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Т Е  М А Т :  М И  О  Д Р А Г  П А  В Л О  В И Ћ  ( 1 9 2 8 – 2 0 1 4 )

ЗЛА ТА КО ЦИЋ

„ЗЛАТ НА ЗА ВА ДА” МИ О ДРА ГА ПА ВЛО ВИ ЋА  
– ПРО СТО РИ ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊА СМРТ НО СТИ

Злат на за ва да1 је по мно го че му нео бич но Па вло ви ће во 
оства ре ње. При ма мо га као чи сту по е зи ју, иа ко је, по фор ми сти ха, 
мо жда бли же по ет ској про зи. Мо же мо га на зва ти ма лом фи ло зоф
ском по е мом, из у зет не ле по те. Не ве ли ког, да кле, оби ма, ова по е ма 
је мо но лит на по об ли ку и хар мо нич нохо мо ге на у по гле ду свих 
са став ни ца. До и ма се као плод нај срећ ни јих укр шта ја: рет ке пе снич
ке ин ту и ци је, ду бин ских про зре ња, ви со ког на дах ну ћа. Де лу је 
оп чи њу ју ће већ од са мо га по чет ка, ка ко ин то на ци јом – ши ро ким 
сти хом би блиј ско га то на – та ко и не у си ље ном му дро шћу, пу но ћом 
и ла ко ћом из ри ца ња. 

Ток по е ме ни је слу чај но от по чет го во ром из пр во га ли ца: 
„Да нас опет имам ду шу и ви дим...” Вра ти ће мо се на ви ше сми сле
ност ових ре чи, ов де их на во ди мо за рад уо ча ва ња пе сни ко ве на
ме ре да на са мом по чет ку ство ри, а по ка за ће се и до кра ја одр жи, 
ути сак не по сред но га ка зи ва ња. Тај ток ли чи на моћ ну ре ку, ши
ро ку од са мог из во ра, на из глед мир ну а ско ко ви ту, пу ну вр тло га, 
и не ка ко – не бе ску: та ко је све ви со ко по ста вље но упра во овим 
по чет ним „... опет имам ду шу и ви дим ве ли ке за ва де све то ва...”. 
Пра ти мо то ка зи ва ње ви со ког по ет ског на бо ја, дра ма ти чан след 
асо ци ја тив них ни зо ва, те ши ро ке ка др о ве са ду гим сен тен ца ма у 
ко ји ма обра ћа ње из пр во га ли ца би ва сме ње но по сре до ва ним го во
ром, о дру гом, о дру га чи јем, о за бо ра вље ном, о мо гућ ном. Ни жу 
се сли ке, ре флек си је, ре ми ни сцен ци је, алу зи је, ви ђе ња, по ре ђе ња... 
Али ва жно је да се ток не пре ки да, не су жа ва, уз по вре ме не фи не 
„ре зо ве” ко ји ма се по сти же вра ћа ње на ис каз из пр во га ли ца. Све 

1 Ми о драг Па вло вић, Злат на за ва да, Гра ди на, Ниш 1982. 
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то оста вља ути сак по ет ске на ра ци је из уста под ра зу ме ва ног ко
ли ко ак те ра то ли ко и „по сма тра ча”, мо же мо га зва ти лир ским 
ју на ком, ау то ро вим „ал тер егом”, сво је вр сним на ра то ром. Но ва
жна су при том два мо мен та. Је дан је тај да се под тим пр вим ли цем 
за пра во кри је ви ше ак те ра, тач ни је – као да на ра тор не при мет но и 
на из ме нич но „ула зи” у срод не ми то ло шке или књи жев не ли ко ве 
ра зних кул ту ра и пе ри о да по и сто ве ћу ју ћи се са њи ма, та ко да по
ста је са свим из ве сно и ва жно то да је у пи та њу са бир ни лик. А 
дру ги мо ме нат је тај да је од све га бит ни ја са ма спе ци фич на по
зи ци ја из ко је се го вор то га ли ка од ви ја. 

Од ре ди ти ту по зи ци ју као ме та фо рич ко ста ње са мр ти, са мр ти 
љу бав ни ка, ни је по гре шно, али зах те ва бит не до пу не. Нај пре, 
основ ни идеј ни оквир по е ме је сте си ту а ци ја и дух ми то ло шке 
све те свад бе, вен ча ња зе маљ ског и не бе ског, што из ме ђу оста лог 
под ра зу ме ва тај спе ци фич ни пре ла зак из јед не сфе ре у дру гу, од
но сно смрт ност и пре ва зи ла же ње смрт но сти. Мо жда би сто га тре
ба ло од мах укљу чи ти и до дат ну пред ста ву, мо ди фи ко ва ну ми то
ло шку пред ста ву о ста њу изасмрт но сти. За тим, нео п ход но је, ма 
и овла шним по те зи ма, из ву ћи у пр ви план кључ не пој мо ве, кључ не 
ко ли ко и са ма на слов на син таг ма „злат на за ва да”, и под јед на ко 
осе тљи ве, ком плек сне и спе ци фич не за ову по е му: то су пој мо ви 
ду ше и љу ба ви, ко ји ма ау тор у овом де лу при да је са свим ори ги нал
на, са мо свој на зна че ња. На чи та о цу je да за тим зна че њи ма по се
же, ка ко би се мо гао што ви ше при бли жи ти сло же ним по бу да ма 
и по ру ка ма Злат не за ва де. Ау тор му у то ме по ма же есе ји стич ким 
до дат ком по е ми, ода кле на во ди мо сам по че так:

По де ла на су прот но сти, ус по ста вља ње по лар но сти, чи ни 
осно ву људ ског ми шље ња. Или је де ље ње на су прот не по ло ве, за
пра во ми шље ње са мо. Та ко чо век ми сли жи вот и смрт у су прот но
сти, за ра ће но сти. А от кри ва се да из жи во та не мо же смрт ни да се 
ми сли, као што из смр ти гле дан жи вот из гле да не до сти жно да лек. 
Но чо ве ку су до ступ ни и дру ги про сто ри ми шље ња ко ји ни су оме
ђе ни су прот но сти ма жи во та и смр ти, иа ко се жи вот и смрт пре ва
зи ла же њем тих су прот но сти, по сте пе но и ступ ње ви то мо гу от кри ти. 
Су прот но сти ко је нас во де у ви си ну са зна ња су Злат на за ва да. Тај 
про стор ко ји не при па да ни жи во ту ни смр ти из ко јег се и је дан и 
дру ги пол мо гу са зна ти, тре ба на зва ти ду шом. Због то га су мно ги 
сма тра ли ду шу бе смрт ном. Ја ми слим да је ду ша тај об лик ми шље ња 
ни из жи во та ни ти из смр ти...

Вра ти ће мо се и са мом по чет ку по е ме: „Да нас опет имам ду шу 
и ви дим ве ли ке за ва де све то ва што ме ђу со бом је два и на мр го ђе но 
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оп ште...” Сна жан по че так, нео би чан у нај ви шој ме ри: син таг ма 
„опет имам ду шу” по га ђа као ду бо ка за го нет ка и отва ра низ мо
гућ них се ман тич ких сме ро ва, а оста так сти ха фа сци ни ра рет ким 
уме ћем да се пе снич ким сред стви ма не дво сми сле но име ну је бит
на по ла зна фи ло зоф ска по став ка, пре по зна тљи ви ду а ли стич ки 
мо дел ми шље ња. Из вр стан и ди рек тан увод у нео бич ну, сме лу 
пе сни ко ву пред ста ву на ко јој се по е ма те ме љи – пред ста ву о ду ши 
као сво је вр сном „сред њем про сто ру”, „об ли ку ми шље ња ни из жи
во та ни ти из смр ти”. А отуд и но ва мо гућ ност да се из на ђе ме ђу
по зи ци ја из ко је се по ла ри зо ва но ми шље ње, ина че ну жно и дра
го це но, мо же плод но на ди ћи, пре ва зи ћи. При то ме је на сле ђе ни 
пред ло жак и услов ни оквир ов де, ка ко смо већ на зна чи ли, по зна
ти мо тив ми то ло шке све те свад бе, ор феј ски мо тив збли же ња или 
спо ја жи вог и мр твог, ко ји код Па вло ви ћа фи гу ри ра и у по е зи ји и 
у про зи и у есе ји стич ким тек сто ви ма. Чак и да не ма спо ме ну тог 
до дат ка За ва ди, све јед но би смо ис по моћ на шли опет код ау то ра 
са мог, на дру гим ме сти ма, као што је Пред го вор зна ме ни тој Ан то
ло ги ји,2 што по твр ђу је од ко ли ке је ва жно сти за ње га би ло от кри
ва ње упра во тог ре сур са, упо ред ног на след ног свет ског по ет ско
ми то ло шког бла га. Под се ти ће мо на два од го ва ра ју ћа па су са: 

По ми то ви ма су нај ста ри је на ше пе сме ко је го во ре о свад ба ма 
не бе ских те ла. На њих тре ба би ти по но сан, јер ве ћи на на ро да чи ја 
је древ на по е зи ја за пи са на не ма пе са ма са мо ти ви ма то ли ко древ
ним. У Евро пи са мо Ли тван ци осим Ср ба има ју пе сме слич не ста
ри не. У ста рој по е зи ји на ћи ће мо слич не при ме ре у су мер скова ви
лон ској тра ди ци ји, у ста рим ин диј ским пе сма ма – Ве да ма. Те свад бе 
не бе ских те ла ка зу ју о древ ним ре ли ги ја ма ко је су још успе ва ле 
да ве жу ко смич ке рит мо ве и људ ске фе но ме не жи во та, ра ђа ња, го
ди шњих сме на. При су ство не бе ских те ла као лич но сти у мит ским 
пе сма ма го во ри о вре ме ну кад ан тро по морф не пред ста ве у умет но
сти ни су би ле по бе ди ле. Ве ро ват но су, да кле, по ре клом и по чет ком 
из ра ног нео ли та, или из слич не мен тал не и дру штве не кон сте ла ци је.

Те су пе сме, код нас, иа ко хим нич носвад бе ног ка рак те ра, 
ис пе ва не са ве ли ком при род но шћу, слег ну то шћу. Тај тон је ка рак
те ри сти чан за ре ли гиј ске ин кан та ци је пре до ла ска тзв. ви со ких ре
ли ги ја, ко је уно се ре тор ски тон, до жи вљај уз ви ше но сти и емо тив ну 
дра ма ти ку (бу ди зам, хри шћан ство, ислам). Оне де лу ју као да су 
ис пе ва не ју че, и као да су по сле ди ца не по сред ног на дах ну ћа што 
до ла зи од гле да ња не бе ских те ла. Ме ђу тим, мо тив свад бе не бе ских 

2 Ми о драг Па вло вић, Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва (де ве то из да ње), 
Про све та, Бе о град 1998. Сви ци та ти у тек сту би ће да ти пре ма овом из да њу.
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те ла ука зу је не дво сми сле но на прет ход не ре ли гиј ске пред ста ве: 
тим „све тим свад ба ма” обез бе ђи ва ла се сна га об но ве ко смич ког и 
жи вот ног ци клу са. На шим пре ци ма ни ка ко ни је из гле да ло да је 
об но ва при ро де га ран то ва на са ма со бом: они су осе ћа ли да за ту 
об но ву не што са ми мо ра ју да учи не, а уз то што су чи ни ли (об ред, 
нпр. свад бе), пе ва ли су и пе сме ко је су све осми шља ва ле по зи ва њем 
на мит ске си ле.

Те си ле и же ли да при зо ве Па вло вић у Злат ној за ва ди, за све 
нас, у име свих нас, још јед ним са тво рач ким обра ћа њем на шем 
на род ном пе снич ком на сле ђу, мо ти ви ма на род них пе са ма, као што 
су „Бра ћа и се стра” и „Же нид ба Ми ли ћа бар јак та ра”, по ду ху срод
ним са мо ти ви ма све те свад бе, по зна тим нам из свет ских ми то
ло ги ја или ва ри ра ним у де ли ма ан тич ке књи жев но сти. Раз у ме се, 
нај ве ћа дра го це ност ни је са мо по се би ре ак ти ви ра ње тих мо ти ва 
и до во ђе ње у зна ча јан кон текст, не го пе сни ко ва рас ко шна но во
на ста ла ли те рар на игра. Та игра, за сно ва на на па ра ле ли зми ма, на 
из на ла же њу и пре по зна ва њу бли ско сти са вре мен ски и про стор но 
уда ље ним древ ним тра го ви ма људ ско га ми шље ња и по и ма ња 
све та, на до след ном оти ски ва њу од те ши ро ке и ду бо ке под ло ге 
ка но вом ми са о ном мо де лу, из ве де на је с ви со ком ства ра лач ком 
ин вен тив но шћу. 

По треб на би би ла ми ну ци о зна ана ли за да би се осве тлио низ 
го то во нео сет них, нео бич но суп тил них за хва та, ко ји ма се на ра тор 
по е ме, оста ју ћи у ис ка зу из пр во га ли ца, за пра во по ступ но по и сто
ве ћу је с овим или оним ак те ром древ них ми то ло шких си ту а ци ја, 
свет ских књи жев них об ра да или на ше на род не пе сме. Ми ни мал
ним је зич ким ин тер вен ци ја ма, че сто бу квал но јед ним слов ним 
зна ком – при ме ра ра ди, до да ва њем јед ног „м”, чи ме се ис каз „умр
лом ко ји то не” пре тва ра у „умр лом ко ји то нем” – пе сник успе ва 
да до ча ра то не за ми сли во ми шље ње и ка зи ва ње из ста ња са мр ти, 
ту но ву по зи ци ју, „ви си ну са зна ња”, осво је ну пре ва зи ла же њем 
за ва ђе них по лар но сти, ка кве су жи вот и смрт. Да ни је по стиг нут 
тај та ко ви сок по ет ски учи нак, не би би ло ни под сти ца ја да се пое
ми вра ћа мо у же љи да на слу ти мо што ви ше ње них зна чењ ских 
рав ни, ко ли ко је то мо гућ но. Јер, ако игде, ов де се не сум њи во 
мо ра мо су о чи ти с тим да би нај пот пу ни ји го вор о ду бин ским сло
је ви ма по е ме мо гао би ти за пра во – она са ма, упра во она ко ка ко 
сам Па вло вић, у јед ном есе ји стич ком на дах ну ћу, не моћ ту ма че ња 
пе снич ко га тек ста од ре ђу је као без ма ло ну жни по вра так на „го лу 
чи ње ни цу” то га са мо га тек ста.

Бо га ти ток Злат не за ва де успе ва да оста не пе снич ки раз и
гра ним, за ди вљу ју ће сли ко ви тим, чак ме сти ми це у до бр ој ме ри 
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не у хва тљи вим, али је исто вре ме но ви дљи во да је по е ма та ко си
гур но по ста вље на на пе сни ко вим по сту ла ти ма да јој упра во они 
обез бе ђу ју сва ко не сме та но, лу цид но по и гра ва ње. На пла ну сло
бод них асо ци ја тив них од ско ка из древ них ли ков ноли те рар нофи
ло зоф ских осло на ца (као што су пра и сто риј ски пе тр о гли фи, или 
ле ген де ко је опи су је Клод Ле виСтрос, или Бха га вад Ги та и бу ди
зам, или хе лен ски или еги пат ски мит, по себ но онај о Изи ди и Ози
ри су, или као што су по је ди не Пла то но ве, Абе ла ро ве пред ста ве), 
Па вло вић, ре кло би се, ов де пре ва зи ла зи са мо га се бе, као уо ста лом 
и у Див ном чу ду. По ла зни, мо жда и нај ин вен тив ни ји за мах, пе сни ку 
је нео спор но обез бе ди ла упра во на ша ви ше стру ко јар ка на род на 
пе сма „Обре те ни је гла ве кне за Ла за ра”, њен мо тив спа ја ња зе маљ
ског те ла и гла ве с атри бу ти ма не бе ског, ко ме се он и ина че ви ше 
пу та и на ви ше на чи на вра ћао. Под се ти мо се, из већ на во ђе ног 
Пред го во ра:

Кнез би ра за се бе и сво ју вој ску цар ство „не бе ско”. Њи хо ва 
по ги би ја је исто риј ска чи ње ни ца; она до би ја мит ско и фи ло зоф ско 
осми шље ње рав но свет ској ди ле ми рат ни ка у ин диј ском спе ву 
Бха га вад Ги та (Ма хаб ха ра та). (...) Ко ли ко је то по ни ра ње у се бе 
по сле ко сов ског бо ја би ло су што, ко ли ко је осе ћај за ба че но сти и 
оста вље но сти био јак, ка зу је пе сма Обре те ни је гла ве кне за Ла за ра. 
Ла за ре ва гла ва је па ла на дно јед ног бу на ра, и њу слу чај но на ла зе 
ки ри џи је на свом ноћ ном пу то ва њу. Али она све тли као не бе ско 
те ло и скре ће на се бе па жњу. И баш у тој сли ци пот пу ног по врат ка 
у не ку уну тар њу ду би ну, не хо тич но ис кр са ва јед на зна чај на мит ска 
срод ност: пра ста ро ин доиран ско бо жан ство Три та (Ригве де, књ. I, 
хим на 105, и Зенд Аве ста, Вен ди дад; Фра гард XX) та ко ђе се по
ја вљу је на дну бу на ра, све тле ћи као ме сец, зо ву ћи бо го ве у по моћ, 
пре но што по но во по ста не не бе ски све ште ник ко ји про из во ди 
чу до тво р ну, бе лу теч ност со муха о му. Не ки пут се зна чај не кул тур
не ве зе ма ни фе сту ју при ли ком да ле ко се жног по вла че ња и над но
ше ња над не ки тра гич ни сим бол.

Упра во нас јед ним та квим „над но ше њем” обо га ћу је Злат на 
за ва да. По јед но ста вље но ре че но, мо тив „при вре ме ног од су ство
ва ња гла ве”, ње на при вре ме на одво је ност од те ла, по слу жио је 
пе сни ку као нај не по сред ни ји под стрек за па ра ле лу но ве вр сте – као 
пан дан фи зич ки од стра ње ној, „од сут ној” гла ви, у по е ми фи гу ри ра 
ба зич но „при вре ме но од су ство ва ње ду ше” ак те ра дра ме са др жа не 
у по е ми. 

Го во ри ти из ну тра, из са мог тог „од су ство ва ња” ду ше... то је 
по зи ци ја ко ју је пе сни ко во на дах ну ће усво ји ло уне ко ли ко и као 
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на сле ђе, али ујед но и осво ји ло као соп стве ну ко ту, из ко је не са мо 
да су се по ка за ле мо гућ ним ко ре ла ци је са дра го це ним мо ти вом 
ми то ло шке све те свад бе у свет ском и на шем књи жев ном на сле ђу 
не го се као но ва пе снич ка ре ал ност ука за ло и то нај бит ни је, то 
то ли ко по жељ но от кри ва ње но вог мен тал ног про сто ра, ме ђу ста ња 
и ме ђу по зи ци је, то са гле да ва ње ду ше као ме ђу про сто ра ми шље ња. 
Тај ме ђу про стор је до вољ но ја сно и пе снич ки не мо же би ти увер
љи ви је од ре ђен већ по чет ним сти хо ви ма, упр кос оном старт ном 
за го нет ном „да нас опет имам ду шу”. На слов на син таг ма „Злат на 
за ва да”, на и ме, од мах и нео д ло жно би ва пе снич ки раз ви је на: 

... ви дим ве ли ке за ва де све то ва што ме ђу со бом је два и на мр
го ђе но оп ште

Ме ђу њи ма је ма ло про ла за за ре чи зра ке све тло сти или кру те 
по лу ге мра ка

А ка мо ли за зна ње ко је би тре ба ло да при бли жи и спо ји те 
су прот не обла сти и да их про жме ра до шћу што је за јед нич ка

Ду ша од мах спа зи да се смрт утвр ди ла да бу де зна лац јед ног 
и дру гог све та зна лац је ди ни

Ни дру гог мо ста да се нај у да ље ни ји су срет ну осим мо ста 
смр ти и са вр ше не раз дво је но сти; она је двој ност и сро чи ла...

Као што се ви ди, у са мо не ко ли ко по ла зних по те за пе сник је 
дао ве о ма пре ци зне и нај бит ни је озна ке пред ме та пе ва ња. Оно што 
ће у апен дик су би ти фор му ли са но као „Су прот но сти ко је нас во де 
у ви си ну са зна ња су Злат на за ва да”, ов де је са же то у при каз за ва
ђе них све то ва ко ји „је два и на мр го ђе но оп ште”, до ча ран опреч ним 
пе снич ким сли ка ма као што су, с јед не стра не, „ре чи зра ке све
тло сти”, а с дру ге „кру те по лу ге мра ка”. При то ме је нај не по сред
ни је гло ри фи ко ва на уло га ду ше: „Ду ша од мах спа зи да се смрт 
утвр ди ла да бу де зна лац јед ног и дру гог све та, зна лац је ди ни”, а 
по сред но је осен че на не до стат на уло га зна ња: „зна ње ко је би тре
ба ло да при бли жи и спо ји те су прот не обла сти”. Од ове пак по ла зне 
по став ке, ни зом фи них по ме ра ња, за пра во ће се до ћи до сво је вр сног 
пој мов ног „из ме шта ња” про це са са зна ва ња у сфе ру – ду ше, она ко 
ка ко код ре ли ги о зних ми сли ла ца по и ма ње умом би ва пре ко ди ра
но на по и ма ње ср цем. Нај зад, об зна ње но је оно нај бол ни је ме сто 
људ ске не мо ћи пред смрт но шћу: „Ни дру гог мо ста да се нај у да ље
ни ји су срет ну осим мо ста смр ти и са вр ше не раз дво је но сти; она је 
двој ност и сро чи ла...”. Све га пет по чет них сти хо ва, а већ от кри ве на 
нај ду бља по бу да тог ве чи тог чо ве ко вог тра га ња за но вим про сто
ри ма пре ва зи ла же ња смрт но сти, ујед но и нај ду бљег по ри ва ове 
по е ме.
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Ток по е ме је, подсећaмо, и гра фич ки за ни мљи во ре шен. Сти
хо ви су рас по ре ђе ни на све га че тр на ест стра на (не ра чу на ју ћи 
илу стра ци је). На сва кој стра ни иде по пет ши ро ких сти хов них 
це ли на, из у зев на осмој, где је јед на ма ње, и на че тр на е стој, где је 
јед на ви ше. Скла дан, ујед на чен ток, ши рок и – не мо же те се оте ти 
ути ску – ступ ње вит, ма ко ли ко се чи нио рав ним. По ступ ност и 
ступ ње ви тост, ван сва ке сум ње, су ге ри шу нам сми са о ни сло је ви 
по е ме. На кон увод них, ко је смо ко мен та ри са ли, из дво ји ће мо још 
не ке, бит не за укуп ну пред ста ву о дра ма тич ном са од но су до њих 
и гор њих сфе ра. 

Нај ни жи сло је ви, или и вре мен ски нај у да ље ни ји, као и све дру
го, обе ле же ни су дво стру ким, по ла ри зо ва ним озна ка ма. Из јед ног, 
ви ше про стор ног аспек та, то је до њи свет као сим бол не ми нов но сти 
уми ра ња, а из дру гог, то је она за не ма ре на „дру га древ ност”, „од 
ко је по ла зе ћи сти же се до друк чи јег по том ства по не кад од об но вље
ног и вид ног”. Ту „дру гу древ ност” чи та мо као ону ко ја је у пот пу
но сти, без ре зер вно, с пу ним по ве ре њем би ла окре ну та бо жан ском 
све ту и одр жа ва ла се на те жњи да бу де њи ме об гр ље на. Ако смо 
ка дри да на крат ко за ми сли мо свет ску про сто р новре мен ску хо ри
зон та лу и ве р ти ка лу укр ште не и ску пље не у укр штај ну тач ку, он да 
би то и би ла та тач ка у ко ју успе ва да се срећ но сме сти „ду ша на 
од су ству”, омо гу ћив ши се би но во гра на ње из те тач ке, нов по че так, 
пот по мог нут при зва ним све тим си ла ма. И упра во она ко ка ко је 
„мост смр ти је ди но ме сто су сре та” љу бав ни ка или сфе ра, та ко је и 
тој ду ши, сло бод ној да се са мо об но ви, до њи свет, ко ли ко год ужа
са ва ју ћи и мр зак, ујед но и то мо гућ но ме сто ре ви та ли за ци је:

Ду бо ко у зе мљи у ду пља ма што су там ни је од ме ху ра у мр твим 
те ли ма и без на го ве шта ја ју тра

Ту је ду ша по че ла да се об ли ва зно јем и по пут ши ља тог и 
вла жног ка ме на жу де ла за све тло шћу по га сив ши пре то га све дру ге 
же ђи

Као и гла ва Кне за о ко јој се при ча да је скри ве на на дно зден
ца по че ла да све тли по сле че тр де сет го ди на

И кад су је пре во зни ци и ца ри ни ци из ву кли на ви де ло но ћи 
она је са ма по шла да се спо ји са сво јим те лом 

... и ми сли ли су да је то не бе ски ка мен ре шен да се вра ти на 
зве зду са ко је је не ка да пао...

До њи свет за сту пљен је у по е ми мно гим атри бу ти ма и ви дљи
во при су тан у ни зу ка рак те ри стич них мо ти ва – ја ру ге, пе ћи не, 
отров не гљи ве, „зе мљин крш” у ко ји се стра „гу ра још ни же ков чег 
бра та”, „зем но зло бље ње ви ла”, „они ко ји во ле уси ре ну крв”... Ван 
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сва ке сум ње, муч но, стра шно, крај ње не по жељ но ме сто. Ако и ни је 
дан те ов ски зу ми ран, до њи свет је до вољ но до ча ран, и упра во из 
пр во га ли ца, би ло да је по сре ди по и сто ве ће ње с обез гла вље ним 
те лом Кне за, мр твим бра том у ков че гу, Ози ри сом, Ми ли ћем бар
јак та ром, ко нач но са бир ним ли ком љу бав ни ка на са мр ти. До вољ но 
је увер љи ва та то тал на дез о ри јен ти са ност са бир но га „ја”, до ле по 
хо ри зон та ли, где се „не зна ток ре ке жи во та”, тим оче вид ни ја што 
се то ком по е ме по на вља:

Не ма ме на по сте љи на ко јој ме је ди но мр тви сма тра ју жи вим;
Са ко је стра не по сте ље је онај свет пи там док ми је ду ша на 

од су ству; 
Сан је до шао као мут но ста кло кроз ко је је дан свет гле да у 

дру ги а гле да лац не зна да ли сто ји са ове или са оне стра не. 

Ипак, по ка за ће се да упра во ту, где су „врат ни це до њег све та”, 
и је сте скри вен пред у слов ула ска у ону нул ту тач ку, пер со ни фи ко
ва ну мо жда и гра шком зно ја, чи је из би ја ње на ду ши уме по тра ја ти 
и де це ни ја ма: „Ту је ду ша по че ла да се об ли ва зно јем и по пут ши
ља тог и вла жног ка ме на жу де ла за све тло шћу по га сив ши пре то га 
све дру ге же ђи”, „Ту ду ша ба у ља и че ка да на ме ри се онај ко је веч
но сти сли чан”. Ту су, да кле, ма ка ко ви со ком и стра шном це ном пла
ће не – мо гућ но сти по чет ка жуд ње за све тло шћу, на де у до ла зак 
не ко га ко је „веч но сти сли чан”, мо гућ но сти за упо до бље ње, при
са је ди ње ње бо жан ском, све тло сном прин ци пу.

Гле дан са дру гог аспек та, про цес „об ли ва ња ду ше зно јем”, 
бу ђе ња жуд ње за све тло снимбо жан ским, од но сно осва ја ња „сред
ње га про сто ра” или ду ше као об ли ка ми шље ња ко јим се за ва ђе ни 
по ло ви мо гу спо зна ти у из ми ре но сти, у са по сто ја њу ви ше га ре да, 
под ра зу ме ва и уз врат ну на кло ност ко смич ких си ла, прин цип ре ци
проч но сти, ком пле мен тар но сти сме ро ва. Пе сник то оства ри ва ње 
спо ја зе маљ ских и не бе ских еле ме на та, ка кав је ну жан за оства ре
ње ми то ло шке све те свад бе, на зи ва „су сти ца њем сло го ва љу ба ви”: 
„Ства ра ли су се по тај ни пу те ви су сти ца ња без ко јих се сло го ви 
љу ба ви не мо гу са ста ви ти”. 

Али у усло ви ма смрт но сти чо ве ко ве, зар је ла ко и ко ли ко је 
мо гућ но та кво или не ко дру га чи је „но во сло го мер је”, ка ко ће то 
ка сни је фор му ли са ти Па вло вић. Те жак, ре дак љу бав ни са вез са не
бе ским те ли ма, си ла ма, за бо ра вље ним бо жан стви ма, док чо ве ка 
уне сре ћу је та не рав но прав ност: 

Ука зао се тро у гао на чи јем вр ху сто је бо го ви и од о зго уме сто 
да од у зи ма ју чо ве ку смрт они је да ју; 
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Ра до ће свад бе ну пе сму от пе ва ти чи ли бог љу ба ви под усло
вом да до би је мла ден це умр ле исто га да на на ру ке.

Мо жда ће се упра во из те кли це, та квог „по зна тог за муц ки
ва ња код ре чи љу бав”, ка сни је об зна ни ти и дру ге пе сни ко ве „не
сра зме ре ста ре и но ве”, ко је ва ља пре ва зи ла зи ти. А до тле, на ра тор 
по е ме, са бир ни лик, љу бав ник на са мр ти, тра жи сна ге про ла зе ћи 
те го бан али не без из ла зан пут опе ван у пре дач кој пе сми („Сун це и 
ме сец про се де вој ку”, „Бра ћа и се стра”, „Же нид ба Ми ли ћа бар јак
та ра”). Он на ла зи осло нац и по др шку у љу ба ви, ко смич кој си ли, 
у дав ни ни сим бо ли зо ва ној бо жан ском три ја дом. Под се ти мо се још 
јед ног па су са из на во ђе ног Пред го во ра:

... Све ука зу је да су код нас, као и у акад скова ви лон ској тра
ди ци ји, и у Егип ту, сун це и ме сец би ли му шки прин ци пи, рав но
прав ни, као два ока у гла ви јед ног ве ћег не бе ског бо жан ства. Они 
су са јед ном же ном у сре ди ни (Иштар или Изис, или не ко дру ги) 
за тва ра ли бо жан ску три ја ду ко ја је по ста ла бит ном ка рак те ри сти
ком еги пат ске ре ли ги је. То трој ство се под ра зу ме ва и у на шем 
мит ском пре да њу, ре ци мо, у пе сми Сун це и ме сец про се де вој ку.

За да так из ри ца ња сло го ва љу ба ви у Злат ној за ва ди ста вљен 
је у удео ду ши. 

Ду ша је та ко ја ви ди сву дра ма тич ност те ле сне смрт но сти, 
по ја ча ну ви ше стру ким про жи вља ва њем кроз по и сто ве ћи ва ња са 
ни зом уми ру ћих. Из дру гог аспек та, она фи гу ри ра и као зе маљ
сконе бе ска не ве ста, она ко као и у Див ном чу ду, та ко ђе у све тој 
свад би. С тим што је у За ва ди она ујед но и се стра, не са мо по пут 
Изи де већ, као у на шим пе сма ма, „сва од зла та” и од зна ња ко ја се 
ти чу и до ње и гор ње сфе ре, с ви со ким да кле атри бу ти ма свој стве
ним бо жан ској три ја ди:

Ука зао се тро у гао на чи јем вр ху сто је бо го ви и од о зго уме сто 
да од у зи ма ју чо ве ку смрт они је да ју

И то да ри ва ње тре ба да нам об ја сни се стра што до ла зи пре ко 
мо ра и ја вља се у тро у глу сва од зла та (...)

А ков чег бра та што се у смр ти окре ће као ви хор она спу шта 
још ни же у зе мљин крш 

Да он осе ти вру ћи ну не ких стра сти ко је се го ре још ни су ја
ви ле а мо гу да рас ки да не удо ве са ста ве у биљ ну це ли ну... 

Ду ша је та ко јој се, дис крет ном алу зи јом, ста вља у удео да 
на са мом „мо сту пре ла ска” уде не у гор њи свет до ње „вру ћи не 
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стра сти”, ве о ма сли ко ви то до ча ра не сли ком „зе маљ ске же не, до
вољ не за ус хит”, же не „од ме са и хле ба”, „до ма ло пре у оби клој 
дне ви”, ко ја тра жи „ону бо жан ску пре ђу ко ја се се ли из дро ба 
му шког у дроб жен ски и на траг”. Ду ша је та ко јој се ста вља у удео 
да рас по зна и те ле сни аспект бо жан ског: „а бо ги ња под ме ће сво ја 
злат на ле ђа умр лом ко ји то нем ту код Ре са ве...” Као што су зе маљ
ска и не бе ска љу бав ни ца пер со ни фи ка ци ја до ње и гор ње сфе ре, 
та ко је то и са ма ду ша. Ко нач но, ду ша, ка дра да ви ди ка ко се „над 
кли су ром де ли јед на те жа де о ба”, не за бо ра вља на сво ју по жељ ну 
сре ди шњу по зи ци ју:

Дух се одва ја од ду ше и цар ство не бе ско де ли се на де сну и 
ле ву стра ну а ду ша би хте ла да хо ди сре ди ном (...)

На пу ту стра шне љу ба ви из ме ђу ду ха и те ла из ме ђу ду ше и 
бо га љу ба ви ко јом ду ша на пре ду је у на ди

Да би је све мир при вла чио и гу тао као што ве ли ка ри ба је де 
ма лу ри бу а не уме да ка же ко ће да ље да је во ди

И си ла ма све та лак ше је да во де те ло на но во кли ја ње но ду шу 
на но ва ус хи ће ња.

Ус хи ће ња ду ше под ра зу ме ва ју по рив за са ве зом са не бе ским 
те лом, са бо жан ством, и љу бав пре ма њи ма, од но сно из на ла же ње 
на чи на да се до њих уз диг не, са њи ма сје ди ни:

Са мо ва тра ускла ђе на са хва ло спе вом мо же да по диг не ду шу 
на мост та њи од ме се че вог ср па

На ка ри ку за ра за пи ња ње је да ра но ћи и на осло нац ду ге у 
ње ном по преч ном ро ше њу све та. 

То и је сте крун ски до при нос ду ше при „су сти ца њу сло го ва 
љу ба ви”: на слу ћу је мо да је упра во она та ко ја на „мо сту пре ла ска”, 
где „тре ба до бро ра за бра ти три ре да ре чи ра ни је не у по тре бља ва
них”, мо ра да из на ђе „крат ку из ре ку под је зи ком”, по стиг не „на ук 
из ри ца ња”. Што ду ша и чи ни, сти дљи во али за вет но: 

Се би у не дра го во ри ду ша: за што би те ла стре ми ла во ље њу 
ако ду ше то не мо гу још бо ље и ду же (...)

... ако те ла мо гу да се об гр ле и во ле ду хо ви то мо гу као узор 
у сја ју свог пр вог уме ћа

Во ље ње се ти че и нас и њих те су сти ца ње не мо же оста ти 
ус кра ће но.

Во ље ње (у ко јем пре по зна је мо Пла то нов, од но сно Ди о ти мин 
мо дел по и ма ња Еро са, док по у ча ва Со кра та), ус пи ња ње (до ме се че вог 
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ср па, ду ги не ро се, ру ме них обра зи на зве зда), вен ча ва ње сфе ра – 
шта је све то ако не епи фа ниј ско „су сти ца ње сло го ва љу ба ви” ко ме 
је во дио уку пан ток Злат не за ва де:

Ти с оне стра не ја с ове и злат ни кип из ду би не бр же од нас 
дво је; 

Сун це се ма ло раз два ја, лу чи там ну ви ју гу из се бе, знак да 
су свад бе за вр ше не и да мла ден ци оста ју са ми; 

 сва ком од нас чу ла до ла зе у опа сну бли зи ну као да ће се про
гу та ти у ства ри се сла жу у нат чул ну ку по лу; 

... из ме ђу чу ла се раз ме шта јед на осе тљи вост без име на и 
об ли ка; 

Го во ри ће мо са мо сло го ви ма уса ђе ним у ру ме не обра зи не 
зве зда... 

Као и сва ки епи фа ниј ски тре ну так, и овај не са мо што је ра
зу мљив са мим сво јим бле ском не го ба ца и по врат но све тло на све 
што му прет хо ди. Та ко и она за го нет ност по чет ног „Да нас опет имам 
ду шу” от па да као кр љушт – у свој јед но став но сти и сло же но сти 
ука зу је се ја сном ви ше знач на је зич ка игра пе сни ко ва, а по чет но 
зна че ње је мо гло би ти: да нас сам опет оду ше вљен, ус хи ћен, жив. 
Ма ко ли ко да је „и си ла ма све та лак ше да во де те ло на но во кли ја
ње но ду шу на но ва ус хи ће ња” – пе сник је ус пео да у свом ус хи
ће њу срећ но про бо ра ви и чу де сно га пре не се на чи та о ца.

По во дом ре чи „чу де сно”. На је дан на чин по стиг нут је ви сок 
по ет ски учи нак са мим по чет ком по е ме, на дру ги је на чин од зна
ча ја то ка ко је она за вр ше на: 

Од ка да је мрак за сјао од о зго све тлост опет хра ни ве дри на кот 
љу бав нич ки

Зна се да је жи вље ње не ка су за ис пла ка на дав но и још се ко
тр ља све да ље од ока са ко јег је ка ну ла

Ко рен јој не до ку чив а уми ра ње чу де сно.

Од мах по сле епи фа ниј ског мо мен та – ипак тра ги зам, иро ни ја: 
„ве дри на кот љу бав нич ки”, жи вље ње ви ђе но као „дав но ис пла ка
на су за” у на ра ста њу. Да ли је до вољ но ре ћи: то је Па вло вић? Или се 
се ти ти оног ме ста из по е ме где ду ша „на пи та ња на из глед ве о ма 
лич на од го ва ра оп штим из ре ка ма о љу ба ви да не бу де уро ка”? За
што је био по тре бан та кав за вр шни крат ки рез, и да ли је то до и ста 
рез? Тре ба ли да нам па ра уши тај из раз „на кот”? Јер с обе стра не 
је убла жен: „ве дри”, „љу бав нич ки”. Не ће би ти да је без раз ло га 
ту. А ни је ли то упра во, по Ди о ти ми, за пра во по твр да да је ду ша 
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већ до вољ но окре ну та ду хов ном аспек ту Еро са, та ко да пре ма 
те ле сно ме и мо же на чи ни ти тај убла же ни от клон? 

Мо жда од го вор да је за вр шна реч, „чу де сно”. Упр кос крат ком 
упа ду све сти о ду бо ком тра ги зму чо ве ко ве си ту а ци је ис ка за ном 
у прет по след њем сти ху по е ме, па у до бр ој ме ри и у по след њем 
сти ху – на са мом кра ју, том јед ном је ди ном, за вр шном ре чи, пе
сник се вра ћа у све тли, уз ла зни, епи фа ниј ски тон. Та реч, до ду ше 
већ и са мом со бом уз лет на, сто ји у оштр ом кон тра сту са свим што 
јој не по сред но прет хо ди, по себ но са оном ре чи ко ја јој прет хо ди 
нај не по сред ни је, а то је трп ка име ни ца „уми ра ње”. Ипак, син таг му 
„уми ра ње чу де сно” не стиг не мо ни да при ми мо као ок си мо рон ски 
спој, ни ти нам она за сме та као не што не при род но. На про тив, у 
њој као да за тре пе ри сав ус хит ни дух по е ме. Ова ква за вр шни ца 
мо же би ти са мо ре зул тат пра вог и рет ког пе снич ког ус хи ће ња. 
Зна се у ко јој ме ри је наш пе сник умео да пре би ва у скеп си, у „по
дру гљи во сти ко ја му од не куд ви ри”, али мо гу ли се оспо ри ти за
но си из ко јих је на стао не ма ли низ по ет ских оства ре ња, ка ква су, 
уз ову по е му, са свим из ве сно, и Див но чу до, Не бо у пе ћи ни, Ме ђу
сте пе ник, С Хри стом не тре ми це, да на ве де мо са мо њих. 

Стих Злат не за ва де је сав од сна жне ми са о ноје зич ке прег
нант но сти, су ве ре не си гур но сти, осло бо ђен би ло ка кве по тре бе 
да до ка зу је – он се јед но став но из ли ва, уз бу дљи во и без за сто ја. 
А ка ко то већ у по е зи ји би ва, стих у за но су као да се не пре кид но 
оти ма и са мо ме се би, на ди ла зе ћи се бе, до во де ћи до нео че ки ва них 
за о кре та и плод них ига ра про ду бљи ва ња пер спек ти ва и зна че ња. 
Сто га је ау тор, на кнад но, и осе тио по тре бу за до дат ним го во ром 
дру ге вр сте, за есе ји стич ким са жет ком оно га на шта упу ћу је као 
на основ на по ла зи шта по е ме. Слич ном апен дик су он је, уо ста лом, 
не јед ном и с раз ло гом, умео да при бег не и по сле дру гих сво јих 
пе снич ких оства ре ња. У овом слу ча ју, тај до дат ни Па вло ви ћев 
са же ти осврт на соп стве не ста во ве ко ји ле же у под ло зи пе ва ња на 
по се бан на чин је од по мо ћи чи та о цу за по ку шај раз у ме ва ња, с 
об зи ром на де ли кат ну, са мо свој ну ау то ро ву сто жер ну ми сао (чи
та о цу, не ће мо ре ћи ту ма чу, јер ту ма че ње би би ло ко ли ко не мо гућ но 
то ли ко и го то во из ли шно). Јед ним де лом, та ми сао ис ка за на је на 
са мом за вр шет ку есе ји стич ког при ло га по е ми:

Љу бав но си у се би основ не ела не жи во та, ње го во те че ње, и 
пул са ци је што не сме ра ју са мо ка ује ди ња ва њу би ћа су прот них и 
„за ва ђе них” по ло ва, не го чи та ву по лар ност све та но се кроз вре ме 
у по ход ши ре ња и три јум фа. Али љу бав у се би има и свој про јект, 
ко ји мо же да се оцр та ри ту а лом и да се фор ма ли зу је у трој стви ма. 
Ње ном ри ту а лу по тре бан је мост пре ла ска, пре вла ка ду ге, сре бр ни 
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ме се чев по слу жав ник. То су ме ста на ко ји ма је за ка зан са ста нак 
из ме ђу „зе маљ ске” и „не бе ске” љу бав ни це (ка ко се не кад го во ри ло, 
и ка ко их је сли као Ти ци јан) и љу бав ни ка на са мр ти. Та са мрт је 
онај про стор „из ме ђу” ко ји нам от кри ва при ро ду жи во та, а да нас не 
ста ви у су прот ност са њим. И пре тва ра до га ђај за ла ска у изасмрт
ност, у из вр ше ње љу бав ног до го во ра и са стан ка.

Са мо умо ви ма ко ји сло бод но и истин ски при а ња ју уз ми сао
ноумет нич ке до ме те ра зних ци ви ли за циј ских те ко ви на и успе
ва ју да пре по зна ју њи хо ве до ти ца је и укр шта је, са мо та ко сло бод
ним умо ви ма, до вољ но ис тан ча ним да рас по зна ју оно што би сам 
пе сник на звао игром сло бод них еле ме на та у ко смо су – ука зу ју се 
те игре у свој сво јој пу но ћи и сло же но сти, али ујед но и с ла ко ћом 
ка рак те ри стич ном за от кро ве ња. Ни чим дру гим до от кро ве њем 
не мо же мо ни на зва ти уку пан фе но мен пе ва ња и ми шље ња у Злат
ној за ва ди. Из ве сну по твр ду ово ме на ла зи мо и у чи ње ни ци да се 
без ма ло од мах по на ста ја њу по е ме на на шем је зи ку до го дио и 
пра ви са тво рач ки чин раз у ме ва ња и по др шке, ма те ри ја ли зо ван с 
јед не стра не пре во ђе њем на фран цу ски је зик, из пе ра вр сног пе сни
ка и та ко ђе рет ко ви со ког по зна ва о ца свет ског кул тур ног на сле ђа, 
Ро бе ра Мар тоа, а с дру ге стра не про пра ћен све де ним, ду бо ко ко
ре спон дент ним Ма ска ре ли је вим цр те жи ма, ко ји ма је снаб де ве но 
би бли о фил ско из да ње по е ме. У на шој пак књи жев ној сре ди ни, 
Злат ној за ва ди, на дај мо се, као дра го це ном ви ну, ка ко би ре кла 
Цве та је ва, тек пред сто ји пра во и пу но вред но чи та лач ко ку ша ње.




