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срп ске књи жев но сти. Реч је о ње го вом ду бо ком уве ре њу да се срп ска 
ме ди е ви сти ка не би сме ла одва ја ти од бо го сло вља, ко је јој је из во ри ште 
и да – ка ко сма тра и Рад ми ла Ма рин ко вић – ,,са мо те о лог, ве о ма обра зо
ван те о лог, мо же об ја сни ти ста ри текст у свој ње го вој ду би ни .ˮ Бу ду ћи 
да је Да ни јел Дој чи но вић, по ред сту ди ја фи ло ло ги је, по ха ђао и сту ди је 
оп ште те о ло ги је, чи та о ци ове књи ге су са свим си гур но на до бит ку. Јер, 
иа ко њен на слов од ра жа ва не моћ ау то ра, оп ште ме сто сред њо ве ков не 
књи жев но сти, ме ђу ње ним ко ри ца ма за бе ле же но је мно го то га но вог, и 
до вр ше но мно го то га дав но за по че тог.

На та ша ПО ЛО ВИ НА

ЛА ВИ РИН ТИ ЦР ВЕ НИХ ЛИ НИ ЈА

Ду шан Жив ко вић, Отво ре ни ла ви рин ти: Еко и Па вић, Фи лум, Кра гу је вац 
2016

У не дав но об ја вље ној књи зи Ми ли во ја Па вло ви ћа Ве нац од тр ња 
за Да ни ла Ки ша (2016) мо же се про чи та ти спи сак мо но граф ских пу бли
ка ци ја на срп ском је зи ку о Да ни лу Ки шу. Ра чу на ју ћи и са му књи гу у 
ко јој је спи сак, то је број ка од 32 на сло ва. На сај ту kha zars.com , ко ји 
пра ти ре цеп ци ју де ла Ми ло ра да Па ви ћа, за па жа се да је мо но граф ских 
пу бли ка ци ја о овом пи сцу на срп ском је зи ку укуп но осам, не ра чу на ју
ћи три књи ге ин тер вјуа, књи ге на стра ним је зи ци ма и збор ни ке ра до ва. 
Ка да на то при до да мо и две књи ге, не то ли ко афир ма тив не ка да је реч 
о Па ви ће вом ства ра ла штву (Ми ли во ја Мар ко ви ћа и Ја сми не Ах ме та гић), 
мо же мо кон ста то ва ти да је мо но гра фи ја Ду ша на Жив ко ви ћа, пре ра ђе на 
док тор ска ди сер та ци ја под на сло вом „Ти по ло шко по ре ђе ње ро ма на Ми
ло ра да Па ви ћа и Ум бер та Ека и по е тич ки и се ман тич ки аспек ти ин тер
тек сту ал но сти у ро ма ни ма ’Име ру же’ и ’Ха зар ски реч ник’”, за пра во 
је да на е ста мо но граф ска пу бли ка ци ја о Ми ло ра ду Па ви ћу. Осим што се 
број је да на ест у уни вер зал ној сим бо ли ци ве зу је за про цес ро ђе ња, мо же 
да пред ста вља и но ви по че так на кон не ке од већ за вр ше не ета пе, у овом 
слу ча ју – ре цеп циј ске. 

Књи га Ду ша на Жив ко ви ћа дра го це на је нај пре са ста но ви шта исто
ри је ре цеп ци је де ла Ми ло ра да Па ви ћа. Од по ја ве пр ве књи ге о Па ви ћу 
– Ха зар ске при зме (1991) Јо ва на Де ли ћа – па до Жив ко ви ће ве, про те кло 
је 25 го ди на. За то вре ме ре цеп циј ски ток осци ли рао је од не ра зу ме ва ња 
и ни по да шта ва ња вред но сти делâ овог пи сца, до рет ких дра го це них 
уви да ко ји су осве тља ва ли сли ку Па ви ће вог опу са (Са ва Да мја нов, Алек
сан дар Јер ков, Ала Та та рен ко, Пе тар Пи ја но вић, Јо ван Де лић, Кри сти јан 
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Олах). Отво ре ни ла ви рин ти пак пред ста вља ли би по мак у прав цу ком
па ра тив них из у ча ва ња ства ра ла штва „пр вог пи сца тре ћег ми ле ни ја”, 
ка ко га на зи ва Ра до ван По по вић, а јед на од пр вих ком па ра тив них сту
ди ја на кон Дру гог свет ског ра та упра во је Па ви ће ва ди сер та ци ја Во ји слав 
Илић и европ ско пе сни штво (1971). 

Раз у ме се, ни је Ду шан Жив ко вић пр ви за па зио да де ла Ум бер та 
Ека и Ми ло ра да Па ви ћа тре ба ана ли зи ра ти у ком па ра тив ном кон тек сту, 
али је пр ви по се гао за иза зо вом да то ме при сту пи сту ди о зни је од прет
ход ни ка. Ми о драг Ра до вић у члан ку „Ка та лог по ре ђе ња” (1992) сме шта 
Па ви ћа у низ име на од Хо ме ра и Ше хе ре за де до Ум бер та Ека, док је 
Ни ко ла Ми ло ше вић на пи сао кра ћи есеј упу ћу ју ћег на сло ва – „Па ви ће во 
отво ре но де ло” (1994) – на ко ји се у пар на вра та по зи ва и Ду шан Жив
ко вић. Ме ђу тим, у оче ки ва њу пре вас ход но ком па ра тив не сту ди је о Еку 
и Па ви ћу, чи та о ца мо же из не на ди ти нео че ки ва на кон цеп ци ја књи ге. Она 
је, на и ме, сег мен ти ра на у шест це ли на: 1. О ин тер тек сту ал но сти: 7–35; 2. 
Ти по ло шко по ре ђе ње ро ма на Ум бер та Ека и Ми ло ра да Па ви ћа: 37–160; 
3. По е тич ки и се ман тич ки аспек ти ин тер тек сту ал но сти у ро ма ну Име 
ру же Ум бер та Ека: 161–257; 4. По е тич ки и се ман тич ки аспек ти ин тер
тек сту ал но сти у ро ма ну Ха зар ски реч ник Ми ло ра да Па ви ћа: 259–367; 
5. За кљу чак: 369–407; 6. Ли те ра ту ра: 409–432.

За па жа се да је ком па ра тив ни, а ујед но и нај бо љи, ин тер пре та тив
но нај на дах ну ти ји до при нос књи ге Отво ре ни ла ви рин ти: Еко и Па вић 
– дру ги сег мент (123 стра ни це), док су тре ћи и че твр ти, ко ји укуп но 
бро је чи та вих 206 стра ни ца, за пра во по је ди нач на, за себ на по гла вља о 
ро ма ну Име ру же, тј. ро ма ну Ха зар ски реч ник, из ме ђу ко јих не ма ком
па ра тив ног ди ја ло га, осим у не ко ли ко фу сно та. Тре ћа и че твр та це ли на 
зна чај не су по пред ста вља њу ин тер тек сту ал не мре же ових два ју ро ма на 
са зна чај ним ка нон ским де ли ма свет ске књи жев но сти. Све три це ли не, 
за пра во, мо гу се на зва ти за себ ним ми никњи га ма, што је мо жда је дан 
од раз ло га за на слов књи ге у мно жи ни: Отво ре ни ла ви рин ти, а не, на 
при мер, Отво ре ни ла ви ринт. 

На кон кра ћег те о риј скоин фор ма тив ног уво да о ин тер тек сту ал но
сти, Ду шан Жив ко вић упу стио се у зах те ван иза зов ти по ло шких по ре
ђе ња го то во свих ро ма на Ум бер та Ека и Ми ло ра да Па ви ћа, чи не ћи то 
увер љи во, по дроб но и про ми шље но. Овај део књи ге ре пре зен та ти ван 
је и мо же се ис ту ри ти у пр ве бор бе не ре до ве, ка ко ка да је реч о срп ском 
пи сцу, та ко и о срп ској кул ту ри, по себ но ако има мо у ви ду да су Отво
ре ни ла ви рин ти об ја вље ни у еди ци ји „Цр ве на ли ни ја”, ко ја је, пре ма 
об ја шње њу Дра га на Бо шко ви ћа на клап ни, ин спи ра ци ју про на шла у 
Ро ма ну о Лон до ну Ми ло ша Цр њан ског, а сми сао у „ну жно сти ре де фи
ни са ња кул тур ног пеј за жа”. 

Дру ги сег мент, да кле, но си лац је основ не иде је о Ум бер ту Еку и 
Ми ло ра ду Па ви ћу, као уче сни ци ма у ства ра њу „но вог ли ка европ ске 
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књи жев но сти, ко ји су ути ца ли на кон сти ту и са ње по е ти ке пост мо дер
ни зма”. По сто ји слич ност из ме ђу Па ви ће ве бе ле три сти ке и Еко ве књи
жев но те о риј ске ми сли, те је та ко Па вић у пред го во ри ма и на по ме на ма 
на зи вао сво је ро ма не „отво ре ним де ли ма”. По зи ва ју ћи се на ау то по е
тич ке ис ка зе, али и ис тра жу ју ћи опу се пи са ца, Жив ко вић је из нео не
ко ли ко зна чај них по ре ђе ња из ме ђу Па ви ће вог есе ја „Ро ман као др жа ва” 
и Еко вог ви ђе ња ро ма на као ко смо ло шког чи на у „По сти ла ма уз ’Име 
ру же’”, за тим – Па ви ће вих ро ма на ви ђе них као гот ске ка те дра ле и сред
њо ве ков не опа ти је у Име ну ру же, Па ви ће вог По зо ри шта од хар ти је и 
Еко вог „Се ћа ња од па пи ра”. Та ко ђе, ау тор је ис та као те мат скомо тив ску 
по ве за ност Еко вих по гла вља и но ве ли стич ку струк ту ру Па ви ће вих ро
ма на, те по ли фо ну струк ту ру Ars com bi na to ria, њи хо во ин те ре со ва ње 
за ка ба ли сти ку, мо тив смр ти чи та о ца, на че ло син хро ни ци те та, по и ма ње 
ра та и ра то ва ња, те му зло чи на, за јед нич ке то по ни ме (Ца ри град и Па риз), 
раз ли чи то схва та ње Све тог Гра ла, ком пју тер ску ин те ли ген ци ју и хи
пер тек сту ал ност, за јед нич ке функ ци је они рич ких еле ме на та и у ко нач
ни ци се ман ти за ци ју бро ја 666 и су срет са ђа во лом. 

Тре ћи сег мент, о Име ну ру же, да је пре глед основ них зна чењ ских 
по ља ка да је реч о Ум бер ту Еку и ста вља те жи ште на Еков од нос пре ма 
сред њо ве ко вљу. Жив ко вић до бро под вла чи ми шље ње Але на Ру ха о то
ме да је овај ро ман пред ста вио сред њи век (из ме ђу кла сич ног пе ри о да 
и ре не сан се) као отво ре но де ло. За тим, раз ли ку је храм као езо те риј ску 
але го ри ју тај них зна ња до ступ них по све ће ни ма, те ла ви ринт као тра
га ње за зна њем, не би ли ушао у зна чењ ски ме ха ни зам за дат тра га њем 
мо на ха за дру гим де лом Ари сто те ло ве По е ти ке, за шти ће не отро вом, 
ко ја по ста је до ступ на тек од 15. ве ка, док је сам ро ман сме штен у 14. век. 
Ари сто те ло ва По е ти ка је, ис ти че ау тор, зна чај на пре крет ни ца у европ
ској кул ту ри и на го ве штај ре не сан сног ху ма ни зма и но вог ви ђе ња све
та, и сто га је она, сход но та квом ви ђе њу, по ред ко мен та ри са ња зна ча ја 
От кр о ве ња Јо ва но вог, нео пла то ни стич ког уче ња све тог Ав гу сти на, 
Дан те о вог ми стич ног уче ња, књи ге Car mi na Bu ra na, De con temp tu mun di, 
Дој ла и Бор хе са, јед но од нај при мар ни јих упо ри шта Жив ко ви ће ве ин
тер пре та ци је. 

У це ли ни о Ха зар ском реч ни ку Ду шан Жив ко вић ула зи у ети мо
ло ги ју име на глав них ли ко ва (нпр. Ко ен = све ште ник, Се васт = су ди ја 
у Ви зан ти ји) и, по ред син те зе о нај зна чај ни јим ин тер тек сту ал ним ре ла
ци ја ма са ко ји ма ро ман ра чу на, да је не ко ли ко ин те ре сант них за па жа ња 
од ко јих мо же мо по ме ну ти ба рем три: 1. Ма су ди је во са зна ње да по не кад 
це ла по ко ле ња или ста ле жи са ња ју исти сан озна ча ва исто вр сност ре
цеп ци је, кон вен ци о нал но по и ма ње све та јед не епо хе, а с дру ге стра не 
ак ти ви ра пре о бра жај ар хе тип ских слич но сти; 2. Ко ен на кон из гнан ства 
из Ду бр ов ни ка жи ви у Бе о гра ду у ха ну од 47 ода ја, а Ха зар ски реч ник 
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има 47 од ред ни ца: 3. Де чак Ма ну ил ко ји има три го ди не је уби ца јер 
де мо ни ра чу на ју на људ ску ло ги ку и ра зум. 

У За кључ ку је ре зи ми ран са др жај књи ге и ис так ну те су за слу ге 
ита ли јан ског и срп ског пи сца, са др жа не у раз от кри ва њу оп штих мо де ла 
„по ко ји ма се кон сти ту и ше исто ри ја (али и ства ра ју и ру ше ми то ви)”. 
Еко во и Па ви ће во ства ра ла штво де кла ри ше се као „део ми стич не ми
си је”, а обо ји ца исто вре ме но не гу ју соп стве ну кул ту ру, али не без „ко смо
по лит ских ви зи ја” и окре ну то сти „ци ви ли за циј ским про це си ма”. Мо жда 
би би ло ин те ре сант но да смо мо гли про чи та ти и по гла вље у ко ме би се 
ди рект но осли ка вао ди ја лог из ме ђу Име на ру же и Ха зар ског реч ни ка. 
Тај ди ја лог ла ко се до ми шља у гла ви сва ког чи та о ца Отво ре них ла ви
ри на та: у су о ча ва њу Еко вог и Па ви ће вог од но са пре ма сред њо ве ко вљу, 
отров ној Ари сто те ло вој По е ти ци и отров ном при мер ку Ха зар ског реч
ни ка, зна чењ ском оп се гу Еко ве „ру же” и, на при мер, „ру же” љу бав не 
по е зи је прин це зе Атех итд. Али то би би ле са мо не ке „пер спек ти ве 
бу ду ћих ин тер пре та ци ја Еко вог и Па ви ће вог ства ра ла штва”, ко је би смо 
до да ли Жив ко ви ће вим. 

Та ко ђе, књи га Ду ша на Жив ко ви ћа под сти цај на је и са ста но ви шта 
бу ду ћих пре и спи ти ва ња Па ви ће вог „за тво ре ног де ла”, у оном аспек ту 
у ко јем ау тор го во ри о „за тво ре но сти” Еко вог де ла. Ни је ис кљу че но да 
би и тај вид ком па ра тив не ин тер пре та ци је мо гао да пред ста вља на уч ни 
до при нос. Но, ка да све су ми ра мо, мо же мо кон ста то ва ти да је књи га Ду
ша на Жив ко ви ћа Отво ре ни ла ви рин ти: Еко и Па вић дра го це на и ин спи
ра тив на. Ука зи ва њем на „ти по ло шке” ком па ра тив не ви ди ке ау тор је 
по ста вио плат фор му за но ве иза зо ве за да те де ли ма Ека и Па ви ћа, што 
под вла чи ква ли те том за да тим кон цеп том еди ци је „Цр ве на ли ни ја”. 

Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ

АПО КА ЛИП ТИЧ КИ КАР НЕ ВАЛ ЛА СЛА  
КРАСНА ХОР КА И ЈА

Ла сло Кра сна хор каи, Са тан тан го, пре вео Зол тан Мо гу шчиј, Де ре та, 
Бе о град 2016

У ин тер вјуу по во дом пре во да ро ма на Рат и Рат и зби р ке при ча 
Уну тра Је Жи во ти ња на хр ват ски, Ла сло Кра сна хор каи је се бе ока рак
те ри сао као пи сца ду гих, „при род них” ре че ни ца ко ји је по себ но осе тљив 
на де мо не, и књи жев не и ствар не – а ипак, на ша кул тур на сре ди на га је 
пр во упо зна ла као ко сце на ри сту фил мо ва Са тан тан го и Верк мај сте
ро ве хар мо ни је, у ко јем је ду жи на ре че ни це за ме ње на ду жи ном ка дра, 




