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ЗБО Р НИК КАО ОТВО РЕ НО ДЕ ЛО

Ле те ће ви о ли не Ми ло ра да Па ви ћа, збо р ник, уред. Је ле на Ма ри ће вић, 
Сту дент ска асо ци ја ци ја Фи ло зоф ског фа кул те та, Но ви Сад 2015

По во дом три де сет го ди на од штам па ња ро ма на Ха зар ски реч ник 
Ми ло ра да Па ви ћа (1984–2014), гру па сту де на та књи жев но сти и је зи ка 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду по кре ну ла је ини ци ја ти ву за ор га
ни зо ва ње сим по зи ју ма о Па ви ће вом бе ле три стич ком и на уч ном опу су 
под на сло вом Ле те ће ви о ли не Ми ло ра да Па ви ћа. Исто и ме ни збо р ник 
на стао је као ре зул тат упра во та кве иде је, ре а ли зо ва не уз по др шку Од
се ка за срп ску књи жев ност и је зик, у про сто ру ко ји је ви ше стру ко се ман
ти зо ван при су ством бив шег про фе со ра и де ка на, Ми ло ра да Па ви ћа.

На слов збор ни ка, ка ко об ја шња ва Је ле на Ма ри ће вић у увод ном 
тек сту, по тен ци ра фи гу ру ви о ли не ко ја је за Па ви ћа има ла за ни мљи ве 
зна чењ ске ко но та ци је. Ау тор, ко ји је на пу стио сту ди је му зи ке пред сам 
ди плом ски ис пит, ства ра 1978. го ди не ау то пор трет са ви о ли ном уме сто 
гла ве, док су у ње го вом књи жев ном де лу ју на циви о ли ни сти нај че шће 
„но си о ци по е то ло шки на гла ше них ми сли или пак ме та фи зич ких тај ни” 
(Ј. Ма ри ће вић). Та ко ђе, уред ни ца збор ни ка на во ди, осла ња ју ћи се на Жа на 
Ру сеа, да кри ла те ви о ли не пред ста вља ју тип ме та фо ре ко ји се по ја вио 
сву да у за пад но е вроп ском све ту, у пр вој по ло ви ни се дам на е стог сто ле ћа.

Збор ни ци овог ти па сво јом ло ги ком на ме ћу по ку шај фик си ра ња, 
пре по зна ва ња до ми нант них ка рак те ри сти ка књи жев ног опу са од ре ђе ног 
ства ра о ца уну тар већ име но ва них, де фи ни са них ко ор ди на та срп ске и 
свет ске књи жев но сти. Ка да је о Па ви ће вом ства ра ла штву реч, ја сно је 
да та ква ин тен ци ја у се би под ра зу ме ва и ја ку свест о ње ној не мо гућ но
сти, па Ле те ће ви о ли не Ми ло ра да Па ви ћа пред ста вља ју збо р ник ко ји не
ги ра зби ра ње и об на вља, уну тар сво јих кон вен ци ја, Еко ву али и Па ви ће ву 
иде ју отво ре ног де ла. Већ на фор мал ном пла ну ла ко се мо же уста но ви ти 
сло бо да ка да је у пи та њу је зик, пи смо као и тех нич ко уре ђе ње ра до ва, 
чи ме се оства ру је ау то но ми ја сва ког по је ди нач ног тек ста, као и от пор 
те ро ру спо ља на мет ну те ли не ар но сти и хар мо ни је. Та ко ђе, збо р ник по
ред сво је де но та тив не функ ци је за др жа ва пра во и на ко но та тив ни по тен
ци јал, па се ис пред сва ког ра да у збор ни ку на ла зи по је дан од на зи ва за 
та рот кар те ко ји ма се отва ра Ma jor Ar ka na (Ве ли ка тај на), а збо р ник, ка ко 
се при ме ћу је у увод ном тек сту, има исти број при ло га ко ли ко по гла вља 
има По след ња љу бав у Ца ри гра ду, Па ви ћев ро ман за га та ње та рот кар
та ма. На кра ју, збо р ник се, као и већ по сто је ћи Па ви ће ви па лимп се сти 
(Ба ји на Ба шта 2010, прир. Са ва Да мја нов), за вр ша ва ау тор ском при чом, 
ово га пу та оном Да ли бо ра То ма со ви ћа, ко ја уз ди же на ни во кон цеп та, 
де ша ва ња, де мон стри ра ња оне осо бе но сти ко је су ту ма че не у ра до ви ма 
и ко је су ка рак те ри стич не и за Па ви ћев при по ве дач ки опус. 
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Ле те ће ви о ли не Ми ло ра да Па ви ћа по де ље не су на че ти ри це ли не 
ко је су ге ри шу спе ци фич не аспек те у про у ча ва њу Па ви ће вог ра да. По сле 
по здрав ног го во ра го спо ди на Ива на Па ви ћа, пр ва це ли на от по чи ње ра
до ви ма у ко ји ма се те ма ти зу је на сле ђе сред њо ве ков не књи жев но сти у 
де лу срп ског пост мо дер ни сте. У ра ду Је ле не Ма ри ће вић „Ре флек си ба
рок ног ме ди ја ве ли зма у про зи Ми ло ра да Па ви ћа” на сле ђе сред њо ве ков не 
књи жев но сти, као и по вра так ба ро ку, ана ли зи ра ју се кроз те му иси ха зма, 
по сред ством ко јег се, ка ко сма тра ау тор ка, ус по ста вља ва жна вер ти ка
ла срп ске књи жев но сти и пра во слав не ду хов но сти: сред њи век – ба рок 
– 20. век. Еле мен те сред њо ве ков не тра ди ци је осве тља ва и Иси до ра Ана 
Сто кин у ци клу су „Слу жба Ре љи Кри ла ти ци” зби р ке пе са ма Ме се чев 
ка мен, док се у тек сту „У по тра зи за из гу бље ним је зи ком” Жар ка Ми лен
ко ви ћа фо кус ста вља на тра ди ци ју ви зан тиј ске књи жев но сти у по е зи ји 
М. Па ви ћа. Да је пи са ње Ха зар ског реч ни ка пост мо дер ни стич ко, док је 
чи та ње ба рок но, за кљу чу је Иван Штер ле ман у ра ду „Ен ци кло пе диј ски 
ла ви ринт: су дар ба ро ка и про све ти тељ ства у Ха зар ском реч ни ку Ми ло
ра да Па ви ћа”, из два ја ју ћи струк ту ру и се ман ти ку ла ви рин та као до ми
нант ну пер спек ти ву за ту ма че ње фор ме Па ви ће вог ро ма на. 

Па ви ће ва сли ка све та, ко ју он гра ди кроз лир ски слој Ха зар ског 
реч ни ка, по сред ством љу бав не по е зи је прин це зе Атех, у ра ду Ни ко ли не 
Ту туш „Ру жа и ше бој љу бав не по е зи је прин це зе Атех” ту ма че на је у сво
јој ре ла ци ји са тра ди ци о нал ном кул ту ром и пре мо дер ним има ги на тив ним 
ком плек сом. Та ко ђе, као за ни мљи ву пер спек ти ву за ана ли зу Па ви ће ве 
по зи ци је у по е тич кој рав ни мо дер ни зам – аван гар да – пост мо дер ни зам, 
Жар ка Сви р чев, у ра ду „Ве не ци јан ски ар хи трав: Ко стић, Ви на вер, Па
вић”, из два ја хро но топ Ве не ци је, ко ји се као ви ше знач ни кул ту ро ло шки 
знак по ја вљу је у „по ет скоони рич кој ге о гра фи ји” ових ау то ра. 

Дру га це ли на збо р ни ка за по чи ње про пи ти ва њем зна ча ја Ха зар ског 
реч ни ка у кон тек сту свет ске књи жев но сти, па Ду шан Жив ко вић, ана ли
тич косин те тич ком ме то дом, осве тља ва Па ви ће ве ино ва ци је фор мал ног, 
по е тич ког и се ман тич ког ти па, ин си сти ра ју ћи пре све га на оса вре ме
њи ва њу Еко ве те о ри је отво ре ног де ла ко ју је Па вић при ме нио на фор му 
реч ни ка, „ство рив ши си стем ски хи пер текст, по сред ством ко га је струк
ту ри ра на ди на мич ност и ди фу зност ин тер тек сту ал них ве за”. Па ви ће во 
фи гу ри ра ње у си сте му европ ске и свет ске књи жев но сти по твр ђу је се и 
зна чај ним при ло гом Ми ли це Му стур, ко ја ре цеп ци ју Ха зар ског реч ни ка 
уну тар не мач ке књи жев но сти и кул ту ре на сло вља ва „по врат ком от пи
са ног”, ар гу мен ту ју ћи по нов но ин те ре со ва ње не мач ке ака дем ске јав но
сти ана ли зом два при ло га о Ха зар ском реч ни ку об ја вље на у пр вој де це
ни ји овог ве ка. Рас кош Па ви ће ве има ги на ци је ко ја на ди ла зи обра сце 
на ци о нал не књи жев но сти, афи р ми шу ћи њи хо ву по тент ност, по твр ђе на 
је у не ко ли ко ком па ра тив них ра до ва: упо ред ним чи та њем Па ви ће вог и 
Бор хе со вог при по ве дач ког опу са (Иван Ба зр ђан, „Па ра лел ни све то ви у 
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при ча ма Ми ло ра да Па ви ћа”), ту ма че њем Па ви ће вих по е тич ких срод
но сти са ар ген тин ским пи сцем Ху ли јом Кор та са ром (Вик тор Шко рић, 
„Су срет Па ви ћа и Кор та са ра: по тра га за фор мом чи та ња као по тра га за 
иден ти те том”), као и ра све тља ва њем по ве за но сти ар хе тип ских струк ту
ра, кон крет но еро са, у де лу М. Па ви ћа и Г. Г. Мар ке са (Рај ко Бла го је вић, 
„Ерос у Па ви ће вим при ча ма и Мар ке со вим ро ма ни ма [фак тор исто га у 
ре чи ма различитог]”). Ова ква кул ту ро ло шка укр шта ња отва ра ју пи та ње 
иден ти те та као ва жан те мат ски аспект, ко ји се у ра ду Је ле не Ка лај џи је 
„Па ви ћев по е тич ки по ме рај: При лог за из у ча ва ње гра датек ста на при
ме ру Па ви ће ве Ве че ре у Крч ми код зна ка пи та ња” ана ли зи ра кроз про
бле ма ти ку ур бо фи ли је и из град ње књи жев не сли ке гра да.

Мит ски, ар хе тип ски ка рак тер Па ви ће вог де ла про пи ту је се, у тре
ћој це ли ни збор ни ка, на при ме ру пе сме „Ле пен ски вир” ко ја се до во ди 
у ве зу и са зби р ком Пе ва ња на ви ру Ми о дра га Па вло ви ћа (Да ни ца Три
фу ња гић, Мар ко Ђу кић, „’Ле пен ски вир’ Ми ло ра да Па ви ћа: ана ли за и 
син те за”), али се о ри ту ал но сти Па ви ће вог књи жев ног тек ста по сред но 
за кљу чу је и ана ли зом ста ту са исти не као и ста ту са је зи ка у ње го вом 
про зном опу су. Та ко Је ле на Ри сто вић у ра ду „Лов на исти ну/е кроз Ха
зар ски реч ник” об ја шња ва на чи не ко ди ра ња исти не, с јед не стра не оне 
на уч не/исто риј ске исти не до ступ не пре ко све та ја ве, а с дру ге ко ди ра ње 
исти не пре ко они рич ког све та ро ма на. Обра сци ова кве по дво је но сти пре
но се се и у про стор је зи ка, па се на при ме ру из бо ра Уро ша Ми лу ти на 
из Па ви ће ве Теч не по ве сти апо те кар ске мо же иш чи та ти аго ни ја ди хо
то ми је, с јед не стра не „за ум ног је зи ка ал хе миј ских сим бо ла”, а с дру ге 
„ра ци о нал не азбу ке тр го вач ке ма те ма ти ке” (Ми лош Јо цић, „Сно ви и 
JA VA script [О при род ним и кон стру и са ним је зи ци ма у Теч ној по ве сти 
апо те ка р ској Ми ло ра да Павића]). Пр о бле ма ти за ци ја од но са пре ма је
зи ку и од но са пре ма исти ни укр шта ју се и у ра ду Мир ја не Бо ја нић Ћир
ко вић, ана ли зом ри скант но сти па ре зич ног го во ра у ро ма ну Ве штач ки 
мла деж М. Па ви ћа („Па ре зи ја као стра те ги ја чи та ња Па ви ће вог Ма лог 
ро ма на о ве ли кој при чи”). Ко нач но, мит у Па ви ће вом де лу омо гу ћа ва и 
ори јен та ци ју и дез о ри јен та ци ју, па Сне жа на Ни ко лић, ту ма че њем мо ти
ва пу то ва ња у Па ви ће вим ро ма ни ма, по ку ша ва да од го во ри на пи та ње 
да ли ми то ло ги ја и на ци о нал на исто ри ја јед но знач но во де са мо спо зна ји 
и иден ти тет ском пре по зна ва њу („Де са кра ли за ци ја мо ти ва пу то ва ња у 
Па ви ће вом ро ма ну Пре део сли кан ча јем”).

Ра до ви ма ко ји те ма ти зу ју Па ви ће ве дра ме Кре вет за тро је и Ста
кле ни пуж от по чи ње по след ња це ли на збор ни ка. Адри ја на Крај но вић 
об ја шња ва од ре ђе не еле мен те пост мо дер ног и фан та стич ног у на ве де ним 
дра ма ма, док се Ма ри ја Жив ко вић ба ви на чи ни ма об ра де мо ти ва сно ва, 
кон цеп та ре ли ги је, као и про жи ма ња му шког и жен ског прин ци па, ка ко 
у по ме ну тим дра ма ма, та ко и у ро ма ну Ха зар ски реч ник. Од нос пре ма 
жен ском прин ци пу те ма је и ра да Ма ри не Мак си мо вић, ко ји има за циљ 
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да утвр ди при ро ду, функ ци ју и на чи не оства ри ва ња жен ског прин ци па 
у ро ма ни ма Пре део сли кан ча јем и Уну тра шња стра на ве тра. У по след
њем ра ду у збор ни ку ау тор ка Сне жа на Сав кић ана ли зи ра Па ви ћев ро ман 
Дру го те ло, а ову „ми стич ну при чу о пост хум ној дра ми ду ше” ра све тља
ва упу ћу ју ћи на ин тер тек сту ал ни ди ја лог са ре ли ги о зним и идеј нофи
ло зоф ским прет по став ка ма гно стич ких уче ња.

Тре ну так у ком овај збор ник на ста је ни је ва жан са мо за то што се 
њи ме обе ле жа ва мо ме нат от по чи ња ња де ло ва ња ма гиј ског је зи ка Ха зар
ског реч ни ка уну тар си сте ма свет ске књи жев но сти не го и за то што он 
пред ста вља но ви пре сек у ре цеп ци ји Па ви ће вог ства ра ла штва. Док су 
у прет ход ни збо р ник, Па ви ће ви па лимп се сти, упи са ни зна чај ни тра го ви 
ди рект них сту де на та и на ста вља ча М. Па ви ћа, збо р ник Ле те ће ви о ли не 
Ми ло ра да Па ви ћа про го ва ра из по зи ци је сту де на та на ред не ге не ра ци је 
ко ја се са Па ви ћем упо зна ва ла ис кљу чи во по сред ством ње го вог тек ста. 
Чи ње ни ца да су зна тан број ра до ва у збор ни ку и на пи са ли са ми сту ден ти 
пра ти ло ги ку Па ви ће вог ства ра ла штва: на гла ше но се ми ме ти зу је зна ње 
ко је је у стал ном, ин ва зив ном на ста ја њу и ре кре а ци ји, што од го ва ра 
ста ту су зна ња/ин фор ма ци је у Па ви ће вом књи жев ном де лу. 

Ма ја МЕ ДАН

МЕ ДИЈ СКА СЛИ КА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ  
– ИЗА ЗО ВИ ОД ГО ВОР НОГ НО ВИ НАР СТВА

Ме диј ска сли ка: ис тра жи ва ња о од го вор ном но ви нар ству, збо р ник, прир. 
Алек сан дар Бог да нић, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ба ња Лу ка 2015 

Збо р ник ра до ва Ме диј ска сли ка: ис тра жи ва ња о од го вор ном но ви
нар ству на стао је у окви ру про јек та „Ме диј ска сли ка Ре пу бли ке Срп ске” 
ко ји је про во дио Ин сти тут за дру штве на ис тра жи ва ња Фа кул те та по ли
тич ких на у ка у Ба њој Лу ци. Ка ко уред ник Алек сан дар Бог да нић на во ди 
у пред го во ру, збо р ник је про из вод кон фе рен ци је ко ја је одр жа на у сеп
тем бру 2015. го ди не на Фа кул тету по ли тич ких на у ка у Ба њој Лу ци, гдје 
је пред ста вље но де вет на уч них ра до ва. Глав на од ред ни ца кон фе рен ци је 
и збор ни ка је „од го вор но но ви нар ство” у нај ши рем сми слу, под ко јим се 
под ра зу ми је ва од го вор ност но ви на ра пре ма гра ђа ни ма ко је ин фор ми ше 
– гра ђа ни до но се од лу ке на осно ву тач них, урав но те же них и за ни мљи
вих ин фор ма ци ја, па је нео п ход но ис пи та ти да ли је но ви нар ство у Ре пу
бли ци Срп ској од го вор но или не.

Пр ви рад „Увод у ана ли зу од го вор ног но ви нар ства” је те о риј ског 
ка рак те ра – Алек сан дар Бог да нић ту об ја шња ва кри те ри ју ме за ана ли зу 
дис кур са по је ди нач них тек сто ва или при ло га у ме ди ји ма. При је раз ра де 




