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ИЗЛОЖБЕ БМС У 2018. 
264.  МАКСИМ ГОРКИ, 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (5–31. ЈАНУАР)

265.  200 ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА СРПСКОГ РЈЕЧНИКА ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА (БЕЧ, 1818) (1–28. 

ФЕБРУАР)

266.  ЈАН КОЛАР, 225 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (1–21. МАРТ)

267.  ГЕОРГИЈЕ МАГАРАШЕВИЋ, 225 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (22. МАРТ – 22. АПРИЛ)

268.  250 ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА СЛАВЕНОСРПСКОГ МАГАЗИНА ЗАХАРИЈЕ ОРФЕЛИНА (ВЕНЕЦИЈА, 1768) (23. 

АПРИЛ – 17. МАЈ)

269.  ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЈАКОВСКИ, 125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (18. МАЈ – 14. ЈУН)

270.  МИХАИЛО АЛАС ПЕТРОВИЋ, 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (15. ЈУН – 12. ЈУЛ)

271.  ПАВЛЕ ПОПОВИЋ, 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (13. ЈУЛ – 9. АВГУСТ)

272.  АЛЕКСАНДАР ИСАЈЕВИЧ СОЛЖЕЊИЦИН, 100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (10–30. АВГУСТ) 

273.  КОРНЕЛ СЕНТЕЛЕКИ, 125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (31. АВГУСТ – 27. СЕПТЕМБАР)

274.  КОСТА ТРИФКОВИЋ, 175 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (28. СЕПТЕМБАР – 24. ОКТОБАР) 

275.  МИЛОШ ЦРЊАНСКИ, 125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (25. ОКТОБАР – 21. НОВЕМБАР)

276.  ИВАН СЕРГЕЈЕВИЧ ТУРГЕЊЕВ, 200 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (22. НОВЕМБАР – 13. ДЕЦЕМБАР)

277. АЛЕКСА ШАНТИЋ, 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (14. ДЕЦЕМБАР 2018 – 2. ЈАНУАР 2019) 



БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ

(1893–1977)
ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ БРОЈ 275

НОВИ САД

25. ОКТОБАР ‒ 21. НОВЕМБАР 2018.



БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ ЈЕ НА
ОСНОВУ ГРАЂЕ ИЗ СВОЈИХ ЗБИРКИ

ПРИРЕДИЛА ИЗЛОЖБУ ПОВОДОМ 125 
ГОДИНА ОД РОЂЕЊА

МИЛОША ЦРЊАНСКОГ.
ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ САДРЖИ

ПОПИС ДЕЛА И ЛИТЕРАТУРЕ СА
СИГНАТУРАМA. 



МИЛОШ ЦРЊАНСКИ
(1893–1977)

АУТОРИ

МИЛИЦА ЦВЕТКОВИЋ СТОШИЋ И
ИВАНА СТАРЧЕВИЋ

УРЕДНИК

СЕЛИМИР РАДУЛОВИЋ





Родитељи Милоша Црњанског



„Моје родно место је Чонград ... међутим, у том родном
месту провео сам само 3 године. Вратили смо се у

Панчево и Темишвар...’’

(родна кућа Црњанског)



Темишвар, 1898.



Момчило Настасијевић и Милош Црњански
(у средини), 1931.



„Мој живот је имао врло буран ток, и ја
никада нисам сматрао да је литература
важнија од живота. Зато сам је, када је

живот диктирао, напуштао...”

(Милош Црњански)



Индекс Милоша Црњанског са Универзитета у
Београду, 1919.



Лондонска диплома Милоша Црњанског



„Једино што ме држи то је футсбал – опет
га играм и то изврсно. 20ог овог месеца
играћемо главну утакмицу за првенство. 
Зрак, весели младићи, зелена трава, игра

и победа ослободили су ме...”

(Извод из писма које је 6. априла 1920. упутио
Иви Андрићу)



Црњански у аустријској униформи, 1914.



Црњански на почетку књижевне каријере



Видосава Црњански



Диплома Виде Црњански из модног дизајна
1951. године



Свечани снимак 1920. године, стоје с десна Милошева
будућа супруга Вида, Милош и Видина браћа и сестре



Свечана позивница



„Било је сеоба и биће их вечно, 
као порођаја, који ће се

наставити. Има сеоба. Смрти
нема!”

(Милош Црњански)



Лондон – снимак Милоша Црњанског током
боравка у Лондону



„Када би цео српски народ нестао, 
а остао само Горски вијенац –

остало би доста.”

(Милош Црњански)



У оквиру турнеје српског ПЕН-а писци су посетили слапове Крке. 
Слева на десно: Милан Богдановић, Милош Црњански, Нико

Бартуловић, Јосип Кулунџић, Милан Кашанин, Ранко Младеновић, 
Тодор Манојловић. У првом реду Десанка Максимовић.



Црњански у Португалу 1941.



Возачки испит положио у Риму 15. децембра 1940.



„Двадесет и прве, двадесет и девете, тридесет и
друге, тридесет и пете, када сам напустио све и

отишао у дипломатију, и касније, и нарочито касније, 
мене су пљували, ковали завере против мене, 

организовали хајке, каменовали су ме, измишљали
интриге, а сад се говори и пише како сам у самом
врху југословенске књижевности. Шта ту да се каже, 
него да писац мора да рачуна на проклетство свог

позива.”

(Милош Црњански)



Британска лична карта Милоша Црњанског



Новинска идентификација Милоша Црњанског



„Било ми је 15 година кад сам први
пут штампао песму о судбини (...) када
једно дете сматра да је перфектан
симбол људског живота брод који на
пучину излази, брод који се бори са

ветровима и тоне у бури...” 

(Милош Црњански) 



Црњански у Сремским Карловцима



„Сви могу да нас клевећу и вређају. Истина и сам сам често
изазивао своју судбину. Ја сам прзница, свађалица, инаџија, 
знам то, и то ми не смета, волим борбу.  Андрић и Крлежа су
велики писци и пошто сам ја међу њима, драго ми је. То је
велико признање, без обзира на све оно што сам ја од
критике доживљавао више од педесет и пет година.  У

туђини сам био преко тридесет година. Да сам све то време
имао спокојство у свом стану у Београду, да се није догодило

све оно што се догодило, ја бих данас имао много више
књига и постигао бих много више. Нисам имао ту срећу и

наклоност судбине, као Крлежа и Андрић.”

(Милош Црњански)



Спомен-обележје постављено у Чонграду 1990.



„Цео мој живот је један театар, једна
драма, једна фарса,

трагикомедија, или само комедија, 
ако хоћете, која има неколико

чинова.”

(Милош Црњански)



ДЕЛА
(ИЗБОР)



БМС I 2305



БМС I 2305 



Јс II 2643



Јс II 2643



Ба II 471



БМС II 28785



БМС II 41497



БМС II 87847/11 



БМС II 418735



БМС II 415315



БМС II 5291



БМС II 428395



БМС III 402845



БМС III 410359/4



БМС III 500517



БМС III 448993



БМС II 28070/2



БМС III 410359



БМС II 431256



БМС II 33591



БМС II  309321



БМС II  309321



БМС II 30211/1



БМС III 467026



БМС III 467026
ЛАМЕНТ НАД БЕОГРАДОМ

ЦРТЕЖИ МОМО КАПОР



БМС III 467027



БМС II 483545

Милош Црњански

(Рад Саве Шумановића, 
1921)



БМС II 420883



ME III 167



Десет векова српске књижевности



БМС III 464016/1 БМС III 464016/2



БМС III 473398



АНТОЛОГИЈЕ
(ИЗБОР)



БМС II 493281 



БМС III 464022



БМС II 410410



БМС II 478899/2



БМС II 470501



БМС II 450633/1



ЛИТЕРАТУРА
(ИЗБОР)



БМС IV 5694



БМС III 77629/1–3



БМС III 77629/3 



БМС I 29485



БМС II 47647



БМС II 59786



БМС II 476019



БМС II 407599



БМС III 76675



БМС III 76675



БМС III 52764



БМС II 1146



БМС II 37281



БМС III 409611



БМС I 46919



БМС III 483545



РЕКЛИ СУ О
ЦРЊАНСКОМ



„Од свих нас, једини је Црњански
рођени писац.”

(Иво Андрић)



„Било је, од њега, горостаснијих и умнијих
песника (...) даровитијег од њега није

било.” 

(Борислав Михајловић Михиз) 



„Црњански, говорећи о Микеланђелу, као да
намерно стално препричава исте појединости и
поставља иста питања, дајући на њих исте или

сличне одговоре - али, разуме се,
увек малчице друкчијим речима, као што неки
деда непрестано прича својим унуцима исту
причу која за њега има велику животну

важност.”

(Никола Бертолино)



„Црњански је одмах блиставо не само објавио већ
и остварио себе: писао лако, скоро лакомо, као да
неће стићи да искаже себе. Један роман написао
из једног даха, други из другог, у међувремену

писао есеје, сећања, поеме – и, онда, сасвим ушао
у новинарство, у коме су многи видели крај

песника Итаке и Чарнојевића. Заћутао је Црњански
одједном, и као новинар. И ћутао је више од

двадесет година.”

(Живорад Стојковић)



„Године 1954, српска књижевност има свог
највећег живог писца у туђини, а Милош

Црњански је убеђен да нема никога и ничега...”

(Милован Данојлић)



„Дневник о Чарнојевићу није роман, 
већ проза космичке поезије о нашем

глобу за време светског рата.”

(Александар Илић)



„Црњански је, нема сумње, видео у рату хучну
занесеност маса, народа,  пораза, љубави, и
свега тог вртлог све луђи и шири, захуктанији, 
опаснији, који све осваја, носи, а ми вучени
силином идемо не знајући куда, отворених

очију и узбуђени, бесно занети опет лудоријом
у нове односе, нечем што је без краја, нечем

неслућеном и врло далеком.”

(Милан Дединац)



„Црњански је писац од несумњива талента, и
ма колико он пркосно трошио своју

стваралачку снагу, ‘света искра’  избија много
пута; и пред извесним местима његових списа

читалац од разумевања и укуса мора са
задовољством да застане.”

(Милан Богдановић)



„Послератна авангарда донела је
сасвим нови дух и нове захтеве – које
свакако не можемо разумети без
стваралаштва једног од највећих

њених аутора – Милоша Црњанског.”

(Горана Раичевић)



„Проза Црњанског налази се близу
оне границе иза које почиње поезија, 
али, упркос томе, у њој се строго
води рачуна о индивидуализацији

књижевних ликова”

(Михајло Пантић)



„У прози писаца који су писали између два светска
рата, искуство апсолута – као основно искуство

модерне свести – има код Црњанског метафизички
садржај, док је у Андрићевим приповеткама она
означила хуманистички регистар разумних и
трезвених људи, који ће постати наглашенији у

пишчевим романима.”

(Мило Ломпар)



„Црњански свакако спада у најдаровитије
наше младе књижевнике. Он има

замисао, има свој начин излагања, има
своје схватање, има нерава, темперамента

и фантазије.”

(Станислав Винавер)



„Црњанскове ‘идеје’ постављају
‘судбоносне’ проблеме и траже да им
се даду одговори ‘за’ и ‘против’.”

(Раде Драинац)



„Револуција наше послератне литературе је
била формалне природе. Борба је била оштра, 
и треба признати, јуначка. Винавер, Мицић, 
Растко Петровић, Црњански, Крлежа, Симић, 
Доладини значили су за момент у коме су се
појавили оштар удар у слабине устајалог

разума и застарелог укуса једне провинцијске
буржоаске средине, и то јуначки, јер су заиста и

сносили консеквенце.”

(Јован Поповић)



„Црњански наслеђује Бору Станковића, 
најизразитијега представника своје врсте

по чулности, по осећању за детаље
живота, по нечем мучном, тегобном и

расплинутом.”

(Станислав Винавер)



„Ако нам Дучић не смета да уживамо у
Змају још мање нам сме сметати да
уживамо у Крлежи или Црњанском.”

(Светислав Стефановић)



„Сигуран сам да се пред вратима смрти није
уплашио. Биће да је то за њега, великог
путника, била само још једна, последња

сеоба. Тако се, уосталом и окончава његово
најпознатије дело и најбољи српски роман о
епоси рококоа: Има сеоба. Смрти нема!”

(Борислав Михајловић Михиз)


