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ДА НИ ЦА ТРИ ФУ ЊА ГИЋ

ДИВ НА ЧУ ДА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ КУЛ ТУ РЕ  
У СПЕ ВУ МИ О ДРА ГА ПА ВЛО ВИ ЋА

Па вло ви ћев спев Див но чу до ни је за пле нио до вољ но па жње 
ис тра жи ва ча,1 и то је је дан од пр вих ути са ка ко ји зби ља иза зи ва 
чу ђе ње, бу ду ћи да бо гат ство сти хо ва и ра зно вр сност мо гу ћих чи
та лач ких пер спек ти ва ва пе за раз го во ром. Јед но од нај плод ни јих 
по ла зи шта овог Па вло ви ће вог де ла сва ка ко је спре га са тра ди цио
нал ном кул ту ром и на род ном књи жев но шћу, што и ни је ре дак 
слу чај у Па вло ви ће вом ства ра ла штву. Оту да сплет мо ти ва ко ји се 
у спе ву мо гу пре по зна ти на пла ну ин тер тек сту ал них ре ла ци ја (a 
којe се ве о ма те шко мо гу пот пу но и пре ци зно по бро ја ти) у пр ви 
план ја сно ис ти че про стор на род не лир ске по е зи је. У том сми слу, 
ва ља спо ме ну ти да су и Па вло ви ће ва Ан то ло ги ја лир ске на род не 
по е зи је и ње го во Див но чу до об ја вље ни исте, 1982. го ди не, као и 
да у пред го во ру Ан то ло ги ји са ста вљач от кри ва да тек по сле ду бо
ког упо зна ва ња са пе смом „Ви ла зи да град” успе ва да чи та на род ну 
лир ску по е зи ју.2 Оту да се сам по се би на ме ће за кљу чак да се ње
го ва оча ра ност усме ном лир ском по е зи јом пре ли ла у спев, а су де ћи 
по мно штву мо ти ва и њи хо вом про ми шље ном ком по зи ци о ном по
ве зи ва њу, Па вло вић је ус пео да сво ја књижевноистoријска са зна ња 

1 Див но чу до се нај че шће мо же сре сти у спо ра дич ним по ме ни ма. Нај ви ше 
па жње му је по све ти ла Зла та Ко цић књи гом Ртањ ска све ти ла, док су нај дра
го це ни ја за па жа ња Љу бо ми ра Си мо ви ћа у Ду плом дну и Ђор ђа Де спи ћа у По
ре клу пе сме.

2 Ко ли ко Па вло вић ви со ко вред ну је на шу на род ну књи жев ност и тра ди
ци ју го во ри, ре ци мо, ана ли за на род не еп ске пе сме „Зи да ње Ска дра”, у ко јој он 
по ле ми ше са Ели ја де ом, ко ји твр ди да је ру мун ска ва ри јан та ове пе сме ви шег 
умет нич ког до ме та од оста лих. Ово го во ри не са мо о Па вло ви ће вој при вр же
но сти усме ном ства ра ла штву већ и о за вид ном сте пе ну ње го вог зна ња о на род
ној књи жев но сти, јер се вр ло ар гу мен то ва но упу шта у по ле ми ку са јед ним од 
нај ве ћих по зна ва ла ца ове те ма ти ке.
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и ин тер пре та циј ско ис ку ство функ ци о нал но спо ји са соп стве ном 
умет нич ком има ги на ци јом. При том, ње му ин спи ра ци ја ни су би ли 
са мо мо ти ви и фраг мен ти3 већ, што је са на ше тач ке гле ди шта бит
ни је, свет тра ди ци о нал ног чо ве ка, као и рав но те жа ка ко јој се у 
том све ту те жи, и тих ће се на че ла Па вло вић у сво јим сти хо ви ма 
до след но при др жа ва ти.

Па вло вић фо кус свет ко ви не сме шта на пла ни ну, жр тве ник, 
храм, где је зе лен бор,4 и ти ме ви ше стру ко апо стро фи ра да је axis 
mun di про стор нео п хо дан за од ви ја ње го збе и от кри ва ње тај не. 
Пла ни на се из ди же из над зе мље и сво јом ве р ти кал но шћу спа ја 
зе маљ ско и не бе ско. Да је реч о спа ја њу би нар них опо зи ци ја до ле/
го ре, ау тор нам до дат но са оп шта ва у „Ту ма чу не ких пој мо ва”. Он 
пла ни ни, на ко јој се „је два ви де ша ке ко је под у пи ру гор ње сво до ве”,5 
су прот ста вља њи ву „без дна”.6 Ти ме Па вло вић за по чи ње игру су
прот но сти, али и учвр шћу је пла ни ну као осу све та. Пе сни ку ова
ква атри бу ци ја ни је би ла до вољ на, те од лу чу је да учвр сти свој 
пу пак све та, да би чи та о цу, са ко је год стра не да при ђе де лу, би ло 
ја сно ко ли ко је про стор ва жан. Он то чи ни бли жим од ре ђе њем 
пла ни не, ко је је на ве де но већ у на сло ву пр вог пе ва ња, а за тим и 
об ја шње но у „Ту ма чу не ких пој мо ва”. Ртањ је у ње го вом Див ном 
чу ду сте ци ште древ ног и по сле по топ ског, сте ци ште раз ли чи тих 
оби ча ја, ци ви ли за ци ја, кул ту ра. Па вић је јед ном ре као да се све што 
је вред но мо ра по но ви ти два пут, што је, бар у овом спе ву, мо то 
Ми о дра га Па вло ви ћа. Он на Ртањ до во ди Ис ток и За пад, чо ве ка 
и бо жан ство, све то и про фа но, ин ди јан ски ша тор, ти гр о ве из Ре ги
ста на. Он ак цен ту је да ње го вој свет ко ви ни не при су ству је сва ко, 
већ све. Да би оства рио ди ја лог са мит ским, по треб на му је це ли на 
ко ја се мо же до сег ну ти тек ди ја ло гом са тра ди ци јом, и то не са мо 
с јед ном тра ди ци јом, већ он тра га за тра ди ци јом чо ве чан ства са
кри ве ној у сва ком кут ку све та. Оту да је тај на за ко јом се тра га слут
ња це ли не, јер: „на кра ју спа са ва / са мо це ли на”,7 те ће у скла ду с 
тим свет и по зор ни ца Див ног чу да би ти са чи ње ни од пре пли та ња 

3 При ме ра ра ди, чи та ва пе сма „Из је ден ов чар” на ла зи бит но ме сто у спе ву.
4 Бор, осим ње го ве сим бо ли ке као му шког прин ци па и ду го веч но сти, 

је сте, у по и ма њу тра ди ци о нал ног чо ве ка, оса све та. Осим то га, бор се (као и је ла) 
из јед на ча ва са хра мом (ви ди: Сне жа на Са мар џи ја, „Тан ко вр ха је ла и зе лен бор. 
На по ме не уз зим зе ле но др ве ће у на род ној по е зи ји”, Би ље у тра ди ци о нал ној 
кул ту ри Ср ба – при руч ник фол кло р не бо та ни ке 2, Зо ја Ка ра но вић (уред.), Фи
ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2014, 5–19), што, уз жр тве ник, сим бо ли зу је по
ме ну то. Да кле, Па вло вић не дво сми сле но уво ди чи та о ца у мит ски про стор ко ји, 
ло гич но је, пра ти и мит ско вре ме.

5 Ми о драг Па вло вић, Див но чу до, Књи жев не но ви не, Бе о град 1989, 81.
6 Исто. 
7 Исто, 7.
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раз ли чи тих вре мен скопро стор них од ред ни ца, кул тур них и исто
риј ских пре се ка, мит ских ју на ка, би ља ка, на род них оби ча ја.

Чо век тра ди ци о нал ног по и ма ња све та вре ме не по сма тра ли
не ар но, по пут са вре ме ног чо ве ка, већ ци клич но (што је јед на од 
нај ве ћих иде ја Див ног чу да), а пра зни ци пред ста вља ју ис ко рак из 
сва ко днев ни це и по вра так у мит ско вре ме, од но сно у вре ме бо
жан ско га (у нај ши рем схва та њу ре чи), и у до ба ства ра ња све та. 
Упра во су свет ко ви не би ле је дан од на чи на да се бо го ви (или Бог) 
уми ло сти ве, те се, при ме ра ра ди, жр тво ва њем или ри ту ал ним 
рад ња ма (ко је су че сто пред ста вља ле опо на ша ње мит ског) вра ћа
ло у пр во бит но. Па вло вић чи та о цу ви ше стру ко на зна ча ва да је 
реч о по врат ку у мит ско вре ме. Он не по сред но ис ти че да је реч о 
го зби, свет ко ви ни, док по сред но от кри ва и ко ји је пра зник ода бран 
за оку пља ње древ ног. Па ље ње ивањ ских ва три ја сно ука зу је да је 
реч о Ивањ да ну, што је па жљи во ода бран пра зник. За по че так, 
ивањ ске ва тре има ју лу стра тив ну функ ци ју, а Па вло ви ће ва го зба, 
пре ма ми шље њу Зла те Ко цић, пред ста вља го збу очи шће ња.8 Осим 
што је Све ти Јо ван (или Иван) је дан од нај по што ва ни јих пра зни
ка, на ко ји је би ло стро го за бра ње но оба вља ти би ло ка кве по сло ве, 
овај дан је од ре ђен и за по се ту пла ни ни (што је у овом слу ча ју Ртањ, 
упра во оса све та). За тим, Ивањ дан па да на лет њу рав но днев ни цу, 
ка да су дан и ноћ, од но сно све тлост и та ма, јед на ке ду жи не. На 
ово ве ро ва ње ста ви ће мо ак це нат, јер се то ком це лог спе ва пре пли ћу 
упра во све тлост и та ма. По сле Ивањ да на дан се ла га но скра ћу је, 
пре власт до би ја та ма, што, до ду ше до ста уда ље ним, да не ка же мо 
ба рок ним по ве зи ва њем, мо же мо ви де ти и као си же спе ва, где по сле 
свад бе (ко ја пред ста вља жи вот и све тлост) сле ди да ћа (смрт, та ма).

Утвр ђи ва њем хро но то па на ме ће нам се још јед но пи та ње, не
сум њи во у ве зи са вре ме ном и про сто ром, а то је пи та ње до га ђа ја. 
За што је баш свад ба ода бра на као цен трал на свет ко ви на? За што не 
ро ђе ње, кр ште ње, смрт или ка ква дру га бит на око сни ца на жи
вот ном пу ту чо ве ка? Да не ду жи мо – свад ба пред ста вља спој нај
ва жни јих ис ку ста ва у чо ве ко вом жи во ту. Ван Ге неп у Об ре ди ма 
пре ла за ис ти че не ке од ва жни јих об ре да пре ла за,9 а чи ни се да су 
три нај ва жни ја про це са ро ђе ње, свад ба (пре ла зак у ви ши со ци јал ни 
ста тус, свет од ра слих) и смрт. Па вло вић у На стан ку и не стан ку 
пе сме ка же да је свад ба основ на мит ска рад ња.10 У њој се са ста ју 
жи вот, смрт, го зба, жр тва, об ред пре ла за и култ плод но сти. Плод ност, 

8 Зла та Ко цић, Ртањ ска све ти ла, Про све та, Ниш 1996, 33.
9 Ар нолд ван Ге неп, Об ре ди пре ла за – си сте мат ско из у ча ва ње ри ту а ла, 

прев. Је ле на Ло ма, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2005, 7.
10 Ми о драг Па вло вић, На ста нак и не ста нак пе сме, Ма ти ца срп ска, Но ви 

Сад 2006, 13.
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чи је се под сти ца ње кри је иза нај ра зли чи ти јих ри ту ал них рад њи 
ко је по ве зу је мо са свад бом (чак и да нас), пред ста вља жи вот. По гле
дај мо пр ве сти хо ве спе ва: „До ла зи Кнез / бо гат и ве лик / за плу гом”.11 
Орач и ора ње сим бо ли шу пло ђе ње, јер се њи ва, или зе мља, ко ја 
је уз же ну нај ве ћи сим бол плод но сти, об ра ђи ва њем пло ди. Тре ба 
при ме ти ти и да је Кнез бо гат и ве лик. Бо гат ство ће мо сва ка ко по 
ве за ти са бо гат ством ле ти не и пло до ва. Ве ли ки Кнез асо ци ра на 
при ка зе ве ли ке мла де у сме хов ним и ерот ским пе сма ма, ко је су, 
прем да ша љи вог ка рак те ра, има ле за за да так да при ка жу моћ ну 
и плод ну мла ду ко јој се не мо гу при бли жи ти де мон ске си ле и ко ја 
ће свој нај ве ћи за да так (ра ђа ње) успе шно ис пу ни ти. Ипак, ерот
скосме хов на ди мен зи ја је ов де са мо асо ци ја тив но по сре до ва на, 
а не дво сми сле но до ла зи до вр хун ца у сти хо ви ма: „а у до њим де
ло ви ма те ла / час су на па сни ци / ко ји ма су за пре нос пол них ор
га на / по треб на Ве ли ка Ко ла”.12 Апо сто ро фи ра ње пол них ор га на 
и њи хо ве ве ли чи не ја сно је ука зи ва ње на плод ност, а та ко ђе је и 
ка рак те ри стич но за ерот ску и сме хов ну кул ту ру. Овим при ме ри
ма се ни ка ко не ис цр пљу је сла вље ње кул та плод но сти, на про тив, 
ово на че ло је јед но од нај за сту пље ни јих у чи та вом спе ву.13

Ка зав ши да се кроз не ве сту пре но си „вре ме жед но пам ће ња”,14 
Па вло вић на ста вља сво ју фраг мен тар ну при чу о тај ни ро ђе ња. 
Не ве ста, сим бол плод но сти, чи ја је основ на функ ци ја да ро ди, 
пре но си на сво је че до оно што се не сме за бо ра ви ти. Вре ме жед но 
пам ће ња је мит ско вре ме о ко ме се при по ве да с ко ле на на ко ле но, 
те је же на у ди рект ној ве зи са мит ским, бо жан ским, оно стра ним. 
Ова кво схва та ње же не је при сут но и у тра ди ци о нал ној кул ту ри, 
с тим што је жен ска спо соб ност да ство ри но ви жи вот схва та на као 
бла го слов, али че шће као опа сност и као ве за же не са де мон ским 
си ла ма. Тра ди ци о нал ног чо ве ка је за пра во пла ши ла та ква ко ли
чи на мо ћи у по се ду же не, и оту да по ве зи ва ње же на са ве шти ча
ре њем, ба ја њем, га та њем и слич ним ма гиј ским де ло ва њи ма.

Жр тва је, иа ко то на пр ви по глед па ра док сал но зву чи, та ко ђе 
ва жан еле мент свад бе. Ка ко се у тра ди ци о нал ној кул ту ри сма тра ло 
да су мла ден ци, а на ро чи то мла да, из ло же ни де мон ским си ла ма, 
оба вља ли су се раз ли чи ти ри ту а ли ка ко би се кон такт са оно стра
ним спре чио. Жр твом се – по прин ци пу си нег до хе – да вао сим бо
лич ни део уме сто це ли не. У Див ном чу ду Ми о дра га Па вло ви ћа 
мо тив жр тве се оства ру је на раз не на чи не, а на ме њен је раз ли чи тим 

11 М. Па вло вић, Див но чу до, 6.
12 Исто, 35.
13 Ви ди: Зо ја Ка ра но вић, Ја сми на Јо кић, Сме хов но и ерот ско у срп ској 

на род ној кул ту ри и по е зи ји, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2009.
14 М. Па вло вић, Див но чу до, 33.
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по ја ва ма. Но ви но вац се, у об ли ку жр тве, на ме њу је ста ром хра му, 
те има мо из раз по што ва ња и по ку шај да се уми ло сти ви ста ро, про
шло, древ но. Не ко ли ко сти хо ва по том, за лог жр тво ва ња се по ве ћа
ва, јер се у при чу уво де Ла за ри це. Оне ни су жр тво ва не бу квал но, 
али се њи хо ва ода ност да је ста ро сти све ште ни ка. Пред ста вље не 
су као по зна ва о ци оно стра ног због свог де ви чан ства и сто га не пре
ки ну те ве зе са жи во том пре ро ђе ња, од но сно са не зе маљ ским све
том. Но, ове жр тве се не чи не до вољ ним, јер жр тве ник, са чи њен од 
ка ме на а пре пун ду ша,15 „по ста је по ро зан”,16 што мо же зна чи ти 
да му се не ука зу је до вољ но по што ва ња, те да ду ше пре да ка ни су 
за до вољ не са да шњо шћу.

На Па вло ви ће вом Рт њу уго шће но је све што је у ве зи са мит
ским и са тра ди ци о нал ном кул ту ром. Или, ка ко то пе сник ка же: 
„све што је ва ља ло из до ба про шлог / на шло се на тр пе зи Рт ња”.17 
Го сти, као и оно што је за го шће ње, део су це ли не, и они це ли ну 
по зна ју, што нам вр ло ра но Па вло вић от кри ва сти хо ви ма „на кра ју 
спа са ва / са мо це ли на / то зна сва ка бо ља биљ ка / и ве ћа пла ни на”.18 
Бо ље биљ ке и ве ће пла ни не су оне ко је у тра ди ци о нал ном ко ду 
има ју не ко зна че ње, ко је су део це ли не. Бо го ви ко ји при су ству ју 
го зби су при ка за ни као са мо вољ ни ци ко ји ме ђу со бом де ле жр тве. 
Оне су, нај зад, њи ма и на ме ње не. Ди о нис се по зи ва да сла вљу да 
ле ги ти ми тет. Ко ле да ри, ко ји су крај ње нео бич ни го сти на ивањ
дан ској свад би, у тра ди ци о нал ној кул ту ри то бо же уби ја ју ста рог 
бо га, али за пра во пред ска зу ју но ви ци клус и плод ност, што их за
пра во чи ни не за о би ла зни ма у ова квој дру жи ни. Ве о ма ва жан де таљ 
је и то да до ла зи бо ги ња, при та је на, што ће нас сва ка ко под се ти ти 
на те о фа ни ју. Не што ка сни је у спе ву бог се пре о де не у про сја ка, 
што још јед ном по твр ђу је по сто ја ње овог еле мен та. Ве ро ва ло се 
да се сва ки гост мо ра при ми ти (оту да је то ли ко раз ви јен оби чај го
сто прим ства код не ких на ро да), јер је мо гу ће да је гост при та је но 
бо жан ство.

Осим го сти ју, па жњу пле ни и го зба, ко ја се не са сто ји са мо 
од жр та ва бо го ви ма. Па вло вић спо ми ње „то ва ре хра не”,19 што нас 
под се ћа на кар не вал, до ба ме со је ђа. Да ни ко ји пред ста вља ју ри ту
ал ну ин ве р зи ју, где сви мо гу би ти оно што ни су, где се ин си сти ра 
на те ле сном пре те ри ва њу – ка ко ерот ском, та ко и пре те ри ва њу у 
хра ни – на ла зи ме ста и у Па вло ви ће вом спе ву. Па вло вић то на зи ва 

15 Ка мен, из ме ђу оста лих сво јих атри бу та, је сте ме сто у ко ме се по сле 
смр ти на ста њу ју ду ше.

16 Исто, 39.
17 Исто, 25.
18 Исто, 8.
19 Исто, 31.
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ко смич ком обеш ћу, а ни тра ди ци о нал на свад ба ни је ли ше на кар
не вал ских еле ме на та. Већ смо спо ме ну ли сме хов не и ерот ске пе
сме, а ка ко свад ба од ми че, та кав вид тра ди ци је све ви ше до ла зи 
до из ра жа ја.

Нај зад, сти же мо и до мла де на ца, те са зна је мо да је реч о не
бе ској свад би. Мла до же ња је ме сец, што је чест мо тив у ми то ло
шким на род ним пе сма ма, а не ве ста је му ња, ко ја се ја вља и као 
ћер ка ку ма – гро мов ни ка ко ја де ли да ро ве. На род на пе сма „Же
нид ба сјај ног мје се ца” при ка зу је ме сец као мла до же њу, му њу као 
не ве сту и да ро ва тељ ку, а Све тог Или ју као ко чи ја ша ко ме му ња 
да ру је му ње и стре ле. Уко ли ко је Све ти Или ја (по знат и као Гро
мов ник) у по се ду му ња, он се мо же схва ти ти и као њи хов отац, 
што је упра во слу чај у Па вло ви ће вом спе ву, те мо же мо ре ћи да је 
ова пе сма би ла јед на од ин спи ра ци ја ње го вом спе ву. Му ња у Див
ном чу ду де ли да ро ве, али за уздар је при жељ ку је крв, што је пот
пу но су пр от но тра ди ци о нал ном схва та њу свад бе ног да ра и уздар ја. 
Не ве ста де ли да ро ве, да би јој уздар је би ло за шти та, док се ов де 
при зи ва крв, од но сно смрт. Опет нам се ја вља Па вло ви ће ва ре ин
тер пре та ци ја ми та, ко ја ни је нео бја шњи ва. На и ме, већ смо ре кли 
да је бит на став ка у Див ном чу ду ци клич ност. Ако свад ба пред
ста вља жи вот, он да мла да, за рад ци клич но сти и на став ка по сто
ја ња жи во та у би ло ком об ли ку, мо ра да при жељ ку је смрт, јер 
по сле ње до ла зи но ви ци клус. Ци клич ност је нај че шће у спе ву и 
из ра же на пре пли та њем жи во та и смр ти, све тла и та ме, су прот них 
на че ла. Сне жа на Са мар џи ја ка же да „ме ђе жи во та и смр ти по чи
ва ју на кон тра сту”,20 па се упра во због те нео п ход не опо зи ци је 
го то во ре дов но ме ђу соб но су сре ћу зна ме ња по ме ну тих на че ла.

Па ун, ко га по сле Кне за пр вог упо зна је мо, што му сва ка ко 
да је на ва жно сти, спој све тлог и там ног не оства ру је у јед ној сли
ци, већ у нај у да ље ни јим тач ка ма – на по чет ку и на кра ју спе ва. У 
пр вим сти хо ви ма он пред ста вља му шки прин цип (ше пу ри се, 
ши ри свој реп) и на ја вљу је свад бу. Од па у но вог пер ја (из ме ђу оста
лог) пра ви ла се пер ја ни ца за мла ду и, због „очи ју”, ко је су ша ра 
свој стве на па у ну, сма тра ла се за шти том од злих очи ју, од но сно де
мон ског. Па ун је, та ко ђе, пред ста вљен као све тлост у та ми, да кле 
сим бол жи во та. У по след њем пе ва њу па ун се на ис то ку за ви ја у 
цр но. Ис ток је стра на све та где се сун це ра ђа (што се и екс пли ци
ра у сти хо ви ма ко ји прет хо де уво ђе њу па у на), те има мо, с јед не 
стра не, жи вот и смрт, и пред ска зи ва ње смр ти сун ца у јед ној сли ци. 

20 Сне жа на Са мар џи ја, „Пред ста ве о кра ју све та у усме ној про зи”, Син
хро ниј ско и ди ја хро ниј ско из у ча ва ње вр ста у срп ској књи жев но сти, збо р ник 
ра до ва, Зо ја Ка ра но вић и Ива на Жи ван че вић Се ке руш (уред.), Фи ло зоф ски 
фа кул тет, Но ви Сад 2009, 6.
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С дру ге стра не, па ун из пр вог и по след њег пе ва ња при ка зан је 
кон траст но, што до дат но ак цен ту је жи вот на по чет ку и смрт на 
кра ју спе ва. Па у ну у по ме ну тој сли ци ма ше фе никс, ко ји је сим бол 
ве чи тог об на вља ња. Смрт ни је крај, већ по че так но вог ци клу са. 

Сти хо ви ко ји из у зет но ле по и ефект но до ча ра ва ју уз ди за ње 
ци ви ли за ци ја, њи хов вр ху нац а за тим и пад гла се: „Сун це је оти
шло да ле ко / и ре ше но да па да са пу но сна ге / у шу ме за па да”.21 
Осим сун ца, ко је је зна ме ње жи во та али и ци клич но сти, ко је се 
сва ког да на ра ђа на ис то ку и уми ре на за па ду, у сти хо ви ма ко ји 
до ла зе при зи ва се „оп ште ин до е вр оп ско схва та ње да се сун це во зи 
на ко ли ма или ја ше на ко њу”,22 од но сно грч ки мит о Хе ли о су, ко ји 
је мо жда нај по зна ти ја ва ри јан та овог ве ро ва ња.

И дру га не бе ска те ла и не бе ске при ли ке на ја вљу ју сме ну ци
клуса и по ве зу ју жи вот и смрт. По че так тре ћег пе ва ња по ка зу је 
ка ко нео бич не окол но сти на ја вљу ју нео би чан до га ђај. Не бе ски 
драч на ла зи мо у ко ри ту, ко ко шка но си би љур на (кри стал на) ја ја, 
а са зве жђа се на ла зе на дну про ва ли је. Ове све тло сти у та ми, дра
го це но сти у сва ко днев ни ци, дра го ка ме ње23 у мра ку – асо ци ра ју 
нас на при чу о там ном ви ла је ту, из ко га чо век ипак успе ва да се 
из ба ви, али уз по моћ ко би ле, за ко ју Сне жа на Са мар џи ја ка же да 
је „нај ја чи ин стинкт одр жа ња жи во та”24 и то, мо же мо ре ћи, упра во 
сто га што је мај ка. Да кле, по сле та ме на но во се по ја вљу је тра чак 
све тло сти. Осим там ног ви ла је та, ове не бе ске при ли ке с по чет ка 
тре ћег пе ва ња, ко је на ја вљу ју на сту па ју ће про ме не, мо же мо про
на ћи и у на род ној еп ској пе сми „По че так бу не про тив да хи ја”, у 
ко јој се пред сто је ћи до га ђа ји на ја вљу ју не бе ским. Спа ја ње не ба и 
зе мље и по ме ну та са зве жђа на дну про ва ли је мо гу сим бо ли зо ва
ти и крај све та или вра ћа ње у пр во бит ни ха ос, али и на сту па ју ћи 
ко смос ко ји из ха о са на ста је.

По ме ну ти сло је ви мит ског, про шлог, не спре ча ва ју кри ти ку 
са вре ме ног, што, мо ра мо ре ћи, ипак ни је при мар но ин те ре со ва ње 
спе ва. Па вло вић опо ми ње да до ла зи вре ме нељу ди, те да по сто ји 
раз лаз из ме ђу љу ди и бо го ва. Но, у Див ном чу ду ово се та ко ђе 
пред ста вља као део ци клу са. Сти хо ви ма „чак и на Рт њу / би ли су 
/ дру ги бо зи / кад су до шли Сло ве ни / па и пре то га / сва ки је на род 
био / не чи ји ја так / ме две ду / цве ту / зве зди / или мле ку”25 Па вло вић 

21 М. Па вло вић, Див но чу до, 45.
22 Срп ски ми то ло шки реч ник, Ш. Ку ли шић, П. Ж. Пе тро вић и Н. Пан те лић 

(ред.), Но лит, Бе о град 1970, 294.
23 Сне жа на Са мар џи ја твр ди да се дра ги ка мен ве зу је за под зе мље и сли ку 

не бе ског сво да, упра во за па ра ле ли зме ко ји се мо гу про на ћи у Па вло ви ће вом 
спе ву.

24 С. Са мар џи ја, „Пред ста ве о кра ју све та у усме ној про зи”, 7.
25 М. Па вло вић, Див но чу до, 12.
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чи та о цу са оп шта ва да је све про ла зно, али и да по сле све га до ла
зи не што што је опо ме на и на да.

Још јед на упе ча тљи ва сли ка го во ри о несве тлој бу дућ но сти: 
чо век из бу дућ но сти се чу ди ко је по ло мио сту бо ве ко ји др же зе
мљу, што зна чи да он зна да се зе мља сур ва ла у про паст. Ов де је 
ја сна алу зи ја на ес ха то ло шка пре да ња о зе мљи ко ју др же сту бо ви 
или ри ба (ко ја се та ко ђе ја вља у сти хо ви ма чо ве ка из бу дућ но сти). 
На ру ша ва ње рав но те же, ко је је упра во оки дач за сур ва ва ње у ха ос, 
али и за по нов ни ци клус, Па вло вић ви ди у мно штву људ ства. Чо
век је (при вид но) сте као над моћ над при ро дом, а та ква ба ха тост 
не мо же до ве сти ни до че га до бр ог. Због то га Па вло вић по ру чу је 
бо гу да ће мо ра ти све да по но ви – од по то па и би блиј ских при ча 
на да ље, да би чо век по но во на у чио ко је је ње го во ме сто у све ту. 
Кнез се, на по чет ку спе ва, су прот ста вља бо жан ству, по пут Про
ме те ја, при хва та сво ју смрт нич ку суд би ну и про па дљи вост ма те
ри јал ног и у се би ви ди но вог Ада ма, али на кра ју нам, ипак, пе сник 
ста вља до зна ња да је про шло Кне же во раз до бље и да је го зба по
ста ла да ћа. Па вло вић се ов де не за у ста вља на ми сли о про па дљи
во сти чо ве ка, већ је про ши ру је на про па дљи вост све га ма те ри јал ног, 
у че му опет успе ва да спо ји жи вот и смрт. Чо ве ка по и сто ве ћу је са 
пла ни ном и, атри бу и ра ју ћи их про вид но шћу, под во ди их под ма
те ри јал но и про па дљи во. Но, оно што је ин те ре сант ни је је сте смрт 
са мо га жи во та.

Па вло вић ве ћу сли ку и ми сао са жи ма у че ти ри сти ха: „и та ман 
је чо век / да ном уз не сен / већ ши ри га вра но ва кри ла / и кљу је се тву 
све тлу”.26 Опо зи ци ја да на и га вра на, те сли ка га вра на ко ји кљу је 
се тву, ја сно ис ка зу је од нос жи во та и смр ти. Ипак, као и не бро је но 
пу та до са да, Па вло вић по сво јој по зна тој фор му ли не оста вља сти
хо ве без на де, те ка же „са мо је зо ра би ла зрач на / без остат ка / и 
зва ла на љу бав”,27 чи ме апо стро фи ра ра ђа ње (зо ру) и љу бав као 
си гу ран из ла зак из та ме.

Ис ка зом да свад ба чи ни да се жи ви и мр тви др же за ру ке, те да 
се из смр ти ра ђа жи вот, мо же се за о кру жи ти при ча о ци клич но сти 
и до ди ру жи во та и смр ти, али и за по че ти при ча о це ли ни и об ре ду 
пре ла за. При не том жр твом, при по ве да Па вло вић, пра ви се „мост 
за пре лаз”,28 а свад ба или свет ко ви на је са мо сме на ци клу са, од
но сно пре ла зак из јед ног об ли ка жи во та у дру ги – об ред пре ла за. 
И ка да је свет ко ви на на зва на го збом очи шће ња, и ка да се ја вља 
сли ка на ри ка че, мо же мо ви де ти еле мен те нео п ход не од го ва ра ју ћим 

26 Исто, 67.
27 Исто.
28 Исто, 55.
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об ре ди ма пре ла за. Ини ци јант мо ра при пре мљен пре ћи у сле де ћи 
ста ди јум, што че сто под ра зу ме ва очи шће ње (нај ја сни ји при мер за 
то је кр ште ње, где има мо ри ту ал но ку па ње ко је чи сти од гре хо ва), 
а у спе ву се са ја сном функ ци јом уво де жи ва во да и жи ва ва тра, 
ко је има ју лу стра тив ну функ ци ју. Мла до же њаме сец је при ка зан 
са атри бу ти ма ини ци јан та. Он „игра ду го / док му ко шу ља не по ста
не те сна”29 и има са бљу. Пр ви де таљ до во ди се у ве зу са до ра сло
шћу ини ци јан та да при сту пи сле де ћој фа зи ини ци ја ци је – ко шу ља 
му је по ста ла те сна, ма ла, да кле, он је по стао ве ли ки, од ра стао. 
Са бља је атри бут ју на ка и она та ко ђе по ка зу је спрем ност ме се ца 
за об ред пре ла за. Па вло вић не за бо ра вља ни жен ску ини ци ја ци ју. 
Не ве ста је „у ду би ни шу ме / где се сад ску пља ју же не”,30 а по зна то 
је да се нео фит че сто из два јао од остат ка дру штва у ка кву шу му 
или ко ли бу – мо жда нај по зна ти ји при мер је из два ја ње де вој чи це 
ка да пр ви пут до би је ме сеч ни ци клус, и мо жда упра во са овим 
при ме ром из два ја ња же не мо же мо по ве за ти Па вло ви ће ве сти хо ве.

Раз ли чи ти де та љи су ге ри шу ве зу овог и оног све та, ко је пра ти 
ини ци ја ци ју, јер ини ци јант, сим бо лич ки, мо ра да по се ти про стор 
смр ти и да се из ње га вра ти, ка ко би ини ци ја ци ја би ла успе шна. 
Је дан од раз ло га за спа ја ње свад бе и смр ти мо ра би ти и овај. Та ко 
нас, на при мер, пче ле уво де у „Ме се че ву свад бу”. Функ ци ја пче ла 
је ви ше стру ко зна чај на и, мо же мо ре ћи, па жљи во ода бра на за овај 
део спе ва. Пче ле, с јед не стра не, има ју бо жан ско по ре кло, има ју 
брач ну и ерот ску сим бо ли ку, као и сим бо ли ку плод но сти. С дру ге 
стра не, оне су ме ди ја то ри – по сред ни ци из ме ђу зе маљ ског и бо жан
ског, па не чу ди што су упра во оне ода бра не да отво ре чин свад бе, 
ко ја са ма по се би је сте об ред пре ла за.

Ни је отво ре на са мо мо гућ ност не бе ске свад бе у Па вло ви ће
вом спе ву. На са мом по чет ку, из ди ја ло га Кне за и па у на, ви ди мо да 
спа ја њем Кне за и же не све мо же да се на ђе у по се ду Кне за („све ће 
би ти тво је”31). Ви ди мо иде ју о спа ја њу му шког и жен ског прин ци па, 
чи ји је ре зул тат све или це ли на. И па ун се, мо же мо ре ћи, ја вља у 
функ ци ји ме ди ја то ра или по сред ни ка из ме ђу Кне за, ко ји же ли да 
до стиг не тај ну, и бо жан ства. Ово се апо стро фи ра и от кри ва њем 
да је па ун до шао са мо ра, а мо ре је про стор смр ти, оно стра ног. 
Да кле, мо же мо ре ћи и да Кнез про ла зи кроз не ка кав про цес ини
ци ја ци је, јер учи од оно стра ног, и ме ња се то ком спе ва. Спа ја ње 
му шког и жен ског до кул ми на ци је до ла зи у по след њем пе ва њу, 
ка да пе сник ка же „Ра тар сто ји на тр гу (...) / ње го ва сен ка усред 

29 Исто, 46.
30 Исто, 50.
31 Исто, 6.
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пла ни не / оде ва се у зу бун”.32 Зу бун је оде ло за не ве сту, па су ра тар 
и ње го ва сен ка му шки и жен ски прин цип у јед ном, у це ли ни.

За це ли ну је, осим спа ја ња му шког и жен ског прин ци па, би
тан и број три. Па вло вић ин си сти ра на трој ству. Оно је оли че но у 
Тро је вер ју, у спо ју про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти, а чак се 
и љу ди де ле на „ви те зе убој не”,33 све ште ни ке или љу де од на у ке, 
и ра та ре и за на тли је. У тра ди ци о нал ној кул ту ри број три је ма гиј
ски број, озна ча ва мно жи ну и це ли ну. У хри шћан ству овај број ве
зу је мо за Све то Трој ство. Па вло вић у овом бро ју, очи глед но, ви ди 
мо гућ ност да се до стиг не це ли на. И чи тав спев је про жет еле мен
ти ма це ли не и ци клич но сти. Мит ско вре ме и про стор, спој све тла 
и та ме, сме на ци ви ли за ци ја и кул ту ра, сје ди ње ње му шког и жен
ског, трој ство и сви оста ли нео п ход ни, ма њи или ве ћи еле мен ти 
са чи ни ли су Па вло ви ће ву це ли ну и по ја сни ли ње го во по и ма ње 
све та. Па вло вић нам ни је ре као шта је тај на, али нам је по ка зао 
где је: „где је там но и јам но / зрак што до ла зи (...) / и у бес по чет но 
ди ра”,34 да кле, на ме ђи све тла и та ме, жи во та и смр ти.

Још се је дан, из у зет но би тан, сег мент це ли не ја вља у сва три 
пе ва ња, иа ко на из глед спо ра дич но. То је се ћа ње, или, бо ље ре че
но, спас од за бо ра ва. Ђор ђе Де спић, у свом есе ју о Див ном чу ду у 
књи зи По ре кло пе сме, ак це нат ста вља на по јам усме но сти и по
на вља ње сло го ва „ум” и „ус” у 8. пе сми тре ћег пе ва ња.35 Реч је, 
сва ка ко, о усме ном пре но ше њу при че (под тим ми сли мо на тај ну, 
мит, тра ди ци ју), ко ја се у на ро ду нај лак ше пам ти ла и пре но си ла 
сти хо ви ма, па се та ко пе сник из два ја као кру ци ја лан еле мент у чу
ва њу мит ског од за бо ра ва. Иа ко овим хип но ти шу ћим по на вља њем 
сло го ва Па вло вић па жљи ви јем чи та о цу са оп шта ва сво ју по ру ку, 
он тај став и екс пли цит ни је учвр шћу је. Чо век зна ње о мит ском 
до би ја са сло мље них пло ча, што је ја сна асо ци ја ци ја на Еп о Гил
га ме шу, и „кроз реч пе сни ка”.36 Ка зав ши да се реч пе сни ка „вр ти 
/ у кру гу”,37 Па вло вић го во ри о нео п ход но сти по на вља ња, да се 
мит не би за бо ра вио. Тре ба под се ти ти и на Па вло ви ће ву ми сао да 
се мит мо ра ре ин тер пре ти ра ти, што у не ку ру ку је сте по на вља ње 
исте при че, али не про стом ре про дук ци јом. Пе сник је, у дру гом 
пе ва њу, ар хан ђео гла са. Он зна да не пе ва са мо за се бе и да се ти ме 
уз ди же ме ђу бо го ве, јер, по пут бо жан ства, пра ти и пам ти сва зби
ва ња. Тре ће пе ва ње ја сно при ка зу је пе сни ка као мла дог бо га, ко ји 

32 Исто, 63.
33 Исто, 50.
34 Исто, 77.
35 Ђор ђе Де спић, По ре кло пе сме, Аго ра, Зре ња нин 2008, 146.
36 М. Па вло вић, Див но чу до, 10.
37 Исто. 
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је пао с не ба, али остао „зве здо гле ђа”,38 про рок, ко јег из људ ског 
ла ви рин та, као у ми ту о Ми но та у ру, во ди „не ка цр ве на пре ђа”,39 
ко јом се сти же до пре но ше ња тај не и исти не. Па вло вић по ру чу је 
да још је ди но по е зи ја чу ва бо жан ску искру.

Си мо вић ка же да је Див но чу до вр ху нац Па вло ви ће вих пе снич
ких са зна ња, док га Де спић на зи ва син те зом све га што је Па вло вић 
прет ход но на пи сао. До да ће мо да је не ве ро ва тан под виг на јед ном 
ме сту (би ло да ми сли мо на спев или на Ртањ, ко ји је, за пра во, од
лич на ме та фо ра за овај спев) оку пи ти то ли ко мно штво тра ди ци ја 
и зна че ња, ко је је не мо гу ће (чак и) по бро ја ти у јед ном ра ду. Див но 
чу до је по пут ато ма из ко га се чи та њем осло ба ђа не са гле ди ва енер
ги ја и због то га се мо ра мо за до во љи ти уко ли ко про зре мо бар је дан 
њен део.

38 Исто, 60.
39 Исто. 




