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К Р И  Т И  К А

ПО ХВА ЛА СВЕ ТЛОМ НА ЧЕ ЛУ

Зла та Ко цић, Гал гал, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, Кра
ље во 2020

Нај но ви ја пе снич ка књи га Зла те Ко цић при ву ћи ће вам па жњу и 
пре но што је отво ри те. Сво јим за го нет ним на сло вом – Гал гал. Епи граф 
узет из Књи ге про ро ка Је зе ки ља не го во ри пре ви ше о свој стви ма тог 
пој ма ма да из два ја ње го во основ но зна че ње. Сто га, ево ши рег ту ма че ња 
на слов ног мо ти ва из не дав ног ау то по е тич ког за пи са пе сни ки ње: 

Про рок Је зе киљ ви део је хе ру ви ме, ко ји има ју мно штво очи ју не 
са мо по це лом те лу не го и по – точ ко ви ма. Хе ру вим ски точ ко ви, ка ко су 
их ви де ле очи Је зе ки ље ве, кре ћу се у свим сме ро ви ма, по хо ри зон та ли, 
уко со, увис, на ни же: ку да дух иђа ше, ту да и они... По бли же их ви ди лац 
опи су је као то чак у точ ку. На из вор ном ара меј ском, као и хе бреј ском је
зи ку, њи хов на зив је гал гал. Ви ше знач на реч. То чак, ви хор, ко ви тлац, 
от кро ве ње. Код нас, пре ве де но је као „ко ло”, у ру ском пре во ду сто ји ори
ги нал „гал гал”, са зве зди цом и пре во дом: ви хор, ко ви тлац. 

А не што да ље, пе сни ки ња на ла зи ко ре лат Је зе ки ље вом гал га лу у 
мо ти ву ока, што је од бит не ва жно сти за те мат ско зна чењ ски склоп њене 
нео бич не књи ге: 

Ду жи ца ока, зе ни ца у њој – ни је ли то то чак у точ ку; са мо око ни је 
ли „гал гал” на ше ду ше? Сам по глед, не кре ће ли се ку да хо ћеш, не са мо 
у про сто ру не го и у вре ме ну: та мо и на траг! А су срет по гле да, као ни пу
то ва ња ду ша, искри ча ву реч љу ба ви – ви ше не мо же мо ни за ми сли ти ни 
при ка за ти као ли ни ју, јер су као ми ни мум, тро ди мен зи о нал ни. То су жи
ве ле те ће ку гли це, ус треп та ла, пул си ра ју ћа ср ца. Око ко је не про го ва ра 
али са оп шта ва и во ли – то и је сте наш „гал гал” лет.

Но, при аван ту ри чи та ња ове сим фо ниј ски раз ви је не по е ме Зла те 
Ко цић би ле би сва ка ко од по мо ћи и две апри ор не ин фор ма ци је о ње ном 
глав ном мо ти ву. Пр ва се ти че по ја ве, уло ге и пред ста ве са мих хе ру ви ма 
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уну тар ју де о хри шћан ске ду хов не тра ди ци је, оба ве шта ва ју ћи нас, већ 
пре ко Мој си ја, да Го спод, „иза гнав чо ве ка, по ста ви пред вр том едем ским 
хе ру ви ма с пла ме ним ма чем” (По ста ње), да бра ни при ступ др ве ту жи
во та, да хе ру ви ми бе ху на сли ка ни на за ве са ма при ула ску у Све ти њу 
над све ти ња ма (Из ла зак), по том о опи са ној и још јед ној вер зи ји про ро
ка Је зе ки ља, пре у зе тој у Је ван ђе љу и От кри ве њу Јо ва но вом, те у Књи зи 
о ца ре ви ма, где се ка же да „Го спод се ди на керувимa”, пре ма че му су, 
по ис тој књи зи, хе ру ви ми од по зла ће не ке дро ви не ста ја ли пред са мим 
Ков че гом од за ве та у Хра му Со ло мо но вом. У три јад ном по рет ку не бе ске 
хи је рар хи је, пре ма исто и ме ном де лу Псе у доДи о ни си ја Аре о па ги та, 
хе ру ви ми су, по ред се ра фи ма и пре стол ни ка, не по сред ни осло нац, очи
глед но, хи пер мо бил ног Не бе ског Пре сто ла. А пре ма истом, фун да мен
тал ном из во ру, озна че ни су као „бо жан ске си ле ко је има ју спо соб ност 
да при хва те све тлост и ум Бо жи ји у свим ње го вим ма ни фе ста ци ја ма, 
као што има ју му дрост и умет ност да га пре но се на дру ге и ши ре у свим 
мо гу ћим прав ци ма”. Због то га су, ло гич но, пре кри ве ни без број ним очи
ма по це лом кри ла том те лу, ор га ном бо жан ског ви ди ла штва а као сред
ство не пред ви дљи во вр тло жног кре та ња има ју гал гал, ко ји по себ но 
фа сци ни ра пе сни ки њу пре ра ста ју ћи не у оп се сив ни, не го у ап со лут ни 
мо тив ње не нај но ви је књи ге. Али, ако има мо у ви ду ње ну пр ву пе снич
ку књи гу Клоп ка за сен ку, из дав не 1982, од но сно на ра тив ну ди на ми ку 
те по е ме у два гла са, у ко јој се све ко ли ка, по себ но но ви ја, исто риј ска 
кре та ња ши рег на ци о нал ног под не бља опе ва ју као не пре ки дан вр тло жни 
ток са при зву ком ко смич ког зби ва ња, јед на ко на при мар ној и на при
пев ној са др жин ској ли ни ји („Ор ло ви се др же по ја са / из ме ђу сун че вих 
стре ла / об ле ћу је тру. // Жу те мр ље ко ла ју хо ри зон ти ма / сер пен ти на ма 
око ог ње них ви со ва”; „За вр те ла га [гуслара, Про ме те ја, Бе гун ца? – М. П.] 
уврх кро шње рај ске / до са мих бо жи ца и ку ми ра / рас пи ри ла му ва тру 
у но га ма”; „Ста ро мла до за сле пље но / вр ти се у круг ло ме ћи зе мља ни 
ко лач”; од но сно: „И ор ло ви кру же / и гро мо ви зго де / и по стро је му же / 
и кће ри од во де / и сун це про бо де / и зе мља за ри да / а ко ло се ро де / не 
ки да не ки да”; „Вр ти, вр ти ко ло / до вр ти до смр ти (...) // вр ти вр ти ко ло 
/ Од вр ти од смр ти”), или ако има мо на уму по себ не „гал гал ске” мо ти ве 
на ви ше ме ста („Спрем не че зе на оба ли / Точ ко ви ве ћи од Сун ца”; „Тр чи 
у тре ћи раз ред / ули цом не зна них ју на ка // Да пре стиг не под сме хе вр шња
ка / да ухва ти ко рак с ђе вре ком / за ко тр ља ним пред њом око ње / као 
пе то ба нак као ро мо бил / као ду кат као кру на прин че ва”), он да се мо же мо 
уве ри ти да гал галте ма и гал галиде ја код Зла те Ко цић ни су са мо по ступ
но, фа сци нант но от кри ће по зни је фа зе ње ног пе снич ког ства ра ла штва 
не го, до брим дêлом, ин хе рен тан са др жин ски, фор ма тив ни и по е тич ки 
обра зац ње ног пе ва ња и ми шље ња.

Оп се жна по е ма Гал гал, у ства ри још је дан згу сну ти лир ски спев 
Зла те Ко цић, са сто ји се, као и ње гов бли за нац Гру мен, из три ве ће це ли не 
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са по три лир ска кру га, с тим што се о овој дру гој књи зи не мо же го во
ри ти у на зна че ним жан ров ским од ре ђе њи ма. (И што Гру мен за пра во 
има де сет лир ских ци клу са.) По ет ски го вор у Гал га лу отва ра се, и те че, 
у кон тра пункт ском пре пли та њу пе ва ња о удво је ном ар хе ти пу на слов ног 
мо ти ва, „гал га ла – жаршарточ ка” и „зе не у ду жи ци: точ ка у точ ку”. 
При том про ме на по ет ског на дах ну ћа и пре лаз ства ра лач ке па жње са 
пла на не бе скогко смо ло шкогду хов ног на план зе маљ скоган тро по ло
шкогду шев ног – уз из ве сне услов не ди гре си је – од ви ја се ма хом у ши рим 
по те зи ма те ма ти ке лир ских кру го ва, али по вре ме но и у окви ру по је ди
нач них оства ре ња. Увек, ме ђу тим, у тој про мен љи вој ди на ми ци као да 
се има у ви ду иста свр ха, ко ја се и по сти же – об на вља ње ли тур гиј ског 
ути ска нај ду хов ни је де о ни це Иже хе ру ви ми, од но сно умно жа ва ње „тре
нут ка ка да се спа ја ју Не бо и Зе мља”, или, ка ко се ка же у про ло шком 
трип ти хо ну „Гал га ли ја”: „То је са мо за то да се из над збу де / но ви ри там, 
и не бе са по ско че, / и ку гле, ода свуд, не жним ру хом / оба ви је му зи ка 
сфе ра”.

Упра во у том рит му кон тра пунк та из ме ђу по је ди них пе са ма от по
чи ње и „Гал гал око”, пр ви лир ски круг пр ве ве ће ком по зи ци о не це ли не, 
ко ји се, до бро про ми шље но, отва ра трип ти хо ном „Сло во”, у из вор ном 
зна че њу Ло го са, Про све тље ња: „За ко тр ља на не бом, / ог ње на реч не мо
ра да че ка освит. / Све тли јој бла га, се ва стра шна / вест у пр си ма. А и 
очи, / док у ко ви тла њу ни чу, / сви це ра за ши љу / на че ти ри стра не”. У 
за вр шном де лу трип ти ха де тер ми на тив но ду хов но свој ство са мог хе ру
ви ма пе сни ки ња пре но си на ње го во мо бил но под нож је, „гал гал”: „Ко
ли ко ли још ви да, ви тла њем / уз гле жањ но жни, до ли ва им, као до ји љи 
мле ка, / гал гал – жаршарто чак, / и сам пун очи ју”, да би већ у сле де ћој 
пе сми „Гал гал исе чак”, уво де ћи лик „зем ни ка” у сво ју лир ску при чу, 
исто вре ме но у ње го вим очи ма от кри ла ко ре ла ци ју са чу де сним би блиј
ским мо ти вом и отво ри ла пер спек ти ву те ма ти зо ва ња ње го ве бес крај не 
ви ше знач но сти: „– Ка ко то у јед ну реч ста ну / и круг, и ко ло, то чак, и 
ко ле сни ца, / ви хор, ко ви тлац, али не, пи ја ви ца / мор ска, и са мо окре та ње, 
и крун ско: / от кри ве ње!? Све то – у јед ну / реч. Дво реч: Гал гал. // – Та ко, 
ле по. Као што у два тво ја / ле па ока под ве ђа ма диг ну тим / сме сте се не бо 
и зе мља – уз вра ћа не бе сник”. Отад, оно што ви ди око чо ве ко во, и оно 
што се у ње му са мом огле да, по ста је не рав но прав на већ при ви ле го ва на 
те ма спе ва. А то су – уну тар њи, емо тив ни вр тло зи до ста ап стракт ног 
лир ског ју на ка и ра зно вр сни мо ти ви ње го вог ствар но сног ис ку ства. 
Јед ни и дру ги осет но бли ски ду хов ним и ег зи стен ци јал ним оп се си ја ма 
са мог пе снич ког гла са. И већ у пр вом лир ском кру гу пе сма „Ка пља”, са 
че сто ва ри ра ним мо ти вом сре за них пла та на код Зла те Ко цић, во ди нас 
овим дру гим тра гом, док у две ма сле де ћим као да се по ет ски до ку мен
ту је по зна та из ре ка Очи су огле да ло ду ше: „Чо ве ка по оку по зна мо. (...) 
// Да. Чо ве ка по зна мо по деч јим со ба ма у ње му („Го стин ска”)”; „Не чуј но, 
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не ви дљи во по слу је ду ша. / Пре да ха не ма, ни у зно ју за ме не. / Злат ни 
њен ти трај, у ва три ку шан, / за ле те пре ме ра ва, сук та је пла ме не / те ла. 
И сво је. Све му кри ла на ћи, (...) / Ко јим – у ла зур би смо, ви ду не на че том. 
/ Без ба у ља ња на сле по, без кр тич јих зам ки. / Је ди но пче ли њим, по врат
ним ле том” („Лет”). Тај „пче ли њи по врат ни лет” је пло до но сни по вра так 
ку ћи, што ов де сим бо ли у је по вра так „оку па не”, про чи шће не, жи вот но 
ис пу ње не ду ше Бо гу, ње ном пре чи стом ис хо ди шту. Но, тај по вра так 
ни је мо гућ ако се претхд но те мељ но не при пре ми, а при пре ми ће се „са
ме рив жар и спо кој”: „Све док има где да се ску ћи – у ср цу, / и куд да 
ус прх не, у ви ди ко вац – око: / гне здо, нео в да ње, од сун че вих слам ки”. 
Ето, у исти мах кон тем пла тив ног и по е тич ног, по ет ског оства ре ња ко је 
су ге стив но пот кре пљу је ре ли ги о знокре а тив ну иде ју пе сни ки ње да је 
„око ’гал гал’ ду ше”. Ис пу ње ни ре ли гиј ском ду хов ном те ма ти ком нај
ви шег ре да, сле де ћи лир ски кру го ви пр ве це ли не – „Жи ви стуб” и пр ви 
део за вр шног ци клу са у истом дêлу спе ва „Ве ли ка и Ма ла ко ла” – сто је 
у ко ре ла циј ском кон тра пунк ту пре ма оста лим пе сма ма „Ве ли ких и 
Ма лих ко ла”, као и пре ма сва три пе снич ка ци клу са сре ди шње ком по
зи ци о не це ли не, ка да је реч о не бе сном и зем ном аспек ту глав ног мо ти
ва. Све пе сме „Жи вог сту ба” ти чу се хри сто ло шке те ме, од ко јих су три 
пр ве („Хи тон”, „Ке дар” и „Грозд”) за сно ва не на јед ној ра но хри шћан ској, 
су де ћи пре ма лир ским ју на ки ња ма Ни ни и Си до ни ји, очи глед но гру
зиј ској ле ген ди о ми сте ри о зној ма ни фе ста ци ји Хри сто ве нат при род не 
мо ћи, а оста ле до ча ра ва ју ути сак тран сцен ден тал ног деј ства ико не „Ису
са ко ји треп ће”: „Тво је скло пље не очи / две су ко лев ке, ду ги не, два су у 
њи ма / на крат ко скло пље на све та: гор њи и до њи. / Очи отво ре не је су 
рас кло пље ни све то ви: / све та Осми ца, Ду ги на, за вет на. / Сви је на нам у 
ду жи це. / Два ма ле на гал га ла?” („Ду ге, ду жи це”). (Ову „све ту Осми цу” 
и слич не ви зу ел не сим бо ле ес ха то ло шких пред ста ва Да на Осмог, Гор њег 
Гра да, Не бе ског Је ру са ли ма, по пут ма те ма тич ког зна ка за бес ко нач но, 
Зла та Ко цић не про пу шта да угра ди у пе сму где год их уо чи, у не ком 
при род ном или у вир ту ел ном об ли ку.) У че тво ро дел ној пе сми „Бе о чу зи” 
из ци клу са „Ве ли ка и Ма ла ко ла” те ма ти зу ју се ра зно ли ке са крал не 
ли ков не пред ста ве глав ног мо ти ва из срп ског сред њо ве ков ног жи во пи
са Гра ча ни це, Ви со ких Де ча на, из ру ских хра мо ва и са ру ских ико на. То 
су ма хом, из у зев ико на, pars pro to to пред ста вље ни мо ти ви хе ру ви ма, 
из о бра же ни у ра зним ком би на ци ја ма кри ла тих точ ко ва: „(...) Као што 
маг му у мал тер / ушап та вао је жи во пи сац. (...) / Уна пред оти снув ши на 
сво ду / бе о чуг с кри лом. Ено, леб ди”. 

 Нај зад, с пе смом „Зем ник: ни сам ли и ја ко тур?” на ста је рез, јер 
се у људ ској фи гу ри ко ја из во ди гим на стич ку ве жбу „зве зде” пре по зна
је ар хе тип ски гал гал: „Је сам ли / за и ста то ја, од гла ве до пе те / у тој тро
стру кој зве зди / за ко ту ра ној над оду ше вље ном / тра вом”. Тај пре о крет 
на ста вља се и ши ри у дватри са др жин ска то ка кроз сва три пе снич ка 
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кру га сре ди шњег де ла спе ва. Већ у ци клу су „Раз га лито чак” пе снич ки 
го вор из „зем ни ко ве” пер спек ти ве по чи ње да се ра чва. С јед не стра не, 
што на ве шћу је и збир ни на слов, до ла зи до раз ве дра ва ња, крај њег ши
ре ња про стор новре мен ског хо ри зон та пе сни ки ње и пре ла ска са ан тро
по ло шке на исто риј скокул ту ро ло шку те ма ти ку (пе сме: „Син гиви дик”, 
„Син гистолп ник”, „Раз га лито чак”, „Пун круг”, „Га ла ушће”). С тим 
што се упо след њој од на ве де них ипак ре ак ту а ли зу је пи та ње ан тро по
кул ту ро ло шког иден ти те та: „Нео б у хват на о ко ло: / не до гле ди, не до ди ри. 
/ Леб ди мо, за бо ра ви ли и где смо и ко смо. (...) / Ко сам, ко си? / спа вач 
под зем ни и скит ни ца не бе ска, / пе шак по мор ски и га лак тич ки за лут ник? 
/ Нек и не ти ма ри мо пе га зе, али пу ле, / у пр си ма, бе ло – да. Ти хим гла
сом. / Не му шти пе вач, Пе вац, / са ру шно га кро ва, Ва вилку ле. / Га лус, 
од кр ви и пер ја. / Гли не ни, ли ме ни псе у до ним: / Гал”. Али, пре не го о 
ан тро по ло шком иден ти те ту „зем ни ка”, ов де би мо гло би ти ре чи о кул
тур но тра ди циј ском иден ти те ту два раз ли чи та пе снич ка гла са и не кој 
вр сти на пе то сти из ме ђу њих: кул ту ро ло шкој, по е тич кој, емо тив ној? Јер, 
мо тив Га лу са, у зна че њи ма ет но ни ма гал, зо о ни ма пе вац, кров ног ве тро
ка за и, нај зад, сим бо лич но, пе сни ка, ја вља се и у ви ше пе са ма са дру гом 
и дру га чи јом мо ти ва ци јом, али се у истом зна че њу, у го то во сва дљи вом 
то ну, ја вља и у пр вим пе сма ма на ред ног ци клу са „Ср ча ни ко ви тлац” 
(„Не зна ни Га лус”, „Ли ме ни брат”). Но, вра ти мо се по ме ну тим пр вим 
пе сма ма ци клу са „Раз га лито чак”. У њи ма се, по чев од пр ве, пе сни ки ња 
упу ћу је па вло ви ћев ским тра гом из во де ћи на ви ди ко вац Бе о град ске твр
ђа ве свог без и ме ног еп сколир ског ју на ка, исто вре ме но га ге о кул ту ро
ло шки кон кре ти зу ју ћи по зи ва њем на сво је вр сну го збу ве ко ва у ње го вом 
род ном под не бе сју: „Sin gi утвр ђе ње и тво ме ро ду град огре ја ни, / од 
пе пе ла бе љи. Уста ти пу ни спи си ма / вин чан ским. Ви ро ви ма те ле пим 
пла вим, / у вал це ру с пре ци ма ри бо о ким, / у сун ча не во де мо ра цр них 
од во ди” („Син гиви дик”). У на слов ној пе сми ци клу са упу ћу је се по зив 
сви ма за ус пи ња ње на па но рам ски то чак та мо шњег лу на пар ка, са под
сти ца јем на све оп ште исто риј ско и ду шев но рас те ре ће ње: „Де, у на пор 
за вр шни: сви у лу напарк, / љу ди и зве ри – сви у го ле ми, глегле, / раз
га лито чак: ви лин ски, ва ви лон ски ли. / Док обр ће га сун це лич но, док 
још / ме ђу жби це зра ке уме ће, раз ве зуј те / ве ков не вр то гла ви це сво је: из 
ко лу то ва / ле те ћих све што ду ши на те жа ло је – / ис пљу сни те, на сав 
глас”. У ве ћем бро ју пе са ма сва три сре ди шња кру га („Галгла со ви”, 
„По глед у очи” – из „Раз га литоч ка”, „Га ле та” – из „Ср ча ног ко ви тла ца”, 
„Шал” и „Гал гал го ра” – из „Вр ту не”) рас пе ва ва се до по след њег да ха, 
не рет ко, у аван гар ди стич ком ма ни ру по и гра ва ња, са мо зна че ње ре чи 
гал, као осно ве „дво ре чи” гал гал, и ње них из ве де ни ца, у број ним је зи
ци ма од Пор ту га ли је до би блиј ске Гал гал го ре и Бај ка ла у цен трал ној 
Ази ји. У том ко ви тла цу су прот них и са свим нео че ки ва них зна че ња 
до ча ра ва ње мо ти ва гал га ла у ети мо ло шкој и мор фо ло шкој рав ни ин до
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е вроп ске и, дêлом, се мит ске је зич ке по ро ди це за пра во и оправ да ва тај 
еру дит сколу ди стич ки на пор.

У „Ар хиточ ку” и „Кри ла том клуп ку”, два пр ва ци клу са за вр шне 
це ли не, пе ва се из ан тро по ло шке и уоп ште зем не пер спек ти ве у сла ву 
ар хе тип ског мо ти ва гал галот кро ве ња. У пр вом се, ми ло звуч ним, жи вим 
рит мом сло бод ни је ри мо ва них осме ра ца, про сла вља ју жар и огањ, „ва
тра жи ва” у очи ма за љу бље них. Али, као дар не бе ског „ар хиточ ка”: 
„гал гал огањ иза сце не (...) / по зна око по љу ба ви – / вид у ар хиви д уде
не”. Од ла ког, ле пр ша вог про сла вља ња гал гал ског ог ња у за љу бље ном 
ср цуок у, у сле де ћем ци клу су пре ла зи се на гу сти по ет ски го вор нај ши
рег за ма ха исте, па жљи во раш чла ње не те ма ти ке. Улан чан у це лу се ри ју 
трип ти хо на – не слу чај но, већ ана лог но прет ход ним пе снич ким кру го
ви ма – у зна ку сим бо лич ног бро ја од осам пе са ма, тај ис каз са др жин ски 
се кре ће не ка ко успон ски: од „кру же ња во де у при ро ди” и не сва ки да шњих 
тре ну та ка из де тињ ства, пре ко ка мер них и екс те ри јер них ак ту ел но по
ро дич них мо ти ва, „иза жбу на па у на”, сту ди је људ ског ли ца са ак цен ти
ма на оку и усти ма, ус пи ња њаси ла ска у сво је ср це, до ку гле кри стал не, 
ов де „гра нит не”, у ру ци Спа си о ца све та, ов де „Мла ден ца”, и са мог гал
га ла, кри ла тог точ ка, од но сно „цар ске пти це”. Пре по зна ју ћи у при род ном 
кру же њу во де „ко ви тлац тај, / клуп ко то кри ла то, гал гал, у ко ме окре
та ње / јед на ко је от кро ве њу” („Во де ни то чак”), у људ ском ср цу „рас кр
сни цу по ме ри точ ко ва, кри ла тих” („Пу но ср це”), у ку гли ока, баш као 
у ку гли „Мла ден ца”, „пред гра ђе гра да не бе ског” („Ку гла, ме хур, ви хор”), 
пе сни ки ња вас, али је ди но, и увек, на кри ли ма љу ба ви, са чи стим и пу
ним ср цем, уз но си на нај ви ше ду хов не ви со рав ни „ап со лут ног ми ра” и 
бла жен ства бес ко нач но сти. По след њи ци клус тре ће це ли не спе ва, „Ос”, 
има све га три пе сме кра ће га ме тра и пред ста вља не ку вр сту епи ло га, 
од но сно се ман тич ке по ен те чи та ве ме га по е ме. Пр ва, „Чи не ла”, под вла
чи иде ју скла да; дру га, „Чи гра”, ис ти че „ко ви тлац зве зда ног пра ха” као 
са мо на че ло по сто ја ња; тре ћа, јед но вре ме но на слов на у сво ме лир ском 
кру гу и за вр шна пе сма ове гран ди о зне по е ме, афир ми ше иде ал све оп ште 
љу ба ви. Има ги на тив на ос, баш као и млин ска пре ма ко јој је и за ми шље
на, је сте она што уза јам но, по вер ти ка ли, по ве зу је два све та, ос љу ба ви 
ко ја про жи ма и по кре ће „гор њи то чак и до њи”, не бе ско и зе маљ ско, 
бо жан ско и чо ве чан ско, ду хов но и ду шев но. А мо гли би смо про чи та ти 
и ана грам ски – со: љу бав – со жи во та. Си ла ко ја исто вре ме но по кре ће 
жи вот и ис пу ња ва га сми слом – сре ћом, ле по том и за до вољ ством; за до
вољ ством у до бру, па до бром у за до вољ ству.

И нај зад, осмо трен јед ним ре тро спек тив ним по гле дом, Гал гал Зла
те Ко цић ука зу је се као ве ли ка, по ли ва лент на ода љу ба ви, на дах ну та 
ви со ко са крал ним мо ти вом ју де о хри шћан ске тра ди ци је и ко ре ла тив ним 
ан тро по ло шким уви ди ма осве до че но ре ли ги о зног ства ра лач ког ду ха. 
За раз ли ку од Ла за ре вих ле стви и Бе лог пу ле та, у ко ји ма у два аспек та 
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до ми ни ра дра ма чо ве ко вог оно стра ног уде са, спа се ња и из ба вље ња, у 
Гал га лу се, из укр ште не ан тро по ло шке и те о ло шке пер спек ти ве, (о)пе ва 
бо жан ска искра љу ба ви као ви тал на си ла и ви ша, ду хов на ме ра људ ске 
ег зи стен ци је, при че му се ес ха то ло шки ви дик прет ход них спе во ва Зла те 
Ко цић јед на ко дра ма тич но под ра зу ме ва. Отуд се овог пу та пе сни ки ња 
ви ше осла ња на не сум њи ве да ро ве ин ту и ци је и ства ра лач ке ин вен ци је 
но што се ода је за ум ним има ги на тив ним про до ри ма нај бо љих прет ход
них тре ну та ка сво га по ет ског ства ра ња. У но вом лир скоре ли ги о зном 
спе ву Зла те Ко цић вид но пре те же, исти на, зби ља ори ги нал на ства ра
лач ка иде ја над не пред ви дљи вим ма штен ским ис ко ра ци ма ау то ном ног 
пе снич ког го во ра, уз до след но, упор но оне о би ча ва ње ре фе рен це пре ма 
от кри ве ном ар хе тип ском мо де лу. Ма да, опет, мо де лу је дин стве ном. Но 
и та че лич на ди сци пли на до би ја аде кват но ис ку пље ње у очи глед ном 
успе ху пе сни ки ње да зби ља нео бич ну иде ју свог но вог де ла ре а ли зу је 
у це ли ни, и без ма ло у свим без број ним де та љи ма, ани ми ра ју ћи је, с ма
те ма тич ком пре ци зно шћу ком по зи ци о ног скла да, у аде кват ном са др жин
ском и све жем, су блим ном, шта ви ше ме сти мич но по е тич ном је зич ком 
тки ву. А са Гал га лом Зла те Ко цић срп ско пе сни штво до би ја са вим нов 
ре ли ги о зни до жи вљај љу ба ви, осми шљен дво ја ко – из ју де о хри шћан ске 
те о ло шке и пра во слав ноан тро по ло шке пе ср спек ти ве. Или, ипак, по ма ло 
ша га лов ски, по ет ски до жи вљај чо ве ка и све та ви ђен ср цем ко је во ли?

Мр Мар ко K. ПА О ВИ ЦА
Са мо стал ни ис тра жи вач

Беч – Бе о град – Ци бри јан
cypri an@gmx.at

ИЗ ДАН ЦИ МО ЧВА РЕ

Шеј мус Хи ни, Жи ви ла нац зна ног све та. Иза бра не по зне пе сме, из бор и 
пре вод Сте фан Па јо вић, по го вор Гој ко Бо жо вић, Ар хи пе лаг, Бе о град 2019

Је дан од че тво ри це ир ских књи жев ни ка ко ји су до би ли Но бе ло ву 
на гра ду за књи жев ност је сте Шеј мус Хи ни (1939–2013), ро ђен у Се вер
ној Ир ској, али је жи вео и пре ми нуо у пре сто ни ци Ир ске. На срп ски је зик 
пре во ђен је до са да у не ко ли ко на вра та, би ло да се ра ди о за сту пље но сти 
пе са ма у пе ри о ди ци или из бо ри ма из по е зи је, ма да је кри тич ка ре цеп
ци ја ре ла тив но сла би ја, ка ко за па жа при ре ђи вач и пре во ди лац ре цент ног 
из бо ра Хи ни је вих по зних пе са ма. Уз ин те ре сант на ком па ра ти стич ка 
за па жа ња Ане Жив ко вић о Ели о то вој Пу стој зе мљи и Хи ни је вој Мо чвар
ној зе мљи, те Со ње Ве се ли но вић, ко ја ис пи су је чла нак „Днев ни по сло ви 




