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ПРЕСТОНИЦА ВАСЕЉЕНЕ И ГРАД ПАМТИВЕКА 
(Цариград као митопоетски симбол 

у поезији Миодрага Павловића)

У стваралачком опусу великог српског песника и 
есејисте Миодрага Павловића, једну од темељних тачака 
представља стални и плодоносни стваралачки дијалог са 
српско-византијском књижевном традицијом. Павловић 
ствара живу везу са српско-византијском традицијом кроз 
песничке циклусе (Велика Скитија, Нова Скитија, Свет–
ли и тамни празници), као и кроз есејистички дискурс. 
Овај рад указује на темељни поетски симбол Павловићевог 
циклуса Велика Скитија, „престоницу васељене“ и „град 
памтивека“ Цариград, који песник реактуализује као мит-
ски простор вечног почетка, краја и обнове, те као симбол 
свих потоњих градова византијског цивилизацијског круга. 

Кључне речи: Цариград, Велика Скитија, Миодраг 
Павловић, историја, мит, сећање.

Песништво Миодрага Павловића (1928-2014), 
једне од најзначајнијих фигура модерне српске књи-
жевности и ствараоца високе самосвести, дубоко је 
повезано са његовим есејистичким дискурсом и анто-
логичарским радом. Упркос томе што није био склон 
аутопоетичким записима, осим једног позног записа 
из 2006. године,1 у његовом есејистичком делу, било 

1 Павловић, Миодраг. „Настанак и нестанак песме (Аутопоетич-
ки записи)“. Зборник Матице српске за књижевност и језик 54 
(2006): 7-17.

821.163.41.09-1 Павловић М.
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оном које се бави начелним питањима песничке по-

етике, превредновањем српске песничке традиције 

или културно-антрополошким питањима, уочава се 

јасна и суштинска повезаност са паралелним песнич-

ким стварањем.2 Наиме, есеји Миодрага Павловића 

већим делом антиципирају правац и теме које ће се 

наћи у његовим наредним песничким збиркама, па 

се може рећи да певање и мишљење о певању чине 

складно повезану целину у његовом стваралачком 

опусу. 

Уочено је такође3 да је значајне заокрете у свом 

песништву Павловић на одређен начин најављивао 

у есејистичким текстовима који су им претходили. 

Тако је свој однос према миту и историји, или прециз-

није према митском и историјском поимању времена 

и простора у поезији, које ће добити свој песнички 

израз у песничким циклусима Млеко искони (1963) 

а потом у Великој Скитији (1969), Новој Скитији 

(1970), Светлим и тамним празницима (1971), наго-

вестио у есеју о Виљему Батлеру Јејтсу у књизи Рокови 

поезије (1958). За наш рад је важно расветлити овај 

однос, будући да песме знаменитог циклуса Велика 

Скитија, о којима ће претежно бити речи у редови-

2 „Тако се Павловићева критика јавља као неопходни творачки 
корелатив његове поезије, као саставни део духовне активно-
сти истог стваралачког субјекта, који испитује и исказује и себе 
и свет кроз два мање или више равноправна, комплементарна 
комуникациона канала.“ (Поповић 1987: 32)

3 „Зато и не чуди чињеница да песник превратник, изразито 
модерног, урбаног сензибилитета, усмерен на садашњост као 
једину стварност, како младог Павловића на основу песничких 
збирки 87 песама и Стуб сећања перципира тадашња књижев-
на јавност, (не)очекивано отвара своју прву књигу есеја тек-
стом ’О књижевној традицији’ (1956) и наговештава правац 
којим ће се кретати његово поетско стварање, али и схватање 
смисла стварања уопште.“ (Радонић 2015: 53)
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ма који следе, остварују управо такав однос песника 

према историји и спољашњем времену, какав Павло-

вић апострофира у тексту „О поезији В. Б. Јејтса“: „У 

својој визионарској визији историје, Јејтс је на бази 

једног свог дубоког искуства устврдио да је циклус 

развоја једне цивилизације у многоме сличан, анало-

ган кружном одмотавању историје личности“ (Пав-

ловић 1958: 206). У песмама Велике Скитије, историја 

једне цивилизације и историја личности су доследно 

изграђене кроз однос динамичне напетости и амбива-

лентности, а лирски субјект уступа свој глас митским 

и историјским личностима, чак и животињама, да 

из њихове перспективе реактуализује и конкретним 

искуством оживи настанак, раст и пропаст једне ци-

вилизације и културе. Тако у поетском циклусу гла-

сом лирског субјекта проговарају Словени, словенски 

прапесник, богумили, пауни, слепи краљ, Кнез Лазар, 

мртви цар Душан, кнежевa кћи, граматик, намесник, 

дух који се руга Цариграду... онако како кроз њих 

песник оживљава архетипске слике-ситуације које су 

заменљиве неким другим местом у некој другој сли-

ци-ситуацији.

У истом тексту Павловић истиче: „Нас тренутно 

занима могућност да песник доживи историју у цели-

ни, не у појединим манифестацијама, већ као један 

реалан, важан лични доживљај“ (1958: 206). Управо 

у поетским циклусима које ствара у наредним годи-

нама, он ће модерним песничким поступком реак-

туализовати древне митолошке и историјске слојеве 

кроз песничку визију света, поставивши познате и 

непознате митске и историјске чињенице у амбива-

лентне и динамичне саодносе. На тај начин, песник 

ће изнова оживети давно усвојене и окамењене чиње-

нице и довести их из (привидно) далеке прошлости у 
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раван вечно живе садашњости. Показаће се да митско 

и историјско код Павловића никако нису пуки декор 

у који смешта своје лирске јунаке: то су простори у 

којима се одиграва вечна драма која се кроз одређе-

не обрасце понавља у свим епохама и народима, а у 

песмама Велике Скитије конкретно у његовом наци-

ону, судбински и дубински везаном за раст и пропаст 

Византије. 

Насупрот модернистичког и постмодерног од-

носа према миту у књижевности који се заснива на 

демитологизацији и десакрализацији митског зна-

чења и који своди мит на пуки декор који се додатно 

разара иронијом и савременим рационалистичким 

поједностављењем, Павловић негује доследно тради-

ционални однос према поетици мита. Ревитализујући 

и реактуализујући митска значења, доводећи их у ра-

ван вечне садашњости, јер „стварање је обнова пра-

митског стања човекове свести, па и одлазак у онај 

почетак из којег ће се обред тек родити, над којим 

ће митско предање тек да успостави своју песму и да 

изваја своје идоле“ (Павловић 1998: 20), он наглаша-

ва да је у основи мита „прича о преображају из једне 

стварности у другу, или прича о откривању једне не-

свакидашње стварности усред свакодневице и њеног 

језика“ (1998: 57). Песник је управо у циклусу Вели-

ка Скитија преображајем и давањем нових значења 

почетној митској слици и историјским чињеницама, 

изградио једну заокружену поетску визију дубинске 

историје и стварања културног идентитета сопстве-

ног народа, на конкретном простору и у конкретном 

времену. Тај конкретни простор је одређен утицајем 

рафиниране и високо развијене византијске културе у 

времену доласка Словена на Балкан, те успона и пада 

српске средњовековне државе. 
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Када је реч о Павловићевом односу према исто-

рији, може се запазити извесна амбивалентност,4 бу-

дући да он проблематизује домете историографије као 

науке, јер „историчари сликају историју црњом него 

што је била: срећа и благост нису њена тема, блажен-

ство није историјски догађај“ (1998: 35), а са друге стра-

не историју сматра прворазредном поетском чињени-

цом,5 у складу са ставом изнетим у свом програмском 

есеју „О књижевној традицији“ (1956), у којем се посеб-

но истиче Елиотов појам „осећање историје (historical 

sense) помоћу којег песник успева да осети куда даље 

воде развојни правци поезије“ (1958: 8). Овакав од-

нос према историји најбоље одређују појмови сећање 

и традиција, две чворишне тачке на којима Павловић 

гради своју поетику, јер чин сећања је човекова обаве-

за и „ако колективно сећање и није било дато, треба га 

измислити. У томе је могућност да заједничка својина 

4 „Из записа о историји у потоњем есеју ’Чин сећања’, да ’блажен-
ство није историјски догађај’, јер ’племенитост и дарежљивост, 
праштање и просвећивање себе и других, нису поглавља писа-
не историје откад је она постала позитивна наука’ (Павловић 
1998:35), очигледно је да његов опрезан и испитивачки став 
према поједностављеним и рационализованим тумачењима 
прошлости, проистиче из дубоке тежње за целовитом сликом 
света и интегралном визијом људских прегнућа и достигнућа 
кроз векове.“ (Радонић 2015: 139)

5 Павловић ће у првом предговору Антологије српског пес-
ништва (1964), у поглављу о српској средњовековној књижев-
ности забележити да „када су историјске личности носиоци 
песнички изражених осећања, онда је историја у сваком сти-
ху те поезије“, а у есеју-ревалоризацији песништва Милутина 
Бојића из 1962. године, као врхунску вредност његовог пое-
зије истиче развијену историјску свест и назива га песником 
историје једног народа који је успео да испева поезију трајне 
вредности „која говори о трагици у судбини једног народа и 
која има димензију историјског сазнања, свести о дубоким ус-
ловљеностима и коренима недаћа и страдања“ (2010: 42).
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буде прочишћена, узвишена, и да се избегну странпу-

тице које кроз сећање воде у нихилистичку идиосин-

кразију, у философију свеопштег презира“ (1998: 35). 

Управо прочишћена и узвишена заједничка својина 

сећања чини традицију, темељ који представља залог 

трајања, континуитета и развоја сваке културе.

Пред градом

Појам града представља важан топос целокупне 

поетике Миодрага Павловића, он је један од чворних 

симбола његовог песништва: Прво је пласт/ па изба 

и пећина нова/ у равници/ затим град (Настанак гра-

да), а у есејима сабраним у књизи Природни облик и лик 

(1984), говори се о културотворном нагону код човека 

као његовом урођеном, иманентном својству: „Очи-

гледно је културни нагон исто што и потреба да се 

огради сопствени простор и да се у њему [...] образује, 

дозиђава, усавршава нешто вештачко, један артифис 

који је много више људски него простори слободне 

природе“ (1984: 118). Град је дакле много више људски 

него простори природе, а цивилизованост је једно од 

најважнијих људских достигнућа. Међутим, као и сва-

ки симбол његове поетике, он није ни једноставан ни 

једнозначан. Град је амбивалентан симбол и јавља се у 

два основна вида: као утврђење, одбрана цивилизације 

и културе, место хармоничног људког бивања, рекли 

бисмо парадоксално природно место за човека, и то је 

слика митског или средњовековног града; други вид је 

модерни град као позорница Апокалипсе6 и космичке 

6 За Павловића је Апокалипса дуготрајни процес у којем живи 
човек историје, човек који је изашао из митског стања, а „ми 
живимо у атмосфери Другог доласка“, бележи он у једном од 



Престоница васељене и град памтивека 187

усамљености појединца, као у његовим првим песнич-

ким збиркама 87 песама (1952) и Стуб сећања (1953), 

или у поеми Апокалипса или ужа Србија (1986). Град 

је међутим и симбол унутрашњег света човековог, онај 

простор који гради свако за себе у дну својих груди, али 

амбивалентност и подељеност човековог бића ствара 

два унутрашња града између којих се колебамо: Уну-

тра у нама су два града/ Претрчавамо често из једног 

у други./ Како иде даље та прича о два града?/У једном 

смо трезни, у другом – нагнути.// (Ново име клетве).

У Великој Скитији, коју отвара песма „Словени 

под Парнасом“, песник слика почетну позицију паган-

ског племена пред капијама високо развијене визан-

тијске цивилизације и његов амбивалентан однос пре-

ма супериорној култури која га и привлачи и одбија. 

Они крећу да руше „да мрамору гриземо бедра“, али пе-

вачи им кажу „не у рушењу него у песми треба прове-

сти ноћ“ и песма се завршава крштењем, усиновљењем 

младог племена, чија ће се „голотиња у речи оденути“. 

Овде налазимо архетипску ситуацију противречности 

које се рађају при судару култура, приликом рађања и 

развоја цивилизованости, а све често почиње руши-

лачким нагоном. Ипак, развијенија култура увек при-

влачи, побеђује и, чак наоко побеђена, асимилује мање 

развијену културу. Основни симбол развијене циви-

лизације, али и услов њеног даљег развоја, цветања и 

ширења јесте управо град и то зидинама утврђен, ка-

меном озидан и складом украшен, „град за којим хо-

димо“, како проговарају гласови мртвих незнабожаца 

есеја. Јован Делић наводи да је Апокалипса „једна од опсесив-
них Павловићевих тема“, те додаје „иако није вјечна, она је ду-
говјечна [...] о њој се пјева кроз готово све Павловићеве књиге, 
час иронично, а час готово патетично, јер се Апокалипса не 
појављује увијек као очевидно зло“ (Делић 2010: 57).



Маја Радонић188

у песми „Ноћ“: Јер су нам стопе земљом рањене/ и срца 

о врату висе неокајана,/ јер сикћу још гује у костима/ 

и неисплакани знојеви под кожом/ пеку јаче но бисер у 

шкољци, о ноћи/ отвори нам тајну капију града.// 7Као 

вишеструко сложен симбол Павловићеве поетике, 

град је у првоме реду место које представља остварење 

урођеног културног нагона човековог и његов највиши 

и најсложенији облик, али и повлашћено место које 

треба задобити. Његово освајање пуком силом пред-

ставља незаконит улазак у град, заправо незаконит 

улазак у цивилизованост. Насилан улазак у цивилизо-

ваност није могућ, а то знају и паганска племена када се 

нађу пред капијама града. Пречице не воде до отворених 

градских капија, већ представљају рушилачки принцип 

који освајача оставља у предцивилизацијском стању. 

Чак и у град мртвих се улази молитвом: Ти која си по-

дигла поклопац/ на погребном сандуку света/ и пусти-

ла да нас мотре очи грозне,/ на овој нас окуци узми за 

руку/ и поведи у град за којим ходимо;/ нек су му темељи 

од крви ил крљушти,/ од светлих костура ил обрнутог 

дисања,/ свеједно,/ води нас, отвори, уведи!// Парафра-

зом молитве песнички глас словенског племена пред ка-

пијама града моли за улазак. Постаје јасно да се у град не 

улази силом, већ преображеном духовношћу, племе се 

прилагођава граду, а не град племену. Ако погледамо за-

гонетне стихове пред крај песме који казују о темељима 

града „од крви ил крљушти, од светлих костура ил обр-

нутог дисања“, могући кључ њиховог значења налазимо 

у предговору Павловићеве Антологије лирске народне 

поезије. На једном месту он наводи како га је на проу-

чавање женских песама наше усмене традиције навела 

7 Сви наводи песама из Велике Скитије у раду дати су према из-
дању: Павловић Миодраг. Велика Скитија и друге песме (иза-
бране и нове песме), Београд: СКЗ, 1996.
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песма Вила зида град, тачније њена лепота, збијеност 

израза и загонетност.8 У свом избору лирских народних 

песама, песму ставља на почетак циклуса стварања, а 

завршни циклус Антологије који опева разарање и ра-

стурање мита, почиње опет песмом о митском граду, али 

другачијег тона – Вилин чудесни град. Песма опева при-

зор „чудесног“ вилиног града од људских костију. Овде 

се јасно види „призор многобројних смрти“, а вила је „бо-

гиња смрти“ која „успоставља царство мртвих“ и „влада 

њиме“ (Павловић 1986: 109). Она опева „дворове смрти“, 

а на овом месту Павловић уочава једну занимљиву пара-

лелу: у нашој народној поезији, за разлику од предања и 

обичаја који мртве смештају под земљу, „свет мртвих је на 

земљи или у висинама“, као да се ради о „различитим ми-

тологијама“. Дакле загонетни град у који улази племе јесте 

митско место мртвих, али и овај улазак, (тај нарочито!) 

мора бити законит, кроз отворена градска врата. 

У песмама Велике Скитије град је симбол и израз 

цивилизованости вишег реда, утврђење и заштита од 

стихија „злоходника, пошасти“. Град је и место по-

влашћених, поготово ако је у питању царски град, град 

над градовима Цариград, престоница моћне Византије: 

Он, из Цариграда послан/ с повељом опечаћеном/ и биса-

гама пуним нових кадионица/ оде право на двор./ Шака 

му чврсто се држи злата,/ и снови његови пуни свирке/ 

не лете даље од балкона.// А сви знају да сам до врлине/ 

8 „После вишекратног читања Вукових збирки народне поезије 
задржала ме је и опчарала песма Вила зида град. Почеле су да 
се отварају раније неуочене могућности тумачења и њена пес-
ничка лепота чинила ми се збијеном до тврдине драгог каме-
на. [...] Тако је за мене почело вишегодишње испитивање ове 
песме, изналажење варијанти, тражење митолошких аналогија, 
испитивање њеног језичко-уметничког склопа. Око тог ишчи-
тавања, упоређивања, толковања, разбирања, изникла је посте-
пено и ова Антологија.“ (Павловић 1999: 5)
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ја ишао стазом оскудном/ уз кошчато раме народа,/ 

да сам дижући руке с облака брао трње/ и клечао сред 

мочваре/ у хладној грозници звезда. /// Реч ми се залуд 

открила/ и залуд бдења и знања/ кад ме нису са цар-

ским писмом/ на путовање послали./(У самоћи тужба). 

Становник града је повлашћен у односу на најплеме-

нитијег припадника словенског народа који долази 

из шума, мочвара и планина, из простора некултиви-

сане природе. Ова привилегованост се не заснива на 

принципу праведности, него на принципу превласти и 

моћи, али свака људска цивилизација и култура у себи 

носи и одраз људске несавршености и противречно-

сти, тако и песникова начелна склоност ка развијеној 

култури не значи затварање очију пред контрадикција-

ма које свака од њих носи. Такве противречности су 

уједно и клице будућег развоја, али и пада, разарања и 

смена које неумитно чекају сваку цивилизацију у ходу 

кроз историју. 

У граду

„Престоница васељене“ и град свих градова песа-

ма Велике скитије је Цариград, а пуно име града налази 

се на четири места у целом циклусу, у два наслова и два 

стиха („Он, из Цариграда послан“, „Душан пред Цари-

градом“, „Дух се руга Цариграду“, „У Цариградском се-

нату смрти“), када песник наглашава његов историјски 

облик у конкретном историјском времену. Кроз остале 

песме Велике Скитије, он је „царски град“, „град памти-

века“, „златослемени град“, град „пун бродова и цвећа“, 

„престоница васељене“ или само град, те постепено из 

свог конкретног историјског облика прераста у мит-

ски, вечни облик, у митопоетски симбол целог песнич-
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ког циклуса. Пошао сам у тај град памтивека/ по слике 

и псалтире радости обредне/ и да запевам у хору под 

сводовима златним/ На улазу ме стража Варјага једва 

пустила,/ у Хагија Софији причест ми нису дали/ те 

сам жедан улицама ходио/ (зато сад много вино пијем)/ 

и тужан бејах:/...(Повратак ходочасника). Он је ме-

сто које је „најближе лепоти света“, престоница вечног 

склада, која остаје урезана у душу упркос његовог кон-

кретног историјског вида, који дошљаку показује своје 

сурово, негостољубиво лице и у коме се ходочасник „из 

дубрава наших“ осетио као луталица и просјак. Град 

који „сјајем далека копна спаја“, не може се међутим 

сагледати у вреви градских улица, у свом конкретном 

виду који показује своју свакодневну грубост, у датом 

времену и простору. Његова лепота и вечна суштина 

која га чини митским простором, може се сагледати 

само из шире перспективе, из удаљености времена и са 

простора који јасно оцртавају његово одсуство:  И овде 

тек, на планини с нашим именом, / зажалих за луком 

златослеменог града; / јутром га сад у измаглици нази-

рем/ како сјајем дaлека копна спаја / и знам, старећи, 

док седим у кожуху/ да у тај давни час кад усамљен и 

сирот/ престоницом васељене ходих / најближе лепоти 

света бејах. 

Реч памтивек стоји и у првим реченицама зна-

менитог Павловићевог предговора петом допуњеном 

издању његове Антологије српског песништва (1984), у 

чувеној реченици да српска песма траје од „пре памти-

века“,9 а град памтивека за њега је Цариград, вечна 

„престоница васељене“, метафизички појам трајања и 

лепоте. Овај град је у Павловићевом поетском свету, 

9 „Српска песма траје од пре памтивека. Певана, не и бележена, 
до нас није доспела као писани текст.“ (Павловић 2010: 62)
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али не само у њему, него и целокупном погледу на свет, 

симбол врхунског облика цивилизованости Ромејског 

царства или Византије, која је један од темеља цивили-

зације и културе његовог сопственог, српског народа. 

На више места у својим есејима он наглашава вредност 

и значај Византије и њене културе за развој српског 

културног и духовног идентитета, будући да је уграђе-

на у темеље највећих домета наше средњовековне кул-

туре, или тачније српско-византијске традиције како 

је Павловић назива. И кроз песничко стварање и кроз 

есејистику, он одржава живу стваралачку везу са овом 

традицијом, реактуализујући је кроз песничке циклу-

се иновирањем старих жанрова, лексиком, версифи-

кацијом, мотивима, а споменути допуњени предговор 

Антологије српског песништва компонован је као по-

вест или песничка хроника по узорима старе српске 

књижевности.10 

Цариград је престоница васељене и митско ме-

сто у Павловићевој поетској визији, али је истовреме-

но историјско место, као када из њега гласом лирског 

субјекта проговарају српски владари лозе Немањића, 

Стефан Дечански и Цар Душан. У песми „Слепи краљ 

у изгнанству“ Стефан Дечански, „царски гост“, пише 

из „васељенске престонице“, и упркос личном удесу и 

10 „Та се промена не огледа толико у броју аутора и песама, коме је 
додата једна песма у односу на прво издање, већ постављањем 
у близак међузависни контекст старе поезије са народном, 
што упућује на закључак који се код Павловића искристали-
сао током година изучавања нашег песништва – стара српска 
средњовековна поезија и наша народна поезија чине основу це-
локупне српске књижевне традиције. Оне представљају ризни-
цу основних симбола наше културе и самосвести, а тумачење 
тих симбола и проналажење скривених значења која имају об-
новитељску снагу за нашу културу, једна је од мисија есејистич-
ке мисли Миодрага Павловића.“ (Радонић 2015: 135 )
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болним сумњама које се јављају у њему као појединцу, 

(Како да владам у царству невидљивом? / Могу само да 

слуга будем / и просјак пред вратима замандаљеним), 

дубоко је свестан и помирен са историјском судбином 

коју мора да испуни и која надилази његов лични удес: 

Сину остављам и битке и круну и очи двоструке/ нек 

жезлом боље по иноплеменицима размахне, /ја одох по-

лако да вид свој пронађем.// (Слепи краљ у изгнанству). 

Кроз резигнацију лирског субјекта, слепог краља, пес-

ник индивидуализује судбину историјско-митске лич-

ности и даје му израз субјективног доживљаја, лич-

ног и универзалног истовремено. Глас који допире из 

удаљеног временског слоја, прелази тако временску 

дистанцу и долази у раван поетске садашњости. На 

тај начин песник доследно реактуализује историјске 

и митске слојеве кроз цео поетски циклус и они по-

стају део нашег доживљаја стварности. Међутим, тра-

гизам личне, индивидуалне судбине слепог краља није 

извор и исход овог лирског исказа. Као припадник и 

изабрани представник одређеног културног кода и од-

ређеног историјског времена, он поседује јасно изра-

жену историјску свест о улози у историји коју мора да 

испуни, упркос свим сумњама и страховима које као 

индивидуа има. Ту свест да задатак који заједница и 

историјски ток поставља пред појединца превазилази 

далеко све личне тежње и слабости, поседују сви исто-

ријски ликови Велике Скитије: Кнез Лазар, кнежева 

кћи, Стефан Дечански, Цар Душан. Ова свест у скла-

ду је са средњовековним хришћанским етосом који је 

био основа изградње културног и духовног идентитета 

српске државе. Тако „Душан пред Цариградом“ (неоче-

кивано) проговара гласом загробног искуства, још увек 

несвестан своје сопствене смрти: У недељу су ми капије 

отворили /на граду источноме/ анђели што нашки су 



Маја Радонић194

говорили./ Мишљах да тајну града знам/ те грчки проз-

борих на тргу,/ но грађани повикаху:/ није то господар 

наш,/ и затворише се у куле.// [...] Тако је престоница 

најзад била/ у мојим рукама нејаросним/ и куполе Све-

те Софије/ беху јабуке мени на дар.// Цар који је у на-
родном предању запамћен као Силни, у силини свог 
освајачког заноса, надомак „граду источноме“, који је 
био циљ свих претходних освајања, како његових, тако 
и свих његових претходника, саплеменика и сународ-
ника, пропушта да примети „своју сопствену смрт на 
два часа јахања пред градом“! У наглом иронијском об-
рту, типичном за Павловићеву поетику, велики исто-
ријски освајач, моћни цар који се „брине за државне 
послове“ прелази на почасно место у „Цариградски се-
нат смрти“, (не)очекивано и силовито, како је и владао, 
директно у мит и вечност у граду над градовима: за-
луд по царевини траже мој гроб/ и непотребно ми другу 
славу желе.// Владар који и мртав издаје заповести, јер 
то је његова улога и судбина, успиње се на место које 
му у историји и припада, а то је место највише славе 
од које веће и нема. Његов лирски глас је једини међу 
историјским гласовима ове песничке повести који ни у 
једном тренутку не исказује личне сумње или недоуми-
це, јер у њему нису ни стигле да се роде, делом услед из-
ненадне смрти пред највишим циљем, али суштински 
због силног заноса уз који је непоколебљиво и снажно 
испуњавао своју историјску судбину и задатак.

Изграђен као поетски град-симбол, Цариград је 
у песмама Велике Скитије уједно историјски и митски 
простор: као конкретан простор настао у конкретном 
историјском времену, на одређеном тлу и у одређеној 
цивилизацији, а митски као вечни симбол стварања, раз-
воја, трајања, рушења и поновног обнављања човековог 
стваралачког импулса, упркос деструктивним и рушилач-
ким силама историје које неминовно следе после највећег 
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успона. Пад „златослеменог града“ најављује и Душанова 
смрт пред његовим капијама, а гласови о апокалиптич-
ном паду Цариграда долазе издалека „од народа што леб-
ди у гуњу“, или од паунова чији панични крици најављују 
катастрофу која се ближи: На бедеме су сви отишли/ да 
виде како расту опсадне куле/ и небески ратници одлазе/ 
један по један бацајући оружје/ у пепељасте облаке.// [...] У 
кавезу плача остaће да чами / смањени образ царскога гра-
да.// (Пауни). Изостају гласови непосредних сведока раз-
арања царскога града, јер после такве катастрофе, речи и 
гласа можда и нема више, наговештава песник. Зато „из-
видник из грчких метропола“, који долази „међ Словене 
и сељаке“ далеко на север, сазнаје да је његов град пао од 
жене „до колена у мразу“: [...] твој град је узет, /натраг 
те не води ниједна стаза, /остани с нама у лову и војни! 
/Које је то племе?/ Рогоз се пробија кроз снег,/ стојим на 
месту где ће долетети птице/ и почињем да разумевам 
Словене// (Извидник). 

После града

Од уводне песме циклуса „Словени под парна-

сом“ песник поставља насупрот града некултивисану 

природу: шуме, планине, мочваре, висоравни, предели 

су из којих са чежњом и завишћу упиру очи ка граду 

припадници племена коме „још сикћу гује у костима“. 

Овај вечни песнички мотив има неуобичајено и амби-

валентно значење у Павловићевој поезији. Ако изузме-

мо рану збирку Октаве (1957), рефлексију о човеку у 

класичном природном пејзажу,11 простори природе за 

11 „Остало је само то да је предмет пасторале један конкретан пеј-
заж (некад само природни, сад и градски), али услов је да тај 
пејзаж мора имати двоструки смисао, не само објективно-дес-
криптивни, него и субјективно-лирски.“ (Павловић 1958: 28)
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песника историје и културе нису „природни“ човеков 

амбијент, још мање су простор идиличног споја чове-

ка и исконских стихија: дивља природа је у првом реду 

слика предцивилизацијског стадијума и у њој бораве 

неповлашћени, они који тек треба да граде своју култу-

ру. Лирски субјекат из песме „У самоћи тужба“ пребива 

у мочварама и планинама и његова реч се не уважава, 

иако представља најбоље међу људима, оне који се кроз 

истинско самоодрицање труде за друге. Врата се отва-

рају пред припадником царског града, не због његових 

људских квалитета, већ је довољно да је „он из Царигра-

да послан, с повељом опечаћеном“. Овај јаз између пред-

ставника инфериорне и супериорне културе, оних који 

долазе из простора природе и оних који долазе из града 

је непремостив у песниковој поетској визији. Ипак, сло-

жен и вишезначан Павловићев поетски свет, саздан на 

динамичној напетости амбивалентних симбола и слика, 

даје и друго значење и други вид простору некултивиса-

не природе Шуме, мочваре и пећине су истовремено и 

места спаса, јер после (неминовног у ходу кроз историју) 

рушења града и пада цивилизације, следи поновни по-

вратак у природу. Овај пут, дубраве, мочваре и висови се 

преображавају у места скитије која пружају уточиште 

и дају снагу за поновни повратак и изградњу. За разли-

ку од почетног стања, када се ступа из природе у град, 

повратак у просторе природе добија обележја привре-

меног повратка из историјског у митско стање ради са-

бирања и прикупљања снаге за поновни повратак, кроз 

неговање сећања као предуслова трајања. 

О паду Цариграда Павловић ће у првом предго-

вору Антологије српског песништва (1964) забележити 

један од својих најемотивнијих исказа: „Има ли горчег 

датума од године пада Цариграда којим се ликвидира 

најстарија и временски најдужа цивилизација и у исти 
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мах званично завршава средњи век у историји Запада 

и настаје нова ера! Тим датумом почиње и понор наше 

културе и наше поезије, тако видан у овој антологији“ 

(2010: 23). Пад Цариграда значи и пропаст српске 

средњовековне државе, а тај период песник описује као 

нашу апокалипсу, када се у српским писаним текстови-

ма јављају апокалиптични призори и слутње „негде из-

међу најпаничнијих поглавља Откровења Јовановог и 

историјског сведочанства“ (2010: 23). Пад Цариграда се 

тако поклапа са последњим тренуцима „откуцаја апо-

калиптичног часовника историје“ (Исто) а о времену 

византијске и српске пропасти Павловић бележи: „Док 

Турци надиру ка северу, српска песма замире у плаче-

вима“ (2010: 68).

Оно што представља пад Цариграда у васељен-

ским размерама за српску државу је пад Смедерева: 

Остадосмо без града и без закона,/ град је пао.// Не 

знамо где нам почиње земља,/ а свуда је крај. //Зидине 

с именима нашим падоше,/ река их однела.// Војске и 

путници преко нас пролазе,/ нико да к нама дође. //Heћe 

више лепих градова бити/ на земљи нашој.// Ноћи ду-

гачке желимо и шуме дубоке/ где има вида и без очију.// 

Да певамо и да се сами себе сећамо,/ други су нас забора-

вили.// И закон трајног срца нека влада/ крај срушено-

га града.// (Оплакивање Смедерева). Крај града је крај 

света, нестанак цивилизације, „остадосмо без закона“, 

без земље, словесности, „а свуда је крај“. Имена су пала 

са зидинама у реку, говоре гласови из разореног града. 

А зидине су биле симбол трајања и сигурности. Ста-

новнике разореног града сви избегавају, они више не 

спадају у заједницу цивилизованих, прогнани су из 

историје. Када град падне настаје скитија, одлази се 

натраг, тамо где пребивају изгнани из људске заједни-

це, у „шуме дубоке“ али се и пева, видом „без очију“. 
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Овим стихом песник ефектно сажима историју српског 

епског певања за време турске владавине, када су се 

управо са скровитих места неприступачне природе, је-

диних простора слободе, испевале песме за чување све-

сти о сопственом идентитету „да се сами себе сећамо“. 

Слепи гуслари су их певали надахнуто и видовито, о 

чему ће у есеју „Стари Вујадин или расправа о очима“ 

(1977) Павловић забележити: „Вид је заправо био жи-

вот. И за гуслара такође, који у слепилу напола живи 

своју смрт и из ње тек може да сачини песму о виђе-

ном. Песма гуслара је видовитост за видљиво“ (1979: 

83). Видовитост за видљиво је била потребна да се са-

гледа могућност повратка, јер одлазак је привремен. 

Сећање и „закон трајног срца“ су оно што ће осигурати 

повратак, трајни залог у камену, симболу трајности, за-

лог идентитета „у овом рату који сећање брише“, како 

апокалиптично време назива песник у својој програм-

ској песми „Научите пјесан“. Сећање се негује речју, пе-

смом, симболом свесног чина сабирања и чувања оно-

га што чини идентитет једне културе. Сећање постаје 

тако „чин сећања“, жива традиција, као услов контину-

итета. Своју дубоку веру у моћ поезије песник заснива 

на моћи поетске имагинације која изнад свих појавних, 

неизбрушених, свакодневних облика, сагледава целину 

и суштину једне конкретне историјске појаве и спаја 

је са њеном вечном, митском суштином која остаје да 

зрачи кроз векове, чак и онда ако ни прах није остао 

иза ње. У такву снагу песме верује песник, у песму која 

остаје и када нестану закони, цареви, земље и градови. 

Описујући на једном месту наш „позни јуриш и битку 

за памћење“ која се водила по манастирским рукопис-

ним келијама после Косовског боја, Павловић ће запи-

сати: „Чини се: ако запамтимо то што смо били, остаће-

мо то што јесмо“ (2010: 70).
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Већ је речено да је Миодраг Павловић12 песник 

историје и културе, а ми бисмо рекли и стваралац у по-

трази за истинским и исконским стваралачким сила-

ма које леже у основи сваког човековог покрета, оним 

основним импулсима културотворне енергије и потре-

бом да се она оживи, преобликује и поново створи у 

свету који је сувишном рационализацијом и губитком 

митске светлости, изгубио додир са исконским изво-

рима стварања. Човек првенствено кроз стварање са-

учествује у сталном и поновном обнављању света. У 

брижљиво изграђеном поетском свету Велике Скитије, 

град је симбол највишег израза људског културотвор-

ног и стваралачког принципа, а његов „сан о граду“ 

представља митска и историјска „престоница васеље-

не“ и „град памтивека“ Цариград, симбол најсјајније 

средњевековне цивилизације у оквиру које је и његов 

народ изградио трајне темеље свог културног и духов-

ног идентитета кроз векове. Песмама Велике Скитије 

Миодраг Павловић је поетском имагинацијом и смис-

лом за трансцедентно у историји и култури, реактуали-

зовао и ревитализовао појам историјског и културног 

идентитета и континуитета српског народа, повезујући 

дубински смисао најтамнијих и најсветлијих исто-

ријских превирања кроз пажљиво преплитање нити 

које чине његову духовну вертикалу. 

12 „У пет међусобно повезаних књига (Млеко искони, 1963; Вели-
ка Скитија, 1968; Нова Скитија, 1970; Хододарје, 1971; Светли 
и тамни празници, 1971) Павловић је песник историје и кул-
туре, који у минулом тражи корене савремености. Песничким 
говором, у којем се преплићу различни елементи, класични и 
средњовековни, фолклорни и модерни, опевао је пропаст ан-
тичког света, појаву Словена, успон Срба, описао значајна ме-
ста и пределе, трагао за кључним симболима савремене циви-
лизације.” (Деретић 1987: 325)
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Маја Радонић

ПРЕСТОНИЦА ВАСЕЉЕНЕ И ГРАД ПАМТИВЕКА

(Цариград као митопоетски симбол у поезији Миодра-

га Павловића)

Резиме

Појам града представља вишезначни симбол цело-
купне поетике Миодрага Павловића. Град је амбивален-
тан симбол и јавља се у два основна вида: као утврђење, 
одбрана цивилизације и културе, место хармоничног 
људког бивања, рекли бисмо парадоксално природно ме-
сто за човека, и то је слика митског или средњовековног 
града; а у другом виду јавља се као модерни град, позор-
ница Апокалипсе и космичке усамљености појединца. У 
песничком циклусу Велика Скитија град је истовремено 
историјско и митско место, симбол цивилизованости 
вишег реда, позорница историјских збивања и личне 
драме појединаца чији гласови сведоче о вечним циклу-
сима стварања, развоја, рушења и поновне обнове кроз 
историју. У песничкој повести изградње, успона и пада 
српске средњовековне државе, дубински и судбински ве-
зане за развој византијске цивилизације, темељни сим-
бол овог културног круга постаје „вечни град“ Павло-
вићевог поетског света Цариград, престоница Источног 
римског царства. Песничком имагинацијом Цариград за 
песника постаје град свих градова, симбол непролазне 
лепоте и трајања, митско место које кроз векове остаје 
уграђено у темеље даљег развоја културног и духовног 
идентитета сопственог народа. 


