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ЗАВИЧАЈ И ТУЂИНА: 
ТРЕШЊА И ПОЕЗИЈА  

МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
Сажетак: Ми лош Цр њан ски је упо знао по е зи ју Ис то ка у Па ри зу 
кра јем 1920. го ди не, где је са ку пљао гра ђу за ки не ску и ја пан ску 
ан то ло ги ју пе са ма. То је тре ну так ка да се и у ње го вом ства ра
ла штву по ја вљу је цвет тре ша ња, а не плод. То ком са ку пља ња и 
об ли ко ва ња две ју пре ве де них збир ки по е зи је “Ан то ло ги ја ки не ске 
ли ри ке” (1923) и “Пе сме ста рог Ја па на” (1928), на ста ле су пе сме 
Ми ло ша Цр њан ског у ко ји ма се сли ка рас цве та не тре шње по ја
вљу је као ва жан сим бо ли чан то пос.

Кључнеречи: Ми лош Цр њан ски, по е ма Стра жи ло во, аван гард на 
по е зи ја, ин тер тек сту ал ност  

Поједнаљубав,јутро,утуђини,
душунамувија,светешње,
бескрајниммиромплавихмора,
изкојихцрвенезрнакорала,
као,иззавичаја,трешње.1

Трешњаупесми„Суматра“(1920),узсликузавичаја,руме
номбојомповезана је сабесконачнимводенимисанебе
скимпростором.Она је важан елемент суматраизма.2Као

1 ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том1,Задужбина
МилошаЦрњанског,Београд1993.

2 ТекстјенастаоуоквирупројектаКњижевностиивизуелннеуметности:
рускосрпскидијалогМинистарстванаукеРепбликеСрбијебр.178003.
ТојепрерађенаидопуњенаверзијанаучноградаТре шњев цвет и по
е зи ја Ми ло ша Цр њан ског, објављеног у зборнику радова Језик, књи
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плодовицрвенебоје,упоређењусакоралом,чинеконтраст
саплавомбојомморскеповршине.Овде,трешњанасупућу
јеназавичај,доживљениздалека.

Трешња,увидуруменихплодова,појављујесеиуњеговом
програмскомтексту,„Објашњење‘Суматре’“(1920),узсле
дећузавичајнуслику:

„Помислих:каколићемедочекатимојзавичај.Трешњесу
садасвакакорумене,аселасусадвесела.Гле,какосуибоје,
чактамодозвезда,исте,иутрешања,иукорала!Какојесве
увези,насвету“3.

ОткакосеЦрњанскиупознаосапоезијомИстокауПаризу
крајем1920. године, где је сакупиограђу закинескуи ја
панскуантологијупесама,уњеговомстваралаштвусевише
пута јављацвет трешања, а неплод.Токомнастајањадве
збиркепреводнепоезијеАн то ло ги ја ки не ске ли ри ке(1923)
иПе сме ста рог Ја па на(1928),насталесуињеговепесмеу
којима сеналази слика расцветане трешње.Међу тимпе
смамајеипоема„Стражилово“.КаоштозапажаА.Петров,
учесталостмотивацветова,нарочитотрешње,представља
траг„источног“утицаја,уПаризуипослеПариза.4

Трешњевцветпојављује сеу следећимњеговимпесмама:
„ПосланицаизПариза“(1920);„Поворка“(1921);„Сербиа“
(1925);„Стражилово“(19211929).

У„ПосланициизПариза“(1920)постојислика,којаприка
зујебестелеснуљубав.Активирањемчуладодира,трешњев
цветстварасуптилну,алисензуалнуслику:
Телаћевамсеизгубити
икрвбитисветањаитања;
занемелићетељубити
врховецветнихтрешања.5

У песми „Поворка“ (1921) помиње се трешња у четвртој
строфи,уобликудрветаупокрету:

жевност,култура:НовициПетковићуучаст(2011).Радјепрочитанна
научномскупуСу сре та ња кул ту ра: Ја пан и Ср би ја – 130. го ди шњи ца 
срп скоја пан ске са рад ње,одржаном17.и18.децембра2012.годинеу
НароднојбиблиотециСрбијеуБеограду.

3 ЦрњанскиМ.,ЕсејиичланциI,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том10,За
дужбинаМилошаЦрњанског,Београд1999.

4 ПетровА.,ЦрњанскиипоезијаИстока,у:М. Цр њан ски. Ан то ло ги ја ки
не ске ли ри ке и Пе сме ста рог Ја па на,НароднабиблиотекаСрбије,Бео
град1990,стр.121.

5 ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том1,Задужбина
МилошаЦрњанског,Београд1993.
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Мислимијаснеишчезнуше,
унепрекидномсмешењутамном.
Аполакосескупише,сасвихстрана,
поворкепроцвалихтрешања,
дапођу,пођу,самном.6

Расцветанатрешњапостајеосновнимотивуњеговојпоеми
„Стражилово“(19211929),којајенастајалазавремепрево
ђењаиобјављивањапоезијесаИстока.Песмапочињесле
дећомстрофом,којасепонављакаоиседма.Упоемитре
шњевцвет(расцветанетрешње)имавишезначења.Сједне
стране он се односи на сенку, болест и страх, а са друге,
наживот,стишавањеисмиреност.Трешњасепрвојављауз
сликузавичаја,којисеслути.Завичајсепомињеузслику
сахрањивањасмеха,подјаблановима:
Лутам,још,витак,сасребрнимлуком,
расцветанетрешње,иззаседа,мамим,
али,изагора,завичајвећслутим,
гдећусмех,подјаблановимасамим,
дасахраним.7

Утридесетосмојстрофитрешња,каодрво,заједносави
шњом, обавијеномаглом, нуди нам сликуживота, који се
полакостишава,уумирању.Тонасподсећанабудистички
идеалчовековогживота,тј.нирвану:
А,надтрешњамаимладимвишњама,
тамнуидугумаглу,штосе,свуда,шири,
уживотпреднама,
гдесестраст,полако,уумирањусмири,
ичулаупокоје.8

Упоеми„Сербиа“(1925)трешњасепојављује једанпут,у
трећојстрофи:
Нисамзнаодами,трешњом,ибистримпотоком,
истрасномвиткошћудевојке,њиномпритоком,
Онатовећ,издалека,коленапребија!9

У песми налазимо изразе расцветан и цветан каошто су
„Расцветанепадине“, „РасцветаниСрем“.Каоприређивач
збиркеПесместарогЈапана,Црњанскијезнаодатрешњев
цветсимболизујепролазностиујапанскојкултури.Онда,по

6 Исто.
7 Исто.
8 Исто.
9 Исто.
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својприлици,нијеслучајноштосеречпролазноступесми
„Сербиа“јављаовако:
Кад,усутон,преливајуоблаци,каослап,
пролазност,укојојсмосви,упровиднојсузи.10

У песмамаМ. Црњанског, које смо помињали, трешња, а
нарочитотрешњевцвет,имапосебнусимболику.Онагра
диваздушасту,прозрачну,етеричну,аличестопокретнупе
сничкуслику.Утојслицисепретапајусветлоститама,ра
доституга,телесноибестелесно,животисмрт.Трешњево
дрво, обавијеномаглом, ствара необичну слику у којој се
свестишава,унаручјуприроде.Онаје,можда,сржметафи
зичког,трансцендентногсветаМ.Црњанског.

ПренегоштоотворимоПе сме ста рог Ја па надабисмора
светлиликакојеЦрњанскисхватиотрешњевцветујапан
ском песништву, било би потребно да говоримо о значају
овогацветаујапанскојтрадицији.

Трешњевцвет(сакура)имапосебанзначајујапанскојкул
тури.Заразликуодкинескеилиевропскетрешњекојарађа
плодове,аутохтонајапанскатрешњасамоцвета,безјести
вихплодова.Ухаикупоезијимотивтрешњевогцвета,као
ки го, реч која одређује годишње доба стиха, означитељ је
пролећа.Понекиизразградинеобичну,префињенупеснич
куслику:цветниоблакзначи„шумаилибреграсцветаних
трешања“:кадасегледаиздалека,трешњевоцвећеушуми
илинабрегуизгледакаоружичастиоблак.Свакако,овапе
сничка сликаподсећанаснавећпоменуто „Стражилово“.
Разноврсност мотива трешњевог цвета потврђује не само
тананиосећајзаприроду,већједоказдајемотивтрешње
вогцветаилицветадубокоурезануживот,мисао,колектив
нопамћењеЈапанаца.

Крозисторију,речцветилитрешњевцветупућивалајеЈа
панценанештоштосеодносинасмисаоживотаилисушти
нулепог,којебрзопролази.Удревнојкњижевности,нала
зимомотивцвета (трешњевогцвета) унајстаријој збирци
песамаМан’јо шу (VIII).Уњој једна елегијапева о смрти
прелепедевојкеСакурако(девојкацвећатрешње),закојом
тугујудвојицамомака.

Касније,уХеианпериоду(VIIIXII),завремедворскекњи
жевности,иплеменитиљудисувиделиуцветовиматрешње
симболживота,авиделисуилепотуураскошномцветању.
Благо ружичаста боја постала је омиљена међу дворским
дамама. Младе даме су носиле плашт тзв. са ку ра га са не 

10Исто.
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(трешњевислојеви,илиплашттрешања):лицејебилобело,
аналичјерумено,каолатицетрешaња.Утодобатрешњев
цветсеодносионапрефињено,благо,светлокаолепо,апе
сничкасликабилајевезаназастварнупојавност.

Усредњовековнојкњижевности(XIIXVI),завременепре
киднихратовамеђуклановимавојсковођа,завременемира
инесталности,песницисупеваливишеоопадањутрешњи
нихцветова.Значењетрешњевогцветапомеренојеодпо
јавностиканепојавности,одживотакасмрти,одрадости
ка тузи.Монах ЈошидаКенко (1283?1352?) у своме делу
Цу резу ре гу са(1331)кажеовако:„Зардауживамоцвећеса
мокадајеуцвату,амесецсамокадајепун?Чакјеилепшеи
бољекадачезнешзамесецомпокиши,иданезнашкудаиде
пролеће,доксезатварашусоби“11.Његовставозначавасу
штинскупроменуупоимањулепог.Уместовидљиволепог,
уводисеневидљивоилинепостојећекаолепо.Тојеблиско
поимањулепогкодЦрњанског,којичестоградипаралелни
свет,светсновиђења.Мотивцветапочеоједанаговештава
сету,тугу,непостојање,нестајањеилиишчезавањесвегапо
стојећег.Утодобанастајеиизрека„Цвећејетрешња,ачо
векратник“.Обилноцветањетрешње,којеизузетнократко
траје,честосепоредилосаживотомсамураја,спремногна
својдостојанственикрај:самовољнусмрт.Опадањелатица
постајеидеалзавршеткаживотаратника.

Трешњевцветкрозисторијубиојевезанзакрхкост,прола
зност,илинесталност.Посебноусредњовековнојкњижев
ности,представљаојеневидљиво,несталнокаолепо,што
насасоциранапоетикуМилошаЦрњанског.

УзбирциПесместарогЈапана,којујеЦрњанскиприредио,
налазимодостапесамасамотивомтрешњевогцвета.Књига
садржиукупно98песама,аодтога,24песмесусамотивом
цвећа,ивезанесузапролеће.Међутимпесмаманалазесе:
16песамасамотивомтрешњевогцвета;5песамасамоти
вомшљивиногцвета;по једнапесмасакамелијом/анемо
ном/дивљомружом.

Бројпесамасамотивомтрешњевогцвета,можесерећи,до
истајевеликиуовојзбирци.Преводијапанскихпесамаса
европских језика, којима се служиосрпскипесник, свака
косумупружилиидругепесмесадругиммотивима.Ова
чињеница наговештава да је трешњев цвет посебно зани
маосрпскогпесника.ЊеговеПе сме ста рог Ја па насадрже
стиховенесамосасликомцветањатрешања,већисасли
комопадањацветова.Тимесрпскимчитаоциманудинову

11YoshidaK.,Tsu reyure gu sa,Kodansha,Tokyo1972.
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песничкусликусвета,којијеусталномнастајању,алииу
нестајању. Црњански је као мото свом предговоруПе сме 
ста рог Јапананаписаоовестихове:„Отрешњевцвете,како
сисличанживоту“12.Кадапажљивочитамоњеговепрепеве
песамасамотивомцветаикоментаре,бићенамјаснодаје
Црњанскивеомасвесноукључиваотрешњевцвет,каосим
боликупролазногсвета.

ИзЗбиркеМан’јо шу(VIII),налазисевакапесма(5/7/5/7/7)
оцветушљиве,којујенаписаоОкура(ЈаманоуеноОкура).
Цветовишљиве,којисусеутовремепосебноценилизбог
изванредногмириса,представљалисупрефињенукинеску
културу.Узовупесмустојикоментарукојемсејављареч
пролазност:„Такојеблагаионаснохватицасацветомшљи
ве,којисебацаоувино,дабимирисало,каоштосецвеће
трешања,симболпролазности,металоучај“.13

ИзХеианпериода,издобадворскекњижевности,Црњански
јеодабраовакапесмесамотивомцветаиззбиркеКо кин шу
(905),једнеоднајважнијихзбиркипоезијаујапанскојкњи
жевнојисторији.Следећајепесмавеомапознатепесникиње
ОноноКомаћи.Цвеће (трешње, по песничкој конвенцији)
јављасеуметафоризаженскулепоту,којајепролазна:
Цвећемисвену
удугојноћнојкиши.
Прошласамсветом,
загледанаусебе,
узалуд.14

Црњанскијеуврстиоипесмуотрешњевомцвећукојујена
писаоКиноТомонори(?905?).Уњојјесликаонемирном
опадањуцветоватрешње,доксеупозадинивидимирнопр
олетњенебо.
Зариданас,
кадјепролетњенебо
такомирно,
немирноцвећетрешања
опада?15

12ПетровА.,ЦрњанскиипоезијаИстока,у:М. Цр њан ски. Ан то ло ги ја ки
не ске ли ри ке и Пе сме ста рог Ја па на,НароднабиблиотекаСрбије,Бео
град1990,стр.121;ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,
Том1,ЗадужбинаМилошаЦрњанског,Београд1993.

13ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том1,Задужбина
МилошаЦрњанског,Београд1993.,стр.442.

14ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том1,Задужбина
МилошаЦрњанског,Београд1993.

15ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том1,Задужбина
МилошаЦрњанског,Београд1993,стр.478;Ko kin wa kas hu,Iwanamisho
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ПрикрајуодељкаХеианпериода,налазимопреводследеће
песме„Ирохаута“,укојујеутканабудистичкаидејаоне
сталности:
Мадакрасношарени
цвећесвене.
Штобиимоглобити
вечнонасвету?
Далекабрдапролазности,
пређемлиданас,
барнећугледатипразнеснове,
ниопијатисесветом.16

УзовупесмуЦрњанскидајеобјашњење:„Тепесмесуса
свим будистичке, песимистичке, са радошћу пролазно
сти“.17ОверечитакођепоказујудасеЦрњанскизанимаоза
будистичкуидејуопролазномсвету.

ЗбиркаукључујеипесмуМ.Башоа,самотивомоблакацве
ћа.Лакаиваздушаста,овасветлоснасликавраћанаспоново
усуматраизам.Башопеваоцветањутрешањауобластима
УеноиАсакуса(упрепевупогрешностојикаоЈено).Упе
смисемешајучулослухаичуловида:
Читавоблакцвећа,
Звони.Дал’уЈену,
илиАсакуси?

Поредидејеопролазности,српскогпесникајепривуклоја
панскопоимањеприроде,чврставезаизмеђучовекаипри
роде.У коментаримаЦрњански даје објашњење о односу
Јапанацапремаприроди:„Скоросвакиодтихстиховапе
ва, хвали,милује, грли, природу.Дрво, цвет, неки пејсаж,
годишње доба, или какву тицу, или какво брдо, пут, воду.
Табезгранична,будистичкаљубавимешањесвогабићаса
природом,нијеновоујапанскојлирици“.18

Удаљемтекстуналазимоиследећењеговеречи:„Песник
хаикаија воли сваки покрет биља и животиња, и у својој
безграничној, будистичкојљубави и самилости, сматра се
близакинсекту,дрвећу,свемуштоцветаипрецвета,свему
штобиваипрође“19.Моглибисморећидаовимредовима

ten,Tokyo1973.
16ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том1,Задужбина

МилошаЦрњанског,Београд1993,стр.488.
17Исто,стр.477.
18Исто,стр.482.
19Исто,стр.485.
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Црњанскипредстављабудистичкипогледнасвет,схватање
опролазности,синхронизованојсаприроднимбићима:

Каошто се види изПе са ма ста рог Ја па на, Црњански је
схватиозначењетрешњевогцветаујапанскојкњижевности,
ињеговумисаоност.Идејадатрешњевоцвећесимболизу
јепролазност,илипроменљивостсвегапостојећегосећасе
највишеусредњовековнојкњижевности,којасезаснивана
зенбудистичкојмисли.Средњивеку Јапану,добанемира
иратова,подсећанаснавременастајањапоезије,алиина
времеживотаМ.Црњанског.Уњеговојпесми,у„Ламенту
надБеоградом“, запазилисмофранцускиизраз to ut passe,
или „Прошлост“, „прошло“20. Пролазност јесте једна од
битнихтемакојимасеЦрњанскибавиоусвојојпоезији,али
иуживоту.Томтемомонсебавиоикрозпревођењепоезије
Истока.

Упесмамакојесунасталепослепесниковогсусретањаса
јапанскомпоезијом,приметилисмотрешњевцветудина
мизованој слици природе: „поворке процвалих трешања,/
дапођу,пођу,самном.“(„Поворка“);„јер,самном,цветно
дрво,већуморнокорача“(„Стражилово“).Поступакдина
мизације природе, у коме се врши инверзија агенса и па
цијенса, користили су авангардни песници широм света.
КодЦрњанског,међутим,видимоизаовогпоступкањегово
схватање о природи, сродно јапанском.Црњански, који је
приметио„будистичкуљубавимешањесвогабићасапри
родом“,ујапанскојкултури,створиојенеобичнусликутре
шњевог дрвета у покрету: трешња која иде са песничким
субјектом,тј.дрвокојекорачасачовеком.

ТрешњајестиглаупесништвоМилошаЦрњанскогсаИс
тока,изкрајеваукојимапесникникаданијеборавио.Она
јеистовременовезаназастварнусликуњеговогзавичајног
Срема,алијеонодатлеодавноотишао.Везанајеизареалну
сликутуђине,каоштојеонауТоскани,гдејепесникстра
нац.Трешњевцвет,можесерећи,спајатрипростора:дале
ки,недостижнизавичај,којијепесничкисубјекатнапустио;
туђинаукојојјеонприсутанкаостранац;далекипредео,у
комепесничкисубјекатникаданијебио.

У поезијиМилошаЦрњанског трешњев цвет, који је сти
гаосаИстока,ненудисамоновусуптилнупесничкуслику,
већнамдајеновпогледна свет,ново схватањепролазног
променљивогсветаукомесеналазимо.Какоћемосхвати
ти и прихватити пролазност, несталност овога света? Ка
каводностребадаградичовекпремаприроди?Одговорна

20Исто,стр.108.
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овапитањаЦрњанскије,измеђуосталог,тражиоупоезији
Јапана,услицирасцветанетрешње.
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HOMELANDANDFOREIGNLAND:
CHERRYTREEANDPOETRYOFMILOŠCRNJANSKI

Abstract

MilošCrnjanskibecamefamiliarwiththepoetryoftheEastinParis,
towards the end of the 1920s, when he gathered material for his
anthologyofChineseandJapanesepoems.Thiswasthemomentwhen
cherryblossom,notcherryfruit,enteredhiswritings.Whilepreparing
andeditingtwocollectionsoftranslatedpoetryAntologija kineske lirike 
(1923) andPesme starog Japana (1928),healsowrotepoemsfeaturing
the image of cherry blossom as an important symbolic topos. In his
poemsSumatra(1920),Poslanica iz Pariza(1920),Povorka(1921),
Serbia (1925)andStražilovo(19211929)cherrytreesappeartocarrya
particularsymbolicmessage,especiallytheblossom.Itcreatesalight,
translucent,etherealandoftenevenmobilepoeticimage.Thisimage
blendsthelightandthedark,joyandsorrow,physicalandmetaphysical,
life and death.The cherry tree consumed by fog creates an unusual
pictureinwhicheverythingsimmersdowninthearmsofthenature.It
maywellbetheveryheartofthemetaphysical,transcendentalworld
ofMilošCrnjanski.ThecherryenteredhispoeticsfromtheEast,from
thelandshehadnevervisited.Atthesametime,itcreatedarealbond
withhisnativeSremwhichhehadleftyearsbefore.Itwasconnected
toarealimageofaforeignland,likeTuscany,wherethepoetwasbuta
stranger.Wecansaythatcherryblossomconnectsthreespatialentities:
thefarawayhomelandleftbehindbythepoet;theforeignlandwhere
helivesasastranger;andadistantlandscapehehadnevervisited.

Кеy words: Miloš Crnjanski, poem Stražilovo, avantgarde poetry,  
intertextuality


