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Јован Деретић: Кратка историја српске књижевности 
 

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ 

 

Средишња личност у београдском модернистичком кругу јесте Милош Црњански 
(1893-1977), писац који је у свом животу и књижевној каријери вртоглаво преживео немире и 
преврате нашег столећа. Он потиче из ситнограђанске породице из Иланче, у Банату, а рођен 
је у месту Чонград, у Мађарској, где му је отац, ситни чиновник, био на служби. Рат га је 
затекао као студента философског факултета у Бечу. Насилно мобилисан у аустроугарску 
војску, борио се на галицијском ратишту против Руса и то младалачко ратно искуство даће 
печат читавом његовом књижевном стварању. После првих предратних књижевних покушаја 
Црњански се укључио у књижевни живот последњих година рата у Загребу, где је објавио 
највећи део своје лирике и учествовао у уређивању часописа „Књижевни југ“. По преласку у 
Београд, где је завршио факултет и до одласка у дипломатију радио као професор у гимназији 
и као новинар, он је у првим редовима књижевне авангарде: уредник првог послератног 
часописа у Србији „Дан“ (1919), учесник у модернистичким књижевним групама и 
кружоцима, писац најзначајнијег књижевног манифеста младих Објашњење суматре (1920), 
водећи песник међу послератнима, састављач антологија кинеске и јапанске лирике. Његов 
књижевни успон повезан је с успоном покрета чији је био главни представник. „Слом 
послератног модернизма“ на прелому 20-их у 30-те године био је уједно и почетак његовог 
књижевног слома, чему је и сам придонео: стављањем свог пера у службу реакционарних 
режима, одласком у политичку и духовну емиграцију. У наредне три деценије, у којима је 
живео у иностранству, најпре као дипломатски службеник, а затим као емигрант, до 1965, 
када се вратио у земљу, Црњански је био скоро сасвим одсутан из књижевног живот ау 
земљи: његова нова дела нису се појављивала а стара су се ретко прештампавала, као писац 
био је на рубу заборава. Други књижевни живот М. Црњанског почиње 50-их година. Дела 
која је објавио од тада до смрти надвисују и бројем и опсежношћу, иако не свежином и 
аутентичношћу, она из младалачког периода. 

Стваралац изузетне обдарености, мек, елегичан, сензуалан, мелодичан, превасходно 
лирик, модерни следбеник творца српске лирске песме Бранка Радичевића, Црњански је 
раскинуо с формализмом нашег парнаса и симболизма, одбацио национални и социјални 
утилитаризам и „све корисне, популарне, хигијенске дужности“ које „људи без осећања за 
уметност“ намећу поезији. Његова рана лирика израз је послератне духовне климе 
разочарања и клонућа, суморно, болно, цинично, дефетистичко певање повратника из рата, 
модерног Одисеја (Лирика Итаке, 1919). Младалачки изазовно песник се обрачунава с 
националним митовима, руга се слави средњег века, баца у блато дојучерашње идоле, а пева 
песме у славу пораза, вешала и смрти. Интимна му је лирика сва у знаку жене и женства. У 
њој се спајају љубавни доживљаји с наговештајима смрти, еротика с меланхолијом. Жена, 
свемоћна у својој женскости, саздана је од најфинијих материја. Она је флуидна, нестварна, с 
нечим што личи на речну нимфу или вилу из наших народних песама. Песник је пред њом 
дубоко тужан, опседнут њоме али и мишљу о нестанку свега у тишини и забораву. Лирска 
иматеријализација, наговештена у политичким и еротским песмама, доведена је до краја у 
песмама космичког круга. Све се „растапа“, видљиво прелази у невидљиво, биће у небиће 
(опет нирванистички комплекс, карактеристичан за српску поезију!), на крају остају само 
тајанствене везе међу стварима, које доводе у близину оно што је расуто у простору и 
успостављају нову присност између песника и света. То ново осећање песник назива 
суматраизмом (песма Суматра и програмско Објашњење „Суматре“, обоје из 1920). У свет, 
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опустошен, празан, без бога, оно уноси благост свеопште, космичке љубави. На врхунцу те 
одисеје, космичке и космополитске, јавља се поново чежња за завичајем. Три најдуже песме 
М. Црњанског, које се обично називају поемама, Стражилово (1921), Сербија (1926) и 
Ламент над Београдом (1962), од којих је прва његова најлепша лирска творевина, говоре о 
песниковом духовном повратку у завичај. 

Песник по вокацији, Црњански није написао велик број песма, свега педесетак, и као 
писац највише се остварио у домену поетске прозе, у романима, путописима и мемоарским 
делима. Кратки лирски роман Дневник о Чарнојевићу (1921), у којем се призори из рата 
мешају с предратним сећањима и поратним приликама, доноси исто што и његова рана 
поезија: антиратни дефетизам, осећање бесмисла, гађење према животу и, као контраст, 
визије чистог плавог неба, блискост са светом биља, чежњу за далеким обалама и коралним 
острвима. Дело је најчистији израз нашег модерног лиризма у прози, као што је то 
Стражилово у стиху. Њему се у том погледу приближују и други рани поетски текстови, 
споменуто Објашњење „Суматре“, нака од Писама из Париза, путопис Љубав у Тоскани, 
настао у тим годинама а објављен касније (1930), краћи путописи о јадранским градовима и 
острвима, те, нарочито, песма у прози Апотеоза, објављена у јединој збирци приповедака М. 
Црњанског Приче о мушком (1920). Врхунац у развоју Црњанскога као прозног писца јесу 
Сеобе (1929). Тај поетско-историјски роман о судбини српског народа у 18. веку лирском 
сугестијом слика, богатом метафориком израза и елегичном мелодијом доима се као велика 
поема у прози. Слично ранијим делима Црњанског, Сеобе садрже супротност између кужне 
стварности, у којој се гуше јунаци, и прозрачних суматраистичких визија, између влажне 
атмосфере, у којој се све раствара, земља, насеља, материјални објекти, људи, и сна о бољем 
и лепшем свету, где се треба одселити, сна који је изражен суматраистичким симболима 
чистог плавог неба и звезде водиље („Бескрајни, плави круг. У њему звезда“, тако гласи 
наслов првог и последњег поглавља). После више од тридесет година тај роман добио је 
наставак у неколико пута опсежнијој Другој књизи Сеоба (1962), чија је тема сеоба дела 
српског народа из Аустрије у Русију средином 18. века. Дело испуњава трагика 
промашености и узалудности свих жеља и надања и истовремено, вера у бескрајне 
могућности самообнављања које доводе у питање чак и смрт (роман се завршава речима: 
„Има сеоба! Смрти нема!“). 

Непосредно након првих Сеоба настао је путопис Књига о Немачкој (1931), који по 
многим својим особинама наговештава позна дела. Субјективно је и лирско пригушено, али 
није ишчезло, преовлађују суморни реализам, наративни поступци и репортерски стил. На 
граници између мемоара, путописа и романа налази се опсежно дело Код Хиперборејаца 
(1966). У њему је дата слика Рима у предвечерје другог светског рата. У позадини збивања 
оцртава се поетска линија: сањарење о хладном и чистом Арктику из перспективе сунчаног 
Медитерана. Последње велико дело М. Црњанског јесте Роман о Лондону (1971). Тема сеоба 
и емиграција, карактеристична за овог писца, пренесена је овде у стварност светске 
метрополе, модерног Вавилона. Јунаци су руски емигранти. Црњански је написао и три 
драме. Поетична комедија Маска (1918), чији је јунак песник Б. Радичевић, прво је његово 
објављено дело и, несумњиво, најзанимљивија од три драме. Друге две припадају позном 
добу његова стварања: историјска драма о убиству краља Александра Обреновића Конак 
(1958) и драма о судбини највећег српског научника, такође емигранта, Тесла (1966). 
Црњански је такође писао есеје те књижевне и ликовне критике. Недовршени су му остали 
монографија Микеланђело (1982) и дипломатски мемоари Ембахаде (1983). 

 


