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КА ЈО КО ЈА МА СА КИ

СРП СКА АВАН ГАР ДА И ЈА ПАН СКА ПО Е ЗИ ЈА1

1. О на по ред но сти раз во ја срп ске и ја пан ске аван гард не по е зи је

У срп ској књи жев но сти се о аван гард ној по е зи ји у пра вом сми слу ре чи 
мо же го во ри ти тек по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, ка да је фор ми ра на за-
јед нич ка др жа ва ју жно сло вен ских на ро да – Ју го сла ви ја. Али се ути цај аван-
гард них по кре та осе тио и ра ни је. Та ко се, на при мер, од јек ита ли јан ског фу-
ту ри зма при ме ћу је у Сло ве ни ји и Хр ват ској већ по сле 1910. го ди не, а срп ски 
пе сник и кри ти чар из Бо сне Ди ми три је Ми три но вић, по сле бо рав ка у Ита-
ли ји, на пи сао је 1913. го ди не рас пра ву Есте тич ке кон тем пла ци је, ко ја са др жи 
до ста фу ту ри стич ких иде ја. И пе сник То дор Ма ној ло вић, ко ји је та ко ђе бо ра-
вио у Ита ли ји, пи сао је о ита ли јан ском фу ту ри зму и об ја шња вао су шти ну 
основ них иде ја, са раз у ме ва њем, али и са кри тич ком дис тан цом.

Ита ли јан ски фу ту ри зам, као што смо већ ис ти ца ли, до но сио је мно ге 
но ви не: те ме и мо ти ве из ур ба ног жи во та, не ги ра ње про шло сти и ау то ри-
те та, гра фич ки по сту пак, си мул та ни зам и др. Су ви ше ра ди кал на, Ма ри не-
ти је ва по е ти ка, ко ја се ка сни је при бли жи ла ми ли тант ном ита ли јан ском 
на ци о на ли зму, ни је мо гла у ве ћој ме ри да при ву че мла де пе сни ке на овим 
кул тур ним про сто ри ма. Они ће при хва ти ти са мо не ке фу ту ри стич ке иде је, 
и то пре ко да да и зма и екс пре си о ни зма.

У пр вој раз вој ној фа зи срп ске аван гар де не ће фу ту ри зам не го ће упра-
во не мач ки екс пре си о ни зам од и гра ти нај ва жни ју уло гу. Ње го ву по е ти ку, 
за ла га ње за су бјек тив но и спон та но из ра жа ва ње уну тар њег све та, при хва-

1 Рад је, под истим на сло вом, на срп ском је зи ку пр ви пут об ја вљен у: Фи ло-
ло шки пре глед, 31(2004): 69–81.
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ти ли су пе сни ци мла ђе ге не ра ци је, не са мо као књи жев ну иде ју већ и као 
дух вре ме на, као из раз та да шњег дру штва ис пу ње ног не ми ри ма и пр о тив-
реч но сти ма по сле Пр вог свет ског ра та.

Од кра ја 1910-их до кра ја 1920-их го ди на стил ској фор ма ци ји срп ске 
аван гар де до при нос су да ле че ти ри гру пе пе сни ка, ко је се ме ђу соб но пре-
пли ћу. Пр ву гру пу чи не пе сни ци из ра зи то екс пре си о ни стич ке ори јен та ци је: 
Ми лош Цр њан ски, Иво Ан дрић, Ста ни слав Ви на вер и Бо шко То кин, а у дру-
гу гру пу спа дају Раст ко Пе тро вић и дру ги ко ји су би ли ин спи ри са ни фран-
цу ским пе сни ци ма бли ским ку би зму, као што су Апо ли нер, Макс Жа коб и 
Блез Сан драр. Тре ћу гру пу чи не пе сни ци ко ји су се оку пи ли око ча со пи са 
Зе нит (1921–1926), чи ја се по е ти ка по ме ра од екс пре си о ни зма са да да и стич-
ким еле мен ти ма ка кон струк ти ви зму. Ме ђу њи ма су би ли Љу бо мир Ми цић, 
Вир гил По љан ски, Дра ган Алек сић и др. Че твр ту гру пу фо р ми ра ју пе сни ци 
ко ји су има ли по се бан до при нос у пре но ше њу ис ку ства фран цу ског над реа-
ли зма: Ду шан Ма тић, Мар ко Ри стић, Ми лан Де ди нац, Алек сан дар Ву чо и др. 
Они ће нај пре по кре ну ти ча со пис Пу те ви, а за тим и Све до чан ства.

У срп ској књи жев но сти екс пре си о ни зам, чи ји се на го ве штај ја вља још 
пред рат, до ћи ће до пу ног из ра жа ја тек у по рат ном пе ри о ду: по кре ћу се ефе-
мер ни ча со пи си, по ја ви ће се низ зна чај них збир ки пе са ма и при по ве да ка. У 
За гре бу 1919. го ди не по чи ње да из ла зи ча со пис Књи жев ни југ. У ње му И. 
Ан дрић об ја вљу је пе сме у про зи, ко је ће ка сни је ући у збир ку Ex Pon to. У 
Бе о гра ду из ла зи збир ка Ли ри ка Ита ке Ми ло ша Цр њан ског, по себ но зна чај-
на за срп ску аван гар ду. Исте го ди не Цр њан ски по кре ће Дан, ча со пис са 
но вом књи жев ном ори јен та ци јом, ко ји из ла зи у Бе о гра ду и Но вом Са ду, и 
у ко ме, из ме ђу оста лих, са ра ђу је и Ан дрић. У ча со пи си ма Зе нит и Кри ти ка 
(За греб) пред ста вље на је 1920. бе о град ска књи жев на гру па Ал фа, ко ју су 
чи ни ли Т. Ма ној ло вић, М. Цр њан ски, С. Ви на вер. И. Ан дрић, С. Ми ли чић 
и С. Пан ду ро вић.

Та ко ђе, 1920. го ди не у Бе о гра ду по чи ње да из ла зи лист Про грес, са вр ло 
ја сном екс пре си о ни стич ком те жњом, ко ји уре ђу је Дра ги ша Ва сић. У ње му 
из ла зи Ви на ве ров Ма ни фест екс пре си о ни стич ке шко ле, за јед но са дру гим 
про грам ским тек сто ви ма, на при мер То ки нов Екс пре си о ни зам Ју го сло ве на.

Исте го ди не, у об но вље ном Срп ском књи жев ном гла сни ку (СКГ) Цр њан-
ски је штам пао ма ни фест Об ја шње ње ‘Су ма тра’, као и са му пе сму Су ма тра. 
Цр њан ски је те го ди не об ја вио књи гу при по ве да ка Ле ген да о му шком, а у За-
гре бу су се по ја ви ле Ан дри ће ве две књи ге: Ex Pon to и Не ми ри. Сва та де ла 
са др же екс пре си о ни стич ке стил ске осо би не.

На ред не, 1921. го ди не у Бе о гра ду су се аван га рд ни пе сни ци оку пи ли 
око би бли о те ке Ал ба трос, ко ју су уре ђи ва ли пе сни ци Т. Ма ној ло вић и С. Ви-
на вер. У њој је С. Ви на вер об ја вио Гро мо бран све ми ра, збир ку про грам ских 
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тек сто ва, М. Цр њан ски по ет ски ро ман Днев ник о Чар но је ви ћу, у ко ме се при-
по ве да на два пла на, са два при по ве да ча. Иза шао је и екс пе ри мен тал ни ро ман 
Раст ка Пе тро ви ћа Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га гро ма, у ко ме је књи жев-
но уоб ли че на ста ра сло вен ска ми то ло ги ја. За ову би бли о те ку Све ти слав 
Сте фа но вић је пре вео збир ку фан та стич них при ча Е. А. Поа, под на сло вом 
Књи га та јан ства и ма ште, што све до чи да је по сто ја ла и ми стич на те жња, 
ка рак те ри стич на за екс пре си о ни зам.

И ча со пис Ми сао (1919–1937) отва ра се пе сни ци ма но ве књи жев не тен-
ден ци је од 1921. до 1922, за вре ме уре ђи ва ња Ран ка Мла де но ви ћа. У ње му 
се по ја вљу ју кључ ни пе сни ци срп ске аван гар де. Ме ђу при ло зи ма на ла зи мо 
пе сму Раст ка Пе тро ви ћа Два де сет не при ко сно ве них сти хо ва, од ло мак пе сме 
М. Цр њан ског Стра жи ло во, као и при чу Ста ни сла ва Кра ко ва Же на из из гу-
бље не ули це. Има и про грам ских тек сто ва: За сло бод ни стих М. Цр њан ског 
и Ин ту и тив на ли ри ка Т. Ма ној ло ви ћа. За овај ча со пис пи ше есеј С. Ви на вер 
Берг со но ва есте ти ка, за тим Бо шко То кин Чар ли Ча плин, а Дра ган Алек сић 
Евро па у зна ку цр нач ке умет но сти.

У За гре бу је та да по кре нуо Зе нит (За греб, 1921–1923/Бе о град, 1923–1926) 
пе сник Љу бо мир Ми цић. У пр вој фа зи по кре та, до 1922. го ди не, ча со пис 
оку пља аван гард не пе сни ке са раз ли чи тим књи жев ним ори јен та ци ја ма, 
ме ђу ко ји ма су М. Цр њан ски, С. Ви на вер, Р. Пе тро вић и Д. Ма тић. Дра ган 
Алек сић је сво јим есе ји ма упо знао чи та о це с да да и змом и кон струк ти ви змом. 
Зе нит, иа ко је об ја вљи вао у не ко ли ко на вра та свој ма ни фест, уга сио се ка да 
је Ми цић по чео да се ба ви иде о ло шким пи та њи ма, по на вља ју ћи свој ге о по-
ли тич ки став о „бал ка ни за ци ји Евро пе.“

Го ди не 1922. Р. Пе тро вић је об ја вио От кро ве ње, збир ку пе са ма ко ја 
озна ча ва по ја ву но ве по е ти ке. Пе тро вић је за јед но са Ма ној ло ви ћем и Цр њан-
ским по кре нуо и ча со пис Пу те ви (1922–1924), ко ји је, из ме ђу оста лог, до при-
нео и при хва та њу фран цу ског над ре а ли зма код Ср ба. Мла ђа ге не ра ци ја овог 
ча со пи са, Ду шан Ма тић, Мар ко Ри стић и Алек сан дар Ву чо, при кло ни ће се 
над ре а ли стич кој ори јен та ци ји, а у са мом ча со пи су би ће об ја вље ни при ло зи 
о фрој ди зму, о ау то мат ском пи са њу и сл., и ти ме је срп ска аван гар да ушла 
у сво ју но ву раз вој ну фа зу.

Ка да се по ре ди раз вој срп ске аван гард не по е зи је са оним у Ја па ну, 
при ме ћу је се не ко ли ко раз ли ка. У пр вој раз вој ној фа зи срп ска аван гард на 
по е зи ја би ла је под пре те жним ути ца јем не мач ког екс пре си о ни зма, де ли-
мич но при хва та ју ћи и еле мен те по е ти ке да де, фран цу ског ку би зма и ру ског 
кон струк ти ви зма, да би се ка сни је усме ри ла ка фран цу ском над ре а ли зму.

У Ја па ну ита ли јан ски и ру ски фу ту ри зам и да да и зам, ко ји ни су има ли 
ве ли ки од јек у срп ским аван гард ним по кре ти ма, има ју, ме ђу тим, бит ну уло-
гу у пр вој раз вој ној фа зи. Ма ри не ти јев ма ни фест, ко ји се до ста ра но по ја вио 
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у пре во ду чу ве ног пи сца Ога и ја Мо ри ја (Ogai Mo ri, 1862–1922), ви ше пу та ће 
пре во ди ти и дру ги пи сци. Пр ви ма ни фест ја пан ске аван гар де био је та ко ђе 
фу ту ри стич ки: Хи ра тов Пр ви ма ни фест ја пан ског фу ту ри стич ког по кре та 
(Ren kic hi Hi ra to, Ni hon mi ra i ha un do dai ik kai sen gen, 1921), ко ји бе ле жи по-
че так ја пан ске књи жев не аван гар де. Збир ка По е зи ја да да и сте Шин ки ћи ја 
(Shin kic hi Ta ka has hi, Da da i su to Shin kic hi no shi, 1923) би ла је збир ка ја пан ске 
аван гар де. У Ја па ну су при хва ти ли да ду не са мо умет ни ци већ и мла ди ин-
те лек ту ал ци као дух вре ме на. У срп ској књи жев ној аван гар ди, ме ђу тим, 
да да и зам се ни је раз вио као не за ви сни књи жев ни по крет, иа ко је Д. Алек сић, 
ко ји се упо зна вао са да дом у то ку свог бо рав ка у Пра гу, из дао две да да и стич-
ке ре ви је Da da tank и Da da jazz у За гре бу.

Код Ја па на ца се екс пре си о ни зам за па жа углав ном у не ким стил ским 
осо би на ма Кјо ђи ро ве Смрт не пре су де (Kyoji ro Ha gi wa ra, Shi kei sen ko ku, 
1925), а ни је се раз вио као пе снич ки по крет. Ни је на пи сан ни је дан екс пре сио-
ни стич ки ма ни фест. Раз ли ка по сто ји и у пре но ше њу над ре а ли стич ког ис ку-
ства. По што код ја пан ских пе сни ка при хва та ње над ре а ли зма по чи ње ма ло 
ка сни је не го код Ср ба, фран цу ски над ре а ли зам ни је ви дљи ви је до при нео 
стил ској фор ма ци ји ја пан ске аван гард не по е зи је у пр вој раз вој ној фа зи, све 
до 1927. го ди не.

Док се у срп ској књи жев но сти пре но ше ње те о риј ских на че ла европ ских 
аван гард них по кре та нај ви ше ду гу је пе сни ци ма ко ји су би ли од лич ни по зна-
ва о ци европ ских је зи ка, у Ја па ну су зна чај ну уло гу има ли ли ков ни умет ни ци: 
фу ту ри стич ки сли кар Бур љук је мла де ја пан ске умет ни ке упо знао са те о ри-
јом аван гард не умет но сти, по себ но фу ту ри зма и да да и зма, то ком бо рав ка у 
Ја па ну, док је То мо јо ши Му ра ја ма (To moyos hi Mu rayam a, 1901–1977) на кон 
свог бо рав ка у Бер ли ну, као во ђа ма во и зма, об ја вио сту ди је ко је по ма жу 
ра зу ме ва њу екс пре си о ни зма и кон струк ти ви зма код Ја па на ца.

Ова се чи ње ни ца од ра жа ва и на раз ли ку у бро ју об ја вље них ма ни фе ста. 
У Ја па ну је об ја вљен ма њи број ма ни фе ста и про грам ских тек сто ва не го код 
Ср ба. По ред Хи ра то вог и Кам ба ри ног фу ту ри стич ког ма ни фе ста (Tai Kam-
ba ra, Dai ik kai Kam ba ra Tai sen gen, 1921), ко ји са др же до ста по зајм ље них еле-
ме на та из Ма ри не ти је вих ма ни фе ста, мо же се на ве сти још са мо Шин ки ћи-
је ва пе сма Афир ма ци ја је да да и ста (Dan gen wa da da i sto), за тим кра так ма-
ни фест ча со пи са Цр ве но и цр но (Aka to ku ro, 1923–1924) и Ма ни фест Мавa 
(Ma vo sen gen, 1923), штам пан у ка та ло гу по во дом ма во и стич ке из ло жбе, као 
и Кјо ђи ров увод ни текст у збир ци Смрт на пре су да. А код Ср ба је на пи сан 
да ле ко ве ћи број ма ни фе ста и про грам ских тек сто ва, ко ји фор ми ра ју и по-
се бан жа нр.

Ову раз ли ку ја сно нам по ка зу је Ви на ве ро ва књи га Гро мо бран све ми ра 
(1921), ко ја се са сто ји од про грам ских тек сто ва. На са мом по чет ку књи ге 
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на ла зи се Ма ни фест екс пре си о ни стич ке шко ле из 1920. го ди не, за тим сле де 
дру ги тек сто ви ко ји се ме ђу соб но стил ски раз ли ку ју: Гро мо бран све ми ра, 
ко ја се мо же на зва ти на уч ном фан та сти ком; Чур ља њис, при ча о ли тван ском 
ком по зи то ру и сли ка ру, ко ја го во ри о сје ди ња ва њу раз ли чи тих чу ла, од но сно 
му зи ке и ли ков не умет но сти; Ка фа не, пу то пис ко ји се ба ви ду хов ном кли мом 
у европ ском гра ду по сле ру ске ре во лу ци је; але го риј ска при ча са ми то ло шким 
еле мен ти ма Ве че на Оке а ну; па ро диј ска при ча По след њи ис пит у ман да рин-
ској шко ли, ко ја нас упу ћу је на ра ди кал ну аван гард ну де струк ци ју; три есе-
ји стич ко по ет ска за пи са са му зич ким те ма ма Скр ја бим, По кров ски и Не ки 
Ро зен тал; при ча Осве та, ко ја го во ри о бор би из ме ђу мла де и ста ре ге не ра-
ци је, ти пич ној за аван гар ду; есеј Ње гош и зли бол шев ни ци, у ко ме ау тор да је 
сво ју де фи ни ци ју пра во га ду ха ре во лу ци је. У Гро мо бра ну све ми ра на ла зе 
се мо ти ви и те ме ка рак те ри стич ни за аван гар ду, као што су ко смос, град, по-
ли ти ка, ре во лу ци ја, сје ди ње ње раз ли чи тих умет но сти, су коб из ме ђу ста ре и 
но ве ге не ра ци је и др. У њој се на ла зе сви кључ ни еле мен ти екс пре си о ни стич-
ке по е зи је: сци јен ти зам, окре та ње пре ма ми то ло ги ји и ин тер на ци о на ли зам.

Ја пан ски су ма ни фе сти, ме ђу тим, на пи са ни нај че шће у аги та тор ском 
сти лу, у ко ме се ко ри сте крат ке и ја сне ре че ни це, че сто у афир ма тив ном и 
им пе ра тив ном об ли ку. Пу ни су еу фо рич них из ра за, не рет ко са мо ти ви ма 
из о па че но сти као што су на си ље и зло чин. За раз ли ку од њих, Ви на ве ров 
Ма ни фест екс пре си о ни стич ке шко ле на пи сан је у об ли ку есе ја и са др жи 
те о риј ска раз ма тра ња о аван гард ној умет но сти. Ме ђу ре че ни ца ма по сто ји 
и ја сна ло гич ка ве за, што ни је слу чај у ја пан ским срод ним тек сто ви ма. У 
свом ма ни фе сту Ви на вер по ку ша ва да раз от кри је ге не зу аван гард не књи жев-
но сти, сме шта ју ћи је у исто риј ски кон текст, и уз то укљу чу ју ћи му зи ку и 
сли кар ство. Исто вре ме но, у књи зи Гро мо бран све ми ра при ме ћу је мо и ме-
та фо рич но по ре ђе ње, ко је ства ра сна жну ви зи ју, илу зи ју ре ал но сти као умет-
нич ку ка те го ри ју, што и сам Ви на вер ис ти че. На при мер, на са мом по чет ку 
при че Осве та на ла зи мо сле де ће ре че ни це: „Кад се нај зад по ја вио воз, је дан 
ста рац да де знак и от по че по здрав – је ча ле су ор гу ље, лу па ли су до бо ши, 
пи шта ле су зур ле, а тан ке фла у те ври ска ле су, као у сну отво ре них цве то ва.“2 
Има и спа ја ња дис па рат них сли ка: „Са мо су ор гу ље, у нај ду бљем и нај ти шем 
ба су, му ча ле не што ду бо ко и не ра зу мљи во о илу зи ји ми не ра ла.“3 Гро мо бран 
све ми ра је, као што смо већ ис та кли, је дин стве на књи га ко ја пред ста вља и 
те о ри ју и прак су срп ске аван гар де. Ни шта слич но не на ла зи мо у ја пан ској 
аван гар ди.

2 Ста ни слав Ви на вер, Гро мо бран све ми ра, Бе о град, 1921, стр. 71. Ре принт из-
да ње, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1985.

3 Исто, стр. 71.
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Али, по сто је, раз у ме се, и за јед нич ке тен ден ци је: не ги ра ње ин сти ту ци-
ја и ау то ри те та, раз гра ђи ва ње тра ди ци о нал ног и кон вен ци о нал ног књи жев-
ног ис ку ства, по тра га за сло бо дом, уво ђе ње но вих мо ти ва и те ма из ре ал ног 
жи во та, ме ша ње жан ро ва, ин тер на ци о на ли стич ка те жња и сл. Не ким књи-
жев ним по ступ ци ма ко ри сти ли су се и срп ски и ја пан ски пе сни ци: гра фич ки 
ефе кат, си мул та ност и др. За јед нич ко је и тра га ње за но вом фор мом: срп ска 
и ја пан ска по е зи ја, сме ло од ба цу ју ћи тра ди ци о нал ни и кон вен ци о нал ни 
пе снич ки из раз, ство ри ле су но ви ри там, нео п хо дан за сло бод ни стих. И 
срп ски и ја пан ски пе сни ци раз гра ђи ва ли су је зик: у пе сма ма се ја вља ју ре че-
ни це без пре ди ка ци је, че сто имен ске, а не рет ко у об ли ку кри ко ва; на мер но 
се иг но ри шу гра ма тич ка пра ви ла, као што се ви ди у по ја ви ин вер зи је аген-
са и па ци јен са. И у јед ној и у дру гој књи жев но сти аван гар да је по ме ри ла 
пе снич ки дух и фор му, ме ша ју ћи раз ли чи те умет нич ке ме ди ју ме: ли ков ну 
умет ност, по зо ри ште, ки не ма то гра фи ју, му зи ку и ар хи тек ту ру. Умет ни ци су 
по че ли да ства ра ју но ву ви зи ју ко јом мо же да се из ра зи ствар ност жи во та 
на ви шим умет нич ким ни во и ма.

Не ги ра ју ћи до са да шњу рав но те жу ко ја је „за тва ра ла го то во све ви ди ке“,4 
Ви на вер је тра жио но ву рав но те жу у ди на ми ци: „Нов свет мо ра да се кре ће, 
да се ме ња, да жи ви, да би ва и да тра је по сво јим – свој стве ним ди на мич ким 
бе со ви ма. Но ви мо ра ју би ти: и по крет и по кре ну то.“5 А ја пан ски пе сник Кјо-
ђи ро у Уво ду сво јој збир ци Смрт на пре су да из ме ђу оста лог пи ше: „Не пре ста-
но но ва исти на, не пре ста но бор ба! – Не пре ста на про ме на – и вр хун ско уз бу-
ђе ње до лу ди ла и про цес до ек ста зе!“6 За јед нич ки дух вре ме на, по тра га за 
ди на ми ком, био је срж по е ти ке и срп ског и ја пан ског пе сни ка.

2. Ве зе из ме ђу срп ске и ја пан ске аван га рд не по е зи је и кул ту ре

У Ма ни фе сту екс пре си о ни стич ке шко ле (1920) Ви на вер по ми ње у не-
ко ли ко на вра та Ја пан. Пр во, кри тич ки се од но си пре ма Пје ру Ло ти ју (Pi er re 
Lo ti, 1850–1923), ау то ру ро ма на Го спо ђа Хри зан те ма (Ma da me Chrysanthème, 
1887). Он, на и ме, твр ди: „Ло ти је ва Ја пан ка је сте Евр о пљан ка ко ја је свр ши ла 
са вр ше ну шко лу ја па ни за ци је.“7 Ти ме очи глед но за ме ра Ло ти ју због ве штач-
ке ка рак те ри за ци је ли ко ва. За тим, без еле ме на та ег зо ти зма или те жње ка 

4 Исто, стр. 24.
5 Исто, стр. 27.
6 Kyoji ro Ha gi wa ra, Shi kei sen ko ku, Tokyo, стр. 6.
7 С. Ви на вер, Гро мо бран све ми ра, стр. 26.
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ми сти фи ка ци ји ис точ ног све та, Ви на вер на во ди ја пан ског сли ка ра Хо ку са и ја 
(1760–1849),8 ка да об ја шња ва по сту пак ре ду ци ра ња у аван га рд ном сли кар-
ству В. Кан дин ског: „Да ти ма ње, но што је пру жи ла при ро да, зна чи та ко ђе 
да ти нов из раз, зна чи би ти но ва при ро да. Кан дин ски од ба цу је, (на дру ги 
на чин но Хок се, но Ја пан ци, а ипак срод ним бо лом и гр чем ели ми на ци ја), 
– све оно, што до при но си, да деј ство им пре си је бу де обо је но се кун дар но шћу, 
слу чај но шћу је ди ње ња и ве зе са не чим дру гим. Нај чи сти ја им пре си ја по-
ста је: екс пре си ја…“9 Ма ни фест се за вр ша ва овим ре чи ма: „Они ми сле, као 
што се ми сли на ја пан ским сли ка ма, да и фан том сун ца бу ди рас те ње и осло-
ба ђа по ла зак у вис. А ипак, под све сно, они, ваљ да, зна ју, да не ма ком про ми са… 
То је по след њи и очај ни, и та ко че сто је зи во умет нич ки по ку шај по ми ре ња, 
са бив шим, са по кој ним, са оним че га ви ше не ма.“10 Ја пан ско сли кар ство, 
по себ но др во рез из Едо пе ри о да, ко ји је сна жно ути цао на Ван Го га и дру ге 
европ ске им пре си о ни сте, ин спи ри са ло је и Ви на ве ра при пи са њу екс пре сио-
ни стич ког ма ни фе ста. Код ја пан ских сли ка ра Ви на вер је при ме тио срод ни 
дух ко ме те жи аван га рд на умет ност.

Те жња ка ва не вроп ским кул ту ра ма, ка рак те ри стич на за евр оп ску аван-
гар ду, пре не та је и код Ср ба и код Ја па на ца, ма да при то ме по сто ји и ја сна 
раз ли ка. Ова те жња у Ја па ну, чи ја је кул ту ра и са ма ва не вроп ска, ути ца ће 
на ја пан ске пе сни ке да се осло ба ђа ју од евр о по цен три зма, да не при хва та ју 
евр оп ске књи жев не по ја ве као узор на пред не ци ви ли за ци је. Али азиј ске и 
африч ке те ме и мо ти ви ни су при сут ни у ја пан ској аван гар ди, јер се ова ква 
тен ден ци ја код њих не у тра ли зу је.

У срп ској аван гар ди осло ба ђа ње од евр о по цен три зма по ја вљу је се у 
Зе ни ту као иде ја о „бал ка ни за ци ји Евро пе“, али за раз ли ку од ја пан ске аван-
га р де, код срп ских пе сни ка ипак су при сут не те ме и мо ти ви ко ји се ти чу 
Афри ке и Ази је. Та ко је у пе тој књи зи но ве се ри је Срп ског књи жев ног гла сни ка, 
у ко јој је об ја вље но Стра жи ло во М. Цр њан ског, у Бе ле шка ма пред ста вљен 
ро ман цр нач ког пи сца Ре неа Ма ра на Ба сту а ла, ко ји је та да иза шао у Па ри зу.11 
Ча со пис Ми сао об ја вљу је чла нак Евро па у зна ку цр нач ке умет но сти12 Дра га на 
Алек си ћа, ко ји та ко ђе по ми ње Ма ра нов ро ман. Ци ти ра ју ћи европ ске да да и сте 
Т. Ца ру и Х. Ба ла, Алек сић от кри ва у африч кој џез му зи ци и ли ков ној умет-
но сти ди на ми ку, искре ност и спон та ност. А ка да ана ли зи ра африч ку по е зи ју, 

8 У ње го вом тек сту сто ји по гре шно: „Хок се.“ Уп. С. Ви на вер, Гро мо бран све-
ми ра, стр. 14.

9 Исто, стр. 14.
10 Исто, стр. 28.
11 Срп ски књи жев ни гла сник, н. с, књ. V, 1922, стр. 237.
12 Ми сао, књ. XI, св. 2, 1. ја ну ар 1923, стр. 51–56.
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он у њој на ла зи „оно што че сто не до ста је у на шој по е зи ји“, и твр ди да је то 
„из раз нај о бич ни јег из ра жа ја са ек ста зом.“13 Алек си ћев текст за вр ша ва се 
ова ко: „Ми под ра зу ме ва мо под при ми ти ви змом вр ху нац ге не ра ли за ци је ком-
плек сних екс пре си ја, па др жи мо да то и је сте сав по зи тив ни ак це нат јед ног 
пе сни штва. Јер ди на ми ка, ко ја се тра жи, мо ра зна чи ти и од ба ци ва ње де та ља 
и од ба ци ва ње гра ма тич ке тач но сти.“14 По Алек си ћу, африч ка по е зи ја је ан ти-
те за мо дер ној књи жев но сти, ко ја је из гу би ла сво ју ау тен тич ну те ле сност: 
мо гућ ност по врат ка те ле сног у књи жев ност он ви ди у јед но став ним и при ми-
тив ним пе снич ким из ра зи ма африч ке по е зи је. Овај чла нак је, мо гли би смо 
ре ћи, про грам ски текст, ко ји са др жи бит не еле мен те аван гард не по е ти ке. С 
дру ге стра не, Раст ко Пе тро вић, ко ји је 1928. го ди не пу то вао по Афри ци, на дах-
ну то је пи сао о ње ним пре де ли ма, љу ди ма и кул ту ри у књи зи Афри ка (1930).

Има до ста чла на ка ко ји се од но се на бу ди зам и Ин ди ју. Го ди не 1921. 
СКГ об ја вљу је есеј А. Фран са под на сло вом Из стра них књи жев но сти – Бу-
ди зам.15 Го ди не 1925. у Срп ском књи жев ном гла сни ку Иси до ра Се ку лић пи ше 
есеј о ин диј ском пе сни ку Та го ри – По е зи ја Ра бин дра на та Та го ре.16 У ње го-
вој по е зи ји И. Се ку лић от кри ва „ду бо ку ме та фи зи ку пла ме на ре ли ги је“, 
што, по њој, не до ста је мо дер ној ми стич ној по е зи ји. У овом бро ју об ја вљен 
је и пре вод од лом ка ин диј ске књи ге Три пи та ка, уз об ја шње ње под на сло вом 
Из ин диј ске по е зи је са пот пи сом БК (ве ро ват но Бо жи дар Ко ва че вић). Исте 
го ди не у ча со пи су Ле то пис Ма ти це срп ске др Па ја Р. Ра до са вље вић пи ше 
о ин диј ској ци ви ли за ци ји: Ин ди ја, хин ду и зам и Ган ди.17 На ред не 1926. СКГ 
об ја вљу је пре вод тек ста Бра ма ни зам Сер Џо на Ву дро фа,18 као и пре вод Та-
го ри ног пре да ва ња Зна че ње умет но сти,19 одр жа ног 16. 1. 1926. у Бе о гра ду. 
Го ди не 1927. ча со пис СКГ за бе ле жио је док тор ску ди сер та ци ју о ин диј ској 
фи ло зо фи ји ко ју је др Па вле Јев тић об ја вио у Лон до ну,20 што по твр ђу је ин-
те ре со ва ње за Ин ди ју код Ср ба. 

Има и чла на ка ко ји се ба ве Да ле ким ис то ком. Го ди не 1922. ча со пис Ми-
сао у окви ру бло ка по све ће ном свет ској књи жев но сти об ја вљу је чла нак 
Ја пан ска књи жев ност,21 са пот пи сом Л, ко ји чи та о ци ма да је кра так пре глед 

13 Исто, стр. 56.
14 Исто, стр. 56.
15 СКГ, н. с, књ. III, 1921, стр. 287–292.
16 СКГ, н. с., књ. XIV, 1925, стр. 20–30.
17 ЛМС, књ. 308, све ска 1, ја ну ар 1925, стр. 15–22.
18 СКГ, н. с., књ. XIX, 1926, стр. 21–29.
19 Исто, стр. 513–523.
20 СКГ, н. с., књ. XXI, 1927, стр. 377.
21 Ми сао, књ. X, св. 4, 16. ок то бар 1922, стр. 1548–1551. Ау тор је ве ро ват но Бран-

ко Ла за ре вић.
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то ко ва мо дер не ја пан ске књи жев но сти од 1905. до 1920-их го ди на, на во де ћи 
пет раз ли чи тих стру ја: на ту ра ли стич ку шко лу; иде а ли стич ку шко лу, што 
ве ро ват но озна ча ва књи жев ну гру пу Бе ле бре зе; ма те ри ја ли стич ку шко лу 
(или „књи жев ност ле ви ча ре ња“); шко лу Ја пан ска кул ту ра, што се ве ро ват но 
од но си на пи сце са на ци о на ли стич ком те жњом; сек су ал ну књи жев ност, што 
би тре ба ло зна чи ти е̒сте ти зам’ (tam bi ha). У тек сту уо ча ва мо гре шке у тран-
скрип ци ји име на пи са ца (на при мер, Хо мен тре ба да бу де Хо меи, Му са ко ји 
тре ба да је Му ша ко ђи, а Кон бу ћи би мо рао да бу де Цу бо у ћи), а чи ни се да ау тор 
пре те ра но на гла ша ва бу ди стич ку те жњу у Ја пан ској кул тур ној шко ли, а у 
окви ру „сек су ал не шко ле“, уме сто да се го во ри о раз во ју ја пан ске мо дер не, 
ау тор се за ни ма за со ци о ло шки аспект та да шњег Ја па на из угла Евро пе, ма да 
ве ру је мо да је овај чла нак пру жио чи та лач кој пу бли ци дра го це ну ин фор ма-
ци ју о ја пан ској мо дер ној књи жев но сти. Ча со пис Ми сао је об ја вио и пу то пис 
Ми лу ти на Ве ли ми ро ви ћа под на сло вом Ути сци из Ки не – Ноћ у Пе кин гу.22 
Го ди не 1926. СКГ је об ја вио есеј Ми сли о љу ба ви Бо жи да ра Ко ва че ви ћа,23 у 
ко ме ау тор на во ди ја пан ску на род ну при чу о пу сти ња ку ко ји је из гу био ча-
роб ну моћ због ле по те пра ље.

Мо ти ви Ис то ка ја вља ју се и у књи жев ним де ли ма дру гих срп ских ау то-
ра. Бу ди стич ки мо тив при ме ћу је мо већ у Ди со вој пе сми Нир ва на, об ја вље-
ној у Де лу 1905, чи ја је дру га вер зи ја штам па на у Бо сан ској ви ли 1909. Ова 
пе сма, са ви со ком му зи кал но шћу, са ста вље на је од де вет ка тре на. У пе сми 
ко ја пе ва о мр тви ма што су „ме по хо ди ли“, ʻнир ва на’ не ма из вор но бу ди стич-
ко зна че ње већ, у ду ху та да шње Евро пе, зна чи ни шта ви ло, свет на то пљен 
уза луд но шћу и про ла зно шћу. Ма да се упо тре бом овог бу ди стич ког тер ми на 
до би ја из ве сна та јан стве ност све та ко ме при па да све што је про шло и мр тво.

У Ан дри ће вој збир ци Не ми ри на ла зи се При ча из Ја па на.24 Ова при ча, 
ко ја го во ри о то ме шта је пе сни ку истин ски за да так за вре ме ха о са и не во ља 
у зе мљи, сва ка ко је на ста ла као од раз вре ме на и од го вор на ду хов ну кли му 
за вре ме на ста ја ња но ве др жа ве. Сме шта ју ћи је у сред њо ве ков ни Ја пан, пи-
сац је уда ља ва вре мен ски и про стор но од ствар ног све та да би се по сти гла 
уни вер зал на вред ност у об ли ку але го ри је.

22 „Ути сци из Ки не – Ноћ у Пе кин гу (I)“, Ми сао, књ. X, св. 2, 16.сеп тем бар 1922, 
стр. 1372–1378; „Ути сци из Ки не – Ноћ у Пе кин гу (II)“, Ми сао, књ. X, св. 3, 1. ок то бар 
1922, стр. 1452–1457.

23 СКГ, н. с., књ. XVII, 1926, стр. 526–532.
24 Не ми ри, За греб, Ст. Ку гли, 1920. Пре то га је об ја вље на у ча со пи си ма: Књи-

жев ни југ, За греб, год. II, књ. IV, св. 19–24, 1919; Ми сао, Бе о град, књ. I, св. 3, 1919. 
Уп. Са бра на де ла Иве Ан дри ћа: Еx Pon to, Не ми ри, Ли ри ка, Про све та, Бе о град, 1982, 
стр. 104–106.
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Исте го ди не Ани ца Ре бац-Са вић об ја ви ла је пе сму Ка ме ли ја у ча со пи-
су Дан,25 ко ја са др жи мо тив из Ја па на: пла ни на Фу ђи („Фу зи ја ма“). У њој се 
по ре ди љу бав са цве ћем у ба шти у да ле кој зе мљи, на цр та ној на ва зи. Са мо-
ти ви ма сви ле, сне га, цве ћа и сл., ко ји се ја вља ју у пре во ду ја пан ске по е зи је 
М. Цр њан ског, Ани ца Са вић, укљу чу ју ћи про стор и вре ме древ ног Ја па на, 
гра ди рас ко шан, пре фи њен и ми ран да ле ки свет из до ба ари сто кра ти је. Осим 
то га, у дво бро ју истог ча со пи са, ко ји је уре ђи вао Цр њан ски, об ја вљен је 
пре вод пе сме Две фру ле (Li-Tai-Pe).26 Ова пе сма се на ла зи и у књи зи Ми ло ша 
Цр њан ског Ан то ло ги ја ки не ске ли ри ке.27

По себ но је за ни мљи ва пе сма Мар ка Ри сти ћа Ла буд или Зе мљо трес у 
Ја па ну.28 По вод јој је дао Ве ли ки Кан то зе мљо трес, ко ји се до го дио 1. 9. 1923. 
На пи са на је 27. 9. 1923, не по сред но по сле ка та стро фе.29 Што је ка рак те ри-
стич но за аван гар ду, пе сник се ба ви су ко бом из ме ђу про шло сти ко ја тре ба 
да се са хра ни и бу дућ но сти што бли ста. Про шлост се по ре ди са успо ме ном, 
гор ким ме дом, а бу дућ ност са злат ним те лом и ра до шћу но ћи. За раз ли ку 
од прет ход них при ме ра, у ко ји ма су ја пан ски мо ти ви узе ти из ра ни јих епо-
ха и уно се се у уда ље ни про стор и вре ме ра ди очу ђа ва ња, Ри сти ће ва пе сма 
укљу чу је као мо тив са вре ме ни Ја пан, сме шта ју ћи га у ин тер на ци о нал ни 
кон текст.

Мо ти ви Ис то ка ја вља ју се и у пре ве де ним пе сма ма европ ских пи са ца. 
У Ми сли на ла зи се и пре вод пе сме Нир ва на ру ског пе сни ка Ме ре шков ског, 
ко ји је те жио ка ре ли ги о зно сти и ми сти ци.30 За раз ли ку од већ по ме ну те Ди-
со ве пе сме, Ме ре шков ски ства ра сли ку сми ра ја и спо ко ја, ко ја је бли жа пр во-
бит ном сми слу пој ма нир ва не, али је она ми са о на пе сма, ап стракт на, без 
опи са кон крет них при зо ра. За пра во нам обе пе сме ја сно го во ре да је по јам 
нир ва не при хва ћен са тач ке гле ди шта европ ских пе сни ка.

У Срп ском књи жев ном гла сни ку на ла зи мо пе сму Са му рај пар на сов ца 
Жо же-Ма ри је де Хе ре ди је (1842–1905), ко ју је с фран цу ског пре вео Мом чи ло 
На ста си је вић.31 По ред са му ра ја, ја пан ског рат ни ка, у пе сми се ја вља не ко ли ко 
мо ти ва ко ји ма се ства ра та јан стве на ис точ њач ка сли ка: сви ла, бам бус, ле пе за 
и ма ска. Има и име на го спо да ра као што су Хи зен и То кун га ва (тре ба ло би 

25 „Ка ме ли ја“, Дан, Бе о град – Но ви Сад, 15. јул 1919, бр. 2, стр. 28.
26 Дан, 1–15. ок то бар 1919, бр. 7 и 8, стр. 11.
27 Ан то ло ги ја ки не ске ли ри ке, Бе о град, 1923, стр. 44. 
28 Пу те ви, н. с., бр. 2, но вем бар 1923, стр. 32.
29 Уп. Мар ко Ри стић, Об ја ва по е зи је, Срп ска књи жев ност у сто књи га, књ. 79, 

Бе о град, 1964, стр. 48.
30 „Нир ва на“, Ди ми три ји Сер геј вич Ме ре шков ски, Ми сао, књ. VI II, св. 2, 16. 

ја ну ар, 1922, стр. 100. С пот пи сом „T“.
31 СКГ, н. с., књ. VI II, 1923, стр. 417.
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да бу де То ку га ва). Хе ре ди ји на збир ка Тро фе ји,32 ода кле је узе та пе сма Са му-
рај, на то пље на је ег зо ти змом, с опи сом ју жних мо ра и азиј ских кра је ва са 
ис точ њач ким ми стич ним све то ви ма, што нас под се ћа на пре пев Кјо ра је ве 
ха и каи пе сме из ан то ло ги је Пе сме ста рог Ја па на М. Цр њан ског: „Ду га са-
бља на зе мљи, / не ког рат ни ка, за гле да ног / у цве ће.“33

Ка да се го во ри о ве зи срп ске аван гард не по е зи је са Да ле ким ис то ком, 
сва ка ко се нај ва жни је ме сто мо ра да ти Ми ло шу Цр њан ском. Ње го ва пе сма 
Су ма тра,34 у ко јој се пе ва о отрг ну то сти од за ви ча ја и о тра га њу за љу ба вљу 
у ту ђи ни, не по сред но укљу чу је мо ти ве из азиј ских кра је ва, ме ђу њи ма су и 
вр хо ви Ура ла. Уз кон тра сти ра ње пла ве бо је мо ра са цр ве ном бо јом зр на ко ра-
ла, пе сма се за вр ша ва мо ти вом ноћ ног бу ђе ња, сли ком на то пље ном хлад ном 
сен зу ал но шћу, у ко јој „ми лу је мо да ле ка бр да и ле де не го ре, бла го, ру ком.“

Ка да бу де мо чи та ли ње гов ма ни фест ко ји је на пи сан уз ову пе сму, Об ја-
шње ње ʻСу ма тре’,35 у ко ме се ја вља као ло кус Ја пан, би ће нам ја сно да су у 
ње го вој књи жев ној све сти би ли при сут ни ра зни пре де ли Ис то ка.

Текст Об ја шње ње ʻСу ма тре’ са сто ји се од два де ла, ко ји се стил ски раз-
ли ку ју. Пр ви део се ба ви но вим књи жев ним иде ја ма, где Цр њан ски, ис ти чу ћи 
по сто ја ње но вог ду ха ли ри ке, ка же сле де ће: „пре ки ну ли смо са тра ди ци јом, 
јер се ба ца мо стр мо гла во у бу дућ ност. […] Пи ше мо сло бод ним сти хом, ко ји 
је по сле ди ца на ших са др жа ја.“36 Текст за тим пре ла зи, у дру гом де лу, у на ра-
тив ну про зу са из ве сним си жеј ним то ком. На ра тив но ʻја’ су сре ће дру га ко ји 
се вра ћа из ра та. Кад га упи та ка ко је до шао, до би је од го вор да је до шао пре-
ко Ја па на, али су га у Ен гле ској ухап си ли, ума ло да га ни су стре ља ли. Друг 
го во ри о сне гу вр хо ва Ура ла, где је про вео го ди ну да на. Во зе ћи се во зом кроз 
Срем, ј̒а’ ма шта о да ле ким кра је ви ма, ти хо, са мом се би го во ре ћи: „Су ма тра, 
Су ма тра.“37 У тек сту се пе сник ко ри сти кон тра сти ра њем и су прот но шћу: 
из ме ђу за ви ча ја и ту ђи не, из ме ђу сна и ја ве, ʻја’ лу та, не при па да ју ћи ниг де. 
Овај ма ни фест од ра жа ва бол но вре ме, још увек пу но не ми ра, у ко ме пе сник 
осе ћа бе за ви чај ност. У ју на ко вој све сти сме њу ју се ствар ни и има ги нар ни 
про стор: кра је ви из Сре ма и Ис то ка. Ј̒а’ лу та из ме ђу два све та, осе ћа ју ћи 
„не из мер ну љу бав“ пре ма да ле ким бр ди ма. У Об ја шње њу ʻСу ма тре’ при-

32 Уп. Из Тро фе ја је узео и ја пан ски пе сник сим бо ли ста Бин Уе да, за ан то ло-
ги ју европ ске по е зи је Мор ски та ла си (Ka ic ho-on , 1905) пе сму Les Con quérants, у 
ко јој се по ми ње „Zi pang“, тј. Ја пан.

33 Ми лош Цр њан ски, Пе сме ста рог Ја па на, 1928, стр. 57.
34 СКГ, н. с., књ. I, 1920, стр. 262.
35 СКГ, н. с., књ. I, 1920, стр. 265–270.
36 Исто, стр. 266.
37 Исто, стр. 269.
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сут ни су мо ти ви као што су снег, брег, тре шње и сл., ко ји су че сти у збир ци 
Пе сме ста рог Ја па на. По мо ћу ових мо ти ва, Ис ток се при ка зу је као свет 
ис пу њен бла го шћу, ти ши ном, пре део за ко јим се че зне.

У овом ве о ма плод ном раз вој ном пе ри о ду, ка да је на пи сао цео низ зна-
чај них де ла, по чев од по е ме Стра жи ло во, Цр њан ски се ин тен зив но ба ви 
пре во ђе њем ки не ске, за тим ја пан ске кла сич не по е зи је. Пре во де, на чи ње не 
по сред но пре ко европ ских је зи ка, пр во об ја вљу је у ча со пи си ма. Нај пре је, 
1922. го ди не, об ја вио де се так ки не ских пе са ма у ча со пи си ма Ми сао и Срп-
ски књи жев ни гла сник, а ја пан ске пе сме у ли сту Од јек (пре вод шест пе са ма, 
1924), као и Срп ском књи жев ном гла сни ку38 и Ле то пи су Ма ти це срп ске,39 
да би на кра ју са чи нио две збир ке пре вод не по е зи је: Ан то ло ги ја ки не ске ли-
ри ке (Бе о град, 1923) и Пе сме ста рог Ја па на (Бе о град –Са ра је во, 1928).

За ми сао Цр њан ског да пре во ди да ле ко и сточ ну по е зи ју чвр сто је по ве-
за на са ње го вим аван гард ним про гра мом, што се ја сно ви ди из тек ста Мо ја 
Ан то ло ги ја ки не ске ли ри ке об ја вље ног у Ми сли,40 у ко ме ка же да ова ан то ло-
ги ја „има сво је ме сто у по кре ту ‘мла дих’, ко ји већ дав но твр де, да уно се но ве 
ви ди ке и уз о ре у на шу књи жев ност и умет ност.“41 Уз то ис ти че да ова ан то-
ло ги ја има „са мо идеј них и умет нич ких“ пре тен зи ја.42 Цр њан ски по себ но 
на дах ну ће на ла зи у ма те ри јал ном из ра зу Лао Цеа и ете рич ним рас по ло же-
њи ма Ту Фуа, што је ка рак те ри стич но упра во за по е ти ку Ми ло ша Цр њан ског. 
За вр шни део тек ста по ка зу је ка кву сли ку Ки не пе сник же ли да нам пру жи: 
„И што је тре ба ло пре ве сти бе ше ла ко ра зу мљи во и ја сно: про ле ће, са мо ћа, 
об рон ци да ле ких пла ни на и мир но не бо.“43 То је сли ка уо кви ре на ту гом и 
са мо ћом, али и на то пље на ми ром, што је при сут но и у пе сми Су ма тра.

Збир ка Пе сме ста рог Ја па на хро но ло шки пра ти раз вој ја пан ске по е-
зи је, од древ ног до ба до Едо пе ри о да, об у хва та ју ћи три пе снич ке фор ме: ћо ка 
(ду га пе сма), тан ка (крат ка пе сма у ме трич ком обра сцу од 5/7/5/7/7 мо ра) и 
ха и каи пе сме (пе сма у ме трич ком обра сцу од 5/7/5 мо ра). Упр кос из ве сним 
гре шка ма у тран скрип ци ји и у пе ри о ди за ци ји, као и уда ља ва њу од ори ги на ла 
у пре пе ви ма по је ди них сти хо ва, при ме ћу је мо ње гов про ми шљен и до сле дан 
на пор да чи та о це упо зна са до та да још ско ро не по зна тим пе сни штвом. За то 
и да је об ја шње ња о исто риј ској и кул тур ној по за ди ни из ко јих по ти чу пе сме, 

38 „Ја пан ске пе сме“, СКГ, н. с., књ. XIV, 1925, стр. 431–438.
39 „Пе сме ста рог Ја па на“, ЛМС, књ. 311, 1927, стр. 127–141; „Ha i kai“, ЛМС, књ. 

312, 1927, стр. 299–303.
40 Ми сао, књ. IX, 1922, стр. 816–823.
41 Исто, стр. 816.
42 Исто, стр. 818.
43 Исто, стр. 823.
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без ика кве ми сти фи ка ци је да ле ког ис точ ног све та. Цр њан ског су на дах ну ле 
пре фи ње ност и бла га страст двор ске књи жев но сти, али и сло бод ни дух пе-
сни ка пу сти ња ка из сред њо ве ков не по е зи је ко ји су осе ћа ли сво ју при пад ност 
при ро ди.

Иси до ра Се ку лић се за ни ма ла за обе ове ан то ло ги је. И о њи ма је пи-
са ла. О Ан то ло ги ји ки не ске ли ри ке, сма тра ју ћи је „вр ло при јат ном по ја вом“, 
при ме ти ла је и то да: „У ки не ској и ја пан ској ли ри ци пре о вла ђу је на го ве шта-
ње ви зи је, тре нут осе ћа ја. Да љи на, ти ши на, дис крет ност.“44 Збир ци Пе сме 
ста рог Ја па на она по све ћу је ду жи текст – По во дом Ан то ло ги је ја пан ских 
пе са ма г. М. Цр њан ског.45 При каз по чи ње са опи сом ре ка Ти се и Ду на ва, ко је 
пе сни ки њу под се ћа ју на не што ја пан ско: опа да ње ма гли ча сто ла ког тре шње-
вог цве та, што оли ча ва про ла зност жи во та. За раз ли ку од Цр њан ског, ко ји 
се оду ше вио и двор ском књи жев но шћу и сред њо ве ков ном ха и каи по е зи јом, 
Иси до ра Се ку лић се у овом тек сту ско ро ис кљу чи во ба ви ха и каи по е зи јом, 
пе сни штвом пу сти ња ка, у ко ме от кри ва, као еле мен те по е ти ке, тран спо зи-
ци ју, згу шња ва ње при ро де као бит по е зи је и сло же ну ло ги ку ко мич но сти.

Ни Цр њан ски ни Иси до ра Се ку лић не ма ју евро по цен трич ни при ступ 
да ле ко и сточ ној ли ри ци. Без ми сти фи ко ва ња, обо је ви де но ви пе снич ки дух 
и по сту пак, ко је не на ла зе у сво јој тра ди ци ји. Цр њан ски је ина че све сно на-
ме ра вао да их уве де у сво ју по е ти ку, па и ти ме што је пре во дио ки не ске и 
ја пан ске пе сни ке.

Цр њан ски по ми ње ки не ску („ки тај ску“) и ја пан ску по е зи ју и у сво јим 
про грам ским тек сто ви ма. У тек сту За сло бод ни стих,46 на гла ша ва ју ћи спи-
ри ту ал ност рит ма, Цр њан ски ис ти че сле де ће: „Сло бод ни ри там је пра ви, 
лир ски ри там не по сре дан, ве зан за рас по ло же ње. Он је се и змо граф ски та чан 
ри там ду шев них по тре са […].“47 Ри там је, по ње му, ек ста за. У по тра зи за но вом 
фор мом ко јом се мо же из ра зи ти но ви жи вот, Цр њан ски као узор ис ти че да-
ле ко и сточ ну по е зи ју. О сли ко ва њу из ме ђу оста лог ка же: „Ве ли ки ути цај ки-
тај ске и ја пан ске ли ри ке, нај леп ше на све ту, рас про стр те од пе де сет го ди на 
амо, по ку шај но ве и мо дер не аме ри кан ске ли ри ке, све то про тив сли ка.“48 
Рас пра вља ју ћи о рит му, Цр њан ски ис ти че сле де ће: „Пре це њи ва ње фор ме, 
ко је је та ко че сто од ре не сан са ова мо, шко ди ло је нај ви ше раз вит ку но вих 
фор ми. А то је ште та. Про шлост ли ри ке је: им про ви за ци ја. Нај ви ши сте пен 
њен је ки тај ска и ја пан ска ли ри ка, где се у јед ном цве ту, или у тра гу, по сне гу, 

44 СКГ, н. с., књ. IX, 1923, стр. 79.
45 СКГ, н. с., књ. XXIV, 1928, стр. 217–219.
46 Ми сао, књ. VI II, св. 4, 16. фе бру ар 1922, стр. 282–287.
47 Исто, стр. 286.
48 Исто, стр. 285.
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дра га но вих сто па, осе ти веч ност као у тре пе ре њу ма лих зве зда. Чи ста ли ри ка 
је са фиј ска, а не пин дар ска ода са опи сом и при чом.“49

Ње гов про грам ски текст На ша ли ри ка ја сно нам го во ри о ње го вом од-
но су пре ма по е зи ји азиј ских на ро да:

„И на ша ли ри ка до би ће та јан стве ну моћ, ко ју има ју ли ри ке ис точ них 
на ро да, ако бу де мо уме ли ве за ти нај леп ша и нај ста ри ја ме ста Ви шњи ћа, пре-
ко Ње го ша и Бран ка са на шом ку би стич ком сли ком Ка ра да га, Дал ма ци је, 
Сре ма, у ко јој су и на ши ли ко ви. Ко зна, ко ли ко пла ни на и ма на сти ра ду ва 
кроз на ша те ла, у ово сто ле ће. Још јед ном нас че ка огром ном суд би ном наш 
14. и 15. век. Сва су пе сни штва јед но мо ре око зе мље и бог жи во твор ни та ла са 
се по ње му од на ро да до на ро да. Ко пај те, и на ка ме ну Хер це го ви не ено че ка ју 
ре чи, у ста рој Ср би ји об ли ци, а ван ред не зе мље по мо ћи ће нам. Ра ђа ња и 
блу ди, пат ње и по но си про пе ва ће. Би ће мо див ни и чуд ни игра чи над ви со рав-
ни ма и мо ри ма, вид ни на да ле ко, до Ази је и Афри ке и игра ће мо од љу ба ви.“50

Пе сни штву ис точ них на ро да да то је ме сто у кон тек сту ко смо по лит ског 
по гле да М. Цр њан ског, ко ји свет ску књи жев ност схва та као скуп књи жев них 
ис ку ста ва раз ли чи тих на ро да, ме ђу ко ји ма су и пе сни штва Афри ке и Ази је.

Срп ски аван гард ни пе сни ци, у по тра зи за но вим пе снич ким ду хом и 
фор мом, укљу чи ли су и на сле ђе Да ле ког ис то ка у свој ви дик, бри шу ћи та ко 
гра ни це вре ме на и про сто ра у књи жев ном из ра жа ва њу.

49 Исто, стр. 286.
50 Aлманах Бран ка Ра ди че ви ћа, бр. 1, 1924. Уп. Де ла Ми ло ша Цр њан ског, том X, 
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