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Драмска свест Милоша Црњанског 

Стварајући у бурним и превратничким временима, унутрашње биће Милоша 
Црњанског остало је биће апсолутне благости и суматраистичке свеповезаности. 
Прожимајући и спајајући тајнама дело и живот ствараоца као да је покушавао да 
усагласи унутрашње противречности песника, дубоке као противречност 
субјекта завереног свету идеалног. Црњански је тај субјект, удвојен самом 
идеалношћу која му не дозвољава само-испуњење и егзистенцијалну пуноћу, па 
га ослобађањем од сопствене стварности осуђује на немир. Немир рођен из 
његове супротстављености и немирења са НЕ-СВЕТОМ. 

Суочен са начелом разарања на путу ка НЕ-БИЋУ, Црњански песник, пружа романтичарски 
отпор нескладу, па техником порицања наученом у ратном окружењу, ступа у сукоб са светом, 
али и са свим светским у себи, чиме се тај свет продужава. Тежећи личној стварности, окреће се 
сопственом идентитету, али ту проналази своју највећу коб – коб одисејског удаљења. 
Порицањем постојећег света ствара се идеални, а за Црњанског то је Србија, уздигнута у над-
стварност. Упознавање ове Србије је упознавање са сопственом нестварношћу. Њој ће упутити 
стих: “Умрећу због Сербије, а нисмо се ни срели”, јер сусрета нема као што га нема са идеалним. 
Тиме се заокружује немогућност сусрета песничког духа у стварности са самим собом. 

Због трагичког осећања живота, проистеклог још из хеленске свести о тешкоћи да се 
рефлексијом разуме своје самоодређење у објективном духу, Црњански мимо своје аутентичне 
суштине песника, драмом поставља питање смисла постојања у тако трагичној конституцији 
света, како је назива Шелер. Трагично, јер познаје ослобађање човека само путем искушавања 
несагледиве дубине питања бескрајно испуњених трансценденцијом. 

Одређујућа форма драме, коју Хе-гел узвисује на највиши степен поезије и уметности, 
називајући је најсавршенијим тоталитетом, и која своје порекло води од дијалога древног човека 
са космосом и собом у космосу, (а чему мит дугује своју драматичност), омогућава и песнику 
модерне драме да саопшти другима свој поглед на свет. Поглед на свет ствараоца иманентан је 
јединству света драме. 

Имамо разлога да верујемо да је Милош Црњански познавао и класичну и модерну драму, као и 
теорију драме, јер је целог његовог уметничког века драма и позоришна критика којом се бавио, 
заузимала посебно место. Анализа његових аутобиографских коментара као и текстова о 
позоришту сведоче нам не само о љубави према позоришту, него и о широком образовању и 
прецизно дефинисаном театарском укусу, као доказу тезе да осећање света Милоша Црњанског 
упркос емоционалних обележја садржи и јасну интелектуалну нит. 

Позориште је још у младости Црњанског било једно од упоришта из којег се опирао спољнем 
нескладу у данима рата. Елегичан по природи, суматраиста по филозофском опредељењу и 
романтичар по уметничкој побуни, Црњански је био у напетом односу са спољним светом. 
Покушавајући да му да људско лице, песник се супротстављао нељудским и човеку 
непријатељским силама. Али је носио и драматичност властите судбине, те се у својим делима 
није обрачунавао само са временом у којем је живео, него је и водио дијалог са собом. Тако се 
Црњански не само из уметничких, него и људских разлога, драми враћао целог живота. 

“Маска” (1918. године), “Конак” (1958. године) и “Тесла” (1966. године) својим међусобним 



временским размаком говоре о драмском сазревању Црњанског, а посматране као целина 
пружају могућност да се та развојна нит уочи. 

Стварајући у доба експресионизма, Црњанском су била пријемчива његова основна начела: 
приказивање непосредног живота, посматрање исконског у човеку, нагонских сила у личности, 
запитаност над положајем појединца у космосу пре него у историјским околностима. Већ прва 
драма “Маска”, а уједно и прво објављено дело, сасвим у духу експресионистичког времена, даје 
слику једног света без равнотеже и једно сасвим поремећено осећање времена. 

Што су више у дидаскалијама третиране екстралитерарне датости драмског дела – сценографија 
и костим, то постају прецизнији уметнички знакови којима се књижевна садржина преноси на 
сценски простор. Црњански је у дидаскалијама био детаљан у све три драме описујући 
сликовито богато и раскошно уређење: као из бајке бечког салона средином XИXвека (“Маска”), 
скупоценог ентеријера Старог српског двора (“Конак”) и претенциозне колонијалне куће 
имућних власника (“Тесла”). 

Не само да су сва пратећа упутства аутора у знаку дочаравања сјаја, него су и сама упутства 
раскошно гомилање знакова. На социјалном плану ова раскошност значи нешто друго, али у 
смислу сценографије значи спектакл. Тиме се Црњански супротставља експресионизму у оном 
делу у којем се негирају носиоци те раскоши. У свом есеју “Бивше кулисе” он брани свој 
афинитет према позорници барока, мирисној и хермафродитској, са пурпурним полумрачним 
ложама, са публиком мирисном и полуголом, жељном духовног и пожудног. Црњански се 
изјашњава против натуралистичког, веристичког позоришта “постеље, кујне и породиље”, 
експерименталног или футуристичког позоришта, па зато нагласак поклања мноштву визуелних 
знакова који су симбол ванвременског луксуза и дочаравају један свет којем тежи, а који не мора 
бити само позоришни. У театру Црњански пре свега цени естетско и сензуално, жалећи за 
атмосфером венецијанске, молијерске представе која нуди сензацију тела и лепоту и елеганцију 
женске појаве. 

Прва драма већ својим насловом нуди и наводи на троструко промишљање драмског текста. У 
историји драме, маска је запамћена као аматерска представа алегоријског карактера, врло 
популарна у XВИи XВИИвеку у Енглеској. Изводили су је чланови двора и високог племства, а 
сложен извођачки текст обједињавао је плес, музику, маске, раскошне костиме и сценографију. 
Само наслов драме наговештава основу драмског заплета – бал под маскама. Треће, 
најслојевитије значење односи се на симболност маске која омогућава прикривеност, тајну и 
могућност лажног представљања властитог Ја. 

Анализирајући у својој “Естетици” елементе комедије, Николај Хартман је бавећи се питањем 
претварања, разумео проблеме и тешкоће уметника у покушају да скривено прикаже и учини 
убедљивим. Оно што директни приказ не може постићи, у стању је комика, нарочито у “зрелим 
формама хумора” (Хартман). Комика увек оперише малим претеривањима, али се тиме 
објективно и безобзирно исказују и извесне црте из живота чији би изостанак значио неистину. 
То песништво остварује у хуморном приказу ситнољудског, онако како се у животу прерушава, 
али не да би га таквог оставило, него да би му скинуло маску. Циљ песника у комедији јесте да 
тај ефекат уништавања најјаче дође до изражаја. Ако превише снажно зазвучи, комика прелази у 
трагикомику. Комично у слабостима које се приказују налази се у њиховој тежњи да се 
маскирају и покажу супротним. Критичан моменат је када маска пада и пред нама остаје оно 
сувише људско. И Чехов је свог “Галеба” назвао комедијом иако се један од главних ликова 
убија. Можда то говори о ироничном односу писаца према ликовима из свог реалног света, јер 
због моралног склопа који симболизују, трагични гестови попут овога попримају због своје 
узалудности значење комедије. 



Прва драма Милоша Црњанског оскудева у аутентичним и изразитим драмским ситуацијама. 
Дубљом, унутрашњом конструкцијом “Маска” сличи опери. По широј форми грађена је као 
оперски либрето и то на нивоу фабуле, избора теме и ликова, а по форми у ужем смислу на 
нивоу стиха, метра и риме. Елементи фабуле слични музичко-оперској схеми као што су арије, 
дуети, лајтмотиви и ансамбли коришћени су у функцији теме и њом су условљени. Донжуански 
еротизам као тема ове драме, страст нагонска и необуздана која кореспондира са архетипским у 
човеку, потврђена је и структуром текста која садржи умножене па чак и поновљене заводничке 
сцене. 

Почетним стиховима Црњански сугерише мотив драме: пролазност времена, осећања и лепоте, а 
одмах затим сета бива смењена, у јаком контрасту, чулношћу и лепотом главне јунакиње и 
безобразном раскоши бечког салона. Иако се каснијим бројним патетичним исказима као и 
преломном улогом Случаја додирује са мелодрамом, у овом почетном контрасту се налази 
средишна тачка у којој се “Маска” среће са комедијом и уједно са њом и највише разилази. У 
комедији се подразумева надметање као весели изазов самоодржања и самопотврђивања. 
Комедијом влада изазов духа и воље, а комичним осећањима се умањује значај људске борбе, па 
опасности у њој нису праве несреће већ брука и неугодност. У њеној природи је да буде и 
еротична и чулна, па и порочна, разблудна и грешна, али трајан пораз и тријумф постоје само у 
трагедији. Црњански својим поднасловом: “поетична комедија” све ово релативизује. Тренутком, 
којим се у комедијама остварује најјачи комични ефекат, а то је тренутак изневеривања 
очекиваног, у “Маски” се остварује трагичан обрт, без икаквог епилога који би га ублажио. Зато 
можемо бити сигурни да је Црњански насловом и поднасловом хтео да искаже не само свој 
однос према теми драме него и према драми уопште. 

Схватајући позориште као представљање стварног испод маске илузије, која је у функцији 
естетског, бранио је своју другу драму – “Конак” као историјску подлогу преточену у теа-тар. 
Ако је судити по језику, једину драму у којој се није бавио поетизацијом теме. Главне актере 
драме, историјске личности, назива сопственом креацијом, иако историјску истину није 
изневерио чак ни детаљима, који пре свега имају своју уметничку и драмску функцију, али се и 
потпуно поклапају са својим историјским местом. Пишући “Конак”, по сопственом признању, на 
основу документованих извора и литературе, сценском илузијом прожео је исторују, не 
одузимајући делу ништа од драматичности, која извире не само из вештог уметничког поступка 
него и из самог избора историјске теме. Већ сам политички живот на балканском двору, на 
прелазу између два века, одигравао се на театралан начин, играма, сплеткама и заверама. Тежећи 
верности конкретног историјског тренутка, ликова и исхода њиховог сукоба, Црњански је вешто 
испреплетао позоришну естетику са етиком политике, тако да се тешко одређује граница којом 
престаје животна, историјска, а почиње уметничка драма. 

“Конак” је политичка драма и експлицитно и имплицитно, јер нуди сагледавање света као двојне 
и антиномичне реалности, подељене на појединца и његову средину. Средина је приказана са 
становишта и у односу на средишни субјект. У политичким драмама она постаје драмска 
позадина према којој се одређује план индивидуалних односа. Функција јој је попут 
референтног оквира, који има циљ да смести и конкретизује све елемнте драмске радње, као и да 
у поступцима, односно деловању драмског лика да извесну тежину и неопходан значај. У 
“Конаку” позадину представљају све оне друштвене норме са којима главни јунак ступа у 
колизију својом пресудном одлуком. Одлуком да прекрши неписана правила, која се пре свега 
тичу морала једног времена. Такви закони вечнији су од појединачне, макар краљевске судбине, 
а Црњански признаје да томе ова драма дугује своју “потресност и актуелност”. 

Није само уметнички, него и интелектуални став драмског писца да и ову своју драму, иако се 
завршава трагичном смрћу, назове “драма и комедија”. У њој нема трагичне патетике и 



идеализованих хероја, али има свесне борбе реалних личности у решавању битних животних 
питања, што је чини драмом. Заједничко са комедијом, и то тзв. озбиљном, јесте приказивање 
врлина и дужности човека, онакве какве би требало да буду, и приказивање страсти, не саме по 
себи, него оних које наводе на деловање. “Конак” као и трагедија, има у себи два исходишта 
радње: карактере и мисли ликова. Класичан елеменат трагедије јесте моменат последње 
напетости. Овде је тај моменат у чврстој вези са ранијим деловањима у драми. То је врхунац 
борбе са снажним емоционалним потресима и у тој борби и јунак и супротстављене силе имају 
опште разумљиву људску садржину. Такође је присутна трагична охолост јунака (хибрис), која је 
у драмском сукобу са постојаним вредносним постулатима. 

У драми се не осећа ни иронија ни сатира писца који приказује мане претераности, тј. 
карактерни несклад, али не као уобичајени извор комичних ефеката. Интрига јесте битан део 
заплета, али није произашла из непажње и неразумевања, те ово није ни комедија интриге. 
Необична ситуација којој се налазе главни ликови јесте последица изненадног и неочекиваног 
обрта, али она не води комичном резултату, него управо супротно доноси трагичан крај, па тако 
ово не може бити комедија ситуације. “Конак” није ни комедија конверзације, која, иако од 
пресудног значаја, није сама по себи циљ. “Конак” би једино могао бити комедија нарави (виша 
комедија), јер јој је можда циљ да, како каже Молијер, исправи неке социјалне апсурдности. 
Уосталом и Гете је говорио да се људи разликују по ономе шта им је смешно. 

Саопштавајући крај расплета на почетку драме, писац ублажава критичан однос према ликовима 
јер они у својој унапред познатој беспомоћности изазивају сажаљење и опроштај. Погрешно је 
ипак тврдити да је оваквим уметничким поступком он хтео да умањи кривицу главних ликова и 
учини их трагичним жртвама судбине, јер њихове грешке произилазе из њиховог карактера, а не 
темперамента, што значи да њихови поступци под-лежу моралној провери. Писац је неутралност 
сопственог става постигао између осталог и поштовањем аутентичности до детаља, тако да неке 
реплике делују као да су преписане из историјских хроника оног времена. 

Вештина Црњанског као драмског писца препознаје се и у избору важних историјских момената 
(из широког распона од 1893. до 1903. године на који и се радња драме односи), које омеђује 
оним најпресуднијим. Ни у једном тренутку није напустио истину где је она имала одлучујућу 
улогу, али су пре свега композиција и редослед драмских догађаја одговорне за градацију 

у драмске напетости. Ако је тачно да је догађај у драмском тексту премештање једног лика преко 
границе семантичког поља, као што каже Лотман, анализирајући структуру уметничког текста, 
онда из тога произилази да ни један опис чињенице или радње у њиховом односу према реалном 
денотату или семантичком систему не може ближе да одреди неки догађај као такав све док се не 
реши питање његовог места у другостепеном структурном семантичком пољу, који је најчешће 
повезан са типом културе на пример. Полазећи од чињенице да је живот сваког бића узајамно 
деловање са средином која га окружује, Лотман је правио разлику између два нивоа на којем је 
могуће изучавати уметнички текст: ниво његове унутрашње организације и ниво његовог места 
и функције у датој култури и времену. 

Инсистирајући на дијалектици и динамици историјске драматичности у својој драми, Црњански 
као да је ово знао и поштовао. Спољашња односно другостепена организација која се испољава 
у комуникацији са временом доказује се у трајној актуелности. Али је много лакше, због 
свесрдне помоћи писца, уочити ону другу, старију комуникацију утицаја једног прошлог 
времена на дело које му се враћа. Ако се има у виду све богатство докумената и архивског 
материјала, постаје јасан сав напор писца који је уложен у грађење унутрашње структуре, због 
тога што један догађај својим измештањем може изгубити прво своју динамичност и 
драматичност. Све се усложњава чињеницом да драма садржи и локалне, уже конструкцијске 
одређености (ниво чина и појаве), јер се градација пре свега постиже међусобним односом 



елемената и новом вредношћу која се тиме задобија. Тако композиција постаје организован след 
функционално разнородних елемената односно след структуралних доминанти разних нивоа. 

Као и “Конак” и последња драма “Тесла” за главног јунака има историјску личност. Драмски 
писац је остао доследан поштовању историјских истина и оне заузимају битно место и у овој 
драми, која бројним појединостима сведочи о изузетној обавештености писца. Црњански је 
касније признао своје напоре око проучавања литературе и активне коресподенције у покушају 
да скине вео са интимног Теслиног живота. Изражавајући своје велико дивљење према 
генијалном научнику, као да је драмом желео да сачува од заборава непознате чињенице из 
његовог живота. Драма је у њему сазревала дуго о чему сведоче чак шест написаних верзија. 
Можда разлог лежи у интимним сличностима ова два исељеника, у њиховој потрази за сном, за 
идеалном земљом, за Хиперборејом. 

Историјска позадина је наравно само предуслов за причу и чини само један од слојева дела. 
Тиме се потврђује двострукост карактеристична за структуру књижевног дела Црњанског. 
Историјски слој у “Тесли” само привидно исцрпљује поенту драме, све док се не открије 
метафизичка порука. Никола Милошевић, теоретичар који се бавио филозофским димензијама 
књижевног дела Црњанског ово назива феноменом лажне прозирности. Вештином писца, дело 
делује лако читљиво, али уметничка прича надилази варијацију на историјску тему која је 
одабрана да би се саопштила универзална истина. Ако је у судбини историјског лика заиста било 
универзалног, то значи да тема није случајно одабрана. 

Немоћ човека да управља својом судбином, да се супротстави непријатељским силама и да их 
промени, повезује “Теслу” са осталим драмама. Античка трагичност јунака у сукобу, лична 
жртва поднета у име вредности која надилази значај једног живота, у овом случају науке и 
цивилизацијског напретка, разлог је уметничког поступка којим се само један лик у драми 
поетизује. И у контрасту са њим, материјалистички свет који га окружује делује вулгарно и 
пролазнији него што јесте. Та оштро наглашена поларизација наводи на запитаност колико у 
“Тесли” Милоша Црњанског има аутобиографске трагичности. 

Поетизацијом се издваја централни лик који је као и у другој драми амбивалентан у значењима. 
Тесла својом аутономношћу и моралном чврстином, а Александар Обреновић управо супротним, 
нагоне људе да се према њима постављају према сопственој савести. У додиру се осветљавају. 
Тако се формира динамичко средиште, које се на спољашњем плану остварује дијалозима 
осталих ликова са главним. На структуралном нивоу чврст унутрашњи однос остварује се 
зависношћу појединачних драмских функција, јер сви остали ликови својим односом пре-ма 
личности и деловању главног лика стичу значај и место у драми. Изједначавањем у ставу или 
акцији, споредни ликови се групишу у колективне. 

У другој и трећој драми сукоб главних ликова са колективним је отворен и претећи по судбину 
носиоца драме. У првој драми међутим, колективни сукоб постоји само између Аустријанаца и 
Срба, који не покреће радњу и није део заплета. Драматичност тог сукоба у драми одвија се на 
етичком, а ван драме на субјективном плану. Имајући у виду однос писца према Србији као 
“изгубљеној” домовини и шта је за њега могла значити аустријска униформа коју је у једном 
тренутку морао да носи, разумљиво је што су у “Масци” Аустријанци представљени без 
индивидуалних црта, а њихова драмска улога је да својим неповезаним разговорима, системом 
вредности и богатством допринесу и створе амбијент ласцивности и неморала, површности и 
досаде. Као такви морају завршити у моралном паду, а маска постаје симболом све аустријске 
културе која је иза сјаја крила своје поробљивачко варварство. 

Специфичност талента Милоша Црњанског као драмског писца можда се највише огледа у 
вештини да развије драмски заплет до неминовног расплета подразумевајући преломну тачку 



управо ван сцене, а да при томе одступи од три драмска јединства. У том смислу “Конак”, иако 
не поштује ни једно од њих (места, времена и рад-ње), ипак је драма чврстог унутрашњег 
јединства и широке спољашње комуникације. И “Маска” одудара од познатих драмских 
структура. Тема се развија дуо-сценама, док је радња недовољно чврсто организована, тако да 
структура јединство дугује теми а не фабули. Једино ће “Тесла” садржати чинове који 
подразумевају класично драмско деловање, иако уз одступање од јединства места и времена. Чак 
ни чинови нису издељени на мање јединице, већ се промене на сцени објашњавају 
дидаскалијама. Циљ је да се чин доживи као једна појава, јер, и поред бројних промена 
мизансцена, лик Тесле својом сталном појава одржава његово јединство. Јединство радње је 
најмање остварено, уколико је радња у класичном смислу уопште и присутна. Можда ова драма 
највише доказује Сартрову тезу да се позориште не бави стварношћу већ истином. 

Уместо јединства радње, или баш због нејединства радње, у све три драме остварено је 
јединство теме. Парадокс је да управо главни ликови представљају највећу сметњу што за 
последицу даје привид да Црњански сукоб развија дијалозима. Разговор ради драмског 
разговора, односно конверзацију ретко користи, а увек са циљем да до појединости дочара 
атмосферу око драмског сукоба. Комбинација ситуационог и чисто значењског дијалога, никада 
није независна реплика, већ је изузетно и формално и тематски повезана са значењском 
ситуацијом. Њена је функција да прошири тему, допуни је подацима и најчешће објасни 
психолошке мотиве појединачних драмских поступака. Чак и када се ради о размени диектичних 
исказа повезаних са предметном ситуацијом, у њој се исказује снажна емоционална обојеност 
проистекла из напетости међу саговорницима. Чисто ситуациони говор је искључен. 

Теслине драме оскудевају у паралелним радњама. Постоје елементи који не произилазе из 
главног сижејног тока, међутим не постоји довољно чврста веза међу њима да би се остварио 
континуитет. Тако ти елементи задржавају функцију оплемењивања и надопуњавања сижеа и 
потпунијег описивања главне личности као што је на пример случај у “Тесли” са свим 
елементима који илуструју носталгију за родним крајем. Може се закључити да се драмска 
композиција поклапа са дијалошком, што је у вези са чињеницом да је сваки дијалог у драмама 
драматичан. Писац то постиже укључивањем емоција које су у нарастању или пред препрекама. 

Уколико је тачна теза Стена Јенсена да је драмска ситуација структурална фигура, која у датом 
тренутку радње одражава систем сила које отеловљују, трпе или оживљавају драм-ски јунаци, 
онда се издвајањем оних сила, названих још и драматуршке функције, на којима почива драмска 
динамика, може закључити да се динамика у драмама Милоша Црњанског остварује осим на 
тематском, и на формал-ном плану свеприсутношћу главних ликова. У трећој драми то дословно 
значи присуство на сцени, док се у осталим драмским ситуацијама мања активност главних 
ликова надокнађује уопштеном активношћу супротстављених, најчешће колективних ликова, 
који се својим деловањем увек односе на главни лик. Опште прожимање ликова у дејству не 
нарушава ни очигледна динамичност у променљивости статуса лица. 

Суштина драмске форме је затвореност, довршеност у себи, али коначна заснованост ипак се 
налази изван непосредног круга овог света. Један нови круг, једну нову целину чине све три 
драме Црњанског заједно, створене и објављене у необично широком временском размаку, 
заокружујући истину о поетском виђењу света Милоша Црњанског. То поетско поимање 
неодвојиво је од емоционалности, иако емоционалност ни у једној драми није главна тема. У 
првој драми то су осећања вугарног, исконског еротима (страст), у другој велике људске љубави 
пред објективним препрекама (љубав и страст). У трећој, емоционалност надраста у идеализам, 
алтруизам највишег нивоа и неминовно саможртвовање, обједињујући у себи божанско 

– стварање и светачко – одрицање и посвећеност (љубав без страсти). Воља за моћ (љубавна, 
политичка или материјална) основна је покретачка и мотивска снага драмски негативно 



обележених ликова и у све три драме води моралном паду. У сукобу са њом, трагичност оних 
других ликова проистиче из сопственог неделовања што их доводи до изоловане драмске 
позиције. У врхунцу драмске напетости, суочени са собом, главни јунаци остају сами. 

У “Масци” и “Конаку” је започета, а у “Тесли” потпуно остварена хомогеност драмског света. 
Она се огледа у чврсто свепрожимајућем односу, где гест, реч или чин главног лика проузрокују 
деловање осталих актера, чиме се манифестује суматраистичка свеповезаност. Може се разумети 
да је оваквим поступком писац остварио богатство драмске структуре као про-дуженог дискурса 
из кога еманира читав сплет могућих односа – структурних, историјских, психолошких, 
значењских, симболичних... 

У целини, три драме чине органско јединство. У њима писац се показује као озбиљан посматрач 
људског бића у његовој сукобљености са светом. Сукобљености која неминовно доводи до 
промене положаја човека. Та промена може се сагледавати као космичка, судбинска и 
универзална или као земаљска, појединачно људска и конкретно историјска, осим што се у 
односу на уметничко дело може схватити и као конститутивни елемент драмске судбине. 

Етичко у драми носи најтежу запитаност, јер драму не чине само чинови у извршењу, дакле 
актови, него се поступак одређује и односом према чину. Односи постају морално или 
неморално окружење које доводи до различитог али неумитног кажњавања. У драмама 
Црњанског, одлуке проистичу из праве а не драмске природе ликова, чак и у оним слојевима 
драме, нарочито “Конака”, који најнепосредније комуницирају са митом (силазак са престола, 
краљ као архетип људског савршенства, мит о Едипу). Остаје отворено питање да ли ликови 
досежу свест о сопственој кривици пред законом вишег морала. У “Масци” и “Конаку” на крају 
пролиће се крв, а Тесла ће “сагнути главу” свестан да нико није избегао својој судбини. Тиме се 
трагично затвара круг. Говорећи о греху и кривици, очовечивши кривца, драмски писац је себе 
продужио у конфликтном и човеку непријатељском устројству света. 

Милош Црњански је забринут над питањем задовољења правде у таквом устројству света, у 
којем супротности теже да укину једна другу. У ратном времену, времену највећих напетости 
између појединца и опште свести, Црњански “Маском” нуди узвишено, трагично измирење. Оно 
се састоји у добровољном напуштању супротности које постоје између моралних 
супстанцијалности чином напуштања сцене живота. Индивидуе наступају као тоталитети, али 
они који стоје у власти сила против којих се боре. Те силе су део њих, те се они боре тиме и 
против сопствених иманентности. Једино разрешење је у сопственој негацији. Овакво виђење 
сведочи о немогућности Црњанског да се дистанцира и суочи са околностима у којима је узео 
учешће. 

Објективно измирење као друга могућност, где се спољашњом интервенцијом нарушава 
суштина субјекта, Црњански нуди као разрешење врло старе врсте сукоба између државе 
(отеловљење моралног живота у његовој духовној општости) и породице (отеловљење природне 
моралности) “Конаком”. 

Највећу моћ субјективног бића Црњански види у могућности унутрашњег измирења као 
очишћења сваког несклада у себи. Тесла и нема друге могућности будући да се све време његово 
делање поклапа са суштином његовог бића. 

Црњански универзално време драм-ским “осадашњењем” (Хусерл) тематизује као игру. 
Искуством уметности нуди свест о границама унутар тоталитета. Уметност се појављује као 
бивање и збивање истине. А истина је за Црњанског да је свет простор у којем се збива трагична 
игра неба и земље и у којој и човек учествује. Та игра је начин на који човек постоји. 

Човек егзистира у јединству гледања и делања, у јединству разумевања и остваривања бивства. 



“Свет-театар” 

(Е. Финк) нема публику која би се разликовала од играча у њему. Сви заједно играју и до света 
се доспева игром, као што се из њега и одлази.


