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ПРЕ ДРАГ ПЕ ТРО ВИЋ

РО МА НИ МИ О ДРА ГА ПА ВЛО ВИ ЋА

У жан ров ски и те мат ски бо га том књи жев ном опу су Ми о дра га 
Па вло ви ћа ис тра ја ва по е тич ки осми шље на по тре ба за це ло ви то шћу, 
за при би ра њем и са жи ма њем ра зно ли ких ду хов них ис ку ста ва. Тај 
на пор да се ус по ста ви це ло ви тост ис ка за и ви зи је Па вло вић је по
чео нај пре у по е зи ји, оства рив ши ве ро ват но нај круп ни ји и нај ам
би ци о зни ји по ду хват у мо дер ном срп ском пе сни штву: да се од 
ан тич ких и би блиј ских вре ме на до по чет ка тре ћег ми ле ни ју ма 
пра ти кон ти ну и тет људ ске кул ту ре у исто риј ским пре ви ра њи ма. 
Ис тра ја ва ју ће, го то во ре ли ги о зно убе ђе ње да је зич ко из ра жа ва ње, 
схва ће но у нај ши рем сми слу, пред ста вља је ди ну чо ве ко ву на ду да 
оста ви знак свог по сто ја ња у вре ме ни ма кри за и пре вра та, ра то ва 
и стал но ти ња ју ће исто риј ске про па сти би ло је тво рач ко је згро 
по е зи је Ми о дра га Па вло ви ћа. Лир ско тра га ње за ан тро по ло шким 
иден ти те том, по ку шај, не ка да и са мо и ро ни чан, да се увек из но ва 
про го во ри о ства ри ма основ ним (ка ко се и зо ве је дан ци клус из 
зби р ке Рај ске из ре ке, 2007), во ди ло је Па вло ви ћа ка по све ће ној 
за пи та но сти над сва ким тра гом људ ског по сто ја ња – ми то ви ма, 
ре ли ги ја ма, фи ло зоф ским кон цеп ци ја ма, хра мо ви ма, бит ка ма, 
гра до ви ма, гро бљи ма. Ра зу мљи во је он да да та за пи та ност, из ко је 
је про и за шла по ме ну та по тре ба за при би ра њем ми та, исто ри је, ре
ли ги је и је зи ка, што је у исти мах зна чи ло и стал ну од бра ну сми
сла и до сто јан ства са мог ства ра лач ког чи на, ни је мо гла оста ти у 
гра ни ца ма јед ног, пе снич ког, од но сно сти хов ног ме ди ја. На шла 
је свој из раз и у Па вло ви ће вој есeјистици, пу то пи су, при по ве ци, 
ау то би о граф ској и до ку мен тар ној про зи и ко нач но, у ро ма ни ма. 
Шта ви ше, од сре ди не де ве де се тих го ди на књи ге Па вло ви ће ве 
на ра тив не про зе су сво јим бро јем над ма ши ле ње го ве пе снич ке 
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зби р ке из истог пе ри о да, што оче вид но го во ри о ау то ро вом про
ми шље ном опре де ље њу за при по ве дач ки из раз. 

Те о риј ска ми сао о књи жев но сти одав но је за па зи ла да се про за 
ко ју пи шу пе сни ци уоч љи во раз ли ку је од про зе ко ју пи шу из ра
зи ти про зни пи сци. Та ко Ро ман Ја коб сон, бе ле же ћи мар ги на ли је 
уз про зу пе сни ка Па стер на ка, при ме ћу је да у про зи ко ју пи шу 
пе сни ци „слу ша мо из ве стан ка рак те ри сти чан при звук у то ну из
ла га ња и уну тра шњој је зич кој фор ми ко ји ода је ве ле леп не из ле те 
са бре го ва по е зи је у рав ни це про зе.”1 Та осо бе ност пе снич ке про зе 
не сум њи во се по твр ђу је у ро ма нима Ми о дра га Па вло ви ћа. Ни је 
те шко при ме ти ти да је Дру ги до ла зак (2000), Афро ди ти ну ува лу 
(2001), Кра љи цу та ме (2001) и Бе сов ске вр тло ге (2006) пи сао пе
сник, али исто та ко и ау тор ко ји оче вид но има из у зет но ис ку ство 
и у пи са њу есе ја и пу то пи са. Кон кре ти зу ју ћи Ја коб со но ву ми сао 
о осо бе ном то ну и је зич кој фор ми по ет ске про зе, мо же мо ре ћи да 
ро ма не ко је пи шу ау то ри прет ход но већ афир ми са ни као пе сни ци 
(до вољ но је се ти ти се ро ма неск них оства ре ња Ми ло ша Цр њан
ског, Раст ка Пе тро ви ћа, Алек сан дра Ву ча или Оска ра Да ви ча) по 
пра ви лу од ли ку ју по ступ ци ли ри за ци је про зног из ра за, по нај пре 
пре у ре ђе на и раш чла ње на син так са као и осо бе ни ри там при по ве
да ња, по том бо гат ство ме та фо ра, они рич ка има ги на ци ја, фраг мен
тар на ком по зи ци ја, асо ци ја тив но по ве зи ва ње мо ти ва, те, ко нач но, 
на гла ше но од у ста ја ње од ми ме тич ког дис кур са у ко рист су бјек
тив ног до жи вља ја све та као фе но ме на ко ји се обра зу је у при по ве
да че вој/ју на ко вој све сти. Те ка ра те ри сти ке по ет ске про зе у ве зи су 
и са раз ли чи тим стра те ги ја ма чи та ња: док чи та ти на про зни на чин 
зна чи сле ди ти си ло ви ти ток фа бу ле ко ји по пут бу ји це ву че на пред 
ка раз ре ше њу, до тле чи та ти на по ет ски на чин је сте чи та ти „све сно 
по ла га но, са за ста ја њем код по је ди ног мо ти ва, уз ослу шки ва ње 
зву ка ње го вог вер бал ног из ра за, при че му се зна че ње ре чи ре а ли
зу је на ви ше ни воа и од ре ђе ни мо тив не узи ма са мо фи гу ра тив но 
не го и у до слов ном сми слу ре чи, и обр ну то: да се оно ме што је 
ре че но у пра вом сми слу да је и јед но не пра во зна че ње”.2 Сви ти 
мо мен ти, па и зах тев за ова квим, по ет ским чи та њем, по сто је у 
Па вло ви ће вим ро ма ни ма и за то их сва ка ко ва ља по сма тра ти и у 
кон ти ну и те ту бо га те и за мо дер ну срп ску књи жев ност из у зет но 
ва жне тра ди ци је лир ског ро ма на. 

1 Ро ман Ја коб сон, „Мар ги на ли је уз про зу пе сни ка Па стер на ка”, Лин гви
сти ка и по е ти ка, прев. Дра ги ња Пер ваз, Но лит, Бе о град 1966, 54.

2 Волф Шмид, По ет ско чи та ње Пу шки но ве про зе, прев. То ми слав Бе кић, 
Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 
1999, 29.
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Ме ђу тим, би ли би смо јед но стра ни и сва ка ко не пра вед ни уко
ли ко би смо Афро ди ти ну ува лу или Бе сов ске вр тло ге чи та ли као 
про зне ва ри ја ци је или на ра тив не раз ра де мо ти ва ко ји су већ при
сут ни у Па вло ви ће вој по е зи ји и есе ји сти ци. Ту се пре ра ди о пое
тич кој и идеј ној бли ско сти у ми то по ет ском до жи вља ју све та, апо
ка лип тич ној ви зи ји исто ри је или сим бо ли ци ре ли ги је и умет но сти, 
али тај до жи вљај у овим ро ма ни ма до би ја но ви, са мо свој ни и бри
жљи во ода бра ни из раз про ис те као из про ми шља ња жан ров ских 
ко не вен ци ја ро ма на, ка ко њи хо вог оства ри ва ња та ко и раз град ње. 

Си жеј ну око сни цу Па вло ви ће ве те тра ло ги је, ка ко је ове ро ма
не назвaо Мар ко Не дић,3 чи ни ви зи ја апо ка лип се, ко ја као оп се сив
на те ма по сто ји и у ње го вој по е зи ји. Ме ђу тим, она са да за до би ја 
кон крет ни ју исто риј ску по за ди ну у кон тек сту при по ве да че вих 
ау то би о граф ских ис ку ста ва ко ја се од но се на бом бар до ва ње Ср би је 
1999. го ди не, уз по вре ме на при се ћа ња и на Дру ги свет ски рат. Ти ме 
се Па вло ви ће ви ро ма ни на до ве зу ју на до ку мен тар ну про зу Узур
па то ри не ба (2000), ко ја пра ти ау то ро ве успо ме не на рат но де тињ
ство уо кви ре но не мач ким ше сто а прил ским и са ве знич ким ус кр
шњим бом бaрдовањем Бе о гра да. Али за раз ли ку од ове, ма хом 
до ку мен тар не књи ге, у ро ма ни ма Па вло вић раз ви ја знат но сло же ни
ји при по ве дач ки по сту пак ко ји би се мо гао од ре ди ти као ау то фик
ци ја, да кле онај об лик умет нич ког ка зи ва ња ко ји се ус по ста вља 
на флу ид ној гра ни ци ау то би о граф ског и има ги нар ног. Упра во то 
кре та ње од кон крет ног и пре по зна тљи вог вре ме на и про сто ра ка 
ди мен зи ја ма иреал ног, сно вид ног и ви зи о нар ског чи ни че ти ри Па
вло ви ће ва ро ма на де ло ви ма јед не це ли не. У ис по вед ном то ну ју нак 
пре и спи ту је ду би не вла сти тог умет нич ког иден ти те та на из ма ку 
два де се то га ве ка, на исто риј ској по зор ни ци ко ја се ми то по ет ски 
пре о бли ку је у апо ка лип тич ни за ла зак ху ма ни те та. На слу ћи ва ње 
кра ја све та и сим бо ли ка ес ха то ло шких зна ме ња по ста је упо ри ште 
за бо га то на ра тив но раз ви ја ње ми то ло шких, ре ли ги о зних и књи
жев них ре ми ни сцен ци ја. Та ко се се ћа ње ука зу је као кључ на пси
хо ло шка и кул ту ро ло шка про тив те жа на до ла ску зла. На по чет ку 
Бе сов ских вр тло га, у тре нут ку ка да се мар та 1999. вра ћа у Бе о град, 
при по ве дач раз ми шља о мо би ли за ци ји це ло куп не ду хов но сти 
пред на до ла зе ћим ра том: „Рат је мо би ли за ци ја, без об зи ра да ли 
смо ци ви ли или но си мо уни фор му. Ја не мам уни фор му, ни у гар
де ро би, ни ти у гла ви. Али мо гу да мо би ли шем се ћа ња, емо ци је, 
стреп ње, да се при кљу чим за јед ни ци ко јој при па дам, ка ко се чи ни, 

3 Мар ко Не дић, „Сим бо ли за ци ја ствар но сти у про зи Ми о дра га Па вло ви ћа”, 
пред го вор у: М. Па вло вић, Бе сов ски вр тло зи, VII. Ми о драг Па вло вић је 2010. 
го ди не сво ја че ти ри ро ма на са брао у јед ну књи гу на зва ну Ру ка од пе пе ла, чи ме 
је и фор мал но по твр дио да су они де ло ви јед не при по ве дач ке и сми са о не це ли не.



79

нај ви ше ка да је она на уда ру, ста вље на под нож, на ка та фалк, кад 
је сен ка на од ру, бе гу нац из ре ше тан кур шу ми ма, из бо ден бо дљи
ка вом жи цом.”4 

На пр ви по глед па ра док сал но, при по ве дач ће у ро ма ну Кра
љи ца та ме упра во пра зни не у се ћа њу од ре ди ти као нај вред ни ји 
део људ ског би ћа за то што зах те ва ју ан га жо ва ње це ли не ин ди ви
ду ал не и ко лек тив не ду хов но сти да би оне би ле ис пу ње не сми слом. 
Ме ђу тим, у то ку пи са ња са мо све сни при по ве дач сми сао не на ла зи 
то ли ко у до ку мен то ва ној исти ни или не ка квој објек тив ној да то сти 
ко ли ко у сим бо лич кој има ги на ци ји, ствар но сти књи жев них тек
сто ва и они рич ким ви зи ја ма ко је пре о сми шља ва ју и ре ком по ну ју 
по зна те исто риј ске до га ђа је, не би ли се та ко пре о сми слио апо ка
лип тич ни ис ход. Про ми шља њу апо ка лип се, у ра спо ну од хри
шћан ске ес ха тол ги је у от кр о ве њу Јо ва на с Пат мо са до пост мо дер
ни стич ких стра те ги ја кра ја, нај ви ше је по све ћен Па вло ви ћев пр ви 
ро ман, Дру ги до ла зак или про сла ва кра ја све та. Фа сци на ци ја кра
јем вре ме на и па клом или до њим све том об ли ку је на шу ко лек тив ну 
има ги на ци ју и пред ста вља јед но од ар хе тип ских ко до ва људ ског 
иден ти те та. Се ћа ју ћи се Оди се је вог и Дан те о вог пу то ва ња у под
зе мље, при по ве дач ис пи су је по хва лу има ги на ци ји ко ја нас су о ча ва 
са по но ром али и из ба вља из ње га. Апо ка лип тич на свест има нент
на је сва кој кул ту ри па и књи жев ној тра ди ци ји. „Већ на по чет ку 
по сто ја ња на шег ли те рар ног пре да ња, у пр вој би о гра фи ји све ца 
ко ју је на пи сао је дан Ср бин, Све ти Са ва”, при се ћа се при по ве дач, 
„на ла зи се оде љак ко ји нам до ча ра ва ви зи ју сма ка све та. Опи сом 
апо ка лип тич ног при зо ра Са ва Не ма њић за вр ша ва сво ју би о гра
фи ју све тог Си ме о на Ми ро то чи вог.”5 За што би он да са вре ме на 
свест бе жа ла од пси хо ло шког, етич ког, ре ли ги о зног или умет нич ког 
су о че ња са апо ка лип сом? У идеј ној кон цеп ци ји бри са ња не га тив
них сим бо ла и за сни ва њу ал тер на тив не исто ри је, ро ман Дру ги 
до ла зак раз ви ја при чу о „сек ти чи стог гре ха” ко ја на ме ра ва да 
убр за апо ка лип су а ти ме и но ви Хри стов до ла зак. На по ром ко лек
тив не ду хов но сти за гле да не у ду би не књи жев ног и ан тр о по ло шког 
ис ку ства, по треб но је на до ла зе ћи смак све та пред у хи три ти и ху
ма ни стич ки га пре о сми сли ти. Па вло ви ће ва има ги на ци ја та ко се 
кре ће ка сво је вр сној књи жев ној фи ло зо фи ји ко ја об ли ку је ро ма
неск ну але го ри ју о по зи ци ји и од го вор но сти чо ве ка на раз ме ђу 
ми ле ни ју ма. Су о ча ва ју ћи се са ужа са ва ју ћим исто риј ским зби
ва њи ма два де сето га ве ка, по го то ву на бал кан ским про сто ри ма, 
при по ве дач ће се на кра ју ро ма на за пи та ти ни је ли се за пра во 

4 Ми о драг Па вло вић, Бе сов ски вр тло зи, Срп ска књи жев на за дру га, Бео
град 2006, 3–4.

5 Ми о драг Па вло вић, Дру ги до ла зак, Но лит, Бе о град 2000, 90.
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апо ка лип са већ од и гра ла. „Тре ба убе ди ти, ми слим, и ан ђе ле и љу де 
да је Апо ка лип са већ би ла, би ла па про шла, да је па рок си змал на 
гу сти на рат них деј ста ва не што не здра во и да ште те ко је она мо же 
да на не се, рет ко ко мо же да по пра ви.”6 У ро ма ну Бе сов ски вр тло зи 
при по ве дач ће сво је не до у ми це о мо гућ но сти оп стан ка у бом бар
до ва ном Бе о гра ду 1999. раз ре ши ти у ди ја ло гу са ис ку ством књи
жев но сти, од Дан те о вог Па кла пре ко Блеј ко вих Про роч ких књи га 
до Се о ба Цр њан ског и Ма но вог Ча роб ног бре га. Жи вот под бом
ба ма пре тва ра се у ху ма ни стич ки от пор из ра жен умет нич ким 
пер фор ман сом ко ји град пре тва ра у ве ли ку по зор ни цу на ко јој се 
игра ју ко ма ди Тир са де Мо ли не, Кри сто фе ра Мар лоа или Џо на 
Фор да.

У Па вло ви ће вој те тра ло ги ји мо же се уо чи ти по сте пе но, кон
ти ну и ра но кре та ње на ра тив ног су бјек та, од от кри ва ња „без лич не 
осно ве би ћа” ко је се ута па у не бо и то не у зе мљу, на по чет ку Афро
ди ти не ува ле, до про ми шља ња исто риј ских то ко ва на раз ме ђу 
два ју ми ле ни ју ма на кра ју Бе сов ских вр тло га, ка да се при по ве да чу 
кул ту ра, умет ност и има ги на ци ја ука зу ју као вр хун ски об ли ци ис
по ља ва ња људ ске ду хов но сти ко ји успе ва ју да пре вла да ју де струк
тив ност исто риј ског тре нут ка. 

Мо гућ ност умет нич ке има ги на ци је да бу де упо ри ште људ
ског по сто ја ња у кри зним исто риј ским си ту а ци ја ма до би ја сво ју 
по е тич ку за сно ва ност у ро ма ну Афро ди ти на ува ла, као и ње ном 
на став ку Кра љи ца та ме. Тра га ју ћи за ин ди ви ду ал ним и ко лек тив
ним иден ти те том, са мо све сни ју нак Афро ди ти не ува ле оства ру је 
ону пу но ћу жи во та ко ју је Ми о драг Па вло вић есе ји стич ки об ја снио 
у књи зи Све ча но сти на пла тоу. То је нај пре жи вот по об ре ду ко ји 
је у зна ку тра же ња об ли ка – од си ла ска под зе мљу и по врат ка, по том 
све те свад бе и при но ше ња жр тве, па до об ре да схва ће ног као из раз 
„јед не љу ди ма за јед нич ке по тре бе да из вр ше рад њу ко јом се ис
ка зу је ду бо ко по што ва ње, ви со ко на да ње, истин ско пе снич ко ди
вље ње”;7 по том жи вот по ми ту ко ји, до но се ћи „по твр де нај ви шег 
јем ца о по сто ја њу Ле пог и До бр ог, Стра шног и Моћ ног”,8 за пра во 
но си ви со ку свест о на ма са ми ма; да ље, то је жи вот по ерот ском 
на че лу, ко ји зна чи усме ре ност не ку да ван се бе, не са мо ка дру гом 
не го и ка до жи вља ју при зо ра ко је чул ни ути сци мо гу да опа зе и до
ча ра ју; ко нач но, це ли на се за кљу чу је жи во том по ства ра ла штву, 
ко ји је над но ше ње над оним што чо век још не зна – „ства ра ла штво 
под ра зу ме ва да исти на о чо ве ку ни је до кра ја да та, да се мо же мо 

6 Исто, 110.
7 Ми о драг Па вло вић, Све ча но сти на пла тоу: об ре ди по е тич ког жи во

та, Про све та, Бе о град 1999, 9.
8 Исто, 12.
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из ло жи ти опа сном по ду хва ту отво ре них вра та у људ ској ду би ни.”9 
На ла же ње ау то по е тич ких упо ри шта Афро ди ти не ува ле у Па вло
ви ће вим есе ји стич ким за пи си ма не до во ди у пи та ње њен жан ров
ски од но сно ро ма неск ни иден ти тет. Оства ре на у пре пле ту ау то
био граф ског, есеји стич ког и пу то пи сног, Афро ди ти на ува ла је у 
зна ку сим бо ли ке те ла. При по ве да че во те ло не пре ста но до жи вља
ва сво је при су ство и при па да ње у про сто ру, за раз ли ку од Па вло
ви ће вих есе ја у ко ји ма је ау тор спо знај ни ме ди ја тор. У ро ма ну 
фи гу ри ра не са мо де ла ње на ра то ро вог ума не го и ин тен зив но до
жи вља ва ње вла сти тог те ла. Ово де ло је за то сво је вр сна ерот ска 
али у исти мах и спо зна ја ини ци ја ци ја на ра тив не са мо све сти у 
Па вло ви ће вој те тра ло ги ји, чи ји укуп ни сми са о ни ра спон се же од 
до жи вља ја вла сти тог те ла до на по ра да се раз у ме по зи ци ја чо ве ка 
у исто ри ји и кул ту ри.

Сли ка све та у Афро ди ти ној ува ли про ис ти че упра во из осо
бе ног по и ма ња те ла, и то она квог ка кво има ју де ца. Ин те рес за 
ин фан тил ну има ги на ци ју ко ја из о кре ће и оне о би ча ва ра ци о нал ну 
пред ста ву све та, као и број не ре ми ни сцен ци је на де тињ ство, при
сут не су у свим Па вло ви ће вим ро ма ни ма, а по нај пре у Афро ди
ти ној ува ли. Нео бич на, из об ли че на пер цеп ци ја ствар но сти, ко ја 
објек тив ни про стор пре о бра жа ва у пре де ле фан та стич ног и ми
то по ет ског, про ис ти че из при по ве да че вог до жи вља ја соп стве ног 
те ла у про сто ру час као џи нов ски ве ли ког, час као па ту ља сто си
ћу шног. „Осе ћао сам се ди вов ски ве ли ким и не у па дљи вим у исти 
мах”, чи та мо на пр вим стра ни ца ма Афро ди ти не ува ле. „Ве ру јем 
да се та ко ука за ла ви зи ја о Гу ли ве ру ме ђу Ли ли пу тан ци ма пи сцу 
ко ји је од то га на пра вио чу де сну књи гу.”10 Фи гу ра ди ва ука зу је 
се као је дан од ва жних сим бо ла ро ма на. Он се по ја вљу је у ни зу 
раз ли чи тих, асо ци ја тив но уве де них ва ри ја ци ја – у об ли чи ју Гу
ли ве ра, по том Ко ло са са Ро до са, „гро зног и во ље ног Ни чеа”, јед но
о ког По ли фе ма, Бу де. При по ве дач се пред њи ма те ле сно сма њу је 
по ста ју ћи па ту љак, по пут Оди се ја пред По ли фе мом, та ко да му 
се про сто ри пла ни на, вул ка на или хра мо ва ука зу ју као ве ли чан
стве но ве ли ки, про би ја ју ћи ди мен зи је ре ал ног и отва ра ју ћи про
сто ре мит ског и об ред ног. Ове из ме не те ле сне ве ли чи не део су 
де ти ње има ги на ци је: „Сва ко де те има из о штре но и стал но опа
жа ње те ле сне ве ли чи не”, об ја шња ва при по ве дач на по чет ку тре ћег 
по гла вља ро ма на, упу ћу ју ћи на по ре кло фан та стич них сли ка и 
оне о би че ног до жи вља ја те ла и про сто ра. „И сва ко де те зна да ње
го ва те ле сна ве ли чи на ни је кон стант на. Не са мо за то што де те 

9 Исто, 21.
10 Ми о драг Па вло вић, Афро ди ти на ува ла, Про све та, Бе о град 2001, 7.
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ра сте, не го за то што се оно ме ња у за ви сно сти од рас по ло же ња, 
или дру гих окол но сти ко је не за ви се од ње га. (...) Чи ни се да је де те 
оба ве зно, да као Гу ли вер, час бу де окру же но би ћи ма знат но ма њим 
од се бе, или да ви ди око се бе џи но ве. Игра је ге ни јал но за ми шље на, 
и мо же се сма тра ти да ве ћи део жи во та де те та про ти че у зна ку 
ими та ци је Гу ли ве ра. Ра ди се о не кој вр сти ве жбе, ко ја би се, ре
ци мо, на зва ла De imi ta tion Gul li ve ri.”11 Мо же се ре ћи да је при ча 
о Гу ли ве ру и ње го вим пу то ва њи ма им пли цит но упи са на у це ли
ну Афро ди ти не ува ле. Уво ђе ње но вих има ги на тив них про сто ра у 
ро ма ну ма хом по чи ње истом сце ном – ју на ко вим бу ђе њем из сна, 
нај пре на оба ла ма ме ди те ран ских остр ва (из бор остр ва ко ја се по
ми њу сва ка ко је ва жан на ми то по ет ској и кул ту ро ло шкој ма пи 
ис точ ног Ме ди те ра на: Ро дос као Апо ло но во остр во, Ки пар, Афро
ди ти но остр во, и Пат мос, остр во еван ђе ли сте Јо ва на), по том на 
вр хо ви ма пла ни на, пред ула зом у под зем ну пе ћи ну, у ба шти ин
диј ског хра ма. Из по лу све сних ста ња и они рич ких ви зи ја ко је га 
вра ћа ју „без лич ној осно ви би ћа”, од но сно пот пу ној сто пље но сти 
са свим пра и скон ским еле мен ти ма, а по нај пре са мај ком Зе мљом, 
при по ве дач, за др жа ва ју ћи то по чет но ис ку ство бу ђе ња и до жи
вља ја соп стве ног те ла, суп тил ним лан цем асо ци ја ци ја по сте пе но 
уво ди мит ске, кул ту ро ло шке и умет нич ке ре ми ни сцен ци је фо р
ми ра ју ћи сло же ни има ги на тив ни про стор ду хов не ствар но сти. У 
кре та њу од по лу све сног, без лич ног ста ња сто пље но сти са при ро
дом и пр во бит ног кон сти ту и са ња са мо све сти до обра зо ва ња има
ги на тив ног про сто ра пре мре же ног сим бо лич ким фи гу ра ма и ли
те ра р ним зна ме њи ма, при по ве дач као је ди ни пу то каз има упра во 
осо бе ну му др ост де те та: „Тре ба ло би би ти му дар, али где да на ђем 
му др ост, осим у ар се на лу из ре ка ко је сам слу шао као де те, углав
ном са не ра зу ме ва њем. Де ца су упу ће на на му др ост као и уса мље ни 
ко ло си. О то ме се не зна до вољ но. Де ца су нај не моћ ни ја ва ри јан та 
људ ског ство ра: не ма ју пол ну моћ, не ма ју по ли тич ку моћ, не ма ју 
еко ном ску моћ, не ма ју му ску лар ну моћ, не ма ју ни ка кав ути цај, 
оста је им са мо њи хо ва па мет у ко ју се ни ко дру ги не узда, осим 
њих са мих.”12 И са ма фраг мен тар на ко мо зи ци ја ро ма на на ла зи 
сво је по е тич ко упо ри ште и ле ги ти ми тет у деч јој има ги на ци ји: 

11 Исто, 17. Ита ло Кал ви но за па жа да је при по ве да ње о де ци као и ужи вља
ва ње у ин фан тил ну има ги на ци ју „да ло зна чај не мо гућ но сти пи сцу да се сви је 
пре ма нај не ви ни јем, нај крх ки јем де лу уну тра шњег све та са вре ме ног чо ве ка. 
Али лик де ча ка ушао је у књи жев ност де вет на е стог ве ка и из по тре бе да се и 
да ље пру жа мо гућ ност чо ве ку за от кри ћа и ис пи ти ва ња, мо гућ ност да се сва ко 
ис ку ство пре тво ри у по бе ду, као што је то са мо де те ту из во дљи во” (Ита ло Кал
ви но, „При ро да и исто ри ја у ро ма ну”, Ка мен пре ко све га, прев. Ма ри ја Ра до ва нов 
Ма ти о ли, Све то ви, Но ви Сад 1996, 84). 

12 М. Па вло вић, Афро ди ти на ува ла, 9–10.



83

„У де тињ ству се до га ђа ји са сто је од оде ља ка ко ји као да су одво
је ни у за себ не коц ка сте про сто ри је. (...) Иа ко де ца обич но има ју 
до бро пам ће ње, де ло ви при че се не по ве зу ју по ло ги ци до га ђа ња, 
од но сно на до ве зи ва ња до га ђа ња, не го по упе ча тљи во сти ути са ка.”13 
Ко нач но, у Афро ди ти ној ува ли раз ми шља ња о деч јем до жи ва ју 
све та, ко је је нај бли же оном пр во бит ном, мит ском ис ку ству ко је 
по чи ва на ве ри у све оп шту по ве за ност и је дин ство чи та вог уни
вер зу ма, уво ди у хо ри зонт при че ау то ро во се ћа ње на соп стве но 
де тињ ство у Бе о гра ду за вре ме Дру гог свет ског ра та. То је има
ги на тив но је згро из ко га ће се у оста лим Па вло ви ће вим ро ма ни ма 
раз ви ти сим бо ли и ви зи је апо ка лип се, „бе сов ских вр тло га” у ко је 
пе ри о дич но упа да ју по је дин ци и на ро ди.

Си мул та ност на ра тив них то ко ва ко ји по се жу за раз ли чи тим 
вре мен ским и ис ку стве ним сло је ви ма ин ди ви ду ал не и ко лек тив
не ду хов но сти, сми са о на ве р ти ка ла ко ја из ак ту ел не ствар но сти 
се же у исто ри ју, ре ли ги ју, об ред и мит, на ста вља се и у ро ма ну 
Кра љи ца та ме. Као и Афро ди ти на ува ла, и овај ро ман свој на ра
тив ни иден ти тет из во ди из осо бе не по е ти ке про сто ра у чи јем цен
тру је са да Бе о град и у ње му Кнез Ми ха и ло ва ули ца. Ор га ни зо ва
ње при че та ко да из о ста је ка у зал ни след до га ђа ја, уме сто ко га се 
ус по ста вља со фи сти ци ра ни низ асо ци ја ти ва них сли ка и сим бо ла 
ко ји пра те и тран сфор ми шу до га ђа је, за сно ва но је на при по ве да
че вом до жи вља ју ове ули це: „Не ма кон ти ну и ра не при че, мо же се 
ићи та моам о, и за то је ду го вре ме на ули ца би ла кор зо, ишло се 
та моам о што не зна чи да хо да ње ни су пра ти ли до га ђа ји. До га ђа ји 
бе ху део по кре тљи ве, флу ид не це ли не и ни су во ди ли ка пред ви
дљи вом кра ју. Ни ти су по ла зи ли од по зна тог по чет ка. До га ђа ји су 
пре ма на че лу ове ули це мо гли да се од ви ја ју у раз ли чи тим прав
ци ма.”14 Док је у Кра љи ци та ме до жи вљај про сто ра по вод за ау то
по е тич ко про ми шља ње при че и ње них на ра тив них стра те ги ја, у 
ро ма ну Дру ги до ла зак ка те го ри ја вре ме на је у сре ди шту при по ве
да че вог есе ји стич ког дис кур са. Уме сто ли не ар ног то ка или мит ске 
кон цеп ци је кру же ња обра зла же се по и ма ње вре ме на као пли ме и 
осе ке, рит мич ног та ла са ња мо ра, не пре ста ног пул си ра ња исто
риј ског то ка. „Вре ме на ди ре у та ла си ма, као што се ви ди на сва кој 
мор ској оба ли, за тим се по вла чи да ле ко не где у про сто ре из ко јих 
је до шло, те је нај при род ни је да вре ме ди ше, или да пул си ра, да 
се час на ги ње на јед ну стра ну, час на дру гу. Та ко је и са исто ри јом 
људ ских по сло ва.”15 И у са мим Па вло ви ће вим ро ма ни ма уоч љив 

13 Исто, 27–28.
14 Ми о драг Па вло вић, Кра љи ца та ме, Про све та, Бе о град 2001, 150.
15 М. Па вло вић, Дру ги до ла зак, 78.
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је осо бе ни на ра тив ни ри там сме њи ва ња ево ка тив них и ин тро спек
тив них са ме ди та тив ним и есе ји стич ким па са жи ма. При по ве да че
ва има ги на ци ја по ни ре у ду би не вла сти тог и ко лек тив ног се ћа ња, 
да би се по том за гле да ла у ак ту ел ни исто риј ски тре ну так на раз
ме ђу ве ко ва или се устре ми ла ка ви зи о нар ском при зи ва њу бу ду ћих 
вре ме на.

Сво ја пу то ва ња, ко ја су по че ла на из во ри ма ве ли ких бли ско
и сточ них и да ле ко и сточ них ци ви ли за ци ја, при по ве дач за вр ша ва 
у Бе о гра ду, ода кле је као де чак и по шао у свет. Има ги на тив ни про
сто ри Афр о ди ти не ува ле упу ћу ју да ан тро по ло шки, умет нич ки и 
исто риј ски окви ри про ми шља ња све та и чо ве ка у Па вло ви ће вим 
ро ма ни ма има ју сво је пр во бит но је згро у деч јој има ги на ци ји ко ја 
про стор, те ло и до га ђа ња по сма тра на на чин нај бли жи оном ми то
тво рач ком и ар хе тип ском до жи вља ју уни вер зу ма ко ји је по сто јао 
у искон ским тре ну ци ма људ ске кул ту ре. У том спо ју ин ди ви ду ал
ног (пси хо ло шког, ау то би о граф ског) и ко лек тив ног (мит ског, исто
риј ског) од ви ја се у Па вло ви ће вим ро ма ни ма осми шље на по е тич ка 
и на ра тив на стра те ги ја је зич ког кре и ра ња оне о би че них, они рич ких 
и ми то по ет ских про сто ра.

Ожи вља ва ју ћи раз ли чи те сло је ве се ћа ња, Па вло ви ћев ју нак 
свој пут кроз исто ри ју и кул ту ру на кра ју Бе сов ских вр тло га за вр
ша ва на па ди на ма Ка ле мег да на окре ну тим Ду на ву, у сим бо лич ном 
об ре ду ста вља ња пр сте на на ру ку од пе пе ла. Кул ту ра, умет ност 
и има ги на ци ја као вр хун ски об лик ис по ља ва ња људ ске ду хов но
сти успе ва ју да пре вла да ју де струк тив ност исто риј ског тре нут ка. 
Бар до не ке но ве апо ка лип се. 

На по е тич кој ма пи са вре ме ног срп ског ро ма на те тра ло ги ја 
Ми о дра га Па вло ви ћа за у зи ма пре по зна тљи во ме сто, за сни ва ју ћи 
но ве мо гућ но сти ау то фик ци о нал не, лир ски ин то ни ра не про зе. 
Иа ко ин тен зив но ко му ни ци ра ју са ис ку ством ау то ро ве по е зи је, 
пу то пи са и есе ја, ови ро ма ни жан ров ски су са мо свој ни. Та са мо
свој ност за сно ва на је не са мо на на ра тив ној има ги на ци ји у ко јој 
се про жи ма ју ево ка тив но, ме ди та ти во и фан та стич но – она про
ис ти че и из ра фи ни ра ног је зи ка ко ји бо гат ством стил ских по сту
па ка те жи сим бо ли за ци ји ствар но сти. За то се с пра вом мо же ре ћи 
да се у вре ме ну ко је до ла зи о Ми о дра гу Па вло ви ћу мо ра го во ри ти 
не са мо као о пе сни ку чи ја је по е зи ја обе ле жи ла срп ску књи жев
ност дру ге по ло ви не про шло га ве ка не го и као зна чај ном ро ма но
пи сцу чи ја су про зна оства ре ња отво ри ла но во до ба срп ског ро ма на 
у два де сет пр вом ве ку. 




