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Јулијан Тамаш

ОПАЛО ЛИШЋЕ ИВАНА ФРАНКА ИЗМЕЂУ 
ЂУЛИЋА УВЕЛАКА ЗМАЈА И ПОЕЗИЈЕ 

ЦРЊАНСКОГ*

Ово саопштење темељи се на три методолошке пртетпостав-
ке, три књижевноисторијске интерпретације и једној књижевно-
историјској консеквенци.

Прва методолошка претпоставка је Дмитра Чижевског: сла-
вистике нема уколико није компаративистика. 

Друга методолошка претпоставка је Виктора Жирмунског: за 
идеју и праксу историјско-типолошких аналогија уопште није важ-
но ко је и на кога утицао; важне су тенденције у структурама, њи-
хове сличности и још више разлике које воде очитавању иноваци-
ја на подлози традиције, воде ка опису такозваних индивидуалних 
поетика. 

Трећа претпоставка је Томаса Елиота Креине и Светозара Пе-
тровића: избором из традиције коју актуализује књижевно дело, 
аутор је пресуднији чинилац књижевно-историјских процеса од на-
ције којој припада, али, такође, проучавалац није обавио свој посао 
ако описом традиције није успео да стигне до иновације коју доносе 
књижевно дело и његов аутор.

Иван Франко, као што знате, рођен је 1856, 1916. је умро. Пи-
сао је своју лирску драму Опало лишће (Зів’яле листя), како је сам у 
поднаслову назива, од 1886. до 1896. три туге (жмутки) на подлози 
дневника који је пронашао у заоставштини свог наводног пријате-
ља, неуспешно и смртно заљубљеног у жену која му не узвраћа љу-
бав. У предговору другом издању, 1910, признаће да је реч о личном 
доживљају иако се у првом послужио Гетеовским књижевним днев-
ничким конвенцијама. Коначно, он се на Гетеа и његове Јаде младо-
га Вертера изричито и позива.( Данас смо од професора Денисјука 
чули имена извесног господина Супруна и извесне госпође који су 
у подлози тог личног Франковог искуства.)

*  Рад је приређен на основу магнетофонског снимка излагања. Није ауторизо-
ван.
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Јован Јовановић Змај, као што знате, живео је од 1833. до 1904. 
Након смрти вољене жене и петоро деце објављује 1882. своје Ђули-
ће увеоке, у којима се срце распада, али ум тражи снаге и разлоге да 
се живи и даље.

Милош Црњански, пак, живи од 1893. до 1977. Није имао деце. 
Жене је волео, али их није узимао озбиљно. Али, о женама и смрти 
пева из доживљаја Првог светског рата у рововима Галиције док по-
сматра карпатске шуме. За Змајеве Ђулиће увеоке и Кад млидијах 
умрети Бранка Радичевића је свакако знао, али за Ивана Франка, 
изворног Халичана (Галицијана), који је пре њега певао о лишћу ко-
је опада, вероватно није знао. Своју Лирику Итаке објавио је 1920. 
О топусу дрвећа и цвећа у смислу термина и појма Ернста Роберта 
Курцијуса, тачније лишћа и цвећа које опада и вене, природног сим-
бола који симболише лепоту бујности и меланхолију пролазности 
људског живота, могла би се написати дебела књига. Тачније, у ње-
говој перспективи могла би се видети целокупна историја светске 
књижевности. Владан Недић је добро запазио да се шумска симбо-
лика помера у словенском свету ка симболици биљака које расту у 
баштама и вртовима. Код Ивана Франка, Јована Јовановића Змаја и 
Милоша Црњанског несумњиво је реч о романтичарској верзији то-
пуса опалог лишћа из традиције изворних фолклора, украјинског и 
српског, уз разлике у рекреацији тих изворних верзија зависно од 
индивидуалних поетика и посебих животних задатости и искуста-
ва. Змај ће певати:

Срце ми је лисно дрво, 
а песме га цветом ресе;
један поглед, један осмех
увек који цветак стресе. 

Али:

Сад разумем вечност шта је
и бескрајност колика је. 
Ко је мери мером среће,
тај је никад схватит неће.

Змају ће утеха бити деца, туђа као своја. Утеха је хришћанско 
колико хуманистичко решење, далеко од радикализма Франковог 
лирског јунака и још даље од друштвених покрета, од душевних по-
крета Милоша Црњанског. Франко ће у Епилогу у Првој тузи испе-
вати: 

Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі,
Розвійтесь, як тихе зітхання!
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Незгоєні рани, невтишені жалі,
Завмерлеє в серці кохання.

В зів’ялих листочках хто може вгадати
Красу всю зеленого гаю?
Хто взнае, який я чуття скарб багатий
В ті вбогії вірші вкладаю?

Ті скарби найкращі душі молодої
Розтративши марно, без тями,
Жебрак одинокий, назустріч недолі
Піду я сумними стежками.

Иако ће Франков лирски јунак завршити свој живот метком 
у чело, он своју вољену не осуђује. Њен глас је пшенични клас ко-
ји срце испуњава срећом. Њен осмех је као сунце у магловитој јесе-
ни. Она је удата и за јунака је страшан, али жељени грех. Када драга 
умире, то лирски јунак умире. Он благослови вољену што је у ње-
му пробудила љубав, без обзира што му је није љубављу узвратила. 
Франкова концепција љубави очито је даривање себе, а не узимање 
за себе. Срећа је пробудити сопствену душу и испунити је вољеним 
бићем, а не заборављати себе и свет у жељеном телу.

Црњански, пак:

Чуј, плаче Месец млад и жут.
Слушај ме, драга, последњи пут. 

Умрећу, па кад се зажелиш мене
не вичи име моје у смирај дана.
Слушај ветар са лишћа свелог жутог.

Певаће Ти: да сам ја љубио јесен,
а не твоје страсти, ни чланке твоје голе,
но стисак грања руменог увенутог.

А кад те за мном срце заболи:
загрли и љуби грану што вене.
Ах, нико нема части ни страсти
ни пламена доста да мене воли:

Но само јабланови вити
и борови пусти поносити. 
Но само јабланови вити 
и борови пусти поносити. 
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Црњански није презрео жену. Он је само бићем загледан у не-
стајање, пролазност и смрт. Грубо је рећи да је ту реч о сласти уми-
рања и нестајања, али о сласти самомучења свакако јесте реч. Ко-
начно, то је изворна одлика свеколике словенске душе. Увело лишће 
– онај ко је својим очима видео лепоту карпатских шума у јесен ра-
зумеће – у лепоти објављује смрт. Зато је утеха у лишћу већа лепота 
од женске лепоте. Коначно, концепција љубави код Црњанског јесте 
заборављање света падом у тело, али то је само привид. Тренутак 
након љубавног буђења поново се суочавамо са душом и егзистен-
цијом. Стрепња и меланхолија су јаче. Јер, а прах све је прах, кад 
дигнем у вис руку и превучем над провидним брдима и реком.

Наравно, правци интерпретације топуса увелог лишћа могу се 
даље и сложеније развијати. А овде застанимо закључком да и Змај 
и Франко и Црњански једном тривијалном, већ стереотипном сим-
болу према нашој свакодневној представи дају егзистенцијалну пу-
ноћу: Змај грађанском и хришћанском смерношћу; Франко роман-
тичарским радикализмом, још више пробуђеном душом као про-
стором среће; Црњански слашћу нестајања и растварања у природи 
као смрти која је досегнута вечност, свеприсутност. Лишће је чиста 
метафизика. Црњански је словенски егзистенцијалиста. 

Моја књижевно-историјска консеквенца је следећа: постмодер-
на теорија и пракса интертекстуалности није ништа друго до пре-
именована, терминолошки и појмовно, стара француска тематоло-
гија или америчка историја идеја, она Лавџојева. Она најчешће не 
стиже до поетике, али може бити корисна као полазна основа за 
интерпретацију уколико смо од описа традиције стигли – као овом 
приликом, надам се – до јаснијег описа иновације појединих књи-
жевних дела и њихових аутора.

РЕЗИМЕ

Компаративним ишчитавањем топуса лишћа које вене и опада, 
као верзије романтичарског песничког елемента у лирици Ивана 
Франка, Јована Јовановића Змаја и Милоша Црњанског, аутор ово-
га рада идентификује однос тројице песника према жени и експли-
цира основе њиховог схватања љубави и смрти. Идејно-семантич-
ке особености које је открио у симболици увелог лишћа, маркантно 
испољеној у поезији тих песника, он сврстава у релевантне значајке 
њихових поетика.
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SUMMARY

Comparing the motif of dying and falling leaves, as a version of ro-
mantic poetic element in the lyric poetry of Ivan Franko, Jovan Jovanović 
Zmaj and Miloš Crnjanski, the author of this paper identifies the atti-
tude of these three poets towards women and explains the basis of their 
understanding of love and death. Conceptual and semantical character-
istics that he found in the symbolism of dead leaves, so distinctive in the 
poetry of the three poets, he classified as relevant marks of their poetic 
work.
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