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ЕСЕЈИ СВЕТЛАНЕ ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ  
О МИЛОШУ ЦРЊАНСКОМ

Резиме: Светлана Велмар-Јанковић неколико пута током своје каријере враћала се делу Ми-
лоша Црњанског. У њеним есејима може се приметити недоследност, чак контрадикторност, 
када је у питању њен однос према Црњанском и вредновање његовог рада. Циљ ове студије 
јесте да укаже на та варирања у њеном приступу, као и на разлоге који стоје иза њих.
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Увод (предмет истраживања,  
теоријско-појмовни оквир и методологија)

Предмет истраживања овог рада јесу есеји Светлане Велмар-Јанковић по-
свећени Милошу Црњанском. Књижевна критичарка, есејиста и списатељица у 
току свог радног века неколико пута писала je о делима једног од наших највећих 
писаца 20. века (у једном од својих есеја из Савременика и у Песнику тренутка који 
нестаје  ̶  предговору Сабраних песама Милоша Црњанског из 1978. године) и тиме 
дала допринос врло богатој и противречној рецепцији Црњанског код нас. Оно што 
њене текстове о опусу Црњанског чини занимљивим за анализу јесте њен бипо-
ларни однос који се од афирмације његовог талента и поетике кретао ка потпуном 
и недовољно аргументованом оспоравању свих сегмената његовог стваралаштва, 
па опет до признавања његове уникатности, мисаоности и величине. Те осцила-
ције у њеном приступу условљене су културно-политичким околностима у којима 
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је писала и то ћемо у раду доказати поредећи њене наводе о Црњансковој поезији 
и прози (компаративна метода) из текстова насталих у различито време (односно 
настојаћемо да њену интерпретацију Црњансковог стваралаштва културно-поли-
тички контекстуализујемо). Притом ће у обзир бити узете њена али и Црњанскова 
биографија, које су такође утицале на парадоксалност њених тумачења. 

Како смо у овој студији морали узети у обзир критичку рецепцију Црњан-
ског код нас у циљу да есеје Велмар-Јанковић сместимо у одређени референт-
ни оквир, ослањали смо се на теорију рецепције. Главно наше полазиште јесте 
учење филозофа, социолога и критичара уметности Теодора Aдорна који инси-
стира на социолошкој основи сваког текста и на основу чијег мишљења се соци-
ологија уметности заснива на иманентном друштвеном садржају који се може 
дешифровати из форме и технике рада (Farhadipour, 2016). Притом, она не мора 
да посеже за емпиријски изведеним или контигентним реакцијама читалаца или 
публике. За Адорна, читалац, посматрач или слушалац не појављује се као неза-
висна категорија која одређује (тумачи и вреднује) дело, те стога, никада не до-
води у питање херменеутику разумевања. Дакле, Адорно инсистира на социјал-
ном аспекту сваког уметничког рада и подржава репрезентативну естетику, за 
разлику од својих следбеника (Hohendahl, 1977: 9). Уз помоћ Адорнове теорије 
покушаћемо да расветлимо читалачку рецепцију Црњанског код нас. Акценат 
ће, пре свега, бити на реакцијама и разумевању Црњанског од стране читалаца и 
критичара у време успона комунизма а потом и по доласку комуниста на власт. 
Осврћући се на Адорново учење покушаћемо да објаснимо разлоге Црњансковог  
̶  на моменте  ̶  ниподаштавања на домаћој књижевној сцени. 

Породична трагедија као трајна списатељска 
искра Светлане Велмар-Јанковић

Други светски рат представљао је вишеструки преломни моменат у нашем 
политичком и културном животу. Његов превратнички карактер највише се осе-
тио у свакодневици, у интимној сфери и на породичном плану грађанства, које 
је са доласком комуниста на власт, проглашено друштвеним кукољем, симболом 
неправде, себичности и охолости. Све лепо, добро, узвишено, модерно и урбано 
што је грађанска класа носила са собом, бива забрањено и са социјализмом, ср-
пска култура и уметност враћају се неколико развојних корака уназад. Тај разор-
ни земљотрес уздрмао је и породицу Велмар-Јанковић и нанео јој неисправљиве 
емоционалне штете. Светланин отац Владимир, помоћник министра просвете у 
Недићевој влади, избегао је из земље пре уласка партизана у Београд,  након чега 
га је нова власт прогласила непријатељем и повратак у отаџбину му је био за-
брањен. Књижевница и њена сестра, које су остале да живе у Београду, носиле су 
жиг издајништва и изгнаништва у сопственој земљи, бориле су се за интеграцију 
у то новонастало друштво, коме нису припадале и са чијим начелима се нису 
слагале, а мимо кога опстанак није био могућ (Велмар-Јанковић, 2007). 
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Њена породична трагедија, бол, неправда, разочарање у људски карактер и 
природу представљали су њен први списатељски импулс, који је до краја њеног 
списатељског века остао да гори и да је покреће. Обликујући тај очај и патњу у 
књижевна дела највећег уметничког домета, о чему сведоче и бројне књижевне 
награде којима су овенчана и њено чланство у САНУ, списатељица је покушала 
да се самоизлечи, у себи нађе преко потребан мир и баланс за којим је деценијама 
трагала. Оно што је за њу вероватно представљало највећи изазов у тој потрази 
кроз писање, јесте проналажење властитог идентитета, односно његово дефини-
сање, које је било комплексно и компликовано због њене разапетости између онога 
што је својом природом и пореклом била и онога што ново, комунистичко друштво 
прихвата и признаје. Те две стране су се, међутим, у многим сегментима потпуно 
искључивале, што јој је и отежавало да пронађе себе и равнотежу у себи.

О том вишедеценијском, грчевитом трагању за собом, као и о пропасти 
српске грађанске породице у доба комунизма сведоче прво и најбоље роман 
Ожиљак, затим прозна остварења Лагум, Нигдина, Прозраци 1 и 2 и Гласови (на-
рочито приче Парче и Тапете). Добар део остатка њеног опуса, имплицитно је у 
вези са њеном личном драмом. Тај њен нагон копања и превртања по себи самој 
убрзо се уобличио у љубав и знатижељу према националној историји, нарочито 
према изузетним и несхваћеним личностима попут Кнеза Михаила Обреновића, 
који су били умом и духом далеко испред свог времена, у чему и лежи њихова 
трагичност; према изузетним личностима, жртвама сплетки свога доба, попут 
Вожда Карађорђа. Иако су их делили векови и много још штошта, списатељица 
је у трагичности ова два великана и своја два књижевна јунака вероватно видела 
огледало своје личне трагедије. 

Кад би жена која је некад била лепа прихватила своју пустош а фотеље 
прихватиле да су остариле; кад би нож пристао да се навикне на своју усамље-
ност а паркет на своју потамнелост, кад би господин приметио да су господа, 
овде и сада, нешто што је презрено, одбачено  ̶  сви они не би били они (Велмар-
Јанковић, 1997: 16–17).

Била сам уверена да је мој невидљиви ожиљак крив што ме нико не при-
хвата. Нико не жели да се дружи са мном. То ми је потврђивао и шапат који 
ме је пратио свуда где бих се појавила: ишао је за мном и пустим и пуним ход-
ницима школске зграде, ишао је за мном улицама. Појављивао се, као подсмех, у 
очима мојих другарица, чак и мојих наставника. [...] Па ништа, мислила сам, не 
морају да ме прихвате. Нека ме избегавају. Победићу их све, једног дана. Ускоро. 
Својим ћутањем и својим знањем (Велмар-Јанковић, 1999: 129).

Бол изгнаника као лирски покретач 

У случају Милоша Црњанског, који је рођен неколико деценија раније 
(1893), оба светска рата оставила су неизбрисиве трагове. Нарочито Први, у ком 
је активно учествовао и чије грозоте ће представљати копрену кроз коју је дуго 
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гледао на живот и људе; сито кроз које су пролазиле његове књижевне визије 
настале непосредно после, али и касније. Као Србин рођен у Аустроугарској, 
одгајан у патријархалном, родољубивом и отаџбинском духу, одувек је осећао да 
је његов прави дом негде другде, тачније у Србији, у којој је као младић боравио 
у неколико кратких наврата, недовољно дугих да разбије своје романтичне и ро-
мантичарске представе. Тако је и он, као и његови јунаци, стално маштао о својој 
идеалној и далекој домовини; а све што нам је далеко, лако се подвргне мисти-
фикацији и домаштавању и увек је лепше и боље од реалности (Писарев, 2020). 
Овим приступом према отаџбини сам је себе присилио на неку врсту духовног 
изгнанства; осећао се као изгнаник и пре него што је то заиста био. Занимљиво 
је то што ће рат разбити бројне његове младалачке илузије о човеку, чак ће га 
навести и на нихилизам, али неће његове снове о неприступачној и савршеној 
домовини. 

За разлику од њега, његова критичарка цео свој животни век провела је у 
Београду, ретко се и на кратко удаљавајући од њега, познавала је Београд истин-
ски, што као грађанка, што као предани архивски истраживач, и опстајала је у 
београдском друштву и књижевним круговима. Црњански је, наиме, у Београду 
боравио знатно краће, уз честа службовања и путовања у иностранство а касније 
и двадесетогодишње изгнанство у Лондону. Самим тим, прилике у Београду и 
Србији мање је осећао од ње (емотивно проживљавао свакако, али искуствено 
мање појмио) и, на крају, у њему се није ни снашао. Неко би можда помислио да 
Црњански у таквом комунистичком Београду принципијелно није ни желео да се 
снађе, међутим, то није тачно. Нетачност те претпоставке потврђује чињеница да 
се он у Београд вратио.

Други светски рат је и за Црњанског, као и за породицу Велмар-Јанковић, 
био велики потрес, који је доживео на сличан начин. Затекао га је у посланству 
у фашистичком Риму, из ког је отишао право за Лондон, знајући да у Београду 
неће наићи на подршку и топао пријем. Из извештаја и дописа које је као аташе 
слао Београду, избијали су његов национализам, неподржавање идеје комуниз-
ма и, за укусе победника рата, недовољно осуђивање актуелних фашистичких и 
нацистичких дешавања у Европи. Пошто у Србији више није био добродошао, 
његова књижевност, која је и онако од својих почетака наилазила на неразуме-
вање, сада је била потпуно непожељна. Књижевну хајку против њега водили су, 
између осталог, његови некадашњи пријатељи, а сада угледни и лојални кому-
нисти, попут Марка Ристића. О њему и његовој поезији готово уопште се није 
говорило, осим у виду неодобравања и негирања, док су његове књиге постале 
тешко доступне. Цело то лоше расположење према српском Одисеју у Југосла-
вији, а вероватно и тешки животни услови у Лондону, нагнали су песника у њему 
да на дуже време заћути (Раичевић, 2021). Подучена Црњансковим искуством, 
ауторка Ожиљка желела је себе тога да поштеди. Зато је у тим годинама, када за 
Црњанског на српском тлу није било ни слуха ни осећаја, и она реаговала исто, 
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иако се барем од ње могла очекивати, ако не јавна подршка, онда макар не осуда 
и оспоравање2.  

Рецепција Црњанског  
на српској књижевној сцени

Ретко који списатељски опус у српској књижевности изазвао је противреч-
није реакције од опуса Милоша Црњанског. Та подељеност у мишљењу владала 
је међу књижевним критичарима од објаве његових првих дела, па све до данас. 
О томе сведочи и проф. др Горана Раичевић (студије Црњански у очима критике: 
књижевно дело између лирике и филозофије и О певању и мишљењу Милоша 
Црњанског), предани вишедеценијски истраживач Црњанскове писане речи, али 
и његове рецепције. На основу Раичевићкиног мишљења, право, истинско при-
хватање и признање Црњанског још увек се није десило и овај врсни а недовољ-
но схваћени писац мораће на њих и даље стрпљиво чекати (Раичевић, 2014). 

Готово сва највећа имена српске књижевне критике у последњих 100 годи-
на посветила су му барем неколико својих страница. Рецепција Црњанског заси-
гурно пружа довољно материјала за једну засебну монографију. У овом раду на-
вешћемо, међутим, само неколико примера опречних мишљења критичара, и то 
примарно из међуратног периода. Могло би се, стога, рећи да постоје два главна 
разлога за деградирање Црњансковог стваралаштва: први је политички3 а други 
немогућност да се сагледа и појми мисаоност његове поезије4.    

Једни од првих књижевних великана који су Црњансковом делу оспо-
равали високе уметничке домете су Марко Ристић, Велибор Глигорић и Сима 
Пандуровић5. Велибор Глигорић је, рецимо, сматрао да Црњански не задовољава 
потребе новог, револуционарног доба које тражи генија сваког типа. Он је за њега 
био просечан књижевник, који не поседује довољну снагу богате и генијалне 
интуиције, тако неопходне овом добу рушења и разарања (Глигорић, 1921: 58). 
Марко Ристић је, наиме, важио за најпознатијег и можда најбескрупулознијега 
критичара Црњанског, и те како политички мотивисаног. Више текстова посве-

2  Паралела између њихових судбина више је него очигледна: писци, интелектуалци, модернисти, 
маргинализовани грађани и антикомунисти.

3  На овом месту важно је присетити се Адорнове теорије рецепције како би се разумела друштвено-
политичка потреба да се Црњански изопшти из српског/југословенског културног живота. 
Полазећи од Адорнове претпоставке да сваки текст емитује неки друштвени садржај, а самим тим, 
и одређене друштвене вредности, Црњанскова књижевност могла би се схватити као друштвено 
непожељна и чак штетна.

4  О том погрешном читању Црњанског, упрошћавању дијапазона значења које његово стваралаштво 
емитује и његовом свођењу на лиричност Раичевић је писала у свом раду Певање и мишљење 
Милоша Црњанског (2019). Ту се успешно бавила доказивањем да се стваралаштво Црњанског не 
само не може свести на емоцију и лирско, већ се бави и бројним другим питањима, између осталог 
и вечитом филозофском и песничком темом смисла људског постојања и среће.

5  Зато је његова Лирика Итаке чудновата, у великој мери неукусна, мешавина снажног бунтовног 
осећања здравога аккцента, претенциозне реторике, неуспелих новотарија, неукусних шала, 
добрих и слабих стихова (Пандуровић, 1919/1920: 391). 
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тио је писцу Дневника о Чарнојевићу, а један од свакако његових најпознатијих и 
најутицајнијих есеја јесте Три мртва песника, где он говори о јењавању а напо-
слетку и гашењу песничке и уопште списатељске искре Црњанског6. 

Готово истовремено написане су и похвале таленту Црњанског и мо-
дерности. Између осталог, Милан Дединац се чак поистовећује са колегом 
̶авангардистом: Када сам последњи пут синоћ прегледао Црњанскову књигу се-
тио сам се да сам некад осетио сличну узнемиреност осећања (Дединац, 1922: 
31). Неки модернистички саборци жустро и посвећено бранили су га од напа-
да критичара, попут Станислава Винавера7. Подршку  Дневнику о Чарнојевићу 
Црњанског пружила је и Исидора Секулић, генерално незадовољна стањем у ком 
се налази српски роман а видевши у Дневнику трачак наде ка бољитку. Врати се, 
дакле, Чарнојевићу, не за увек, него за време, и са Суматре, и из врта Беренисе, 
врати се на Каптол дебелих каноника или на Теразије ратних богаташа (Секу-
лић, 1922: 360). 

Есеји Велмар-Јанковић посвећени Црњанском

Као што је већ и напоменуто у уводу, књижевна критичарка је у више 
наврата писала о раду Црњанског, чинећи то поступно у распону од више од 20 
година. Своју интерпретацију објавила је најпре у једном од својих есеја из Сав-
ременика 1967. године а потом и у предговору Сабраних песама Милоша Црњан-
ског (Песник тренутка који нестаје) 1978. године. Када је реч о есеју из Савре-
меника, важно је истаћи да он представља колаж састављен од више текстова, од 
којих је већина настала 1956, када се после дуже паузе Црњански поново огласио 
у књижевности, а последњи 1964. године, мало по његовом повратку у Србију. 
У текстовима насталим 1956. године прилично афирмативно говори о поетици 
и поезији Црњанског. Тада је критичарка имала свега 23 године а аутор Лирике 
Итаке увелико је већ био емигрант у Лондону. Млада Велмар-Јанковић сматрала 
је да се његови стихови издвајају из мноштва европске послератне књижевности 
и имала је разумевања за његове ратне трауме, нераскидиво повезане са његовим 
цинизмом и презривом нехајношћу, које су представљале основу за његова дела, 
и она настала сасвим непосредно после рата (Лирика Итаке, Приче о мушком, 
Дневник о Чарнојевићу) и она настајала годинама касније (Сеобе, Стражило-
во, Суматра, Објашњење Суматре, Друга књига Сеоба). И сама годинама па и 
деценијама носећи ожиљак рата, у Црњансковој огорчености, разочарању, дезо-

6  Говорио је Црњански и даље, и све гласније, и што гласније то глупље, све до уводника у ‘Идејама’, 
недељнику изразито националистичког, расистичког, шовинистичког, антимарксистичког, 
регресивног и репресивног, полицијског, једном речи фашистичког типа, који је покренуо 6. 
октобра 1934. Тада је, наравно, песник у њему већ давно био умро (Ристић, 1987: 258). 

7  Црњански свакако спада међу најдаровитије наше младе књижевнике. Он има замисао, има свој 
начин излагања, има своје схватање, има нерава, темперамент и фантазије. Од наших старијих 
приповедача, који би се по културности могли упоредити са њим, само је Исидора Секулић, но њој 
недостаје темпераменат и машта (Винавер, 1920: 1).
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ријентисаности, страху и презрењу видела је оправдане психолошке разлоге. Те 
ратне ране је и она, као што је већ и наглашено, покушавала да зацели писањем. 

У том првом делу есеја, критичарка луцидно уочава да у стваралаштву 
Црњанског постоје две стожерне тачке: детињство и ратно искуство, при чему 
друга доминира и баца сенку на прву, чинећи је тешко уочљивом и често занема-
реном. Истиче и да су његове илузије и снови из детињства, у контрасту са дија-
болизмом рата, додатно појачале трауматичност његовог ратног доживљаја. При-
мећује да он још од детињства и младићства има осећај националне инфериор-
ности, неку врсту националног комплекса, јер не живи у славној, јуначкој Србији 
и не саучествује у њеним величанственим борбама и раду великих и заслужних 
Срба. Сличан такав комплекс предуго је мучио и њу, само у њеном случају није 
имао националну, него друштвену, патриотску димензију, јер је комунистичка 
Југославија настојала да избрише националне границе у својим оквирима.

Вероватно је она једна од ретких која је умела да уочи располућеност 
Црњанског између његовог модернизма и настојања да се уклопи у режимски 
програм и јаза између порушених младалачких идеала и илузија и реалности. 

Као књижевни стваралац, Црњански је, дакле, непрекидно морао да успо-
ставља равнотежу између две узајамно опречне области свог интелектуалног, 
моралног и емоционалног живота. Несумњиво велике напоре потребне за то, 
његов дух је све теже подносио. Прва последица била је да су се у његовим по-
етским и прозним текстовима, оба тока његовог духовног живота све јасније 
издвајала: његова приврженост легендарној Сербији добијала је све изразитије 
и упечатљивије видове: да би тај мотив исказао, Црњански га је све ређе не-
посредно повезивао са својом другом темом  ̶  са оном што је у психи модерног 
човека открио или оставио рат (Велмар-Јанковић, 1967: 49–50). 

Да и сама у себи није носила раскол између свог порекла, ставова и вред-
ности из детињства, и оног што је морала да буде да би се асимиловала у ново-
настало друштво, не би тако проницљиво запазила и образложила личну драму 
Црњанског . Разлика је у начину на који су они превазишли ту провалију у свом 
идентитету: Црњански је у себи потпиривао веру у постојање идеалне отаџбине, 
која је после, једним својим делом, прерасла у суматраизам  ̶  источњачку, ни-
рванистичку визију света у ком се све дешава са разлогом и све има свој удео у 
овом свету лепоте; док се Велмар-Јанковић прилагодила владајућој клими, што 
јој је омогућило да испуни своје насушне потребе  ̶  да пише и објављује. Путеви 
за које су се свесно или инстиктивно одлучили (пут ка животу у миту/илузији 
и пут ка животу у српској реалности) одвели су их, као што је већ и познато, на 
две потпуно различите стране: њега у дводеценијско изгнанство и изопштеност 
из културног живота Србије, њу на врх књижевног брега (Нинова награда, Анд-
рићева награда, Бора Станковић, Јован Ђорђевић и друге). Вероватно разлози 
за те различите начине решавања проблема леже и у роду  ̶  творац Прича о 
мушком бунтовно је и револтирано одбијао да прихвати реалност, док је жена са 
ожиљком настојала да јој се прилагоди и свој жиг учини мање упадљивим. 
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Део есеја насловљен са Свет, рат и човек, такође настао 1956. године, 
добрим делом заснива се на цитирању Марка Ристића. Марко Ристић био је, из-
гледа, незаобилазни степеник на њеном путу ка прихваћености. Отуда је њега 
више цитирала у односу на Исидору Секулић, која се, за разлику од Ристића, 
сматра једном од највећих српских мислилаца 20. века и једном од најбољих на-
ших књижевних критичарки свих времена. Осим тога, у Свет, рат и човек битна 
је и тврдња Светлане Велмар-Јанковић да се Црњански, упркос хтењу, својим 
суматраизмом није афирмисао као песник мисаоне лирике. 

Његов суматризам не значи, у суштини, неку озбиљнију и дубљу мисао-
ну поруку; сугестивност суматраизма је, пре свега, у особеном поетском до-
живљају и особеном песничком доживљавању света (Велмар-Јанковић, 1967: 
39). 

У последњој целини у есеју Уз Ламент над Београдом, добродошлици по 
његовом повратку из изгнанства, уочава се велики заокрет и њен знатно оштрији 
приступ делу Црњанског. Ту своју промену правда тиме што се тек сада, толико 
година касније, може изрећи објективан и сазрели суд. У почетку се његова збир-
ка поезије свима учинила као нешто свеже и аутентично и многи су то виђење 
касније само преузимали без провере, а сада, са нагомиланим искуством о по-
слератној књижевности, све изгледа другачије. Критичарка циљано изражава 
сумњу да ће Црњанскова поезија и проза надживети време у ком су настале и да 
наредне генерације вероватно неће имати слуха за њих, јер су превише везане за 
одређени историјски тренутак тј. без потребне универзалности8. Сада јој његов 
револт у Лирици Итаке делује дечачки, његов нихилизам одвише наивно, горчи-
на претерано патетичо, а цинизам безазлено (Велмар-Јанковић, 1967)  ̶ некада-
шње разумевање према Црњанском и психолошким последицама које је рат на 
њега оставио ишчилело је. Уједно из епитета којима je ауторка описала његову 
поетику увиђа се њено настојање да јој умањи вредност и значај. Замера му чак 
и аутентичност осећања, док је раније то сматрала његовим највећим адутом. 

Даље Велмар-Јанковић наставља да оспорава домете његове уметности, 
поредећи га са његовим далеко успешнијим савременицима (али их не име-
нујући9), називајући га младим, пркосним, љутим и тужним бунџијом, не при-
знајући му оригиналност и пребацујући тобожње плагијаторство. Већину својих 
судова Велмар-Јанковић настојала је и да аргументује, али, додуше, често не-
убедљиво и прозаично. Тако је као аргумент за његово плагијаторство навела 
мелодичност његових песама, која наликује војвођанској грађанској лирици, као 
и наводно преузимање од немачких романтичара, француских симболиста, ау-
стријских неоромантичара, руских футуриста  ̶. практично из целокупне литера-

8  Као аргумент за то наводи његову потребу да накнадно објави Коментаре уз Лирику Итаке, у 
којима више објашњава контекст у ком је збирка настала, него саме стихове.   

9  Присетимо се да је у првом делу есеја из 1956. године написала да се стихови Црњанског истичу 
у мору европске послератне књижевности. 
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туре коју је читао. Притом није приложила конкретне примере, нити је набројала 
имена књижевника од којих је Црњански потенцијално копирао. 

И на овом месту ауторка подвлачи недостатак мисаоности у његовој пое-
зији, само на знатно грубљи начин, тежећи да га омаловажи и унизи. Наводи да 
он није ни мудрац, ни мудар, да уз помоћ своје поезије није остварио готово ни-
какав или, пак, врло мали мисаони и искуствени напредак и да га већ споменути 
изостанак универзалности одваја од класичних песника, притом заборављајући 
да је Црњански настојао да буде све само не класичан. Уједно би поезија и њено 
трагање за животним смислом, срећом и миром били бесмислени, уколико би сви 
песници долазили до истих одговора и закључака. Песников допринос човечан-
ству управо се и огледа у указивању на нове перспективе и нуђењу нових, до сада 
неслућених решења. Теретећи га за немудрост, она га терети и за површност и 
то што смисао живота везује за чулност, а самим тим и за младост, имплицитно 
указујући на то да смрт наступа већ са старошћу. Лако се може увидети да овом 
изјавом Велмар-Јанковић симплификује значењску опсежност поезије Црњан-
ског. Њој је одбојна и његова револтирана потреба да стално реалности супро-
тставља идеал, и коментарише је са циничним подсмехом. Чак и када се тај идеал 
распрши, он га се тврдоглаво држи или трага за новим, одбијајући да прихвати и 
помири се са стварношћу. 

У сегменту Уз Ламент над Београдом, као што се на основу до сада рече-
ног може и увидети, има пуно противречности, парадоксалности и нелогичности, 
нарочито у односу на оно што је о тој истој поезији писала не тако давне 1956. 
године. С једне стране, ауторка покушава да оповргне његову оригиналност и 
модерност и настоји да докаже његов плагијаризам10. С друге стране, признаје 
му оригиналност стила (јединствен, сликовит говор11, уз помоћ ког он на небана-
лан начин, казује прилично приземне спознаје и доживљаје) чиме обесмишљава 
све што је до сада рекла, јер, уколико је Црњански књижевник лажних и по-
зерских емоција, уз то и несклон мисаоности, површан12 и немудар, једино што 
може преузети од других јесте управо стил. Како онда може да копира стил свих 
побројаних немачких романтичара, француских симболиста, аустријских неоро-
мантичара, руских футуриста, Милоја Видаковића, Симеона Пишчевића и ритам 
војвођанске грађанске лирике ако је стил код њега једино што је оригинално и 
вредно поштовања? Парадоксална је и тврдња да Одисеј Лирике Итаке нигде 
не спомиње смрт, у чијем знаку је сва ратна и антиратна лирика. На неки начин 
упадљиво је и то што је текст својим насловом посвећен Ламенту, док је његов 

10  Противно овоме, 1956. године Стражилово назива химном младости и похваљује његов креативан 
начин опхођења са вечним песничким мотивом пролазности. 

11 Убрзо након тога, тврдиће: Да ли је тачно ако се каже да се у овој поезији  појмови исказују у 
сликама и метафорама? Мислим да није, бар не у потпуности. У овој поезији се више осећа, него 
што се мисли (Велмар-Јанковић, 1967: 73).

12 Не треба занемарити да се у првом делу есеја дивила дражи Црњанскових ликова, попут  Петра 
Рајића, који живе ужурбано, свесни пролазности и грабе за чулним ужицима славећи младост. 
Сматрала их је, такође, доказом његове модерности и свевремености.     
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садржај усмерен већим делом на Лирику Итаке, Стражилово и помало Сербиу. 
Критичарка анализирајући Ламент, који је наизглед повод њеног писања, мар-
кира лепоту његове версификационе архитектуре, наглашава супротстављеност 
човекове пролазности и вечности града (при чему је град идеал коме Црњански 
прибегава као склоништу од стварности), али изоставља, између осталог, чак и 
тако приметну, дубоку, отаџбинску љубав којом зрачи ова поема. 

Касније, 1978. године у предговору Песник тренутка који нестаје упри-
личеном за Сабране песме објављене након песникове смрти, када је политичка и 
културна клима у земљи већ била другачија, ауторка у Црњанском одједном види 
и Одисеја и Орфеја и открива нова значења његовог песништва. 

Једноставна и разумљива на први поглед, поезија Милоша Црњанског по-
стаје све загонетнија што се боље упознаје. Зато није необично што ова пое-
зија, више но друге, непосредно зависи од читаоца. Више него поезија Растка 
Петровића, рецимо, и више него Винаверова, које своју делимичну неприступач-
ност приказују одмах, у првом читању, и одмах траже сарадњу. Црњански свог 
читаоца заварава, и то данашњег, више но некадашњег. Данас Црњански може 
да изгледа као старински и сентименталан песник [...] Али ако се чита мало па-
жљивије [...] разазнаје се модеран дух, изазивачки окренут патњи, а наоружан 
иронијом. И самоиронијом (Велмар-Јанковић, 1978: 5). 

Уместо честог позивања на Марка Ристића, ауторка се овде позива на 
знатно разноликије и полифоне изворе: Жоржа Пулеа, Николу Милошевића, 
Александра Петрова, Милана Дединца, Петра Џаџића, Паула Хатванија, Мате 
Лончара, Слободана Ракитића, Радомира Константиновића, Ненси Вилсон Рос, 
Даисетсу Теитару Сузукија, филозофију зен будизма. Ниједан од навода, не ука-
зује, притом, на мањкавости песништва Црњанског, напротив. Жена са ожиљком 
поново, као и давне 1956. године, упућује на модерност Лирике Итаке, тумачећи 
вишегласност песничког ја, што је одлика класичног експресионизма. Црњански 
је, по њеном виђењу из овог предговора, трагао за аутентичним трајањем у тре-
нутку, чиме је креативно допринео новом сагледавању битисања. Покушавао је 
да изолује један тренутак бивства, који је све време и сва времена. Доказујући 
комплексност времена код Црњанског, критичарка се позива на Бергсоново пси-
холошко време (које није историјско, хронолошко), и тиме Црњански више у 
њеном раду не бива везан само за један историјски период, већ постаје песник 
универзалног искуства, а самим тим и класичних вредности. Пажљиво бира речи 
којима адресује неке од значењских аспеката песама, истичући константно њи-
хово мноштво, у жељи да читалац случајно не упадне у замку коју поставља њен 
текст из 1964. и не поверује у њихову значењску монолитност. Нарочито место 
овде добија суматраизам, овај пут расветљен уз помоћ хиндуистичких и буди-
стичких учења, без којих је немогуће појмити однос Црњанског према природи, 
времену и животу опште.  

Поред тога што су се политичке околности у Југославији промениле, шта 
је заиста навело Велмар-Јанковић да поново пише о покојном Црњанском? Ве-
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роватно грижа савести и жеља да, указујући на лепоту и значај његове поезије, 
макар делимично исправи неправду која му је деценијама чињена и да се искупи 
за своје учешће у њој. 

Закључак

У настојању да се сумира то што је Светлана Велмар-Јанковић у својим 
есејима писала о Милошу Црњанском, треба обавезно узети у обзир културно-
политички контекст у ком су стварали, као и њихове биографије. Први део есеја 
из Савременика, настао је, када она, врло млада, вероватно још увек и није пла-
нирала веће компромисе и уступке у односу на владајући режим зарад успеха13. 
Њено писање из 1956. године оставља утисак да је тада, отворено, без већих 
предрасуда и рачуна, приступала интерпретацији, заиста покушавајући да буде 
објективна. У другом делу истог есеја из 1964. године, трудећи се да се афирми-
ше као неко близак кругу моћника који све диктирају у свету културе, погази-
ла је доста својих претходних тврдњи. Уједно, упустила се у неаргументовано 
писање, које садржи доста нелогичности, а што иначе, у другим околностима, 
као врло промишљена особа, себи не би допустила. Привлачи пажњу и то што 
је та два неспојива текста ауторка сама повезала у један есеј. Због чега ли је то 
урадила, када је сигурно била свесна њихове вишеструке неподударности? Мо-
жда је тако тихо и потајно желела пажљивом читаоцу наговестити своје истин-
ско мишљење о дискриминисаном Црњанском. На крају, 1978. године објављује 
Песника тренутка који нестаје, охрабрена новим условима и правилима који су 
владали на српској културној позорници. На тај начин одужује се свом колеги, 
савременику и сапатнику и остаје доследна својој мисли и песничком доживљају.   
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Svetlana Velmar-Janković’s essays about Miloš Crnjanski

Summary: Svetlana Velmar-Janković wrote about Miloš Crnjanski’s work in her essays on several 
occasions. In her essays we can notice her inconsistency, even contradictory, regarding her analysis 
and evaluation of Crnjanski’s texts. The aim of this study is to point at this changeableness as well 
as at the reasons why she alerted, during the time, her approach to one of the most well-known and 
at the same time disputed 20. century Serbian writer.
Keywords: Svetlana Velmar-Janković, Miloš Crnjanski, essays, poetry, critics, exile, 
contemporeries, cultural-political context. 


