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Б ЛОК :  Р Е Ц Е П Ц И ЈА М И ЛО РА Д А  П А ВИ Ћ А

ПЕР ЈА КОБ СЕН

„ХА ЗАР СКИ РЕЧ НИК” КАО ПО ВОД ЗА ТЕ МУ  
О ПРИ СУ СТВУ СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ  

У СКАН ДИ НА ВИ ЈИ (1960–2007)
Или за што не ћу да на пи шем рад о ре цеп ци ји  

Ми ло ра да Па ви ћа у Скан ди на ви ји

СА ЖЕ ТАК: Ау тор сма тра да се у Скан ди на ви ји не ука зу је 
до вољ но па жње срп ској (па и хр ват ској) књи жев но сти, па не ма 
мо гућ но сти да се го во ри о ре цеп ци ји у пу ном сми слу ре чи, она ко 
ка ко су Х. Р. Ја ус и В. Изер то де фи ни са ли. Опре де љу ју ћи се за 
ма ње оба ве зу ју ћи тер мин при су ство, ау тор кон ста ту је да су пре
во ди Па ви ће вих де ла до бар по вод за ши ру рас пра ву о при су ству 
срп ске књи жев но сти у Скан ди на ви ји. Са Па ви ће вим при су ством 
у Скан ди на ви ји је од срп ских пи са ца упо ре ди во са мо при су ство 
Иве Ан дри ћа као до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност. 
По сле пре во да Ха зар ског реч ни ка (1988) на швед ски, усле ди ли су 
и пре во ди на дан ски (1994), а на нор ве шки тек 2004. го ди не, што 
све до чи о то ме да Нор ве жа ни пра те срп ску књи жев ност са нај ма ње 
ажур но сти. Од Па ви ће вих књи га на швед ски су пре ве де не: За у век 
и дан ви ше (1994), Уну тра шња стра на ве тра или Ро ман о Хе ри и 
Ле ан дру (1995), а све то де ша ва ло се у те шким окол но сти ма вр ло 
оштрог ем бар га и пот пу не изо ла ци је Ср би је. Ау тор по том да је 
пре глед свих де ла срп ске (и не ких де ла хр ват ске) књи жев но сти 
ко ја су пре ве де на на дан ски, швед ски и нор ве шки. На кра ју је на
ве ден и ку ри о зи те тан по да так да је дан ски ком по зи тор Мар генс 
Кри стен сен, ин спи ри сан Ха зар ским реч ни ком, ство рио три кла
вир ске ком по зи ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: књи жев ност, пи сци, чи та о ци, пре во ђе ње, 
при су ство, ре цеп ци ја, Скан ди на ви ја.
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Угао на шег по сма тра ња и про у ча ва ња при је ма де ла Ми ло
ра да Па ви ћа по сле ди ца је не ко ли ко фак то ра ко ји су ве за ни за име 
овог срп ског пи сца. Пр во, о Па ви ћу се обич но го во ри као „нај по
зна ти јем, нај пре во ђе ни јем и нај ти ра жни јем” срп ском пи сцу у све
ту, па је при род но ви де ти да ли то за и ста од го ва ра си ту а ци ји и у 
скан ди нав ским зе мља ма: по да ци нам ка зу ју да се Ха зар ски реч ник, 
нај ре пре зен та тив ни је де ло Ми ло ра да Па ви ћа и чи та ве јед не епо хе 
срп ске књи жев но сти, по ја вио пр во у Швед ској, Ka za risk uppslag sbok1, 
а ка сни је су усле ди ли For all tid och en dag (За у век и дан ви ше)2 и 
Vin dens in si da el ler Ro ma nen om He ro och Le an der (Уну тра шња 
стра на ве тра или Ро ман о Хе ри и Ле ан дру).3 Ха зар ски реч ник је 
об ја вљен и у Дан ској, Kha zu rer nes bog4, као уо ста лом и у Нор ве шкој, 
али до ста ка сни је у од но су на Швед ску и Дан ску. Ово по ја вљи ва ње 
нај чу ве ни јег Па ви ће вог де ла у Нор ве шкој, под на зи вом Ka za re nes 
lek si kon5 – 15 и ви ше го ди на ка сни је у од но су на дру ге зе мље Скан
ди на ви је – отва ра јед но по себ но по гла вље, од но сно оста вља ме ста 
за раз ми шља ње и прет по став ке (за не ку дру гу при ли ку), јер очи
глед но је да Нор ве шка у овом слу ча ју не пра ти „та лас” пре во ђе ња 
срп ске и хр ват ске књи жев но сти као оста ле скан ди нав ске зе мље.

На слов и под на слов овог ра да из и ску ју из ве сна те о рет ска по
ја шње ња, пре све га у ве зи с пој мом ре цеп ци је. Ре цеп ци ја обич но 
би ва де фи ни са на као ин тер ак ци ја из ме ђу тек ста и чи та о ца, и ба ви 
се деј ством ко је тек сто ви (књи жев но сти и ма сов них ме ди ја) вр ше 
на чи та о це, од но сно при ма о це. Док су се ра ни је те о ри је о ме диј ској 
ре цеп ци ји за сни ва ле на про стом мо де лу ти па sti mu lu s–re spon se, 
ка сни је се уви де ло да при мље на по ру ка не од го ва ра увек по сла тој, 
тј. у пре но су по ру ке очи глед но до ла зи до ин тер фе рен ци је и мо ди
фи ка ци је са ме по ру ке, те је уве ден дво сте пен ски мо дел по ко ме 
по ру ка у пр вом ре ду сти же са мо ма њем де лу пу бли ке, тј. ели ти 
од ре ђе ног дру штва, да би се тек по том по сре до ва ла дру ги ма, че сто 
у про ме ње ном об ли ку.

Пр ви те о рет ски спис о ре цеп ци ји, Ари сто те ло ва По е ти ка, из
ри чи то се ба ви ин тер ак ци јом тек ста и при ма ла ца, на и ме тра ге ди јом 
ко ја тре ба да иза зи ва страх и жа ље ње да би на тај на чин про чи сти

1 Le xi kon ro man i 100.000 ord. Oversättning från ser bokro a ti ska av Adolf 
Da hi, Eva Šar če vić, Ka trin Sun di us, Nor stedts Förlag, Stoc kholm 1988 (елек трон ско 
из да ње је из 2005. го ди не, та ко ђе Сток холм).

2 En te a ter meny. Översättning av Jon Mi loš. Mo ni tor Förlaget, Kri sti an stad 1994.
3 I översättning av Jon Mi loš. Bru tus Östlings Bokförlag Sympo sion, Stock

holm/Ste hag 1995.
4 Lek si konro man i 100.000 ord. Over sat fran ser bo kro a tisk af An ne Ulv. 

[Århus]: Cen trum, 1989.
5 Lek si kon ro man med 100.000 ord. Over satt fra ser bokro a tisk av Na ta ša Ri

sti vo je vić Raj ko vić og Tor stein Sti e gler Se im. Oslo: So lum For lag, 2004.
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ла осе ћа ња гле да ла ца (κάθα ρσις). У овом сми слу је ко ри сно под се
ти ти се да се и ре то ри ка као ди сци пли на ди рект но ба ви мо гућ
но сти ма ути ца ња на слу ша о це, или пак гле да о це и чи та о це. Кад 
го во ри мо или пи ше мо же ли мо да нас дру ги раз у ме ју, али, ка ко 
Ари сто тел под вла чи, ни је све јед но ка ко се ства ри ка жу. Књи жев
ност, би ло да се ра ди о пу бли ка ци ја ма или драм ском из во ђе њу на 
сце ни, ути че на чи та о це и гле да о це по је ди нач но, али до кле год се 
не ис пи та на чин на ко ји ути че, ни је мо гу ће го во ри ти о ре цеп ци ји 
од ре ђе ног пи сца, или жан ра, или пак од ре ђе не на ци о нал не књи
жев но сти. Осим то га, за из да вач ке ку ће, за пи сце, за ди рек то ре по
зо ри шта, као и за со ци о ло ге кул ту ре, и евен ту ал не цен зо ре, ва жно 
је упра во ка ко та пи са на реч или драм ске пред ста ве ути чу на гру пе 
љу ди. По не мач ким те о ре ти ча ри ма ре цеп ци је, Хан су Ро бер ту Ја у су 
и Вол фган гу Изе ру, ин тер ак ци ја из ме ђу књи жев ног де ла и чи та
о ца мо ра би ти са став ни део сту ди ја књи жев но сти. На тај на чин 
се сту ди је књи жев но сти фор ми ра ју као ди на ми чан про цес јер се 
ути цај књи жев ног де ла ме ња то ком вре ме на. Књи жев на вред ност 
де ла, жан ра или прав ца се мо же про це њи ва ти по то ме ко ли ко и 
ка ко се по глед на текст евол ви ра хро но ло шки гле да но. У ову свр ху 
је не за о би ла зан Ја у сов по јам „есте тич ке дис тан це”, ко ја озна ча ва 
раз ли ку из ме ђу по гле да на умет нич ко де ло у вре ме ње го вог на стан
ка и ка сни јих или са вре ме них по гле да (при хва та ња или не ги ра ња). 
Ту есте тич ку дис тан цу је мо гу ће за ми сли ти не са мо као ди ја хро
ну ди мен зи ју не го и у си сте му ње ног син хро ниј ског ко ре ла та, у 
окви ру ко га је реч очи глед но и о про стор ној дис тан ци ка да се 
го во ри или пи ше, нпр. о ре цеп ци ји јед не на ци о нал не књи жев но сти 
у ино стра ном окру же њу.

У овом сми слу Ја ус го во ри о хо ри зон ту или ви до кру гу оче ки
ва ња (Er war tun gsho ri zont), има ју ћи на уму да сва ко де ло у тре нут
ку свог по ја вљи ва ња од го ва ра из ве сним оче ки ва њи ма и од но си ма 
у књи жев но сти. У ова кав хо ри зонт оче ки ва ња свр ста ва се и по ја ва 
пре во да де ла јед ног пи сца ван гра ни ца сво је зе мље, од но сно све оно 
што тај пре вод пра ти и ево ци ра, и што се обич но на зи ва ре цеп ци јом 
(пре во да) јед ног де ла на стра ни је зик (до мет хо ри зон та, ка ко ау то
ра та ко и при ма ла ца књи жев ног де ла, увек је оме ђен тра ди ци јом). 
Сва ка тзв. „ма ла” зе мља са свим при род но оче ку је мно го од сво је 
књи жев но сти и на да се (по зи тив ном) при је му ва ни, па се сход но 
то ме ин те ре су је за ре цеп ци ју сво јих пи са ца у стра ним зе мља ма. 
Та кав је слу чај и са књи жев но шћу Ју го сла ви је, од но сно Ср би је, у 
ко ју су се на де увек по ла га ле6 и ко ја је пред ста вља ла, и још увек 

6 Уп.: Гој ко Бо жо вић, „Кул ту ра, нај бо љи про из вод Ср би је”, По ли ти ка, 
26. 01. 2008.
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пред ста вља, ме ру при сут но сти до тич не зе мље у дру гој. Ра ди се о 
аспек ту ко ји зе мље са ја чим ме ђу на род ним по ло жа јем че сто за не
ма ру ју или на ко ји пак не ста вља ју до во љан на гла сак, бу ду ћи да се 
по ја вљи ва ње њи хо вих де ла у дру гим на ци ја ма под ра зу ме ва као 
не што са свим нор мал но и као са став ни део ме ђу на род ног пла си
ра ња те кул ту ре.

Срп ска књи жев на исто ри ја оби лу је ис тра жи вач ким ра до ви ма 
ко ји об ра ђу ју при су ство срп ске књи жев но сти у стра ним зе мља ма, 
но и по ред све га, тј. и по ред свих чи ње ни ца ко је по се ду је мо, у 
су шти ни ма ло зна мо о истин ској ин тер ак ци ји из ме ђу књи ге и 
чи та о ца. Тим пре је са свим си гур но да је на ше по зна ва ње уза јам
ног де ло ва ња ова два си сте ма, тј. срп ских де ла у пре во ду и скан
ди нав ских чи та ла ца, у ства ри скром но, ако не и ми ни мал но, јер 
тех нич ки ма те ри јал и сред ства ко ји ма се об ра ђу је ре цеп ци ја јед
ног књи жев ног де ла – тј. ис пи ти ва ња у об ли ку ин тер вјуа и ан ке
та са чи та о ци ма – у су шти ни обич но не би ва ју узе ти у об зир, и 
ни су ни пред ви ђе ни мар ке тин гом из да вач ких ку ћа. Си ту а ци ја о 
ко јој је реч мо же до не кле да се упо ре ди са ре цеп ци јом ма сов них 
ме ди ја: у пр вом ре ду по ру ка, тј. књи жев но де ло, сти же нај пре до 
ели те, ко ја по сре ду је сво је по и ма ње са др жа ја „обич ним” чи та о
ци ма. Али за раз ли ку од по ру ка ма сов них ме ди ја, ко је су у пред
но сти ти ме што су у ста њу да не по сред но и вре мен ски ефи ка сно 
пра те учи нак про из во да, чак уз ко мен та ри са ње ма сов них ме ди ја уз 
по моћ ко му ни ка ци о них ала та са мих тих ме ди ја (cul tu re jam ming), 
књи жев ни са др жа ји, са свом сво јом ви ше знач но шћу, ис по ља ва ју 
и тех нич ку не мо гућ ност ефи ка сне про ве ре при је ма, па је де фи
ни тив но те шко до ћи до са зна ња о то ме ка ко по ру ке ау то ра или 
по сред ни ка ути чу за и ста на при ма о це, тј. на књи жев ну пу бли ку 
у пра вом сми слу те ре чи.

У су шти ни, кад по гле да мо број на ис тра жи ва ња ре цеп ци је 
јед не књи жев но сти, у овом слу ча ју срп ске, уви ђа мо да се ра ди по 
пра ви лу о ре ак ци ја ма ма лог, че сто ве о ма уског бро ја про фе си о
нал них чи та ла ца чи је при ка зе и ре цен зи је мо же мо про чи та ти у 
днев ној штам пи (ко ја је да нас пре у зе ла уло гу ча со пи са у пред ста
вља њу од ре ђе ног књи жев ног де ла пу бли ци), као и у до ста рет ким 
сту ди ја ма или ин тер вју и ма по књи жев ним ча со пи си ма. Сто га се 
мо ра кон ста то ва ти да су ми ра ње (из да вач ког) еха ши ре ња јед ног 
књи жев ног фе но ме на као што је Ха зар ски реч ник и раз ма тра ње 
ствар ног при је ма и по и ма ња ли те рар ног де ла са мог по се би не 
пред ста вља ју исту ствар.7

7 В.: Ханс Ро берт Ја ус, Есте ти ка ре цеп ци је, прев. Дрин ка Гој ко вић, Но
лит, Бе о град 1978, 56–57.
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Пут од књи ге (по ру ке) тј. од ау то ра до чи та о ца иде, у су шти ни, 
не та ко рет ко пре ко по сред ни ка. А да би се мо гло уоп ште го во ри ти 
о ком плет ној ре цеп ци ји, по треб но је по зна ва ти ре ак ци ју чи та ла ца. 
У овом слу ча ју, ме ђу тим, тај пут или ла нац на и ла зи на пре пре ку и 
би ва за у ста вљен, па се ба вље ње „ре цеп ци јом” срп ске (а и дру гих) 
књи жев но сти код стра не чи та лач ке пу бли ке сво ди у кон крет ним 
слу ча је ви ма пре вас ход но на ре ги стро ва ње пи са ца и де ла ко ји су 
пре ве де ни у до тич ној зе мљи, за јед но са оце на ма ре цен зе на та из 
днев не штам пе или књи жев них ча со пи са (а ко је је да ле ко олак ша
но при сту пом ди ги тал ним бан ка ма по да та ка). Мо ра се, да кле, овом 
при ли ком ис та ћи да о ре цеп ци ји у пра вом сми слу ре чи, тј. она ко 
ка ко је де фи ни са на у те о ри ји ре цеп ци је, не мо же би ти го во ра. На ше 
све сно из бе га ва ње тер ми на ре цеп ци ја у са мом на сло ву овог ра да 
те за ме на пој мом при су ства сто га је ја сна ин ди ка ци ја упра во о 
то ме да се, ба рем кад је реч о скан ди нав ским зе мља ма, до са да мо
гло го во ри ти углав ном о ре ги стри ма, тј. спи сков ном на во ђе њу пи
са ца и де ла у скан ди нав ским зе мља ма за јед но са ока зи о нал ним 
оце на ма ре цен зе на та за ду же них за при каз до тич не пу бли ка ци је.8 
Ни је реч, да кле, о ин тен ци о нал ном ома ло ва жа ва њу до са да шњих 
до стиг ну ћа у при ка зу при је ма де ла срп ске књи жев но сти од стра не 
ино стра них чи та ла ца, шта ви ше, ра ди се о ве о ма за ни мљи вим и 
ко ри сним сту ди ја ма, ко је тим пре до ка зу ју да је из ве сним ства ри ма 
по треб но да ти пра во име.

Сма тра мо сто га да, са гле ди шта ре цеп ци је, ба вље ње јед ним 
(срп ским) пи сцем у све ту, ма ко ли ко он био по знат, не да је пра ву 
сли ку ства ри и са мо ла жно екс тра по ли ра је дан тре ну так из це лог 
ли те рар ног кон тек ста, па је сто га пре глед при су ства срп ске књи
жев но сти у це ло ви то сти и у ве ћој вре мен ској пер спек ти ви у скан
ди нав ском зе мља ма да ле ко пло до но сни ји9, ка ко за исто рич ност 
срп ске књи жев но сти, та ко и за ства ра ње пра ве сли ке о мо гућ но
сти ма скан ди нав ских чи та ла ца да се упо зна ју са срп ском књи жев
но шћу. „Те о ри ја есте ти ке ре цеп ци је не омо гу ћа ва са мо да се сми
сао и фор ма књи жев ног де ла пој ме у исто риј ском раз во ју ње го вог 
раз у ме ва ња. Она та ко ђе из и ску је и да се по је ди нач но књи жев но 
де ло увр сти у ње гов ’књи жев ни низ’, да би се са зна ло ње го во 
исто риј ско ме сто и исто риј ски зна чај у по ве за но сти ис ку ства књи
жев но сти.”10 И упра во по ла зну тач ку за на ша раз ма тра ња и по вод 

8 Нај бо љи и нај све жи ји при мер ове вр сте ре ги стра је сте Hans Åkerström, 
Bi bli o gra fi över ser bisk, kro a tisk, bo snisk, mon te ne grinsk skönlliteratur översatt til 
sven ska, In sti tu ti o nen för sla vi ska språk, Göteborgs Uni ver si tet, Göteborg 2007.

9 У овом ра ду су узе та у об зир са мо про зна де ла об ја вље на у по себ ним 
из да њи ма.

10 Х. Р. Ја ус, нав. де ло, 73.
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за ши ре ба вље ње срп ском књи жев но шћу пред ста вља де ло Ми ло ра
да Па ви ћа, од но сно успех ко ји је до жи вео лек си конро ман Ха зар
ски реч ник, об ја вљен на ен гле ском је зи ку 1988. го ди не – ра ди се 
о јед ном пра вом bre akthro ughу ко ји ни је дан срп ски пи сац ни је 
до жи вео од ка да је Иво Ан дрић до био Но бе ло ву на гра ду 1961. го
ди не. Реч је о пи сцу о ко ме се пи ше у су пер ла ти ви ма, као нај пре
во ђе ни јем и нај чи та ни јем, а Ха зар ски реч ник нај че шче би ва де фи
ни сан као „пр ва књи га XXI ве ка”. Ни је ни чу до да је ве ли ки број 
Па ви ће вих књи га пре ве ден, и то не са мо на та ко зва не свет ске 
је зи ке не го и на је зи ке пе ри фе ри је Евро пе, као и дру гих кон ти не
на та. То нам све до чи и зва нич ни сајт Ми ло ра да Па ви ћа11, где је 
мо гу ће про чи та ти да је са мо у XXI ве ку об ја вље но пре ко 100 пре
во да ње го вих књи га на стра не је зи ке, што га упра во у сми слу већ 
по ме ну тог те о рет ског пој ма ви до кру га оче ки ва ња сме шта у ред 
оних од ко га ње го ви су гра ђа ни оче ку ју, ове или не ке дру ге го ди
не, ти ту лу до бит ни ка Но бе ло ве на гра де.

И упра во је че сто на во ђе ње Ми ло ра да Па ви ћа као мо гу ћег 
срп ског но бе лов ца раз лог због ко га је по треб но са гле да ти та кво 
ста ње објек тив но, и пре све га са дис тан це, и упи та ти се да ли је 
та ко не што уоп ште и мо гу ће, ако се узме пре све га у об зир про
ме на ви до кру га о ко ме го во ри Ја ус.12 У за ви сно сти од тач ке гле
да ња, пе ри од рас про стра ње ног по ја вљи ва ња Ха за р ског реч ни ка у 
све ту по кла па се са кра јем крат ког XX, или по чет ком XXI ве ка, 
па ни је мо гу ће за не ма ри ти исто риј ске при ли ке ко је са чи ња ва ју 
ве о ма ва жан фак тор у об ли ко ва њу по за ди не при је ма Па ви ће вог 
де ла и срп ске књи жев но сти у це ли ни. Пе ри од из ме ђу 1988. го ди не 
(тј. го ди не пр вог из ла ска из штам пе Ха зар ског реч ни ка у Скан ди
на ви ји) до да нас је пун дра ма тич них исто риј ских до га ђа ја. С па
дом Бер лин ског зи да и не стан ком со ци ја ли зма у Евро пи пре ста ла 
је да по сто ји и Ју го сла ви ја, а низ но вих са мо стал них др жа ва је 
из ра сло на ру ше ви на ма бив ше за јед нич ке фе де ра тив не со ци ја ли
стич ке др жа ве. Зна мо са свим до бро да је свет (пре све га За пад) углав
ном ви део срп ски на ци о на ли зам и на вод ну ве ли ко срп ску по ли
ти ку као глав ног крив ца за бру тал не ра то ве на те ри то ри ји бив ше 
Ју го сла ви је и ка жња вао Ср би ју бој ко том, санк ци ја ма и на кра ју 
бом бар до ва њи ма. У том сми слу, са свим сто ји на ме сту ка да Па вић 

11 www.kha zars.com . 
12 Х. Р. Ја ус, нав. де ло, 61: „И он да ка да се ја вља као но во, књи жев но де ло 

се не по ја вљу је као ап со лут на но ви на у ин фор ма ци о ном ва ку у му, већ на го ве
шта ји ма, отво ре ним или скри ве ним сиг на ли ма, по зна тим обе леж ји ма или им
пли цит ним упут стви ма пре ди спо ни ра сво ју пу бли ку за са свим од ре ђе ни на чин 
ре цеп ци је.”
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сма тра се бе нај пре во ђе ни јим пи сцем („Био сам нај по зна ти ји пи сац 
нај о мра же ни јег на ро да на све ту – срп ског на ро да.”13), али исто та ко 
тре ба здра во ра зум ски по гле да ти на чи ње ни цу да се, ка ко је то 
ефект но ис ка зао Пре драг Па ла ве стра, Ср би ја још увек на ла зи „у 
цр ној ру пи, из ван све та, у ко ме је до ста по ре ме ћен сва ки си стем 
вред но сти”.14 И је дан и дру ги аспект но се са со бом по сле ди це, и 
то ди рект но на нај вред ни ју сфе ру срп ског дру штва – књи жев ност.

Но иа ко су ове две по след ње де це ни је – от при ли ке от ка ко је 
пр ви пут Ха зар ски реч ник пре ве ден на стра не је зи ке – пре лом ни 
пе ри од у исто ри ји Евро пе и Ју го сла ви је, сма тра мо да је нео п ход но 
на пра ви ти ста тус јед ног ши рег пе ри о да, да кле од тре нут ка ка да 
се у XX ве ку срп ска и ју го сло вен ска књи жев ност, за хва љу ју ћи до
де ли Но бе ло ве на гра де Иви Ан дри ћу, из ра зи ти је про би ла у свет.15 
На тај на чин, сме шта њем по след њих кул тур них де це ни ја срп ске 
књи жев но сти у од го ва ра ју ће исто риј ске окви ре, без ко јих ни је 
мо гу ће објек тив ни је са гле да ва ње чи ње нич них фак то ра и пре тен
зи ја ка ре ше њу про бле ма, омо гу ћа ва се уви ђа ње да ли и ка ко су 
исто риј ски до га ђа ји ути ца ли на пре во ђе ње срп ске (и хр ват ске) 
књи жев но сти у скан ди нав ским зе мља ма, као и да ли се пре вас ход
но не га ти ван став За пад не Евро пе и Аме ри ке пре ма Ср би ји од ра
зио у Скан ди на ви ји на при су ство књи жев но сти чи ји је Ми ло рад 
Па вић ак ти ван део. Још јед ном се тре ба под се ти ти да је изо ла ци
ја Ср би је по чет ком де ве де се тих го ди на ХХ ве ка би ла пот пу на. Не 
са мо на по ли тич ком и еко ном ском, не го и на кул тур ном и на уч ном 
по љу. Не ко ли ко при ме ра ја сно све до че о ап сурд но сти си ту а ци је, 
ко ја очи глед но и да ље до во ди до не до стат ка раз у ме ва ња за кул тур
ну ко му ни ка ци ју и раз ме ну: ен гле ски кон тро верз ни ви о ли ни ста 
Нај џел Ке не ди био је оштро кри ти ко ван у сво јој зе мљи и ван ње 
за то што је одр жао кон церт у Бе о гра ду од мах по сле бом бар до ва
ња. Још увек је све жа вест из 2006. го ди не ко јом је ја вље но да је 
Град ски са вет Ди сел дор фа ре шио да по ни шти од лу ку жи ри ја о 
до де ли Хај не о ве на гра де ау стриј ском пи сцу Пе те ру Ханд кеу због 
ње го ве по ли тич ке не по доб но сти и за то што је 1996. го ди не у есе ју 
Ei ne win ter lic he Re i se zu den Flüssen Do nau, Sa ve, Mo ra wa und Dri na 
oder Ge rec htfer tig ke it für Ser bien16 бра нио Ср би ју. Аме рич ком ша
хи сти Бо би ју Фи ше ру је од у зет аме рич ки па сош, па је до сво је 

13 www.kha zars.com .
14 Ве чер ње но во сти, 13. 10. 2007.
15 У Швед ској и Нор ве шкој су пре во ди ро ма на На Дри ни ћу при ја би ли 

об ја вље ни већ пре до де ле Но бе ло ве на гра де Иви Ан дри ћу, тач ни је 1960. го ди не.
16 Из да ње на срп ском: Пе тер Ханд ке, Зим ско пу то ва ње до ре ка Ду на ва, 

Са ве, Мо ра ве и Дри не или Прав да за Ср би ју, Ок то их, Под го ри ца 1996.
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смр ти (2008) био при ну ђен да жи ви у еми гра ци ји, са мо за то што 
је од и грао тзв. „Re ven ge Match of the Cen tury” са ру ским ша хи стом 
Бо ри сом Спа ским у Бе о гра ду 1992. го ди не. Ко ри стим при ли ку да 
на ве дем је дан ма ње дра ма ти чан али та ко ђе зна ча јан при мер зе мље 
ко јој при па дам: за вре ме ра то ва на Бал ка ну Дан ско ми ни стар ство 
про све те је би ло за у ста ви ло сва ко по кри ва ње пут них тро шко ва 
ис тра жи ва чи ма са дан ских уни вер зи те та ко ји су у на уч не свр хе 
же ле ли да пу ту ју у Ср би ју.17

Сви ови фак то ри усло вља ва ју да се не огра ни чи мо са мо на 
при су ство Ми ло ра да Па ви ћа у Скан ди на ви ји већ да, под стак ну
ти кон тро верз но шћу ко ја је ве за на за име Ми ло ра да Па ви ћа и 
по ја ву Ха зар ског реч ни ка као сим бо ла про ме не при зме гле да ња 
на срп ску књи жев ност у кул тур ним сре ди на ма За па да, об ра ди мо 
при су ство срп ске (и хр ват ске) књи жев но сти у три скан ди нав ске 
зе мље, у Дан ској, Нор ве шкој и Швед ској, и то од 1960. до 2007. 
го ди не. На ме ра је да ова квим све о бу хват ним пре гле дом срп ске (и 
хр ват ске) књи жев но сти у зе мља ма се ве ра Евро пе уста но ви мо од
го во ре на сле де ћа пи та ња:

– Ка ко се уче ста лост пре во да до 1990. го ди не рас по ре ђу је на
ци о нал но?

– Да ли је 1990. го ди на би ла пре лом на, тј. да ли је по сле те го
ди не опао број пре во да срп ских ау то ра?

– Да ли су ра то ви у бив шој Ју го сла ви ји и при ли ке у но во на ста лим 
са мо стал ним др жа ва ма при ву кли на ро чи ту па жњу у об ја вљи
ва њу пре во да из тих но во на ста лих др жа ва?

– Да ли је и у зе мља ма Скан ди на ви је Ми ло рад Па вић нај пре во
ђе ни ји срп ски пи сац?

У ту свр ху под вла чи мо да је те жи ште ра да ста вље но на срп ску 
књи жев ност, док хр ват ска књи жев ност слу жи као ter ti um com pa
ra ti o nis.

17 Ова ме ра је, ме ђу тим, ка сни је по ву че на, та ко да је 2004. го ди не гру пи 
дан ских сту де на та и про фе со ра био омо гу ћен сту диј ски бо ра вак у Бе о гра ду 
за хва љу ју ћи до на ци ји уни вер зи те та у Ко пен ха ге ну и Ор ху су.
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Де ла срп ске и хр ват ске књи жев но сти пре ве де на  
на дан ски, швед ски и нор ве шки 

По себ на из да ња 1960–2007

Дан ска Швед ска Нор ве шка
1960 На Дри ни ћу при ја (Ан дрић) 

Трав нич ка хро ни ка (Ан дрић) 
Цр ве ни пе тао ле ти пре ма не бу 
(Бу ла то вић) 

На Дри ни ћу при ја*  
(Ан дрић)

1961 При че из Ју го сла ви је 
(Ан дрић)
Цр ве ни пе тао ле ти 
пре ма не бу (Бу ла то вић)
Да ле ко је сун це (Ћо сић)
На Дри ни ћу при ја  
(Ан дрић) 

Вук и звонo (Бу ла то вић) 
Ве зи ров слон (Ан то ло ги ја  
ју го сло вен ских при по ве да ка)

Да ле ко је сун це* (Ћо сић) 

1962 Из лет у не бо (Олу јић) Про кле та авли ја (Ан дрић) 
На Дри ни ћу при ја (Ан дрић) 
Ве ле тов ци (Збир ка при по ве да ка) 
(Ан дрић)

Трав нич ка хро ни ка*  
(Ан дрић)
Из лет у не бо (Олу јић)
Цр ве ни пе тао ле ти пре ма 
не бу (Бу ла то вић)

1963 Го спо ђи ца (Ан дрић) 
Ју го сло вен ски гла со ви 
(Ан то ло ги ја)

По вра так Фи ли па Ла ти но ви ћа 
(Кр ле жа)
Мон те не гро** (Ђи лас)

1964 Про кле та авли ја  
(Ан дрић)
По вра так Фи ли па  
Ла ти но ви ћа (Кр ле жа) 
Ау то би о гра фи ја  
(Ну шић)

Ру ке (Ма рин ко вић) Про ле ћа Ива на Га ле ба** 
(Де сни ца)

1965 Рас пуст (Вучo)
Ри ба ње и ри бар ско при го ва ра ње 
(Хек то ро вић)

По вра так Фи ли па Ла ти
но ви ћа (Кр ле жа)

1966 Труп (Збир ка при по ве
да ка) (Ан дрић) 
Ђа во ли до ла зе (Бу ла
то вић)

Про кле та авли ја (Ан дрић) 
Је ле на (Збир ка при по ве да ка)  
(Ан дрић)

Хе рој на ма гар цу* (Бу ла
то вић)

1967 Хе рој на ма гар цу  
(Бу ла то вић) 
Ле леј ска го ра (Ла лић)

1968 Хе рој на ма гар цу (Бу ла то вић)
1969 При че из Ју го сла ви је 

(Ан то ло ги ја)
1970
1971 Ру ке (Ма рин ко вић) Спро вод у Те ре зи јен бур гу  

(Збир ка при по ве да ка) (Кр ле жа)
1972 Про кле та авли ја (Ан дрић)
1973
1974
1975 Жи вот срп ског де спо та 

Сте фа на Ла за ре ви ћа 
(Ко ста нец ки)
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1976
1977
1978
1979 Трав нич ка хро ни ка 

(Ан дрић)
1980
1981 Би о скоп у ку ти ји 

ши би ца (Стој шин) 
1982 На ру бу па ме ти (Кр ле жа)
1983 Гроб ни ца за Бо ри са 

Да ви до ви ча (Киш) 
Уста пу на зе мље 
(Шће па но вић) 
Ли ли ка (Ми ха и ло вић) 

Ба шта пе пео** (Киш)

1984 Gul lo Gullо (Бу ла то вић) Гроб ни ца за Бо ри са Да ви
до ви ча (Киш)

1985 Кад су цве та ле ти кве 
(Ми ха и ло вић)

Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча 
(Киш)

При по вет ке (Ла за ре вић)

1986 Пе шча ник (Киш)
1987 Кад су цве та ле ти кве (Ми ха и ло

вић)
1988 Ха зар ски реч ник (Па вић) 

Ен ци кло пе ди ја мр твих (Киш)
Упо тре ба чо ве ка (Ти шма)

1989 Кра љев ска угар ска  
до мо бран ска но ве ла 
(Кр ле жа)
Ха зар ски реч ник  
(Па вић)

Од  се дам до три (Ка пор) Ex  Pon to (Ан дрић)

1990 Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча 
(Киш)

Ма ра Ми ло сни ца (Збир ка 
при по ве да ка) (Ан дрић)

1991
1992 Ба шта пе пео (Киш)

Фор си ра ње ро ма на 
ре ке (Угре шић)

Дер виш и смрт (Се ли мо вић)
На Дри ни ћу при ја*  
(Ан дрић)
Ен ци кло пе ди ја мр твих 
(Киш)

1993 На Дри ни ћу при ја  
(Ан дрић)
Бал кан екс прес** (Дра
ку лић)
Уби ја ње Са ра је ва  
(Ву ко вић)

Бал кан екс прес (Дра ку лић) Снег у Ати ни (Сте ва но вић)
При по вет ке из Бо сне  
(Ан дрић) 
Де се та вра та па кла  
(Ху ка но вић)
Уби ја ње Са ра је ва (Ву ко вић)

1994 Зла тин днев ник (Фи ли
по вић)
Снег у Ати ни (Сте ва
но вић)
Умјет ни орао (Па вли
чић)

За у век и дан ви ше (Па вић)
How We Sur vi ved Com mu nism and 
Even la ug hed** (Дра ку лић) 
Жи во то пис Мал ви не Триф ко вић 
(Ко вач)
Гу би ли ште (Ко вач)
Зла тин днев ник*** (Фи ли по вић) 
Три ло ги ја о сне гу и пси ма (Сте ва
но вић)
Упо тре ба чо ве ка (Ти шма)
Се о бе (Цр њан ски)

Бал кан екс прес (Дра ку лић)
Зла тин днев ник*** (Фи ли
по вић)
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1995 Са ра јев ска ту га  
(Си мић) 
У пот па лу бљу (Ар се
ни је вић)

Унул ра шња стра на ве тра (Па вић)
How We Sur vi ved Com mu nism and 
Even La ug hed (Дра ку лић)
При по вет ке (Ан дрић)
У пот па лу бљу (Ар се ни је вић)
Мра мор на ко жа (Дра ку лић)

Ка по (Ти шма)
Са ра јев ска ту га (Си мић)
У пот па лу бљу (Ар се ни је
вић)
How We Sur vi ved Com mu
nism and Even La ug hed** 
(Дра ку лић)
На Дри ни ћу при ја*  
(Ан дрић)

1996 Упо тре ба чо ве ка  
(Ти шма)

Твр ђа ва (Се ли мо вић)
Кри стал не ре шет ке (Ко вач)
Ка фић Евро па (Дра ку лић)

Љу бав је си хир баз, ба бо 
(Ба здуљ Ху би јар)

1997 Бо жан ска глад (Дра ку лић)
Уби ство с пред у ми шља јем  
(Се ле нић)
Дра ги мој Пе тро ви ћу (Да ној лић)

1998 Бо жан ска глад (Дра
ку лић)

Острво (Се ли мо вић)
Дер виш и смрт (Се ли мо вић)
Књи га о Бла му (Ти шма)

Бо жан ска глад (Дра ку лић)

1999 Ан ђе ла (Ар се ни је вић) Ка о да ме не ма (Дра ку лић)
Esmarch (Јо ка но вић)

Књи га о Бла му (Ти шма)
Као да ме не ма (Дра ку лић)

2000 Ка по (Ти шма)
Ма мац (Па вли чић)
Као да ме не ма  
(Дра ку лић)

Му зеј без у вјет не пре да је  
(Угре шић)

2001
2002 На Дри ни ћу при ја  

(Ан дрић)
Хо ло гра ми стра ха (Дра ку лић) Дун до Ма ро је (Др жић)

Трав нич ка хро ни ка*  
(Ан дрић)

2003 Од бра на и по след њи да ни (Пе
кић)
Ра ни ја ди (Киш)

Ве ре и за ве ре (Ти шма)
Му зеј без у вјет не пре да
је**** (Угре шић)

2004 Они не би ни мра ва 
зга зи ли** (Дра ку лић)

Bu ick Ri ve ra (Је р го вић) Ха зар ски реч ник (Па вић)

2005 Ге ц и Ма јер (Ал ба ха ри) Ха зар ски реч ник (Па вић) (елек
трон ско из да ње)
Ми ни стар ство бо ли (Угре шић)

Они не би ни мра ва зга зи
ли** (Дра ку лић)
Из ра ња ње (Ма р ко вић)

2006 Би бли о те ка (Жив ко вић) Као  да ме не ма (Дра ку лић) Ми ни стар ство бо ли**** 
(Угре шић)

2007 Ми ни стар ство бо ли 
(Угре шић)

Фри да, ана то ми ја са мо у бој ства 
(Дра ку лић)

* пре ве де но са ен гле ског.
** пре ве де но са не мач ког.
*** пре ве де но са фран цу ског.
**** пре ве де но са хо ланд ског.

Као што је мо гу ће ви де ти из го ре на ве де не схе ме, пре во ди о
ци, од но сно из да ва чи у Дан ској, Швед ској и Нор ве шкој су од по
чет ка сле ди ли тен ден ци ју усво је ну у оста лим зе мља ма За пад не 
Евро пе. Иа ко све три зе мље по ка зу ју из ве сне по себ но сти у из бо ру 
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срп ских (и хр ват ских) пи са ца, мо же се ре ћи да не ма ве ли ких од
сту па ња од евр оп ског про мо ви са ња пи сца и де ла. То по мањ ка ње 
„са мо стал но сти” мо же се об ја сни ти ти ме што су ствар ни по зна
ва о ци срп ске (и хр ват ске) књи жев но сти, тј. струч ња ци на уни вер
зи те ти ма или пре во ди о ци, са мо у из ним ним слу ча је ви ма мо гли, 
по ред по зна тих и при зна тих пи са ца, да пла си ра ју пи сце по свом 
из бо ру и уку су.18 У скан ди нав ским, као и у мно гим дру гим ма лим 
и ма њим зе мља ма, из да ва чи су се упо зна ли са оства ре њи ма ма ње 
по зна тих књи жев но сти пре ко већ по сто је ћих ен гле ских, не мач ких, 
фран цу ских, па чак и хо ланд ских пре во да. Мо жда се мо же за кљу
чи ти да се та да ра ди ло о из ве сном по мањ ка њу ква ли фи ко ва них 
пре во ди ла ца. У Но р ве шкој су, на при мер, Ан дри ће ви ро ма ни На 
Дри ни ћу при ја и Трав нич ка хро ни ка, као и Ћо си ћев ро ман Да ле ко 
је сун це, у по чет ку би ли пре ве де ни са не мач ког је зи ка. У де ве де
се тим го ди на ма ХХ, као и у пр вој де це ни ји XXI ве ка раз лог то ме 
је био дру га чи је при ро де: из гле да да су из да ва чи очи глед но то ли ко 
жу ри ли са об ја вљи ва њем да ни су има ли вре ме на да на ђу пре во
ди о це са срп ско хр ват ског је зи ка.

При ло же на схе ма нам та ко ђе ја сно ка зу је да је до де љи ва ње 
Но бе ло ве на гра де Иви Ан дри ћу има ло свог учин ка (као што се 
уо ста лом и мо гло оче ки ва ти), та ко да је у све три скан ди нав ске 
зе мље у пе ри о ду од 1960. до 1990. го ди не до ми ни ра ла срп ска књи
жев ност19, ма да се на рав но при ме ћу је да је по сле књи жев ног про
до ра у ше зде се тим го ди на ма усле дио пе ри од у ко ме је ин те ре со
ва ње опа ло, да кле у се дам де се тим го ди на ма, да би у осам де се тим 
го ди на ма опет до шло до по ра ста у об ја вљи ва њу пре во да срп ске и 
хр ват ске књи жев но сти. Са из би ја њем гра ђан ских ра то ва у Ју го
сла ви ји ова се тен ден ци ја знат но про ме ни ла. Те жи ште је би ло на 
по ли тич ким зби ва њи ма. Од 1993. го ди не до ми ни ра тзв. fic tion 
за јед но са есе ји стич ком књи жев но шћу, а обе се ди рект но ба ве 
рат ним зби ва њи ма или при ли ка ма у Ми ло ше ви ће вој Ср би ји (Сте

18 Из у зе так чи ни но р ве шки сла ви ста Свејн Ме не сланд (Svein Mønnesland), 
ко ји је као из да вач у де ве де се тим го ди на ма ХХ ве ка у Нор ве шкој пред ста вио и 
сам пре вео де ла бо сан ске књи жев но сти: Ре зак Ху ка но вић, Hel ve tes ti en de port 
(Де се та вра та па кла), Sypress, Осло 1993; Ну ра Ба здуљ Ху би јар, Kjœrligheten er 
en si hir baz (Љу бав је си хир баз, ба бо), Sypress, Осло 1996.

19 И по ред ка сни јих, по не кад ап сурд них ди ску си ја о на ци о нал ној при пад
но сти по је ди них пи са ца са те ри то ри је бив ше Ју го сла ви је, сма тра мо да је де кла
ри са ње са мих ау то ра, као и њи хо во де ло ва ње и при су ство у срп ској од но сно 
хр ват ској књи жев но сти, од од лу чу ју ћег зна ча ја. За то свр ста ва мо Иву Ан дри ћа, 
и по ред ње го вог ра ни јег при су ства у хр ват ској књи жев но сти, ме ђу срп ске пи сце. 
А исто сма тра мо и за Ме шу Се ли мо ви ћа, Ми о дра га Бу ла то ви ћа, Да ни ла Ки ша, 
Вас ка По пу и Вла да на Де сни цу, на при мер, ко ји су се или из ри чи то из ја сни ли 
као срп ски пи сци, или су де лом сво је књи жев не де лат но сти при па да ли срп ској 
ли те ра ту ри. 
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ва но вић, Фи ли по вић, Си мић, Ву ко вић, Угре шић, Дра ку лић, Ар се
ни је вић). Ова књи жев ност има, без из у зе та ка, ан ти рат ну, кри тич ку 
тен ден ци ју. Но, и по ред то га мо ра се при зна ти да се и да ље об ја
вљу је бе ле три сти ка. И да и да ље до ми ни ра ју срп ски пи сци.

У од го во ру на по след ње пи та ње при ме ћу је се, на рав но, да је 
Па вић при су тан са пре во ди ма сво јих де ла у све три скан ди нав ске 
зе мље, иа ко се у по ре ђе њу са пре во ди ма ко ји су об ја вље ни на свет
ским је зи ци ма ра ди о ве о ма скр ом ном при су ству. Зна чај но је да, 
док се Па вић, на при мер, ско ро сва ке го ди не по ја вљу је на ан гло сак
сон ском је зич ком под руч ју и док ру ска чи та лач ка пу бли ка по ка зу
је пра ву ус хи ће ност пре ма нај чи та ни јем срп ском пи сцу у Ру си ји20, 
ин те ре со ва ње из да ва ча за де ла Ми ло ра да Па ви ћа у скан ди нав ским 
зе мља ма де фи ни тив но је опа ло, та ко да се мо же го во ри ти о та ко
ре ћи епи зод ном ка рак те ру при је ма Па ви ће вог де ла у скан ди нав
ском окру же њу. По ја вљи ва ње пре во да Ха зар ског реч ни ка у Нор
ве шкој 2004. го ди не би, на пр ви по глед, мо гло да ука же на то да 
су нор ве шки из да ва чи од ско ра „от кри ли” Па ви ћа: ра ди се, ме ђу
тим, о ини ци ја ти ви у ко јој су уде ла има ли лек то ри са Ка те дре за 
скан ди нав ске је зи ке и књи жев но сти Фи ло ло шког фа кул те та у 
Бе о гра ду, а ни је ис кљу че но да је то ме до при не ла и чи ње ни ца да 
је Па вић но р ве шкој из да вач кој ку ћи бес плат но усту пио пра ва.21

Last but not le ast: је дан за ни мљив по да так нам го во ри о ин ди
рект ном при су ству Ми ло ра да Па ви ћа у Дан ској. У дан ском ча со
пи су за му зи ку, Dansk Mu sik Tidsskrift, му зи ко лог Пер Ер ланд 
Ра сму сен пи ше из ме ђу оста лог о ком по зи ци ја ма за кла вир дан ског 
ком по зи то ра Мо ген са Кри стен се на ко је су се по ја ви ле под на сло
ви ма: Не ста ле пе сме прин це зе Атех, Ха зар ска огле да ла и При ча 
о Ада му Ру ха ни ју. „Све три [ком позиције]”, ко мен та ри ше Ра сму сен, 
„ин спи ри са не су нео бич ном књи гом ју го сло вен ског са вре ме ног 
пи сца Ми ло ра да Па ви ћа: Ха зар ским реч ни ком, ко ји је 1988. об ја
вљен на дан ском. Нај не о бич ни је код ове књи ге је сте да је у исто 
вре ме и ро ман и лек си кон (!), јер не ма по ре ђа на по гла вља, не го се 
са сто ји од на тук ни ца по ал фа бет ском ре до сле ду.”22 Ра сму сен за тим 

20 Сер геј Ме шчер ја ков, „Ре цеп ци ја ства ра ла штва Ми ло ра да Па ви ћа у Ру
си ји”, Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 182, књ. 478, св. 4, ок то бар 2006, 676.

21 „Ха зар ски реч ник уско ро на нор ве шком. Па вић бес плат но усту пио пра
во”, Глас јав но сти, 16. 11. 2000: „Из да вач ка ку ћа So lum for lag из Осла за тра жи ла 
је пра во да об ја ви но р ве шки пре вод ро ма на Ха зар ски реч ник Ми ло ра да Па ви ћа. 
Де ло би би ло увр ште но у ре пре зен та тив ну ко лек ци ју ’20. век’ у ко јој су, из ме
ђу оста лих, Пе соа, Кор та сар, Бу ца ти, Пла то нов... Ми ло рад Па вић је при хва тио 
по ну ду и у знак за хвал но сти на по мо ћи ко ју ових да на Нор ве шка упу ћу је на шој 
зе мљи бес плат но усту пио пра ва као до на ци ју но р ве шком из да ва чу и чи та о ци ма.”

22 Per Er land Ra smus sen, „Kom po ni sten Mo gens Chri sten sen de bu te rer”, 
Dansk Mu sik Tidsskrift, 1993–1994, nr. 2, 51–56: „Dis se har al le bag grund i en 
usædvan lig bog af den nu le ven de ju go sla vi ske for fat ter Mi lo rad Pavić: Kha za rer nes 
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на ста вља: „Рад ња – или бо ље ре че но рад ње – раз ви ја ју се на три 
вре мен ске ра зи не, у IX, XVI и XX ве ку. (...) Мо генс Кри стен сен 
на ла зи да је ми сао о то ме да не ли не ар на фор ма мо же да ства ра 
ко хе рент но кру же ње на дру гом пла ну фа сци нант на али и ве о ма 
иза зов на.”23 Очи глед но је да ха зар ско схва та ње вре ме на као не
ли не ар ног и ци клич ног сто ји у те сној ве зи са при ро дом и струк
ту ром му зи ке. Па ра док сал но, упра во је дан дру ги ме диј, као што 
је сло же на ар хи тек ту ра му зи ке, пру жа мо гућ но сти за но во чи та ње 
„нај чи та ни јег” де ла срп ске књи жев но сти. Мо же би ти да се ра ди 
о сме ру по ме ра ња у на чи ну на ко ји из ве сно де ло до жи вља ва успех 
(Ho ri zont wan del) о ко ме го во ри Ја ус, тј. о из ве сној про ме ни па ра
диг ме, а све у окви ру оне „илу зи је трај но сти”24 јед ног пи сца ко ја 
прет по ста вља ко лек тив ну осно ву у про сто ру и вре ме ну. 

Bog, der ud kom på dansk i 1988. Det mest usædvan li ge ved bo gen er, at den på en 
gang er ro man og lek si kon (!), idet den ik ke er består af fortløbende ka pi tler, men af 
al fa be tisk ord ne de ar ti kler.”

23 Исто: „Sel ve han dlin gen – el ler ret te re: han dlin ger ne – bevæ ger sig på tre 
tid spla ner: i 9., i 16. og i 20. århundrede. (...) Mo gens Kri sten sen fin der tan ken om, 
hvor le des en nonli ne ær form kan dan ne sam menhængen de kredsløb på et an det plan, 
både fa sci ne ren de og sær de les ud for dren de.”

24 Ro bert Escar pit, Das Buch und der Le ser: Ent wurf ei ner Li te ra tur so zi o lo gie, 
Opla den, Köln 1961, 117.




