пи сао му је и пре по ру ку за од ла зак у Па риз. Се ћа ју ћи се књи жев не ат мос фе ре 
из по сле рат ног Бе о гра да, Цр њан ски је жа лио за Скер ли ћем, за ње го вом енер ги јом, 
бор бе но шћу, же љом за на прет ком чи та ве за јед ни це, у че му је умет ност за у зи ма ла 
ва жно ме сто, што је све био на го ве штај аван гар де. Ка да чи та мо Скер ли ће ве по хва ле 
ро до љу би вим пе сма ма Шан ти ће вим, као да чи та мо про грам Цр њан ско ве по сле рат не 
итач ке ли ри ке, по ру ку оних сти хо ва: „Вла сте ла, вој во де, де спо ти бе ху срам... // Гла дан 
и кр вав је на род мој / а слав на про шлост је лаж.“

Р. Г. П.: Да ли је Цр њан ски у Ри је ци и Бе чу за и ста био ле ви чар и за го вор ник ре во лу ци је?

Г. Р.: Пред рат ни Цр њан ски, по соп стве ним ре чи ма, био је „ти пич ни сме те њак свог 
сто ле ћа“, мла ди ден ди, за вод ник, не жни го спо дин у оде лу бо је све тло зе ле них ма сли-
на... За ни ма ле су га же не, љу бав, фуд бал... Пре о бра жај се до го дио у ра ту, и свој пр ви 
ро ман он и по чи ње да пи ше као оста ре ли Ка за но ва, ко ји је про шао кроз по жар стра-
сти, и по стао хла дан по пут гу ште ра. Пер спек ти ва ра та и бли ски до жи вљај смр ти ме-
ња ју га, та ко да у пи сму Ју ли ју Бе не ши ћу, свом пр вом уред ни ку, ка же: „Ја во лим ви ше 
зе мљу не го же не.“ По став ши вој ни ком – а вој ни ци ће би ти сви глав ни ју на ци ње го вих 
ро ма на – Цр њан ски ула зи у про стор „му шке ту ге“, што је ода ност ко лек ти ву, спрем-
ност на жр тву, али у исто вре ме и ту га мла ди ћа ко ји је та ко во лео жи вот. Цр њан ски је 
увек био ле ви чар, али ни је во лео Марк со ву ма те ри ја ли стич ку те о ри ју, а ре во лу ци је 
је сма трао бес ко ри сним на си љем ко је ни ка да ни је ни шта про ме ни ло. За то је ве ро вао 
у „ре во лу ци ју ду ша“.

Р. Г. П.: За ни мљи ви су и ње го ви ра ни спи си и сла ње пе са ма ча со пи си ма. Ме ђу тим, у 
ве зи с тим, по ја сни те нам вре ме ка да је Цр њан ски слу чај но про на шао сво је ру ко пи се у 
ку ћи у ко ју су он и Ви да скло ни ли свој на ме штај по од ла ску у Рим, пред Дру ги свет ски 
рат. По сле ње го ве смр ти Ви да је твр ди ла да је је дан од ло мак не стао „за јед но са но ви-
јим ру ко пи си ма ка да су, по сле са хра не, у њи хов стан у Тол бу хи но вој ули ци на вра ћа ли 
по зна ти и не по зна ти по што ва о ци пре ми ну лог пи сца“. Да ли се са да не што ви ше о 
то ме зна?

Г. Р.: Од тре нут ка ка да је про дао оче ву ку ћу у Илан џи, да би мо гао да от пу ту је у 
Па риз 1921. го ди не, Ми лош Цр њан ски ни је по се до вао ни јед ну не крет ни ну, па је чак и 
стан ко ји му је по по врат ку у Бе о град до де љен, у Тол бу хи но вој ули ци, по сле смр ти 
пи сца (1977) и ње го ве су пру ге (1978), при пао дру гим ста на ри ма. А мо гао је би ти пре-
тво рен у му зеј! Као да је не ки слу чај-ко ме ди јант уде сио да се о бе из на сло ва ње го вих 
ро ма на, а ко је су се од но си ле на исто риј ску суд би ну срп ског на ро да, на ро да „ко ји 
не ма сво је гра ни це“, по ста ну и лич ни пе сни ков усуд, и удес. Из ме ђу два ра та брач ни 
пар Цр њан ски нај ду же је у Бе о гра ду жи вео у згра ди у Ми ло ша Ве ли ког 56. Да ка ко, 
стан на овој „пре сти жној“ адре си био је из најм љи ван. Дра ган Аћи мо вић је, по се тив ши 
Цр њан ског у Лон до ну, о че му је оста ло и пи са но све до чан ство, ви део да пи сац чу ва 
све, и да је ње гов ма ли стан био пре на тр пан ру ко пи си ма. Ипак, од ла зе ћи на слу жбу 
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пр во у Бер лин па за тим у Рим 1938. го ди не, Цр њан ски је сво је ства ри, на ме штај и сли-
ке, а прет по ста вља мо и не ке ру ко пи се, оста вио на чу ва ње Ви ди ној бра ћи. Ка да је 
осо бље ју го сло вен ске ам ба са де де пор то ва но из Ри ма по сле бом бар до ва ња Бе о гра да 
и април ског ра та, Цр њан ски су опет би ли при ну ђе ни да оно ма ло сво је имо ви не оста-
ве код при ја те ља, јер им је ре че но да мо гу да по не су са мо два ко фе ра. Ве ру јем да је 
у Ри му пи сац до ста то га спа лио, из ме ђу оста лог и пре пи ску са сво јом су пру гом, то су 
оне „ста ре ства ри из ва тре“ ко је сва ко од нас има, и о ко ји ма је пи сао Ми ке лан ђе ло. 
Цр њан ски је мо лио Аћи мо ви ћа да му у Ри му про на ђе за пи сник са дво бо ја са Сон дер-
ма је ром из 1926. го ди не (да нас се на ла зи у Ле га ту), али и фо то гра фи је ко је је сам сни-
мио 1937. у Шпа ни ји, ка да је из ве шта вао из гра ђан ског ра та. По сле по врат ка у Бе о град, 
ис по ста ви ло се да су не ки од ње го вих нај ра ни јих ру ко пи са са чу ва ни: јед на стра ни ца 
из дра ме Про кле ти књаз, ко ју је на пи сао још као де чак, по сто ји и да нас. Исти на је да 
је пи шче ва удо ви ца твр ди ла да су не ки ру ко пи си не ста ли из њи хо вог ста на по сле 
са хра не. Мо гу ће је да их је он сам уни штио, али ни кад не мо же мо би ти си гур ни.

Р. Г. П.: Шта мо же те са же то из дво ји ти из вре ме на ка да је Цр њан ски про во дио вре-
ме на фрон ту? 

Г. Р.: Ми лош Цр њан ски мо би ли сан је у ав гу сту 1914. го ди не, убр зо по што је Ау стро-
у гар ска об ја ви ла рат Ср би ји. За ма ло је са сво јим 29. пу ком по слат на ра ти ште у Ср би ју 
и са мо га је бо лест (ко ле ра или ти фус) спа си ла. У је сен 1915. Ла у до но ва ре ги мен та упу-
ће на је на ру ски фронт у Га ли ци ју на ре ку Зло та Ли пу (Злат ну Ли пу). Иа ко се на ма чи ни 
да се ра ди ло о ре ла тив но крат ком пе ри о ду, вре ме ко је је мла ди ау стриј ски Ср бин 
про вео у ди рект ним бор ба ма, ис ку ство на гра ни ци жи во та и смр ти би ло је за ње га 
мо жда и пре суд но. Та да се ра ђа љу бав ма лог вој ни ка – ко ји је за ве ли ку хаб збур шку 
им пе ри ју био са мо „хра на за топ“ – пре ма шу ма ма, злат ним, до брим пољ ским шу ма ма. 
Љу бав пре ма же ни, ви ди мо то још од пе сме „Се ре на та“ из 1915. го ди не, тран сфор ми-
ше се у љу бав пре ма при ро ди.

Р. Г. П.: Оп шир но и те мељ но пи са ли сте о књи зи Ли ри ка Ита ке, о „до бро до шли ци“ 
књи зи, од Си ме Пан ду ро ви ћа, Бран ка Ла за ре ви ћа итд. 

Г. Р.: Вра ћа ју ћи се из ра та, Цр њан ски се у но вем бру 1918. за у ста вио у Но вом Са ду. 
Та да је у Град ској ку ћи слу шао Ми ла на Ка ша ни на ка ко го во ри о мла дим ју го сло вен-
ским пе сни ци ма, јер но ва др жа ва са мо што ни је и зва нич но фор ми ра на. Цр њан ски у 
вој нич кој уни фор ми слу ша то пре да ва ње и не чу је сво је име, да би мно го го ди на ка сни-
је кон ста то вао: „Са мо ћа не по зна тог пе сни ка је је дан од нај ду бљих до жи вља ја пе сни ка.“ 
Од ла зак ње гов у Бе о град, на сту ди је, у исто вре ме је и пу то ва ње у цен тар, та мо где ће 
се не по зна ти мла дић „из пре ка“ об ја ви ти као пе сник. По сле рат них го ди на не ма шти-
не, ус кра ће но сти, не из ве сно сти, це ла та ге не ра ци ја не стр пљи во иш че ку је тре ну так 
ка да ће мо ћи да по ка же све ту шта вре ди, да от кри је свој „пе снич ки са др жај“. Оче ки-
ва ња су огром на, и ка да се по ја ви ла Ли ри ка Ита ке, пр ва и је ди на збир ка по е зи је ко ју 
је Цр њан ски об ја вио (ка сни је се ра ди ло са мо о ан то ло ги ја ма), он да су не га тив не кри-
ти ке ко је су усле ди ле за ње га би ле ви ше не го бол не и раз о ча ра ва ју ће. Ка да у Се о ба ма 
чи там оде љак у ко јем Вук Иса ко вич са ња ри о то ме ка ко га по по врат ку из ра та, ње га 
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и ње го ве вој ни ке, у Бе чу до че ку ју сал ва ма оду ше вље ња, увек по ми слим да је то сан 
Ми ло ша Цр њан ског, да је он упра во та ко за ми шљао љу бав ко ју ће му уз вра ти ти чи та-
о ци, али и кри ти ча ри. Си ма Пан ду ро вић ко га је Гру па умет ни ка, озло је ђе на због оштрих 
Скер ли ће вих ре чи на ра чун пе сни ка „Свет ко ви не“, на са стан ци ма у хо те лу „Мо сква“ 
про зва ла прин цем пе сни ка, по ка зао се чак кон зер ва тив ни ји од свог та да већ по кој ног 
кри ти ча ра. Но ва по е зи ја би ла је за ње га не ра зу мљи ва, та ко да је је дан стих из итач ке 
ли ри ке Пан ду ро вић про гла сио ап сурд ним јер та ван не мо же да има очи. Цр њан ски 
је при дев та ман пи сао у свом ди ја лек ту као „та ван“ („тав на но ћи“), ко ји је он да у пе сми 
„За мо ре ној омла ди ни“ упо ре дио са „жуд ним не бу упе ре ним очи ма“. Бран ко Ла за ре вић 
про звао је мла дог пе сни ка због ху ље ња на „ви дов дан ску ети ку“, сум ња ју ћи, због пре-
чан ског по ре кла, и у ње го во ро до љу бље. За ни мљи во је, ме ђу тим, ко ли ко год Цр њан-
ски био по вре ђен због ове кри ти ке, да је и он сам упо тре био го то во исте ме та фо ре 
ка да је пи сао о Кр ле жи ном и Це сар че вом Пла ме ну. Оно што га је, ме ђу тим, нај ви ше 
по го ди ло би ло је то што је Ла за ре ви ће ва кри ти ка об ја вље на у Срп ском књи жев ном 
гла сни ку, го ди ну и по да на по по ја вљи ва њу збир ке, и не ко ли ко ме се ци по што је овај 
култ ни пред рат ни лист по но во по кре нут. Цр њан ски је то до жи вео као зва нич ну пре-
су ду нај ви ших књи жев них ау то ри те та, пре све га Бог да на По по ви ћа ко ји је, по ред 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа, нај за слу жни ји за по сле рат ну об но ву овог ча со пи са. 

Р. Г. П.: Ка кав је био од нос Ан дри ћа и Цр њан ског ка да ка же те: „Же ле ћи да бу де као 
Ан дрић“, или онај део о за јед нич ком пу то ва њу у Фи рен цу ка да им се при дру жу је и Ви да? 

Г. Р.: Цр њан ски је во лео Ан дри ћа, то се ви ди и из нај ра ни јих са чу ва них пи са ма из 
1919. го ди не, од мах по што су се упо зна ли у Бол ни ци ми ло срд них се ста ра у За гре бу, а 
за тим и из до ба за јед нич ке са рад ње у Књи жев ном ју гу. Ка да Ан дрић од ла зи у ди пло-
мат ску слу жбу у Ва ти кан, Цр њан ски му на то ме за ви ди, али то ни је злоб на за вист. Без 
за зо ра му пре но си кри ти ке по ко ји ма је упра во он – Ан дрић, нај бо љи мла ди ју го сло-
вен ски пи сац. Чи ни се да су Ан дри ће ва уз др жа на при ро да, као и че ста од су ство ва ња 
из зе мље, би ли они објек тив ни раз ло зи ко ји су спре чи ли да се из ме ђу два пи сца ус-
по ста ве ду бље уза јам не ве зе и чвр шће при ја тељ ство, ако је оно уоп ште мо гу ће кад 
је реч о та ко из ра зи тим ин ди ви ду ал но сти ма. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду и то да ка ри-
је ре два књи жев ни ка, али и др жав на слу жбе ни ка не те ку упо ре до и рав но мер но: 
Ан дрић на пре ду је и као ства ра лац (ра но је при мљен у Ака де ми ју) и у ди пло мат ској 
слу жби, да би за вре ме ман да та Ми ла на Сто ја ди но ви ћа по стао ми ни стар спољ них 
по сло ва, а по сле Сто ја ди но ви ће вог па да 1939. и опу но мо ће ни по сла ник Кра ље ви не 
Ју го сла ви је у Бер ли ну. С дру ге стра не, Цр њан ски је гим на зиј ски про фе сор и но ви нар, 
и не са мо да ни је при мљен у Ака де ми ју, већ је не пре ста но оспо ра ван и као пи сац: 
Срп ска књи жев на за дру га од би ја му ру ко пис пу то пи са из Ита ли је 1930. го ди не. И ка да 
од ла зи у Бер лин и Рим, та мо га не ша ље Ми ни стар ство спољ них по сло ва, већ Цен-
трал ни прес би ро. У на шим по слан стви ма он је ата ше за штам пу, да кле са мо но ви нар 
и из ве штач. А ка да је реч о пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та, Ан дри ћа мо же мо 
на зва ти срећ ни ком ко га та лас исто ри је увек ба ца на по вр ши ну, док Цр њан ски као 
ве чи ти гу бит ник жи во та ри у Лон до ну хла дан „као на пе пе лу кла да“, без раз ло га и без 
кри ви це. Као лич но сти, ма да ге не ра циј ски бли ски, и упр кос ко ле ги јал ној пре пи сци 
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ко ју су во ди ли, они су да ле ко је дан од дру гог, али их за то ве зу ју иде је ко је на ла зи мо 
у њи хо вим де ли ма, мно го ви ше не го што се то на пр ви по глед на слу ћу је.

Р. Г. П.: Еро ти зам и су ма три зам у ње го вим књи га ма?

Г. Р.: По ме ну ла сам већ да је Цр њан ски још у Днев ни ку о Чар но је ви ћу имао по тре бу 
да го во ри о га ше њу еро ти зма у на ра то ру ко ји се на са мом по чет ку пред ста вља као 
оста ре ли Ка за но ва. У мно гим пе сма ма Ли ри ке Ита ке ви ди се пре нос љу ба ви пре ма 
же ни на љу бав пре ма при ро ди, чул ност је при сут на, али опле ме ње на и де е ро ти зо ва-
на. (Шан дор Ма раи го во рио је о мо гућ но сти „блуд ни че ња са при ро дом“!) Чи ни се да 
је то знак да је мла ди пе сник же лео да пре вред ну је по јам лич не сре ће, па са мим тим 
и сам ин ди ви ду а ли стич ки прин цип. Ду бо ку, искон ску људ ску по тре бу да се бу де сре ћан 
он не по ри че, на про тив, ра дост ће, по го то во по сле пре вла да ва ња итач ког ни хи ли зма 
и без на ђа, у де ли ма тзв. стра жи лов ског ком плек са, би ти је дан од глав них мо ти ва ко ји 
се у ли те рар ном кон тек сту ве зу је за ро ман ти зам, за по е зи ју Бран ка Ра ди че ви ћа, ону 
ве се лу, мла да лач ку, ис пу ње ну ди о ни зиј ском осе ћај но шћу. С дру ге стра не, у по што ва-
њу жр тве, спрем но сти на са мо жр тво ва ње, што је нај ви ши етич ки из бор и чин, ви ди мо 
ду бо ку пе сни ко ву опре де ље ност за ко лек ти ви стич ке вред но сти. Из ме ђу те две осе-
ћај но сти сме штен је це ло ку пан ње гов књи жев ни опус. Оди јум пре ма те ле сном, пре ма 
сек су ал ној ва ри јан ти еро са (ко ји мо же би ти схва ћен и ши ре, као жи вот ни на гон) ви дљив 
је у две чу ве не ре че ни це из пр вог и по след њег Цр њан ско вог ро ма на: у Днев ни ку о 
Чар но је ви ћу Ма ца, же на Пе тра Ра ји ћа, на за пре па шће ње свог су пру га, ка же: „Шта ћеш, 
око то га се окре ће свет“, док је у Лон до ну ру ски еми грант Ни ко лај Рјеп нин под јед на ко 
ужа снут пред ис ка зом мла де бол ни чар ке ко ја рав но ду шно кон ста ту је: „Секс је ко рен 
све га.“ Етич ки иде ал Цр њан ског оли ча ва ју ње го ви ју на ци-вој ни ци, ко ји не жи ве са мо 
за се бе већ и за свој на ци он, ко ји ма је лич на сре ћа не што што до ла зи иза до бро би ти 
чи та вог на ро да. То су аскет ски ти по ви, као што је и Те сла био аске та, по све ћен са свим 
свом за дат ку – да от кри ва ју ћи тај не на у ке усре ћи чо ве чан ство. За то што се пре да вао 
те ле сним ужи ва њи ма, На по ле он за Рјеп ни на ни је са мо осва јач и не при ја тељ Ру си је, 
већ је и нај го ри вој ник у исто ри ји све та.

Р. Г. П.: А Цр њан ски као но ви нар, из ве штач, ре пор тер?

Г. Р.: Ка да је на па дан као де сни чар, па чак и као сим па ти зер на ци ста и фа ши ста, би ло 
је то пре све га због ње го вих но вин ских тек сто ва. По што ни је мо гао да уђе у ди пло ма-
ти ју, Цр њан ски се јав ним по сло ви ма ба вио пре све га као но ви нар, пр во као ре пор тер 
По ли ти ке, а за тим и Вре ме на. Све ње го ве ре пор та же из тог пе ри о да, од из ве шта ја из 
Ма ђар ске, из Ба на та, са Ри је ке и При мор ја, са Кр фа, из За гре ба, па чак и оне ко је го-
во ре о зна ча ју ва зду хо плов ства, има ју не што за јед нич ко, а то је искре на ода ност 
пи шче ва ју го сло вен ској кра ље ви ни. Сви ови тек сто ви мо гу се раз у ме ти као ње гов 
на пор да се она очу ва. Као Ср бин ко ји је ро ђен из ван вла сти те, на ци о нал не др жа ве, 
Цр њан ски је знао да це ни но ву др жав ну тво ре ви ну Ју жних Сло ве на: и та ква ка ква је 
би ла, оп те ре ће на мно гим те шко ћа ма и раз ли ка ма, за ње га је би ла бо ља од оне у ко јој 
је ро ђен и он се свим си ла ма тру дио да по ка же ње ну вред ност за све ње не на ро де 
ко ји су у ује ди ње њу пре све га до би ли сна гу и моћ да се од бра не од ве ков ног роп ства 
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и пот чи ње но сти ту ђи ну. Из ове пер спек ти ве ја сно је да је то био и до дат ни раз лог 
ње го вог не при ја тељ ства пре ма ко му ни сти ма, чи ја је пар ти ја, иа ко по пу лар на и ути-
цај на, би ла за бра ње на због ан ти др жав ног де ло ва ња. Због то га тре ба раз у ме ти и ње-
гов став ка да као до пи сник Вре ме на 1937. го ди не од ла зи у Шпа ни ју, на те ри то ри ју 
ко ју др жи ге не рал Фран ко. По след њи текст ко ји је на пи сао по сле по врат ка, го во ри 
нам, ме ђу тим, да се ње го во ми шље ње про ме ни ло. Ка да из ве шта ва из Бер ли на и Ри ма, 
при ну ђен је да при ла го ди тон тих из ве шта ја зах те ви ма сво јих над ре ђе них, пре све га 
Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, ко ји по ку ша ва да не гу је при ја тељ ске од но се с Хи тел ром и Му-
со ли ни јем, же ле ћи да спа се зе мљу од ра та. Да су се ње го ви лич ни ста во ви раз ли ко ва ли 
од оних зва нич них ко је је пла си рао као но ви нар, ви дљи во је из из ве шта ја ко је је слао 
пре ми је ру и Цен трал ном прес би роу. То је био не по сре дан узрок ње го ве лич не тра-
ге ди је, не вољ ног бо рав ка у Лон до ну у ко јем је про вео тре ћи ну свог жи вот ног ве ка.

Р. Г. П.: По ја сни те нам од нос Цр њан ског с Мар ком Ри сти ћем?

Г. Р.: Мар ко Ри стић је при па дао мла ђој ге не ра ци ји по сле рат них аван гар ди ста, а 
ста ри ји и мла ђи пи сац су сре ли су се на по слу уре ђи ва ња аван гард ног гла си ла Пу те ви. 
И је дан и дру ги же ле ли су да умет ност уче ству је у про ме ни све та, али је Ри стић, као 
уо ста лом и цео над ре а ли стич ки круг око ње га, же лео про ме ну со ци јал ном ре во лу-
ци јом у ко ју Цр њан ски ни је ве ро вао јер је пре зи рао „вла да ви ну ма се“. Ипак, не тре ба 
за бо ра ви ти да је Цр њан ског од ли ко ва ла за вид на „дру штве на по кре тљи вост“, мо гао 
је да ко му ни ци ра под јед на ко ау тен тич но и с рад ни ци ма и се ља ци ма, као и с при пад ни-
ци ма ели те, ин те лек ту ал ци ма, по ли ти ча ри ма и др жав ни ци ма. Та ко ђе, био је из у зет но 
осе тљив на људ ску пат њу. Сма трао је, као при ста ли ца ју го сло вен ске уза јам но сти, да 
су упра во ти нај ни жи сло је ви истин ски чу ва ри за јед нич ке др жа ве, ко ји ма је ње на за-
шти та и по треб на, мно го ви ше од ин те лек ту а ла ца и по ли ти ча ра ко ји, због мо де или 
лич не ко ри сти, ра де на ње ном ру ше њу. Ри стић, с дру ге стра не, ко ли ко год же лео да 
бу де иде о ло шки „на пре дан“, ни је мо гао да иза ђе из сво је гра ђан ске љу шту ре и свог 
гра ђан ског са ло на. Иа ко мо жда при па да ју нај о бра зо ва ни јим срп ским ин те лек ту ал ци ма 
тог вре ме на, то су би ла два све та: Ри стић је при па дао бе о град ским ко смо по ли та ма о 
ко ји ма је пи са ла Све тла на Вел мар Јан ко вић у сво јим ро ма ни ма. Да свет, ме ђу тим, није 
цр но-бе о, у то се уве ра ва мо увек из но ва. „Те рор до брог“ при су тан је и да нас, а у ства-
ри се ис под то га кри је не вољ ност, ле њост да се ду бље про ник не у про бле ме исто риј-
ског тре нут ка, да се исто риј ски до га ђај или исто риј ске лич но сти раз мо тре објек тив но, 
у од го ва ра ју ћем кон тек сту. 

Р. Г. П.: Шта је нај за ни мљи ви је из вре ме на ње го вог бо рав ка у Па ри зу и вре ме на ка да 
је упо знао Си бу Ми ли чи ћа?

Г. Р.: Си бе Ми ли чић је још је дан од из гу бље них при ја те ља, ко ји ће, упр кос не сла-
га њи ма, оста ти за Цр њан ског „мој Си бе по лу де ли“, као у сти ху из Ла мен та, по ко јем 
је овај Хва ра нин, Ју го сло вен по опре де ље њу, остао упам ћен и у срп ској књи жев но сти. 
Си бе и Па риз учи ли су Цр њан ског да се по но во ра ду је. А он је хтео да бу де сре ћан, 
али ни је мо гао да бу де сре ћан сам. За то га је пут во дио у Ита ли ју, у То ска ну, зе мљу веч-
ног про ле ћа, где је тре ба ло да из у чи љу бав и ра дост ко ју ће пре не ти сво јим ту роб ним 
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Сло ве ни ма. И где се за пра во вен чао са сво јом же ном, ко јој ће по све ти ти је дан од 
нај леп ших пу то пи са срп ске књи жев но сти, да би, мно го ка сни је, на по све ти у Ла мен ту, 
при знао да је она би ла ње го ва „је ди на сре ћа у жи во ту“. 

Р. Г. П.: Вре ме про ве де но у Лон до ну је вре ме ме та мор фо зе од 1941. до 1957. У Ро ма ну 
о Лон до ну Цр њан ски ка же: „За ме не ова кав жи вот, као што га жи вим и као што га жи ве 
ови ов де, за но вац, за уште ду, за оси гу ра ња, не ма, ни при влач но сти ни сми сла.“ 

Г. Р.: Бо ра вак пи шчев у Лон до ну мо гу ће је по сма тра ти кроз ви ше раз ли чи тих фа за: 
пр ва је до ба ра та, од 1941. до 1945, ка да Цр њан ски ра ди као слу жбе ник у из бе глич ким 
ју го сло вен ским вла да ма. По сле то га, пре пу штен је са мом се би и за бо ра вљен, све до 
1956. го ди не ка да се у Ју го сла ви ји по но во штам па ју ње го ви ро ма ни. То је мо жда и нај-
те жи пе ри од, ка да је брач ни пар Цр њан ски пре жи вео за хва љу ју ћи Ви ди ној ве шти ни 
да са ши је и на пра ви не што што се мо же про да ти. Све при че о то ме да је пи сцу би ло 
ста ло до нов ца, и да ни ка да ни је био за до во љан, у исто вре ме су и сме шне и ту жне, 
исти на је са мо то да су он и ње го ва су пру га је два пре жи вља ва ли. Ње го ва лон дон ска 
при ча мно го ви ше го во ри о од но су на ше еми гра ци је пре ма ве ли ком пи сцу, од но сно 
опет о на ма са ми ма. О то ме су, с мно го емо ци ја и па то са, пи са ли и Ста ни слав Кра ков 
и Дра ган Аћи мо вић. Це лом том дру штву, ко је се мно го бо ље од ње га сна шло у ту ђи ни, 
би ло је мно го ва жни је да ли Цр њан ски има „не при јат но зе ле не очи“ од оног што је 
на пи сао. Гле да но из те пер спек ти ве, за ње го ву суд би ну ви ше смо од го вор ни ми са ми 
не го су ро ва пра ви ла за пад њач ког ка пи та ли зма ко је за чу ђе но и огор че но по сма тра 
Нико лај Рјеп нин у Ро ма ну о Лон до ну. Мо жда су Сло ве ни и Ан гло сак сон ци за и ста два 
све та. Ми слим да је Цр њан ски хтео да ка же да се не што у на шем иден ти те ту ни ка да 
не ме ња, да ни је под ло жно ме та мор фо зи. Чак и док је ра дио у по дру му обу ћар ске 
рад ње, он је и да ље био пе сник. Пе сник и вој ник оста ју оно што је су до кра ја жи во та, 
а то не мо гу би ти ван сво је отаџ би не. Та чи ње ни ца би ла је од лу чу ју ћа за Цр њан сков 
по вра так, а од ре ди ла је и суд би ну и крај ју на ка Ро ма на о Лон до ну.

Р. Г. П.: О кри ти ча ри ма Цр њан ски је за пи сао: „Зна те, ја не ве ру јем кри ти ча ри ма, чак 
ни оним нај бо љим. Они ни су мо ји пра ви чи та о ци. И не пи шу о ме ни, већ о се би. Че сто 
сам се пи тао где су у мо јим књи га ма на шли оно че га не ма. А ни су ни на шли – из ми сли ли 
су јер им је тре ба ло за њи хо ве иде је.“ 

Г. Р.: Ре кав ши ово, пи сац је у ства ри опо вр гао са вре ме ну те о ри ју по ко јој је сва ко 
ту ма че ње ле ги тим но, и ко ја ка же да не по сто ји ни шта у са мом тек сту што нас си ли да 
до ђе мо до је ди ног „ис прав ног“ зна че ња књи жев ног де ла. Та ко ђе, иа ко се твр ди да се 
зна че ње не мо же из јед на чи ти с оним што је сам ау тор хтео да ка же, што је би ла ње-
го ва на ме ра – за то што сва ки пи са ни текст но си и онај ви шак зна че ња ко ји ин тен ци ју 
пре ва зи ла зи – у сво јој књи зи тру ди ла сам се да де ло Ми ло ша Цр њан ског ту ма чим 
не за о би ла зно од кон тек ста, вре ме на и окол но сти у ко ји ма је он жи вео и ства рао, тра-
га ју ћи баш за оним лич ним са др жа јем ко ји је пре то чен у ли те ра ту ру. Иа ко ће би ти 
оних ко ји ће при ме ти ти да се ра ди о по врат ку на пре ва зи ђе ни би о граф ски ме тод, мој 
од го вор је да се лич ност и де ло, ори ги нал ни пе снич ки са др жај и ње го во оте ло тво ре-
ње у је зи ку, огле да ју јед но у дру гом.
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Р. Г. П.: На кра ју, он је од би јао хра ну и ти ме је окон чан ње гов жи вот.

Г. Р.: Од нај ра ни јег де тињ ства по се до вао је Ми лош Цр њан ски ви со ку са мо свест, 
да ју ћи се би увек те шке за дат ке и по ста вља ју ћи ви со ке ци ље ве. То ни је нар ци зам већ 
же ља људ ске је дин ке да у жи во ту, без об зи ра на те жи ну окол но сти, оста не до сто јан-
ствен. Ста рост, и бо лест ко ја је до шла с њом, ни је ви ше би ла онај нај леп ши до жи вљај 
из де тињ ства, ка да су га у Чон гра ду „ме та ли“ у про зор да ви ди свет и љу де што су 
за чу ђе но по сма тра ли нео бич ног де ча ка-стран ца. Де ти ња бо лест би ла је и про зор у 
свет, у обе ћа ње бу дућ но сти и бо гат ства жи во та ко ји га је че као. Ка да се тај жи вот при-
мак не кра ју, бо лест је по вра так у са мог се бе, ки да ју се ве зе и с нај бли жи ма, вра ћа мо 
се та мо ода кле смо кре ну ли. Круг се за тва ра, и за то је од би ја ње хра не би ла по след ња 
све сна од лу ка чо ве ка за ко јег свет ви ше ни је по сто јао. И по след њи знак ње го вог пред 
тим све том нео кр ње ног до сто јан ства.


