
1 (2007) 259–287Саорнос Α Ω

УК 821.163.41.09-14 Павовић М.

Савица Јовановић
Гимназија – Пожаревац

Биијски подтекст у зирци Сеи и амни разници 
М. Павовића

Abstract. Миораг Павовић се у свом граниозном поетском опусу открива и као 
песник веиког иијског искуства, а његово ео уоко је укорењено у хришћан-
ску правосавну траицију, те се изван овог контекста не може ни тумачити. У 
својој зирци Сеи и амни разници (1971) Миораг Павовић кореспонира 
са цеокупним уским насеђем и искуством саржаним у реигији, психоогији, 
миту и уметности, не и и разрешио кучне опозиције нашег постојања у оносу 
узвишеног, ожанског и уског. У његовом еу оминирају метафоре Христа 
Спаситеа и Богороице, који посреују између човека и Бога у сваконевним 
иемама њихове комуникације о уави о соое, зајенице, прирое, хумани-
тета. Пратећи новозаветну хроноогију, песник нас кроз мартиријум наше уске 
и Христове раме вои ка светости васкрсења, која треа а „заржи разорење 
ића“. Кроз процес ијаектике и поуне против за, у којој је наш превоник 
Христос, кроз свест о Богу Оцу и нау у Богомајку, Павовићев ирски сујект 
раскања таму ништавиа и геа у незаазно Сунце уућега века.
Key words: Биија, метафора, Црква и уметност, уав, сооа

Кроз граниозни поетски опус Миорага Павовића уска огосност 
проговара исконским тајнама и свеочи о свепрожимајућим сиама у 

структури читаве творевине. Он у свему тражи почетак, ту Реч утеовену 
у све креације, коминације и загонетке реаности. Отуа много сојева 
у рекогносцирању његовог стиха који је каткаа пароијско-ироничан, 
каткаа фиозофски зачуђен пре свим, ии, пак, егзистенцијано устреп-
тао. У кретању о умног о наумног песник кореспонира са цеокупним 
уским насеђем и искуством саржаним у миту, уметности, психоогији 
и реигији.

Стога је ео М. Павовића изазов и својеврсно „откривење“ за ис-
траживаче који су о њему писаи читаве антропоошке стуије, попут 
Ваете Јеротића, те артистичке огее највишег омета попут уомира 
Симовића, Пава Зорића, Часава Ђорђевића.
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Ово ће ити јеан прескроман осврт на иијске мотиве који су, у 
ствари, потпорни зиови зирке Сеи и амни разници (1971). Песник 
се у овој књизи ораћа хришћанству не и и разрешио кучне опозиције 
нашег постојања у оносу узвишеног ожанског и уског. Између зрачних 
визија натчуног и сатиричних интерпретација светог, оминирају мета-
форе Христа Спаситеа и Богороице. Богочовек и Богомајка посреују 
између човека и Бога у сваконевним иемама њихове комуникације, о 
уави о соое, зајенице, прирое, хуманитета.

Миораг Павовић је песник иијског искуства, а његово ео 
уоко укорењено у хришћанску правосавну цивиизацију, те се изван 
овог потекста не може ни тумачити. Како навои Оивера Рауовић, 
„секунарно значење речи текст оређивао је оомак, реченицу из 
Биије која сужи као осноа рооеи“1. Таквих реченица, метафора, 
симоа, параоа веома је много у структури Павовићевог ивног стиха. 
Трагање за иијским потекстом његове поезије, међутим, поразумева 
и уховност веике еруиције, суптиности и фиантропије.

Пратећи новозаветну хроноогију, погеајмо најпре триптихон ан 
орих еси. У питању је тема Баговести, јеан о најпоетичнијих еова 
из укиног јеванђеа и иијског текста уопште. Вро чест песнички 
мотив, ко Црњанског форано-еротски оојен у мирису крина, који је 
ошар, уан, женски. Ко М. Павовића у првој песми (еојачки зор) 
Марија са неверицом и стрепњом суша

о орој еси која уа сеом,
а реа уиеи
а се шо еи није ица
нии рука анђеа езе
саку ес шо се неом јаи2.

Извесног страха и сумње има јева Марија и у јеванђеском преошку. 
Ево читаве сцене из пера најтаентованијег међу Христовим животописци-
ма, уке. А у шеси месец оса Бо анђеа Гариа у ра Гаиејски о 
имену Назаре, к еојци исрошеној за мужа о имену Јосифа из ома 
аиоа; и јеојци еше име Марија. И ушаши књој анђео рече: рауј 
се, аоана! Госо је с оом, аосоена си и међу женама. А 
она ијеши а оаши се о ријечи њеое и омиси: кака и оо ио 
озра? И рече јој анђео: не ој се, Марија! Јер си наша миос у Боа. 

1 Оивера Рауовић, ис нееске књие – иијски оекс срске розе 20. 
ека, Змај, Нови Са 2003, 13.

2 Миораг Павовић, Веика Скиија и руе есме, СКЗ, Београ 1972, 278.
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И ео, заруњећеш и роићеш сина, и најени му име Исус3. Запана 
иконографија је овом огађају приоаа много орнаментике и нових 
симоа. Јеан о њих је и мотив Богороице прее, са аеког Истока, ге 
се приказује с вретеном и пресицом у руци како прее урурне ређе 
ка јој се анђео јави. Везиа, преа, ткање омиени су интернационани 
мотиви нароне и уметничке поезије, а у зирци Веика Скиија наази 
се и позната Павовићева песма Кћи кнежеа езе пуна неизвесности пре 
жртвом. У овој, пак, песми М. Павовића перспектива је наизге орнута, 
анђео везе свој неески вез, тихо ткање, а очи евојачке га посматрају.

Из ра сам еаа
------------------------
Јаука ае,
не зна се у ком еку,
мени је се анас
и анас ми је речено а реа а роим аос
у заном кању.

Ограђени врт такође је симо езгрешног зачећа Маријиног. Имамо 
га у Песми на есмама: Ти си р заорен, сесро моја, нејесо, 
изор заорен, суенац заечаћен4. Јаука која јеви паа у крио 
из праавног оа није само она јаука из еенског врта која је ознака за 
грех, зо, зарањено воће. Јаука означава и Христа, новог Аама, који је 
на сее преузео уске грехе. У Христовој и Маријиној руци она је по 
спаса. Смисао и ове треа тражити у Песми на есмама: Шо је јаука 
међу реима шумским, о је раи мој међу момцима; жеех хаа 
њезина, и сјеох, и ро је њезин саак ру мојему5.

Зато сеећи стихови звуче урескно, као етронизација, свођење 
светог на језик ствари овоземаских и ниских. Очекујући Хранитеа 
сиротих, Цара презрених и потачених јер ће роћи реме јарма и ича, 
геајући његов престо крвави, гоготски, Богомајка узвикује:

Нек ође ажено коие ооа сеа.

Овим изоичењима у тумачењу канонског текста песник Миораг 
Павовић приижује се маниру неких авангарних песника, Црњанском 
пре свега, жеом а сканаизује и шокира. Иронија и параокс траже 

3 к 1, 26–30.
4 Пнп 4, 12.
5 Исто, 2, 3.
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контекст знатно шири о освештаих значења. Посења строфа оноси 
јено апокрифно питање:

Зар а осанем чеоуица и а роим
знајући ша иа на крају с ецом
коју најае асом меким ко сиа,
сеошћу уаном и оном
и семеном ојним оу оуијих криа?

Марија већ зна а ће роити оног који је оећан уућим распећима. 
Така се ар не оија, каже и тиме пристаје на жртву. Она превазиази 
свој о, аи како каже . Симовић: Песникоа Боороица је росранија 
о оне коју ризнаје Црка6. Зато М. Павовић меша потско, еротско са 
вантеесним, аи у чуном контрасту упоређује мушко семе са гоуијим 
криима, симоом Светога уха, оног о кога је заиста зачеа јева 
Марија. Најавиван још о старозаветних пророка, рођен у светости, 
и сам Светост света: Ја сам ијео сијеу7, озвезан у непојмивим 
путањама светих краева меша се у ожанским еманацијама са теесним 
течностима. Син Божји треа тако а постане син човечји.

Тешки се камен к мени аа.

То је посењи Маријин оговор у овој песми, поента, не савосов, 
већ сутња страања и тешких мука.

У ругом еу триптиха (Пичји е) песник ие још ае у свом 
поступку враћања сакраних икова у сваконевицу. Птице уоичајено 
преставају уховно насупрот тварном, као и у овој визији неоично 
сугестивних сика. Баговештенска тема још увек посеује Богороичине 
кореате из Песме на есмама, аи у њу проиру и пагански симои.

На крошњама осјај наших оја.
У ајном зенцу рхи оа;
иако је ећ реуриа сунце
она ће а зачне с ауоим иком.

Ту је и тајни зенац (евичанство) и извор вое (живота), вероватно 
сачуван из неких апокрифних јеванђеа ге се Богороица приказује 
на унару у тренутку каа јој се јава аговесник. Из прехришћанског 
панемонијума и птицоиких огова појавује се симо ауа као 

6 . Симовић, „Битка на граници нестајања“, у Веика Скиија и руе есме, СКЗ, 
Београ 1972, 39.

7 Јн 8, 12.
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уавника. Према преању, ог Зевс оазио је еи у оичју ауа, 
ок се купаа, и она му је роиа сина и кћер (епу Хеену). Постоји и 
мораистичка верзија истог мита према којој је еа само чуваа јаје 
ауа-Зевса из ког се изега Хеена.

Ноћу сејемо наша јаја
уа и ешка о ее сузи.
Жене у оусну, оих руку,
јаају се из рокаа
расеених коса,
сјајне оу еђи на акону.

Заносне, иставе жене распетених коса, росних неара стижу из 
пастораних фантазија ренесансних мајстора. Међу њима је и Богороица, 

„срећна у својој страсти“. Експанзија чуног у веиком сјају открива и њен 
„пупак“ и „утине“ низ које кизи перје. Еротика је неспутана, разиграна, 
о те мере а „стииви оци поваче коена“. Она са ое руке хвата те ее 
заметке живота, прозрачна као павокрвним жиама ишарана огиња 
проећа.

Како изеа реч коју носи ица?
------------------------------------------------
о ње се суши заорска мема,
о ње кос може а оије криа.

С њоме и ћуање осаје ек.

Птица-анђео, по неким метонимијским везама, носи Реч раосног 
ојавења и изавења уског. О ње ће усеити све ново, утамниче-
ни свет који је јеино исхоиште имао у смрти оиће нау, ек против 
проазности, заоиће живот вечни. Још је пророк Исаија говорио о са-
сушеним костима које оживава Божји ах. Заправо, реч је о аегорији 
васкрсења. Вијећее и ораоаће се срце аше и коси ће се аше 
омаии као раа, и знаће се рука Госоња на суама њеоим8.

осух ојице нерођених је трећа песма у ану орих еси. Завере-
нички и мистично звучи, њени актери су, уостаом, и учесници у јеној 
светој тајни. Они који кују уроту невиђених размера против човечанства 
заправо су травестирани Исус и Св. Јован Крстите. Миораг Павовић 
орађује јену ириву тему канонског текста, јеан космички сусрет 
препун усхићења и иризма. Аи, ко њега преовађује иронија и опора 
интроспекција „ове војице“ који се унизују а и се узвисии.

8 Ис 66, 14.



264|Биијски оекс у зирци „Сеи и амни разници“ М. Паоића -------------- 

Гаице смо шо еже наузнак
у ишћу маеринско роа,
јесен,
сремамо заеру нас ојица:
еамо на розор маеринско ока,
суимо јеан руо у аху

Јеини човек који је знао а се појавио Месија и утирао му пут ио је 
Св. Јован Претеча. Осим по крсту, који ће зајено понети, те истоветном 
начину на који анђео Гаврио ознањује њихово рођење, поре тога што 
еху Св. ухом осењени, њих војица су ии и рођаци. Јеисавета, мај-
ка Св. Јована Крститеа, тетка је Маријина која у позним гоинама рађа 
пророка и проповеника који стоји на размеђи Старог и Новог завета. 
Међутим, чуесну сцену сусрета ве ремените жене и војице нерођених 
о којој пева М. Павовић спомиње само ука у своме јеванђеу. И ео 
Јеисаеа оја ека, и она заруње сином у сароси сојој, и 
оо је шеси месец њојзи, коју зоу нерокињом. Јер у Боа се је моуће 
шо рече… И ка Јеисаеа чу чесиање Маријино, заира ијее у 
урои њезиној, и Јеисаеа се науни уха Сеоа… И оку мени 
оо а ође маи Госоа мојеа к мени? Јер е, ка ође ас чесиања 
ојеа у уши моје, заира ијее раосно у урои мојој9.

Неавно у увру угеах јено ивно а Винчијево патно на коме 
ва ечака у криима својих мајки уопитиво и разрагано хре јеан 
ругоме. Јена мајка иа је Богомајка а руга Јеисавета, Јованова мајка, 
који еше поигао свој прстић према Исусу и сва светост иа је у том 
прсту фокусирана, разиваа се на маа оа теа, ок оеже мајки и 
читав пејзаж еху у оној тајновитој мркосмеђој а Винчијевој тами. Вро 
су их често приказиваи зајено, као раћу, мие ечаке који још не знају 
свој крај.

Можа не сучајно, ту епоту већу него у ајци треа својом кичицом 
а овековечи сикар, као што се сика често меша са суштином ко М. 
Павовића у транспозицији уметности и иконографским преставама. 
Аи:

о њеое ожуе рема мајци
наша се анка кожа јежи

узвикују гавице из „рои“. Има мао асфемије и саострашћа у тој 
„пожуи“ према пороии, још каа знамо а ће ое роити свети поро. 

9 к 1, 36–44.



------------------------------------------------------------------------------------- Саица Јоаноић|265

Он, опет није скромни зограф из српских манастира, већ ионизијски 
разраган сикар ренесансних Маона. Враћа нас песник из пасије, епо-
пеје у рокат и уоаре.

Фасцинантност јеванђеске приче је у томе што ће се посе овог сусре-
та у мајчиним утроама њих војица само јеном срести у теу, посе 
много гоина, каа ће Јован воом крстити Исуса у Јорану. Новозаветни 
изанци, тако их можемо назвати, имаи су зајеничку науку, мисију 
спасења чији је смисао ио а се свет осоои о греха и а му се кроз 
поеу на смрћу а нови живот. То је мисао о којој говори и М. Павовић 
у својим стиховима:

Ми очесмо мисао ре еа,
за казну а ће мисао осаи
незоиа и мека,
а сура: ешко нама!

„Мисао незоиву и меку“, уав, миосрђе, праштање, покајање, пе-
сник назива „казном“, можа казном за оне што не повероваше и за прсте 
империје која се умешаа у крв ових правеника. Том заменом агосова 
и кетве песник прориче раматична зивања, трагеију крста оних што 
су животом свеочии своју веру. Христове муке највећа су патетика и 
ужас у стау уске историје.

Тмои је сјај на ору,

ачака сно у есу ећа
о нашој шкои,
о смешној шкои ање у усињи.

Посмева се М. Павовић „шкои патње“ у пароксизму сопственог оа, 
па га зато инвертује у анано и смешно. А оојица су ии пустињаци. 
Исус провои 40 ана у утој пустињи, моитвом и постом орећи се 
против емона и припремајући се за своју свету мисију. Исус ун уха 
Сеоа раи се о Јорана, и оее а ух у усињу, и чересе 
ана куша а ђао, и не јее ниша за о ан10, каже ука.

Искочи ре мене,

оучан ко зерка,
за ина!
Проужићемо ек ом рокеом месу.

10 к 4, 1–2.
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Исус у песми на кратко из првог ица множине преази у јенину, 
заповеа, мои Св. Јована а му уе Претеча, а она је сееће поређење 
опет антиномија њиховом језику највеће нежности и уави према чо-
вечанству. И тако човекоупци у инат, против вое уске помажу том 
пемену кратковиом, маоверном и свим греховима и манама препуње-
ном. Јер само се тако може воети онај ко не жеи а се спасе, а спас му 
је на охват руке. То су они што вое и каа их мрзе. уав Божја је као 
роитеска, она све разуме и све прашта, зато Син Божји проужава век 
том паом роу, „прокетом месу“.

Поштујући јеванђески се огађаја у архитектоници своје зирке, 
М. Павовић нас омах затим упућује на песму Прееча. Незаоиазни 
актер чуесне историје жртвовања и спасења, Св. Јован Претеча (Крсти-
те) ове се мотивски само у назнакама, кроз најважније хагиографске 
сегменте његовог суеовања аје и у оквирима уске патње и повига, 
као и науске (ожанске) раме.

Пица са амом у руци
еи на оим еђима,
о сима киша црна –
роса у косреи усињака.

---------------------------------------
Гоа осају сена
ок ројеи скакааца еју
и киша црна; кожа је еа

Суморан је песник у овој сици пустињакових мука, у којој контрасти-
рају црна и еа, емонски ич негостоуивог зверињака пустиње и 
еа пут испосникове нагости и трпења. Знамо а је Свети Јован многе 
гоине провео у пустињи хранећи се само скакавцима и шумским меом 
и кротећи своје страсти. У иконографији се стога и приказује као аскетски 
мршав, оевен у кострет о камие аке, опасан кожним ременом, ос и 
разарушене рае и косе, ок у заносу проповеа Царство Нееско. Се-
тих га се опет са тих ожанствених ренесансних сика и схватих а је он 
заправо ио омиени ик старих мајстора који су своје уско искуство 
светости сикаи хроматским ивергенцијама света и таме. Тако, он 
из најгушћег еонаровог мрака изази испијеног еог ица, космате 
гаве, сејући о и језу оног што је нашем уму несазнативо. Тај чуесни 
живот и ужас о коме се ћути, мученички, огроман су изазов за уметнике. 
Каткаа на иконама има и анђеоска криа, вероватно као Павовићева 
ица са амом у руци.
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сеоси црку ие исре ице

То је и насов песме и посање и пророковање. Јованова преоница најава 
је Месије, њиховог срећног препознавања у јеном о највеичанственијих 
иијских момената – крштењу Исусовом.

Руке се ижу, низ кичму језа,
са зори неко ез аса
ахом реим
и окони аају о еску
ко ае осечене.

Но, у магновењу непрестане оре и ооевању укавоме, на Претечу 
се спуштају арови Светога уха. Тај гас ез гаса у језовитој самоћи 
оровоног изгнанства, гас је вапијућег, ас оноа шо иче у усињи: 
рираие у Госоу, и орание сазе њеое11. А ако уи не чују, 
пустиња чује и, како каже Унамуно, постаће јенога ана звучна шума која 
ће на езрој језика певати „осана“ Госпоу. Има и нечег онкихотског у 
страшној суини Јовановој. Песник ове прави занимиво поређење, 
аузију на више него трагичну смрт Крститееву, његову осечену гаву 
на Саомином посужавнику. Мрачна егзотика Ироове гозе неге је у 
позаини ове сцене, разузани пес аханткиња, зоа Ироијаина и 
моћ цара који по суровости скоро намаша и Пиата.

Бич и грч састи, гоа стегна, еђа, кичма, киша црна, пуно је потског 
у песми о рааом чоеку ез оа, и то је та иронија аскезе у животу 
оног који се о невероватног препиће са Христом.

Помени наша имена
оазећи на сау.
У усињи е оашаа оа!

Посењи стих, посењи контраст у песми гавно је знамење 
Крститеево, пустиња и воа очишћења и крштења. Ја аке кршћаам 
ас оом за окајање; а онај шо ие за мном, јачи је о мене (…) он ће 
ас крсии ухом сеијем и оњем12. Свага, па и на нееској сваи, 
он крштава и увои у живот вечни, први, увек претеча.

Нарона траиција Јована Крститеа сави и као веиког заштитника 
извора воа, аи и кројача, кожара, крзнара, крчмара, зароеника, осуђе-
них на смрт, певача и музичара, свега што је оеежио његову епопеју.

11 Мт 3, 3; Ис 40, 3; Јн 1, 23.
12 Мт 3, 11, Јн 1, 26, 33; ап 1, 5.
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Сеећа песма, Рођење, није тако чемерне атмосфере (као Прееча), 
већ у њој има и раости рожества Христовог, највесеијег и најнежнијег 
огађаја, онтоошког пресека човечанства. М. Павовић нас кроз реми-
нисценције враћа на чуесно зачеће Маријино.

Пасирима уне руке ица
за које уски оор није немуш,
казују о маој жени
еоом саријој о сако оа:
она је рисаа а зачне с ухом.

Богороица је у овим стиховима оиа и шире значење – вечно женског 
принципа, прароитеке, симоа материнства, који је ио извор живота 
пре сваке сотириоошке миси.

Потом песник евоцира источњачку фантазију, преепу причу о поконству 
три света краа. Наиме, није само Св. Јован знао а ће се јенога ана 
појавити Спасите, најавиваи су то и старозаветни пророци, знаа су 
то и света три краа, преко чуесне звезе и сна који су уснии. Веома 
је интересантно а Запа као панан овоме увои и поконство пастира 
Христу, који му арују јагње, штап и разне поове.

јер краеи иу ешке о еску
са миром у руци
и храмои се оикују кроз мрак;
не знају ише е су.

Мирта је знак уави, свеопште уави којом ће овај огађај оасјати 
свет, аи и тронутости оних што су похрии а вие ете у јасама. Има 
нешто о невине пасторае и иие у овој сици. Посветиће ете и те јасе 
а постану храм и руке оних што му ођоше на повојницу.

Укрсии се уеи саме и мека
у јасама е се ее у сеоси куа.
Јаањци с ра озраају раа,
коњи на морској оаи ржу

ука и Матеј говоре о овом огађају који се оиграва готово у тајности, 
ван ома Јосифовог и Маријиног, у витејемској пећини. И рои сина 
сојеа ренца, и ои а, и мену а у јаси13. Иако рођен као сиромах, 
Богомаенац се купа у сјају – знак ожанства, као што ће нам аровати 
светост незаазног сунца.

13 к 2, 7; Мт 1, 25.



------------------------------------------------------------------------------------- Саица Јоаноић|269

Његово рођење позравају и јагањци, најчешћи симо Христа, аи 
и покорности, кроткости, чености, жртве. Познат је онај пример из Јо-
вановог јеванђеа каа Крстите узвикује: е, јање Божје које узе на се 
ријехе сијеа14. Агнус еи (јагње Божје) искупује својом жртвом све 
и враћа на почетак. Сако са ражи нои сан, каже М. Павовић на 
крају ове песме.

Вратићемо се ове на извесна запажања П. Зорића који каже а Миора 
Паоић јесе есник реииозно искуса, најшире схаћено, аи 
није есник омаских ероања (…) За њеа, сео није значајно 
о анрооморфним манифесацијама, ећ као ајна, као росор 
мисеријско еоања које смрно иће осећа ка о се роије „кроз 
ону саконеа“15. Поезија и мит својим језиком симоа поштују ту 
тајну, проживавају ии ар насућују тај највиши смисао. Стога песник 
по наахнућу, у заносу ие својим ествама о царства уховног, откри-
вајући нам понека, као „маи творац“, ивне витраже, оквире за светост 
уућег века.

Својом непогрешивом песничком интуицијом, у песми ухои Павовић 
покушава а разреши неке прастаре иеме. ухови (Тројице, Сиазак 
Светога уха на апостое), суштаствени огађај Новога завета само је 
стартна позиција за низ варијација на тему уаизма који је овајкаа у 
уској прирои. Гавни хришћански огмат о ожанству Тројице ии 
триипостасном јеинству преожак је за песникове фантазмагоричне 
ватрене визије у којима свакога трена може оћи о суара теа и уха.

на неу се ије коо наих жена,
на ру коо аменоа;
ух је ореан земи,
неу – а еа чоечијих кћери;
е неиђене ојске иу.

Но, тео није само тамница уше, трошна уштура нашег унутрашњег 
умена, и оно је ео минуциозне израе Творца, ео концепта, ато на 
раост и уав. Чоек реа а уе иће у сом најунијем оику, које 
се изражаа и сешћу о рансцеенном, и еом. Нема никако 
орицања о сее: Анима којој ежимо и сојим ухом и сојим ииом 
мора римии и јено и руо – у ику семајке наш ух, у ику ое суруе 
нашу срас16, каже . Симовић у преговору Павовићеве зирке.

14 Јн 1, 29; Ис 53, 7; Јн 1, 36.
15 Паве Зорић, Урожена сеос, Просвета, Београ 1997, 9.
16 уомир Симовић, „Битка на граници нестајања“, у Веика Скиија и руе есме, 
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Компексност човекова и песникова тежи ширини, јеинству свих 
супротности, помирењу „ве невиђене војске“, па ће и ик Богомајке ста-
вити крај „нагих жена“, еротичних епотица, тек а у својој пространости 
намаши оне екскузивности и искучивости које нуи Црква. Пу у 
о јеинсо ои кроз Боороицу, која је оснони сихоошки симо 
Паоићео есниша17.

Само се усне мичу:
оре је ира срасне уаи
о окрием аженса,
ое уници у саком рау
и на сим језицима
ее комаиће насушно хеа.

Песник о танчина познаје иијски текст, ое но што ми то оче-
кујемо, он зна и а апостоима на ан Пеесетнице еху ати разичити 
језици а ием света проповеају веру хришћанску. И ујеану осае 
хука с неа као ухање синоа јера, и науни су кућу је сјеђаху; И 
оказаше им се разјеени језици као оњени; и сјее о јеан на сакоа 
о њих. И наунише се си уха сеоа, и саоше оории руијем 
језицима, као шо им ух ааше е оораху18.

Та ванаесторица осих путника овапоћење су „страсне уави“ 
Богочовека Христа према уогом уском роу, коме у езграничној 
фиантропији жртвује и самога сее. Воом Оца жртвује се уени 
Син, а он, теом оеен, преко уха (Тројица) шае своје ученике а свим 
нароима проносе веру спасења и исцеују оесне. Стиги су о сваког 
граа и „комаићима насушног хеа“ (опет Тео, Христово) свеоче живот 
вечни, своју оаност учитеу и Свету апостоску Цркву.

Свеприсутни уаизам, сам Христос је оно расцепен на ух и 
тео, питање је које мучи песника М. Павовића и у зирци С Хрисом 
неремице: „Оно што се чуо превече на Гоготи. Из уине груи ње-
гових оша је вест а је и Богочовеку тешко паа та еоа: ка се између 
уше и теа повачи црта“19.

Неом аме жене,
земом хара оањ уха;

СКЗ, Београ 1972, 40.
17 . Симовић, исо, 41.
18 ап 2, 2–4; 10, 46.
19 М. Павовић, С Хрисом неремице, Гутенергова гааксија, Београ 2001, 20.
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фии је уаен с ое сране.
Ка се срену аре, ша ће а осане?

Ово је поезија која постава питања и трага за оговорима. Потпуни 
човек, прожет страстима, жежен ватрама носи искру своје ожанске пре-
егзистенције, аи и пориве грешнога теа, те у овој ијаектици протиче 
његово живење. Јеини начин опстанка је у оржавању неке равнотеже и 
спречавању експанзионизма, тих кратких фитиа а се споје. Правосаве 
се уопште не гнуша теа као Запа са својим патонистичким учењима 
која потиру ерос, а он је, пак, искање вечног, ругог. Чежња је појенака, 
како уха, тако и нашег теа, шкоива само ако је зог искоришћења 
оног ругог.

Сакране теме и икове, уопште, песник тумачи у савременом контексту, 
употпуњујући их и прехришћанским знањима, источњачким егенама, 
митовима, психоошким хипотезама, фиозофским иејама, и, пре свега, 
поетским разозима. Оате изија јена авина цеокупног књижевног 
насеђа, које из Биије еманира а и покупио есенцију свога века и 
поново се у Биију сио, мао је изненаио, провоцирао, аи се опет 
ту неге ухеио.

Како у насову ове зирке имамо празнике, и песма Преоражај ире-
ктно нас упућује на јеан о ванаест веиких хришћанских празника. То 
је и јеан о најважнијих есхатоошких огађаја Цркве. Међутим, иако 
се у овоме чину изворнога текста Богороица не појавује, М. Павовић 
свој омиени ик транспонује о јене ештаве сике зачећа, неге иза 
граница материјаног.

То јура не еше сунца
само рах сеоси јаке
као а сијаху сунца а

--------------------------------
у семницима раос,
знак а је нее оаен чин.
Не у еу нас уи
нео у оном шо еи

Све је препавено јаком светошћу и раошћу, иако човек не прису-
ствује томе акту, иако је то што се зио ван његовог искуства, непојмиво 
и аеко. Ипак, осећа а се то и њега тиче, а је у питању нешто епохано 
и космичко што ће макар натчуним, макар сензом осегнути. еећа 
визија не опушта сумњу, остаје у етру, аи свеопште весее потврђује 
њену истинитост.
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Ша се зарао зио?
Јено је ео засјао ко рау
на еу неа шо се чуа
за река окроења.
Раос је уем аеи роша,
еојке уеима рае
и оор је роменио смер.

У преораженој сици свога теа Христос ће се приказати као Бог (у 
јеинству Свете Тројице). Јеванђеист Матеј о томе пише: И реорази се 
ре њима, и засја се ице њеоо као сунце а хаине њеое осаоше 
ијее као сије. И е, указаше им се Мојсије и Иија, који с њим 
оораху. А Пеар ооарајући Исусу рече: Госое! оро нам је оје 
ии; (…) и е, ас из оака оорећи: оо је син мој уазни, који је о 
ои мојој; њеа осушаје20.

Теоози се сажу, а то је познато и нашем песнику, а је ово сика нај-
већег сјаја (поре васкрсења) у јеванђеском тексту. Ове, заправо, имамо 
сику нашега Спаситеа какав ће ити у своме ругом и савном оаску. 
То што су крај њега јеан живи (Иија) и јеан мртви човек (Мојсије) 
свеочи а за Госпоа нема разике између уха и теа, већ смо за њега 
сви јено, сви живи. Ево решења антиномије из претхоне песме (ухои). 
Песник и „миост претвара у звук“, гас Бога Оца, који сва своја својства 
усмерава на Сина.

Ова је песма потпуно у сфери трансцеентног и уућег, аи њену 
мистерију окружују раост и павет, неокучива верина, простори нае 
и усхићења, који човека овое у неку везу са ожанством и оставају му 
у руци овор, свакако симо поеника.

С ечери несаје зарај
о еа шо ичи на жену,
у руци осаје оор.

Пут којим исмо мораи ићи ако жеимо а се приижимо врховној 
тајни М. Павовић у ругој својој књизи вии овако: Траање за знаци-
ма и језиком орца рирое оико је ешко а се сарање мора 
онааи у маом не и и у маом осао јасно оно шо је у еиком 
и изорном оику сасим нејасно. (Сеоорски ани и ноћи)

Песма Хо о ои ауира веома познату причу о још јеном о Ису-
сових чуа које остава занемеим његове ученике. Јеванђеист Марко 

20 Мт 17, 2–5.
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каже: И ије их је се мучаху есајући: јер им ијаше роиан јеар. 
И око чере сраже ноћне ође к њима иући о мору; и шћаијаше 
а их мимоиђе. А они иеши а е ие о мору мишаху а је уара, 
и оикаше21.

М. Павовић проширује сику, аје нам јеан морски пејзаж са гаеовима 
и оровима, купачима који ће имати среће а присуствују несвакиашњем 
огађају.

На учином се а зусне сеос
за ноу о
и соаима аким ко резо ис
неко ећ ие о мору.

Саачи сушају њео хо.
Камену кија корен
и реће еа!

Многима је спао „терет“ са срца, „све што је уго ио у висини паа ко 
игава и тамна смеса“, јер потврђује се а је пре њима Син Божји. Сми-
сао читаве преставе је а емонстрира снагу вере којом се превазиазе 
све препреке, немогуће постаје могуће („камену кија корен“) и живот 
оија ругу имензију. Саоверни, који су се узаи више у сее, попут 
Петра, паају с висине, а верни иу „на гозу“, преокушају свог Месију 
у „сави сава“.

ооор на ру се, опет, на неки начин ави темом рођења Христовог 
и покоњења краева. Она је, међутим више пророчка, а ирски сујект 
је гасан и гневан у тражењу изавења из своје параоксане уске 
ситуације.

Казује е је ај маенац
шо се роио ез кроа на аом!

То је вапај, јер ез тог маенца човеку остају вечна га и жеђ, патоошка 
усаменост којом ће се историја завршити ез циа и смиса. „А о ће 
га вратити ватреном кругу на којим ваа јено ете“. Бо је жуња и 
трагање за покретачем тог космичког круга, за госпоаром васеене, за 
оним ко зна све оговоре, који је афа и омега.

а ми носимо у ое руке
зао за круну ноо цара
и амјан зеен за оар у разном

21 Мк 6, 48–49.



274|Биијски оекс у зирци „Сеи и амни разници“ М. Паоића --------------- 

и миру а саимо на ра ећине
у коју ће ез сраха сићи
уи и зери
и о жиих осаи мри
и као мри роћи кроз мное ери
о камена мрији, жии о сих жри.

Саму суштину хришћанске вере отиче Миораг Павовић у овим стихо-
вима. Нови цар оноси живот вечни, поеу на посењим непријатеем, 
смрћу. Ни мртви нећемо ити стварно мртви, тек она нас чека пут кроз 
разна митарства („многе вери“) о престоа (Царства Нееског), у коме 
нема ничег што ои и рањава. Својом икономијом спасења Госпо је 
укинуо смрт, самим тим и нашу егзистенцијану стрепњу и страх. Човек-
осуђеник и песник-сумњаац траже неког с ким ће успоставити зајеницу 
и траже вођу на том путу откровења. Потреан нам је тај руги (човек) 
а нам а иентитет, ичност, а у њему утоимо све наше уске гаи 
и жеђи и чежњу поти. У ругоме је извор наше уави, раости, патње, 
епоте, постојања, у ругоме је Госпо сам у икони својој.

Мора неко а се рои и а нас ои
и ће нам аси на ау
оромни ноћни ру,
ре но шо сој нађе соа.

Оносно, ожанска уав остварује се кроз конкретне ичности и М. 
Павовићу се жури а „свој нађе свога“ пре но што нас смрт сустигне. А 
смрт није ништа руго о раски те везе, зајенице соое и уави са 
Богом. Није сучајно што је ооор на ру посења песма у овој зирци, 
нека врста поенте, песниковог резимеа, који не завршава у антропоошком 
песимизму, напротив.

И ас на оку ера
у роазу нам рече а је сиао маи о.

----------------------------------------------------------
Вара анинска има нежна нера
и ас ме зое а ођем
са саом, раћом и раом
у сусре оном коме реам.

На крају је ошо о срећног препознавања човека и Бога и тај хаппy 
ан има за посеицу спасење читаве прирое, сваке твари („са раћом и 
травом“). Нежност оавија „мао стао“ као гас ветра, као извор живоносне 
матице. То што у уућности треа а уе осмишава све саа и ове, 
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за песника је та симиоза јеина нит коју не смемо прекинути. Бо је ао 
моућнос рирои кроз чоека, коа је ариао сооом, а реазиђе 
смрнос жиећи у зајеници соое, уаи с Боом, кроз коју и и 
руи уи и цеа рироа ии у зајеници с Боом и жиеи и ечно22. 
Правосаве је свеспасавајућа вера која рине о свакоме, о свечему, а 
М. Павовић свој израз често пеоражава у теоошки, космопоитски, 
ринући о нама као уховник, свезнајући песник.

Центрана песма ове зирке, како сматра . Симовић, јесте Меаморфоза 
(из пет еова, песама). Мотив Спаситеа ове има сатирично значење, 
ии, пак, метафизичку вреност. Спев почиње смрћу краа, посе које 
настаје ванаизам и хаос. У гра сиази „закон панине“, почињу пачке 
и уиства, ужас и страх, рађа се иеја о некоме ко „мора а сузије те гује 
из таме“, а спречи разорење човековог ића. У раматичној атмосфери 
ишчекивања Онога ко ће свему вратити смисао и спречити распа система 
у манихејском уиу, појавиће се јеан самотник.

Ге су римске сраже?
Ге Самарјани а реију ране?
Самоан чоек ие кроз сој канац
и накриује соја рамена
и оећа му се зари у анђеоској рами,
ихој.

Бескрајном тугом и самоћом оавијена је ова сика. Напуштен о уи, 
хои путник оином суза, знајући а ие сопственој смрти у сусрет. Само 
анђеоски сјај његових хаина прошара тмину езнађа. Он оноси знак за 
„свако теесно иће а може постати нетено и препороно“ и еуфорично 
саве оузима изарани наро. Он је оказ о постојању трансцеентног 
и треа својом крву то а „посвети и сажме“. Аи, нијено орочинство 
не проази некажњено.

Праимо науски расе:
крници ирају неорешио аш њеа
који је најижи оу,

----------------------------------------------------
ок му на самчицу изаче кр.
А о је ећ руа рича.
И како му оању ацише сима,

22 Епископ Игнатије Миић, „За јеан ругачији начин живота“, у Ваика Инаије 
– есе оина на рону ранических еискоа, Епархија пожаревачко-рани-
чевска, Пожаревац 2006, 131.
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њему који заржа разорење ића,
а они, си, засјаше, орицањем сеи!

Посе Спаситееве смрти, натураистички сирове и непатетичне, 
настао је гуво оа ез светости ожанског озарења. Његово страање 
није, нажаост, маси оказао ништа, јер „наша је тама онај непровини 
мрак шуме“, говоре војници који се враћају из рата. Свет је постао 

„хаовина у настрешници змијиног непца ка се ивша мурост у отро-
ве претвара“.

Није и то већ стиго време пакених мука? Песник нам приказује 
зазорне оргије роосврнућа, уијање јунака, тријумф за и ноћ наше 
цивиизације. У веикој неизвесности еи питање а и је Богочовек 
страао „а нас узвези и прозрачи“ ии а нам

још сеи уе у са мајком,
још уе и езушније очајање!

Банаизација узвишеног је чест манир песниковог оготражења. Пук тра-
жи зааву, самозаорав који вои егзистенцијаној нигини. Кокпексност 
човековог ића, међутим, тражи изаз из тог непоношивог очајања, 
нихиизма.

Четврта песма почиње сиком празника, аи то није свети празник, већ 
празник теофага. Нареко је „месо поних уова и месо кћери“, нареко 
је чак и „месо светаца у труом сануку“, и уи прожиру своје светитее 
у ом наоаком оосужењу, како каже . Симовић.

руом са риине
сазиају ираче с мираезом
а ојеу исоснике и скуају крсаче.

Инвертовано причешће је само уво у још страшнију сцену у којој војска, 
уместо а гине, шири „ноге огомајци“. И ту је, заиста, крај, ишчезнуће 
мораа, ако је он уопште итан, аи и свести. Крвави пир је каниаистичка 
гоза, травестира свету евхаристијску Тајну, зверски се посмева сак-
раменту и етронизује све што је свето. Човек је на овај начин покиао 
сваку нит са Творцем, трансцеентним, он је „осоођен“, аи и ишен 
сваке нае.

оса је иаша

чује се у петој песми Меаморфоза. То је крик са самог на, признање 
сопствене немоћи. Из тог поожаја отвара се виик у ону ругу могућност 
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– откривење. Страање је, ипак, ио путоказ у нову светост.

о сих зеза осаје само јена
а сија изна анина на кроу куе
и а се с оцем сунца насунчаа,
а зеза у оику чоека!

Стиги смо о метаморфозе, човекоике звезе, о оног Христа који у 
нама оитава и не стии нас се. Он нас није напустио ни посе смрти у 
теу, његовим васкрсењем поново смо постаи уи. У поенти се високо 
узиже вреност жртвовања, којим се поново успостава зајеница са 
Творцем (Оцем, роитеем). А куа ће отићи Син Божји, то нико не зна. 
Интеектуано сазнање је тоико немоћно пре том тајном и може се 
потврити само нашом вером и уаву „уућим зравем“. Остаје нам 
Његов есак и сјај.

Пресаа о зушњаању сеоси у ноу о, с оунином 
сеско сраања и оа, аи и с ором наом у реоро – јасно 
оражаа јено о осноних узања Паоића есника, које ће наае 
иаи се реознаиије, а и се најза моо именоаи као у 
чоеко, аоићески у ка ноом, реораженом ићу23, каже Зата 
Коцић у јеном осврту на поезију М. Павовића.

Зезани син се оачи у сее,
оази реко усиње у чуном рацу
у крајее којих росором још није ио,
ни у маши,
ри ом ојачаа соју сеос
коју нико не саи, а си је јеу.
О им заоајима заиси смисао ооа ана
и се нам ууће зрае.

Као што су на иконама ваза зајено, тако и М. Павовић става уче-
ног Пава крај простог риара Петра (ум и срце) као омаж пријатеству 
војице апостоа који постаоше темеи хришћанске вере. Прва је песма 
Аронау из Тарса, што је заправо метафора за Пава, апостоа из Тарса. 
Занимиво је поређење са аргонаутима, старогрчким јунацима (названим 
тако по својој ађи Арго), који су се упутии на море а онесу затно руно. 
„Неко ми става астина крица у џеп и кома затне вуне“, каже наш 

23 Зата Коцић, „Миораг Павовић – песник окупања и кохезионих сиа“, у 
Књижено јео Миораа Паоића, Зорник раова са научног скупа „Пје-
сничка ријеч на извору Пиве“, Центар за кутуру Пужине 2005, 18.
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песник у невосмисеним асоцијацијама на ову митску причу. Аргонаут, 
још сооније, јесте иће из свемира, поуог пао с неа.

Већ у првим стиховима М. Павовић врши реминисценцију на знаме-
нито виђење Госпоа које је Паве, таа чувени прогоните хришћана, 
имао на путу за амаск. Кренувши, наиме, а уије групу хришћана у 
овоме грау, он опази веико свето о кога осепи, пане с коња и јави 
му се гас онога кога је жеео а поништи, сатре са земе (Сае, Сае, 
зашо ме роониш?24).

Паох са коња у оножје сунца.
Промених срце ежећи на руму.
Труе ми уају у очи, мозак уја,
са осаје казна.
На ро.

У првом ицу Саве/Паве говори о свом преумењу фантастично 
снажном симоиком „сунца“, Госпоа, кога је угеао при свом пау с коња 
(као аргонаут с неке руге панете). У том трену ожанске епифаније Саве 
промени срце – ипостас, заправо, метонимијски, иће своје. Компетно 
источњачко преање које је свеочио паа пре сунцем праве (Христ).

Посе овог сусрета Јеврејин Саве крштењем постае Паве, и након 
повученог живота у пустињи, крену а проноси свим уима веру Хри-
стову. Познат је као највећи мисионар свих времена, његове стопе и анас 
оготворе Маом Азијом, Грчком и Римом.

Жура, ием на е–шес уоања ојеном.
У сако осро засаим о јеан ози.

Неуморни апосто стигао је у Рим као сужањ, мученик, а и ту ио и 
погуен мачем. Међутим, вера његова га спасава.

Из окораника ми изија још јена аа;
у ресоницу уазим као очоек.
Онај ри ће изореи на заном руну.
руи ће езоно а се оазое ари.

Смакнуту гаву замениће руга, која изија као маа ика и „вочо-
век“ Паве настава свој живот у Христу, ок ће онај први, смрти поатан, 
изгорети у потрази за затним руном, иузијом јеног паганског света. 
Како је веики песник Миораг Павовић осећамо ок нас језовито-ка-
тарзична атмосфера његових пастично живих ијаога са ожанским 

24 ап 9, 3–4.
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оавија као копрена. Осећамо таа а није само његова ескрајна еруиција 
узрок томе, већ уска тескоа, ора и тражење. Живи човек је премет 
његове песничке и хришћанске емпатије, неки нови преораћени Паве, 
неки нови покајани Петар.

Епски ик апостоа Петра у песми Виђење осветава песник кроз јену 
епизоу његове пресакране иографије. Веома чврст, стамен у својој вери, 
Јеврејин Петар се строго приржавао Мојсијевих закона. То се оносио 
и на зарану узимања оређеног меса (папкара и копитара). Но, Петар је 
сањао јеном прииком све оне (зарањене) омаће и иве животиње 
и птице како му се нуе с неа а их зготови за ручак и еше овеен у 
искушење. Таа му се јавио Госпо, који је жеео а га почасти, аи Петар 
остае при своме: И ије нео оорено и су некака је сиази на њеа, 
као еико ано, заезан на жеири роа и суша се на зему; У 
коме ијаху са чеороножна на земи, и зјериње и уине и ице 
нееске. И осае ас к њему: усани, Пере! окои и ојеи. А Пеар 
рече: ниошо, Госое! јер ника не јеох шо оано ии нечисо. И 
е, ас ое к њему руом: шо је Бо очисио и не оани25.

Миораг Павовић унутрашњим очима и ушима прати ово намуривање. 
Не пропушта нијеан ета. Његов Петар је помао срит на почетку 
песме.

оцкан је а се јеу разна меса
шо се на ану сушају о кроа
е соје еао и Пеар оре коарице.
Шо ми са нуиш храну еофаа
ка нисам ише оожеран?

Кроз ово реторско питање назиремо решење Петрове енигме. Га те-
офага (огопрожривац) Петар је утоио у хришћанству, које апсорује 
све гаи и жеђи храном вечнога живота – Христом. Петао је симо 
покајаног Петра и ово овођење у скоро синтагматску везу преузето је из 
чувене приче о орицању Петровом.

Оучивши а посуша Госпоа, иако „оцкан је стиго твоје оорење 
а се не треа конити хране“, он почиње ружење са многоошцима и 
постаје Христов проповеник, отворен и чист а у сее прими разичитост 
и ругост. Бо мени оказа а нијеноа чојека не зоем оана ии 
нечиса, каже Петар. Заиса иим а Бо не еа ко је ко; Нео у саком 

25 ап 10, 11–15.
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нароу који се оји њеа и ори рау мио је њему26. Хришћанство 
је космопоитска реигија, јеина која се раује разикама и жеи а се 
спасу сви, ез озира на оју коже, нацију, по ии ио шта руго. Ова 
ојава укиа све поее међу уима и прокамује веико ратство цеог 
човечанства.

Не раам ише за исином о јеу,
нису нарои кужни, ни сеои зери,
си су сорени, рани, черуани, зани,
и се их цри ко уинке засу,
иђење оо – ес је амиека:
нема изарано нароа, ни рао соја!

У овом апострофираном и егзатираном ускику осећамо уоко 
унутрашње заовоство песника-човекоупца што је све, ипак, уређено 
како треа, што је Аамовом роу, ез остатка, оставена шанса, јенака 
могућност за изавење о „црва“ који чекају а нас „ко уинке заспу“. 
Вои наш песник а понека уе шекспировски експицитан и ирони-
чан, аи све је то зара освешћивања учмаог, охоог и неутешног света. 
Иако је спреман а га сагеа ојективно, он има веику озу хришћанске 
уави и песничког сентимента за тај свет и све у њему што је сао и 
пау сконо.

Триптих Песме о ои говори о томе како уи очекују вест Јована 
Крститеа о оаску Христа. огађа се нешто чуно, уи оацују сваку 
помисао о Спаситеу. Ругају се и њему и његовом веснику.

О, чуј у уау у ењој ноћи
како ура кроз комарце,
оиже руку, реи, заим аа
као срушен о.
Пуси ме а ремам, не ерај ме с акона,
ророче орешни, се ећ знам:
уи су решни, оази смицање сеа –
а ша? ко ће о а ромени?
Не ери се, не куни, не есеи!

Успаваног и горог човека не може ништа а узрма. „оази смицање 
света – па шта?“ каже он. Ни апокаипса није овоно снажан стимуанс 
за уђење из тог „ремежа“ конформизма. уомир Симовић сматра а 
Христос у овој песми има значење које иректно извире „из вро земаског 
оноса повашћених и потачених“. Васторшцима је страшније а се 

26 ап 10, 28. 34–35.
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орекну својих повастица, него а пропане свет. Стога они ућуткују 
Крститеа, покушавају а га помите „пустићу те у ожницу курве“, нуе 
му „попутнину, ме“, позивају на вор, нуе агоан посао вртара, само 
а не ремети њихове позиције и јеном већ устројени свет.

Овај отпор ору фиозофски се може посматрати као страх о жртве, 
јер свака награа је скопчана са орицањем и трпењем. Такође, у пи-
тању може ити и савремена техноошка цивиизација, уверена у поеу 
материје на ухом, агресивна и пуна презира према оваквом атавизму. 
Песник М. Павовић сика свет из кога је прогнан сваки реигиозни 
оживај „у коме је човек ишчупан из космичке цеине и насино ишен 
вечног смиса и утехе“, миси руги његов тумач, Паве Зорић.

Из есничко реоа рои сиа рофаноси, рои оесећиања 
куа, мисерије, реиије и миа, рађа се окреачка снаа њеое 
оезије. Та оуна је инсирисана ероањем а је уски жио чуо, 
јена рса сечаноси која се манифесује на ниоу риуано, а не 
уко саконено иисање27.

Срерн осужаник у шанцу уа
и каже и осечена аа:
Маран аа!

-------------------------------------------------
Пре ће се оросии џеау
уарац о рау,
но еи а сока уућена рии.

Настава М. Павовић есакраизацију новим контрастима и по-
ређењима, не ии се ни а се посмехне осеченој гави Св. Јована, који 
мртав/жив вапи: Маран аа! (ођи, Госпое!). Ове срећемо арамејски 
израз, који у зависности о начина читања може ити превеен и прошим 
и уућим гагоским временом, као (Госпо је ошао ии Госпо ће оћи). 
Ова тројака могућност у тумачењу ревног текста није ништа руго о 
сјеињење времена које оноси Христос, са којим је саашњост у ствари 
сећање на уућност. (Сећање на уућнос, књига епископа Игнатија 
Миића)

И оане ећ е рекореа ас,
оа рсом указује на е
шо си о косура еска начинио рсен,
о ророчке кри – скуоцен руин!

27 Паве Зорић, Урожена сеос, Просвета, Београ 1997, 11.
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Светина ће вро спремно очекати Христа, с њим неће ити ни ого-
вора ни мита, завршиће распет на крсту. Руин његове крви насућује 

„погрешни“ пророк, „погрешне“ вере, јер изван агостања више ништа 
није потрено, ни реигија срца ни реигија ума. Супериорног човека на 
крају овог триптиха аго укорева истина живота.

Сјај роиан, зора,
сижу ное, анке ое,
с њима араар нек се уи ое
и раћају оном ко их шае.

Памос (иптих) нас иниректно овои у везу са Светим Јованом 
Богосовом, апостоом и јеванђеистом, писцем посење иијске 
књиге, Откривења. Острво Патмос ио је место Јовановог изгнанства, 
ге је, верује се, написао најмистичније и најфантастичније своје ео 

– Откривење Јованово (аутор је и јеванђеа и три посанице). По неком 
пророчком сеу огађаја, морао је М. Павовић својом поезијом стићи 
и о есхатона, завирити у почетак и крај свих ствари, као што је најмађи 
и најмиији Христов ученик оио на ар ово чуесно виђење.

Из жуо имуна сунуће сумор.
Сомени суои уое ће ићи.
На њима скарене жене

-----------------------------------------------
Из ороа ће оееи ужарене ице
и иои ће азии јане океане.
Сусиће се ее с месечеом аом
ржећи орону миру у руци
и с машицама реим кренуће на наше очи.
О, и ие ће оезаи соје ажаје.
Тако у ојој књизи ише.

Пре нама је аегорична сика Христове опоруке, веика кушања која ће 
наићи за Цркву и сваког верника на крају светске историје. У инамичној, 
готово антеовској визији песниковој интерпретира се апокаиптична 
сика посење Христове оре са сиама за, чији ће епиог ити „неески 
Јерусаим“, место вечног аженства и преиваиште правеника.

Песник поази о иског, о жутих имунова Патмоса који ће „сунути 
сумпор“, као што коњи четворице јахача из својих уста испуштају „огањ 
и им и сумпор“. Веран иконографији, виеће ту и веику вавионску 
уницу по којом су „сомени стуови“ царскога Рима, теку океани 
невине крви, ажаје шире своје чеусти, куају нечисте сие и страшне 
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звери из књиге са сеам печата. И оказа се руи знак на неу, и е, 
еика црена ажаха, која имаше сеам аа, и есе рооа; и на 
аама њезинијем сеам круна; И ре њезин оуче рећину зијеза 
неескијех, и аци их на зему28. Све је инвертовано у овим стиховима 
о гое нутрине, тако и питоми „пастирски пси“ скиају маске и показују 

„веике зуе“, јер ништа неће остати скривено за вечност и свака ће зверка 
оставити свој траг. Највећу пароију престава сцена крунисања ажнога 
цара (антихриста) „отровном митром“, као панан гоготском карневау 
из Виа оороса и Његовом трновом венцу. Руа емона ће оити свог 
вођу, краа еструкције и анархије, који ће покушати а нам промени ви 
и урони у грех (смрт).

Поеоносна итка Христова против звери завршава се ацањем не-
мани у огњено сумпорно језеро, Анђео аца змаја у езан, настаје општи 
потрес, крај света, Страшни су. Пуно је замршености и комешања и у 
изворном тексту.

Шесар у руци. Коса и је сеа.
Јеене ииш на руој анеи
како ушају роое у асеену;
ниша се неће есии жиоињском руу,
са је ошас уућене нама!
Реци још и оо: крај није крај краја,
на крају се оарају каије раа
у чијој сеоси нема ише храма.

Јован Богосов ио је већ се ка је правио тај круг шестаром, затварао 
космичку ориту пре престоом Јагњета. Сам Госпо проговара кроз 
њега и поручује нам а „крај није крај краја“, а ће оћи „ново нео и нова 
зема“, свети, Нови Јерусаим, у коме неће ити смрти, ни туге, ни оа. У 
вечној итургији светога Сиона преоразиће се наше земаске хаине 
у смараг и сар. Све оно негативно заоија нове атриуте, спасење неће 
заоићи ни прироу (јеене), нити ијеан ео творевине. Отвориће се 
капије граа (Нови Јерусаим), аи више неће ити храма јер све је храм, 
храм је сам Госпо Бог, неће ити ни света јер свети сјај Божји.

У ругој песми овог иптиха са општег пана преази се на ични. 
оминира тишина Патмоса у којој се „још ое вие потоња времена“. 
Богосов је и ае по присмотром царева, својих прогонитеа који су 
више пута покушаи а га уију, изоован је, аи не и сам.

28 Отк 12, 3–4.
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и саке неее из оака јена рука
сиђе на рукоање с оом.
Нико не ие ој осеи ика.

Он има ту веику привиегију најприснијег ичносног оноса са Богом 
(руковање). Живи Бог га оирује у ускоме ику и песник М. Павовић 
попут врхунског теоога ове аје пастичну сику оприсутњеног и конкре-
тизованог Бога, који је наш сапутник и сапатник, орави међу нама и у 
нама, учествује у нашим уским кореспоенцијама.

Био си анак маић, ршан на оку санућа,
са имаш широка еђа оу законске оче
и рса зучна ко иијска оа,
рамена су и сена оаена изна ефа.

Песник прави још јену аузију на то а је Јован Богосов само инстру-
мент Божјег провиђења, као што су свештенице Питије из ефског храма 
у ожанском заносу изговарае неповезане речи које и свештеник касније 
формуисао у стихован оговор. Богосов је преузео прерогативе посењег, 
и повашћеног пророка. Он је резонатор, рапсо и гасник веике Тајне 
о свршетку света. Буући век носи на својим „широким еђима“, а поча 
закона која се ове спомиње, заправо је новозаветни закон Христом за-
печаћен, промена старозаветне визуре света. Стамен је попут истине која 
из њега проговара, иако има у тим визијама фантазмагоричних призора 
који нам кашто заиче на езотерију, јер су оавијени магом тајанства, 
аеког и непојамног.

И оњен и оашћен си у ру.
Прах мишица ојих на Реч мирише.
Виео си реоражење
као сеок са рчке сране.
Кра си езазенса.
Са раом на ану. Теку оор и језа.
Ти си ај који је чуо срце Маожење.

Евоцира песник цеу сагу која је претхоиа Откривењу. Свети Јован 
Богосов ио је свеок свих важнијих новозаветних огађаја: преоражења 
Христовог, Тајне вечере, моитве на Масинској гори, распећа, откривења. 
Пао је на њега и мрак Гетсиманског врта, виео је и сјај преоражења и 
гоготску муку и зато Новог Јерусаима. Основни његов симо је књи-
га, јер овај учени апосто је писао верно о свим чуима која га у савном 
животу заесише. Стога и каже М. Павовић како „прах мишица твојих 
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на Реч мирише“, истичући посено кроз ову синестезију Реч–огос, Бога 
огоса, руго ице Свете Тројице, ожански смисао у тварима и речима. 
Управо та огосност уска наази најепши израз у стиховима Миорага 
Павовића, попут овог посењег, преивног. „Ти си тај који је чуо срце 
Маожење“, каже песник у највећем тронућу и оушевењу овом света-
чком нежношћу. Како је суптиан овај заграј вечности! Описује га Јован 
и у своме јеванђеу: А јеан о ученика њеоијех, којеа Исус уаше, 
сјеђаше за резом на криу Исусоу. (…) А он еже на рси Исусое и 
рече му: Госое! ко је о?29

Чије срце осушкује песник Миораг Павовић, на чије се то груи 
насонио, па чује и вии ае о нас. То срце (ипостас) треао и а 
оухвати све чежње, све ои и све нае света. Јер песник је своју поезију 
ставио у сужу човека анашњице, хватајући се у коштац са његовим 
горућим проемима, муком живења, тугом грехопане прирое и 
сооом као суштинском ореницом ића. Савремени човек, инивиуа, 
распоућен је између етике (поштовања закона, мораа, нечињења за) и 
онтоогије (самог постојања) и вапи за ругим човеком, Богочовеком, који 
ће му помоћи а превазиђе ту празнину и примити га у свој заграј.

Миораг Павовић је не страни онтоогије, његов ирски сујект је 
живи човек, о крви и меса, не мумија, он свакога ана распиње свога 
Христа, и хуи, и ујеа, укавији о звери, аи и пати и уи Га оном 
уаву пупчаног ткива које их везује. Та се веза ко М. Павовића често 
киа и поново спаја. У његовим песмама има пуно инвокација, апостро-
фа, узвика, ијаога са живим Богом у којима се траже оговори, утеха и 
спас за изајника, уицу, рањеника, за покајаног Петра, за преораженог 
Сава, за Крститееву гаву на посужавнику и Јованово Сово са Па-
тмоса. Паоић жеи а наише акину, еоорну есму, која се 
неће заршии у сосеном есеском саршенсу. Њен саржај 
је анашњи ренуак уске исорије, и она у ом ренуку неће а 
уе само мање ии ише ео оикоан реме, ећ изор мисаоних 
ејсаа, су, суросаање, сазнање и, кроз се о, омоћник у нашем 
орееењу30, каже . Симовић, јеан о најсјајнијих тумача овог еа.

Миораг Павовић је уочио замку, тескоу егзистенције и покушава кроз 
јеан пресек иијског, митског, историјског и психоошког а „заржи 
разорење ића“ и врати човеку свест о сеи. Треа сачувати тео (храм 

29 Јн 13, 23. 25.
30 . Симовић, „Битка на граници нестајања“, у Веика скиија и руе есме, СКЗ, 

Београ 1972, 49.
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Божји) и ух, који је о уха Светога, јер се цео човек спасава, не утваре, 
не енергије и персонификације. Тек такав цеовити и компексни човек, 
опасан горошћу, завишћу, похепом, аи и агошћу и миосрђем може 
у ору против свеопштег хаоса и еструкције који нам прете. Песник 
је у процесу ијаектике, све се са свачим ори, мења, преоражава, а 
понајвише ми сами, тени и нетени.

Он нам је показао веику таму која нас окружује и пронашао сапу-
тнике са којима можемо о звеза. Ево метафоре из насова зирке, како 
ћемо ореити који су Сеи и амни разници ка је сваки празник 
савосов. Има, оуше, у Цркви и празника страања, но, мисим а 
Миораг Павовић упућује на нешто руго, на нашу креацију стварно-
сти и оноса са ожанским. Није то само трансцеенција, неизрециво и 
невииво, то је и итургијска реаност и присуство живога Христа за 
нашом трпезом, на вечери, ге је „Христос као јеан чан пороице“31, како 
и рекао епископ Атанасије Јевтић.

Тај Христос треа а нас повее у ору против за, јер нема ничег 
чвршћег и поузанијег о њега. Кроз свест о Богу Оцу, нау у Богомај-
ку и узање у откривење Спаситеево, човек се мора оснажен вратити 
сеи. Таа му ни жртва неће тешко пасти, јер његов је заатак, ипак, а 
а смисао свему.

Светост васкрсења највећим сјајем озарује ову књигу. Расконио је 
песник тмину ништавиа а и виео незаазно Сунце уућег века. 
Спајајући сва три времена, сва уска знања, Миораг Павовић је на 
крају оацио свој рацио и приконио се наахнућу, које ће га овести 
о самог „срца Маожење“. И ту је крај, то је најсветији празник који 
животом свеочимо, а ово је веика поезија и не може се тумачити ван 
иијског потекста.

31 Епископ Атанасије Јевтић, „уска ичност и зајеница у еу Ф. М. остојевског“, 
у Саорнос, 3–4/XII, Епархија раничевска, Пожаревац 2006, 93.
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Slavica Jovanović
High school – Požarevac

Biblical background in the Miodrag Pavlović’s book Light and 
Dark Holidays

Miodrag Pavlović uncovers himself as a poet of great biblical experience in 
his grand poetic work, and his work has deep roots in orthodox christian 

tradition, and cannot be interpreted outside that context. In his book Light and 
Dark Holidays (1971) Miodrag Pavlović corresponds with the entire human 
heritage and experience contained in religion, psychology, myth and art in 
order to untie the crucial opposites of our existence in relation to the sublime, 
the divine and the human. The metaphors of Christ the Saviour and the Holy 
Mother of God dominate his work, acting as mediators between the man and 
God in daily dilemmas of their communication ranging from love to liberty, 
community, nature, humanity. Following the chronology of the New Testament, 
the poet takes us through the martyrdom of our human and Christi’s drama 
to the light of the resurrection, which should „prevent the dissolution of be-
ing“. Through the process of dialectics and rebellion against the evil, in which 
we find our guide, Christ, through the awareness of God, Our Father and the 
hope in the Mother of God, Pavlović’s lyrical subject disperses the darkness of 
nothingness and observes the ever-shining Sun of the future era.


