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К РИ Т И К А

ЛИР СКОРЕ ФЛЕК СИВ НИ ПО УЧ НИК

Дра ган Дра гој ло вић, Ле стве па три јар ха Па вла, Про све та, Бе о град 2016

На кон чи та вог ни за од пре ко два де сет пе снич ких књи га, од ко јих 
су не ке би ле са из ра зи том ду хов ном, ре ли гиј ском ди мен зи јом зна че ња, 
Дра ган Дра гој ло вић је на чи нио и збир ку пе са ма те мат ски за о ку пље них 
жи во том и де лом па три јар ха Па вла. Као што је већ по зна то, све тост 
па три јар ха Па вла (Стој че ви ћа), још за ње го ва жи во та на овом све ту 
(1914–2009), ни је до во ђе на у пи та ње, а мно го је чи ње ни ца ко је го во ре у 
при лог оце ни да је реч о све ти те љу ко ји је, та ко ре ћи до не дав но, хо дао ту 
не где ме ђу на ма и ди сао ва здух ко ји смо и ми ди са ли. Ва ља се на да ти 
да је не што од дра го це не ње го ве ду хов не суп стан це пре шло и на мно ге 
од нас не до стој них, а ако се то зби ља де си ло он да је то по сле ди ца чи сте 
ми ло сти Бож је, из ли ве не сто га што је Бож ји ми ло сник бо ра вио ме ђу 
на ма и што је ње го ва све тост бла го твор но де ло ва ла у по гле ду мо гућ но
сти на ше га спа се ња. Сто га је ка нон ско обра ћа ње па три јар ху ре чи ма 
„Ва ша све то сти” у слу ча ју па три јар ха Па вла има ла пу но га оправ да ња 
и истин ског раз ло га.

Пе сник Дра ган Дра гој ло вић је, ме ђу тим, имао по себ них раз ло га 
да по ку ша пе снич ки да по све до чи у при лог све то сти па три јар ха Па вла, 
а ти по себ ни раз ло зи су са др жа ни у чи ње ни ци да се са овим све ти те љем 
су сре тао у ра зним при ли ка ма. У „На по ме ни” на кра ју сво је књи ге он је 
ис та као да је још у де тињ ству, до ла зе ћи на при чест у ма на стир Ра чу, 
ви ђао јед ног „ни ског и сит ног ка лу ђе ра” (стр. 85), ко јег је знат но ка сни је, 
то ком осам де се тих го ди на, су срео на Ко со ву и Ме то хи ји као вла ди ку 
ра шкопри зрен ског Па вла. По став ши се кре тар Са мо у прав не ин те ре сне 
за јед ни це кул ту ре Ср би је, по том и се кре тар Вер ске ко ми си је Ср би је, 
Дра гој ло вић је не по сред но са ра ђи вао ка ко са епи ско пом Па влом, та ко 
и са та да шњим па три јар хом Гер ма ном (Ђо ри ћем). А кад је епи скоп Па вле 
већ иза бран за па три јар ха, Дра гој ло вић је по том по стао ми ни стар ве ра 
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Ре пу бли ке Ср би је, па су њих дво ји ца при род но би ли упу ће ни је дан на 
дру го га. Пра те ћи јав ну де лат ност па три јар ха Па вла, али и осма тра ју ћи 
га из не по сред не бли зи не, Дра гој ло вић је ску пио обил ну гра ђу, ко ја је 
про сто ва пи ла да бу де из не се на пред суд јав но сти. Пе сник се опре де лио 
да нај зад о све му то ме про го во ри: „У осно ви, же лео сам пе снич ким 
сред стви ма да ука жем на та ко је дин стве ног чо ве ка, аске ту ко га сем мо
ли тве и цр кве не слу жбе ма ло шта да је ин те ре со ва ло. Жи вео је по нај
ви шим мо рал ним на че ли ма хри шћан ства”, а био је цр кве ни ве ли ко до
стој ник „ко ји ни ка да ни је по ка зи вао моћ већ се по на шао као ка лу ђер и 
мо ли тве ни ис по сник” (87–88). По све до чи ти о све ти те љу ко ји се све ви
ше та квим по твр ђу је, по стао је пр во ра зред ни пе снич ки иза зов ко јем је 
Дра гој ло вић зду шно под ле гао.

Збир ка је по де ље на на два ци клу са не јед на ког оби ма: у пр вом – 
„Са мо по зна ње и зна ме ња” – има 7 пе са ма, а у дру гом – „Мо нах из вре
ме на Је ван ђе ља” – на ла зи се 39 пе са ма; то ме су још до да те увод на и 
за кључ на пе сма. Већ увод на пе сма „Бож ји из бор” по све ће на је јед ном 
од кључ них до га ђа ја из па три јар хо вог жи во та – чи ну из бо ра за па три
јар ха, кад је иза бра ник, са знав ши за ис ход гла са ња, при знао ка ко та ко 
не што „ни је оче ки вао, још ма ње же лео”. Оста ло су за бе ле же не из ја ве 
ви ше ар хи је ре ја СПЦ ко је по твр ђу ју ове ре чи. А пе сник Дра гој ло вић 
опи су је ка ко је, у фа зи за вр шет ка из бо ра но вог па три јар ха, игу ман ма
на сти ра Тро но ша Ан то ни је по сег нуо за јед ним од три ко вер та са ико не, 
а на тај на чин је сти гао од го вор с не бе са, од го вор не по ме ри људ ске 
па ме ти не го по из бо ру љу ба ви Го спод ње. Пе сник, сто га, бе ле жи упра во 
оне ре чи ко је су мно ги вер ни ци спон та но из го ва ра ли он да кад је об ја
вље но ко је, од лу ком Са бо ра, по стао но ви па три јарх: „Има Бо га, ка зао 
је не ко кад је отво рен ко ве рат, / кад је про чи та но име Па вле, / има Бо га 
– ко би дру ги / на гра дио без до мог да му Ко со во бу де дом, / обо же ног 
– да на ко сов ском рас пе ћу / Цр кви слу жи. // Има Бо га.” Већ увод на пе сма 
по ну ди ла је основ ну пе р спек ти ву у ко јој ва ља са гле да ти жи вот и рад 
па три јар ха Па вла, пер спек ти ву по ко јој се у све му што је ми слио, го во
рио и чи нио овај све ти чо век мо же и мо ра пре по зна ти траг Бож је га 
при су ства. О то ме је и ова књи га хте ла да по све до чи.

За вр шна пе сма Дра гој ло ви ће ве збир ке не ће се за вр ши ти не ким 
де та љи ма из па три јар хо вих би о граф ских чи ње ни ца, не го ће би ти усме
ре на ка ми сли ма ко је би мо гле би ти у па три јар хо вој гла ви и ср цу. За то 
пе сма но си на слов „Ре чи ко је би мо жда мо гао из го во ри ти па три јарх 
Па вле”, а у њој је из ло же на ма ла те о ло шка рас пра ва о при ро ди Бо га и 
чо ве ко вог зна ња о Бо гу. Основ ни тон овог из ла га ња са др жан је у нео п ход
но сти при хва та ња ре ла тив них, ма лих, огра ни че них исти на ка ко би се 
на зре ла, по кре ну ла и усво ји ла ап со лут на, бес ко нач на и не са ме ри ва исти
на Бож јег при су ства. Пе сник за то ве ли: „Ако ни је пот пу на Бож ја исти
на / све што је за пи са но у је ван ђе љи ма / исти на је да је ван ђе ља по ма жу 
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/ да до ла зи мо до Бож је исти не, // до Ње го вих ре чи ко је ни су све / у све
тим књи га ма, / али све те књи ге су их / от кри ва ле и ја вља ле / по ма жу ћи 
и на ма да тра га мо / и та ко упо зна је мо се бе / и Бож ју тај ну.” Све те књи
ге су, та ко, „ука за ле на Ње гов траг у све му / пре ко ре чи ко је су на ста ле 
/ ка да је на ста ла це ла Тво ре ви на”, па тре ба тра гом тих дра го це них ре чи 
кре ну ти у по тра гу за оним што се не мо же ра ци о нал но об ја сни ти и до
ка за ти: „Ако све те књи ге ни су до ка за ле / по сто ја ње Бо га / оне су мно
ги ма по мо гле / да га про на ђу у се би. // Ука за ле су да по сто ји Не са знај но, 
/ и да смо и ми ње гов део.” Та ко утвр ђен у ве ри, чо век се не ће осе ти ти 
уз не ми ре ним и очај ним што се ја вља ју сум ња, не ве ри ца и не до ста так 
чвр стог ослон ца у све ту у ко јем жи ви: је ди но што му пре о ста је, као пу на 
из ве сност, је сте по све ће ност Бо гу и пре да ност мо ли тве ко ја не из не ве
ра ва оно га ко ји истин ски мо ли. За то пе сник за вр ша ва ову пе сму по мир
љи вим то ном ко ји под сти че на не по ми р љи вост тра га ња за Бож јом исти ном: 
„Не ка сум ња ју они ко ји сум ња ју. / Сум ња је нај бо љи на чин да осе ти мо 
/ ко ли ко смо све сни да нам не што не до ста је. / Не ка не ве ру ју они ко ји 
не ве ру ју – / има ће вре ме на да се уве ре: / дуг је жи вот, смрт још ду жа. 
// Ја сва ки дан из го ва рам мо ли тве / и при кла њам гла ву / пред сво јим 
Тво р цем / и Спа си те љем.” Та кву по мир љи вост мо же не го ва ти са мо ум 
ко ји зна да је сум ња и те ка ко ко ри стан мен тал ни став, али је ње на вр хун
ска моћ са др жа на у му ко трп ном до ла ску до са зна ња ко ја ће упра во сум
њу учи ни ти не по треб ном и су ви шном. Дра го це ност сум ње ис ка зу је се 
упра во чи ном ње ног са мо пре ва зи ла же ња и са мо у ки да ња.

Дра гој ло ви ће ва по е зи ја као пе ва ње о жи во ту и де лу па три јар ха 
Па вла за до би ја по не што раз ли чи те по јав не об ли ке. Је дан део ових пе
са ма о па три јар ху Па влу на пи сан је као не ка вр ста из ве шта ја и по ет ског 
ко мен та ра о би о граф ским чи ње ни ца ма и до га ђа ји ма из жи во та чо ве ка 
ко ји се по све тио Бо гу. Тај би о граф ски део за по чи ње пе сма ма о де чач ком 
пре по зна ва њу сво га пу та, би ло да је при ка за но де те ко је, „са стра хом у 
се би / и не из ве сним пу тем / пред со бом”, у сну на зи ре не ка кву сво ју 
бу дућ ност („Са мо по зна ње”), или чо век у тра же њу ко ји се на ви ка ва на 
не ми нов ну са мо ћу и схва та да је ње го ва „је ди на стра на све та / Је ван ђе
ље” („Мо ја стра на све та”), би ло чо век ко ји је већ на шао свој пут, па се 
уме сто сту ди ја ме ди ци не од лу чио на мо на штво („Хри стов пут”), по том 
му се зби ло вла ди чан ство на Ко со ву и Ме то хи ји, па ко нач но и ду жност 
па три јар ха. Упр кос то ме што се пе сник по тру дио да се у основ ним об ри
си ма ука же жи вот ни пут ко ли ко Гој ка Стој че ви ћа, то ли ко, па и знат но 
ви ше, мо на ха, епи ско па и па три јар ха Па вла, ипак је са да ле ко нај ви ше 
сво је лир скоре флек сив не па жње усме рио по глед на пе ри од па три јар
шиј ске слу жбе, а у њој су се пре ла ма ле све ду хов не дра ме и сва бо жан
ска уз но ше ња ко ја су се у Па влу зби ва ла. Та ко, при ме ра ра ди, дра мат ски 
сна жно зву че ње го ве ре чи ко ји ма од би ја да убу ду ће од ла зи у Аме ри ку, 
јер: „Одав но знам да је Ка ин убио Аве ља, / ви дим и ка ко се без оч но за власт 
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бо ри, / а не за до бро на ро да. // Не ћу ви ше да идем у Аме ри ку, / ни у Се нат 
ни у Кон грес. / Њих не ин те ре су је исти на / већ са мо ин те рес, / та мо оче
ку ју да го во рим оно / што њи ма тре ба” („Не ћу ви ше да идем у Аме ри ку”). 
Па три јарх Па вле се не ба ви по ли ти ком, али се у ње го вим ре чи ма мо же 
пре по зна ти очи гле дан по ли тич ки став, на стао због до след ног хри шћан
ског до жи вља ја на чи јој под ло зи при ро да ово га све та ја сно оста вља свој 
траг. Не мо ра се ни шта о по ли тич ком све ту не по сред но ре ћи, али се тај 
свет сам со бом ис по ља ва на не дво сми слен на чин.

Дру ги и пре те жни ји део Дра гој ло ви ће вих пе са ма, онај ко ји се уду
бљу је у тај но ви тост Бож јег по сла ња и не са гле ди ву сло же ност Бож јег 
при су ства у чо ве ко вом све ту, пред ста вља бо љи и убе дљи ви ји део збир
ке Ле стве па три јар ха Па вла. У пе сми „Не ћу да се жа лим” ис ка зу је се 
пу на опре де ље ност па три јар ха Па вла да се уоп ште и не ба ви све том око 
се бе не го да се сав по све ти Го спо ду са мо ме; не га тив ним од ре ђе њи ма не 
же ли да се по све ћу је, не ће ни да се жа ли, ни да ку не, ни да ху ли, не го хо ће 
са мо да мо ли тва ма оста не у раз го во ру са Го спо дом: „Не ћу да се жа лим 
ни ти да су дим / они ма ко је је Го спод по слао ов де / где је и ме не по слао, 
/ не ћу ни ко ме да су дим. // Хо ћу да слу жим мо ме Го спо ду.” За то је све тост 
па три јар ха Па вла би ла у зна ку пот пу не ла ко ће и не при мет но сти, јер: 
„Па вле је био онај / ко ји се ни је ис ти цао, / сен ка ко ја се кре та ла / из ме ђу 
зе мље и не ба, / слу га Бож ји, // зр но пра ши не / ко је је чи ни ло бо љим свет” 
(„Цео жи вот”). Ре чи та кво га чо ве ка су „Ре чи чи стог ср ца”, ка ко гла си 
на слов пе сме у ко јој се ис ти че сил на моћ та кво га го во ра спо соб ног да од 
ово га све та на чи ни дом у ко јем се сва ко мо же осе ћа ти са свим по жељ но 
и при сно: „Реч по сто ји од По чет ка, / и чо век по сто ји од По чет ка, / тре ба 
са мо из го ва ра ти ре чи / она ко ка ко то чи ни па три јарх Па вле – / чи стог 
ср ца, // и љу бав, скри ве на и бо жан ска, / по ди ћи ће чо ве ку дом на зе мљи.”

Лир ски свет Дра гој ло ви ће ве по е зи је опи су је аскет ску по све ће ност 
и мо ли тве ну са бра ност па три јар ха Па вла као нај ве ће вр ли не ко је и до во
де до све то сти овог чо ве ка, спрем ног да љу ба вљу и бри жно шћу са вла да 
сва ко де мон ско ис ку ше ње ко је му се ис по ста вља. У пе сми „Вла ди чан ски 
двор” пе сник при ка зу је вла ди ку Па вла ка ко, усред зи ме а без ва тре на 
ог њи шту (гре ја ла га је је ди но ва тра ње го ве ве ре), раз ми шља о то ме да 
ли пре ма Ко со ву он мо ра има ти од нос ду бо ке вер ске по све ће но сти ка кву 
је имао Мој си је пред Ку пи ном ко ја го ри, па чи та ју ћи ре чи: „Мој си је, изуј 
обу ћу са но гу сво јих / јер је зе мља на ко јој сто јиш све та”, он се пи та ни је 
ли и ње му из ре чен на лог „да се изу ва / ка да пу ту је по све тој зе мљи Ко
со ва.” У скла ду са ле ген дар ном аске зом и ште дљи во шћу, од луч но шћу 
да по све му бу де јед нак обич ним љу ди ма и да не ко ри сти ни ка кве по вла
сти це ко је му се ну де, па три јарх Па вле је био од лу чан да на Ко со во из 
Бе о гра да пу ту је ау то бу сом, упр кос то ме што су га упо зо ра ва ли ка ко му 
та ко не мо гу га ран то ва ти без бед ност; ње гов од го вор је ве о ма јед но ста
ван: „што сам ја ва жни ји од сва ког дру гог / ка да сви има мо са мо по је дан 
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жи вот” („Пу то ва ње на Ко со во”). Пре по зна ју ћи ова кво опре де ље ње, пе
сник у пе сми „Опре де ље ње па три јар ха Па вла” за кљу чу је: „Био је све тло 
у та ми / за оси ро ма ше не, оја ђе не, пре ва ре не, / за цео на род, / по ка зу ју ћи 
да по сто ји и дру ги пут, / по ка зу ју ћи да се и у све ту / у ко ме су но вац, 
пар ти је и по ли ти ка / из над све га дру гог / мо же до сти ћи све тост.” 

Та кав све ти пра вед ник мо гао је по ста ти са мо онај чи ји Го спод је сте 
Исус Хри стос, Онај ко ји је на че ло љу ба ви про гла сио за но ви за вет ко ји 
ва ља ис пу ња ва ти иа ко се он не мо же до крај ис пу ни ти. За то пе сник ве ли: 
„Го спод па три јар ха Па вла / ни је био Го спод / ко ји пред вој ска ма ко ра ча, 
/ иа ко ни ње го во вре ме ни је би ло бо ље / од вре ме на ста ро за вет них про ро ка, 
/ ни је би ло ма ње си ле и зла, / не прав де и не мо ра ла, / ра та и уби ја ња, // 
али Го спод па три јар ха Па вла / ни је ко ра чао са ма чем пред вој ска ма / већ 
је љу ба вљу и пра шта њем / по ку ша вао да по ма же и хра бри, // да бу ди 
ве ру и на ду” („Го спод па три јар ха Па вла”). Због ду бо ке ве ре у све тост и 
пра вед ност, па три јарх Па вле ће па ству с раз ло гом под се ћа ти на уче ње 
о ва жно сти де сет пра вед ни ка („Ако ме ђу на ма не ма де сет пра вед ни ка / 
он да не за слу жу је мо да пре о ста не мо”), прем да пе сник све до чи ка ко се 
у па стви бу ни кри тич ка свест спрем на да рас пра вља о при ро ди са вре
ме ног све та, о то ме „да ли и дру ги на ро ди има ју / тих де сет пра вед ни ка”, 
о то ме „ка ко је мо гу ће / да је дан не пра ве дан, а мо ћан / мо же учи ни ти 
ви ше / од без борј пра вед них”, те ка ко то да „моћ ни и не пра вед ни, а не 
све ти, / од ре ђу ју ко је пра ве дан.” Све тост се и у овом слу ча ју су да ра са 
кри тич ком, ра ци о нал ном све шћу, а ту по ми ре ња те шко мо же би ти.

Дра гој ло ви ће ва књи га Ле стве па три јар ха Па вла пред ста вља лир
скоре флек сив ни по уч ник ко ји ће до ста зна чи ти они ма ко ји су на пу ту 
из град ње соп стве не ве ре, а ко ји ће, на су прот то ме, иза зи ва ти оштре 
ре ак ци је оних ко ји би да ве ру као ан тро по ло шку ка те го ри ју са свим из
о ста ве са спи ска ре ле вант них фе но ме на. У ме ри у ко јој се до сег ну ви си не 
све то сти, усле ди ће по мир љи ва оце на да вре ме на за пра ве од лу ке има 
оно ли ко ко ли ко има, јер „дуг је жи вот, смрт још ду жа”. Па три јарх Па вле 
је ме ру сво га жи во та ис пу нио све то шћу оно ли ко ко ли ко је сви ма на ма 
мо гао да по слу жи, а и на да ље ће слу жи ти као све тао лик ко ји по ка зу је да 
се и да нас, усред нај ве ћег ха о са и ва ви лон ске по мет ње, мо же по сти ћи 
све тост ко ју гла сно го вор ни ци про гла ша ва ју пре ва зи ђе ним и де мо ди ра ним 
фе но ме ном. Они пак ко ји та кво про гла ша ва ње оба вља ју, обич но уми ру у 
стра ху и у ја ду, а па три јарх Па вле је уснуо са бо жан ским ми ром и све тло
шћу на сво ме ли цу. Ко хо ће да би ра, не ка би ра! Док још мо же то да чи ни! 

Иван НЕ ГРИ ШО РАЦ / Др Дра ган М. СТА НИЋ
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