КАЈОКО ЈА МАСА КИ

СРПСКА АВАН ГАРДА И ЈА ПАНСКА ПОЕЗИЈА1

1. О напоредности развоја српске и јапанске авангардне поезије
У српској књижевности се о авангардној поезији у правом смислу речи
може говорити тек по завршетку Првог светског рата, када је формирана заједничка држава јужнословенских народа – Југославија. Али се утицај авангардних покрета осетио и раније. Тако се, на пример, од јек италијанског футуризма примећује у Словенији и Хрватској већ после 1910. године, а српски
песник и критичар из Босне Димитрије Митриновић, после боравка у Италији, написао је 1913. године расправу Естетичке контемплације, која садржи
доста футуристичких идеја. И песник Тодор Манојловић, који је такође боравио у Ита лији, писао је о ита лијанском футу ризму и објашњавао суштину
основних идеја, са разумевањем, али и са критичком дистанцом.
Ита лијански футу ризам, као што смо већ истица ли, доносио је многе
новине: теме и мотиве из урбаног живота, негирање прошлости и ауторитета, графички поступак, симултанизам и др. Сувише радикална, Маринетијева пое тика, која се касније прибли жи ла ми литантном ита лијанском
национа лизму, није могла у већој мери да приву че младе песнике на овим
културним просторима. Они ће прихватити само неке футу ристичке идеје,
и то преко дадаизма и експресионизма.
У првој развојној фа зи српске авангарде неће футу ризам него ће управо немачки експресионизам одиграти најважнију улогу. Његову поетику,
за лагање за субјективно и спонтано изражавање унутарњег света, прихва1
Рад је, под истим насловом, на српском језику први пут објављен у: Фи лолошки преглед, 31(2004): 69–81.
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тили су песници млађе генерације, не само као књижевну идеју већ и као
дух времена, као израз тадашњег друштва испуњеног немирима и противречностима после Првог светског рата.
Од краја 1910-их до краја 1920-их година стилској формацији српске
авангарде допринос су да ле четири групе песника, које се међусобно преплићу. Прву групу чине песници изразито експресионистичке оријентације:
Милош Црњански, Иво Андрић, Станислав Винавер и Бошко Токин, а у другу групу спадају Растко Петровић и други који су били инспирисани француским песницима блиским кубизму, као што су Аполинер, Макс Жакоб и
Блез Сандрар. Трећу групу чине песници који су се окупили око часописа
Зенит (1921–1926), чија се поетика помера од експресионизма са дадаистичким елементима ка конструктивизму. Међу њима су били Љубомир Мицић,
Виргил Пољански, Драган Алексић и др. Четврту групу формирају песници
који су има ли посебан допринос у преношењу искуства француског надреализма: Душан Матић, Марко Ристић, Милан Дединац, Александар Вучо и др.
Они ће најпре покренути часопис Путеви, а затим и Сведочанства.
У српској књижевности експресионизам, чији се наговештај јавља још
пред рат, доћи ће до пуног изражаја тек у поратном периоду: покрећу се ефемерни часописи, појавиће се низ значајних збирки песама и приповедака. У
Загребу 1919. године почиње да изла зи часопис Књижевни југ. У њему И.
Андрић објављује песме у прози, које ће касније ући у збирку Ex Ponto. У
Београду изла зи збирка Лирика Итаке Милоша Црњанског, посебно значајна за српску аван гарду. Исте године Црњански покреће Дан, часопис са
новом књижевном оријентацијом, који изла зи у Београду и Новом Саду, и
у коме, између оста лих, сарађује и Андрић. У часописима Зенит и Критика
(Загреб) представљена је 1920. београдска књижевна група Алфа, коју су
чинили Т. Манојловић, М. Црњански, С. Винавер. И. Андрић, С. Миличић
и С. Панду ровић.
Такође, 1920. године у Београду почиње да излази лист Прогрес, са врло
јасном експресионистичком тежњом, који уређује Драгиша Васић. У њему
изла зи Винаверов Манифест експресионистичке школе, заједно са другим
програмским текстовима, на пример Токинов Експресионизам Југословена.
Исте године, у обновљеном Српском књижевном гласнику (СКГ) Црњански је штампао манифест Објашњење ‘Суматра’, као и саму песму Суматра.
Црњански је те године објавио књигу приповедака Легенда о мушком, а у Загребу су се појавиле Андрићеве две књиге: Ex Ponto и Немири. Сва та дела
садрже експресионистичке стилске особине.
Наредне, 1921. године у Београду су се авангардни песници окупили
око библиотеке Албатрос, коју су уређивали песници Т. Манојловић и С. Винавер. У њој је С. Винавер објавио Громобран свемира, збирку програмских
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текстова, М. Црњански поетски роман Дневник о Чарнојевићу, у коме се приповеда на два плана, са два приповедача. Изашао је и експериментални роман
Растка Петровића Бурлеска господина Перуна бога грома, у коме је књижевно уобли чена стара словенска митологија. За ову библиотеку Све тислав
Стефановић је превео збирку фантастичних прича Е. А. Поа, под насловом
Књига тајанства и маште, што сведочи да је постоја ла и мистична тежња,
карактеристична за експресионизам.
И часопис Мисао (1919–1937) отвара се песницима нове књижевне тенденције од 1921. до 1922, за време уређивања Ранка Младеновића. У њему
се појављују кључни песници српске авангарде. Међу прилозима на ла зимо
песму Растка Петровића Двадесет неприкосновених стихова, одломак песме
М. Црњанског Стражилово, као и причу Станислава Кракова Жена из изгубљене улице. Има и програмских текстова: За слободни стих М. Црњанског
и Интуитивна лирика Т. Манојловића. За овај часопис пише есеј С. Винавер
Бергсонова естетика, затим Бошко Токин Чарли Чаплин, а Драган Алексић
Европа у знаку црначке уметности.
У Загребу је тада покренуо Зенит (Загреб, 1921–1923/Београд, 1923–1926)
песник Љубомир Мицић. У првој фа зи покрета, до 1922. године, часопис
оку пља аван гардне песнике са разли читим књи жевним оријентацијама,
међу којима су М. Црњански, С. Винавер, Р. Петровић и Д. Матић. Драган
Алексић је својим есејима упознао читаоце с дадаизмом и конструктивизмом.
Зенит, иако је објављивао у неколико наврата свој манифест, угасио се када
је Мицић почео да се бави идеолошким питањима, понављајући свој геополитички став о „балканизацији Европе.“
Године 1922. Р. Петровић је објавио Откровење, збирку песама која
означава појаву нове поетике. Петровић је заједно са Манојловићем и Црњанским покренуо и часопис Путеви (1922–1924), који је, између осталог, допринео и прихватању француског надреализма код Срба. Млађа генерација овог
часописа, Душан Матић, Марко Ристић и Александар Ву чо, приклониће се
надреа листичкој оријентацији, а у самом часопису биће објављени прилози
о фројдизму, о аутоматском писању и сл., и тиме је српска авангарда ушла
у своју нову развојну фа зу.
Када се пореди развој српске аван гардне поезије са оним у Јапану,
примећује се неколико разлика. У првој развојној фа зи српска авангардна
поезија била је под претежним утицајем немачког експресионизма, делимично прихватајући и елементе поетике даде, француског кубизма и руског
конструктивизма, да би се касније усмерила ка француском надреа лизму.
У Јапану ита лијански и руски футу ризам и дадаизам, који нису има ли
велики од јек у српским авангардним покретима, имају, међутим, битну улогу у првој развојној фази. Маринетијев манифест, који се доста рано појавио
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у преводу чувеног писца Огаија Морија (Ogai Mori, 1862–1922), више пута ће
преводити и други писци. Први манифест јапанске авангарде био је такође
футуристички: Хиратов Први манифест јапанског футуристичког покрета
(Ren kichi Hirato, Nihon miraiha undo dai ikkai sengen, 1921), који бележи почетак јапанске књижевне авангарде. Збирка Поезија дадаисте Шинкићија
(Shinkichi Takahashi, Dadaisuto Shinkichi no shi, 1923) била је збирка јапанске
авангарде. У Јапану су прихватили даду не само уметници већ и млади интелектуалци као дух времена. У српској књижевној авангарди, међу тим,
дадаизам се није развио као независни књижевни покрет, иако је Д. Алексић,
који се упознавао са дадом у току свог боравка у Прагу, издао две дадаистичке ревије Dada tank и Dada jazz у Загребу.
Код Јапанаца се експресионизам запажа углавном у неким стилским
особинама Кјођи рове Смртне пресуде (Kyojiro Hagiwara, Shikei senkoku,
1925), а није се развио као песнички покрет. Није написан ниједан експресионистички манифест. Разлика постоји и у преношењу надреалистичког искуства. Пошто код јапанских песника прихватање надреа лизма почиње ма ло
касније него код Срба, француски надреа лизам није видљивије допринео
стилској формацији јапанске авангардне поезије у првој развојној фа зи, све
до 1927. године.
Док се у српској књижевности преношење теоријских начела европских
авангардних покрета највише дугује песницима који су били одлични познаваоци европских језика, у Јапану су значајну улогу имали ликовни уметници:
футуристички сликар Бурљук је младе јапанске уметнике упознао са теоријом авангардне уметности, посебно футу ризма и дадаизма, током боравка у
Јапану, док је Томојоши Му рајама (Tomoyoshi Murayama, 1901–1977) након
свог боравка у Берлину, као вођа мавоизма, објавио студије које помажу
ра зумевању експресионизма и конструктивизма код Јапанаца.
Ова се чињеница одражава и на разлику у броју објављених манифеста.
У Јапану је објављен мањи број манифеста и програмских текстова него код
Срба. Поред Хиратовог и Камбариног футу ристичког манифеста (Tai Kambara, Dai ikkai Kambara Tai sengen, 1921), који садрже доста позајмљених елемената из Маринетијевих манифеста, може се навести још само Шинкићијева песма Афирмација је дадаиста (Dangen wa dadaisto), затим кратак манифест часописа Црвено и црно (Aka to kuro, 1923–1924) и Манифест Мавa
(Mavo sengen, 1923), штампан у ката логу поводом мавоистичке изложбе, као
и Кјођиров уводни текст у збирци Смртна пресуда. А код Срба је написан
да леко већи број манифеста и програмских текстова, који формирају и посебан жанр.
Ову разлику јасно нам показује Винаверова књига Громобран свемира
(1921), која се састоји од програмских текстова. На самом почетку књиге
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на ла зи се Манифест експресионистичке школе из 1920. године, затим следе
други текстови који се међусобно стилски разликују: Громобран свемира,
која се може на звати научном фантастиком; Чурљањис, прича о литванском
композитору и сликару, која говори о сједињавању различитих чула, односно
музике и ликовне уметности; Кафане, путопис који се бави духовном климом
у европском граду после руске револуције; алегоријска прича са митолошким
елементима Вече на Океану; пародијска прича Последњи испит у мандаринској школи, која нас упућује на радикалну авангардну деструкцију; три есејистичкопоетска записа са музичким темама Скрјабим, Покровски и Неки
Розентал; прича Освета, која говори о борби између младе и старе генерације, типичној за авангарду; есеј Његош и зли болшевници, у коме аутор даје
своју дефиницију правога ду ха револуције. У Громобрану свемира на ла зе
се мотиви и теме карактеристични за авангарду, као што су космос, град, политика, револуција, сједињење различитих уметности, сукоб између старе и
нове генерације и др. У њој се налазе сви кључни елементи експресионистичке поезије: сцијентизам, окретање према митологији и интернациона лизам.
Јапански су манифести, међутим, написани најчешће у агитаторском
стилу, у коме се користе кратке и јасне реченице, често у афирмативном и
императивном облику. Пуни су еуфоричних изра за, неретко са мотивима
изопачености као што су насиље и злочин. За разлику од њих, Винаверов
Манифест експресионистичке школе написан је у облику есеја и садржи
теоријска разматрања о авангардној уметности. Међу реченицама постоји
и јасна логичка веза, што није слу чај у јапанским сродним текстовима. У
свом манифесту Винавер покушава да разоткрије генезу авангардне књижевности, смештајући је у историјски контекст, и уз то укљу чујући музику и
сликарство. Истовремено, у књизи Громобран свемира примећујемо и метафорично поређење, које ствара снажну визију, илузију реалности као уметничку категорију, што и сам Винавер истиче. На пример, на самом почетку
приче Освета на ла зимо следеће реченице: „Кад се најзад појавио воз, један
старац даде знак и отпоче поздрав – јеча ле су оргуље, лупа ли су добоши,
пиштале су зурле, а танке флауте врискале су, као у сну отворених цветова.“2
Има и спајања диспаратних слика: „Само су оргуље, у најдубљем и најтишем
басу, мучале нешто дубоко и неразумљиво о илузији минерала.“3 Громобран
свемира је, као што смо већ истакли, јединствена књига која представља и
теорију и праксу српске авангарде. Ништа слично не на ла зимо у јапанској
авангарди.
2
Станислав Винавер, Громобран свемира, Београд, 1921, стр. 71. Репринт издање, Филип Вишњић, Београд, 1985.
3
Исто, стр. 71.
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Али, постоје, разуме се, и заједничке тенденције: негирање институција и ауторитета, разграђивање традиционалног и конвенционалног књижевног искуства, потрага за слободом, увођење нових мотива и тема из реалног
живота, мешање жанрова, интернациона листичка тежња и сл. Неким књижевним поступцима користили су се и српски и јапански песници: графички
ефекат, симултаност и др. Заједничко је и трагање за новом формом: српска
и јапанска поезија, смело одбацујући традиционални и конвенционални
песнички израз, створи ле су нови ритам, неопходан за слободни стих. И
српски и јапански песници разграђивали су језик: у песмама се јављају реченице без предикације, често именске, а неретко у облику крикова; намерно
се игноришу граматичка правила, као што се види у појави инверзије агенса и пацијенса. И у једној и у дру гој књижевности авангарда је померила
песнички дух и форму, мешајући различите уметничке медијуме: ликовну
уметност, позориште, кинематографију, музику и архитектуру. Уметници су
почели да стварају нову визију којом може да се изра зи стварност живота
на вишим уметничким нивоима.
Негирајући досадашњу равнотежу која је „затварала готово све видике“,4
Винавер је тражио нову равнотежу у динамици: „Нов свет мора да се креће,
да се мења, да живи, да бива и да траје по својим – својственим динамичким
бесовима. Нови морају бити: и покрет и покренуто.“5 А јапански песник Кјођиро у Уводу својој збирци Смртна пресуда између осталог пише: „Непрестано нова истина, непрестано борба! – Непрестана промена – и врхунско узбуђење до лудила и процес до екста зе!“6 Заједнички дух времена, потрага за
динамиком, био је срж поетике и српског и јапанског песника.

2. Везе између српске и јапанске авангардне поезије и културе
У Манифесту експресионистичке школе (1920) Винавер помиње у неколико наврата Јапан. Прво, критички се односи према Пјеру Лотију (Pier re
Loti, 1850–1923), аутору романа Госпођа Хризантема (Madame Chrysanthème,
1887). Он, наиме, тврди: „Лотијева Јапанка јесте Европљанка која је свршила
савршену школу јапанизације.“7 Тиме очигледно замера Лотију због вештачке карактеризације ликова. Затим, без елемената егзотизма или тежње ка
4
5
6
7

Исто, стр. 24.
Исто, стр. 27.
Kyojiro Hagiwara, Shikei senkoku, Tokyo, стр. 6.
С. Винавер, Громобран свемира, стр. 26.
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мистификацији источног света, Винавер наводи јапанског сликара Хокусаија
(1760–1849),8 када објашњава поступак редуцирања у авангардном сликарству В. Кандинског: „Дати мање, но што је пружила природа, значи такође
дати нов израз, значи бити нова природа. Кандински одбацује, (на дру ги
начин но Хоксе, но Јапанци, а ипак сродним болом и грчем елиминација),
– све оно, што доприноси, да дејство импресије буде обојено секундарношћу,
слу чајношћу једињења и везе са нечим дру гим. Најчистија импресија постаје: експресија…“9 Манифест се завршава овим речима: „Они мисле, као
што се мисли на јапанским сликама, да и фантом сунца буди растење и ослобађа полазак у вис. А ипак, подсвесно, они, ваљда, знају, да нема компромиса…
То је последњи и очајни, и тако често језиво уметнички покушај помирења,
са бившим, са покојним, са оним чега више нема.“10 Јапанско сликарство,
посебно дрворез из Едо периода, који је снажно утицао на Ван Гога и друге
европске импресионисте, инспирисало је и Винавера при писању експресионистичког манифеста. Код јапанских сликара Винавер је приметио сродни
дух коме тежи авангардна уметност.
Тежња ка ваневропским културама, карактеристична за европску авангарду, пренета је и код Срба и код Јапанаца, мада при томе постоји и јасна
разлика. Ова тежња у Јапану, чија је култу ра и сама ваневропска, утицаће
на јапанске песнике да се ослобађају од европоцентризма, да не прихватају
европске књижевне појаве као узор напредне цивилизације. Али азијске и
афричке теме и мотиви нису присутни у јапанској авангарди, јер се оваква
тенденција код њих неутра лизује.
У српској авангарди ослобађање од европоцентризма појављује се у
Зениту као идеја о „балканизацији Европе“, али за разлику од јапанске авангарде, код српских песника ипак су присутне теме и мотиви који се тичу
Африке и Азије. Тако је у петој књизи нове серије Српског књижевног гласника,
у којој је објављено Стражилово М. Црњанског, у Белешкама представљен
роман црначког писца Ренеа Марана Бастуала, који је тада изашао у Паризу.11
Часопис Мисао објављује чланак Европа у знаку црначке уметности12 Драгана
Алексића, који такође помиње Маранов роман. Цитирајући европске дадаисте
Т. Цару и Х. Бала, Алексић открива у афричкој џез музици и ликовној уметности динамику, искреност и спонтаност. А када анализира афричку поезију,
8
У његовом тексту стоји погрешно: „Хоксе.“ Уп. С. Винавер, Громобран свемира, стр. 14.
9
Исто, стр. 14.
10
Исто, стр. 28.
11
Српски књижевни гласник, н. с, књ. V, 1922, стр. 237.
12
Мисао, књ. XI, св. 2, 1. јануар 1923, стр. 51–56.
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он у њој на ла зи „оно што често недостаје у нашој поезији“, и тврди да је то
„израз најобичнијег изражаја са екста зом.“13 Алексићев текст завршава се
овако: „Ми подразумевамо под примитивизмом врхунац генерализације комплексних експресија, па држимо да то и јесте сав позитивни акценат једног
песништва. Јер динамика, која се тражи, мора значити и одбацивање детаља
и одбацивање граматичке тачности.“14 По Алексићу, афричка поезија је антитеза модерној књижевности, која је изгубила своју аутентичну телесност:
могућност повратка телесног у књижевност он види у једноставним и примитивним песничким изразима афричке поезије. Овај чланак је, могли бисмо
рећи, програмски текст, који садржи битне елементе авангардне поетике. С
друге стране, Растко Петровић, који је 1928. године путовао по Африци, надахнуто је писао о њеним пределима, људима и култури у књизи Африка (1930).
Има доста чланака који се односе на будизам и Индију. Године 1921.
СКГ објављује есеј А. Франса под насловом Из страних књижевности – Будизам.15 Године 1925. у Српском књижевном гласнику Исидора Секулић пише
есеј о индијском песнику Тагори – Поезија Рабиндраната Тагоре.16 У његовој поезији И. Секулић открива „дубоку метафизику пламена религије“,
што, по њој, недостаје модерној мистичној поезији. У овом броју објављен
је и превод одломка индијске књиге Трипитака, уз објашњење под насловом
Из индијске поезије са потписом БК (вероватно Божидар Ковачевић). Исте
године у часопису Летопис Матице српске др Паја Р. Радосављевић пише
о индијској цивилизацији: Индија, хиндуизам и Ганди.17 Наредне 1926. СКГ
објављује превод текста Браманизам Сер Џона Вудрофа,18 као и превод Тагориног предавања Значење уметности,19 одржаног 16. 1. 1926. у Београду.
Године 1927. часопис СКГ забележио је докторску дисертацију о индијској
филозофији коју је др Павле Јевтић објавио у Лондону,20 што потврђује интересовање за Индију код Срба.
Има и чланака који се баве Далеким истоком. Године 1922. часопис Мисао у окви ру блока посвећеном светској књи жевности објављује чланак
Јапанска књижевност,21 са потписом Л, који читаоцима даје кратак преглед
Исто, стр. 56.
Исто, стр. 56.
СКГ, н. с, књ. III, 1921, стр. 287–292.
СКГ, н. с., књ. XIV, 1925, стр. 20–30.
ЛМС, књ. 308, свеска 1, јануар 1925, стр. 15–22.
СКГ, н. с., књ. XIX, 1926, стр. 21–29.
19
Исто, стр. 513–523.
20
СКГ, н. с., књ. XXI, 1927, стр. 377.
21
Мисао, књ. X, св. 4, 16. октобар 1922, стр. 1548–1551. Аутор је вероватно Бранко Ла заревић.
13
14

15
16
17

18
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токова модерне јапанске књижевности од 1905. до 1920-их година, наводећи
пет различитих струја: нату ра листичку школу; идеа листичку школу, што
вероватно означава књижевну групу Беле брезе; материја листичку школу
(или „књижевност левичарења“); школу Јапанска култура, што се вероватно
односи на писце са национа листичком тежњом; сексуалну књижевност, што
би треба ло значити ʻестетизам’ (tambiha). У тексту уочавамо грешке у транскрипцији имена писаца (на пример, Хомен треба да буде Хомеи, Мусакоји
треба да је Мушакођи, а Конбући би морао да буде Цубоући), а чини се да аутор
претерано наглашава будистичку тежњу у Јапанској културној школи, а у
оквиру „сексуалне школе“, уместо да се говори о развоју јапанске модерне,
аутор се занима за социолошки аспект тадашњег Јапана из угла Европе, мада
верујемо да је овај чланак пружио чита лачкој публици драгоцену информацију о јапанској модерној књижевности. Часопис Мисао је објавио и путопис
Милутина Велимировића под насловом Утисци из Кине – Ноћ у Пекингу.22
Године 1926. СКГ је објавио есеј Мисли о љубави Божидара Ковачевића,23 у
коме аутор наводи јапанску народну причу о пустињаку који је изгубио чаробну моћ због лепоте пра ље.
Мотиви Истока јављају се и у књижевним делима других српских аутора. Будистички мотив примећујемо већ у Дисовој песми Нирвана, објављеној у Делу 1905, чија је друга верзија штампана у Босанској вили 1909. Ова
песма, са високом музикалношћу, састављена је од девет катрена. У песми
која пева о мртвима што су „ме походили“, ʻнирвана’ нема изворно будистичко значење већ, у ду ху тадашње Европе, значи ништавило, свет натопљен
узалудношћу и пролазношћу. Мада се употребом овог будистичког термина
добија извесна тајанственост света коме припада све што је прошло и мртво.
У Андрићевој збирци Немири на ла зи се Прича из Јапана.24 Ова прича,
која говори о томе шта је песнику истински задатак за време хаоса и невоља
у земљи, свакако је наста ла као одраз времена и одговор на ду ховну климу
за време настајања нове државе. Смештајући је у средњовековни Јапан, писац је уда љава временски и просторно од стварног света да би се постигла
универзална вредност у облику алегорије.
22
„Утисци из Кине – Ноћ у Пекингу (I)“, Мисао, књ. X, св. 2, 16.септембар 1922,
стр. 1372–1378; „Утисци из Кине – Ноћ у Пекингу (II)“, Мисао, књ. X, св. 3, 1. октобар
1922, стр. 1452–1457.
23
СКГ, н. с., књ. XVII, 1926, стр. 526–532.
24
Немири, Загреб, Ст. Ку гли, 1920. Пре тога је објављена у часописима: Књижевни југ, Загреб, год. II, књ. IV, св. 19–24, 1919; Мисао, Београд, књ. I, св. 3, 1919.
Уп. Сабрана дела Иве Андрића: Еx Ponto, Немири, Лирика, Просвета, Београд, 1982,
стр. 104–106.
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Исте године Аница Ребац-Савић објавила је песму Камелија у часопису Дан,25 која садржи мотив из Јапана: планина Фуђи („Фузијама“). У њој се
пореди љубав са цвећем у башти у далекој земљи, нацртаној на вази. Са мотивима свиле, снега, цвећа и сл., који се јављају у преводу јапанске поезије
М. Црњанског, Аница Савић, укљу чујући простор и време древног Јапана,
гради раскошан, префињен и миран далеки свет из доба аристократије. Осим
тога, у двоброју истог часописа, који је уређивао Црњански, објављен је
превод песме Две фруле (Li-Tai-Pe).26 Ова песма се на лази и у књизи Милоша
Црњанског Антологија кинеске лирике.27
Посебно је занимљива песма Марка Ристића Лабуд или Земљотрес у
Јапану.28 Повод јој је дао Велики Канто земљотрес, који се догодио 1. 9. 1923.
Написана је 27. 9. 1923, непосредно после катастрофе.29 Што је карактеристично за авангарду, песник се бави сукобом између прошлости која треба
да се сахрани и будућности што блиста. Прошлост се пореди са успоменом,
горким медом, а будућност са златним телом и радошћу ноћи. За разлику
од претходних примера, у којима су јапански мотиви узети из ранијих епоха и уносе се у уда љени простор и време ради очуђавања, Ристићева песма
укљу чује као мотив савремени Јапан, смештајући га у интернационални
контекст.
Мотиви Истока јављају се и у преведеним песмама европских писаца.
У Мисли на ла зи се и превод песме Нирвана руског песника Мерешковског,
који је тежио ка религиозности и мистици.30 За разлику од већ поменуте Дисове песме, Мерешковски ствара слику смираја и спокоја, која је ближа првобитном смислу појма нирване, али је она мисаона песма, апстрактна, без
описа конкретних призора. Заправо нам обе песме јасно говоре да је појам
нирване прихваћен са тачке гледишта европских песника.
У Српском књижевном гласнику на ла зимо песму Самурај парнасовца
Жоже-Марије де Хередије (1842–1905), коју је с француског превео Момчило
Настасијевић.31 Поред самураја, јапанског ратника, у песми се јавља неколико
мотива којима се ствара тајанствена источњачка слика: свила, бамбус, лепеза
и маска. Има и имена господара као што су Хизен и Токунгава (треба ло би
„Камелија“, Дан, Београд – Нови Сад, 15. јул 1919, бр. 2, стр. 28.
26
Дан, 1–15. октобар 1919, бр. 7 и 8, стр. 11.
27
Антологија кинеске лирике, Београд, 1923, стр. 44.
28
Путеви, н. с., бр. 2, новембар 1923, стр. 32.
29
Уп. Марко Ристић, Објава поезије, Српска књижевност у сто књига, књ. 79,
Београд, 1964, стр. 48.
30
„Нирвана“, Димитрији Сергејвич Мерешковски, Мисао, књ. VIII, св. 2, 16.
јануар, 1922, стр. 100. С потписом „T“.
31
СКГ, н. с., књ. VIII, 1923, стр. 417.
25
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да буде Токугава). Хередијина збирка Трофеји,32 одакле је узета песма Самурај, натопљена је егзотизмом, с описом јужних мора и азијских крајева са
источњачким мистичним световима, што нас подсећа на препев Кјорајеве
хаикаи песме из антологије Песме старог Јапана М. Црњанског: „Дуга сабља на земљи, / неког ратника, загледаног / у цвеће.“33
Када се говори о вези српске авангардне поезије са Да леким истоком,
свакако се најважније место мора дати Милошу Црњанском. Његова песма
Суматра,34 у којој се пева о отргнутости од завичаја и о трагању за љубављу
у туђини, непосредно укљу чује мотиве из азијских крајева, међу њима су и
врхови Урала. Уз контрастирање плаве боје мора са црвеном бојом зрна корала, песма се завршава мотивом ноћног буђења, сликом натопљеном хладном
сензуалношћу, у којој „милујемо да лека брда и ледене горе, благо, руком.“
Када будемо читали његов манифест који је написан уз ову песму, Објашњење ʻСуматре’,35 у коме се јавља као локус Јапан, биће нам јасно да су у
његовој књижевној свести били присутни ра зни предели Истока.
Текст Објашњење ʻСуматре’ састоји се од два дела, који се стилски разликују. Први део се бави новим књижевним идејама, где Црњански, истичући
постојање новог духа лирике, каже следеће: „прекинули смо са традицијом,
јер се бацамо стрмоглаво у будућност. […] Пишемо слободним стихом, који
је последица наших садржаја.“36 Текст затим прелази, у другом делу, у наративну прозу са извесним сижејним током. Наративно ʻја’ сусреће друга који
се враћа из рата. Кад га упита како је дошао, добије одговор да је дошао преко Јапана, али су га у Енглеској ухапсили, ума ло да га нису стреља ли. Друг
говори о снегу врхова Урала, где је провео годину дана. Возећи се возом кроз
Срем, ʻја’ машта о да леким крајевима, тихо, самом себи говорећи: „Суматра,
Суматра.“37 У тексту се песник користи контрастирањем и супротношћу:
између завичаја и туђине, између сна и јаве, ʻја’ лута, не припадајући нигде.
Овај манифест одражава болно време, још увек пуно немира, у коме песник
осећа безавичајност. У јунаковој свести смењују се стварни и имагинарни
простор: крајеви из Срема и Истока. ʻЈа’ лу та између два света, осећајући
„неизмерну љубав“ према да леким брдима. У Објашњењу ʻСуматре’ при32
Уп. Из Трофеја је узео и јапански песник симболиста Бин Уеда, за антологију европске поезије Морски та ласи (Kaicho-on, 1905) песму Les Conquérants, у
којој се помиње „Zipang“, тј. Јапан.
33
Милош Црњански, Песме старог Јапана, 1928, стр. 57.
34
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сутни су мотиви као што су снег, брег, трешње и сл., који су чести у збирци
Песме старог Јапана. Помоћу ових мотива, Исток се прика зује као свет
испуњен благошћу, тишином, предео за којим се чезне.
У овом веома плодном развојном периоду, када је написао цео низ значајних дела, почев од поеме Стражи лово, Црњански се интензивно бави
превођењем кинеске, затим јапанске класичне поезије. Преводе, начињене
посредно преко европских језика, прво објављује у часописима. Најпре је,
1922. године, објавио десетак кинеских песама у часописима Мисао и Српски књижевни гласник, а јапанске песме у листу Одјек (превод шест песама,
1924), као и Српском књижевном гласнику38 и Летопису Матице српске,39
да би на крају сачинио две збирке преводне поезије: Антологија кинеске лирике (Београд, 1923) и Песме старог Јапана (Београд–Сарајево, 1928).
Замисао Црњанског да преводи да лекоисточну поезију чврсто је повезана са његовим авангардним програмом, што се јасно види из текста Моја
Антологија кинеске лирике објављеног у Мисли,40 у коме каже да ова антологија „има своје место у покрету ‘младих’, који већ давно тврде, да уносе нове
видике и узоре у нашу књижевност и уметност.“41 Уз то истиче да ова антологија има „само идејних и уметничких“ претензија.42 Црњански посебно
надахнуће на ла зи у материјалном изра зу Лао Цеа и етеричним расположењима Ту Фуа, што је карактеристично управо за поетику Милоша Црњанског.
Завршни део текста пока зује какву слику Кине песник жели да нам пружи:
„И што је треба ло превести беше лако ра зумљиво и јасно: пролеће, самоћа,
обронци да леких планина и мирно небо.“43 То је слика уоквирена ту гом и
самоћом, али и натопљена миром, што је присутно и у песми Суматра.
Збирка Песме старог Јапана хронолошки прати развој јапанске поезије, од древног доба до Едо периода, обухватајући три песничке форме: ћока
(дуга песма), танка (кратка песма у метричком обрасцу од 5/7/5/7/7 мора) и
хаикаи песме (песма у метричком обрасцу од 5/7/5 мора). Упркос извесним
грешкама у транскрипцији и у периодизацији, као и удаљавању од оригинала
у препевима појединих стихова, примећујемо његов промишљен и доследан
напор да читаоце упозна са до тада још скоро непознатим песништвом. Зато
и даје објашњења о историјској и културној позадини из којих потичу песме,
38
„Јапанске песме“, СКГ, н. с., књ. XIV, 1925, стр. 431–438.
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без икакве мистификације да леког источног света. Црњанског су надахнуле
префињеност и блага страст дворске књижевности, али и слободни дух песника пустињака из средњовековне поезије који су осећали своју припадност
природи.
Исидора Секулић се занима ла за обе ове антологије. И о њима је писа ла. О Антологији кинеске лирике, сматрајући је „врло пријатном појавом“,
приметила је и то да: „У кинеској и јапанској лирици преовлађује наговештање визије, тренут осећаја. Да љина, тишина, дискретност.“44 Збирци Песме
старог Јапана она посвећује дужи текст – Поводом Антологије јапанских
песама г. М. Црњанског.45 Приказ почиње са описом река Тисе и Дунава, које
песникињу подсећају на нешто јапанско: опадање магличасто лаког трешњевог цвета, што оличава прола зност живота. За разлику од Црњанског, који
се одушевио и дворском књижевношћу и средњовековном хаикаи поезијом,
Исидора Секулић се у овом тексту скоро искљу чиво бави хаикаи поезијом,
песништвом пустињака, у коме открива, као елементе поетике, транспозицију, згушњавање природе као бит поезије и сложену логику комичности.
Ни Црњански ни Исидора Секулић немају европоцентрични приступ
да лекоисточној лирици. Без мистификовања, обоје виде нови песнички дух
и поступак, које не на ла зе у својој традицији. Црњански је иначе свесно намеравао да их уведе у своју поетику, па и тиме што је преводио кинеске и
јапанске песнике.
Црњански помиње кинеску („китајску“) и јапанску поезију и у својим
програмским текстовима. У тексту За слободни стих,46 наглашавајући спиритуалност ритма, Црњански истиче следеће: „Слободни ритам је прави,
лирски ритам непосредан, везан за расположење. Он је сеизмографски тачан
ритам душевних потреса […].“47 Ритам је, по њему, екстаза. У потрази за новом
формом којом се може изра зити нови живот, Црњански као узор истиче далекоисточну поезију. О сликовању између осталог каже: „Велики утицај китајске и јапанске лирике, најлепше на свету, распрострте од педесет година
амо, покушај нове и модерне американске лирике, све то против слика.“48
Расправљајући о ритму, Црњански истиче следеће: „Прецењивање форме,
које је тако често од ренесанса овамо, шкодило је највише развитку нових
форми. А то је штета. Прошлост лирике је: импровизација. Највиши степен
њен је китајска и јапанска лирика, где се у једном цвету, или у трагу, по снегу,
44
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драганових стопа, осети вечност као у треперењу малих звезда. Чиста лирика
је сафијска, а не пиндарска ода са описом и причом.“49
Његов програмски текст Наша лирика јасно нам говори о његовом односу према поезији азијских народа:
„И наша лирика добиће тајанствену моћ, коју имају лирике источних
народа, ако будемо умели везати најлепша и најстарија места Вишњића, преко Његоша и Бранка са нашом кубистичком сликом Карадага, Далмације,
Срема, у којој су и наши ликови. Ко зна, колико планина и манастира дува
кроз наша тела, у ово столеће. Још једном нас чека огромном судбином наш
14. и 15. век. Сва су песништва једно море око земље и бог животворни таласа
се по њему од народа до народа. Копајте, и на камену Херцеговине ено чекају
речи, у старој Србији облици, а ванредне земље помоћи ће нам. Рађања и
блуди, патње и поноси пропеваће. Бићемо дивни и чудни играчи над висоравнима и морима, видни на далеко, до Азије и Африке и играћемо од љубави.“50
Песништву источних народа дато је место у контексту космополитског
погледа М. Црњанског, који светску књижевност схвата као скуп књижевних
искустава различитих народа, међу којима су и песништва Африке и Азије.
Српски авангардни песници, у потра зи за новим песничким ду хом и
формом, укључили су и наслеђе Да леког истока у свој видик, бришући тако
границе времена и простора у књижевном изражавању.
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