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СА ША РА ДОЈ ЧИЋ

ДВА ПО ЧЕТ КА

Ка да се обра ћа ау то ру обим ног, ра зно вр сног и окон ча ног де ла 
– а та кво је укуп но де ло Ми о дра га Па вло ви ћа – чи та лац има при
ви ле ги ју ко ја се са сто ји у то ме што мо же да на пра ви из бор, соп
стве ну се лек ци ју, да се усред сре ди на не ку уну тра шњу нит ко ју 
пре по зна је или му се чи ни да је пре по зна је, и да та ко, на кнад ним 
ра дом лек ти ре, обра зу је је дан по се бан лик тог де ла и тог ау то ра, 
не ку вр сту ње го вог пор тре та на сли ка ног ин ди ви ду ал ном чи та
лач ком па ле том, из од ре ђе ног угла, и под не по но вљи вим све тлом, 
не ви ше ау то ро ве већ соп стве не исто риј ске по зи ци је. У том слу
ча ју се це ли на јед ног де ла раз ли чи тим чи та о ци ма ука зу је сва ки 
пут дру га чи је, па и са ма та це ли на, по што се по твр ђу је ак том 
чи та ња, по ста је про мен љи ви збир раз ли чи тих фа це та, ди на мич
на и жи ва чак и ка да је на њен да љи раст ста вље на ко нач на тач ка. 
Из игре са тим раз ли чи тим об ли ци ма из ви ре за до вољ ство чи та ња. 
Али ту је још јед на мо гућ ност – и упра во њу оства ру је Па вло ви
ће во де ло – ко ја се са сто ји у по сто ја њу ја сног ау тор ског про гра ма, 
из чи је ви зу ре се по је ди нач не ета пе ин ди ви ду ал ног умет нич ког 
ра да и ра ста те ле о ло шки са жи ма ју у јед ну ра ван. Чи та лац та да 
тре ба да свој хо ри зонт при бли жи овој рав ни – што је бес ко на чан 
за да так, а чи та о че во за до вољ ство има из вор у игри при бли жа ва
ња и од ми ца ња. Пр ви вид це ло ви то сти, да кле, ус по ста вља се у 
ре кон струк ци ји, док је дру ги кон стру и сан, мо гло би се ре ћи и: 
про гра ми ран. Та ко де ло Ми о дра га Па вло ви ћа, ко ји се оства ри вао 
у по е зи ји, про зи, дра ми, есе ји сти ци, пре во ђе њу, не на по след њем 
ме сту и као ан то ло ги чар, сво ју жи жу, па у из ве сном сми слу и свој 
крај њи раз лог и оправ да ње, на ла зи у пе сни штву, кон крет ни је, у 
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пе снич ком про гра му ве ли ке кул тур не син те зе,1 ре кон струк ци ји 
нај ва жни јих раз вој них ета па ду ха јед не за јед ни це, је зи ком од ре
ђе ног ду хов ног про сто ра.

У овом огле ду ћу па жњу по све ти ти пи та њи ма о по чет ку тог 
про гра ма, и то у дво стру ком сми слу: као по чет ку Па вло ви ће вог 
ин ди ви ду ал ног ства ра лач ког на по ра, и као по чет ку у јед ном оп шти
јем зна че њу, по чет ку пе сме (пе ва ња) као уни вер зал ног чо ве ко вог 
ства ра лач ког од го во ра све ту. Пр ви аспе кат об ра ди ћу раз ма тра ју ћи 
пе сни ко ву пр ву зби р ку, 87 пе са ма, а дру ги ана ли зи ра ју ћи ње го ве 
ста во ве о по ре клу умет но сти, из не те у есе ји ма, пре све га у књи зи 
По е ти ка жр тве ног об ре да. 

* * *

Да би се ба рем оквир но са гле дао Па вло ви ћев пе снич ки про
грам, по ши ри ни и ам би ци о зно сти за хва та је дин ствен у срп ској 
књи жев но сти, нео п ход но је да се озна че ње го ве ка рак те ри стич не 
тач ке, од но сно ре ла тив но за о кру же не сим бо лич ке це ли не ко је се 
мо гу до ве сти у хро но ло шки низ (ко ји се, на рав но, не по ду да ра са 
хро но ло ги јом пе сни ко ве би бли о гра фи је). При то ме из гле да да мо
ра мо да при хва ти мо јед но огра ни че ње и да из окви ра тог про гра ма 
из у зме мо пе сни ко ве ра не ра до ве, без об зи ра на њи хо ве са мо стал
не вред но сти и књи жев но и сто риј ски зна чај, по чев са књи гом 87 
пе са ма, ко јом је Па вло вић ушао у књи жев ност, био оспо ра ван и 
бра њен, књи гом ко ја је би ла узи ма на као сиг нал по чет ка јед не од 
на ших мо дер но сти. Про је кат кул тур не син те зе, по тој огра ни ча
ва ју ћој су ге сти ји, по чи ње тек са зби р ком Мле ко иско ни из 1962. 
го ди не,2 и на ста вља се ни зом пе снич ких и есе ји стич ких књи га, 
у ко ји ма је ини ци јал ни сим бо лич ки круг грч ке ан ти ке пе сник све 

1 За озна ку основ ног ка рак те ра тог про гра ма, ов де од ре ђе ног као кул тур на 
син те за, ко ри шће не су број не ме ђу соб но срод не фор му ла ци је. Та ко, на при мер, 
Слав ко Гор дић ви ди Па вло ви ћа као пе сни ка ко ји на мо де ран на чин ре ин тер
пре ти ра „си стем мит ске и ре ли гиј ске ми сли”: Слав ко Гор дић, „Пе сник по ве сти 
и кул ту ре”, у: Ми о драг Па вло вић, Иза бра не пе сме, Рад, Бе о град 1979, 158; Љу
бо мир Си мо вић, по зи ва ју ћи се на је дан Па вло ви ћев есе ји стич ки текст, ко ри сти 
из раз „ве ли ка ин те гра ци ја”: Љу бо мир Си мо вић, „О по е зи ји Ми о дра га Па вло ви
ћа”, Ду пло дно, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град 2001, 355; Јо ван Де лић го во ри о пе сни
ко вој те жњи „за цје ли ном сли ке сви је та”: Јо ван Де лић, „Уз по е ти ку Ми о дра га 
Па вло ви ћа”, у: Пе сни штво и књи жев на ми сао Ми о дра га Па вло ви ћа, збо р ник 
ра до ва, Јо ван Де лић (уред.), Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Учи тељ ски 
фа кул тет, Бе о град 2010, 51.

2 „Од Мле ка иско ни Па вло вић ће до след но и од го вор но сво је пе сни штво 
те ме љи ти на про ми шља њу раз ли чи тих ци ви ли за циј ских пре се ка и при ро ди 
људ ске суд би не уну тар њих, тво ре ћи та ко сим бо лич ке мо де ле ко ји и фраг мен
тар но, али на ро чи то у кон тек сту ње го вог укуп ног пе снич ког опу са, об ли ку ју 
је дан вид истин ске ан тро по ло шке за пи та но сти ко ли ко над по је ди нач ним и 
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ви ше про ши ри вао, на сло вен ске и срп ске те ме, сим бо ли зам хри
шћан ства, по себ но све то гор ског, кру го ве европ ске кул ту ре и кру
го ве све сти ар хај ског чо ве ка.

Го вор Па вло ви ће ве пе сме је у том кре та њу мо гао да се осло ни 
на го вор ње го вих есе ја, или да их по ста ви као ору ђе им пли цит не 
ау то ин тер пре та ци је. Иста иде ја, раз ви је на у пе сми, има дру га чи ји 
по тен ци јал не го ка да је раз ви је на у есе ју. Код Па вло ви ћа мо же мо 
да про на ђе мо ве ли ки број при ме ра у ко ји ма се иде је пре ме шта ју 
из пе сме у есеј и обрат но, и при то ме по ста ју бо га ти је и ни јан си ра
ни је. Та кви при ме ри и чи та о цу да ју дра го це не сиг на ле.

Раз вој и на ра ста ње хо ри зон та ко ји је за хва та ла Па вло ви ће ва 
кул тур на син те за укљу чи вао је уно ше ње и ства ра лач ку об ра ду 
ра зно вр сне сим бо лич ке гра ђе, по ре клом из умет нич ких и књи жев
них де ла, пред ста ва мит ске све сти, исто ри о гра фи је, фи ло зо фи је, 
те о ло ги је и ан тро по ло ги је. То је Па вло ви ће вој по е зи ји омо гу ћи ло 
да сту пи у ди ја лог са број ним сло је ви ма зна че ња прет ход но об ли
ко ва них про из во да кул ту ре.3 Оту да је при хва тљи во од ре ђе ње овог 
пе сни ка као пе сни ка кул ту ре, ка ко то чи ни Слав ко Гор дић. То 
од ре ђе ње се, до ду ше, мо же уне ко ли ко ре ла ти ви зо ва ти по зи ва њем 
на не ке пе сни ко ве ау то по е тич ке из ја ве.4 Но, по што за ин тер пре
та ци ју ау то ро ве на ме ре има ју ма њи зна чај од зна че ња са мог де ла, 
и по што Па вло ви ће во пе снич ко де ло за и ста је сте та ко ре ћи им
прег ни ра но кул тур ним сим бо лич ким са др жа ји ма, не ма до вољ но 
раз ло га да се на пу сти до са да пре о вла ђу ју ћи ин тер пре та тив ни 
обра зац.

Је дан ва жан ар гу мент у при лог ми шље њу по ко јем по че так 
Па вло ви ће вог пе снич ког про јек та мо же да се мар ки ра књи гом Мле
ко иско ни је сте окол ност да не пу не две го ди не по ње ном об ја вљи
ва њу (1964) из ла зи Па вло ви ће ва Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва, 
ко ја об у хва та вре мен ски оп сег од XI II до XX ве ка, и ко ја је, осим 
што је про ши ри ла схва та ње о тра ја њу срп ске пе снич ке тра ди ци
је за пу них шест ве ко ва, тре ба ло да по слу жи и као ин стру мент 

по себ ним, то ли ко и над уни вер зал ним аспек ти ма чо ве ко ве си ту а ци је”, Ђор ђе 
Де спић, По ре кло пе сме, Аго ра, Зре ња нин 2008, 38.

3 Ов де скре ћем па жњу на то да се већ уоб ли че ни про из вод кул ту ре схва
та као по вла шће ни пред мет упра во – есе ји стич ког на чи на ми шље ња; в. Ђерђ 
Лу кач, „О су шти ни и об ли ку есе ја”, Ду ша и об ли ци, прев. Ве ра Сто јић, Но лит, 
Бе о град 1973, 45.

4 То ду хо ви то чи ни Алек сан дар Јер ков, ко ји од сеч не фор му ла ци је кри ти ке 
су че ља ва са мо гућ но шћу јед ног дру га чи јег по гле да на Па вло ви ће ву по е зи ју, 
али исто вре ме но од би ја да се из ри чи то опре де ли за тај дру га чи ји по глед. Он 
ука зу је на то да је сам Па вло вић у по го во ру књи ге иза бра них и но вих пе са ма 
сво ју по е зи ју по ве зао са ор ги ја стич коерот ским осно ва ма при ро де; в. Алек сан дар 
Јер ков, „При ро да, кул ту ра и апо ка лип са у пе сни штву Ми о дра га Па вло ви ћа”, 
у: Пе сни штво и књи жев на ми сао Ми о дра га Па вло ви ћа, 162. и д.
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си ту и ра ња са мог при ре ђи ва ча и ње го ве по е зи је у су ге ри са ни лик 
на ци о нал не књи жев не тра ди ци је. Та кве књи ге се не са ста вља ју у 
не ком крат ком пе ри о ду, и сто га са до брим раз ло зи ма мо же да се 
прет по ста ви да су Мле ко иско ни, Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва, 
али и есе ји о пе сни ци ма ко је Па вло вић у то вре ме пи ше (из ме ђу 
оста лих, о Ду чи ћу, Бо ји ћу и Ди су), из ра сли, ако не баш из јед ног 
те истог ко ре на, а оно си гур но из срод не ат мос фе ре, бли ских пое
тич ких при о ри те та и за јед нич ког ин ди ви ду ал ног тра га ња. 

Овој сли ци, ко ја је оп ште ме сто кри тич ких тек сто ва по све
ће них по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа, на пр ви по глед из гле да да 
не ма шта да се до да, уто ли ко пре што се пе снич ке и есе ји стич ке 
књи ге ко је је овај ау тор об ја вљи вао од ра них ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка на о ва мо ла ко укла па ју у на зна че ни пе снич ки про
грам – Ве ли ка Ски ти ја, Књи га ста ро слов на и Див но чу до у слој 
ко ји ре ак ти ви ра те ме и пред ста ве срп ске сред њо ве ков не исто ри је 
и усме не књи жев но сти, Пе ва ња на ви ру у слој пред ста ва ар хај ског 
чо ве ка, Хо до дар је, Све тли и там ни пра зни ци, Есеј о чо ве ку, Ула зак 
у Кре мо ну у слој хри шћан ских пред ста ва, а све за јед но у пре пле
те не сло је ве пе снич ког ис тра жи ва ња све тог. Али шта је он да са збир
ка ма ко је су прет хо ди ле ко ра ци ма пе сни ко ве кул тур не син те зе? 
Је су ли оне део не ког за по че тог па об у ста вље ног то ка? Ру ка вац 
ко ји се ниг де не ули ва? – Не мо ра да бу де та ко. По сто ји бар је дан 
угао ту ма че ња ко јим се Па вло ви ће ви ра ни ра до ви мо гу до ве сти у 
из ве сну ве зу са ње го вим пе снич ким про гра мом, а да се не оспо ри 
ши ро ко при хва ће на те за да оства ри ва ње тог про гра ма, ко ји нај
ве ро ват ни је и ни је био од мах уоб ли чен у свим бит ним де та љи ма, 
по чи ње зби р ком Мле ко иско ни. Окре ни мо се нај пре пи та њу о књи
жев но и сто риј ском ме сту Па вло ви ће ве пр ве књи ге.

Ужи ва ју ћи пло до ве да на шњег по е тич ког ра зно гла сја, ко је на 
јед ној стра ни све до чи о бо гат ству из ра жај них мо гућ но сти по е зи је 
на шег вре ме на, а на дру гој се раз вод ња ва у крај њу вред но сну ин ди
фе рент ност, обич но и не по ми шља мо на пе сни ке и њи хо ва де ла, 
ко ји су, не то ли ко дав но да би то би ло од гур ну то у пред и сто ри ју, 
оно што да нас та ко ре ћи под ра зу ме ва мо и са мо ра зу мљи во при хва
та мо мо ра ли да стек ну као ме ру соп стве не – а са мим тим и на ше 
– умет нич ке сло бо де. То са зна ње би мо ра ло да нас во ди по себ но 
ка да је реч о мо дер ни стич ком ли ку пе сни штва и умет но сти, ко ји 
се ни ка да не до би ја као го тов по клон, ко ји се не мо же пре у зе ти 
већ уна пред за вр шен и за о кру жен, не го из и ску је не пре ки дан на пор 
за до би ја ња. У исто ри ји срп ске по е зи је, то ком по след њих сто ти ну 
го ди на, на пор да се бу де мо де ран се стал но по на вља, стал но из но ва 
по чи ње, и то без де фи ни тив ног успе ха. 87 пе са ма, пр ва пе снич ка 
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књи га Ми о дра га Па вло ви ћа, уче ство ва ла је у јед ном од тих мо дер
ни стич ких по че та ка.

Уко ли ко обра ти мо па жњу на то ко ја пе снич ка име на су се са 
сво јим пр вим књи га ма по ја ви ла у пе ри о ду 1950–1958, има ће мо 
ути сак да се ра ди го то во о злат ном до бу срп ске књи жев но сти! 
Ра ич ко ви ће ва Де тињ ства из 1950. отва ра ју низ (у ко ме Ра ич ко вић 
уче ству је са још три књи ге), а сле де: Па вло ви ће вих 87 пе са ма 
(1952), По пи на Ко ра (1953), Хри сти ћев Днев ник о Ули су (1954), 
Бив ши де чак Ива на В. Ла ли ћа (1955), Ра до ви ће ве По е тич но сти 
(1956), Миљ ко ви ће ва Уза луд је бу дим (1957) и Си мо ви ће ве Сло вен
ске еле ги је (1958). Чи та не из да на шње пер спек ти ве, ове пр ве књи
ге нај зна чај ни јих пе сни ка по рат ног срп ског мо дер ни зма ни су са мо 
обе ло да ни ле бу ду ће кључ не пе снич ке фи гу ре. Ове књи ге су би ле 
у из ве сном сми слу ре чи от кри ва лач ке, а ме та њи хо ве хе у ри сти ке 
је, у нај кра ћем, лик још јед не (но ве) срп ске књи жев не мо дер но сти, 
чи ја ће се спе ци фич ност уско ро ис по љи ти у по себ ном од но су пре ма 
књи жев ној и кул тур ној тра ди ци ји. Спо соб ност да се тра ди ци ја 
при хва ти и у соп стве ном де лу ожи ви, а да јој се при том ни у јед
ном тре нут ку не под лег не, тај ели о тов ски им пе ра тив, ула зи у глав
не од ли ке пе сни штва ко је је сво је цр те по че ло да сла же пе де се тих 
го ди на про шлог ве ка.5 У свом пр вом по ја вљи ва њу, то пе сни штво 
углав ном још ни је мо гло да у ја сним об ри си ма оцр та до ми нант не 
сим бо лич ке кру го ве ко ји ће се ка сни је раз ви ти у ин ди ви ду ал ним 
пе снич ким до при но си ма; већ и са ме раз ли чи те ства ра лач ке и људ
ске суд би не по ме ну тих пе сни ка ов де ис кљу чу ју мо гућ ност не ког 
схе мат ског од но са.

Код Ми о дра га Па вло ви ћа је по треб но да се узме у об зир још 
јед на, об у хват ни ја ди мен зи ја. У ду гом пе снич ком жи во ту, Па вло
вић је ства ра лач ко усва ја ње тра ди ци је у свом про гра му уоб ли ча
вао, ка ко је ре че но, као ре кон струк ци ју не ких од глав них ли ни ја 
раз во ја срп ске ду хов но сти. Ње го ва по е зи ја се по сте пе но раз ви ла 
у пе сни штво епо хал не све сти, што је у са гла сју са зах те вом за 
са мо пре и спи ти ва њем, ка рак те ри стич ним за мо дер ну су бјек тив
ност. Сво јим да љим кон се квен ца ма, Па вло ви ће ва об но ви тељ ска 
ам би ци ја се мо же раз у ме ти као из раз че жње за из гу бље ном це ли
ном по сто ја ња, сва ка ко не као ње но по нов но сти ца ње у из вор ном 
об ли ку – што је не мо гу ће – већ као ње но при зи ва ње, као не ка 

5 О по е тич ким и есте тич ким спе ци фич но сти ма срп ских „ели о то ва ца” 
пи сао сам у јед ном ра ни јем огле ду; Са ша Ра дој чић, „Т. С. Ели от и срп ски нео
сим бо ли зам”, у: Срп ски је зик, књи жев ност и кул ту ра у про це су евро ин те гра
ци ја, збо р ник ра до ва, Ми лош Ко ва че вић и Дра ган Бо шко вић (уред.), Фи ло ло
шкоумет нич ки фа кул тет, Кра гу је вац 2014, 185–198.
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вр ста ду хов не по тра ге за по ре клом, ко ја се у јед ном тре нут ку пре
о бра зи ла у ар хе о ло ги ју све тог.

Но, у књи зи 87 пе са ма на де лу је јед но дру га чи је мо дер ни
стич ко на че ло, ко је на пр ви по глед из гле да да сто ји у су прот но сти 
пре ма че жњи за це ли ном: у пи та њу је не у мор ни рад на фраг мен
та ци ји го во ра о све ту, ко ји је и сам пре по знат као не за ле чи во ло ман 
и не це ло вит. Озна ке тог све та су „из гу бље ни да ни”, „раз ве ја на 
сун ца”, „охла ђе ни чо век” или „по ха ран мир”, озна ке ко је, без изу
зет ка, укљу чу ју не га ти ван вред но сни пред знак. Не сум њи во јед ним 
де лом ис ход бол ног ис ку ства рат них стра да ња и ра за ра ња, ове 
сли ке пу сте зе мље су исто та ко плод уви да у обе леж ја ствар но сти 
и све сти це ле јед не епо хе. Рат је био са мо ка та ли за тор про це са 
ко ји би се ио на ко од и гра ли и раз ло жи ли ста ре сли ке све та. Сли чан 
од нос из ме ђу „спо ља шње” и „уну тра шње” исто ри је раз вио се у 
чи та вој Евро пи, по сле Пр вог свет ског ра та, у ши ро ку кри ти ку кул
ту ре и гра ђан ског оп ти ми зма. Ужа си Дру гог свет ског ра та, а по го
то во ма сов на, тех нич ки уса вр ше на и план ска стра да ња не бр о је них 
ано ни ми зо ва них по је ди на ца, про ду бљу ју сум њу у чо ве ка, не са мо 
у јед ном од ре ђе ном исто риј ском ли ку, већ ста вља ју знак пи та ња 
над сам иде ал чо веч но сти. Па вло ви ћев пе снич ки ин стинкт је „пре
вео” ову епо хал ну дра му на план ин ди ви ду ал ног ис ку ства су о че
ног са ра за ра њем и ра су лом, злом и суд би на ма ко је са мо уми ру ћи 
мо гу да на пу сте та кву ствар ност.6 Апо ка лип са је смак лич но сти 
ко ли ко и смак све та. Пе сни ков по зив да „тре ба по но во про на ћи 
на ду” ни је ни обе ћа ње ни уте ха, по себ но не уте ха ко ја би мо гла 
ла ко да се за до би је (за ту спо зна ју пе сник ко ри сти сли ку у ко јој 
сме мо да пре по зна мо Хри ста: „уте хе не ма без вр ха од ко пља”). 
Сти ша ност сти хо ва о на ди тре ба ло би упо ре ди ти са ин то на ци јом 
сти хо ва о смр ти, ка ко би смо на слу ти ли да, у вре ме ка да пи ше 87 
пе са ма, Па вло ви ћев по ет ски хо ри зонт још увек не са др жи иде је 
о ре кон струк ци ји ду хов но сти и све тој вер ти ка ли по сто ја ња, ко ја 
је ди но мо же да на го ве сти, па и да обе ћа ис ку пље ње. На че ло фраг
мен та ци је је још увек би ло ја че од че жње за це ли ном. Чак и са мим 
не у трал ним на сло вом књи ге – 87 пе са ма, на сло вом ко ји се уна пред 
од ре као ам би ци ја да су ге ри ше би ло ка кав основ ни сим бо лич ки 
ток, иа ко би тај мо гао да се про на ђе у то ку са мих сти хо ва, Па вло
вић је при вр жен кон цеп ци ји пред ста вља ња ужа са на пу ште ног, 

6 У већ ци ти ра ном огле ду Љу бо мир Си мо вић за 87 пе са ма ка же: „Нај че
шћа дра ма у овој књи зи је смрт, нај че шћа сце на те дра ме је мрак”, Љ. Си мо вић, 
нав. де ло, 282. За Дра га на Ха мо ви ћа, „у је згру те сли ке све та ле жи осе ћа ње стра
ха, не са мо због гло бал но де ху ма ни зо ва ног ам би јен та ег зи стен ци је, не го и као 
све до чан ство чо ве ко ве ду хов не ре гре си је, па да”, Дра ган Ха мо вић, „Из ме ђу 
чо ве ка и Тво р ца”, Пе снич ке ства ри, Фи лип Ви шњић, Бе о град 1999, 50.
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не це ло ви тог, бол ног све та, све тави хо ра, чи ји су псал ми ис пу ње ни 
ре чи ма смр ти.

Нај ве ћа сна га сти хо ва из зби р ке 87 пе са ма је у њи хо вим ја ким, 
жи вим сли ка ма, ко је ни по сле ви ше од шест де це ни ја од пр вог 
об ја вљи ва ња ни су из гу би ле на из ра жај ној све жи ни. Сме њи ва ње 
сли ка у ко ји ма „кри ва ули ца пу зи уз бр до”, „раз ве ја на сун ца” се 
„ко мр тви обла ци / да ве у ре ци” или „жу та све ћа пљу је у по друм” 
док овај „то не све ду бље / под вла жне зи до ве”, да ва ло би сна гу и 
не кој зби р ци пе са ма пи са ној ових да на, и још ви ше, ста ви ло би јој 
у из гле де срод ство са ви со ким зах те ви ма мо дер но сти, с ко ји ма 
на ше вре ме, за раз ли ку од злат них пе де се тих, не успе ва ла ко да 
се до ве де у склад. На ша мо дер ност је угр о же на вред но сном дез
о ри јен та ци јом ко ју ола ко при хва та мо као пра те ћу по ја ву „по сти
сто ри је”, и зах те ва од бра ну сна га ма не ма њим не го што су их уло
жи ли пе сни ци „по рат ног мо дер ни зма”, пред во ђе ни ау то ром 87 
пе са ма. У игри ни је ма њеви ше кон вен ци о нал но пи та ње хо ће мо 
ли оста ти на ви си ни на по ра и де ла сво јих прет ход ни ка; у игри је 
да нас сам на чин по сто ја ња, не са мо умет нич ког већ и мо рал ног, 
а вред но сти о ко ји ма је реч ни су са мо естет ске већ су и вред но сти 
за јед нич ког жи во та. И са том иде јом ко нач но ви ди мо у ка кву 
ин тер пре та тив ну ве зу са по то њим ау то ро вим про јек том мо гу да 
се до ве ду Па вло ви ће ви ра ни ра до ви: они за сту па ју ста но ви ште 
су бјек тив но сти ко ја је це ло ви тост из гу би ла, а ко јој је це ло ви тост 
по треб на. То је ста но ви ште ко је прет хо ди зах те ву за кул тур ном 
син те зом. Ако се у исто ри ји за и ста по на вља ју тен ден ци је и оп шти 
обра сци, он да су нам по треб на оба ли ка мо дер ног – ка ко онај ко ји 
ће име но ва ти са да шње без број не сли ке све та, та ко и онај ко ји ће 
про јек то ва ти но ву, је дин стве ну сли ку.

* * *

По че так у дру гом на зна че ном сми слу, по че так чо ве ко вог 
ства ра лач ког од но са пре ма све ту, Па вло вић ис пи ту је у на дах ну
тим и сме лим огле ди ма По е ти ке жр тве ног об ре да, као и дру гих 
књи га (Об ред но и го вор но де ло и Го вор о Ни чем). Са те ма ма жр тве 
и жр тво ва ња он по ве зу је и дру га пи та ња чо ве ко вог од но са пре ма 
све ту: схва та ње еле ме на та, на стан ка и функ ци је хра ма, пре о бра
же ња, ми та и ства ра ња.7

7 Па вло ви ће ве по гле де на овај низ по ве за них пи та ња увер љи во си сте
ма ти зу је Ми лан Ра ду ло вић, „Кул ту ро ло шкофи ло соф ске иде је Ми о дра га Па
вло ви ћа”, у: Пе сни штво и књи жев на ми сао Ми о дра га Па вло ви ћа, 135–159; в. 
та ко ђе Ђор ђе Де спић, „Храм и пре о бра жај кроз мит скоан тро по ло шку ми сао 
Ми о дра га Па вло ви ћа”, Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 37 
(2012), 35–46.
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Основ ни про блем мо дер ног чо ве ка у кри ти ка ма кул ту ре, од 
Ши ле ро вих Пи са ма о естет ском вас пи та њу на о ва мо, ар ти ку ли ше 
се као гу би так је дин ства чо ве ко вог би ћа, као „раз два ја ње људ ског 
фе но ме на на по је ди не функ ци је”. Оно што при то ме чу ди, ис ти че 
Па вло вић, је сте то што је чо век та ко ђе из гу био од нос пре ма еле
мен ти ма. „Јер пре ко еле ме на та пра ви од нос пре ма соп стве ној це
ли ни мо гао је оста ти са чу ван, што би му га ран то ва ло и це ли ну 
све та са ко јим ко ре спон ди ра са мим сво јим жи во том.”8 Реч је о она 
че ти ри ста ра еле мен та пре ко ко јих су пре со кра тов ци мо гли да 
ми сле о це ли ни све та као не че му жи вом. Еле мент зе мље је ви ше
стру ко уче ство вао у жи во ту и пред ста ва ма људ ског ро да – чо век 
сто ји на зе мљи, гра ди на њој и у њу са хра њу је; али из зе мље та ко ђе 
ни че и ра сте јед ном по ло же но се ме: зе мља је плод на. У мно гим 
кул ту ра ма су се ја вља ле ма гиј ске рад ње ко ји ма је та плод ност тре
ба ло да се под стак не, а та ква рад ња је, на ста вља Па вло вић, би ло 
жр тво ва ње, ис пр ва чин, а не реч. „По сво јој не мо сти, жр тво ва ње 
је пред ре ли ги о зна рад ња”,9 за кљу чу је он, на из глед па ра док сал но, 
јер и сам при ме ћу је да се жр тва при но си ла на од ре ђе ном све том 
ме сту. Сми сао тог из ра за је у то ме што за жр тве ни об ред ни је не
оп ход но да по сто ји бо жан ство ко јем се при но си жр тва; она мо же 
да бу де упу ће на и еле мен ти ма или са мом Жи во ту.

Из по ве за но сти жр тве ног об ре да са еле мен ти ма, ње го ве еле
мен тар но сти, Па вло вић из во ди јед ну од основ них те за сво је књи ге 
и свог схва та ња чо ве ко вог од но са пре ма све том: „Жр тво ва ње је 
пр ва и основ на ри ту ал на рад ња ко ју је чо век ство рио и вр шио. Та 
рад ња до во ди у ве зу чо ве ков свет, де ло ве жи ве при ро де, биљ не 
или жи во тињ ске, еле мен те у при ро ди (зе мљу, во ду, ва здух, ва тру) 
и ус по ста вља свет сим бо лич них од но са и би ћа око ри ту ал не рад ње 
и об ред ног ме ста.”10 Та рад ња, до да је, мо же да има ин стинк тив ни 
мо тив. По ње му, „по сто ји ин стинкт за при но ше ње жр тве, за ода
ва ње по ча сти не чем ве ћем од се бе, да би се то ве ће ука за ло, по зва
ло у бли зи ну, уми ло сти ви ло, оду жи ло слич ним и ве ћим уздар јем”.11 
Сми сао жр тво ва ња се не ис цр пљу је у тој ма гиј ској раз ме ни до ба
ра са оно стра ним – Па вло вић ми сли да „у осно ви жр тво ва ња ле жи 
ме та фо ра пло ђе ња и ства ра ња но вог жи во та”.12 Са ма жр тва у том 
од но су сим бо ли зу је се ме. Оту да и нај вред ни ја жр тва мо ра би ти 
људ ска жр тва.

8 Ми о драг Па вло вић, По е ти ка жр тве ног об ре да, Но лит, Бе о град 1987, 12.
9 Исто, 17.
10 Исто, 49.
11 Исто, 50.
12 Исто, 51.
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За ни мљи во је ви де ти ка ко из до са да шњег то ка раз ми шља ња 
Па вло вић пра ви дво стру ку ве зу жр тве ног об ре да и умет но сти. 
Ус по ста вља ње те ве зе је нај хра бри ји и нај не о бич ни ји за кљу чак 
ње го ве ан тро по ло шке има ги на ци је, упо шље не на от кри ва њу при
сту па ми шље њу ар хај ског чо ве ка. Пр ву од тих ве за он из ла же 
го то во као не што по се би ра зу мљи во. Оглед „Жр тва и ства ра ње” 
из Об ред ног и го вор ног де ла по чи ње ре чи ма: „Из гле да очи глед ним 
да је ства ра ње не чег но вог ве за но за жр тву. И пе сме и ис ку ство, 
не са мо мит ско не го и исто риј ско, по ка зу ју да је жр тва по треб на 
да би се не што са гра ди ло, ро ди ло, до би ло.”13 Уко ли ко је умет ност 
об лик ства ра ла штва, он да и она зах те ва жр тву. Али ка кву? Шта 
жр тву је је дан пе сник? Се бе, свој жи вот? По е зи ја би он да би ла 
ору ђе јед не тех ни ке ек ста зе.

Дру га ве за је још сме ли ја. Па вло вић, на и ме, об ја шња ва по
ре кло умет но сти као су бли ма ци ју жр тве и жр тве ног об ре да. Он 
уви ђа да је жр тва, по го то во људ ска, мо ра ла иза зи ва ти од бој ност 
и от пор. Из тог от по ра ро ђе на је умет ност.

Ра на по ја ва умет но сти до каз је да од вај ка да чо век ни је во лео 
хлад но крв но ко ма да ње жи вих би ћа. (...) За то је, да би иза шао у су срет 
оној ло ги ци ко ја је то ипак зах те ва ла, вр ло ра но по чео да ис тра жу је 
об ли ке и мо гућ но сти умет нич ког ства ра ња, као и ра ци о нал но ор га
ни зо ва ње жи во та за јед ни це, по ко јем при но ше ње та квих жр та ва 
ви ше не ће би ти по треб но.14

Не са мо умет ност не го и об ли ци чо ве ко ве за јед ни це по чи њу, 
да кле, пре тва ра њем ужа сног об ре да и ње го ве енер ги је у при хва
тљи ви је ак тив но сти. Умет ност, али и по ре дак, суп сти ту и шу чо ве
ко ву еле мен тар ну об ред ну рад њу. Уто ли ко је те жи чо ве ков ка сни ји 
гу би так ве зе са еле мен ти ма.

* * *

Па вло ви ће вом схва та њу се мо гу по ста ви ти број не за мер ке, 
по чев са на чел ним ме то до ло шким при го во ром да о пред ста ва ма 
ар хај ског чо ве ка ни шта не мо же мо да зна мо, већ са мо да на га ђа мо. 
Тек о епо ха ма ко је ко ри сте сим бо лич ко по сре до ва ње (не ну жно, 
али нај че шће пи смом) по ста је мо гу ће ка квота кво зна ње, ма да је 
оно и та да да ле ко од то га да бу де по у зда но. Хер ме не у тич ки за кон 

13 Ми о драг Па вло вић, „Жр тва и ства ра ње”, Об ред но и го вор но де ло, Про
све та, Бе о град 1986, 7.

14 М. Па вло вић, По е ти ка жр тве ног об ре да, 37.
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објек ти ва ци је об ја шња ва мо гућ ност раз у ме ва ња – у овом слу ча ју 
ми шље ња и по гле да на свет чо ве ка ра ни јих вре ме на. По том за ко ну, 
не ки ду хов ни са др жај мо же да се трај но очу ва је ди но уко ли ко по
сто ји ње гов ма те ри јал ни но си лац, а да би се тај са др жај ре ак ти
ви рао нео п хо дан је учи нак оно га ко га при ма (нпр. чи та), зна ју ћи 
ка ко да га де ши фру је на осно ву са чу ва ног ма те ри јал ног но си о ца. 
Нај јед но став ни ји слу чај је ка да по сто ји за пис, ко ји од го не та мо 
уко ли ко по зна је мо пи смо и је зик за пи са. Што да ље иде мо у про
шлост, за пи си су све ре ђи, док ко нач но не стиг не мо до епо ха без 
пи сма. Не и не му штих: ар хе о ло зи су се оспо со би ли за де ши фро ва
ње и та квих ма те ри јал них оста та ка, са ко ји ма ни је био ин тен цио
нал но по ве зан сим бо лич ки са др жај: ору ђа, грн ча ри је, об ли ка и 
из гле да ста ни шта и гро бо ва. Сво је ин тер пре та ци је (на га ђа ња) они 
гра де на осно ву ни за по сред них по да та ка и по зна ва ња кон тек ста, 
ко ји об у хва та ра зно вр сне аспек те (нпр. тех но ло шке, еко ло шке, ге
не тич ке итд). Што се јед на та ква ин тер пре та ци ја бо ље укла па у 
овај кон текст, уто ли ко је при хва тљи ви ја. При ме ни мо ли са да кри
те ри јум ко хе рен ци је на Па вло ви ће во схва та ње жр тве них об ре да, 
мо ра ће мо да при зна мо да је реч о ве о ма ко хе рент ном ту ма че њу, 
чи та вом ми са о ном си сте му.15 Али – да ли је то ко хе рент ност јед не 
ре кон струк ци је, или кон струк ци је?

Дру га вр ста при го во ра иде за од ре ђе њем жр тве ног об ре да као 
нај ста ри јег и нај ва жни јег из ра за чо ве ко ве те жње да сту пи у до дир 
са под руч јем све тог, од но сно те зе да је умет ност у осно ви су бли
ма ци ја жр тве ног об ре да. Та кви при го во ри су прот ста вља ју сво је 
ин тер пре та ци је Па вло ви ће вим, или оспо ра ва ју за кључ ке ко је Па
вло вић из во ди. Ре ци мо, про тив те зе о из вор но сти, од но сно вре мен
ском при ма ту жр тве ног об ре да, мо же се по ста ви ти те за по ко јој 
жр тва игра уло гу у чо ве ко вој раз ме ни са све тим, од но сно да је 
чи ни лац јед ног еко ном ског од но са, ко ји се уоп ште по ја вљу је тек 
у раз ви је ни јем об ли ку људ ских за јед ни ца. Та ко ђе, са мо из два ја ње 
сфе ре са крал ног и ди фе рен ци ра ње те сфе ре од оста лих ви до ва 
све та и жи во та зах те ва од ре ђе ни сте пен раз ви је но сти чо ве ко вих 
пред ста ва, те не мо же би ти при ма ран. За што не би смо прет по ста
ви ли да је пр во бит ни об ред био – не жр тва (и то људ ска), не го не ка 
вр ста по хва ле све ту? По ста је ли чо век ре ли ги о зан ка да схва ти да 
је смр тан, или ка да се ра ду је жи во ту? Жр тве ни об ред је, осим то га, 
ису ви ше сло жен да би био на по чет ку; по че так је, ве ро ват ни је, био 
у пе ва њу или пле су као чи стом ис по ља ва њу ви тал но сти. Не бор ба 
про тив смр ти, већ афир ма ци ја жи во та, ко ји има свој по че так и свој 
крај. Иде ја о бе смрт но сти и ње но ве зи ва ње уз пред ста ву оно стра ног 

15 В. М. Ра ду ло вић, нав. текст, 135–138.
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бо жан ског су ре зул та ти ка сни јег раз во ја. Чо ве ков ви до круг је ис
пр ва био сав у гра ни ца ма овог све та, овај свет и овај жи вот би ли 
су пр ви објек ти чо ве ко вог ре ли ги о зног на го на. – На рав но, све ово 
су пу ка на га ђа ња, али она ни су ма ње оправ да на од Па вло ви ће вих.

Што се ти че иде је о умет но сти као су бли ма ци ји жр тве ног 
об ре да, из че га сле ди да се мо же пре по зна ти из ве сна ње го ва по е
ти ка, из гле да да по сто ји сна жни ји при го вор. Ње го ва су шти на је 
у то ме да се при хва ти по сто ја ње тех нич ког, али не и есте тич ког 
аспек та те по е ти ке. Ре гу лар ност, ти пич ни чи ни о ци и про це си жр тве
ног об ре да се не оспо ра ва ју, али се оспо ра ва да у ње му има иче га 
ле пог. Тај об ред је он да тех ни ка ужа са. – Ов де ћу се по слу жи ти 
јед ним оп се жни јим на во дом.

Тврд њом да об ред при но ше ња људ ске жр тве у свом из вор ном 
об ли ку не са др жи го то во ни шта што би мо гло иза зва ти естет ски 
до жи вљај, нај пре ука зу је мо на по зна ти есте тич ки ре до след по ја ва: 
при род но (жи вот но) – естет ско – умет нич ко. Опис по ме ну тог 
об ре да у ет но граф ској ли те ра ту ри, на и ме, по ка зу је да је он, без об зи
ра на це ре мо ни ју ко ја га у од ре ђе ном сми слу оправ да ва, у осно ви 
на си лан по сту пак ли ша ва ња жи во та јед ног људ ског би ћа, ко ји у 
на ма иза зи ва ви ше ре волт не го не ку естет ску емо ци ју. Исто вре ме но, 
по ка зу је се да су не ки дру ги об ре ди, пре све га они ве за ни за при
род не по ја ве и зби ва ња, без људ ске жр тве, не сум њи во до га ђа ји 
ко ји са др же естет ске еле мен те (свад ба, раз ли чи ти об ре ди ве за ни 
за го ди шња до ба).16

На кра ју, за што из вор, или је дан од из во ра умет но сти не би 
био у чо ве ко вој по тре би за укра ша ва њем (ко ја је, опет, у ве зи са 
по тре бом за ма ски ра њем)? Он да се нит ко ја ве зу је са крал но са 
ле пим мо же про ду жи ти у про шлост људ ског ро да бар ко ли ко и 
ве за са крал ног са ужа сним. Пред ра су да чо ве ка но ви јег до ба је да 
ужа сно има ве ћи умет нич ки по тен ци јал од ле пог.

Тре ћи ни во мо гу ћих при го во ра Па вло ви ће вим схва та њи ма 
жр тве ног об ре да од но сио би се на по је ди нач на ту ма че ња, или де
ло ве ту ма че ња. По што пи ше есеј, а не на уч ну рас пра ву, Па вло вић 
че сто скра ћу је ар гу мен та ци ју, во ди се има ги на ци јом, узи ма као 
чи ње ни цу оно што тек тре ба по твр ди ти... Али баш за то што не 
пи ше на уч ну рас пра ву, не го есеј, ко ји увек пру жа су бјек тив ну 
сли ку пред ме та ко ме се обра ћа, он би мо гао да до пу сти мно ге од 

16 Ми ло слав Шу тић, „При но ше ње људ ске жр тве у еп ском и драм ском 
књи жев ном де лу”, Лед и пла мен, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 
2002, 27.
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из ре че них при го во ра, а да при то ме не угро зи свој пе снич ки про
грам; јер, на пор да се ужи вља ва њем до пре до мо гу ћих пред ста ва 
ар хај ског чо ве ка да је пе снич ке ре зул та те без об зи ра на „исти ни
тост” тих пред ста ва; осим то га, из не ти при го во ри не мо гу да до
ка жу ни њи хо ву „не и сти ни тост”.

Још је дан раз лог оправ да ва це ли ну Па вло ви ће ве ин тер пре
та ци је жр тве ног об ре да. Она је нео п хо дан и ве о ма ва жан ко рак у 
из во ђе њу про гра ма кул тур не син те зе. Ако је апо ка лип тич ко зби
ва ње за вр ше так епо хал ног об у хва та те син те зе, он да је њен по че
так у жр тве ном об ре ду. По на вља ју ћи у свом књи жев ном де лу нај
и стак ну ти је ета пе у раз во ју чо ве ко ве ду хов но сти, Па вло ви ћу је 
би ло по треб но да за хва ти и у сам по че так. У оба по чет ка. 




