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ОК ТА ВИ ЈА НЕ ДЕЛ КУ

МИ ЛО РАД ПА ВИЋ У РУ МУ НИ ЈИ

О зна ча ју и нео п ход но сти пре во ђе ња на пи са но је до ста ра до
ва, али ипак не до вољ но убе дљи во, бу ду ћи да је сам чин пре во ђе
ња јед на од нај кон крет ни јих и нај ва жни јих дру штве них aк
тивности у по сре до ва њу и раз ме ни кул тур них вред но сти. Ре цеп
ци ја књи жев них оства ре ња са про сто ра бив ше Ју го сла ви је у све
ту на кон дру ге по ло ви не XX ве ка до ка за ла је по ја чан ин те рес за 
Ју го сла ви ју у це ли ни, а по себ но за срп ску књи жев ност.

О по че ци ма ре цеп ци је ју го сло вен ских књи жев но сти у Ру му
ни ји, у пе ри о ду од 1954. до 1970. го ди не про шлог ве ка, те ме љан 
рад об ја вљен у збор ни ку ра до ва са сим по зи ју ма одр жа ног у Вр шцу 
1970. го ди не на пи са ла је по кој на про фе сор ка Во ји сла ва Сто ја но
вић.1 Чла нак је по све ћен срп ско(ју го сло вен ско)ру мун ским кул
тур ним од но си ма, с по себ ним освр том на до при нос Ка те дре за 
сла ви сти ку, од но сно на ак тив ност Од се ка за срп ско хр ват ски је зик 
на Уни вер зи те ту у Бу ку ре шту ко ја је ве за на за про мо ви са ње пре
во да, се лек ци ју и ран ги ра ње нај вред ни јих де ла ју го сло вен ских 
књи жев но сти у скла ду са по ли тич ком иде о ло ги јом то га вре ме на.

Од срп ских пи са ца пре ве де них у оно вре ме нај ве ћу по пу лар
ност ужи ва ли су Бра ни слав Ну шић, Бран ко Ћо пић и Иво Ан дрић, 
упра во овим ре до сле дом. Иа ко су про зна де ла ма хом из ла зи ла у 
то мо ви ма, по е зи ја је углав ном пре во ђе на у пе ри о ди ци, књи жев ним 
ча со пи си ма, са из у зет ком збир ке по е зи је Вас ка По пе2 у пре во ду 
Ни ки те Ста не скуа (Nic hi ta Stănescu). Ни је за не мар љив број пре

1 Во ји сла ва Сто ја но вић, „Ју го сло вен ске књи жев но сти у Ру му ни ји”, у: 
Ac te le sim po zi o nu lui de di cat re laţii lor (sîrbo) iu go sla voromâne / Ра до ви сим по зи
ју ма срп ско (ју го сло вен ско)ру мун ских ве за, Ли бер та теа, Пан че во 1971, 383–397. 

2 Вас ко По па, Ver su ri/Сти хо ви, пре вод Ни ки та Ста не ску, Ти не ре ту луј, 
Бу ку решт 1966.
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во да драм ских тек сто ва ко ји је ра ђен за по тре бе по зо ри шта, ра
ди ја, те ле ви зи је, што је да нас кул тур ни чин ко ји је го то во из у мро. 
На кон се дам де се тих го ди на про шлог ве ка афир ми са ла се но ва 
ге не ра ци ја књи жев них пре во ди ла ца са бив шег ју го сло вен ског 
кул тур ног про сто ра (са да срп ског, хр ват ског, бо сан ског, ма ке дон
ског, сло ве нач ког или цр но гор ског) ко ја је фор ми ра на на те ме љу 
за јед нич ке иде о ло ги је и по што ва ња ре ци про ци те та, ко ја је пре
вев ши ви ше од 150 ре пре зен та тив них књи жев них де ла ус пе ла да 
про дре до вољ но ду бо ко у ру мун ски кул тур ни про стор. На кон 
па да ко му ни стич ког ре жи ма 1989. го ди не, уки да њем цен зу ре и 
по ја вом сло бод не при ва ти за ци је, у пе ри о ду тран зи ци је до ла зи до 
пра ве из да вач ке екс пло зи је и до по ја ве ве ли ког бро ја при ват них 
из да вач ких ку ћа, штам па ри ја и књи жев них ча со пи са на ме ње них 
свим ка те го ри ја ма чи та ла ца. На тр жи шту је за вла дао фи нан сиј ски 
кри те ри јум про фи та на мет нут за ко ном не ми ло срд не ка пи та ли
стич ке еко но ми је по ну де и по тра жње, чи ме је за бе ле жен зна ча јан 
пад ку пов не мо ћи; књи га по ста је све ску пља ро ба и са мим тим све 
не до ступ ни ја. У та квим усло ви ма по чи њу да се пре во де књи жев на 
де ла, та ко зва на „ли те ра ту ра из фи о ке”, бу ду ћи да се про мо ви шу 
пи сци ди си ден ти и еми гран ти (Ми ло ван Ђи лас). Исто вре ме но се 
на ме ћу мар ги нал ни књи жев ни жан ро ви и пре во ди вер ске ли те ра
ту ре, што је до та да би ло за бра ње но. Са по ве ћа њем бро ја пре ве де
них на сло ва, ме ђу тим, дра стич но опа да њи хов ти раж, та ко да се 
број од не ко ли ко сто ти на или де се ти на хи ља да при ме ра ка за вре
ме ко му ни зма свео на све га не ко ли ко сто ти на при ме ра ка. Да нас је 
ру мун ском из да вач ком сце ном овла да ло не ко ли ко из да вач ких 
ку ћа или гру па ја ких из да ва ча ко ји су пре у зе ли уло гу у про мо ви
са њу кул тур них и књи жев них вред но сти. Ре пре зен та тив не из да
вач ке ку ће, као што су „Hu ma ni tas”, „Ni cu le scu”, „Ne mi ra”, „Pa ra le la 
45”, „Po li rom”, „Uni vers”, „Cur tea Vec he” из Бу ку ре шта, као и из да
вач ка ку ћа Са ве за Ср ба у Ру му ни ји и „Edi tu ra de Vest” из Те ми шва
ра, об ја вљу ју пре во де срп ске књи жев но сти. Све до 1990. го ди не 
пре во ди о ци су би ли ме ро дав ни да пред ло же из да ва чи ма на сло ве 
и пи сце ко је тре ба пре ве сти, а да нас то чи не из да вач ке ку ће, уче
сни це на број ним ме ђу на род ним сај мо ви ма књи га, бу ду ћи да се 
отва ра пи та ње ау тор ских пра ва ко ја у ве ћи ни слу ча је ва за др жа ва ју 
при ват не аген ци је, а пре го во ри се вр ше на ни воу до тич них ин сти
ту ци ја. Ни је ре дак слу чај да са ми пре во ди о ци оства ре екс клу зив но 
пра во за пре ве де но де ло: Ма ри ја на Ште фа не ску (Ma ri a na Ştefănescu) 
за де ло Ми ло ра да Па ви ћа или Ду шан Бај ски (Duşan Ba i ski) за де ло 
Ву ка Дра шко ви ћа.

Са рас па дом бив ше Ју го сла ви је по чи њу сти дљи во да се ус по
ста вља ју но ви кул тур ни про сто ри и у исто вре ме ре цеп ци ја њи хо ве 
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ли те ра ту ре. Упр кос ге о граф ској бли зи ни, срод ној ду хов но сти, слич
ној исто ри ји ко ју су че сто де ли ли на ши на ро ди, ре цеп ци ја срп ске 
књи жев но сти за бе ле же на у Ру му ни ји од 1990. го ди не нај че шће је 
ре а ли зо ва на као по сле ди ца књи жев ног и умет нич ког ути ца ја на 
за пад ну кул ту ру ко ју су иза зва ли пи сци са бив шег ју го сло вен ског 
про сто ра. Та кав је слу чај пи са ца као што су Иво Ан дрић, Ми лош 
Цр њан ски, Ми ло рад Па вић, Бо ри слав Пе кић, Ду шан Ко ва че вић, 
Да ни ло Киш, Вас ко По па и дру ги чи ја су де ла пре ве де на на ру мун
ски је зик тек на кон што су оства ри ли „ме ђу на род ну ка ри је ру”. 
Чи та о цу се ста вља на рас по ла га ње из у зет но бо га та и ра зно вр сна 
по ну да, не цен зу ри са на и на жа лост не се лек то ва на, а је ди ни од лу
чу ју ћи кри те ри јум ти че се еко ном ског утр ки ва ња ко је, мо ра мо 
при зна ти, ни је увек ме ри ло вред но сти. У на став ку, про за, кон крет
но ро ман, од лич но се ко ти ра у про да ји, док се пре во ђе ње по е зи је 
фи на сиј ски по др жа ва од стра не књи жев них удру же ња пи са ца, 
или од фон до ва ра зних кул тур них ин сти ту ци ја, а не рет ко и по 
прин ци пу ре ци про ци те та, кон крет но од не ког при ват ног ли ца. 
На жа лост, да на шње ста ње кон ста ту је ве ли ки про пуст ка да је реч 
о пре во ди ма драм ских тек сто ва.3

Од срп ских пи са ца нај пре во ђе ни ји у Ру му ни ји је Ми ло рад 
Па вић, чи јих је шест ро ма на пре ве де но на ру мун ски је зик, за тим 
сле ди Ми лош Цр њан ски са сво јих пет пре ве де них де ла и Да ни ло 
Киш, чи јих је та ко ђе пет књи жев них оства ре ња пре ве де но на ру
мун ски је зик. Ми ло рад Па вић је без сум ње је дан од нај ре пре зен та
тив ни јих пи са ца срп ске књи жев но сти, ства ра лац ко ји је све ча но 
отво рио вра та јед ној но вој књи жев ној вр сти, ко ји по ку ша ва да 
на у чи сми сао оту ђе них ре чи јед ног из гу бље ног је зи ка из одав но 
уга ше них вре ме на, ко ји ру ши књи жев ни ка нон и гле да кроз при
зму фан та сти ке, ми та, ле ген де и исто ри је, кре и ра ју ћи соп стве ни 
књи жев ни уни вер зум, соп стве ну ви зи ју ко ја се огле да у па лимп
се сту. Ујед но, Па вић је пи сац ко ји при па да ис тој ду хов ној по ро ди
ци уз Бор хе са, Кал ви на, Ека или Кор та за ра и уз мно ге дру ге ко ји 
су отво ри ли но ве књи жев не пу те ве и у свом де лу при ме ни ли тео
ри је фор ма ли зма, струк ту ра ли зма, ин тер тек сту ал но сти, ме та тек
ста и пост мо дер ног на чи на при по ве да ња. Реч је о зна чај ном до стиг
ну ћу не ти пич ном за ову зо ну Евро пе, где се веч ност спа ја и ста вља 
у рав но те жу са бе зна чај ним, где тра гич но до жи вљу је нео че ки ва
ну ком пен за ци ју ко мич ног и иро ни је, где је соп стве но осло ба ђа ње 

3 Из у зе так чи ни збир ка An to lo gie din dra ma tur gia contemporană din Bal ca ni 
/ Aнтологија са вре ме не дра ма тур ги је Балканa, при ре ди ла Aндреја Ду ми тру, 
пред го вор Дој на Пап и Јо а на Је ро ним, пре вод драм ских де ла Јо а на Фло ра и Рук
сан дра Лам бру, Кул тур на за ду жби на „Ка мил Пе тре ску” и ча со пис Te a trul azi, 
Бу ку решт 2008.
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ба зи ра но на не мо ћи при ла го ђа ва ња на за пад ну пер фор ман су, 
удру же но са ау то и ро ни јом, са тен ден ци ја ма са мо о ма ло ва жа ва ња 
ти пич ним за Бал кан. Ме ђу тим, Ми ло рад Па вић успе ва да пре ва
зи ђе све што је на из глед усло вље но овим про сто ром, да ухва ти 
су шти ну мен тал не ма три це у ни зу нео бич не књи жев не из град ње, 
те да из гра ди ду бо ку ори ги нал ност ко ја га свр ста ва ме ђу нај ве ће 
ства ра о це с кра ја XX и по чет ка XXI ве ка.

Пре ве ден на пре ко ше зде сет је зи ка све та, ро ман Dicţio na rul 
kha za ri lor (Ха зар ски реч ник) je нај пре иза шао у из да вач кој ку ћи 
„Не ми ра” („Ne mi ra”) 1998. го ди не, а за тим 2003. го ди не у из да вач
кој ку ћи „Па ра ле ла 45” („Pa ra le la 45”). Ово Па ви ће во књи жев но 
оства ре ње кри ти ка сма тра „ап со лут ном књи жев но шћу”, про дук
том „јед ног при по ве да ча хо мер ске сна ге” ко ји је спо со бан да сво
јом ма ги јом по дру ги пут кон ку ри ше Шехерeзади. Го ди не 2000. 
из да вач ка ку ћа „Уни верс” („Uni vers”) об ја ви ла је у окви ру кул ту
ро ло шких сту ди ја за ду жби не „A tre ia Europă” („Тре ћа Евро па”), 
ро ман Pe i saj pic tat în ce ai (Пре део сли кан ча јем), a 2003. го ди не за
хва љу ју ћи из да вач кој ку ћи „Па ра ле ла 45” све тлост штам пе угле дао 
је ро ман Par tea lăuntrică a vântului (Уну тра шња стра на ве тра). 
У окви ру исте из да вач ке ку ће 2006. го ди не об ја вљен је ро ман Ul ti ma 
iu bi re la Ţari grad. Îndreptar de ghi cit (По след ња љу бав у Ца ри гра ду. 
При руч ник за га та ње), док је ро ман Man tia de ste le. Ghid astro lo gic 
pen tru cei ne a vi zaţi (Зве зда ни плашт. Астро ло шки во дич за не у пу
ће не) 2008. го ди не об ја ви ла из да вач ка ку ћа „Ху ма ни тас”. Из да вач
ка ку ћа „Па ра ле ла 45” об ја ви ла је 2009. го ди не ро ман Celălalt trup 
(Дру го те ло). Пре вод још јед ног из у зет ног Па ви ће вог оства ре ња, 
ро ма на Ку ти ја за пи са ње, већ ду ги низ го ди на је у при пре ми код 
из да вач ке ку ће „Ху ма ни тас” и још увек је нео бја вљен. Лич ност 
ко ја је при бли жи ла ру мун ском чи та о цу Ми ло ра да Па ви ћа је Ма
ри ја на Ште фа не ску (Ma ri a na Ştefănescu), не у мор ни пре во ди лац 
чи ја је за слу га у про мо ви са њу срп ске са вре ме не књи жев но сти у 
Ру му ни ји нео спор на. Дра ма ти за ци ја ро ма на Man tia de ste le. 
Îndreptar astro lo gic pen tru cei ne a vi zaţi (Зве зда ни плашт. Астро
ло шки при руч ник за не у пу ће не) из ве де на је 2000. го ди не у Te a trul 
Mic (Ма лом по зо ри шту) у Бу ку ре шту.

Ре цеп ци ја књи жев ног де ла Ми ло ра да Па ви ћа

Ре цеп ци ју књи жев ног де ла Ми ло ра да Па ви ћа на ру мун ском 
кул тур ном про сто ру не мо же мо ана ли зи ра ти по ета па ма, јер је 
шест на ве де них ро ма на пре ве де но и об ја вље но у ре ла тив но крат
ком вре мен ском пе ри о ду од јед не де це ни је (1998–2009). Оно што 
је из гле да ло као из да вач ка екс пло зи ја, мар ке тин шка стра те ги ја, 
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по ка за ло се као не у спех у из ра зи то не по вољ ном по ли тич ком кон
тек сту за јед ног срп ског пи сца ко ји је до шао из ана те ми са не зе мље, 
што је до ве ло до сла бог од је ка ње го вог де ла код ру мун ске пу бли
ке. На кон ње го ве смр ти, ме ђу тим, по ја ви ло се мно го ко мен та ра у 
вир ту ел ном про сто ру – лич ни бло го ви – а у јед ном од по след њих 
удар них ко мен та ра упо зо ре ни смо да нас је на пу стио по тен ци јал ни 
до бит ник Но бе ло ве на гра де:

Са њам да му ку цам на вра та и пи там га све што же лим о ње
го вим књи га ма. Са њам да пра ви мо нај леп ши ин тер вју и, од свих 
пи са ца, он је био је ди ни ко ји је имао, си гу ран сам, по у зда не од го
во ре за ме не. Ни сам ни шта учиниo да стиг нем до Бе о гра да и то је 
још јед на лек ци ја ко јој ме је на у чио, а да и не зна: не мој че ка ти ни
ка кав знак да би оства рио сво је оства ри ве сно ве. Ми ло рад Па вић 
је је ди ни пи сац ко ји је на кон што сам прочитаo ње го ву пр ву књи гу 
про бу дио у ме ни осе ћај да мо рам от кри ти све оста ле. И успеo сам, 
за хва љу ју ћи упра во пре во ду ње го вих шест ро ма на на ру мун ски 
је зик. Ми ло рад Па вић је пре ми нуо ју че, 30. но вем бра 2009. го ди не. 
Имао је 80 го ди на. Ка да би сва ки чи та лац на све ту мо гао да уру чи 
Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност, ја бих је доделиo ње му. Са ма по
ми сао да се ви ше не ће по ја ви ти не ки ње гов но ви ро ман бу ди у ме ни 
жал за тим сном.4

За раз ли ку од за пад ња ка, ко ји су по сма тра ли са ди вље њем 
ино ва ци је на осно ву ко јих је Ми ло рад Па вић гра дио сво је ро ма не, 
екс пе ри мен ти шу ћи хи пер тек стом, ру мун ски чи та о ци су до жи ве
ли нео че ки ва на оства ре ња овог пи сца – раз вод ња ва ње на ра тив не 
струк ту ре ко ја је по сте пе но би ла за ме ње на до зом ма ни ри зма и 
спек та клом фор ме, са до ста опре за. Без сум ње, из дво је но из кон
тек ста пре во да, кон се ку тив но об ја вљи ва ње ових 6 ро ма на до ступ
них на ру мун ском је зи ку (Ха зар ски реч ник, Пре део сли кан ча јем, 
Уну тра шња стра на ве тра, По след ња љу бав у Ца ри гра ду. При руч
ник за га та ње, Зве зда ни плашт. Астро ло шки во дич за не у пу ће не, 
Дру го те ло) пред ста вља ин те ре сант но и ве о ма уз бу дљи во ис ку
ство. Па вић се усу ђу је да се ба ви та ко круп ним те ма ма ко је ско ро 
да зах те ва ју да бу ду на пи са не ве ли ким сло ви ма. У овом сми слу 
пи сац при јат но из не на ђу је и мо же мо га за во ле ти пре ко сва ке ме ре. 
Али чи та ни ре дом, ње го ви ро ма ни по чи њу да „ок си ди ра ју”, баш као 
ста ри на кит ко ји се др жи за јед но у ис тој ку ти ји. За и ста, мо же мо 
по твр ди ти да свих шест ње го вих пре ве де них књи га афир ми шу 

4 Mихнеа Ма ру ца, „A mu rit Mi lo rad Pa vić – scri i to rul vi su ri lor / Умро је Ми
ло рад Па вић – пи сац сно ва”, блог: mih ne a ma ru ta.ro/2009/12/01/amu ritmi lo rad 
pa vicscri i to rulvi su ri lor/.
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пи шче ву по е ти ку, те да из ње мо же мо из ву ћи кон стан те. Па вић је 
од ли чан гра ди тељ об да рен буј ном ма штом ко ју ка на ли ше, ме ђу
тим, у јед ном прав цу. Не до ста так та квог „пре до зи ра ња” је сте упра
во ути сак пре за си ће но сти, ко ја је по ма ло за ма ра ју ћа. Па вић све 
ви ше фо ку си ра сво ју па жњу на из вор ну фор му, не ми нов но на гра
ни ци са ба рок ном ме лан хо ли јом чу де сног. Укус пу бли ке усме рен 
је ма ње на на мер ну есте ти ку ових ро ма на (фор ма), а мно го ви ше на 
укус на ра тив ног про из во да (са др жај). Сход но то ме, ста во ви чи та
ла ца и кри ти ча ра мо гу ва ри ра ти у од но су на раз ли чи те књи ге, 
што до во ди до јед ног ег зо тич ног Па ви ћа ко јег обо жа ва те у од но су 
на оног дру гог, ма ње за ни мљи вог Па ви ћа, ко јег не раз у ме те. Ова
ко се та ко ђе мо жда об ја шња ва бле ду ња ви од јек (част из у зе ци ма) 
ко ји су до жи ве ли Па ви ће ви ро ма ни у ру мун ској књи жев ној кри
ти ци, ко ја је не пра вед но, са све га не ко ли ко зна чај них пре гле да и 
ре цен зи ја, оце ни ла овог ве ли ког пи сца.

Та ко је књи жев на кри ти чар ка Ол га Ште фан (Ol ga Ște fan) да ла 
сле де ће оштре из ја ве по во дом де ла овог пи сца: 

За евен ту ал не про це њи ва че овог пи сца, Ми ло рад Па вић је 
ау тор про бле ма тич не си ту а ци је: ла ко при хва тљив, а исто та ко ла ко 
га се мо же мо и од ре ћи. Фа сци нан тан и не под но шљив. За иш чи та
ва ње из но ва и у исто вре ме не ра зу мљив. Не чи тљив и ја сан. (...) Би ло 
би див но да се не ус по ста ви ру ти на у при су ству чу де сних ви зи ја, 
би ло би сјај но да оста не мо до след ни у оце њи ва њу ње го вог ли ка у 
ди рект но про пор ци о нал ној ме ри са до след ном кључ ном сли ком о 
ње му. Али све то ни је ни шта дру го до основ ни са стој ци Па ви ће вог 
ре цеп та. А Па ви ћев ре цепт је ме та ста за Па ви ће вих тек сто ва ко ји
ма при вре ме но га ран ту је њи хов оп ста нак, обез бе ђу ју ћи им ко лапс.5

„Ха зар ски реч ник” – ро ман лек си кон

За ни мљи во је пра ти ти суд би ну ове књи ге, об ја вље не у два 
из да ња због пре прав ки у штам па њу. Пр во из да ње об ја вље но је 
1998. го ди не (ско ро де це ни ју и по на кон што је на пи сан ро ман) у 
из да вач кој ку ћи „Не ми ра”, у пре во ду Мариjане Ште фа не ску (ко ја 
ће по ста ти „зва нич ни пре во ди лац” Па ви ћа) са фран цу ског је зи ка, 
са очи глед ним про пу стом у на сло ву: Dicțio nar kha zar. Ro man le xic 
în 100.000 de cu vin te. Exem plar fe mi nin6 (Ха зар ски реч ник – ро ман 

5 Oлга Ште фан (пе сник, пи сац), „Mi lo rad Pa vić – in bet we en”, Ec hi nox, бр. 
5–8, Клуж 2008.

6 Mилорад Па вић, Dicțio nar kha zar. Ro manle xic în 100.000 de cu vin te, Exem
plar fe mi nin, пре вод са фран цу ског је зи ка Ма ри ја на Ште фа не ску, би бли о те ка 
„Ба бел”, Не ми ра, Бу ку решт 1998, 320.
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лек си кон у 100.000 ре чи, жен ски при ме рак). Фла грант на кон фу
зи ја (пре во ди о ца или из да ва ча) од но си се на реч le xic = лек си кон 
vs. le xi con = реч ник у на сло ву. Дру го из да ње, за хва љу ју ћи истом 
пре во ди о цу, по ја ви ло се 2003. го ди не у из да вач кој ку ћи „Па ра ле
ла 45” у пре во ду са срп ског је зи ка, уз стро гу ко рек ци ју у на сло ву: 
Dicțio nar kha zar. Ro man le xi con în 100.000 de cu vin te. Exem plar 
ma scu lin7 (Ха зар ски реч ник – ро ман лек си кон у 100.000 ре чи, му шки 
при ме рак). 

Пр ви из у зет но по хвал ни кри тич ки освр ти на овај ро ман по
ја ви ли су се од мах на кон штам па ња дру гог из да ња:

Пре не ко ли ко го ди на из да вач ка ку ћа „Не ми ра” об ја ви ла је 
Ха зар ски реч ник – са под на сло вом Ро манлек си кон у 100.000 ре чи, 
жен ски при ме рак – ау то ра Ми ло ра да Па ви ћа. Ова књи га ни је про
мо ви са на, ни је би ло пом пе око ње и њен из ла зак из штам пе ни је 
по себ но обе ле жен. Срп ски ау тор, за пра во не до пи ру ћи до чи та о ца, на 
па ра док са лан на чин, на шао се у би зар ној си ту а ци ји као по лу а но ни
ман ау тор. Ни је ци ти ран од стра не ау то ри зо ва них кри тич ких гла
со ва, ни је сту пио на на шу оп шту кул тур ну сце ну. Књи га о ко јој је 
реч још увек се мо же ку пи ти у књи жа ри. Оно што про из и ла зи из 
овог при ме ра је то што за не по сре дан успех на тр жи шту ни је до во
љан са мо ква ли тет. Кри ви ца мо жда ле жи у пред ра су да ма ру мун ског 
про сеч ног чи та о ца, ко ји се осе ћа удоб ни је у сво јој ан гло фи ли ји 
или фран ко фи ли ји. Или је реч о не до стат ку ин те ре са из да ва ча у 
сми слу аде кват ног ши ре ња ин фор ма ци је у јав но сти? За то што у 
са да шњем тре нут ку Ми ло рад Па вић је сте је дан од нај ве ћих – ако 
не и нај бо љих! – по зна тих пи са ца Ис точ не Евро пе. (...) Бор хе сов ска 
књи га по еру ди ци ји и по па ра бо лич ним струк ту ра ма, Ха зар ски 
реч ник је, ме ђу тим, упр кос при ви ду, је дин стве ни ро ма неск ни про
је кат, па се број не укло пље не би о гра фи је по ка зу ју као фраг мен ти 
јед не це ли не ко ја се за пра во тек на кра ју књи ге об ја вљу је. Пост мо
дер ни стич ки фик ци о нар, ау тор у ма ни ру фан та сти ке умре жа ва, 
по ла зе ћи од не ко ли ко исто риј ских по да та ка, ег зи стен ци ју ха зар ског 
ста нов ни штва од VII до X ве ка, ко је су ка сни је про гу та ли дру ги 
на ро ди – ми стич ко пи са ње у ко јем се вре ме рас тва ра, а ствар ност 
је ко лаж фан та стич ких до га ђа ја ко ји би ва ју при хва ће ни не ка ко 
суд бин ски, пред о дре ђе ни. (...) Па ви ће ва књи га је пост мо дер на на
ра ци ја ко ја на гла ша ва ми стич но и езо те рич но, фраг мен тар но и у 
исто вре ме обим ну и ком плек сну гра ђу, фик ци ју без пре пре ка, али 

7 Mилорад Па вић, Dicțio nar kha zar. Ro manle xi con în 100.000 de cu vin te, 
Exem plar ma scu lin, пре вод са срп ског је зи ка Ма ри ја на Ште фа не ску, Па ра ле ла 
45, Пи тешт 2003, 320. 
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и ре ва ло ри за ци ју ми то ва и ле ген ди са има ги нар ног бал кан ског 
про сто ра.8

По себ на струк ту ра ро ма на ће иза зва ти ди вље ње мно гих пи
са ца ко ји ће му по све ти ти зна чај не есе је об ја вље не у књи жев ним 
ча со пи си ма:

За мно ге европ ске чи та о це (и не са мо европ ске) нај не о бич ни ји 
и на је зо те рич ни ји ро ман два де се тог ве ка је Ха зар ски реч ник – ро
манлек си кон у 100.000 ре чи Ми ло ра да Па ви ћа са мо за то што је то 
књи га ко ја ру ши ка нон ску иде ју ро ма на и исто та ко на ру ша ва кла
си чан став чи та о ца. Као ме та фик ци ја, ро ман Ха зар ски реч ник се 
по ка зао као бор хе сов ска пе шча на књи га, на сле ђу ју ћи и ре ци кли ра
ју ћи (ре ин вен та ри шу ћи) три ко ве овог ар ген тин ског пи сца; иде ја 
ро ма на се уру ша ва, а си ту а ци ја чи та о ца је збу њу ју ћа у екс трем ном 
сми слу ре чи с об зи ром на екс пе ри мент ко јем је чи та лац под врг нут. 
(...) Глав ни улог Ха зар ског реч ни ка је то што је реч о ин тер о ни рич кој 
ме та фик ци ји. Би зар ни и фа сци нант ни ро ман Ми ло ра да Па ви ћа има 
они рич ку и езо те рич ну ар хи тек ту ру ко ја ће учи ни ти за вид ним, ма
кар и де ли мич но, над ре а ли сте и њи хо ве след бе ни ке. Ро ман је то ли
ко би за ран да се мо же чи та ти са мо као спи сак име на из мен љи вих 
ава та ра. И по хва ле на ра чун Ми ло ра да Па ви ћа – од лич но је на пи сан.9

На кон смр ти ау то ра, пре во ди лац Ма ри ја на Ште фа не ску за ла
же се још јед ном да Па ви ћа вра ти па жњи кри ти ча ра, по ку ша ва ју ћи 
да сен зи би ли ше по тен ци јал јав но сти чи та ла ца и љу би те ља Па ви
ће вог де ла:

Ви зи о нар ство срп ског пи сца ни ка ко ни је са мо по сле ди ца ма
ште, већ је ства ра но на пор но, у ка та ком ба ма исто ри је – у ар хи ва ма 
ши ром све та. Не по зна јем ни јед ног дру гог пи сца ко ји је са со бом 
ку ћи до нео, на свом је зи ку, то ли ко на ро да из раз ли чи тих исто риј
ских раз до бља, од Ха за ра ама зон ских до мо ро да ца, до Ру са и Је вре
ја. У плат но сво је на ра ци је Па вић је уткао тај не мно гих пле ме на о 
ко ји ма струч ња ци из те обла сти не ма ју са зна ња, као што је слу чај 
са не мач ким струч ња ци ма ко ји су при зна ли да су про на шли мно
ге од го во ре упра во у Па ви ће вом ро ма ну.10

8 Joана Ни ко лае (пе сни ки ња), „Dicțio na rul kha zar – o re ve lație ” („Ха зар ски 
реч ник – пра во от кри ће”) у ча со пи су Ob ser va tor cul tu ral, бр. 152, 2003.

9 Рук сан дра Че се ре а ну (про зни пи сац), „Me ta ficțiu ne in teronirică” („Ин
терони рич на ме та фик ци ја”), eсеј у ча со пи су România literară, бр. 33, 2010.

10 Maријана Ште фа не ску, „Me ri di a ne: Mi lo rad Pa vić” („Ме ри ди ја ни: Ми
ло рад Па вић”), у ча со пи су România literară, бр. 50, Бу ку решт 2009.
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Не ста нак пи сца је у се ћа ње мно гих до не ло ње го во нео бја
вље но де ло, пред ста вља ју ћи ори ги нал ни рад, ка рак те ри сти чан за 
ка сни пост мо дер ни зам XXI ве ка у он лајн вер зи ји:

Ха зар ски реч ник је књи га пу на исти ни точу де сних при ча ко је 
у јед на кој ме ри под се ћа ју на де ла Бор хе са, Мар ке са и Ум бер та Ека. 
(...) Из ро ма на од је ку је глас ен ци кло пе диј ског ума, јед ног по зна ва
о ца про сто ра из ко јег по ти че, по зна ва о ца ви ју га исто ри је, као и 
има ги нар ног у ко јем се пре ли ва чу де сно.11

Ро ман лек си кон је иза звао и по ли тич ке ре ак ци је, пред ста вља
ју ћи сна жан ар гу мент у ве зи са ка та стро фал ном си ту а ци јом про
це не вред но сти, кроз ми шље ња из ра же на од стра не но ви на ра у 
ме ди ји ма:

„По зна то је да он да ка да из у ми ре је дан на род, нај пре се гу би 
ви ши слој дру штва, а у исто вре ме и књи жев ност са њом”, ре као је 
срп ски пи сац Ми ло рад Па вић у ро ма ну Ха зар ски реч ник. Мо же мо 
ли сма тра ти да се Ру му ни ја, у сми слу књи жев но сти и ви со ког дру
штва, на ла зи из ван ове јед на чи не ко ју је фор му ли сао Па вић? Ни у 
ком слу ча ју! (...) Ми ло рад Па вић за пра во упо зо ра ва на нај стра шни је 
оруж је за уни ште ње јед ног на ро да. Реч је о нај о па сни јој ре ал но сти 
са ко јом би мо гли да се су о че љу ди пре не го што не ста ну са исто риј
ске сце не: реч је о про ме ни вред но сти! Про ме ном вред но сти је дан 
на род мо же да по ста не не што дру го то ком вре ме на, или мо же да 
по ста не ве о ма ра њив у по гле ду евен ту ал не кул тур не ко ло ни за ци
је из ва на. Вред но сти су сна ге ко је об ли ку ју дру штво у це ли ни и 
пру жа ју до след ност и от пор ност на при ти сак за про ме ну из ва на. 
Ка да уну тра шње вред но сти не ста ну и по ста ну мар ги на ли зо ва не, 
у кре а тив ном ви ду сту па ју на сце ну но ве кул тур не вред но сти, раз
ли чи те и у ет нич ком сми слу. Ру му ни ја ће се рас па сти упра во из ових 
раз ло га: због на мер но ис кри вље них вред но сти.12

„Пре део сли кан ча јем” – ро ман ре бус

Дру ги ро ман, Пре део сли кан ча јем13, ро манукр ште ни ца, по
ја вљу је се у пре сти жној из да вач кој ку ћи „Уни верс” ко ја има ду гу 

11 Aндреја Мо ра ру, „Mi lo rad Pa vić – plu ri va lența sim bo lu ri lor” („Ми ло рад 
Па вић – плу ри ва лент ност сим бо ла”), на бло гу „Raf tul cu idei” („По ли ца за иде
је”), 15. јун 2014.

12 Aдријан Maжуру (исто ри чар, но ви нар), „Ce vor kha za rii?” („Шта же ле 
Ха за ри?”), у ли сту Co ti di a nul, 21. но вем бар 2011.

13 Mилорад Па вић, Pe i saj pic tat în ce ai, пре вод Ма ри ја на Ште фа не ску, хро
но ло шки по да ци о пи сцу Јо ван Ра дин, Уни верс, Бу ку решт 2000, 326.
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тра ди ци ју, у окви ру би бли о те ке „Тре ћа Евро па” се ри је „Про за Цен
трал не и Ис точ не Евро пе”, са фи нан сиј ском по др шком фон да ци
је Про Хел ве ти ка (Pro Hel ve ti ca), што је био знак да Па вић по чи ње 
да ула зи у кул тур ни ми ље ру мун ских из да ва ча.

Ин вен ти ван на пла ну фор ме, Па вић чи ни да се осе ћа те као 
ау тор за јед но са њим. Ствар ност и они рич ко, про шлост и са да шњост 
се спа ја ју кроз исто ри ју при че о све ци ма и ис ку ше њи ма зла. Глав
ни ју нак је град Бе о град, ко ји об у хва та све оста ло, сво јом ар хи тек
ту ром, ули ца ма и со ка ци ма, град ским тр го ви ма. И све њих ко ји се 
ра чва ју чи та те хо ри зон тал но или вер ти кал но. Ро ман ре бус пред
ла же и мо за ич не ли ко ве. У ко нач ном рас пле ту про сто ра, чи та лац 
на ла зи свој од раз у огле да лу. Ње гов уну тра шњи жи вот по не кад 
мо же би ти опо на ша ње суд би не ли ко ва ко је де ко ди ра, про из вод 
ми ни ра ног све та на Бал ка ну. Ино ва тив на и екс пе ри мен тал на стра
те ги ја, по ку шај да се осна же књи жев не гра ни це, не мо же, ме ђу тим, 
да об у хва ти ши ру ди мен зи ју пи са ња, али ни жи вот Ми ло ра да Па
ви ћа ко ји, пре ма вла сти тим ре чи ма „не ма би о гра фи ју, већ са мо 
би бли о гра фи ју”.

Са истом до след но шћу, Ма ри ја на Ште фа не ску ће скре ну ти 
па жњу у ча со пи су România literară на по ја ву овог ро ма на, на гла ша
ва ју ћи „фан та стич ну пра во слав ну ен ци кло пе ди ју” на ко ју се пи сац 
по зи ва:

Ка рак те ри сти ка це лог ро ма неск ног оства ре ња Ми ло ра да Па
ви ћа је не го ва ње фан та стич ног ко је на зи ва мо фан та стич но пра во
слав но ен ци кло пе диј ско. Ов де ве ру је мо да би смо срп ског пи сца 
Ми ло ра да Па ви ћа мо гли упо ре ди ти са ру мун ским ау то ром и ро ма
но пи сцем Мир чом Ели ја де ом. (...) У дру гом ро ма ну, Пре део сли кан 
ча јем (Про све та, Бе о град 1988), Ми ло рад Па вић, ау тор фе но ме
нал ног ро ма на Ха зар ски реч ник (ро ман се по ја вио у Бе о гра ду 1984. 
го ди не и по знат је у све ту пре ко пре во да на 60 је зи ка, из ме ђу оста
лих на ру мун ски) пред ла же чи та ње та ко што гра ди при чу кроз 
ко ју де ман ту је ла жне вред но сти дру штва. (...) Ако ро ман Ха зар ски 
реч ник Ми ло ра да Па ви ћа да је осе ћај упо зо ре ња ма лим на ро ди ма 
ко ји су се на шли под при ти ском ве ли ких иде о ло ги ја, књи га Пре део 
сли кан ча јем ну ди атри бут „еко ло шког ро ма на” са на зна ком на „вер
ти кал но”, у од но су на на ра тив ни про стор ко ји се оку пља у ду ху 
јед ног ко да са ко јим су ру мун ски чи та о ци до не кле упо зна ти.14

Мно го по хвал ни је ре цен зи је ро ма на на ла зи мо у вир ту ел ном 
про сто ру, по вебстра ни ца ма или по лич ним бло го ви ма ко је су 

14 Maријана Ште фа не ску, „Ver ti ca la 2” („Вер ти ка ла 2”), у ча со пи су România 
literară, бр. 12, 2000.
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кре и ра ли ау то ри из Ре пу бли ке Мол да ви је. То је, на при мер, слу чај 
пе сни ки ње и спи са те љи це Aне Ма ри је Пил кин (Аnа Ma ria Pil chin), 
ко ја је да ла истин ску сли ку на ра тив них тех ни ка ко је је Па вић ко
ри стио овом ро ма ну:

Ми ло рад Па вић, срп ски ау тор, го во рио је да је био је дан од нај
не чи та ни јих пи са ца у сво јој зе мљи све до 1984. го ди не, на кон че га је 
по стао нај чи та ни ји... Овај пи сац не до вољ но чи тан, а по том де таљ но 
иш чи тан... умро је по след њег да на ове је се ни. Ја не же лим да мо је 
ре чи зву че као не кро лог, да огла ша ва ју чи ту љу, са мо имам још 
јед ну при ли ку да ка жем да по сто ји уз бу дљи ва књи га ко ја ме је 
за у ста ви ла у јур ња ви овог по тро шач ког вре ме на. Ро ма ном Пре део 
сли кан ча јем ау тор пред ла же но ви ро манукр ште ни цу ко ји ин три
ги ра бро јем раз ли чи тих мо гућ но сти чи та ња. Тех ни ка ко ју је иза брао 
Па вић при род но нас на во ди да по ми сли мо на Кор та за ро ве Шко
ли це, али за па њу је нас лич ним сти лом, јер је он истин ски ау тор 
Ис точ не Евро пе ко ји не мо же да из бег не спе ци фи чан бал кан ски тренд 
са мо о ма ло ва жа ва ња и ми ни ма ли зо ва ња се бе. Хи пер ли те ра ту ра је 
оно у шта мо же мо ура чу на ти ова кав жа нр. Па вић је ве о ма ин вен
ти ван на пла ну фор ме, али има хра бро сти да про гу ра ре цепт до 
отво ре ног пи са ња. Јед но је си гур но, про жи ве ће те ве жбу мо за и ка, 
фрак ту ри зма, чи та ње и по нов но иш чи та ва ње сла га ли це. Но ше ни 
сте кроз ули це пу не ми сте ри о зних тај ни, љу бав них при ча, ра ста
на ка и са ста на ка. (...) Па ви ће ва књи га је отво ре ни пост мо дер ни 
ин тер ак тив ни ро ман. То је ра фи ни ра на књи га на ме ње на ода бра ном 
чи та о цу. (...) Ра зин сли ка пеј за же уз по моћ цр ног воћ ног ча ја по ме
ша ног са бле до ро зе на ран џа стим ча јем, а на то до да је мо још и јар ко 
цр ве ни хи би скус и там но љу би ча сти изоп и ка ми ли цу и мно ге дру
ге вр сте ча је ва. Пре део сли кан ча јем је бал кан ска зо на осли ка на ен
гле ским, ки не ским, ру ским, ло кал ним ча јем (оним од тра ва) и пред
ста вља ме ша ви ну и су срет ци ви ли за ци ја.15

Ко мен та ри су при сут ни и на фо ру му, ме ђу стра стве ним чи тао
ци ма ко ји ка сни је от кри ва ју Па ви ћа. Ево јед ног од лом ка по во дом 
чи та ња овог ро ма на:

Као ко нач ни суд на кра ју... Мо гу са мо да ка жем да је то јед на 
од нај у спе шни јих књи га од свих ко је сам ус пео да про чи там. Са мо 
јед на упо ре ди ва са овом (стро го у сми слу вред но сти) па да ми на 

15 Mарија Пил кин, „Pe i saj pic tat în ce ai sau ro man ca reu. Li te ra tu ra noastră cea 
de toți Bal ca nii” („Пре део сли кан ча јем или ро ман укр ште ни ца. На ша на су шна 
бал кан ска књи жев ност”), сајт: www.po e zie.ro /in dex.ph /es say/13925591/in dex.html, 
25. I 2010.
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па мет, а то je Љо син Рат за крај све та. Књи га је за и ста вред на чи
та ња. Ако мо же те да је про на ђе те, по ку шај те да је про чи та те. По
себ но ако жу ди те за ег зо тич ном про зом, ма гиј ским ре а ли змом и 
слич ним ства ри ма.16

„Уну тра шња стра на ве тра или ро ман о Хе ри и Ле ан дру”  
– ро ман пе шча ник

Тре ћи ро ман, Уну тра шња стра на ве тра или ро ман о Хе ри и 
Ле ан дру17, ро ман пе шча ник, об ја вљен је на кон не ко ли ко го ди на у 
из да вач кој ку ћи „Па ра ле ла 45”. Па вић је пи сац чи је књи ге, чи ни 
се, при ча ју исту при чу из раз ли чи тих пер спек ти ва. У овом ро ма ну 
ау тор пру жа је дин стве ну и ма гич ну љу бав ну при чу на не по гре шив 
на чин – љу бав ни пар из гле да као је ди ни об лик људ ског ис пу ње ња, 
као циљ али и услов, ду ал ност као су шти на по сто ја ња, про жет 
тра гич ном људ ском суд би ном. У без вре ме ној ле ген ди, дво је за
љу бље них, ба че ни слу чај но у свет, јед но у Бе о град два де се тих и 
три де се тих го ди на ХХ ве ка, дру го у ју го и сточ ну Евро пу у осам
на е стом ве ку, пр ко се ћи вре ме ну, по дру гљи во пре ска чу пре ко ве
ко ва да би се мо гли су сре сти и би ти за јед но у смр ти упра во усред 
при по ве да ња. Па ви ћев ма ни ри зам је тек сту ал не при ро де. Он је 
ап со лут ни сти ли ста ко ји не гу је ме та фо ре ко је се гра на ју, би зар не, 
син так сич ке струк ту ре ко је ми ни ра ју ло ги чан след пер цеп ци је. 
Па вић је те жак за чи та ње и зах те ва јед нак на пор у ре кон струк ци ји 
иде ја. Уну тра шња стра на ве тра је окулт ни ро ман ко ји при бе га ва 
сред стви ма па лимп се ста.

На жа лост, ро ман ни је ужи вао аде кват ну про мо ци ју у књи жев
ној штам пи, али то ни је спре чи ло Па ви ће ве чи та о це да из ра зе сво је 
ста во ве, про це не и да ју вред но сне су до ве на бло го ви ма и лич ним 
сај то ви ма, те по де ле са на ма ра дост чи та ња: „То је јед на од нај леп
ших књи га ко је сам про чи та ла. Да, у по след ње вре ме сам има ла 
ве ли ку сре ћу... Са не ким пи сци ма за и ста не мо же те по гре ши ти!”18

„По след ња љу бав у Ца ри гра ду. При руч ник за га та ње”  
– ро ман та рот

Го ди не 2006. исти из да вач, „Па ра ле ла 45”, у пре во ду истог 
пре во ди о ца ко ји пот пи су је „ин те гра лу Па вић”, об ја вљу је ро ман 

16 Aлександру Га вриш, „Pe i saj pic tat în ce ai”, сајт: ale xan dru ga vris.blog spot.
com/2010/01/pe i sajpic tatince ai.html, 28. I 2010.

17 Ми ло рад Па вић, Par tea lăuntrică a vîntului sau ro man de spre He ro și 
Le an dru, пре вод Ма ри ја на Ште фа не ску, би бли о те ка „Прок си ма”, Па ра ле ла 45, 
Бу ку решт 2003, 146.

18 Сајт: httpss:// fe e ria.wor dpress.com /.../par teala un tri caavan tu luimi lo radpa vic.
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По след ња љу бав у Ца ри гра ду. При руч ник за га та ње19, ин спи ри сан 
сим бо ли ма та рот ка ра та, а па ко ва ње од 22 кар те сто ји као до да так 
уз књи гу. Ро ман пред ла же езо те рич но ту ма че ње та ро та ко је пред
ви ђа не бу дућ ност већ про шлост, кроз аван ту ре ње го вих ли ко ва 
ко је се де ша ва ју ван вре ме на. Књи га је при ча о љу ба ви и смр ти, 
ра ту и жи во ту кроз при зму сим бо лич не игре та рот кар та ма. Рад ња 
ро ма на од ви ја се на те ри то ри ји без кар те, у про сто ру и вре ме ну 
где фик ци ја не по зна је гра ни це, где се ствар ност и они рич ко пре
пли ћу све до иден ти фи ка ци је. Ка ко на ерот ском пла ну, та ко и на 
лир ском, чи та лац Па ви ће во при по ве да ње мо же до ве сти у склад са 
соп стве ним по сто ја њем, та рот кар те при ло же не на кра ју књи ге 
олак ша ва ју тран спа рент но чи та ње.

Овај Па ви ћев ро ман је ужи вао ве ћу па жњу књи жев не штам пе. 
Да кле, по сто ји по хвал на хро ни ка на ра чун овог ро ма на у књи жев
ном ча со пи су Su pli ment de cultură, ко ји је пот пи са ла но ви нар ка 
АнаМариjа Онисеj (AnaMa ria Oni sei):

Шарм Ми ло ра да Па ви ћа не до но си ни шта што сте до са да 
про чи та ли. Ори ги нал ност, пост мо дер ни зам и екс пе ри мент су три 
основ не ка рак те ри сти ке ње го вих ро ма на. Је дан је у об ли ку реч ни
ка, дру ги у фор ми пе шча ни ка, сле де ћи је ро манре бус и на кра ју 
ро манта рот – по зи ва ју се на лич ност и фик ци ју без гра ни ца. Па вић 
оправ да ва екс цен трич ност у очи ма чи та о ца кроз при че о тра ди ци ји 
(од Гр ка до Ше хе ре за де, све има ју траг ма ги је), вра ћа ју ћи се на пр во
бит не вред но сти на ро да. (...) Суп тил ни је и овог пу та из пер спек ти ве 
те ме као што је љу бав (под текст му шке, до ми на ци ја му шкар ца над 
же на ма и на кра ју емо тив на еман ци па ци ја), не дав но об ја вље на 
књи га По след ња љу бав у Ца ри гра ду. При руч ник за га та ње има у 
при ло гу при че та рот кар те „за осо бе оба по ла”. (...) С оне стра не 
уку са па су са на пи са них про роч ким је зи ком и ми сли о му шкожен
ским од но си ма у све ми ру, ро ман се мо же по сма тра ти као по ла зна 
тач ка за до ку мен та ци ју.20

Спи са те љи ца и но ви нар ка Маг да ле на Ко лом бет (Mag da le na 
Co lom bet) у кул тур ном кут ку ча со пи са Co ti di a nul пот пи са ла је 
за ни мљи ву хро ни ку овог ро ма на у кон тра стив ном кљу чу екс пе
ри мен та са та рот кар та ма за игру, раз ви је ног од стра не дру гих 
пи са ца као што су Ита ло Кал ви но, Ху лио Кор та зар и ру мун ски 
пи сац Ште фан Агопиjан (Ște fan Ago pian):

19 Mилорад Па вић, Ul ti ma iu bi re la Țari grad, Îndreptar pen tru ghi cit, пре вод 
Maријана Ште фа не ску, би бли о те ка „Без гра нич на фик ци ја”, Па ра ле ла 45, Бу ку
решт 2006, 192.

20 Aна Ма ри ја Они сеј, „Îndreptar post mo dern de ghi cit” („Пост мо дер ни 
при руч ник за га та ње”), у ча со пи су Su pli ment de cultură, бр. 103, 18. XI 2006.
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Па ви ће ва нај но ви ја књи га, По след ња љу бав у Ца ри гра ду. При
руч ник за га та ње, да ле ко је од то га да мо же да вас раз о ча ра, мо жда 
ће вас пре за ин три ги ра ти и пра ти ти по бро ју мо гу ћих чи та ња. Па
ви ће ви екс пе ри мен ти из гле да ју мно го бо ље не го што се чи ни. То је 
без сум ње истин ска ли те ра ту ра. Хи пер ли те ра ту ра, ако хо ће те, али 
пре све га ли те ра ту ра. По след ња љу бав у Ца ри гра ду из гле да као ком
би на ци ја Ита ла Кал ви на, Ху ли ја Кор та за ра и Ште фа на Аго пи ја на. 
И Кал ви но се игра та ро том, а Аго пи јан пи ше ско ро на исти на чин: 
вр ло кон цен три са но, ли рич но, екс трем но „умет нич ки”. Из ве сна фа
сци на ци ја исто ри јом, скло ност ка   не ја сним епи зо да ма и/или мар ги
на ли је исто ри је је оно што је за јед нич ко Па ви ћу и Агопиjану. Ако сте 
про чи та ли Агопиjана и ако вам се до пао, Па вић ће вам се сви де ти 
још ви ше. Ако ни сте уоп ште про чи та ли Агопиjана, дај те се би шан
су. Ни је ла ко шти во, али то је си гур но је дан од нај ва жни јих ру мун
ских пи са ца, по мом ми шље њу. Ако сте про чи та ли Агопиjана и 
ни је вам се до пао, ипак по сто ји шан са да вам се до пад не Па вић, јер 
је он вр ло ин вен ти ван пи сац на пла ну фор ме и ту му не ма прем ца.21 

У дру гом кри тич ком пре гле ду Адри ја на Ђо неа (Adri a na Gio
nea) је за бе ле жи ла на пор та лу из да вач ких но ви на по ја ву овог ро
ма на ко ји је ин спи ри сан сим бо ли ма та рот ка ра та на во де ћи да 
„Ми ло рад Па вић пи ше ро ма не ко је тре ба чи та ти а не пре при ча ва
ти. Нит де ша ва ња се од ви ја ка да се ’ли ко ви’ ко ји до ла зе из све та 
та ро та из но ва ме ша ју на зах тев про та го ни ста ко ји ће увек тра жи ти 
дру га зна че ња бу дућ но сти ство ре не по на ло гу про роч ких књи га. 
Ро ман има све еле мен те са вр ше ног шти ва: та лен то ва ног пи сца, 
ми сте ри о зне пор тре те, зна чај не до га ђа је, раз у ме ва ње при че ко је 
је од ло же но до ис хо да, по ме ша но у ори ги нал ном на ра ти ву”.22

По ја ва ро ма на ће по ста ти и но ви нар ски пред текст ко ји се 
од но си на дра му Ср ба и на рат ко ји им је за пе ча тио суд би ну:

По след ња љу бав у Ца ри гра ду пра ти при чу по ро ди це рат ни ка 
из Тр ста ко ја жи ви у На по ле о но вом цар ству. Сли ко ви ти ли ко ви 
има ју за бра ње не љу ба ви у раз ли чи тим вре ме ни ма и епо ха ма. Ау тор 
отва ра свет про жет ми сте ри о зним де та љи ма и езо те рич ним су ге
сти ја ма, ау тор де ли свет на го спо да ре и ро бо ве или му шкар це и 
же не ко ји су ухва ће ни у хе ге мо ни стич кој бор би по ло ва у ко јој је 
љу бав нај че шће жр тво ва на.23 

21 Maгдалена Ко лом бет, „Ul ti ma iu bi re la Țari grad. Îndreptar pen tru ghi cit” 
у ли сту Co ti di a nul, 25. VII 2006. 

22 Aдријана Ђо неа, „Ul ti ma iu bi re la Țari grad”, tow npor tal.ro/car ti/pa ge/54/
adri a nage o nea/mi lo radpa vicul ti maiu bi rela  ta ri grad/.

23 Адри ја на Ђо неа, „Cărțile de ta rot și de sti nul sârbilor” („Та рот кар те и 
суд би на Ср ба”), у ли сту Eve ni men tul zi lei, 8. VI II 2006.
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„Зве зда ни плашт. Астро ло шки во дич за не у пу ће не”  
– ро ман puz zle

Пе ти ро ман, Зве зда ни плашт. Астро ло шки во дич за не у пу ће
не24, по ја вљу је се у нај пре сти жни јој из да вач кој ку ћи у Ру му ни ји 
– „Ху ма ни тас” – 2008. го ди не у пре во ду истог пре во ди о ца и до жи
вља ва зна чај ну про мо ци ју ка ко у пи са ној штам пи, та ко и у вир ту
ел ном књи жев ном об ли ку у ви ду хро ни ка, ре цен зи ја или јед но став
них ко мен та ра.

 Освр ну ће мо се са мо на не ке од њих: Кри сти јан Алек сан дру 
(Cri stian Ale xan dru), пе сник, есе ји ста и исто ри чар по ста вио је пре
ко 200 ре цен зи ја на пор та лу Bo o ki se a la/Сри ца ње (пр ви ру мун ски 
пор тал на ме њен ис кљу чи во про мо ци ји књи га у елек трон ској фор
ми) и не што од по ме ну тих кри тич ких освр та по све ће но је упра во 
Па ви ћу, „зна чај ном пи сцу ју го и сточ не европ ске књи жев но сти”. У 
јед ној ре цен зи ји по ста вље ној 8. XI 2012. ко ја се од но си на ро ман 
Зве зда ни плашт. Астро ло шки во дич за не у пу ће не, по ме ну ти кри
ти чар про це њу је да је реч о ро ма ну „сна жне они рич ке сна ге и сто
га пу ном илу зи ја”, те је у овом слу ча ју сан цен трал на те ма. Сма тра 
да је ро ман на пи сан „у ви ду упо зо ре ња, пун по ле та”, бу ду ћи да је 
реч о „ком би на ци ји пси хо ло шког, фи ло зоф ског, исто риј ског и де
тек тив ског ро ма на”.

Но ви нар Раз ван Ми хај На ста се (Răzvan Mi hai Năstase) об ја
вио је у књи жев ном ча со пи су Con tra fort, у ру бри ци „Хро ни ка пре
во ди о ца” суп тил ну и обим ну ре цен зи ју ро ма на под су ге стив ним 
на сло вом „Љу бав за пи са на у зве зда ма”. У уво ду свог члан ка до но
си ре ле вант не ко мен та ре ко ји се од но се на те шко ће у чи ну пре во ђе
ња, по себ но ка да је у пи та њу Па вић. Сва ка ње го ва књи га пред ста
вља „не ве ро ва тан из да вач ки до га ђај”, а сва ки ро ман „пред ста ву, 
пра ву књи жев ну по сла сти цу ви со ког ран га”. У на став ку ау тор да је 
про це ну књи жев ног дис кур са ко ји Па вић ко ри сти:

Књи га ко ја ни је из у зе так од фор мал не би зар но сти на ко ју смо 
на ви кли, ни ти од пи са ња – сла га ли це ко је је пу но за го нет ки и сми
сла. (...) Књи га Ми ло ра да Па ви ћа је ро манпред мет ко ји се чи та у 
ми ру, ле жер но и са ужи ва њем. Не рет ко фра зе, од лом ке и це ла по
гла вља тре ба по но во про чи та ти. Али иза на ра тив не сла га ли це ко ја 
ин три ги ра и мо ти ви ше чи та лац се укљу чу је у де ши фро ва ње скри ве
них по ру ка, иза по ли тич ке ви ру лент но сти ан тиНА ТО и ан тиЗа
па да, иза уза стоп них ка рак те ри сти ка свих 12 зна ко ва, осо би на ко је 

24 Mилорад Па вић, Man tia de ste le. Ghid astro lo gic de ghi cit, пре вод Maријана 
Ште фа не ску, би бли о те ка „Де ни си на по ли ца”, Ху ма ни тас, Бу ку решт 2008, 176.
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не ће те ниг де на ћи, уве ра вам вас да књи га по се ду је са вр ше ну стил
ску вред ност. Под зве зда ним пла штом ле же ми ни ја тур ни дра гу љи.25

У ча со пи су Su pli ment de cultură књи жев на кри ти чар ка Ро ди
ка Гри го ре (Ro di ca Gri go re) об ја ви ла је из у зет но до бро до ку мен
то ва ну и ар гу мен то ва ну хро ни ку о Па ви ће вом ро ма ну ко ју је илу
стра тив но на зва ла „Астро ло шки во дич за ама те ре пост мо дер не 
књи жев но сти”, упу ћу ју ћи за пра во на де таљ ну ана ли зу свих Па
ви ће вих де ла ко ја су „су штин ски пост мо дер на за Ис точ ну Евро пу”, 
или има ју ћи у ви ду „ау то ра ко ји је до вео хи пер тек сту ал ност до 
крај њих по сле ди ца”. Ау тор ка овог члан ка од са мог по чет ка у ни
јан са ма на во ди иде је пост мо дер ни зма, она ко ка ко је овај пра вац 
схва ћен и прак ти ко ван на За па ду: „... ако је, као што зна мо, јед на 
од нај ва жни јих од ли ка пост мо дер не књи жев но сти од би ја ње да 
пре у зме ја сну по зи ци ју иде о ло шки де фи ни са ну..., Па ви ће во при
по ве да ње не ста вља то ли ко ак це нат на ово од би ја ње би ло ка кве 
иде о ло ги је ко ли ко на ње но тре ти ра ње у иро нич носар ка стич ном 
кљу чу. Улог овог де ла је зна чај на исто риј ска исти на, из ве шта ва ње 
о про шлим до га ђа ји ма, по себ но кад је реч о ис ку ству и исто риј ској 
ре ал но сти, а кон кре ти зо ва ње на ни воу прак ти ко ва ња та ко необич
не фик ци је ко ју по де ша ва срп ски пи сац шо ки ра у пр вом ре ду на 
пла ну фор ме.”

На чин пи са ња овог ау то ра по ка зао се као су штин ски не ми
ме тич ки, из у зи ма ју ћи хро но ло шке аспек те ње го вог тек ста, као и 
оне ко ји се од но се на узроч нопо сле дич не од но се. А ову ствар реа
ли зу је пи сац уз по моћ нео че ки ва ног то ка стра те ги ја – од лич но 
аси ми ло ва них! – књи шки фан та стич них. Срп ски књи жев ни кри
ти ча ри су го во ри ли, у овом слу ча ју, о истин ском „пост мо дер ни зо
ва њу фан та стич ног”, по ла зе ћи од они рич ких ефе ка та ко је пи сац у 
ди ску си ји зна ка ко да упо тре би на из ван ре дан на чин. (...) Пи сац 
струк ту ри ше нео че ки ван ди ја лог са чи та о цем и исто вре ме но ства
ра упра во ону вр сту чи та о цатвор ца ка кав је по тре бан тек сту. На 
тај на чин, мно штво сми сла и зна че ња по ста је зна чај но обе леж је Па
ви ће вог ро ма на, „во дич” или „астро ло шка прет по став ка”, до ка зу
ју ћи се та ко као ве о ма ефи ка сан во дич за стра стве не чи та о це скло
не суп тил ним књи жев ним ком пли ко ва ним игра ма; пост мо дер ним 
и не са мо њи ма.26

25 Раз ван Ми хај На ста се, „Iu bi rea scrisă în ste le (Mi lo rad Pa vić, Man tia de 
ste le. Ghid astro lo gic de ghi cit)”, у ча со пи су Con tra fort, бр. 4 (162), април 2008.

26 Ро ди ка Гри го ре, „Ghid astro lo gic pen tru ama to rii de literatură 
postmodernă”, у ча со пи су Cul tu ra literară, бр. 94, 7. X 2010. 
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„Зве зда ни плашт. Астро ло шки при руч ник за не у пу ће не”  
– дра ма ти зо ва ни ро ман

Го ди не 2010. на сце ни Ма лог по зо ри шта у Бу ку ре шту из ве
де на је пред ста ва на осно ву ро ма на Зве зда ни плашт. Астро ло шки 
при руч ник за не у пу ће не са из ме ње ним под на сло вом, од но сно са 
си но ни мом за при руч ник у под на сло ву у од но су на ро ман (Астро
ло шки во дич за не у пу ће не). Дра ма ти за ци ју, ре жи ју и му зич ку 
илу стра ци ју пот пи са ли су ре жи сер ка Но на Чо ба ну (No na Ci o ba nu), 
а ко сти ме је осми сли ла чу ве на мод на ди зај нер ка Дој на Ле вин ца 
(Do i na Le vint za). Иа ко је од и гра но све га не ко ли ко пред ста ва, из 
објек тив них раз ло га утвр ђе них ди стри бу ци јом, по зо ри шни ко мад 
је про пра ћен са не ко ли ко по зо ри шних хро ни ка, али углав ном кон
тра дик тор них, што је знак да је Па вић остао кон тро верз ни пи сац. 
У том кон тек сту, из дво ји ли смо два ми шље ња. По зо ри шна кри ти
чар ка Иле а на Лу ка ћиу (Ile a na Lu ca ciu) по ста ви ла је на свој лич ни 
блог не га тив ну кри ти ку под на зи вом „Зве зда ни плашт. Астро ло
шки при руч ник за не у пу ће не – жа ло сни спек такл”. Ау тор ка сма тра 
да Ми ло рад Па вић као „углед на лич ност срп ске кул ту ре” за слу
жу је да бу де „чи тљи ви ји” и да је не у спех по зо ри шне пред ста ве 
ис кљу чи во кри ви ца ви зи је ко ју је имао ре ди тељ ко ји је „же лео оби
ље ме та фо ра, сим бо ла, ко је од ре ђу ју про зу овог срп ског ау то ра, 
али је по зо ри шна ви зу е ли за ци ја збу њу ју ћа за гле да о ца ко ји оче
ку је пре нос јед не ко хе рент не, по кре тач ке по ру ке”.27

Ни је, ме ђу тим, истог ми шље ња по зо ри шна кри ти чар ка Ма ри
на Ро ман (Ma ri na Ro man), ко ја у хро ни ци „Зве зда ни плашт. Астро
ло шки при руч ник за га та ње – ле па пред ста ва”, на кон пре ми је ре 
22. апри ла 2010. го ди не, да је по хвал не оце не за он лајн по зо ри шни 
ча со пис Yorick.ro, не са мо на адре су дра ма ти зо ва ног Па ви ће вог 
тек ста: „Ерос и Та на тос, рај и па као, сан и ствар ност” (...) „ро ман 
ко ји вре ди по но во про чи та ти”, „фи ло зоф ска по е ма са не ли не ар ним 
при сту пом и го то во ин тер ак тив но пи са ње”, им пре си о ни ра „ја сно
ћом ко јом Но на Чо ба ну се че текст и на чи ном на ко ји је ус пе ла да 
за др жи по е зи ју и ми сте ри ју”.28

27 Иле а на Лу ка ћиу, „Man tia de ste le. Îndrumar astro lo gic pen tru ghi citun 
spec ta col la men ta bil la Te a trul Mic”, ile a na lu ca ciu.blog spot.com/.../man tiadeste le
in dru marin dru mar.html/, 3. VII 2010.

28 Maрина Ро ман, „Man tia de ste le. Îndrumar astro lo gic pen tru ghi citun spec
ta col fru mos”, у по зо ри шном он лајн ча со пи су Yorick.ro, ru bri ca/cro ni ca/spe cial, 
бр. 24, 3. V 2010.
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„Дру го те ло” – ро ман ду ше

По след њи ро ман Ми ло ра да Па ви ћа пре ве ден на ру мун ски 
је зик је Дру го те ло.29 По ја вљу је се у из да њу из да вач ке ку ће „Па
ра ле ла 45” у Бу ку ре шту 2009. го ди не у пре во ду Ма ри ја не Ште фа
не ску, ко јој је уру че на (ко нач но) На гра да за пре вод ко ју до де љу је 
Са вез књи жев ни ка Ру му ни је. Од је ци ро ма на су, ме ђу тим, скром
ни, ка ко у пи са ној штам пи, та ко и у вир ту ел ном об ли ку, у фор ми 
мар ке ра за књи ге, те се та ко „ин те гра ла Па вић” за вр ша ва го то во 
у ано ним но сти. Не ду го по том, Па вић ће се пре се ли ти у веч ност, 
не пра вед но и бол но за бо ра вљен.

Па ра лел на чи та ња

Не мо же мо исто ре ћи за ре цеп ци ју Па ви ће вих де ла у ака дем
ском све ту, у ко јем су се стал но по ја вљи ва ле сту ди је30, члан ци31, 
на уч ни ра до ви32, ис тра жи вач ки про јек ти, пре да ва ња и уни вер зи
тет ски кур се ви у књи жев ним ча со пи си ма и спе ци ја ли зо ва ним 
пре да ва њи ма. Павићeво де ло би ло је и оба ве зно гра ди во у про
гра му за ма стер и док тор ске сту ди је, чак и пред мет док тор ских 
те за у ко ји ма су об ра ђи ва не пред ло же не те ме ко је се од но се на 
не ис црп но Па ви ће во ства ра ла штво.

 Обра ти ће мо па жњу на кон зи стент ну сту ди ју Ba roc post mo
dern în ope ra lui Mi lo rad Pa vić ко ју је ела бо ри ра ла про фе сор ка 
Кар мен Да ра буш33 (Car men Dărăbuș), а од но си се на на ра тив ну 
струк ту ру пи шче вог де ла из пер спек ти ве пост мо дер ног ба ро ка. 
Сту ди ја са др жи че ти ри есе ја: „Реч и кон струк ци ја”, „Око из мре же 
ре чи”, „Езо те ри зам из ла ска из об ли ка” и „У фан та стич ном до ди ру”, 

29 Mилорад Па вић, Celălalt trup, пре вод Ма ри ја на Ште фа не ску, би бли о
те ка „Фик ци ја без гра ни ца”, Па ра ле ла 45, Бу ку решт 2009, 256. 

30 Oc ta via Ne del ku, Mi lo rad Pa vić și sin dro mul ale xan drin, у то му Ipo sta ze 
(post)mo der ni ste în li te ra tu ri le sârbă și croată, Edi tu ra Universității, Bu cu rești  2009, 
189–209; Car men Dărăbuș, Ba roc post mo dern în ope ra lui Mi lo rad Pa vić, у то му În 
lu mea exiugoslavă, ed. Ri so print, Cluj –Na po ca 2014, 13–49; La u rențiu  Malomfălean, 
Ima gi na rul oni ric hyper mo dern. Vi sul în li te ra tu re pe ri o a dei 1968–2001, Uni ver si
ta tea „Ba beșBo lyai ”, Cluj –Na po ca, 2010; Co smin Perța, Li te ra tu ra fantastică, Uni
ver si ta tea din Bu cu rești , 2013.

31 Io a na Zir ra, „A bal kan mil le na rian hobbyhor se of ta les: Mi lo rad Pa vić’s 
star ca pe. An astro lo gic gu i de for ama te urs. – A sta ging (abs)tract”, у ча со пи су Uni
ver sity of Buc ha rest Re vi ew, vol. I, nr. 2 (new se ri es), 2011, p.75–83; Lu cia Si mo na 
Di ne scu, „Hyper tex tul: text în text...în text...în text...”, у ча со пи су Me ta li te ra tu ra, 
го ди на XI, бр. 3–4 (27), Ки ши њев 2011, 87–101. 

32 Car men Dărăbuș, „Mi lo rad Pa vić, ’Man tia de ste le’ – Lu mea ca ’păpușă 
rusească’”, Bu le tin științific, fa sci cu la Fi lo lo gie, se ria A, vol. XIX, Uni ver si ta tea de 
Nord, Ba ia Ma re 2010, 141–151.

33 C. Dărăbuș, нав. де ло. 
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у ко ји ма су је дан за дру гим ана ли зи ра ни ро ма ни Уну тра шња 
стра на ве тра, Зве зда ни плашт, Дру го те ло и Пре део сли кан ча јем, 
а у ко јој ау тор ка ис ти че чи ње ни цу да „пост мо дер ни зам Па ви ћа 
ни је књи шког по ре кла, већ има мно го ду бље ко ре не у про ла зном 
али про теј ски не у хва тљи вом ба ро ку” ко ји се за сни ва на „ре ак туа
ли зо ва ном над ре а ли зму” и да ње го во фан та стич но „до би ја но во 
зна че ње кроз јед ну де зин хи би ци ју у од но су на кла сич но при по
ве да ње”.

Ин тер ак тив но де ло Ми о дра га Па ви ћа, без об зи ра на број пре
во да, на ме ње но је ра фи ни ра ним чи та о ци ма ко ји ужи ва ју у из вор ној, 
чи стој књи жев но сти, ко ји ма ће тре ба ти до ста го ди на да про на ђу 
из лаз из ла ви рин та, али без ко јих би свет ска књи жев ност с кра ја 
XX ве ка би ла мно го си ро ма шни ја. 




