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Р. Павловић

„Живот је несхватљиво чудо које се стално троши и осипа, а ипак стоји
чврсто као на Дрини ћуприја”, записао је поодавно Иво Андрић а сви
ми робујемо том чуду, настојећи да што успјешније прођемо кроз тјес-
наце Сциле и Харибде. Често смо у прилици да развезујемо Гордијев
чвор, или још боље Прометејев чвор, како га је назвао пјесник Ранко
Павловић, јер успијевамо као и некада моћни Александар Македон-
ски, не само да развежемо тај чвор него да подносимо и савладавамо
свој бол.

Већина људи, а поготово они које сврставамо у категорију с име-
ном  poeta nascitur, подложни су испољавању свог душевног стања, ис-
тицању патњи своје душе и свог жала за младошћу, љепотом, љубављу
које, најчешће, остају или краткотрајне или могуће само у нашим сно-
вима и нашој машти.

Као истакнути пјесник, приповједач, романописац, есејиста и крити-
чар Ранко Павловић (1943) претаче боли своје душе у стихове сонета
књиге Прометејев чвор било да се ради о завичају, љубави, природи или
осјећању пролазности живота.

Сва та тематика прати одавно Павловићево поетско дјело, исказана
разном дубином осјећања или умјетничким credom, али у збирци Про-
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метејев чвор она је достигла до сада највиши ниво његовог поетског
сензибилитета и стилског и језичког рафинмана.

Испољена у форми сонета, пјесникова духовна стања насликала су
се преображена у бисере поетског многозвучја, изазивајући и трептаје
читаочеве душе а то је највећа похвала коју пјесник може заслужити.

Уводна пјесма „Чвор” сублимација је пјесниковог душевног стања,
опхрваног огњем питања у голој пустињи. Понирање у сопство само
гомила неспокоје, али однекуд ипак јавља се пламичак свјетиљке: У
мутној даљини млад дрен се истеже, / пропиње се небу, озарен плавом.
/ Можда ће успјети да мој чвор развеже.

Захваљујући симболици ова пјесма је пропламсај наде без које би
људски живот био бесмислен.

Ранко Павловић успијева да у једном сонету повеже више тема: тему
о усамљености (и сопственој усамљености) и тему о значају познатих
књижевника. Три зида пјесникове собе испуњене су полицама на којима
су књиге наших и свјетских писаца. Интересантан је пјесников закљу-
чак: Зидови ћуте, и све књиге ћуте, ћуте и писци, рекли што имају, / не
откривајући све своје адуте, // да бисмо и ми нешто домишљали, / њи-
хове мисли приводили крају. / Четири зида... Зар је свијет мали?

Али као и већина пјесника и Ранко Павловић истиче: Снагу човјеку
само патња даје (Смисао). У пјесми „Запитаност” пјесник је свјестан
пролазности живота: кад сви смо одабрани. Он уочава загонетност и
свијета и живота, али зна да је и сам себи загонетка: Загонетан свијет
свуд је око тебе,/ највећа си ипак себи загонетка. Знам, осјећаш да ти
срце дрхти, зебе, // плашиш се истине о сопственом бићу. / Када споз-
наш себе, крени испочетка, / кажи: Сад сам нови, такав одсад бићу. И
поред песимистичних мисли пјесник долази до спознаје да треба наћи
излаз из circulum vitiosusa и прихватати животну борбу с неким новим
жаром. Ипак, иако пјесникова мисао хрли у бескрајно („Жеђ”), он
тражи разумијевање и код ближњих код којих: можда теби сродних
има („Сам себи брат млађи”).

Јер, у том театру сјенки ипак постоји нешто што може умањити
нашу усамљеност, страх, неспокојство, бојазан од напуштања живота.
Пјесник савјетује вољеној особи да се не боји блискости него да се пре-
пусти љубави: То није страх свеопшти. / Једино тебе, рођена, / и твоју
душу пустоши. // Од себе ћеш га прогнати / само љубављу вођена. /
Како? Сама ћеш спознати. („Твој страх”) Љубав као најљепше
човјеково осјећање прати пјесника у његовим трагањима за сопством,
али и жељом да увијек буде с оном коју воли: Јер куд год пођем, куд
мисао крене, / желим да с тобом исти ваздух дишем. („Потрага”)

Павловић зна да унесе у љубавну пјесму и хуморну ноту. Започевши
да пише пјесму у аутобусу, у коме је контролор преузео главну улогу,
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пјесник се жали: Још бих да пишем, но не иде даље. / Куд ли нестадоше
ти стихови јасни? / Умјесто љубавне, поруку ти шаљем, // без лирског
набоја, сасвим огољену: Не жури с вечером, аутобус касни! Овдје добих
чорбу, добро посољену („Како је у аутобусу нестала љубавна пјесма”).

Лијепа је и пјесма  „Сизифовски смјело”, у којој пјесник жели да отјера
тугу јер му нада каже да није све свело. Оптимистички дјелују стихови:
Видиш ли листак из пупа што вири / и цвијетшто се с небом плавим љуби?
/ Жубор потока на сребрној лири / пред тобом никад грленост не губи.

У већини ових пјесама, а у неким и посебно, Павловић се враћа при-
роди, као на пример: „Априлска симфонија”, „Прољећно јутро” и „Са-
моћа, бал, руска зима”, од којих ова трећа представља спој маште и
стварности: У космосу собе, огрнуттишином пјесник, уз чај који му грије
руке, док самоћа леди, приређује сам себи бал. Уз помоћ маште на балу
су: Наташа Ростова, Андреј Болконски, гроф Вронски и Ана Карењина
те Исидора Данкан, која својим плесом треба да повеже ове парове. На
крају пјесме пјесник се пита: У прољећу раном откуд руска зима? / Са
паром из чаја ту чудесну причу / одговор тајанством варљивим прожима.

Као и у досадашњим збиркама поезије и у овој, Павловић не забо-
равља свој завичај што долази до изражаја у пјесмама: „Старци на селу;
љетно подне” и „Зарђали катанац”. Посебно је упечатљива ова друга
пјесма у којој пјесник опијева, нажалост, данас честу тему: закатанчене
куће на селу. Нашавши се пред родном кућом пјесник види: Све је закљу-
чано осим присјећања / на дјетињства дане, на цику и вриску. / Стојим
док у мени збуњен дјечак сања / поплављену радост, далеку и блиску.

Ипак, најбољи стихови у овој збирци посвећени су Павловићевим
друговима по перу: Скендеру Куленовићу, Р. Рисојевићу, Р. Прерадо-
вићу и пјесникињи Ж. Аврић.

Пјесма „Скендер у сонету” допире до антологијских висина: Пав-
ловић види Скендера, високог попут бора, на козарском вису а да: го-
дине му ништа одузеле нису, / он и горски извор блиски су и своји.
Уплићући у пјесму појмове из Скендерове поезије  Павловић завршава
ову лијепу пјесму ријечима: На Козари Скендер, сонетом огрнут, /
стрњику ријечи у стихове ниже, / сије сјеме наде и у сваком зрну // пре-
познаје оно што души је ближе. Козарска присоја, плећине и брине / за-
пљускује римом срца и ведрине.

У пјесми „У Костајници” Павловић дочарава дјетињство Ранка Ри-
сојевића, крај мајке која шије на сингерици. Али пролази вријеме кад је
Уна успављивала дјечака а кућа у центру града ћути док у њој мрак са
мемлом своди рачуне и дотрајава посљедње дане. Ову лијепу баладу
завршиће Павловић сликом свог пријатеља у родном граду: У Кос-
тајници си. Дрхтиш као кестен / у шумама драгих Календера родних.
Зри около љето, а у теби јесен.
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Пјесма посвећена Ранку Прерадовићу носи наслов „Пјесниково
дјетињство”. Опијевајући село Вршане,  Павловић види свог пријатеља
из дана дјетињства у његовом завичају и пита: Мјесечина куд је за-
сијана, / мирише ли кукурузна свила, / успоменом из дјечачких дана?

Пјесма „Читајући добре сонете” похвала је поезији пјесникиње
Жељке Аврић код које: Тама се у свјетлост разлистава / у њеној пјесми,
у рими складној. 

Посебна интересантност ове збирке су пјесме о болести која је за-
окупила не само наше крајеве него и цијело човјечанство. Пјесме: „На
балкону”, „Бањалучко подне у доба короне”, „Фотографије Рима”, а на-
рочито „Корона и метафора”, настале су у доба страшне пандемије.
Пјесник опијева сопствену самоћу којој смо сви били изложени па је
он везан само за свој балкон, а потресно дјелују слике Рима, чије су
улице пусте. Тако се на фотосима једне сликарке које је послала, види
да: Вријеме је стало. Колосеум ћути. / Скриле се жеље у фонтани Треви.
/ Давни уздаси тргом разасути. Али и пјесник, као и становници Ита-
лије, не губе наду: Ипак не спласну дух Италијана. / Вратиће Рим се гро-
могласној вреви / већ данас, сутра или ових дана („Фотографије Рима”).

Пјесма „Корона” и метафора могла би се схватити као химна овог
времена (са короном), али и као побједа духа, поезије која остаје вјечна
и након ужасне болести. Сонет пркоси корони и његов сваки стих је од
вируса јачи: Дрхти корона пред снагом сонета, / невидљива још хоће да
буде, / животност стиха њеној злоби смета, // вирусом све би у ланце
спутала, / зауздала би насмијане људе, / ал’ је сонетом обуздана ала. 

Али једна пјесма  мора посебно да дотакне сваког читаоца: „Ништа
се важно неће догодити”, у којој пјесник сагледава дан  кад ће се његова
душа уплести у небеске нити: И тад ћу бити с оним које волим, / и
право мјесто у стиху запети / тражити помно сентиментом болним,
/ док ће над Књигом ћутати Распети // И биће јутро, подне или вече,
пјеваће славуј гајем завичајним... Контрасти између одласка и останка,
између овоземаљског и небеског, ванредно су сједињени у раму сонета
и остају као фотоси за дивљење и памћење.

Најновијом пјесничком књигом, Прометејев чвор, невеликом по
обиму, али значајном по квалитету, Ранко Павловић је потврдио своју
интелектуалну и емоционалну способност ткања стихова врхунског до-
мета, претачући своје метафизичке зебње у бритке стихове елегантних
сонета. Танани осјећаји његове душе завибрирали су на струнама музи-
калне форме, широког спектра лексичке и семантичке слојевитости.

Писац који је добитник низа награда и у Републици Српској и у Ре-
публици Србији, и коме су објављена и Изабрана дјела, придодао је свом
опусу још једну пјесничку збирку дубоке снаге и продуховљености.
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