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ЂОР ЂЕ ДЕ СПИЋ

ПА ВЛО ВИ ЋЕВ ЕСЕЈ  
О ЈО ВА НУ ДУ ЧИ ЋУ

Мо жда ће по не ком чи та о цу тврд ња ко ја сле ди за зву ча ти то ном 
ис кљу чи во сти, али у кон тек сту срп ске књи жев но сти ве ро ват но 
не ма ни ко га ко је та ко убе дљи во и кон цеп циј ски пре да но при шао 
из у ча ва њу и вред но ва њу на ше пе снич ке и кул тур не тра ди ци је, и 
ње ном од ре ђи ва њу пре ма европ ској и свет ској кул тур ној и ду хов
ној ба шти ни, као што је то сво јим кри тич коесе ји стич ким опу сом 
учи нио Ми о драг Па вло вић. Осим што есе ји о срп ским пе сни ци ма1 
и огле ди о усме ној по е зи ји и ста рој срп ској књи жев но сти2 с књи жев
но и сто риј ског аспек та да нас пред ста вља ју за си гур но нај зна чај ни ји 
део тог опу са, они исто та ко пред ста вља ју и ау то ро ву сво је вре ме
ну те жњу да ар ти ку ли ше но во по е тич коесте тич ко ви ђе ње срп ске 
књи жев не тра ди ци је, као и да дâ вла сти ти вред но сни суд о њој. Tо 
ви ђе ње срп ске тра ди ци је, да то кроз ви ше де це ниј ско есе ји стич ко 
прег ну ће, Па вло вић ће ис пи си ва ти за јед но са ан то ло ги чар ским 
по ду хва ти ма,3 што све у куп но пред ста вља је дин ствен при мер од
го вор ног про ми шља ња и об у хва та ња срп ског књи жев ног, пр вен
стве но пе снич ког на сле ђа. 

Но, осим овог, мо гло би се ре ћи и сре ди шњег де ла Па вло ви
ће ве есе ји сти ке, од из у зет не ва жно сти су и она ње го ва усме ре ња 
ко ја се ба ве те о риј ским про ми шља њем књи жев но сти,4 по том она 

1 Ро ко ви по е зи је, СКЗ, Бе о град 1958; Осам пе сни ка, Про све та, Бе о град 
1964; По е зи ја и кул ту ра, Но лит, Бе о град 1974; Ни шти те љи и свад ба ри, БИГЗ, 
Бе о град 1979; Есе ји о срп ским пе сни ци ма, „Вук Ка ра џић”, Бе о град 1981.

2 Oгледи о на род ној и ста рој срп ској по е зи ји, СКЗ, Бе о град 1993.
3 Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1964; 

Ан то ло ги ја лир ске на род не по е зи је, „Вук Ка ра џић”, Бе о град 1982.
4 Ро ко ви по е зи је, СКЗ, Бе о град 1958; Днев ник пе не, Сло во љуб ве, Бе о град 

1972; По е ти ка мо дер ног, Гра фос, Бе о град 1978.
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ко ја за хва та ју ан тро по ло шки про стор и број не кул тур не и ду хов не 
фе но ме не,5 по пут ми та, жр тве, бо га, хра ма, али исто та ко и она ко ја 
се ба ве ту ма че њем де ла из свет ске ли те ра ту ре.6 Та кав ра спон про
бле ма при да је Па вло ви ће вом есе ји стич ком опу су ону им по зант ну 
те мат ску ши ри ну ко ја у та квом об ли ку ни је за бе ле же на ни код 
јед ног дру гог на шег есе ји сте – а има ли смо их мно го истин ски 
вр хун ских, од Јо ва на Скер ли ћа, Бог да на и Па вла По по ви ћа, Иси
до ре Се ку лић, Ми ла на Ка ша ни на и Ста ни сла ва Ви на ве ра, до Зо
ра на Ми ши ћа и Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за, Сре те на Ма ри ћа, 
Јо ва на Хри сти ћа и Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, да по ме не мо са мо не ка 
име на. 

Ме ђу тим, не ма ње им пре си ван од овог те мат ског ра спо на 
је сте сам кри тич коесе ји стич ки по сту пак Ми о дра га Па вло ви ћа, 
у ко јем се огле да на сто ја ње да се де ло увек про ми сли кроз ње го во 
фор мал носа др жај но је дин ство, да се уо че ни чво ри шни про бле ми 
ар гу мен то ва но раш чи та ју, да се утвр ди по е тич коесте тич ка при
ро да де ла, да се оно увек књи жев но и сто риј ски кон тек сту а ли зу је, 
ком па ра тив но са гле да, дру штве но и тра ди циј ски уо кви ри, те на
гла се на ци о нал на и европ ска, кул тур на и ду хов на стру ја ња ко ја 
се у ње му су сти чу. Због то га ње го ви есе ји ва же као при мер те мељ
ног и ком пе тент ног са гле да ва ња на ше књи жев не тра ди ци је, и ау тен
тич ног и про ниц љи вог ту ма че ња и вред но ва ња срп ске по е зи је.

Осим сред њо ве ков не и усме не ли ри ке, Па вло вић ће пи са ти 
и о срп ским кла си ци сти ма, ро ман ти ча ри ма, о пар на сов ци ма и сим
бо ли сти ма, пи са ће о пе сни ци ма аван гар де, али и о по сле рат ној 
срп ској по е зи ји. Пи са ће о свим ве ли ким пе снич ким име ни ма на
ше мо дер не. У окви ру про у ча ва ња срп ске по е зи је он ће свој пр ви 
есеј – из у зе тан, ве ро ват но и нај о бим ни ји – на пи са ти о Вла ди сла ву 
Пет ко ви ћу Ди су, и то са сво јих 28 го ди на. Пи сао је о Алек си Шан
ти ћу, Ми ла ну Ра ки ћу, Си ми Пан ду ро ви ћу, Ми лу ти ну Бо ји ћу и, 
на рав но, о Јо ва ну Ду чи ћу.

* * *

Па вло ви ћев есеј о Јо ва ну Ду чи ћу мо жда по нај пре тре ба са гле
да ва ти у кон тек сту ње го ве Ан то ло ги је срп ског пе сни штва. У њој 
осим Вас ка По пе нај и стак ну ти ја ме ста за у зи ма ју Мом чи ло На ста
си је вић и упра во Ду чић. Но, да би сам из бор био ва лид ни ји, по
жељ ни је је да иде уз оп шир ни ју и за сно ва ни ју књи жев но и сто риј ску 

5 При род ни об лик и лик, Но лит, Бе о град 1984; По е ти ка жр тве ног об ре да, 
Но лит, Бе о град 1987; Го вор о Ни чем, Гра ди на, Ниш 1989; Храм и пре о бра же ње, 
Сфаирос, Бе о град 1989.

6 Чи та ње за ми шље ног, Брат ствоје дин ство, Но ви Сад 1990.
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и вред но сну ар гу мен та ци ју, а бу ду ћи да сам оквир и обим јед ног 
ан то ло гиј ског пред го во ра у тој свр си не мо же би ти до во љан, при
род но је оче ки ва ти, по себ но од та ко од го вор ног ту ма ча ка кав је 
Па вло вић, од ре ђе ну тек сту ал ну до пу ну. Оту да ње го ве есе је по
све ће не срп ским пе сни ци ма тре ба раз у ме ти и као на пор ка јед ној 
вр сти ши ре ња тог пред го во ра, по себ но ка да су у пи та њу пе сни ци 
ко ји су по за сту пље но сти нај ви ше оце ње ни. Док је за По пу већ 
имао есеј ко јим оправ да ва ње го во свр ста ва ње у ан то ло ги ју,7 прет
по ста вља мо да је Па вло вић с пра вом сма трао да су му и за На ста
си је ви ћа и Ду чи ћа по треб ни те мељ ни ји тек сто ви, те оба ис пи су је 
не по сред но пред об ја вљи ва ње ан то ло ги је, о На ста си је ви ћу 1963, 
а о Ду чи ћу 1963–1964. го ди не. Иа ко се на ову игру го ди на мо же 
гле да ти и као на слу чај ну по ду дар ност, сма тра мо да су, с об зи ром 
на озбиљ ну и те мељ ну при пре му Ан то ло ги је и ау то ро ву књи жев
но и сто риј ску свест о по тен ци јал ној сна зи ње ног про це њи ва ња 
срп ске пе снич ке тра ди ци је, ови есе ји би ли ну жан из раз Па вло ви
ће ве ан то ло ги чар ске од го вор но сти.

Са аспек та при сту па по е зи ји Јо ва на Ду чи ћа, књи жев но и сто
риј ског кон тек сту а ли зо ва ња, опи са по е тич ких осо би на и ту ма че ња 
мо тив скоте мат ских ци клу са, овај есеј се по кон зи стент но сти не 
раз ли ку је мно го од дру гих Па вло ви ће вих есе ја по све ће них по е зи ји. 
Он, ме ђу тим, ипак но си јед ну спе ци фич ну ре цеп циј ску те жи ну. 
Иван Не гри шо рац у сво јој од лич ној сту ди ји Лир ска ау ра Јо ва на 
Ду чи ћа, у ко јој се те мељ но и убе дљи во ба ви Ду чи ће вим пе снич ким 
опу сом, ис ти че да по сто ји при ме тан ра спон осци ла ци ја кри тич ких 
оце на Ду чи ћа, те да ће „кључ ну уло гу у ре ва ло ри за ци ји Ду чи ће вог 
де ла има ти ан то ло ги чар и кри ти чар Ми о драг Па вло вић”.8 Та ко ђе, 
Не гри шо рац с пра вом ис ти че да је „из у зет но зна чај но, чак и у сим
бо лич ком сми слу, што је тим про це си ма кључ ни до при нос дао је дан 
од сре ди шњих ју на ка срп ског пе снич ког мо дер ни зма, Ми о драг 
Па вло вић”.9 

Упра во са том све шћу о нео п ход но сти но вог чи та ња и аде
кват но ар ти ку ли са ног вред но ва ња Па вло вић и за по чи ње свој есеј 
„Јо ван Ду чић, да нас”. И од мах на по чет ку он по ка зу је пра ву ме ру 
раз у ме ва ња не са мо раз во ја књи жев но сти већ и оба ве зних ме на у 
ре цеп ци ји књи жев но сти. Ни је дан пе сник ни ти ијед но де ло не мо гу 
има ти не про мен љи ву вред ност јер она увек за ви си од но вих 
ре цеп циј ских хо ри зо на та, од но сно чи та лач ких и кри ти чар ских 

7 Есеј „Од ка ме на до све та”, из 1958. го ди не, об ја вљен је исте го ди не у 
окви ру Ро ко ва по е зи је. 

8 Иван Не гри шо рац, Лир ска ау ра Јо ва на Ду чи ћа, За вод за уџ бе ни ке, Бео
град 2009, 46.

9 Исто, 61.
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ге не ра ци ја. Сто га се осци ла ци је у ре цеп ци ји10 мо гу и раз у ме ти, 
али Па вло вић сма тра да је до шло вре ме да се као део кри тич ке 
јав но сти ја сно од ре ди пре ма вред но сти Ду чи ће ве по е зи је:

Мо же мо од мах ре ћи да нам да нас углав ном из гле да нео прав
дан пре зир ко јем је Ду чић из ве сно вре ме био из ло жен: тај пре зир 
је био ра зу мљив, књи жев но и сто риј ски чак у јед ном тре нут ку и 
ну жан, али нам се да нас чи ни ипак да Ду чић спа да у не ко ли ко 
нај бо љих пе сни ка ово га је зи ка,11

док ће не што ка сни је свој за да так, и за да так сва ке са вре ме не кри
ти ке, до дат но обра зло жи ти и пре ци зи ра ти:

Про ме на кри тич ког при ла за по е зи ји од јед ног вре ме на до 
дру гог, не ми нов на је. Ми не мо же мо да нас по сма тра ти по е зи ју с 
по чет ка два де се тог ве ка она ко ка ко је она са ма се бе по сма тра ла, и 
она ко ка ко су је ме ри ли кри ти ча ри – ње ни са вре ме ни ци (...) мо ра
мо би ти све сни да се наш при лаз тој и сва кој дру гој вр сти по е зи је 
ме ња уко ли ко је по ра сло на ше ис ку ство по е зи је.12

Он при ме ћу је и па ра докс ка да је у пи та њу ре цеп ци ја Ду чи
ће ве по е зи је. Док су у дру гим књи жев но сти ма ро ман ти чар ски 
пе сни ци углав ном би ли „ве ли ки ли ри ча ри и пе сни ци на ци је, а 
сим бо ли сти ње ни екс цен трич ни или лук су зни си но ви”,13 Ду чић 
као сим бо ли ста пре ва зи ла зи на ше ро ман ти ча ре (из у зев Ко сти ћа). 
Та ко ђе, Па вло вић се већ на пр вим стра ни ца ма свог есе ја ја сно су
пр от ста вља ре ла ти ви зо ва њу Ду чи ће вог пе сни штва ко је га упо ре
ђу је са дру го ра зред ним фран цу ским пе сни ци ма оно га вре ме на.14 
Сто га на сто ји ар гу мен то ва но да по ста ви ства ри на сво је ме сто, 
од но сно да Ду чи ће ве по е тич ке спе ци фич но сти вер но књи жев но
и сто риј ски од ре ди. Ау тор не пре ста но има на уму зна чај схва та ња 

10 Сту ди ја Ива на Не гри шор ца до но си ве ро ват но нај пот пу ни ји пре глед 
ре цеп ци је Ду чи ће вог пе сни штва, би ло у до ме ну књи жев не кри ти ке, би ло на 
ни воу оце на ан то ло ги ча ра.

11 Ми о драг Па вло вић, Есе ји о срп ским пе сни ци ма, Про све та, Бе о град 
2000, 129.

12 Исто, 169. У том сми слу вре ди на гла си ти да на ве де на сту ди ја Ива на 
Не гри шо р ца, ве ро ват но у но ви је вре ме је дан од нај о бу хват ни јих и нај о збиљ ни
јих при ме ра про у ча ва ња Ду чи ће ве по е зи је, ну ди осо бен пе чат ре цеп циј ског 
сен зи би ли те та упра во у окви ру раз во ја срп ске по е зи је и кри ти ке дру ге по ло
ви не 20. и по чет ка 21. ве ка. 

13 Исто, 130.
14 На не ке од њих, по пут Ал бе ра Са ме на, Хе ре ди ју, Си лиПри до ма и Ан ри

ја де Ре њи јеа, скре ће па жњу још То дор Ма ној ло вић 1924. го ди не (То дор Ма ној
ло вић, Осно ве и раз вој мо дер не по е зи је, „Филип Вишњић”, Београд 1987, 257). 
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то ка срп ске по е зи је и књи жев но сти уоп ште, ко ји је у том вре ме ну 
мо рао под ра зу ме ва ти од ре ђе не ну жно сти сво га раз во ја. По ње му 
срп ска по е зи ја још ни је би ла спрем на за по е тич ки глас јед но га 
Рем боа, Ма лар меа или Ло тре а мо на, по себ но у вре ме ну у ко јем су 
се „тра го ви ро ман ти зма, ове шта лог и им бе цил ног, још ву кли по 
на шим ча со пи си ма”.15 Ко ло кви јал ни пе снич ки иди ом јед ног Рем
боа не би имао сми сла у Ду чи ће вом вре ме ну, у ко јем, по себ но у 
19. ве ку, на ша по е зи ја ни је би ла још „до сти гла сво ју пи сме ну нор
ма тив ност”. Оту да су по ње му на па ди на Ду чи ћа не пра вед ни и 
нео прав да ни, јер је Ду чи ће ва пе снич ка по ја ва про из вод на ших 
кул тур но и сто риј ских окол но сти за ко је пе сник не мо же би ти од
го во ран. Но, с дру ге стра не, Па вло вић по ста вља пи та ње ко јим на 
сва ку да љу рас пра ву на те му по е тич ких из бо ра ста вља по ен ти ра
ју ћу тач ку:

Ка да ни фран цу ској кул тур ној јав но сти то га вре ме на ни је 
сме та ло да Си лиПри до ма сма тра за ве ли ког пе сни ка, и Са ме на за 
круп но пе снич ко име, тој јав но сти, нај зад, ко ја је од не го ва ла и са
мог Рем боа и Бо дле ра, за што би Ду чић ко ји је про вео не ко ли ко 
го ди на у сфе ри фран цу ске књи жев но сти мо рао да има бо љи укус 
не го са ми фран цу ски ака де ми ци и про фе со ри књи жев но сти?16

И ма да је са гла сан са ста во ви ма ко ји при го ва ра ју Ду чи ћу у 
по гле ду са др жај них мањ ка во сти, по себ но по пи та њу сно би зма и 
јев ти ног мон ден ства,17 Па вло вић од ба цу је мо гућ ност дис ква ли
фи ко ва ња Ду чи ће ве по е зи је, и то по себ но оних ни зо ва ње го вих 
пе са ма ко је од ли ку ју из вр сни са др жај ни ква ли те ти. И ма да га сма
тра за јед ног од на ших нај бо љих пе сни ка, ау тор је пре ма Ду чи ћу 
ве о ма строг, али ар гу мен то ва но строг. 

Ка да су у пи та њу Ду чи ће ви те мат ски ци клу си, он их са гле да
ва кроз че ти ри це ли не: исто риј ске пе сме, љу бав не, оне о при ро ди 
и ми са о не, на гла ша ва ју ћи да ни је пе вао о са вре ме ном жи во ту, мо
дер ној исто ри ји, на род ној кул тур ној тра ди ци ји и бал кан ском тлу.18 

15 Есе ји о срп ским пе сни ци ма, 132.
16 Исто, 132–133.
17 Исто, 134.
18 Исто, 135. Упо ре ди Ка ша ни но во ви ђе ње: „У ње го вом ми шље њу и осе

ћа њу не ма ни чег од Сред ње Евро пе, из ко је су из и шли на ши ро ман ти ча ри, ни ти 
иче га од Ру си је, у ко ју су гле да ли на ши ре али сти кра јем про шлог ве ка. Бли жи 
Ри му но Ви зан ту, Фран цу зи ма но Ру си ма, па ган ству но хри шћан ству, Јо ван Ду
чић је из ра зи то ме ди те ран ски чо век ла тин ске кул ту ре. Као да ни је пра во сла вља
нин, трај но се за но сио ве ли чи ном исто ри је ка то лич ког све та. Не са мо да су све
ти те љи ко је он по ми ње у сво јим пу то пи си ма сви од ре да ка то лич ки, не го и све 
што зна о хри шћан ској ве ри он зна од Ла ти на” (Ми лан Ка ша нин, Суд би не и љу ди, 
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2004, 227).
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У осно ви ова квог раз ма тра ња осе ћа ју се из ве сне Па вло ви ће ве 
по е тич ке прет по став ке. На и ме, он је до та да у сво јој по е зи ји те
ма ти зо вао мо дер ну исто ри ју, по себ но у пр ве две пе снич ке књи ге, 
са вре ме ни жи вот не што сла би је, док ће на род ну кул тур ну тра ди
ци ју те ма ти зо ва ти тек у бу ду ћем ства ра њу. Шта ви ше, док ис пи
су је ове стра ни це он је, мо гу ће, већ про жет од ре ђе ним иде ја ма 
ко је ће по ет ски ар ти ку ли са ти у Ве ли кој ски ти ји, сво јој на ред ној 
књи зи, у ко јој ће не ке од ових аспе ка та на пр вом ме сту ис ка за ти, 
за јед но са оним про сто ром исто риј ског на сле ђа. 

Пре ма исто риј ским и љу бав ним пе сма ма код Ду чи ћа Па вло вић 
не ма ви со ко ми шље ње. Сма тра их „нај ма ње до брим” и „сла би јим 
де лом ње го вог опу са”,19 би ло за то што (као исто риј ске) „не пре
ва зи ла зе оквир за ба ве и де ко ра ци је”, би ло због то га што су (као 
љу бав не) по вр шне и ма ни ри стич ке, али по нај пре за то јер не ана
ли зи ра ју „об ли ке са вре ме не љу ба ви, ни ти бе ле же мо дер но кре та
ње љу бав ног осе ћа ња”,20 што ће, ре ци мо, код Ра ки ћа упра во хва
ли ти. Је ди не ус пе ле, „пр во ра зред не” љу бав не пе сме су му „Пе сма 
су то на” и „Пе сма ти ши не”, и по пи та њу љу бав не по е зи је Па вло вић 
је из ри чит:

По ред оп штих ква ли те та Ду чи ће ве по е зи је зре лог раз до бља, 
љу бав не пе сме су кр ца те гре си ма. То су је дан пут сте ре о ти пи је 
ве штач ки бо ле шљи ве, сен ти мен тал не, су зне ат мос фе ре, за тим по
ми ња ње бо ле сти, ту ге, се те, ја да, бо ла, ко је се ре ђа ју јед на за дру
гом и по ста ју ре чи та ко из ли за ног сми сла да се сло бод но мо гу уза
јам но за ме ни ти. Ве ћи на тих пе са ма чи не сен ти мен тал ни бре ви јар, 
она кав ка кав би же не во ле ле да га му шкар ци во де, бре ви јар у ко ме су 
кључ не ре чи: ср це, су зе, вре ме, сре ћа, слут ње, где се на ла зе и ова
кви псе у доп си хо ло шки опи си као „мр зи бол но, јер љу би очај но”.21

И зби ља, ово Па вло ви ће во гле ди ште ско ро пе де сет го ди на 
ка сни је го то во да не гу би на сво јој по у зда но сти. По гле да мо ли не ке 
пе сме из овог ци клу са („Мо ја љу бав”, „По след ња пе сму”, Пе сма 
љу ба ви”) при ме ти ће мо и из ове вре мен ске пе р спек ти ве пре ви сок 
сте пен ар ти фи ци јел но сти и по но вљи во сти ко ји ву че у мо но то ни ју. 
Па вло вић сво ју оце ну да је на тра гу ан гло сак сон ске но ве кри ти ке 
и Ели о то вог схва та ња де пер со на ли зо ва не по е зи је, не пре по зна ју ћи 
код Ду чи ћа у до вољ ној ме ри те жњу ка по ступ ку об ли ко ва ња и 
по сре до ва ња умет нич ке емо ци је, већ из раз не че га што ни је но ва 

19 Исто, 136.
20 Исто. Иван Не гри шо рац ис по љи ће ипак од ре ђе не ре зер ве пре ма овим 

Па вло ви ће вим оце на ма (ви ди: Лир ска ау ра Јо ва на Ду чи ћа, 192).
21 Исто, 138.
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сло же ни ца не го је, ре кли би смо, бле да ва ри ја ци ја за да те по чет не 
лич не емо ци је, емо ци је ко ја же ли да се до пад не.

Па вло вић ће, ме ђу тим, де таљ ни ји и из да шни ји би ти у по хва
ла ма на ра чун Ду чи ће вих ми са о них и пе са ма о при ро ди,22 и у 
ова квом вред но сном жан ров ском из два ја њу пре по зна је се уплив 
по е тич ких срод но сти. Без ма ло це ло куп на Па вло ви ће ва по е зи ја 
ре флек сив не је при ро де и из гра ђе на је на осно ва ма де пер со на ли
зо ва ног пе снич ког по ступ ка. Оту да сва ко убла жа ва ње су бјек тив
ног и не по сред ног из ра жа ва ња емо ци је на ра чун објек ти ви за ци је 
пе снич ког по ступ ка за Па вло ви ћа пред ста вља им пе ра тив мо дер
ног ства ра ња, и то он оче ку је од пе сни ка два де се тог ве ка, али ће, 
та ко ђе, зна ти да то пре по зна и ис так не као по е тич ки ан ти ци пи ра
ју ћу вред ност и код Јо ва на Гр чи ћа Ми лен ка, пе сни ка де вет на е стог 
ве ка, и то у ње го вој пе сми „Пла нин ска сли ка”, на при мер. Оту да 
су за ње га Ду чи ће ве „Ју тар ње пе сме”, „Ве чер ње пе сме” и „Сун ча не 
пе сме” ци клу си у ко ји ма је:

... на ша по е зи ја до сти гла је дан од сво јих вр ху на ца. Сва осе тљи
вост Ду чи ће ва за при зо ре у при ро ди, за кре та ње у њој, уз сву јед
но став ну пла стич ност и екс пло зив ну хар мо ни ју ње го вог сти ха, 
ов де су сје ди ње ни са мак си му мом ње го вих ствар них ми са о них 
мо гућ но сти. Овај, да га та ко на зо ве мо, тре ћи сту пањ Ду чи ће вих 
пе са ма, по но во је објек ти ван, без при су ства пе снич ког су бјек та... 
Као до бар пе сник и не по ку ша ва да се „не по сред но” из ра зи, не го 
свој до жи вљај раз ви ја до ми са о них су шти на и по јав них ко ре ла та 
ко је сла же у вир ту о зне ком по зи ци је.23

Па вло вић ов де мо дер ност и убе дљи вост Ду чи ће вог по ступ ка 
под вла чи ис ти ца њем упо тре бе по јав них ко ре ла та, или „објек тив
них ко ре ла ти ва” у Ели о то вој тер ми но ло ги ји, по мо ћу ко јих пе сма 
нај пре тре ба да су ге ри ше умет нич ку емо ци ју. Он ма ње це ни сти
хо ве ко ји у се би има ју тра го ве ис по вед не ли ри ке и осла ња ју се на 
ро ман ти чар ски по сту пак, већ од пе сме тра жи де пер со на ли за ци ју 
ко ју мо дер ној по е зи ји у на сле ђе ме ђу пр ви ма оста вља Бо длер. 
Оту да Па вло вић мно го сво је ана ли тич ке па жње по све ћу је Ду чи
ће вим пе сма ма о при ро ди, по ка зу ју ћи сво ју спо соб ност да пре по зна 

22 Но, Па вло вић ће и у овом кру гу пе са ма зна ти да на гла си мањ ка во сти 
по ступ ка, пре по зна ју ћи по ет ске сте ре о ти пе, на ив но сти и ма ни ри стич ку из ве
шта че ност: „Ру же код Ду чи ћа пре че сто уми ру, и у том уми ра њу пот пу но су 
по бле де ле, не са мо као цве ће не го и као сли ка” (138).

23 Исто, 141. У том сми слу, ва ља ис та ћи и ја сно Не гри шор че во од ре ђе ње 
пре ма овом сло ју Ду чи ће ве по е зи је: „При ро да, а не исто ри ја, је сте оно што 
при мар но иза зи ва пе сни ков та ле нат и на шта он мно го успе шни је од го ва ра” 
(Лир ска ау ра Јо ва на Ду чи ћа, 231).
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од раз мо дер ног пе снич ког по ступ ка, јед на ко као и да уо чи естет
ске ни јан се фи них пре пли та ња на ту рал них и ре флек сив них сло
је ва. При том, ау тор раз ма тра и стил скоти по ло шка по зи ци о ни ра ња 
Ду чи ће ве по е зи је, пре по зна ју ћи раз вој од пар на сов ске шко ле и 
сим бо ли зма ка оном што име ну је пост сим бо ли стич ким стру ја ма, 
ко ји ма при па да ју и На ста си је вић и Ми лан Де ди нац.24 У том сми
слу, Па вло вић оправ да но сма тра да Ду чи ће ва ве ли чи на из би ја 
упра во он да кад у ства ра лач ком по гле ду кре не с пре ва зи ла же њем 
пар на сосим бо ли стич ке по е ти ке, кад пре ста је да бу де тек „до бар 
след бе ник фран цу ских учи те ља по е зи је, пар на со ва ца и сим бо ли
ста, а по нај ви ше оних ко ји су се на шли из ме ђу њих, ко ри сте ћи 
ис ку ства обе ју шко ла, као што су би ли Си лиПри дом и Ан дри де 
Ре ње”.25 По Па вло ви ћу Ду чи ћа упра во ка сни ји пе ри од ње го вог 
ства ра ња до во ди у ред пе сни ка по пут Бло ка и Па стер на ка, Рил кеа 
и Ште фа на Ге о р геа, Ва ле ри ја и ка сног Јеј тса, сма тра ју ћи да „сва
ког пе сни ка тре ба књи жев но и сто риј ски рас по ре ђи ва ти и оце њи
ва ти пре ма нај бо љем де лу ње го вог ства ра ла штва”.26 И ту ау тор 
из но си је дан не до ста так ка да је у пи та њу ре цеп ци ја Ду чи ће ве 
по е зи је, не до ста так ко ји он овим есе јем и ан то ло ги чар ским пе ча
том на сто ји да ис пра ви:

Ду чић је имао ту не сре ћу да је у на шој ли те ра ту ри ра но био 
сла ван, и ра но био оце њен, а кри ти ча ри би ли ине рт ни да на осно ву 
ње го вог по зни јег ства ра ња ре ви ди ра ју сво је ра ни је оце не о ње му. 
Та ко су зна чај не Ду чи ће ве по зни је пе сме оста ле у сен ци ње го вог 
ства ра лач ког пе ри о да пре Пр вог свет ског ра та, као да се ни је има
ло шта до да ти. Отуд и чи тав пе ри од пра ве зре ло сти пе сни ко ве 
на про сто у на шој кри ти ци ни је кон ста то ван или ни је под ву чен.27

Но, осим књи жев но и сто риј ског кон тек сту а ли зо ва ња, де фи
ни са ња по е тич коестет ских осо бе но сти и от кри ва ња се ман тич ког 
и емо ци о нал ног по тен ци ја ла Ду чи ће ве по е зи је, ва жан део овог 
тек ста од но си се и на ње ну од бра ну од оп ту жби да је пла ги јат, а 
сам њен ау тор ими та тор. Па вло ви ће ва апо ло ге ти ка Ду чи ће вог 
пе сни штва, осим што је бит на са ста но ви шта но вог и пот пу ни јег 
књи жев но и сто риј ског вред но ва ња, зна чај на је и за то што у срп ској 
кри тич коте о риј ској ми сли об на вља, или пак у њу уно си, свест о 
ра зли ци из ме ђу узо ра и ути ца ја, с јед не, и пла ги ја та, с дру ге стра не. 
Ово је ва жна по е тич коте о риј ска тач ка за Па вло ви ћа, и за њу је и 

24 Исто, 150.
25 Исто, 148.
26 Исто, 149.
27 Исто.
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он сам лич но ства ра лач ки за ин те ре со ван јер је ње гов кон цепт пое
зи је и уоп ште схва та ња књи жев но сти из гра ђен упра во на при хва
та њу књи жев ног на сле ђа као под сти цај ног тла за пе снич ко ства ра ње. 
У том сми слу, ни смо си гур ни да по овом пи та њу по сто ји мо гућ ност 
да се не ке де кон струк циј ске/пси хо а на ли тич ке по став ке о књи жев
ним ути ца ји ма кроз ре ви зи о ни стич ко чи та ње мо гу при ме ни ти на 
„слу чај Па вло вић”. Ту пр вен стве но има мо у ви ду те о риј ски по ку
шај Ха рол да Блу ма и ње го во пси хо а на ли тич ко опи си ва ње књи
жев ноисто риј ског про це са по мо ћу еди пов ске схе ме, од но сно кроз 
пси хо ма хи ју из ме ђу пре да ка и по то ма ка. Та ква сме ла схва та ња 
овај ау тор из но си у сво јој Ан ти те тич кој кри ти ци,28 сма тра ју ћи 
да пе сник из стра ха да не пот пад не под ути цај сво га прет ход ни ка 
сво је чи та ње за сни ва на „по гре шном раз у ме ва њу” (mi sre a ding). 
Ово ис ти че мо не за то што сма тра мо да Па вло вић сво ја чи та ња 
гра ди на „ис прав ном” раз у ме ва њу (а сма тра мо), већ за то што у 
осно ва ма ње го вог схва та ња књи жев но сти сто ји оба ве зу ју ће и не
ми нов но осла ња ње на књи жев но на сле ђе. Да кле, за да так пе сни ка 
ни је да бе жи од сво јих прет ход ни ка, већ на про тив, да бе же ћи од 
сво је „лич но сти”, ка ко то Ели от де фи ни ше а Па вло вић при хва та, 
не пре кид но раз ви ја свест о про шло сти, од но сно књи жев ној тра ди
ци ји. То не са мо да су два ди ја ме трал но су прот на кон цеп та раз у
ме ва ња књи жев но и сто риј ског раз во ја, већ се Па вло ви ће ва есе ји
стич ка и пе снич ка прак са сво јим до ме ти ма на ме ћу као убе дљи ва 
пи та ња за одр жи вост Блу мо ве те о риј ске по став ке.

Тај ели о тов ски кон цепт од но са пе сни ка пре ма тра ди ци ји има
нент но ће обе ле жи ти Па вло ви ћев пе снич ки опус од са мог по чет ка, 
док ће се у сво јој есе ји сти ци он за ње га и екс пли цит но за ла га ти. 
Оту да ни је мо гао пре ћу та ти алу зи је на Ду чи ћа као пла ги ја то ра 
из нај ма ње два раз ло га: јер Ду чић то ни је био, и јер је у ње му пре
по знао не ко га ко ће, по чев ши од од ре ђе не тра ди ци је и пе снич ки 
се из гра ђу ју ћи по сред ством раз ли чи тих ути ца ја, у јед ном мо мен
ту пре ва зи ћи сво је уз о ре, што је за Па вло ви ћа са свим ја сан знак 
ви со ке умет нич ке вред но сти. Сто га ће ком па ра тив ном ме то дом, 
и с нај ве ћом усред сре ђе но шћу, пред ста ви ти број не ин тер тек сту
ал не ре ла ци је ко је от кри ва ју бо га ту Ду чи ће ву фран цу ску лек ти ру 
пу ну пар на со ва ца, сим бо ли ста,29 али и ро ман ти ча ра и кла си ци ста 

28 Ха ролд Блум, Ан ти те тич ка кри ти ка, прев. Ма ја Хер ман Се ку лић, 
Сло во љуб ве, Бе о град 1980. Из вор но књи га гла си The An xi ety of In flu en ce, и 
чи ни нам се да би до слов ни ји пре вод на сло ва – Страх од ути ца ја – са аспек та 
те о риј ске иде је ко ја се у њој из но си, би ло да ле ко тач ни је и свр сис ход ни је пре
во ди лач ко ре ше ње.

29 Но, Па вло вић на по ми ње да Ду чић по ње му „са глав ном три ја дом фран цу
ског сим бо ли зма, са Вер ле ном, Рем бо ом и Ма лар ме ом, не ма мно го за јед нич ког” 
(Есе ји о срп ским пе сни ци ма, 154).
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17. ве ка.30 У том сми слу, зби ља су дра го це ни ови по ред бе ни уви ди 
у ко ји ма се ис ти чу и оне оп ште, али и оне ни јан си ра не за јед нич ке 
цр те ко је ау тор пре по зна је у обла сти фор ме, је зич костил ске из
ра жај но сти, естет ских и те мат скоидеј них ка рак те ри сти ка из ме ђу 
на шег и чи та вог ни за фран цу ских и не мач ких пе сни ка. Та ко Па вло
вић из два ја: Ал бе ра Са ме на, „мај сто ра не жне са ња ри је”31; Ан ри ја 
де Ре њеа; Си лиПри до ма, за ко га је пи та ње сре ће као и за Ду чи ћа 
„озби љан фи ло соф ски и пе снич ки про блем”32; Бо дле ра, за ко га га 
ве зу ју „пе сме ти па јед ног сим бо ла”33; Хо сеа Ма ри је де Ере ди је, 
ко јег та ко ђе од ли ку је круг објек тив них пе са ма о при ро ди34; Те о
фи ла Го тјеа, ко ји га ји ми сте ри о зне, сим бо ли стич ке ко ре спон ден
ци је у од но су пе сни ка и при ро де35; Вик то ра Игоа, по пе сма ма о 
при ро ди и пе снич кој ре то ри ци36; Ште фа на Ге о р геа, по пи та њу 
про бра ног је зи ка и стро ге фор ме37; Тра кла и Рил кеа, по стил ском 
еле мен ту им пре си о ни зма ко ји упу ћу је на па ра ле ли зам у раз во ју 
сли кар ства и ли те ра ту ре.38 Са свим овим на бро ја ним пе сни ци ма, 
али и оним ко је из о ста вља мо у овом пре гле ду, Ду чић је по Па вло
ви ћу имао до дир них та ча ка ви ше по оп штим цр та ма не го у де та љу, 
док су до слов ни је слич но сти сти хов но спо ра дич не, и мо гу би ти 
ре зул тат слич не ин спи ра ци је и стил ског сен зи би ли те та. Тек, он не 
до ла зи до тра го ва пла ги ја тор ства ко је је Ма тош та ко не пре ци зно 
из јед на чио са фе но ме ном узо ра и ути ца ја, че га код Ду чи ћа има, и 
че га по ства ра лач кој ну жно сти мо ра би ти у сва ког пи сца. По сто
је, ме ђу тим, не ке оце не Ду чи ће вог пе сни штва у ко ји ма Па вло вић 
Ма то шу пре ћут но да је за пра во. Оне се у пр вом ре ду од но се на 
пр ву фа зу Ду чи ће вог пе снич ког ства ра ња, у ко јој су пе сме „очи
глед но мон ден скила жне, пре тен ци о зне, на пу де ри са не и на си лу 
сен ти мен тал не, ма да су при том, и то тре ба ре ћи, и ду хо ви те и по 
фор ми го то во бес пре кор не”.39 Ма то ше ва оце на да: 

Све но ви је ње го ве пје сме има ју та ко сли чан шти мунг, та ко иден
тич ну лир ску, пси хич ку си ту а ци ју, да и ни су дру го до мо но то не 

30 Упо ре ди Ка ша ни но во ви ђе ње: „Лу цид ног ин те лек та и буд них чу ла, 
це ре бра лан и ме ди та ти ван пе сник, у ко га не ма осе ћа ња ко је ни је про це ђе но 
кроз си то раз ми шља ња, Јо ван Ду чић је на след ник кла си ча ра, не ро ман ти ча ра” 
(М. Ка ша нин, Суд би не и љу ди, 237).

31 Есе ји о срп ским пе сни ци ма, 155.
32 Исто, 157.
33 Исто, 158.
34 Исто, 159.
35 Исто, 161–162.
36 Исто, 162–163.
37 Исто, 165.
38 Исто, 166.
39 Исто, 135.
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ва ри ја ци је исте те ме. Те ма је та: опис ти ши не, обич но зим ске, ноћ не 
или је се ње, са по ен том: „му зи ка ти ши не”, „ток вре ме на”, ми стич
на кон вер за ци ја ства ри (Ро ден ба ко ва те ма). Те су му пје сме још 
по нај бо ље. Че жња, За што, Бде ње, Ако рд, Па да ње ли шћа, Спа ва ње 
во де, Сат, „*”, по ноћ, Мор ска бр да, Ан тич ки мо тив итд. – све је 
то та ко „исто, са мо ма ло дру га чи је” да ума ра као ре пе ти ци ја исте 
ари је”,40

те она још оштри ја о „Ду чи ће вој не ста ши ци ин вен тив но сти, мо ти
ва, огра ни че но сти има ги на ци је”,41 у не што бла жем ви ду ја ви ће се 
и код Па вло ви ћа, и на то смо већ скре ну ли па жњу. Иа ко су они, 
да кле, са гла сни у вред но ва њу овог аспек та Ду чи ће вих сти хо ва, Ма
то шев текст ипак је огра ни чен не га тив ном ин то на ци јом, као да је 
пре ви ше оног ма ли ци о зног у при сту пу про и за шло из од ре ђе не 
вр сте лич ног ани мо зи те та: „Та шти на је нај вид ни ја цр та ње го вог 
ка рак те ра и о то ме бих мо гао мно го при ча ти”,42 а што спре ча ва 
ау то ра да и она ва ља на ме ста и успе шна ре ше ња пре по зна и на гла
си као та ква. Ре флекс та квог при сту па мо же се ви де ти у бр зо пле том 
за кључ ку да у пе сми „Под не ви ди мо мор ски пеј заж без ика квог 
ар ти стич ког оби љеж ја, под не на мо ру ка ко мо же свак да га за ми
сли”,43 или у од су ству же ље и кон цен тра ци је да се при хва ти ме
та фо ра „све тло сти ло кве” на мор ској по вр ши ни.44

Па вло вић је им пли цит но са гла сан са Ма то шем по пи та њу 
па те ти ке, сен ти мен та ли зма и скло но сти ка уоп шта ва њу, по себ но 
он да кад раз вој пе сме на то не оба ве зу је. Та ко ђе, сто ји му и при
мед ба Ду чи ће ве ола ке скло но сти ка хи пер бо ли за ци ји: „Су ви ше 
че сто се у ње го вим пе сма ма де ша ва ју суд бо но сне ства ри, су ви ше 
че сто су не ки ма ли дрх та ји – пи та ња жи во та и смр ти, че сто и 
пре че сто све уми ре, или има тра ги чан сми сао ко ји ин хе рент ним 
зна че њем сим бо ла ни је оправ дан.”45

Ме ђу тим, по пи та њу је зич костил ског из ра за и вер си фи ка
циј ског пла на Ду чи ће ве по е зи је, Па вло вић, за раз ли ку од Ма то ша, 

40 Ан тун Гу став Ма тош, „Јо ван Ду чић”, у: Књи жев ност из ме ђу два ра та, 
прир. Све тла на Вел марЈан ко вић, Но лит, Бе о град 1972, 31.

41 Исто, 33.
42 Исто, 26. И Ка ша нин та ко ђе го во ри о Ду чи ће вој та шти ни, али то ни

јед ном не ће оста ви ти тра га у ње го вом есе ју о Ду чи ћу, „Уса мље ник”: „Об да рен, 
бо гат, сла ван, леп, он се искре но осе ћао су пер и о ран над љу ди ма, и та ко се јед
но став но по на шао и мир но го во рио као да је то при род но што је он ве ли ки 
пе сник, а дру ги то ни су... Су прот ност при твор ству и над ме но сти, про ла зио је 
кроз жи вот не скри вен, сав у по тре би да се ди ви не чем и да се ње му ди ве” (Суд
би не и љу ди, 225).

43 Исто, 29.
44 Исто, 33.
45 Исто, 172.
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по хва љу је ње го ве син так сич ке струк ту ре и обр те, лек сич ки фонд, 
ла ко ћу по сти за ња и ту жних и ху мор них ефе ка та, као и по ен ти ра
ња на ни воу ком по зи ци о не струк ту ре. За Па вло ви ћа је Ду чи ћев 
од нос пре ма је зи ку ипак био „ли шен слут ње о да љем раз во ју пое
зи је”, пр вен стве но у оном за о кре ту пре ма „кон крет ни јим сли ка ма 
и кон вер за ци о ном је зи ку”, че га ће опет у сме ли јој до зи би ти код 
Ра ки ћа, док је Ду чи ћев два на е сте рац, по ред Бо ји ће вог, иа ко му
зи ком, це зу ром и ка ден цом под се ћа на фран цу ски алек сан дри нац, 
за пра во „је дан но ви, до та да не по сто је ћи стих”. 

Па вло вић се освр ће и на по тен ци јал ну ве зу Ду чи ће ве по е зи је 
и на ше сли кар ске исто ри је. Ту пр вен стве но има на уму сли кар ство 
двор ског жи во та ко је се мо же пре по зна ти у „Ду бро вач ким со не
ти ма”, као и ево ка ци је на на шу сред њо ве ков ну исто ри ју (ко је „ни су 
да ле ко од пла та на Па је Јо ва но ви ћа”) из „Цар ских со не та”.46 Ту је 
још и слич ност са сли ка ма Ко сте Ми ли ће ви ћа и Ми ла на Ми ло
ва но ви ћа, нај пре у пеј за жу и ат мос фе ри, с тим да ове ве зе по на ма 
тре ба схва ти ти тек као пр ве им пре си је и евен ту ал не смер ни це за 
бу ду ће из у ча ва о це Ду чи ће ве пе снич ке сли ков но сти. Но и ова ква, 
ви ше овла шна раз ми шља ња да ју ва жан до при нос чи та њу Ду чи
ће ве по е зи је и све до че о те мељ но сти али и мо дер но сти при сту па 
за ко јим Па вло вић по се же. Та ко ће јед ном ком па ра тив ном са гле
да ва њу Ду чи ћа, нај пре пре ма фран цу ским али и пре ма не мач ким 
пе сни ци ма, ко је је би ло у функ ци ји оспо ра ва ња оп ту жби за пла
ги ја тор ство, ау тор при дру жи ти и вид ин тер ди сци пли нар ног са гле
да ва ња Ду чи ће вих пе са ма, што је за сре ди ну ше зде се тих го ди на 
про шлог сто ле ћа још увек ме то до ло шка рет кост. Оно што се на ма, 
ме ђу тим, по себ но за ни мљи вим чи ни је сте да ова Па вло ви ће ва 
при ка за на зна ти же ља за ин тер ди сци пли нар ним раз ма тра њем ни је 
сти ца јем окол но сти да та – јер са ма Ду чи ће ва по е зи ја та кву вр сту 
иде је по др жа ва, већ је знак Па вло ви ће ве (бу ду ће) ства ра лач ке 
скло но сти да у ли ков ној умет но сти про на ла зи под сти ца је. Оту да 
су ова ње го ва за па жа ња знак ра не ан ти ци па ци је оног пе снич ког 
по ступ ка ко ји ће Па вло ви ћа као пе сни ка кул ту ре – у пра вом сми
слу те ре чи – и ина че обе ле жи ти, а на ро чи то у књи зи Ула зак у 
Кре мо ну (1989). У њој је из ра зи то при су тан ин тер ме ди јал ни по
сту пак ци тат но сти, од но сно ком по зи ци о на струк ту ра пе сме би ва 
са зда на на (ре)ин тер пре та ци ји сли кар ских де ла ко ја, опет, пред
ста вља ју те мат ску ре ми ни сцен ци ју или алу зи ју на ан тич ке и би
блиј ске ми то ве, на шта смо у По ре клу пе сме47 пот пу ни је скре ну ли 
па жњу.

46 Исто, 166.
47 Ви ди: Ђор ђе Де спић, По ре кло пе сме, Аго ра, Зре ња нин 2008.
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Па вло ви ћев при ступ Ду чи ће вом опу су осла ња се на оно што 
Ре не Ве лек и Остин Во рен под ра зу ме ва ју под пер спек ти ви змом 
у књи жев но и сто риј ском са гле да ва њу и оце њи ва њу умет нич ког 
де ла. Де ло је по њи ма веч но јер има не ки свој иден ти тет, али је и 
исто риј ско јер тр пи раз не про ме не у про ла ску кроз исто ри ју. Чи ни 
се да се упра во та свест о по сто ја њу јед не по е зи је ко ја се раз ви ја 
и ме ња, и чи ја се раз до бља мо гу упо ре ђи ва ти, за јед но са све шћу о 
про ме ни књи жев ног и чи та лач ког сен зи би ли те та, на ла зи у осно ви 
Па вло ви ће вог (пре)вред но ва ња Ду чи ће ве по е зи је.




