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до ка зу је се лек тив на би бли о гра фи ја про фе сор ке Кле ут. Ра до ви ко ји је су 
пу бли ко ва ни по ка зу ју зна ча јан до при нос Ма ри је Кле ут про у ча ва њу на ше 
на род не књи жев но сти, али и то ка ко је она ус пе ла да све фе но ме не ко
ји ма се ба ви ла укло пи у ши ри кул тур ноисто риј ски кон текст.

Ми ли вој БАЈ ШАН СКИ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
МАС Срп ска књи жев ност и је зик

baj san ski mi li voj4@gmail.com

ПРАВ ДА И КРИВ ДА

Го ра на Ра и че вић, Агон и ме лан хо ли ја, Жи вот и де ло Ми ло ша Цр њан ског, 
Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2021

Во лео бих да, пи шу ћи о овој књи зи Го ра не Ра и че вић о Цр њан ском, 
нај пре по сма трам Цр њан ског и Ба нат; да га по ве жем са ма ње по зна тим 
пи сци ма, Ми ла ном Ла за ре ви ћем и Ми ле том Јак ши ћем. Же лео сам да 
на пи шем без бри жан и лак текст о ве тру у њи хо вом (ба нат ском) ви ђе њу; 
јер, на кра ју, све при па да ве тру.

Мо гао бих ре ћи ко ју реч и о сти ху Ми ле те Јак ши ћа из пе сме под 
на сло вом „Из днев ни ка”: „Сун че ва де ца – јед на по ро ди ца”. Ла ко бих се, 
по сле то га, са Цр њан ским, пре се лио у Рим.

Во лео бих, али не мо гу. Не да ми на слов овог тек ста („Прав да и 
крив да”). Не да ми плач Иве Веј во де – не мо ћан плач из бе са! За што је пла
као Иво Веј во да (а ни је пла као без раз ло га) – от кри ћу ка сни је.

*

Не до ста је ми пр ва ре че ни ца. Она у ко ју ве ру јем и ко ја је у ста њу 
да дậ за мах чи та вом тек сту и из ву че га до кра ја. (Убе ђен сам да та ква 
ре че ни ца по сто ји.)

Пред на ма је књи га о Цр њан ском. (Та ко ћу је до кра ја тек ста и на
зи ва ти.) Али ово је књи га и о јед ном на ро ду. Ово је и књи га о тра же њу 
прав де... (На слов ПРАВ ДА И КРИВ ДА сам се на мет нуо.) Ка ко тра жи ти 
прав ду у све ту чи ји је основ ни по сту лат да је ја чи ма све до зво ље но?

То тра же ње прав де, та при ча о Цр њан ском, зах те ва дру га чи је пи
са ње. И пи сац књи ге о Цр њан ском, Го ра на Ра и че вић, на са мом по чет ку, 
за у зи ма гард! И бра ни Цр њан ског и на па да про тив ни ке. Ако би смо на
ста ви ли да ко ри сти мо овај бок сер ски реч ник, мо гли би смо ре ћи да не 
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уда ра ис под по ја са. Ма да нај пре уда ра у до њем де лу тек ста – у фу сно та ма. 
(Је ди но у фу сно та ма ау тор ка је хлад на и бес при стра сна.) Ту се ви де и 
акри бич ност и оба ве ште ност, али се и ту ви ди по све ће ност. А шта је све 
про чи та ла, шта је све про ве ри ла, че га се све до та кла... Ка ква је то кон
цен тра ци ја над јед ним жи во том.

Да кле, пр ва ствар ко ја се у овој књи зи ви ди је сте по ле мич ност. Рат. 
Го ра на Ра и че вић бра ни Ми ло ша Цр њан ског и оту да од по чет ка до кра ја 
по ви шен тон. Бра ни га ар гу мен ти ма, а нај че шће, и то је оно што је дру
га чи је, по се же за ли те рар ним де лом Ми ло ша Цр њан ског. (Ни сам чи тао 
књи гу у ко јој се ви ше ци ти ра де ло пи сца о ко ме се пи ше.) Ци ти ран је, на 
при мер, чи тав „Ла мент над Бе о гра дом”. Ни је то ци ти ра ње без раз ло га. 
Увер љи во је по ка за ла Го ра на Ра и че вић, ко ли ко је ау то ра про ме ни ло 
став – ка да је про чи та ло Цр њан ског. (А пи са ли су пре то га о ње му...)

Књи га о Цр њан ском иде у ред књи га ко је се пи шу јед ном у жи во
ту. (Ко да нас пи ше књи ге чи та ву де це ни ју?) Али, за чу до, иа ко зна мо 
крај, књи га је за ни мљи ва: гра ђа је пре глед но рас по ре ђе на; књи га нам 
др жи па жњу. (На дам се да ни ко од кри ти ча ра не ће на пи са ти да је про
чи тао књи гу о Цр њан ском – у јед ном да ху.) У овој књи зи не ма жур бе. 
(Во дим вас на да лек пут и до кра ја пу та ће мо сти ћи. Са мо ме не мој те 
по жу ри ва ти. При чу ћу вам ис при ча ти до кра ја, као да го во ри Го ра на 
Ра и че вић. Ако вам не што на го ве стим, бу ди те си гур ни и да ћу вам то 
ис при ча ти. Уме да не жу ри. То се ви ди на при ме ру Ми лен ка По по ви ћа... 
Од ла же оно што бих ја ре као у пр вој ре че ни ци. Ми слим на Рим и на део 
у ко јем Ми лен ко По по вић ка же да је Цр њан ском омо гу ће но да оде у 
Пан че во и ви ди мај ку, ко ја је би ла на са мр ти...)

Књи га има не ку чуд ну си гур ност. Да ли та си гур ност до ла зи од 
то га што је све пот кре пље но до ка зи ма? (Ако би смо се вра ти ли бок су: 
уда ра се са мо по пра ви ли ма.)

Ме ђу тим, по сто ји тач ка из ко је из ви ре су пер и ор ност при по ве да ња. 
У јед ном раз го во ру, по сле на пи са не књи ге, Го ра на Ра и че вић је из го во ри ла 
кључ ну ре че ни цу. Па ра фра зи ра ћу је. Не што о то ме ка ко се због Цр њан
ског ни ка да ни је по сти де ла! (От кри ва нам та ре че ни ца то ли ко то га: и 
по све ће ност чо ве ку, и при сност; али и то ко ли ко је ова књи га ста рин ски 
на пи са на. Шта зна чи да је књи га ста рин ски на пи са на? Па ре чи има ју 
сво ја зна че ња. И ка да јед ном бу де мо пи са ли о злат ном до бу про у ча ва ња 
књи жев но сти – би ће то при ча о до бу у ко јем су ре чи има ле зна че ње.)

Но, ми ов де нај пре тра жи мо су пер и ор ност при по ве да ња. Ту се мо
ра мо до та ћи Ме мо а ра Си ме о на Пи шче ви ћа и ту ма че ња тих ме мо а ра из 
угла Бо шка Пе тро ви ћа. Ко ји је сми сао при по ве да ња Си ме о на Пи шче
ви ћа? Бо шко Пе тро вић, у име Си ме о на Пи шче ви ћа, од го ва ра: „Ево, 
ви ди те шта сам у жи во ту по сти гао, ви ди те и да је мој жи вот био те жак, 
али сам, и по ред све га, жи вео ча сно и по ште но!”
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Зар нам та кву при чу не при ча и Го ра на Ра и че вић? Ето, ви ди те шта 
је све вред но Цр њан ски на пи сао, иа ко је имао те жак жи вот; али је жи вео 
ча сно и по ште но. (По ме ну ће Го ра на Ра и че вић та ле нат и не пот ку пљи вост.) 
Ето, из те тач ке по чи ње су пер и ор ност при по ве да ња. По ми њем при чу 
– јер, уи сти ну, пред на ма је при ча о јед ном жи во ту. А при ча нам при чу 
пред на шим очи ма – иа ко је та при ча из за о кру же не жи вот не суд би не 
– да кле, уна зад. (На рав но, има то при ча ње и бла ги мо ра ли за тор ски тон 
– као код Пи шче ви ћа.) Мо гао је на слов овом тек сту би ти и „До ку мен
то ва на исто ри ја јед ног жи во та”. Уз гред, не кри је Го ра на Ра и че вић му стру 
по ко јој је пи са ла ову књи гу. То је књи га Жа не те Ђу кић Пе ри шић о 
Ан дри ћу.

Ре као сам да је у овој књи зи све пот кре пље но до ка зи ма. Јед ном 
реч ју – не ма на га ђа ња. (Што не зна чи да ја не ћу на га ђа ти.) Шта би би ло 
од Ми ло ша Цр њан ског да се кра јем Дру гог свет ског ра та вра тио у Бе о
град? (Леб ди то пи та ње све вре ме и над чи та вом књи гом.) Не би га ви ше 
би ло! (Ни Цр њан ског, ни пи та ња.) Про шао би као др Ла за По по вић, на 
при мер. Ни ја не на га ђам до кра ја. Имам при ме ре као до ка зе. Исто ри ју 
пи шу по бед ни ци, а пр ва по гла вља обич но пи шу ту ђом кр вљу... По на вљам, 
пред на ма је до ку мен то ва на исто ри ја јед ног жи во та. О све му је по ло жен 
ра чун.

А на ма оста је да се још јед ном чу ди мо кон цен тра ци ји пи сца ове 
књи ге. (Ме ни бе жи у овом крат ком тек сту оно што сам же лео да на пи шем.) 
А Го ра на Ра и че вић зна и шта је Цр њан ски у ко јем тек сту из о ста вио; (зна 
и шта су при ре ђи ва чи ње го вих књи га из о ста ви ли); ис пра вља и гре шке 
Цр њан ског; зна за ко јим ар гу мен том да по сег не; у ко је пи смо да по гле да; 
у ко ју стра ни цу из де ла Ми ло ша Цр њан ског да за ви ри... (Спрем на је да 
чи та и ме те о ро ло шке из ве шта је – зна, на при мер, ка да је у Ве не ци ји би ла 
ја ка зи ма...) Зна да по ве же ра ног Цр њан ског са по зним Цр њан ским. Зна 
да на го ве сти и ис пра ти до след ност јед ног жи во та. Уме да уда ри и по 
пр сти ма.

Али исто та ко зна и да не ко ко пи ше не сме да бу де до са дан. Зна исто 
та ко и да је чи та о ци ма књи ге од пре ко 800 стра ни ца по тре бан од мор: 
као што су вам по треб на од мо ри шта на сте пе ни ца ма ко је во де ви со ко. 
(Не знам ода кле ми та сли ка о од мо ри шти ма. Ве ро ват но је то успо ме на 
на Ри је ку.) Има Го ра на Ра и че вић леп осе ћај за анег дот ско: и то анег дот
ско је срећ но рас по ре ђе но у књи зи. По се тио је не ки чо век, из за ви ча ја 
Ми ло ша Цр њан ског, Беч. Ва рош као ва рош, али што је ви део Пут ка... 
Исти као у ком ши је... Анег до та је и ка да се Цр њан ски же ни, иа ко се већ 
јед ном оже нио: у Днев ни ку о Чар но је ви ћу. Не ки по ли ти чар, опет, ко ји је 
чи тао Се о бе, за пам тио је сил ну во ду, и дао је са вет Цр њан ском, да би 
тре ба ло да на пи ше још јед не „по пла ве”. Анег до та за пам ће ње је и траже ње 
двој ни ка у он да шњој штам пи: двој ник Ми ло ша Цр њан ског у Бе о гра ду 
био је обу ћар. (Да се ма ло за ми слио – се тио би се Цр њан ски и ка ко му је 
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мај ка пла ћа ла ску пе ча со ве је зи ка.) Ле па је и анег до та о Ми ла ну Бог да
но ви ћу, ко ји се по тур чио. (Ка да је Цр њан ски чуо ту вест, све је Бог дано
ви ћу опро стио – то ли ко га је раз га ли ла та вест!)

Ма да бих ја по не ку анег до ту и про ши рио. (На дам се да не бих на
ру шио основ ни склад ове пре глед но на пи са не књи ге.) Пи са ла је ау тор ка 
ове књи ге о ва жним же на ма у жи во ту Ми ло ша Цр њан ског. (О же на ма 
ко је су би ле крат ко трај на уте ха Цр њан ском док је у из гнан ству и у тре
ну ци ма ка да му је све кре ну ло на о па ко!) У ред нај ва жни јих же на у жи
во ту на шег ју на ка ста вио бих и Де сан ку Мак си мо вић. Ту при чу бих раз
вио из анег до те ко ју по ми ње Го ра на Ра и че вић. Ми слим на онај део ка да 
се мла ди љу ди по и гра ва ју са ста ри јим; и ка да, ими ти ра ју ћи глас Цр њан
ског, те ле фо ном по зи ва ју по зна ни ке Цр њан ског – док је Цр њан ски у из
гнан ству. Ка ко је у овој си ту а ци ји чи ста и че сти та Де сан ка Мак си мо вић! 
Ни је по ста вља ла су ви шна пи та ња – са мо је же ле ла да ви ди Цр њан ског. 
И че ка ла га је на ме сту ко је јој је „ла жни Цр њан ски” пред ло жио... Види
мо је ка ко га че ка! (Ни је Цр њан ски мо гао да зна за ту епи зо ду; оту да му 
и ни је мо гла би ти уте ха док је у из гнан ству. Али ја ни сам из др жао да не 
ис так нем тај гест!)

Уз гред, по ми ње је Цр њан ски као дру га у сво јим се ћа њи ма.
Мо жда бих на овом ме сту мо гао по че ти при чу о при ја те љи ма Ми

ло ша Цр њан ског. Стро га је Го ра на Ра че вић ка да су при ја те љи у пи та њу. 
Иде чак то ли ко да ле ко да ка же да при ја те ља је два да је имао. (Још је оштри
је то ре кла). Ме ни се чи ни да је Цр њан ски имао то ли ко при ја те ља коли ко 
их је имао сва ки оби чан чо век. (Из ли жу се при ја тељ ства вре ме ном, као 
ци пе ле.) Чак се у овој књи зи ви ди ко ли ко је јед но став но би ти при ја тељ 
са Цр њан ским. По чев ши од Ва се Ста ји ћа (по сто је и при ја тељ ства на да
љи ну), па пре ко ра ног Ан дри ћа, до мла дог Ми ла на То ки на... (Ма да на 
по чет ку сто ји Ђу ла, при ја тељ из де тињ ства.) Ту су и Ми лен ко По по вић, 
Ста ни слав Кра ков, Ми лан Аћи мо вић, Ми лан Ка ша нин, „мој Си бе по лу
де ли”, То дор Ма ној ло вић, Ста ни слав Ви на вер и да не на бра јам... Мо жда 
бих пре ко но ви на ра, ко ји га ин тер вју и шу, нај лак ше мо гао об ја сни ти од нос 
Ми ло ша Цр њан ског пре ма дру гим љу ди ма. На и ме, са ве ли ким по што
ва њем и ду жном па жњом, од но си се наш ју нак пре ма љу ди ма ко ји су 
по што ва ли до го во ре но! Ово ме се не ма шта до да ти. Го ра на Ра и че вић нам 
је по ка за ла да је по што вао и оне љу де ко ји су ра ди ли у ко рист за јед ни це.

Да се вра ти мо на трен Ми ла ну То ки ну. За овог мла дог чо ве ка, који 
је био све док чу ве ног дво бо ја из ме ђу Ми ло ша Цр њан ског и Та ди је Сон
дер ма је ра, Цр њан ски је увек имао вре ме на. Не ће га по ме ну ти Го ра на 
Ра и че вић у тој уло зи све до ка. Чи ни ми се да је То кин „глав ни ар гу мент” 
у при чи о дво бо ју – иа ко је при ча о том дво бо ју до не та од по чет ка до 
кра ја. Све са за пи сни ком о дво бо ју – као за кључ ком чи та ве при че.

И да нас се чу је по не ки (нов!) глас о то ме да се Цр њан ски у дво бо ју 
не ча сно по нео. По ја ви ла су се, на вод но, но ва са зна ња. Зар Ми лан То кин 
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ни је до во љан до каз? Зар би Цр њан ски одр жа вао при ја тељ ство са То ки
ном, да се у дво бо ју не ча сно по нео?

Зар у жи во ту тр чи те за љу ди ма пред ко ји ма сте се обру ка ли? Али 
ја сам на те ре ну на га ђа ња. Го ра на Ра и че вић се и ов де др жи са мо оно га 
што мо же де бе ло пот кре пи ти. (По на вљам ње ну ре че ни цу да се због 
Цр њан ског ни ка да ни је по сти де ла.)

А ја сам из гу био из ви да ту ре че ни цу, ко ја је тре ба ло да во ди овај 
текст. И да га из ву че до кра ја... Јер на кра ју нас ипак сти же стид! (Ако 
ио ле има мо са ве сти.) Шта смо на кра ју ду жни Цр њан ском, по сле све га 
што је до жи вео? Да ли је тра жио мно го?

Има ова књи га и јед ну до зу па те ти ке. Та па те ти ка пре ла зи и на 
пи сца овог при ка за. Ма да и не знам ка ко из бе ћи па те ти ку на овом ме сту. 
Реч је о не по што ва њу по след ње во ље и Цр њан ског и Ви де Цр њан ски... 
А же ле ли су обо је да бу ду са хра ње ни у истом гро бу.

Мо гле су ко сти гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа, на при мер, да бу ду пре
ба че не из Хе ба у Кру ше дол, а не мо же се Цр њан ски са хра ни ти по ред 
же не... Авај! Не ћу по чи ња ти при чу о ко сти ма срп ских пи са ца и о пре
но су тих ко сти ју... Али мо рам на овом ме сту по ме ну ти име Ми ро сла ва 
Јо си ћа Ви шњи ћа, ко ји је то пи та ње по те гао... Ни је ус пео да за вр ши за
по че ти по сао.

Прав де ра ди (кад сам већ ста вио та ко не сре ћан на слов), мо рам рећи 
и ово. Је дан од глав них (не га тив них) ју на ка ове књи ге, Мар ко Ри стић, 
чо век ко ји је, ка ко то пи ше Го ра на Ра и че вић, био на стал ном од мо ру (оста
ло му не ис ко ри шће них да на од про шло го ди шњег од мо ра, до да јем ја), 
на пи сао је јед ну од нај пр ља ви јих књи га у срп ској књи жев но сти. На рав
но, ми слим на Три мр тва пе сни ка. Је ди на „до бра” ствар у ве зи са овом 
књи гом је сте што је „про бу ди ла” Цр њан ског и при мо ра ла га, на не ки 
на чин, да на пи ше то што је на пи сао, а што иде у ред нај бо љих де ла на 
срп ском је зи ку.

А Мар ко Ри стић је, не ко ли ко го ди на пред сво ју смрт, а три го ди не 
по сле смр ти Ми ло ша Цр њан ског об ја вио ан то ло ги ју под на сло вом „Пе
сме мо је мла до сти”. Пе сник са нај ви ше пе са ма у тој ан то ло ги ји је сте – 
Ми лош Цр њан ски. То ме се не ма шта до да ти. Или има? Шта ће мо са при
чом Мар ка Ри сти ћа о на ци о на ли зму Ми ло ша Цр њан ског? Шта ће мо са 
Иде ја ма? Због че га нам Ри стић ни је опи сао при ро ду тог на ци о на ли зма 
у Иде ја ма? Цр њан ски је, до пред сам крај Иде ја, ју го сло вен ски на ци о
на ли ста. И то се ла ко да об ја сни ти – ро до љу бљем Ми ло ша Цр њан ског! 
Сре тен Ма рић се, пред смрт, ка да су се на ње га, у сну, око ми ли не при
ја тељ ски ави о ни, на ја ви пре пао, да ће срп ски на род не ста ти... Цр њан ски 
је чи та вог жи во та жи вео са тим стра хом... Али се пла шио и ро бо ва ња. 
И ве зи ва ње за ју жно сло вен ску за јед ни цу је по сле ди ца тог стра ха. Цр њан
ски је угар ски Ср бин; при пад ник вој нич ког на ро да, ко ји чу ва ау стриј ску 
гра ни цу од Ту ра ка. (Тај на род иде у смрт оног тре нут ка ка да то од њих 
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за тра жи цар!) Ме ђу тим, ка да цар по га зи реч и ка да их ша ље у рат у ко јем 
са дру ге стра не ни су Тур ци – он да се том ца ру ви ше не ве ру је. А Цр њан
ски је до жи вео да ви ди ка ко цар ша ље Ср бе у рат про тив Ср ба.

До жи вео је Цр њан ски и про паст ју го сло вен ске иде је и тек он да се 
окре нуо срп ском на ци о на ли зму – на са мом кра ју Иде ја!

И са да до ла зи мо до обе ћа ног пла ча Иве Веј во де. За што је пла као? 
Пла као је ка да је ви део бе ду у Ср би ји! А пр ви пут је био у Ср би ји у ок то
бру 1944. го ди не: ви део је бла то ка кво ни је до жи вео до та да. „Ви дио сам 
да ни у Ср би ји не ма це ста. А на ма Хр ва ти ма уви јек су го во ри ли да нас 
Ср би ја екс пло а ти ра.” Пла као је од уз бу ђе ња, али: „Пла као сам и од би
је са”. (Др жа ву је, очи то, те шко гра ди ти на ла жи ма: и Цр њан ски ни је имао 
мно го из бо ра!)

Да ље, Цр њан ског је стал но пра ти ла при ча да је су је тан и ташт чо
век... А упра во у Иде ја ма, Ста ни слав Ви на вер пи ше да је нај ве ћи жи ви 
ју го сло вен ски пи сац Ми ро слав Кр ле жа... Да кле, пот пу но од су ство су је те 
Ми ло ша Цр њан ског, али и по што ва ње ау то но ми је са рад ни ка... То што 
је Цр њан ски об ја вљи вао тек сто ве про тив марк си стич ке кри ти ке у Иде
ја ма – слу жи му на част! (Цр њан ски је до нео у За греб књи гу Мак си ма 
Гор ког, из 1919. го ди не, про тив Ле њи на! Јед но став но је ви ше знао. Ту 
књи гу је до нео на дар Ан дри ћу, а Ан дрић је ту књи гу при ка зао!) Да ли 
је Цр њан ски био у пра ву ка да се под смех нуо са лон ским ко му ни сти ма? 
(Ка да је, на при мер, Мар ко Ри стић у пи та њу, у ви ђе њу Ха ни фе Ка пи џић 
Осма на гић, он да се и ли це мер је – јед но ми сли, а дру го пи ше – на зи ва 
по е ти ком!)

Шта хо ћу да ка жем у овом тек сту? Ми лош Цр њан ски као пи сац 
сто ји ус прав но. Го ра на Ра и че вић га ди же и као чо ве ка! Ни је бе жа ла од 
спор них те ма. Ни је бе жа ла ни од Хи тле ра, ни од Му со ли ни ја, ни од ра
сних пи та ња... Али је, ре дов но, ну ди ла пу ни ји кон текст. По ка зу је, на 
при мер, шта је о Хи тле ру пи са ла ен гле ска штам па. А тој штам пи то 
пи са ње не слу жи на част. (Ма да, кад смо већ код Ен гле за, још ма ње им 
слу жи на част то што су ко ман до ва ли тур ском ар ти ље ри јом у вре ме гу
ше ња Пр вог срп ског устан ка. Пи ше о то ме Цр њан ски!)

Зах те ва па жљи во чи та ње и но ви нар ски рад Ми ло ша Цр њан ског. 
Да ли се ико из вла сти, из др жа ве, се тио да је ко ло ни сте тре ба ло учи ти 
Рав ни ци? Цр њан ски то пи ше! И да ни шта дру го ни је на пи сао као но ви
нар (а је сте, и то ис пу ња ва ју ћи две нор ме, ка же Не дељ ко Је шић, на јед
ном дру гом ме сту), мо ра ли би смо за ста ти пред том ре че ни цом. (Пи шем 
ве ли ко Р ка да је Рав ни ца у пи та њу – јер ми слим на Ба нат!)

По сто ји у овој књи зи и јед но де те (са да већ чо век) ко је је до би ло име 
по Цр њан ском. Пи та ње на то где је то де те, мо жда нам да је и од го вор 
на пи та ње о суд би ни срп ског на ро да. Не ме шам се у ту ђе жи во те. Сва ко 
има пра ва да иде за бо љим жи во том... (Или иде за по што ва њем чо ве ка?) 
Али чи ње ни ца је да је тај чо век да ле ко од сво је зе мље и да ни је је ди ни, 
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вра ћа нас на при чу о суд би ни јед ног не срећ ног и ра су тог на ро да... Да 
ли је страх Цр њан ског био оправ дан? Да ли је Цр њан ски јед но став но 
ви ше ви део?

Чо век мо же на пи са ти књи жев ну кри ти ку тек ка да се по ми ри са чи
ње ни цом, да не мо же све ста ти у је дан текст. (То ли ко то га сам пре ћу тао, 
јер и текст се јед ном мо ра за вр ши ти.) Мо жда сам мо гао ис пра ви ти по не ку 
сит ну гре шку. О Св. Сте фа но ви ћу, на при мер – у тре нут ку ка да га по ми ње 
Го ра на Ра и че вић ни је бе о град ски пи сац, а та ко је же лео да бу де; пот кра
ла се и по не ка слов на гре шка; чи ни ми се да ни је На сау, већ Па сау...

А ово тек да не бу де да ни сам па жљи во чи тао књи гу – јер ова књи
га, нај пре, за слу жу је па жљи во чи та ње!

Др Ми ли вој С. НЕ НИН 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 

Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност 

ne nin lok@yahoo.com

ЧЕ КА ЈУ ЋИ ЈУ ТРО ИЛИ СМРТ

Је ле на Лен голд, Мут ни на го ве штај ки ше, Ар хи пе лаг, Бе о град 2020

По сма тра ти нај ско ри ју пе снич ку књи гу Је ле не Лен голд (1959), 
Мут ни на го ве штај ки ше кроз при зму већ стан дар ди зо ва ног кри ти чар
ског ар се на ла – ин тер тек сту ал но сти, од но са пре ма тра ди циј ском, кон
тек сту а ли зо ва ња, књи жев но те о риј ских пој мо ва, и слич но – зна чи ло би 
ли ши ти је уне ко ли ко оне нај не по сред ни је вред но сти ко ја омо гу ћа ва овој 
књи зи да ко му ни ци ра са нај ши рим чи та лач ким пу бли ку мом, и са нај ра
зли чи ти јим афи ни те ти ма у по гле ду пре фе ри ра не лек ти ре. Та ко ђе, зна чи
ло би и мо жда уна пред обес хра бри ти чи та о ца да уђе у пре и спи ти ва ње 
соп стве них из гра ђе них пред ста ва о до бу ко је му је не по зна то, да у соп
стве ном ис пи си ва њу на до гра ди мо гућ но сти оче ки ва ња од бу дућ но сти, 
и да се са књи гом по сва ђа или по ми ри.

У осмој по ре ду, да кле, књи зи пе са ма, Лен голд по ка зу је пе снич ко 
мај стор ство на онај на чин на ко ји то је ди но и до пу шта мо гућ ност жи вот
ног са зре ва ња – на на чин где ни је дан пе снич ки по сту пак не узи ма до ми
нант ну уло гу оној сна зи жи вот ног ис ку ства ко ја но си по ет ску сна гу са ма 
по се би. У том сми слу, мо же мо го во ри ти о Мут ном на го ве шта ју ки ше као 
ап со лу ту пе снич ке зре ло сти, што се на го ве шта ва у пе сми „Му ва ко ја се 
вр ти по со би”, са под вла че њем зна ча ја жи вот ног ис ку ства за не па творе
но, пе сни штво ко је је ли ше но сва ког про грам ског при сту па ства ра њу.




