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СЛАВКОГОРДИЋ

СВЕТИЛИШТАМИОДРАГАПАВЛОВИЋА

Замногеједвадесетивекстолећепразногнебаили,ученије
речено,испражњенетрансценденције,паимсеотудирелигиозна
осећајност,поречимаГотфридаБена,указујекао„лошстилски
принцип”1–утоликопре,реклибисмо,штосуепохалниломови
просветитељскихилузијаосветуичовекувишеподстаклинихи
лизамнеголиобновувере.

Али,макаруекстремнијимвиђењимаотписанокаоидеоло
гијаразборитихпразноверица(Е.Сиоран),рационалистичкопро
светитељствојерелигијинанелотешкепозледе.Цркваће,додуше,
инаистокуиназападу,иуминуломиуовомвремену,настојати
дасвојнедомисливовеликузмакпредставиикаоново,драгоцено
искуство.ТакоћеАлександарШмеманустврдитикакојеволтеров
ска„рушилачка,антихришћанскакритика(...)билакорисна”јер
је„сапамћењаЦрквеспраласвулажнупозлату”,каоштојеипо
рускукултуруивеликурускукњижевност„петровскообраћање
Западубилонесамонеизбежно,ноинеоппходно”.2Ииздругог
правца,изугла„инославља”(какобирекаоШмеман),допиресли
чанглас:„Уимеразумаборилосепросвјетитељствозаслободу
духаипритомрадикалнорушилостаретрадиције.Сломиосе
погледнасвијетстартисућугодина.”Имакаруважаваотековине
тогвремена,посебноукидањедискриминацијепремаверницима
другихвераипрокламовањеопштихљудскихправа,истиаутор
неможенитижелидаублажиилирелативизујеистинудајепро

1 ГотфридБен,Двострукиживот,прев.МираЛитричин,Светови,Нови
Сад1991,102.

2 АлександарШмеман,Историјскипутправославља,прев.МаријаМар
ковићиБраниславМарковић,МитрополијаЦрногорскоприморска,Подгорица
1994,56и375–376.
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светитељскирационализам„кршћанствудониоједнуоднајтежих
инајопаснијихкризаучитавојповијести”.3

Усрпскојпрози,окренемолисенашојтеми,лакопадауочи
безмалонеизбрисивтрагдоситејевске,марковићевскеискерли
ћевскекритикецрквеицрквеногживота.Немењајућимноготе
матскоидејнепозициједеветнаестогвекаусликањуцрквеног
света,иВељкоМилићевић(уромануБеспуће)иВељкоПетровић
иМиланКашанин(обауприповеткама)показујуготовосамора
зумљивукритичност,узповременоблагонаклонхумордвојице
приповедача.БошкоПетровићћетакавприступублажитирефлек
сивномеланхоличнимвалерима,аМилорадПавићиГоранПе
тровићскретањемупоетскоониричкуфантастику.Међутим,сам
„погледнасвијетстартисућугодина”(илидвапуттолико)није
јошнитиће,вероватно,икадбитипотпунонапуштен.Кадјео
писцимареч,животниистваралачкислучајИсидореСекулићје
посебноречит,макаринебиоувекјасносагледан.4

Поезијапакникаднијеживелаодтрезвеностиикритичности,
пајечакиутренуцимаизричитогдруштвеногангажманаопста
јалаонимипоономштојеуњојуниверзално,свевременско.Увек
суњенипутоказинавеликимвременскимипросторнимразда
љинама.Штавише,макарпоОктавијуПазу,поезијусрелигијом
везујезаједничкопорекло.Песмаје,поједномчитањупесништва
МиодрагаПавловића,„чуварсакралнеформулетрајања”.5Побуна
противтаквогњеногстатусаимисије,икадјеоправдавајуепохал
неоколности,каоиуслучајунекихвидовабунтаупоезијиДуша
наВасиљева,кодраногЦрњанскогиуесејистициСветиславаСте
фановића6,углавномделисудбинусличниходзива,уметничких
инеуметничких,врелимактуелностимавремена.

3 AugustFranzen,PregledpovijestiCrkve,prev.JosipRitig,Kršćanskasada
šnjost,Zagreb1983,271–272.

4 Сведочењањенихсавременикаобележаваупадљиванеподударностуви
да.ДокјепомишљењуМиланаКашанина(судећипојошнеобјављенојњеговој
биографијиизпераРадованаПоповића)Исидорабилаагностик,дотлејојЈелена
СкерлићЋоровић(Животмеђуљудима–мемоарскизаписи,Академскакњига,
НовиСад2014,195)приписује„слеповеровање”,којесечини„скучено,кадсе
узмеуобзирњенаинтелигенцијаиогромнознање”.Поновијимчитањима,Иси
дорајечезнулазабесмртношћуузнаку„монистичкогустројствавасељенеи
човека”(БојанаСтојановићПантовић,Распонимодернизма,Академскакњига,
НовиСад2011,97),еволуирајућиусвојојрелигијскојосећајностиодиндивидуа
листичкоекспресионистичкихдодогматскоканонскихстановишта(видети:
МиланРадуловић,КултурнаидеологијаИсидореСекулић,Институтзакњижев
ностиуметност,Београд2011).

5 ТањаКрагујевић,Божанствопесме,Просвета,Београд1999,14.
6 Видети:СветиславСтефановић,Погледиипокушаји,Издавачкакњижар

ницаГецеКона,Београд1919.
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Другејеврсте,наравно,системскоидеолошкиатакнаидеју
ипраксусродстваиорођавањасакралногипесничкогувремену
командногатеизма.Тодобаје,срећом,изанас.Ваљдапрваунизу
антологијаихрестоматијаоваквогпоетичкотематскогпрофила,
књигаСрпскорелигиознопесништводвадесетогвекаПавлаЗорића7
представљанамдеоновијегнаслеђасаунеколиконеодређенимпред
знакомдуховне,религијске,религиозне(или„религиозне”)поези
је,гдемеђуукупночетрнаестзаступљенихпесникадоминирају
бројемсвојихнасловаМиодрагПавловић,ЈованДучић,Љубомир
Симовић,МомчилоНастасијевићиНиколајВелимировић(саши
римизборомизњеговеритмичкепрозе).Узсвапризнањаантоло
гичару,билојеутекућојкритициипримедабаополовичнооба
вљеномпослу,какозбогнедовољнодиференциранихпоетичких,
идејнихистилскореторичкихрелацијаипоступакауистраженом
песничкомкорпусу,такоизбогнеобјашњивогодсуствастваралаца
којибитајкорпусучиниливеродостојнијимибогатијим.8Сама
чињеницадајеуправоМиодрагПавловић–испредсвиховдепо
менутихинепоменутих,увеликомлукуодЛазеКостићаиАлек
сеШантићадоСлободанаРакитићаиМилосаваТешића–запосео
уовомизборунајистакнутијеместоинајвишепростора,налаже
обавезудаовомпесникучакиупроблемскисуженомдоменуна
шетемеукажемопосебнупажњу.

*

УимпресивномопусуМиодрагаПавловићатренуциитеме
условноназванерелигиознеинспирацијенисуникаквареткост,
теотуднечудиштосуовогпесникаикритичара,поједномнови
јемподсећању,и„модернисти”и„реалисти”потказивализатамјан
иправославље,ањеговуАнтологијусрпскогпесништва(1964)
проказаликао„црквењачку,поповскуимироточиву”.9Увеликом
бројунасловаПавловићевихпесничкихипрознихкњиганисурет
кионикојиизричитоуказујунарелигиознофилозофскутемати
ку,какавјеслучајспоемомОн(1989),романомДругидолазакили

7 Српскорелигиознопесништводвадесетогвека,изборипредговорПа
влеЗорић,Просвета,Београд1999.

8 БојанаСтојановићПантовић(„Речљубавјенајдужамолитва”,Летопис
Матицесрпске,књ.465,св.3,март2000,332–338)указујенанеоправданозао
биђенеМилетуЈакшића,ДисаиСрезојевића,тенеколикопесникаскрајавека
(МилутинаПетровића,НовицуТадића,ЗлатуКоцићиЂорђаНешића,којисе
„враћајуновојартикулацијисветлостиизперспективехагиопоетизацијесвета,
управокрозвидразличитихмистичкихилиспознајнокритичкихискустава”.

9 ПредрагПалавестра,Историјасрпскекњижевнекритике,II,Издавачки
центарМатицесрпске,НовиСад2008,589.
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прославасмакасвета(2000)икњигомпоетскопрознихзаписаС
Христомнетремице(2001).

Каоињеговисавремениции,унеколико,поетичкисродници,
Симовић,Ракитић,ТешићиНешић,иПавловићнереткосвојин
спиративнотематскиподстицајналазиунекомодвишеилимање
намзнанихсветилишта.Симовића,тако,послеипретоликих
других,надахњујуХиландар,ДевичиСтуденица,алиипонеки
детаљизмлађихсакралнихздања(„РукеБогородицевождовачке”),
РакитићаДечани,„свечеволице”изВеликеХоче,Самодрежа,
БогородицаЉевишкаиЂурђевиступови,НешићахрамовиуДаљу,
ОраховицииВуковару,докТешићауглавномпамтимоподугим
бројаницамаименанашихманастирауконтекстунесрећнетеме
српскихсеоба.Макарпонекоодњихпонекад,каоСимовићупе
сми„Петропавловскатврђава”,одлутаоупотразизапесмомиу
дијалогуса„безграничнимБогом”докаквогдалеког„градагар
низона”или„тврђавезатвора”,нашисепесницимахомдржена
шихетничкихиконфесионалнихадреса.Павловићјеутомпогле
дуунеколикодрукчији,штодонеклекомпликујенашмализадатак.

Наиме,Павловићује,какојеједномзапажено,уњеговојпе
сничкојодбраниод„злакојезахватасвеипретисвему”неопходан
„толикипростор”и„призивањетоликеисторије”дасеон„пишу
ћи,служиивиђењемЛовћенаиПиринеја,КосоваиРајне,Делфа
иЦариграда,ПиндараиДиса,АницеСавићРебациХелдерлина,
АрлаиЈерусалима,КнезаЛазараиЈованкеОрлеанке,византијских
цареваихришћанскихмученика,светогорскихманастираитор
њеваРуана”.10Тајходсветомињеговомисторијом,таходочашћа
истранствовањакаодамеђутоликимПавловићевимкњигама
најбољепосведочујењеговоХододарје(1971),песничказбирка
којубисмомоглиназватипоетскимпутописомодчијихшестци
клусатри–„Открићесевера”,„Сазвезданход”и„Хододарје”–и
мотивикоминасловимапесамаупућујунагеографскераздаљине
својихинспиративнихполазиштаодкатедралеуМајнцуиклау
стерауЕлнеунасеверудо„солунскихдвора”иатоскихманасти
ранајугу.

Није,међутим,Хододарјеупрвомредупоезијапростора
нити,поготово,пригоднапоезија(унајлепшемсмислуречи),какосе
томахомтврдилоупрвимкритичкимчитањимаовекњиге.Туђа
културноисторијскасредиштанису,посеби,примарнапреокупа
цијанашегпутника,нитијењеговопутешествије(саелементима
интимеизаљубљеничкогсапутништва)искоришћенопонајпре

10 ЉубомирСимовић,„ОпоезијиМиодрагаПавловића”,Дуплодно,Сту
бовикултуре,Београд2001,281–282.
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каооквирједногљубавногдневника.Сврхаједрукчијаивиша–
„овојекњигапутовањаитражења,путовањакоје(...)постаједу
ховноходочашћедосопственогидентитета”,какостојиунепотпи
санојрецензентскојбелешциузпрвоиздањеХододарја.Песнички
субјекатпроносисветомисликунашегнаслеђаинашегтворач
когдуха.ТакоћеуХододарјуунеразлучивомамалгамусдожи
вљајемтуђине(иљубавиутуђини)засветлетиипризракнаших
куполаинашихфресака(„Salzburg”).Узамишљеномобличјудав
нашњегпоклисара,озареногколикоиклонулогоддугапута,уру
чићепесниклатинскојгосподипоздравеодсловенскебраће,Вла
дислава,Нинослава,РастиславаиГојка,каоипозивдаузврате
посетуплеменучијајепесма„лепикрик”(„Посветасв.Трофиму
уArlesу”).Срешћесетакоуовимстиховима,уособеномпрепле
туиразменисвојставаидарова,различитекултуре,поднебљаи
судбине.Тајћесе„укрштај”,каоиузнаменитојпесмиЛазеКости
ћа(којом,нималослучајно,ипочињепоменутаЗорићеваантоло
гија),разазнавативећинајезичкоортографскомплану:српску,
ћириличкутекстурупрошараћестрана,нетранскрибованаимена
–Amien,Chartres,LaRotonda,Salzburg,Tavant,Meinz,Serbonne,
Elne,Arles.11

Павловић,међутим,небибиоштојесте–песниксложених
иамбивалентнихпорукаитоналитета–кадиреченучистотуи
милоштунашегпобратимствасдругимидрукчијимнародимане
биосенчиоскепсоми„црнохуморномсамоиронијом”.12Отуду
Хододарјуипонекидраматичаниболноотрежњујућиакценат,
попутдистихаизпесме„Обраћањепријатељу”III:„Тамогдејесва
нашанада/никоонамаништанијечуо.”(Нежељенуактуелност
овогисказадодатнопојачавачињеницадасмосеумеђувременуи
текакорашчулисмишљенооркестрираномсатанизацијомуправо
тамогдебеше„сванашанада”.)Акоједоутехе,илибарравноте
же,чућемоодпесникаивесткако„ето,занасвећНекозна”.Али
тознањепребиваудругом(географском)идрукчијем(метафизич
ком)подручју:„Минемокрозградкрајмногихлица,/нодруга
лицазовуоданде/сазидовасветихнаЈугу,/ето,занасвећНеко
зна/имисмодовек./Строганасрукадржи/даживимопозакону
раја”(„Salzburg”).

„ЗидовисветинаЈугу”чекајупесникаињеговогчитаоцана
СветојГори,уМакедонијииСрбији,уОхриду,ПризренуиБеограду.

11 Видети:СлавкоГордић,„Поезијакаоразменадарова:ХододарјеМиодра
гаПавловића”,Разменадарова,Народнакњига–Алфа,Београд2006,20–21.

12 ЗоранГлушчевић,„ПоезијаМиодрагаПавловићаизмеђуритуалнома
гијскогисатиричнопародијског”,поговорИзабранимделимаМиодрагаПавло
вића,ПоезијаII,„ВукКараџић”,Београд1981,270.
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Песмепоследњегциклуса,чијијенасловинасловзбирке,инспи
ришупонајпретраговиСв.СавенаАтосу,рускиманастирукоме
јепостриженињеговаиспосницауКарејскојћелији.Пети,прет
последњициклуспакнасловљенјеједноставноколикоипрецизно:
„Здања”.Маколикокомплексан,понекадизамагљенлирским
апстракцијама,Павловићевпесничкиговориовдеподразумева
нужностодбранесамосвестииидентитета.Храмови13могудругде
иматисамосакралнуприродуифункцију.Унашемслучају,цркве
иманастири,каоипесмеоњима,учеиданамваљасабратисвоје
добро,и„научитипјесан”оњеговојбесценојвредностиинедоми
сливомзначају.Затопесма„СликањеЉевишкецрквеуПризрену”,
закључнауовомциклусу,својимзавршнимстиховимаонакогрче
витоиочајничкибраниодисторијскогневременазнакенашег
духовногприсуства:„Слико,стани,/неидимимовека!/Акоити
одеш,/коћенамадасенађе?”

Одукупнопетпесамаизовогциклуса–одкојихједна(„Зи
дањеДевича”)исамимнасловомиспрегомназнаке„историјског
знања”смитскимпрапамћењем–подупирењеговнаслов,каода
судвеуизразитојмилостипотоњихприређивачаиантологичара.14
Тосу„Св.ЈованКанео”и„Ружица,Калемегдан”,којесу,међутим,
висиномпоетскетранспозицијетоликодалекоодсвојихемпириј
скихповодадачиталац,каднебизнаонаслов,небимогаопого
дитикојасуздањамотивскаподлогаовихпесама.Упрвојкаода
тексинтагма„јатовизантијскогкровља”истих„тајобликчетвр
тастисазданнабрегу”упућујунаинспиративноизвориштеових
стихова–црквукодрибарскогселаКанеокрајОхрида,подигну
тунахридиизнадОхридскогјезерапре1447,којаиматлоцрт
правилногкрстаиграђенајеподјакимутицајемархитектуреу
Епиру,штодознајемоодизучавалацанашегсакралнокултурног
наслеђа.Загонетнаичаровита,песмасвојимзавршнимнагласком
наслућујеврхунац„орфејскогзрења”,којенадилазиисамусмрт.
Удругојпесмипаксазданојзаразликуодпрвеупевнијојформи,
смањевишерегуларноримованимкатренима,јошјеупадљивија

13 ЗдањаизПавловићевогнасловасухрамови,ахрам(ихрамовност)че
стесуњеговелексеме(итеме)какоупоезијитакоиупознијојесејистици.По
АлександруШмеману,„одКонстантиновогвременаграђењехрамовапостаје
једноодглавнихобележјацрквеногживота”.Појавахрамова,међутим,незна
чинекакавпреокретуцрквенојсвести,нитињено„враћањенаутрвенустазу
’храмскогсхватања’религије.(...)Појавахрамова,дакле,немењаништасуштин
скиуЦрквивећ,напротив,самхрамиспуњавановимсмислом”(А.Шмеман,
нав.дело,138).

14 Видети:ИзабранаделаМиодрагаПавловића,књигапрва,ПоезијаI,
„ВукКараџић”,Београд1981.иМиодрагПавловић,Поезија,Просвета,Београд
1986.
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раздаљинаизмеђунасловомназначеногмотивскогупориштаи
његовепоетскенадградње.Данемамолитвенихсинтагмииисказа
(Paternosterидажднамднес),стиховибинамзвучаликаозано
снаљубавнапесма.Ружицаизнаслова,међутим,сигнализујевезу
земаљскогинебеског,еротскогисакралног.Наиме,местоииме
самогздањаподразумевајуисторијскаилегендарнасећањабезко
јихбипесничкисемантизамостаоварљив,паинедокучив.Ваља
нам,опет,трагатизапосебнимзнањима,скојимаувекрачунају
творциерудитнепоезије,какавјемахомиМиодрагПавловић.Да
кле,Ружицаизнаслова(рецимосамото),каоименајстаријебео
градскецркве,којајебилапосвећенаПресветојБогородици,чува
сећањенанароднопредањепокомесусестреРужица,Марицаи
Цветанапросторубеоградскетврђавеподиглепоједнуцрквукао
својузадужбину.Знасеидаједнастаранароднапесмапомиње
црквуРужицунабеоградскојтврђави.Присетимолисесаддау
свимпесмамаХододарја„имаипонештоизсфереприватнепесни
ковеосећајности”,15каоиосведочења(саопштеног,додуше,пово
домПавловићевепоемеБекствапоСрбији)да„идеалнажената
кођеможебитипредстављенаметафоромхрама”ида„куполана
храмусимболизујељудскуустремљеностканебу”,16ондаћенам
ивертикалавишезначностипесме„Ружица,Калемегдан”–каои
понекедруге,такођеинспирисанедоживљајемдуховнихсветили
штаикултурнихздања–битииевидентнијаиприхватљивијакао
Павловићевпоетичкипостулат.

Управонекиважнивидовитевишезначностиморају,међутим,
овајпутизостатиизнашегвидногпоља.Тосепосебноодносина
иронијскопародијскунотуупесниковомдоживљајунекихисто
ријскихимитскихтема,паирелигијскихдогмиифилозофских
доктрина,штојеособитовидљивоукњигамаизнајближегсусед
стваХододарју,уВеликојСкитији(1969),НовојСкитији(1970)и
Светлимитамнимпразницима(1971).Без„успостављањадија
лошког,покаткадиполемичкогдискурса”,17каоданијенибило
могућноПавловићевообликовањепоетскогвиђењанашеиопште
повестиикултуре,сњиховимдраматичнимипреломнимобрти
ма,чијатранспозицијаналажебезмалоепскиприступ,паидрам
скосценски,снеизбежномподелом„маски”и„улога”,чијигласо
викаткадбивајуиапокрифни,јеретички,паибогохулни.

15 БогданА.Поповић,„Трипринципастваралачкогуниверзума”(пред
говор),М.Павловић,Поезија,XVIII.

16 П.Зорић,нав.дело,18.
17 ЂорђеДеспић,Пореклопесме–потенцијаинтертекстуалностиу

поезијиМиодрагаПавловића,Агора,Зрењанин2008,17.
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Има,међутим,уПавловићевомдоживљајусвета,човекаи
културеједнабитнаконстанта,која,узгредречено,каодамотиви
шеиоправдаваовајзапис,одњеговогнасловадоових,завршних
редака.Тојепесниковаприврженостхраму.„Приврженостхраму,
мистичнојистинихрамакаотворевинипрожетојсветошћу,глав
нојеобележјепоезијеовогвеликогпесникаупериодуњегове
стваралачкезрелости.”18ТакомислиПавлеЗорић,поткрепљујући
тврдњустихомизовдепоменутепоемеБекствапоСрбији(1979):
„Мојадушахоћесветилиште”.Неналазимоуовомчасулепших
итачнијихречизакрајнашенепретенциознебелешке.

18 П.Зорић,нав.дело,18.


