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ИВАН ЦВЕ ТА НО ВИЋ

ЗНА ЊЕ БИ ЋА И ЗНА ЊЕ ПО СТО ЈА ЊА  
ИЛИ ПРИ ЈЕМ „ХА ЗАР СКОГ РЕЧ НИ КА”  
МИ ЛО РА ДА ПА ВИ ЋА У СЈЕ ДИ ЊЕ НИМ  

АМЕ РИЧ КИМ ДР ЖА ВА МА

СА ЖЕ ТАК: У сво јим раз ма тра њи ма ау тор по ла зи од пре во да 
Па ви ће ве по е зи је ко је је са чи нио Чарлс Си мић и, за јед но са по е зи
јом Ива на В. Ла ли ћа, Јо ва на Хри сти ћа и Љу бо ми ра Си мо ви ћа, 
пред ста вио аме рич кој јав но сти. Нај ви ше па жње је по све тио Ха
зар ском реч ни ку опи су ју ћи чак окол но сти под ко ји ма је до шло до 
аме рич ког пре во да ове књи ге. Од кри тич ких ре ак ци ја на овај ро ман 
по себ ну па жњу по све ћу је тек сту Ро бер та Ку ве ра, То ма са Мол на ра 
и Чар лса Фењ ве ши ја. По себ но опи су је те мат ски блок у ча со пи су 
The Re vi ew of Con tem po rary Fic tion из 1989. го ди не ко ји је при ре
ди ла Рад ми ла Јо ва но вић Го руп, са при ло зи ма Та на си са Ла ла са, 
Ан дре а са Лајт не ра, Даг мар Бурк харт, Реј чел Кил борн Деј вис, То
ми сла ва Лон ги но ви ћа, Ја сми не Ми хај ло вић и Ен др јуа Вах те ла. У 
ви ше на вра та је ча со пис Ser bian Stu di es об ја вљи вао тек сто ве о Па ви
ћу и Ха зар ском реч ни ку, а ау то ри тих тек сто ва су Је ле на Миљ ко вић 
Ђу рић, То мас Би би – Лен ка Пан ко ва, Бе ња мин Крафт и Адри ја на 
Мар че тић. Ау тор по том опи су је соп стве ну књи гу о Ха зар ском 
реч ни ку об ја вље ну под на сло вом The Se arch for the Mythi cal Sta te 
of In no cen ce (2006). Ро ман си јер Мајкл Џојс је свој ро ман Twi light 
(1996) по све тио Ја сми ни Ми хај ло вић и Ми ло ра ду Па ви ћу. Пи шче ва 
смрт 2009. го ди не је обе ле же на у ме ди ји ма (по себ но по ми ње Њу
јорк тајмс), а по сле то га су се ре ђе по ја вљи ва ли тек сто ви о Па ви ћу 
и ње го вим књи жев ним де ли ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ро ман, Ха за ри, реч ник, књи жев ност, пост
мо дер ни зам, ин тер тек сту ал ност, књи жев на кри ти ка.
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Јед ном при ли ком је Зо ран Жив ко вић ре као да је пре ви ше ра но 
по чео да пи ше ро ма не, у сво јим че тр де се тим. И Ми ло рад Па вић 
је ве ро ват но ми слио слич но. За то је и свој пр ви ро ман, Ха зар ски 
реч ник, об ја вио у сво јој пе де сет и пе тој го ди ни, ка да је био си гу
ран да је до сти гао зре лост да на пи ше ро ман за ко ји је, од мах по 
из да ва њу, Фи ли пе Тре ти јак (Phi lip pe Tre ti ac) ре као да је то ро ман 
два де сет и пр вог ве ка. Тај ро ман тог но вог ве ка је жи вео у свом 
ста ром, два де се том, још пу них ше сна ест го ди на.

Па вић је као пи сац са зре вао дру га чи је од дру гих срп ских 
пи са ца. Ба ве ћи се ду го из да ва штвом, по ни ру ћи го ди на ма у по жу
те ле стра ни це раз ли чи тих ар хив ских ру ко пи са, сла жу ћи зна ње 
из свих обла сти људ ског жи во та, ис тра жи ва њем књи жев но сти и 
пи са ца дру га чи јег ду ха вре ме на, он је сво је зна ње ута пао у је дан 
ду хов ни про стор, не где из ме ђу ума и ср ца. Он је ра но схва тио да 
је са вре ме ни свет из гу био ху ма ни стич ку па ра диг му – љу бав и да 
је је ди но уто пи стич ки бле сак кроз про шлост на чин да се бу дућ
ност про све тли еро сом. Он је сна жно ве ро вао да са мо још по е ти
ка у се би чу ва оре ол еро са, жуд њу за жи во том и да је ди но она 
мо же да пру жи де ли мич ну за шти ту од ма сов не тех но ло ги за ци је 
чо ве ка и ње го во пот пу но обез вре ђи ва ње као ду хов ног би ћа.

Од сво је пр ве збир ке сти хо ва Па лимп се сти до по след ње сво
је књи ге, па и до свог по след њег да ха у бол ни ци ка да га је из да ло 
ср це, Па вић је на дах њи вао свет ску књи жев ну јав ност сво јим умет
нич ким уме ћем и вр ло рет ком, нео бич ном ма штом, а пре све га 
ори ги нал ним и не сва ки да шњим сти лом. Ње гов Ха зар ски реч ник 
је бле снуо као књи жев на ко ме та. На жа лост, у сво јој ма тич ној зе
мљи, у свом Бе о гра ду, је ди но не ко ли ко вр хун ских, до бро на мер них 
зна ла ца књи жев но сти, и ге не ра ци је ро ђе не ка сних пе де се тих и 
ра них ше зде се тих, ге не ра ци је ње го вог си на пре по зна ли су јед ну 
но ву суп тил ност и ори ги нал ност у стил ском из ра зу и ми шље њу. 
И Па вић сам је јед ном при ли ком при знао да је учио за нат пи са ња 
и од пи са ца мно го мла ђих од ње га (Ми тро вић, Пи шта ло, Ба са ра, 
Да мја нов, Пи са рев и др). „Но ва ге не ра ци ја има слу ха за мо је пи
са ње. Чуд но је да ме мла ди љу ди сво ја та ју као свог пи сца. Нај пре
ци зни је ко мен та ре на мо је пи са ње да ли су мла ди ро ђе них ше зде
се тих. Да ни је би ло те ге не ра ци је, ја ве ро ват но не бих ни ка да 
иза шао из ано ним но сти. То је би ла но ва ге не ра ци ја чи та ла ца ко ји 
су не што пре по зна ли у мом пи са њу што је до та кло њи хов сен зи
би ли тет”, ре као је Па вић у јед ном ин тер вјуу. На и ла зио је на за зор 
и ти хо пре ћут ки ва ње свих оних ко ји су се у не до у ми ци и чу ду 
пре и спи ти ва ли, за што баш он, а не ја... А оне рет ке, ко ји су схва
та ли уло гу књи жев но сти у од ре ђе ном вре ме ну и зна чај ко ји има 
та ква књи жев ност у про мо ви са њу срп ске пи са не ре чи у све ту, 
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на зи ва ли су, иро нич но, па ви ћев ци ма. Та ко су и ме не зва ли иза 
ле ђа ка да сам по чео да се ме ђу при ја те љи ма рас пи ту јем о књи га
ма, ли те ра ту ри, пре во ди ма за свој док то рат о Па ви ћу у Аме ри ци 
на Уни вер зи те ту Или но ис, по чет ком два де сет пр вог ве ка. И тре
ба ло ми је вре ме на да схва тим ре чи са мог Па ви ћа, док смо се де ли 
у „Зна ку пи та ња” и раз го ва ра ли уз ми рис ди ма из ње го ве лу ле, да 
је мно го мр жње и за ви сти у на шем ма лом књи жев ном све ту. Ре као 
је, као ју че се то га се ћам, по гле да спу ште ног не куд до ле, да је ма ло 
ко ле га у Ср би ји ко ји се ра ду ју ње го вом успе ху у све ту, не схва та
ју ћи да је он и за њих отва рао та но ва, ве ли ка вра та свет ске књи
жев но сти, о ко јој је још Ге те на дах ну то го во рио.

По сле об ја вљи ва ња Ха зар ског реч ни ка у Бе о гра ду, та књи га
чу до по ла зи на свој пут око све та. Мо ја на ме ра је да овим тек стом 
до не кле, јер је не мо гу ће ис тра жи ти де таљ но то ве ли ко про стран
ство аме рич ког књи жев ног кон ти нен та, за о кру жим не ко ли ко ва
жних да ту ма Па ви ће вог при су ства на том про сто ру. Пр ви би био 
кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих, тач ни је по сле об ја вљи
ва ња Ха зар ског реч ни ка у Аме ри ци 1988. Тај пе ри од је ове ко ве чен 
и у књи зи из 1991. го ди не Крат ка исто ри ја јед не књи ге (из бор 
на пи са о Ха зар ском реч ни ку Ми ло ра да Па ви ћа). Дру ги, ка сних 
де ве де се тих, ка да је по ла бро ја ре но ми ра ног ча со пи са The Re vi ew 
of Con tem po rary Fic tion би ло по све ће но Па ви ћу. И тре ћи, у пр вој 
де це ни ји но вог ве ка, тек сто ви об ја вље ни у ча со пи су за кул ту ру и 
умет ност Ser bian Stu di es, где са ра ђу ју и об ја вљу ју не са мо еми
нент ни срп ски ин те лек ту ал ци из Аме ри ке и чи та вог све та већ и 
ве ли ки број сла ви ста, кри ти ча ра и пи са ца ко ји не ма ју срп ско по
ре кло. Ана ли зи ра ни су и дру ги тек сто ви о Па ви ћу, ван на ве де них 
да ту ма.

Од ред ни ца стил ска ино ва тив ност, ко ју мо ра мо ве за ти за 
Па ви ће во књи жев но де ло, узе та је из кон тек ста Ри фа те ро вог од ре
ђе ња по ја ве стил ских чи ње ни ца као на ру ша ва ња кон тек ста не ким 
не пред ви ђе ним еле мен том. Тај кон текст би по Ри фа те ру био је
зич ки узо рак ко ји је из не на да на ру шен јед ним не пред ви ђе ним еле
мен том. А цео Па ви ћев стил ски по сту пак мо же да се свр ста у онај 
ау тен тич ни умет нич ки по сту пак очу ђа ва ња о ко јем је го во рио 
још ру ски фор ма ли ста Вик тор Шклов ски. Да би се утвр ди ло шта 
је то што да је је зи ку у књи жев ном тек сту та кву моћ да зна чи то ли
ко мно го чи та о цу, а Па ви ћев по ет ски про грам је да про ме ни на чин 
на ко ји чи та о ци чи та ју књи жев ни текст, по треб но је су о чи ти се 
са сло же ним је зич ким по ступ ком ко ји Па вић ко ри сти у сво јим 
књи жев ним тек сто ви ма. Р. Барт је у сво јој књи зи Нул ти сте пен 
пи сма по ку шао да од го во ри на пи та ње шта сто ји иза је зи ка, од
но сно с оне стра не је зи ка као кон вен ци је. По ње му је то стил ко ји 
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је из раз чо ве ко вог су бјек та, уро ђе них и сте че них осо би на кроз 
жи вот. По Бар ту, ка ко ве ли Но во Ву ко вић у сво јој књи зи Пу те ви 
сти ли стич ке иде је (2000), „стил не при па да ни је зи ку, ни умјет
но сти. Бу ду ћи да је би о ло шког по ри је кла, он је из ван је зи ка и 
из ван ње го ве ли не ар но сти. Као вер ти кал на оса, стил у сје ци шту 
са хо ри зон тал ном осом је зи ка да је је дан тре ћи фе но мен, тре ћу 
ди мен зи ју фор ме – пи са ње. Док су је зик и стил сли је пе си ле, пи
са ње је функ ци ја или од нос из ме ђу ства ра ња и дру штва, књи жев
ни је зик пре о бра жен дру штве ном на ме ном. Пи са ње се си ту и ра 
из ме ђу је зи ка и сти ла као фе но мен пи шче вог из бо ра, ко ји но си 
пи шче ву иде о ло ги ју, а осим то га и свој ства жан ра пи са ња; не кад 
је та сло бо да ве ћа, а не ка да ма ња, за ви сно од исто риј ског тре нут
ка у ком се из бор вр ши. Пи сац је уви јек у по зи ци ји да пра ви не ку 
вр сту ком про ми са из ме ђу вла сти тог на го на за сло бо дом и ра зних 
огра ни ча ва ју ћих окол но сти (исто риј ских, иде о ло шких, со ци о ло
шких и дру гих).” И да се не би смо пре ви ше уда љи ли од „те ме”, та 
два основ на свој ства, стил и пи са ње, би ли би по ла зне осно ве за 
ме то до ло шку прет по став ку при је ма и пи са ња о Па ви ће вом ро ма ну 
у Аме ри ци. Оно што је по себ но за ни мљи во аме рич кој кри тич кој 
ми сли ни је са мо за чуд ност Па ви ће вог је зи ка већ по себ но уре ђен 
уну тра шњи свет у ро ма ну ко ји да ле ко пре ва зи ла зи утвр ђе на ли
те рар на пра ви ла. На рав но, би ло је и про во ка тив них ко мен та ра и 
дру га чи јих ви ђе ња у од но су на Па ви ће ва, а и пре ко ра да је Ха зар ски 
реч ник обо јен по ли тич ком ни јан сом итд. Јед ном реч ју, Па ви ћев 
ро ман ни је оста вио ни ко га рав но ду шним у Аме ри ци, ни на уч ни ке, 
ни кри ти ча ре, а на ро чи то не чи та о це.

Крат ка исто ри ја јед не књи ге

Ми ло рад Па вић је пр ви пут као пе сник кро чио на аме рич ко 
књи жев но под руч је још 1970. го ди не, за јед но са Ива ном В. Ла ли
ћем, Јо ва ном Хри сти ћем и Љу бо ми ром Си мо ви ћем (у пре во ду 
Чар лса Си ми ћа), а по сле две го ди не и са мо стал но је пред ста вљен 
у књи жев ном ча со пи су The Mi ne so ta Re vi ew, у про лећ ном бро ју 2, 
на стра ни ца ма 52–56, та ко ђе у пре во ду Чар лса Си ми ћа. Си мић је 
у Па ви ћу ви део пе сни ка ко ји тра жи скри ве не од но се из ме ђу не по
ве за них ства ри, при по ве да ча арап ских но ћи, ко ми ча ра ко ји ме ша 
ду хов но и сен зу ал но... и на тај на чин је при пре мио ду хов но тло за 
Па ви ћев до ла зак. По ње му Па ви ћев успех ле жи у на чи ну на ко ји 
он ба лан си ра про ти ву реч но сти као и сам Је ро ним Бош: „Он је у 
овај ро ман унео ма те ри јал ко ји се обич но не сма тра књи жев но шћу. 
У Реч ни ку ми на и ла зи мо на хри шћан ске, му сли ман ске, је вреј ске 
ле ген де, по сло ви це, на род не при че, ми то ве, за го нет ке, ку ва ре, исто
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риј ске до ку мен те, књи жев ну кри ти ку, би о гра фи је, анег до те, ма гич
не ре цеп те, ша ле и још мно го то га што ни је баш уо би ча је но за је дан 
књи жев ни текст. Не ма раз два ја ња овог ма те ри ја ла, ни ти осе ћа ња 
да је не што уз ви ше ни је од не чег дру гог, или да има ве ћу књи жев ну 
вред ност. Све је део Па ви ће ве све о бу хват не ви зи је.” Док чи та Па
ви ћа, Си ми ћа по га ђа не ка огром на бли скост све му оно ме што се 
ка же, као и чуд но ва тост све га ре че ног. „Ка ко је са мо бо га то про тив
ре чан тај свет ко ји он опи су је. ’Исто ри ја је на ми ло сти и не ми ло сти 
по е зи ји’, ре као је Маркс, и овај је пут за и ста био у пра ву. Чо век са мо 
тре ба да про чи та Па ви ће ву про зу да би ви део ко ли ко је то исти на. 
По е зи ја је оно веч но суб вер зив но, што из ми шља не пре кид но но ве 
мо де ле уни вер зу ма, очи глед но из чи сте ра до сти ства ра ња.”

Ви ли јам Голд стајн (Wil li am Gold stein) нам у ча со пи су Pu blis hers 
We ekly, 13. ма ја 1988. го ди не, при ча вр ло ин те ре сант ну при чу о 
то ме ка ко је до шло до об ја вљи ва ња Ха зар ског реч ни ка у Аме ри ци. 
На и ме, уред ни ца из да вач ке ку ће Knoph, јед не од нај по зна ти јих у 
Аме ри ци, Ке рол Џен веј (Ca rol Ja ne way), је ја ну а ра 1987. го ди не 
бо ра ви ла у Евро пи ка да је чу ла ка ко се са оду ше вље њем сву да 
го во ри о јед ном бри љант ном сло вен ском ро ма ну. За ин те ре со ва ла 
се за ро ман са мо слу ша ју ћи при че о ње му. Ин фор ма ци је о то ме ко 
је вла сник пра ва на из да ва ње би ле су ве о ма шту ре и не по у зда не. 
Она је од лу чи ла да сту пи у кон такт ди рект но са ау то ром. По сле 
ду жег вре ме на ус пе ла је у то ме, aли, ка ко на во ди Голд стајн, од го
вор од ау то ра ду го ни је сти зао и она из гу би ла сва ку на ду. Јед ног 
да на сти гао је па кет уви јен ка на пом, у бра он па пи ру. Ни је раз у
ме ла ни реч у на сло ву ни ти уну тар књи ге, осим ре чи Ха зар. Од мах 
је по сла ла књи гу свом са вет ни ку у ре дак ци ји за из да ња сло вен
ских пи са ца, ко ји јој је убр зо од го во рио да је то рет ко ре мекде ло. 
Би ла је вр ло уз бу ђе на због тог са зна ња, али ју је че ка ло дру го 
раз о ча ра ње. Са зна ла је да је фран цу ски из да вач Пјер Бел фон ку
пио пра ва на ино стра на из да ња тог ро ма на. Од мах му је по сла ла 
те лекс са по ру ком да је стра сно за ин те ре со ва на и да же ли да ку пи 
пра ва на из да ва ње ро ма на. Бел фон ју је љу ба зно за мо лио да са че
ка фран цу ско из да ње, али је она би ла то ли ко не стр пљи ва да му је 
од мах по сла ла по ну ду. Убр зо по сле скла па ња по сла, књи га се 
по ја ви ла за го ди ну да на на ен гле ском, у из да њу јед не од нај це ње
ни јих ку ћа на све ту. Па вић је на шкри па вом ен гле ском је зи ку 
на пи сао пи смо Ке рол Џен веј и уз за хвал ност ре као да је пре де сет 
го ди на об ја вио књи гу при ча под на зи вом Ру ски хрт, што је и ам блем 
ње не ку ће. И на тај на чин је ве ро ват но же лео да јој ка же ка ко ни шта 
у жи во ту ни је слу чај но.

Ро берт Ку вер (Ro bert Co o ver), пост мо дер ни пи сац, је у ча со
пи су The New York Ti mes Bo ok Re viw од 20. но вем бра 1988. го ди не 
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по све тио Па ви ћу и Ха зар ском реч ни ку обим ни ји текст под на сло
вом „Он ми сли на на чин на ко ји ми са ња мо”. У свом на сто ја њу да 
про на ђе де фи ни ци ју Па ви ће вог нео бич ног по ступ ка при по ве да ња, 
он у увод ном де лу тек ста го во ри о тој на пе то сти из ме ђу бу ду ћег 
вре ме на ко је не ми ло срд но сто ји над на ма и про шлог вре ме на ко је 
је са мо у на шој гла ви, у ха о тич ној ку ћи на шег се ћа ња. Та на пе тост 
из ме ђу Па ви ће ве про зе и ње ног за тво ре ног и не флек си бил ног тек
ста, по ње му на ди ла зи ве ћи ну ро ма на ко је је чи тао и од го ва ра, на 
не ки на чин, Бор хе со вој по тра жњи за „Исто ри јом сно ва”. Го во ре ћи 
о прин це зи Атех, као пе сни ки њи, учи те љи ци, са вет ни ку, ма ђи о ни
ча ру, бун тов ни ку и не кој вр сти зен му дра ца за ко га се све исти не 
ово га све та са ме бри шу, по што је бри са ње нај бли же до пи ра ње до 
уни вер зал не исти не, он по ми ње ме та фи зи ча ре Бор хе со вог Тло на 
ко ји не тра же исти ну или чак ни ве ро ват но ћу, већ пре оно за па
њу ју ће.

„Ово гне жђе ње књи ге уну тар дру гих књи га, епо ха уну тар 
епо ха, јед не у дру гим као низ шу пљих лу та ка, за јед но са из ве сним 
ал фа бет ским, пре но хро но ло шким раз вр ста ва њем од ред ни ца и 
спо соб но шћу мно гих ли ко ва да се из јед ног об лич ја пре тво ре у 
не ко дру го, из јед ног до ба да пре ђу у дру го, још ви ше про стор но 
од ре ђу ју вре ме, убе ђу ју ћи не ке из овог дру штва ов де да про то ци 
вре ме на мо гу би ти циљ јед не вр сте или да су мо жда њи хо ве жи
во те сла ви ли не ки дру ги и да су упи са ни у књи ге об ли ко ва не 
по о дав но, дав но ис при ча ној при чи.” Ку вер је та ко ђе ме ђу пр ви ма 
по ме нуо тер мин хи пер про сто ра, о че му је, на рав но, ка сни је и сам 
Па вић го во рио са уз бу ђе њем, а Ја сми на Ми хај ло вић је на пи са ла 
и на дах ну ти текст о то ме, као и мно ги дру ги. Ку вер да ље го во ри 
о то ме да се са да пи ше јед на но ва вр ста књи ге без ко ри ца, ин тер
ак тив на, под ло жна про ши ре њу: не ма сум ње да, овог истог ча са, 
по сто ји чи тав низ та квих књи га та мо у хи пер про сто ру, а Ха зар ски 
реч ник мо же ла ко да за у зме сво је ме сто ме ђу тим ин спи ри са ним 
ја ха чи ма, ко ји ими ти ра ју оца го спо ди на Па ви ћа Те ок ти ста Ни
кољ ског, сјај ног из у ми те ља жи во та све та ца, да би до да ли сво је 
но ве од ред ни це и по мо гли да се уоб ли чи те ло Ада ма Кад мо на.

То мас Мол нар (Tho mas Mol nar) је у ча со пи су New York City 
Tri bu ne 14. де цем бра 1988. го ди не на пи сао да је књи жев ни свет 
из не дрио још јед но ре мекде ло и да Ха зар ски реч ник мо ра да се 
чи та као но ви об лик књи жев но сти: „Али ов де не ма за го нет ке, сем 
јед не: људ ске за го нет ке ко ја по ка зу је да ипак рет ки не гу бе хра
брост и на ста вља ју да ис тра жу ју маг му по сто ја ња усред ам би са 
овог ужа сног ве ка, где се ла жи и ствар но сти над ме ћу око са мо у ни
ште ња, а књи жев ност тап ше но ви на ма.” Он на дах ну то го во ри и да 
Па ви ће ва уни вер зал ност до ла зи од ње го ве нео бич не и је дин стве не 
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при ро де. „Он је уко ре ње ни ји у сво јој по себ но сти од ин тер на ци о
на ли зо ва ног Хор хеа Лу и са Бор хе са, ма ње ико но класт од Ум бер та 
Ека, и ни је то ли ко оп сед нут сек сом као Га бри јел Гар си ја Мар кес, 
али при па да тој шко ли. Кри ти чар ко ји је Па ви ћа сме стио у 21. век 
био је пот пу но у пра ву. Не ма 21. ве ка, он је не до ку чив као сва ка 
су тра шњи ца. Па вић пру жа чи та о цу осе ћај про сто ра где мо гу да 
се скло не и умет ни ци и уче ња ци и обич ни љу ди и да се опо ра ве 
од те ре та овог буч ног вре ме на. Ње гов свет ма ште по ста је исти на, 
спас од ме ха ни ке, би ро кра ти је и но вин ске про па ган де, по ста је 
из ба вље ње. Он не пру жа на ду не ке улеп ша не бу дућ но сти, ко ја као 
и про шлост мо же би ти ужа сна (оту да ме ша ње вре ме на у Па ви ће
вом де лу).” Мол нар у Ха зар ском реч ни ку ви ди „сми сао оцр та ва ња 
све те зе мље” чо ве ка, „где мо же да се удо ми са сво јим уну тра шњим 
жи во том спа сен од бро до ло ма”. Ова вр ста књи жев но сти је мно го 
моћ ни ја од на уч не фан та сти ке, ко ја је та ко ђе знак да жи вот по ста
је не под но шљив и да љу ска мо ра би ти раз би је на. „Па вић же ли да 
нас пре не се у је дан свет где уо би ча је ни ути сци, осе ћа ња и раз ми
шља ња гу бе вред ност. Он нас из ме шта у до бром сми слу ре чи, он 
нас сме шта из над ствар ног све та иза зи ва ју ћи но ва ре а го ва ња, 
про ду бљу ју ћи ста ре ка на ле чу ла, чи не ћи их при јем чи вим за нео бич
но, не зна но, за зо ну су мра ка. У на шој со лид ној ма те ри јал но сти 
из ко је је ма шта про те ра на, сем ако не но си за штит ни знак не ке 
Аве ни је Ме ди сон, Па вић и ње го ва са бра ћа до но се осло бо ђе ње. А 
сва осло бо ђе ња на све ту по чи њу но вим сти лом, по чи њу зна че њи
ма от кри ве ним по пр ви пут.”

Кен Кал фус (Ken Kal fus) је у ча со пи су Phi la delp hia In qu i rer 
де цем бра 1988. об ја вио текст у ко јем се ви ди ко ли ко је био им пре си
о ни ран Ха зар ским реч ни ком та ко да је у за но су на пи сао да је Бор хес 
мо гао са мо да са ња да на пи ше ова кву књи гу. Иа ко ма ло под се ћа на 
Бо р хе со ву при чу „Кру жне ру ше ви не”, на Ека, Кал ви на, На бо ко ва, 
ипак је Па вић ори ги на лан. Ње го ва уло га је зна чај на и у ве зи са 
укљу чи ва њем у ак ту ел не де ба те о на чи ну на ко ји је зик ути че на 
на шу свест и на сте пен до ко јег је дан по се бан је зик чи ни по се бан 
по глед на свет код оних ко ји њи ме го во ре, а на ро чи то је зна чај на 
кад је реч о уло зи је зи ка у об ли ко ва њу људ ске ми сли. „За Па ви ћа 
је гу би так ха зар ског је зи ка гу би так ни воа људ ске осе ћај но сти код 
мо дер ног чо ве ка, гу бље ње сми сла за ста ње, вре ме. Исто ри ју, све
тост со ли.” У јед ном де лу свог тек ста он го во ри о по ли тич кој по
за ди ни ро ма на, где се ша ље по ру ка о ма њи на ма ко је у ха зар ској 
др жа ви сти чу моћ и бо љу по зи ци ју од ве ћин ског ста нов ни штва, 
алу ди ра ју ћи та ко на ал бан ску ма њи ну ко ја дис кри ми ни ше ве ћин
ско срп ско ста нов ни штво. По Кал фу су, Па ви ће ва алу зи ја је ја сна, 
јер упо ре ђу је не ста нак Ха за ра са ла га ним не стан ком Ср ба. Ма да ћу 
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у дру гом де лу овог тек ста ви ше го во ри ти о ау то ри ма ко ји алу ди
ра ју на по ли тич ки ми рис у ро ма ну, мо је је лич но ми шље ње, а и сам 
Па вић то не де ци ди ра но ка же, да Ха зар ски реч ник не ма ни ка кву 
по ли тич ку или на ци о на ли стич ку тен ден ци ју. Ва са Ми ха и ло вић 
је та ко ђе у ча со пи су The World у Ва шинг то ну упо ре дио Ха за ре са 
Ср би ма и са се па ра ти змом ко ји је Ср би ја тр пе ла од две сво је 
пoкрајине.

Чарлс Фењ ве ши (Char les Fenyve si) је у ли сту Was hing ton Ti mes 
од 31. ок то бра 1988. об ја вио да је „Па вић сна жни хо ме ров ски при
по ве дач, а ње го ва ре кон струк ци ја исто ри је јед ног дав но иш че злог 
на ро да пред ста вља го збу над ре ал не ма ште”. Да глас Си болд (Do u glas 
Se i bold) је y ча со пи су Chi ca go Tri bu ne ше стог но вем бра 1988. го ди
не на пи сао је да је Ха зар ски реч ник ро ман сло же них и иди о син крат
ских ужи ва ња... Ако срп ска књи жев ност ни је би ла по пу лар на на 
За па ду као књи жев но сти дру гих ис точ но е вроп ских зе ма ља, си гур
но је да ће Ха зар ски реч ник то про ме ни ти, чврст је у уве ре њу Си
болд. Ха зар ски реч ник, као ри вал Еко о вом Име ну ру же по оштро
ум но сти, до ви тљи во сти и ин те лек ту ал но сти, над ма шу је овај сво јим 
нео бич ним за пле том. Илан Ста ванс (Ilan Sta vans) је 10. но вем бра 
1988. за Co lum bia Daily Spec ta tor на пи сао у свом тек сту да је Па ви ћа 
при до дао дру штву во де ћих свет ских пи са ца: Џеј мса Џој са, Хер
ма на Бро ха, Ум бер та Ека и Кар ло са Фу ен те са, ко ји су да ли но ву 
сна гу књи жев но сти кроз ен ци кло пе диј ски ро ман ко ји од би ја да 
опо на ша жи вот, већ га оце њу је кроз па ро ди ју, му дрост и ла ви ринт 
раз ли чи тих зна че ња ко ји зах те ва обра зо ва ног и отво ре ног чи та о ца.

Ха зар ски реч ник као епи сте мо ло шка ме та фо ра

На дах ну те кри ти ке су на ста вље не и де це ни ју по сле пр вог 
та ла са од об ја вљи ва ња Ха зар ског реч ни ка. Пра ви ма ли по трес 
ко ји је Реч ник иза звао у Аме ри ци имао је са мо с вре ме на на вре ме 
епи зо де за тиш ја. Оче ки ва ло се сва ке го ди не да до би је Но бе ло ву 
на гра ду за књи жев ност. При сти за ле су но ми на ци је са раз ли чи тих 
ви со ко школ ских уста но ва, а нај пре од мог мен то ра, про фе со ра 
Ни ко ле Мо рав че ви ћа. Број чи та ла ца се умно жа вао ге о ме триј ском 
про гре си јом. Па вић је по чео да се из у ча ва на де парт ма ни ма за 
сла ви стич ке сту ди је, одр жа ва не су три би не и књи жев не ве че ри 
на ко ји ма се раз го ва ра ло о фе но ме ну Ха зар ског реч ни ка. 

Во де ћи ча со пис за са вре ме ну књи жев ност у Аме ри ци, The 
Re vi ew of Con tem po rary Fic tion, по ло ви ну свог лет њег бро ја 1998. 
го ди не је по све тио Ми ло ра ду Па ви ћу. Ува же на про фе сор ка Рад ми
ла Јо ва но вић Го руп са Де парт ма на за сло вен ске је зи ке и књи жев
но сти на Уни вер зи те ту Ко лум би ја је при ре ди ла при ло ге еми нент них 
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те о ре ти ча ра, кри ти ча ра и но ви на ра: Tha nas sis Lal las, An dre as Le it ner, 
Dag mar Burk hart, Rac hel Kil bo urn Da vis, То ми слав Лон ги но вић, 
Ја сми на Ми хај ло вић. Дат је и при лог Ми ло ра да Па ви ћа под на зи
вом „По че так и крај чи та ња – по че так и крај ро ма на”, у ко ме он 
го во ри о сво јој по е ти ци. На ро чи то је за ни мљив део у ко ме го во ри 
о књи жев но сти без по че та ка и кра ја, ко ја се пи ше сву да у све ту да нас: 
„Са мо да по ме не мо Џој са мла ђег или Ка ро ли не Га јер (Ca ro li ne 
Gayer). Ком пју терро ман до ла зи до нас као хи пер фик ци ја и при
па да сфе ри вир ту ел не ре ал но сти, а ти се пи сци на зи ва ју елек трон
ски пи сци.Та ко да ро ман ов де за и ста по ста је де те про сто ра; мо же 
да се осло бо ди за ко ни то сти Гу тен бер го ве га лак си је и по ја ви се у 
но вој га лак си ји ко ја не ма мно го ве зе са књи гом... И са да на кра ју 
овог ве ка вре ме је да се окре не мо књи жев но сти, по зо ри шту, фил му 
два де сет и пр вог ве ка, и то је оно у шта нас овај ро ман да на шњи
це и уво ди.” 

У окви ру сту ди ја о Па ви ћу у на ве де ном ча со пи су је и ин тер вју 
ко ји је са Па ви ћем во дио Та на сис Ла лас (Tha nas sis Lal las). У не фор
мал ном дру же њу у Бе о гра ду овај грч ки но ви нар је до шао до лу
цид них оп сер ва ци ја о Па ви ћу. Oн је на са мом по чет ку свог тек ста 
ко ји је на сло вио „Као пи сац, ро ђен сам пре две сто ти не го ди на”, 
на гла сио да је Ми ло рад Па вић, ко ји је ве ро ват но мно ги ма не по
знат, не ко ли ко пу та но ми но ван за Но бе ло ву на гра ду. Ла лас је про
вео три да на у Бе о гра ду раз го ва ра ју ћи са пи сцем. За то вре ме је 
имао ути сак да је пред њим де ти њаст чо век са лу лом. Па вић му 
је искре но од го во рио „да је то на чин на ко ји он осе ћа ства ри око 
се бе и да увек по ку ша ва да ви ди свет као да га ви ди по пр ви пут”. 

При ре ђу ју ћи му до бро до шли цу у свом ста ну у Бе о гра ду, Па
вић га упо зна је са сво јом су пру гом уз ду хо вит ко мен тар да, иа ко 
је пре ве ден на ско ро све је зи ке, из у зев ки не ског и нор ве шког, те шко 
је до би ти по зи тив ну кри ти ку у сво јој зе мљи па је за то мо рао да 
се оже ни кри ти чар ком. Опи си вао је и ње го ву во жњу у су прот ном 
прав цу у јед но смер ним ули ца ма, на чи ну на ко ји пи ше (углав ном 
ле же ћи на ле ђи ма бе ле жи у све шчи ца ма све иде је ко је му пад ну 
на па мет). За ње га не по сто је чвр сте раз ли ке из ме ђу има ги нар ног 
и ре ал ног жи во та, а то је оно што је нај ве ћа вред ност за пи сца: да 
по се ду је спо соб ност да до стиг не из ве стан сте пен где ре ал ност и 
фан та зи ја ре флек ту ју је дан исти свет. Та да се ства ри нор мал но 
раз ви ја ју. А страх је оно што нас до во ди до исти не и нај вред ни јег 
у на ма. Страх је тај ко ји нас во ди и до оног што је нај бо ље у ли те
ра ту ри. Љу бав је та ко ђе је дан од во де ћих мо ти ва у то ку пи са ња. 
Нај ва жни је је не спу та ва ти енер ги ју ко ја стру ји кроз дух пи сца. 
Ако се то оства ри, и та енер ги ја сло бод но про стру ји кроз књи гу, 
он да је то си гу ран на чин да ће та ква вр ста пи са ња на ћи чи та о ца. 
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Основ на оба ве за пи сца је да се би и чи та о цу го во ри исти ну, го во
рио је Па вић у том ин тер вјуу.

Овај грч ки но ви нар да ље упо зна је аме рич ке чи та о це да Па
вић, на вод но, из по ли тич ких раз ло га све до 1967. го ди не ни је мо гао 
да об ја вљу је у сво јој зе мљи. Мо гло је да се до го ди и да пре ста не 
да пи ше, иа ко му је пи са ње мно го зна чи ло. На сре ћу, као на став
ник књи жев но сти је из у ча вао књи жев ност и пи сао о њој. Имао је 
три де сет и осам го ди на ка да му је би ло до зво ље но да поч не да 
об ја вљу је, та ко да, у ства ри, он ни ка да и ни је био по чет ник у пи
са њу. Ро ма ни, по Па ви ћу, има ју свој соп стве ни жи вот. И ро ман се 
ра ђа као што се и де те ра ђа. Али без об зи ра на то што је и књи га 
у кри зи, Па вић ве ру је да ро ман то ни је и да је у кри зи са мо на чин 
чи та ња. По сле за вр шет ка ро ма на Па вић му је от крио да је био 
те шко бо ле стан две го ди не и да је Ха зар ски реч ник огром на ку ћа 
ко ја шо ки ра љу де за то што има мно го ула за и из ла за. А улаз или 
из лаз из ку ће за ви се од чи та о че ве же ље. За ње га је са ња ре ње ва жно. 
На тај на чин чо век по но во до ла зи у до дир са сво јом пр вом љу ба
зно шћу. Кроз сно ве чо век мо же по но во да оства ри не жност ко ју 
је вре ме ном из гу био. А чи та о ци, ко јих у све ту има, на сву сре ћу, 
мно го ви ше од вој ни ка, по твр да су да ће љу бав над вла да ти тре
нут но без у мље у све ту где је увек би ло ви ше ле по те не го љу ба ви, 
ви ше до брих ро ма на не го што ће чо век има ти вре ме на да их про
чи та у ти ши ни и ми ру – за пи сао је но ви нар, из ме ђу оста лог, и ове 
Па ви ће ве ре чи.

Ан дре ас Лајт нер (Аndreas Le it ner), про фе сор на Уни вер зи те
ту у Кла ген фур ту, сла ви ста и фи ло зоф, у свом тек сту „Ха зар ски 
реч ник као епи сте мо ло шка ме та фо ра” ана ли зи ра Па ви ћа из угла 
фи ло зо фа. За ње га Ро ман лек си кон у 100.000 ре чи сна жно при вла чи 
чи та о ца ко ји вр ло бр зо из гу би ин те рес за Ха за ре, њи хо ву исто ри ју, 
чак и за њи хов тра ги чан крај, а би ва при ву чен ма ги јом ап со лут не 
књи ге не ве ро ват них зна че ња иш чи та ва ња и раз от кри ва ња тај не 
ве за не за чо ве ка. Свет опи сан у Ха зар ском реч ни ку је ба зи ран на 
ап стракт ној фор ми зна ња или epi ste me, као збир ци зна ња из обла
сти при род них на у ка, фи ло зо фи је, пси хо ло ги је, есте ти ке, псе у до
на у ка: езо те ри је, па ра пси хо ло ги је... Овај ро ман по ње му ре флек ту је 
кон крет не сли ке ап стракт ног кон цеп та зна ња. Ре ал ност је ин тер
пре ти ра на су прот ним фор ма ма зна ња. На јед ној је стра ни зна ње 
би ћа, а на дру гој зна ње по ста ја ња. Зна ње би ћа је пред ста вље но 
мо дер ном при род ном на у ком и пост мо дер ном фи ло зо фи јом. А обе 
пред ста вља ју ре ал ност као не до ста так је дин ства и це ло ви то сти. 
Зна ње по ста ја ња је пред ста вље но пот пу но но вим при род ним на
у ка ма, пси хо ло шким и езо те рич ним те о ри ја ма, као и ин ди ви ду ал
ним ми сли о ци ма ко ји нам пред ста вља ју ре ал ност у но вој це ло ви
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то сти, у уни вер зал ној по ве за но сти и кон ти ну и те ту. С јед не стра не 
из гу би ли смо хо ли стич ку ви зи ју све та, а с дру ге та ви зи ја се из гра
ђу је. У ро ма ну Ха зар ски реч ник, то Лајт нер по себ но на гла ша ва, 
зна ње без вре ме не ми то ло ги је по ве зу је би ће и по ста ја ње кроз сим
бо лич не си ту а ци је пу не зна че ња.

У да љем тек сту раз ма тра раз ли чи те по гле де и те о ри је на уч
ни ка два де се тог ве ка: Ра се ло ву кон ста та ци ју да су па ра докс и 
ан ти но ми ја у осно ви ма те ма ти ке, Ајн штај но ву те о ри ју ре ла ти ви
те та, Хај зен бер гов прин цип не из ве сно сти, Хил бер то ву фон да ци ју 
у ге о ме три ји, на осно ву ко јих за кљу чу је да је на у ка два де се тог 
ве ка из гу би ла сво ју ло гич ку це ло ви тост. И то ни је са мо цео Уни
вер зум, већ су и по је ди нач ни си сте ми из гу би ли сво ју тран спа рент
ност та ко да ви ше не пред ста вља ју из во ре исти не. Уче ње Па ска ла 
Џор да на ба зи ра но на уче њу квант не би о ло ги је и фи зи ке нам ука
зу је на нов на чин гле да ња на вре ме и ње го ве по сле ди це. Као по сле
ди ца екс пло зи је јед ног атом ског ну кле у са, по ре дак ства ри на ко је 
смо на ви кли се из о кре ће и има мо пр во екс пло зи ју, а тек он да за 
екс пло зи јом се ја вља ју узро ци. Узроч нопо сле дич ни прин цип је 
из вр нут и при знат као ло гич но и фи ло зоф ски ва ли дан. Пот пу но 
но ве на у ке као што су фрак тал на те о ри ја Ман дел бро та (Man del brot), 
те о ри ја ка та стро фе Зи ман са (Ze e mans), те о ри ја иш че за ва ња струк
ту ра При го ги на (Pri go gi ne), ис тра жи ва ње си нер гет ског ха о са Ха
ке на (Ha ken), на пу ту су пот пу ног под ри ва ња иде је ло гич ки ор га
ни зо ва ног је дин ства це ли не. Oве мо дер не иде је и ви зи је ис кљу чу ју 
уни вер зал ност, ло го цен три зам, це ло ви тост, је дин ство. Дис кон ти
ну и тет по ста је цен трал на ка те го ри ја на у ке у на ста ја њу и кул ту ре 
ко ја за ме њу је ста ру. Ре ал ност по ста је плу ра ли стич ка, пар ти ку ла
ри стич ка, ан та го ни стич ка, па ра ло гич на, не пред ви дљи ва и пре 
све га отво ре на. На осно ву све га на ве де ног Лајт нер за кљу чу је да 
се ова про ме на у на уч ној ин тер пре та ци ји ре ал но сти ре флек ту је 
на књи жев ност сво јом спе ци фич ном отво ре но шћу.

У син хро нич ном по гле ду Ха зар ски реч ник је по ње му по зив 
на ра зно вр сна пи та ња о би ва лент ној ло ги ци, прин ци пу иден ти
те та и прин ци пу кон тра дик тор но сти. Сва ки фе но мен у Па ви ће вом 
ро ма ну се по ја вљу је као ра ди кал но плу ра ли сти чан, ра зно вр стан 
и па ра ло ги чан. Овај ро ман је при мер пост мо дер ног гра ђе ња на
ра ти ва на прин ци пу ра зно вр сно сти дис кур са и јед на ких пра ва 
сва ког дис кур са. Не по сто ји са мо јед на исти на о од ре ђе ној ства ри 
већ по сто ји мно го аспе ка та исти не, а кри тич ки дис курс се су прот
ста вља би ло ком те о рет ском или прак тич ном дог ма ти зму. 

Лајт нер по сма тра Па ви ћев ро ман у све тлу пост мо дер них тео
ри ја ко је зна ње до во де до ап сур да до те ме ре да чак бри шу из 
ви до кру га до зво ље ног да и соп стве ну ево лу ци ју по сма тра ју као 
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не по ве за ну, ка та стро фич ну и па ра док сал ну. За ње га је Ха зар ски 
реч ник ти пи чан књи жев ни пред став ник пост мо дер ног зах те ва да 
чи та лац мо ра да на у чи да при хва ти та кве кон тра дик тор но сти као 
обо га ће ње ис ку ства, а не не мо гућ ност да се на ђе исто риј ска исти на 
ко ја за пост мо дер ни сте ни је ни ва жна. Они ио на ко твр де да исто
ри ја при па да фик ци ји.

У мо ру но вих на у ка ко је су се из не дри ле, чи ни се да се иде у 
прав цу но вих па ра диг ми зна ња и на у ке. Оне су усме ре не на то да 
нас уве ре да су све ево лу ци је, на ми кро и ма кро ни воу, ор ган ске 
и нео р ган ске, по ве за не јед на са дру гом за то што цео Уни вер зум има 
исто по ре кло. Па ви ћев књи жев ни уни вер зум је по Лајт не ру во ђен 
јед ним ау то по е тич ним си сте мом ко ји је са мо ор га ни зо ван, са мо
во де ћи и са мо об на вља ју ћи. Као по твр ду свог ста ва он на во ди при
мер да је дан од сту де на та ко ји рас пра вља ју Ха зар ско пи та ње увек 
умре ка да из гле да да ће нај зад на ћи пра ви од го вор. У том исто риј
ском бес кра ју са мо ње го во те ло уми ре, док ду ша или прин цип ко ји 
пред ста вља ју то би ће и да ље жи ве и убри зга ни су у дру гу осо бу, 
та ко да ре ша ва ње ха зар ског пи та ња мо же да тра је бес ко нач но. 
Ме ђу тим, ти исто риј ски еле мен ти има ју сво ју хо мо ло ги ју у ха зар
ској ми то ло ги ји та ко да су ми то ло шки и исто риј ски до га ђа ји по ве
за ни у не ка квој уза јам ној раз вој ној ево лу ци ји и да су ми кро ко смос 
чо ве ка и ма кро ко смос Бо га је ди ни аспек ти јед не исте ево лу ци је. 
Та ко зва на си стем ска фи ло зо фи ја и ње ни те о ре ти ча ри Ла сло, Јанч, 
Ва ре ла, Ален, Геб зер и дру ги се сла жу да ми кро и ма кро си сте ми 
ни су ви ше ри гид не струк ту ре већ про це су ал не и ди на мич ке ор
га ни за ци је. Ма ло по зна ти фи ло зоф Џин Геб зер је и пре си стем ских 
фи ло зо фа пи сао о кра ју узроч номе ха ни ци стич ких по гле да на свет 
и по че так не у зроч ног ево лу ци о ног по гле да и ак ту е ли за ци је не ви
дљи вог у ви дљи ви свет. По ње му, оно што се де ша ва у ево лу ци ји 
је већ би ло де тер ми ни са но из ван вре ме на и про сто ра, још пре пр вог 
да на. У та квом кон цеп ту ево лу ци је узроч ни од но си ви ше ни су 
ва жни као не ка да... Ова кав кон цепт ево лу ци је, где узроч нопо сле
дич на ве за ви ше ни је ва лид на по на ве де ном те о ре ти ча ру, и про ток 
вре ме на мо же да се до жи ви као по кла па ње про шло сти, са да шњо
сти и бу дућ но сти. А зар ни је и Т. С. Ели от у По ро дич ном оку пља њу 
на пи сао да су се ства ри ко је тре ба да се де се већ де си ле. У та квом 
јед ном езо те рич ном кон цеп ту Лајт нер са гле да ва Па ви ћев рад ка да 
ци ти ра оца Ни кољ ског ко ји по твр ђу је сво ју пер цеп ци ју до га ђа ја 
у вре ме ну и про сто ру: „Од лу чио сам да се ни шта не ме ња у про
то ку вре ме на, да се свет не ме ња кроз го ди не већ уну тар се бе и 
про стор си мул та но. Ме ња се у мно го број ним фор ма ма, ме ша ју ћи 
их као кар те и пот пи су ју ћи по не ку про шлост као лек ци је за бу дућ
ност или са да шњост дру гих.” 
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Да би ро манре бус ра сло јио на еле мен те езо те рич ног зна ња, 
јер ра ци о нал ном кри тич ком ана ли зом се овај ро ман не об ја шња
ва, Лајт нер тра жи по моћ и од Јун го ве те о ри је синхроницитет a, по 
ко јој се свет од ви ја по прин ци пу слу чај не су прот но сти. Иа ко ни су 
узроч но по ве за ни, oни се ма ни фе сту ју ре дов но у вре ме ну и про
сто ру. Та кви слу ча је ви ми сте ри о зне по ве за но сти се мо гу опи са ти 
као Јун гов кон цепт ани ме и ани му са, као је дин ство су прот но сти 
у лан цу син хро ни ци те та или у исто вре ме но сти. У свом ис тра жи
ва њу о ин ди ви ду ал ној и ко лек тив ној све сти и ње ним ар хе ти по
ви ма, он је у сва ком му шкар цу ви део жен ски прин цип и обр ну то. 
По ње му сва ка ин ди ви дуа стре ми ка ује ди ње њу, це ло ви то сти и 
ком плет но сти по сле па да пр вог Чо ве ка. У том на дах ну ћу ка са вр
ше ном је дин ству де ша ва ју се до га ђа ји ко ји ни су узроч но по ве за ни, 
већ спон та ни у сво јојисто вре ме но сти. Ср бин Вук Бран ко вић и 
ду бро вач ки Је вре јин Са му ел Ко ен кроз цео на ра тив ро ма на стре ме 
ка ује ди ње њу, укљу чу ју ћи и стре мље ње да кре и ра ју ПреАда ма 
и ти ме ком пле ти ра ју Реч ник. Да ље, он се по зи ва на Шо пен ха у е ра 
и Фрој да ка да по ку ша ва да об ја сни зна чај сно ва, ви зи ја и ин тер
пре та ци ја сно ва у ро ма ну. 

У са гле да ва њу основ не ка рак те ри сти ке ро ма на, где је сва ки 
ма њи део им пле мен ти ран у це ли ну и обр ну то, на кра ју свог тек ста 
о Па ви ћу Лајт нер на во ди при мер Отво ре ног де ла Ум бер та Ека и 
ње гов при ступ отво ре но сти тек ста пре ма ак тив ном чи та о цу. Еко 
у сво јој књи зи го во ри о мо дер ној умет но сти ко ја је по при ро ди 
дво сми сле на и оста вља мо гућ ност да се чи та лац или ин тер пре
та тор од лу чи ка ко да ком пле ти ра свој рад. Ау тор ну ди, ка же Еко, 
чи та о цу да на свој на чин, по свом обра зо ва њу, во љи или хи ру 
ор га ни зу је зна чај тек ста ко ји му је ау тор ве ли ко ду шно по кло нио. 
Иа ко не зна ко јим ће пу тем ићи ор га ни за ци ја и ин тер пре та ци ја 
тек ста, ау тор ну ди чи та о цу да за вр ши ка ко он же ли. Ау тор је тај 
ко ји ну ди без број мо гућ но сти за ту ма че ње, и без об зи ра на ко ји 
ће на чин ау то ров парт нер, чи та лац, кон стру и са ти ма пу чи та ња, 
рад оста је у вла сни штву ау то ра. А Ха зар ски реч ник, та ко Лајт нер 
и за кљу чу је сво ју ана ли зу, нај бо љи је при мер Еко ве ка рак те ри за
ци је пој ма ак тив ног чи та о ца и отво ре ног тек ста.

У тек сту на сло вље ном „Кул ту ра као ме мо ри ја, о по е ти ци 
Ми ло ра да Па ви ћа”, Даг мар Бурк харт (Dag mar Burk hart) ана ли зи
ра Па ви ћев фан та стич ни свет ко ји се ве што уву као у ре ал ни свет, 
па ра фра зи ра ју ћи Бор хе са. Али он тај фе но мен не ве зу је са мо за 
Па ви ћев по сту пак при по ве да ња, већ је по ње му он ка рак те ри сти
чан за не ми ме тич ки дис курс срп ског пост мо дер ни зма, чи ји су 
пред став ни ци по ред Па ви ћа и Киш, Пе кић, Ба са ра, Ми тро вић, 
Ал ба ха ри и дру ги. Да ље, он ци ти ра Са ву Да мја но ва, ко ји је на пи сао 
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да је Па вић по чео са при ча ма ко је су би ле бли же ори ги нал ном 
мо де лу пи са ња фан та сти ке не го по љу чи сте фан та зи је. Даг мар 
Бурк харт Па ви ће ву фан та сти ку ту ма чи као по ет скоале го рич ну 
са до ми нант ним при су ством ин тер тек сту ал но сти као глав ну ка
рак те ри сти ку Па ви ће ве по е ти ке. За раз ли ку од мо дер ни стич ког 
по ступ ка пи са ња, где су ин тер тек сту ал на игра и ци тат ност већ 
би ли у упо тре би, то је по ре чи ма Ди то ра Борх ма је ра (Di e tor Bor ch
meyer) у пост мо дер ној књи жев но сти по стао има ги нар ни му зеј, 
Ва ви лон од ци тат но сти, стал ни пла ги јат. Бо дри јар (Ba u dril lard) je 
увео тер мин си му ла крум за ову вр сту књи жев не ма ни фе ста ци је 
стал не ими та ци је. У свом тек сту Даг мар Бурк харт да ље са гле да ва 
при су ство ин тер тек сту ал но сти на свим ни во и ма Па ви ће вог ро ма на. 
На јед ном је хе те ро ме ди јал на ин тер тек сту ал ност са гра фич ким и 
вер бал ним еле мен ти ма, а на дру гој стра ни је до ми нант на ве р бал на 
ин тер тек сту ал ност ко ја је усме ре на не са мо на струк ту ру, жа нр 
или по е ти ку већ и на са др жај ко ји је ис пре пле тан ци та ти ма, алу
зи ја ма и па ра фра за ма из дру гих тек сто ва, ка ко ње го вих та ко и 
не ких дру гих, чи ме при ро ду сво јих ре фе рен ци чи ни афир ма тив
ном или ди ја ло гич ном са еле мен ти ма па ро ди је, де кон струк ци је и 
др. Taj ра спон струк ту ре ре фе рен ци иде од лек си ко на, укр ште них 
ре чи, ди ја ло шког на ра ти ва, па ра бо ла, анег до та, исто риј ског ро
ма на, три ле ра, до тек сту ал них ре фе рен ци као што су Би бли ја, 
ан тич ки ми то ви, Хо мер, Пла тон, Ови ди је, ви зан тиј ски ро ман, 
Тал муд, Ку ран, тра ди ци је Ка ба ле, бал кан ски фол клор, фол клор на 
ми то ло ги ја, срп ски ба рок, не мач ки ро ман ти чар ски пе ри од, као и 
тек сто ви Поа, Пу шки на, Го го ља, Каф ке, Ека, Цр њан ског, Се ли
мо ви ћа, Ки ша, Ти шме, Не на ди ћа... На осно ву на ве де ног, Даг мар 
Бурк харт за кљу чу је да Па вић сво јом тех ни ком пи са ња, упо тре
бља ва ју ћи не ми ме тич ку фан та зи ју и прин цип не ра си па ња већ 
уве ћа ва ња зна че ња, сво јим по ли фо нич ним тек стом де мон стри ра 
ars com bi na to ria пост мо дер ни зма као рет ко ко ји пи сац.

По ње му, рет ко ко ји кри ти чар се усу ђу је да кро чи у тај ин тер
тек сту ал ни свет из ко га би из ву као ге не рал но ми шље ње о ро ма ну 
због то га што текст са жи ма суб тек сто ве ко ји су у не ка квом жи вом 
про це су и ко ји би за у зе ли чи та ве то мо ве ана ли тич ког ко мен та ри
са ња. За то се он од лу чио да на фраг мен ту из тек ста „Ap pen dix I”, 
ко ји сто ји у ме ђу соб ном од но су са укр ште ном ре фе рен цом лек си
ко на, Се васт Ни кон у цр ве ној хри шћан ској књи зи лек си ко на се
ци ра то сло же но тки во нео бич не књи жев но сти. И баш у том де лу 
тек ста, ве ру је Даг мар Бу рк ха рт, мо же да се про на ђе фор му ла Па
ви ће ве по е ти ке.

„Apen dix I” по чи ње на сло вом „Отац Те ок тист Ни кољ ски као 
при ре ђи вач пр вог из да ња ’Ха зар ског реч ни ка’.” Да ље се ка же: 
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„Пи шу ћи сво ју пред смрт ну ис по вест пећ ком па три јар ху Ар се ни
ју тре ћем Чар но је ви ћу, у пот пу ној по мра чи ни не где у Пољ ској, 
бр зо пи сном ћи ри ли цом, док га је ко на чар ка гр ди ла и кле ла кроз 
за ман да ље на вра та...” 

Ау то би о гра фи ја Те ок ти ста Ни кољ ског, при че Авра ма Бран
ко ви ћа о Ада му, бра ту Хри сто вом, и део о Се ва сту Ни ко ну из 17. 
ве ка, ђа во ла ко ји је за по слен као про то ка ли граф и ико но пи сац у 
ма на сти ру Све ти Ни кољ ски, за Даг мар Бурк харт пред ста вља ју 
три се ман тич ка ком плек са ко ји до ми ни ра ју це ли ном овог ро ма на 
и ко ји мо гу да се из дво је као три пар не це ли не: се ћа ње –за бо рав, 
исто вет ност –про ме на, по себ но ст–јед на кост.

У окви ру се ман тич ког ком плек са се ћа ње –за бо рав, Даг мар 
Бурк харт по ве зу је име Те ок тист, ко је на грч ком зна чи Бог кре а тор 
(the os + kti stes), ко ји је „осу ђен на до бро пам ће ње, ко је мо ја бу дућ
ност пу ни не пре ста но, а мо ја про шлост не пра зни ни ма ло”, са Бор
хе со вом при чом „Фу нес или о пам ће њу”, али га схва та и као суб текст 
Ша ми со о вог (A. V. Cha mis so) ро ман тич ног на ра ти ва The Fan ta stic 
Ta le of Pe ter Schle mihl, у ко јем про та го нист, по сле пак та са ђа во лом, 
мо ра да жи ви без сво је сен ке, са свим ка рак те ри сти ка ма де мо на. 
На ла зи и слич ност са Зи скин до вом (P. Süskind) пост мо дер ним 
ро ма ном Пар фем, у ко јем је глав ни ју нак ли шен осе ћа ја ми ри са, 
а про во ди чи тав жи вот та ко што по ку ша ва да на ђе ле ка сво јој бо
ле сти. Те ок тист пред ста вља чврст став да се са чу ва Ха зар ски реч ник 
од де мон ског вре мен ског уни ште ња. Те ок тист је на у чио на па мет 
хри шћан ске, му сли ман ске и је вреј ске де ло ве тек ста ко ји би за вр
ши ли у пла ме ну Ни ко на Се ва ста (алу зи ја на Еко ву би бли о те ку у 
пла ме ну у Име ну ру же) и пре дао на штам па ње Да уб ма ну су 1691. 
го ди не, да би они већ сле де ће го ди не би ли уни ште ни од Ин кви
зи ци је. Оста ла је са мо јед на ко пи ја отро ва ног при мер ка (алу зи ја 
на Еков ро ман).

Ова ква игра не ста ја ња тек сто ва и њи хо во по нов но ре кон стру
и са ње, вер зи ја ле ген де о Ада му на па ја ној ка ба ли стич ком и апо
криф ном тра ди ци јом и ме та фи зи ком сно ва по угле ду на Фрој да и 
ожи вља ва ње за бо ра вље них сим бо ла, пред ста вља ју за Даг мар Бурк
харт ми то по ет ско ства ра ње и уни шта ва ње зна ко ва ко ји пред ста
вља ју цен трал ну изо то пи ју у Па ви ће вом тек сту. Пи са ње као ђа вол
ски по сао и као ал тер на ти ва ме мо ри ји, а у ма ни ру Бор хе са ко ји 
за бо ра вља при че чим их на пи ше. Па вић ипак по ста вља пи та ње 
ре а ни ми ра ња мит ске по ет ске анам не зе.

Нај зна чај ни ји под текст Па ви ће вог мо де ла тран сфор ма ци је, а 
у окви ру се ман тич ког ком плек са исто вет ност –про ме на, по Бурк
хар товој је Ови ди јев еп Ме та мор фо зе, са пре ко 250 ан тич ких ми то
ва о тран сфор ми са њу у жи во ти ње, биљ ке, зве зде, а ти ми то ви мо гу 
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да се при ме не на Па ви ћев ми то по ет ски кон цепт све та и вре ме на 
(по Те ок ти сту вре ме до ла зи од ђа во ла, а бес ко нач ност од Бо га). 
Ис тра жи ва чи Ха за ра и де мо ни се ре ин кар ни ра ју три сто ти не го
ди не ка сни је; Ни кон Се васт је ста нов ник је вреј ског па кла у прет
ход ном жи во ту, док је Аврам Бран ко вић се бе у сну тран сфор ми сао 
у дух. У Па ви ће вим ар ха ич ним и ци клич ним ми то ви ма ли ко ви су 
пред ста вље ни углав ном у па ро ви ма, као у ро ман тич ним и мо дер
ни стич ким де ли ма, где је мо тив огле да ла био че сто у упо тре би: 
По, Го гољ, Каф ка... Док Се васт ло ви да про на ђе сво ју пра ву бу дућ
ност, Ар хан ђел Га ври ло му ду шу пре тва ра у ср ну (ср на сим бо ли
зу је све тлост и при ро дан круг), а он да је у са ве зу са ан ђе лом – као 
што се обич но ка же, пакт са ђа во лом. И као што је се ман тич ка 
на ме ра ме та мор фо зе у аван гард ној књи жев но сти укот вље на као 
и те мат ски ком плек сна кон струк ци ја Па ви ће ве ин тер тек сту ал но
сти, та ко је и ве ро ва ње ар ха ич ног чо ве ка да је реч ин стру мент бо
жан ске мо ћи и ре флек си ја овог ве ро ва ња утка но у свим религијaма 
и ми то ло ги ја ма. У увод ном де лу Реч ни ка ци ти ра на је ре че ни ца 
из Све тог пи сма, „Је ван ђе ље по Јо ва ну”, Ver bum ca ro fac tum est (Реч 
по ста де те ло), од но се ћи се на Ису са као ре ин кар на ци ју Ло го са, 
бож је Ре чи. Те ок тист, по сле ини ци јал ног кон так та са де мон ским, 
по чи ње да тран сфор ми ше текст „Жи во ти све та ца” ко ји му је дат 
на чу ва ње. Он по чи ње та ко што уба цу је на ра тив не еле мен те, до 
кре и ра ња ро ма на пу сти ња ка и сва ко ја ких ми стич них чу да. На 
кра ју отац Те ок тист про у зро ку је смрт мла дог мо на ха пре пи су ју ћи 
жи вот Све тог Пе тра, ко ји је мо дел мла дом мо на ху, ви тал на про
ме на ко ја по ве ћа ва број бр зих да на од пет до пе де сет, са ти ру на 
сна гу по ет ске ре чи.

У окви ру се ман тич ког ком плек са по себ но ст–јед ност, Па ви
ћев мо дел ин тер тек сту ал но сти из над све га по ку ша ва да из ра зи 
Па ви ће ву уну тра шњу по е ти ку. Алу зи је на све мит ске на ра ци је 
где вла да ду ал ност: те ло –ду ша по ла ри тет; жен ски –му шки прин
цип; бог –ђа во; дво стру ка при ро да Хри ста (ути цај ду а ли стич ке 
бо гу мил ске тра ди ци је ко ји се на ла зи и у Ан дри ће вим де ли ма, а 
на ро чи то из ра жен у ле ген ди о Ада му). Та ко ђе, ту је и двој ство 
Се ва ста и Те ок ти ста, Бран ко ви ћа и Ко е на, Ма су ди ја и Ак ша ни ја, 
двој ство де сног му шког и ле вог жен ског пал ца, ко ји те же кон так
ту што ге не рал но при ка зу је дво стру ку чо ве ко ву при ро ду и све та 
у ко ме жи ви. Трој ство (про шлост, са да шњост, бу дућ ност; трој ни 
ко смич ки про стор: рај, зе мља, под зе мље; све то трој ство, три ре ли
ги је, три ха зар ска ис тра жи ва ча, три де ла Ха зар ског реч ни ка... Мул
ти пли ци ра ност ко ја се при ка зу је кре а ци јом Ада ма као апо криф ни 
мит са ста вљен од се дам де ло ва све та ко ји под се ћа на ста ро ин диј ског 
ар хе тип ског чо ве ка Пу ру са ко ји стре ми је дин ству. Из мул ти пли
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ци ра но сти до ла зи до је дин ства: „Ја ра дим са не чим као што је реч
ник бо ја... и од то га по сма трач ком по ну је ре че ни це и књи ге, дру
гим ре чи ма сли ке. Исто се по сти же и пи са њем. За што не би не ко 
ство рио реч ник са ста вљен од ре чи ко је чи не јед ну књи гу и пу стио 
чи та о ца да сам ре чи ма са ста ви це ли ну.”

Даг мар Бурк харт ве ру је да овај па ра граф из ро ма на, као и све 
ре че но уна пред, ја сно де фи ни ше Па ви ће ву по е ти ку што под се ћа 
на Бор хе со ву ре че ни цу да пи сци пре ла зе са три но ми нал не на дво
но ми нал ни по ре дак, али кре а то ри и бо го ви од лу чу ју о ни кад за
вр ше ним при ча ма, ни ка да по ве за не кра јем. Овај ква зи бо жан ски 
прин цип гра ђе ња све та кроз пи са ње ко ји по ве зу је све са свим 
оста лим и ко ји бра ни ва лид ност екви ва лен та као тре ћег ства ра
лач ког еле мен та, по ред вре мен ског и ло гич ног, по овом ау то ру је 
основ ни прин цип Па ви ће ве по е ти ке. А тај прин цип је плод струк
ту рал не ин тер тек сту ал но сти ко ју је Па вић цр пео из бе се да и ли
ри ке срп ских пи са ца ба ро ка и дру гих бу гар ских и ру ских ау то ра 
из ме ђу три на е стог и пет на е стог ве ка.

Ин тер тек сту ал ност у сво јим раз ли чи тим фор ма ма, за кљу чу је 
Даг мар Бурк ха рт сво ју ана ли зу, слу жи Па ви ћу као ме ди јум за мул
ти пли ко ва но и кон цен три са но зна че ње ко је се нај пре мо ра пре по зна
ти у тек сту ко је мо же да под се ти на те о ре ме и иде о ло ги је раз ли чи тих 
фи ло зоф ских иде ја, ре ли ги ја, ми то ло ги ја, ми стич нохе ре тич них 
си сте ма. А то је и сам Па вић фор му ли сао у јед ној ре че ни ци, ка да су 
га пи та ли ко ли ко ту има исто ри је и ре ал но сти а ко ли ко фан та сти
ке и по е ти зма, Па вић је од го во рио да ни је у пи та њу пред ста ви ти 
ре ал ност књи жев но шћу, већ са зна ти ре ал ност кроз књи жев ност.

Реј чел Кил борн Деј вис (Rac hel Kil bo urn Da vis) у сво јој сту ди
ји Dic ti o nary of the Khaz as a Kha zar Jar об ра ђу је при чу „Ха зар ски 
ћуп”, ко јом Па вић по чи ње текст о не ми ме тич кој књи жев но сти као 
осно ву раз у ме ва ња Ха зар ског реч ни ка. У при чи сту дент, ло вац на 
сно ве, до би ја на по клон на пр ви по глед оби чан ћуп. Ме ђу тим, ка да 
је по ку шао да узме нов чић ко ји је прет ход не ве че ри та мо ста вио, 
схва тио је да ћуп не ма дна. Ка да је за мо лио учи те ља да му об ја сни 
ми сте ри ју ха зар ског ћу па, учи тељ ба ци ка мен чић у ћуп и бро ји 
до се дам де сет пре не го што обо ји ца чу ју – пљас. Без об зи ра на то 
што му је учи тељ ре као да ће ћуп из гу би ти на вред но сти ако му 
ода тај ну, на на ва љи ва ње сту ден та учи тељ раз би је ћуп, го во ре ћи 
да би би ла на чи ње на ве ли ка ште та да му је пр во от крио тај ну па 
тек он да сло мио. Ако се не зна свр ха ћу па, ни ка ква ште та ни је на
чи ње на, јер ће сту ден ту и да ље слу жи ти као да ни ка да и ни је био 
сло мљен. Реј чел Кил борн Деј вис по ку ша ва да об ја сни да је Па вић 
узео ову при чу као па ра бо лу да об ја сни ка ко се љу ди ла ко за ва
ра ју спо ља шњим из гле дом и ка ко бр зо ме ња ју сво је ми шље ње без 
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пр во бит ног про ми шља ња о се би или да том објек ту, па био тај 
обје кат ћуп, књи га или људ ска ег зи стен ци ја.

Као што је сту дент ми слио да је ха зар ски, ма гич ни ћуп оби
чан суд су де ћи по ње го вом спољ њем из гле ду, а он да би ва крај ње 
из не на ђен ка да схва та да не ма дна на ћу пу, та ко су, за кљу чу је 
Реј чел Деј вис, чи та о ци збу ње ни Ха зар ским реч ни ком ко ји од би ја 
да се при ла го ди на шим тра ди ци о нал ним оче ки ва њи ма ка да је 
ро ман у пи та њу. Да би об ја сни ла шта чи та лац у тра ди ци о нал ном 
сми слу оче ку је од ро ма на, она ци ти ра књи гу Ал ви на Сел це ра 
Cha os in the No vel. The No vel in the Cha os (1974): „Кла си чан ро ман 
има за да так да де фи ни ше ква ли тет, вред ност и сми сао жи во та; да 
ис тра жи иде је и вред но сти и ком плек сна на че ла ко ја тра же не ка
кве ко нач не од го во ре ко ји би бо ље раз ја сни ли ми сте ри је на шег 
уни вер зу ма и све ду све ми сте ри је у оштри ји фо кус, где би све 
би ло за јед но про же то.” 

Оно што по њој из два ја овај ро ман од оста лих ро ма на је на
чин на ко ји Па вић уво ди чи та о це у сво је де ло, и где та ман ка да 
осе те да су на си гур ном и да мо гу да пра те на ра тив, на на чин на 
ко ји су на ви кли да чи та ју оста ле ро ма не, од јед ном на јед ном де лу 
пу та из гу бе тло под но га ма и ула зе у ете рич ни свет ко ји збу њу је. 
Он чи та о цу ја сно по ру чу је да по сто ји скри ве но зна че ње у ро ма ну 
и да са мо они чи та о ци ко ји ме ња ју ма нир свог чи та ња мо гу да до ђу 
бли зу са вла да ва ња тај не скри ве не у ро ма ну. На рав но да сва ки чи
та лац же ли да баш он бу де тај ко ји је от крио то скри ве но зна че ње 
и то по ста је ве ли ки иза зов да кре не на пут без по врат ка. На жа лост, 
мно ги чи та о ци, као и сту дент са ћу пом, не ме ња ју свој тра ди цио
нал ни на чин чи та ња да би се при ла го ди ли јед ном дру га чи јем шти ву 
и ни ка да не схва та ју да је то раз лог што је њи хо во ис тра жи ва ње 
сте рил но. На исти на чин и сту дент по ку ша ва да уза луд до сег не 
дно ћу па. Па вић ди рект но то и на по ми ње у са мом тек сту, ка да 
да је са вет дру гим спи са те љи ма о то ме да је чи та лац пе ли ван ски 
коњ, ко јег мо раш на ви ћи да га по сле сва ког успе шног оства ре ног 
за дат ка че ка као на гра да ко мад ше ће ра. Реј чел Деј вис да ље по ста
вља пи та ње ка ко он да да чи та лац чи та овај ро ман. Ако при чу о 
ћу пу схва ти мо као па ра бо лу о са мом ро ма ну, он да, без об зи ра ко
ли ко ду го па дао ка мен, на кра ју се ипак чу је „пљас”. По ана ло ги ји 
и сам ро ман скри ва по ру ку или зна че ње, али то ни је зна че ње ка кво 
се оче ку је код тра ди ци о нал ног чи та ња ро ма на. Ова кри ти чар ка 
за то у по моћ по зи ва Ли о нар да Ора (Le o nard Orr), ко ји у сво јој 
књи зи Pro blems and Po e tics of the No na ri sto te lian (1991) пра ви ја сну 
раз ли ку из ме ђу ро ма на ари сто те лов ског ти па (ро ма ни ко ји су на
пи са ни тра ди ци о нал ним естет ским по ступ ком) и оних ко ји ни су 
пи са ни на тај на чин. За раз ли ку од ари сто те лов ских естет ских 
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прин ци па као што су је дин ство, ја сно ћа, еко но мич ност, не а ри сто
те лов ски ро ман не по се ди је те прин ци пе. Деј ви со ва да ље ци ти ра 
Ора: „Не а ри сто те лов ски ро ман је пре епи сте мо ло шки не го емо цио
на лан, не ми ме тич ки је и глав ни му је фо кус на фик тив ном, ни је 
хро но ло шки, вре ме је дез ор га ни зо ва но, а про цес чи та ња и ди ја ло
шка ан га жо ва ност су из над пра ће ња рад ње у ро ма ну или об ја шње
ња ка рак те ра у ро ма ну.”

У том прав цу Реј чел Деј вис ви ди књи жев не кри ти ча ре ка ко 
ре а гу ју на не а ри сто те лов ске ро ма не ско ро на исти на чин као сту
дент и учи тељ на ха зар ски ћуп. Они упор но тра же ред и је дин ство 
у ро ма ну по сле при ку пље них де ло ва или не ги ра ју ро ман у ко ме не 
мо же да се по стиг не утвр ђе ни ред, иа ко по сто је од ре ђе ни де ло ви 
ва жни за раз у ме ва ње. Не а ри сто те лов ски ро ман је, ме ђу тим, та ко 
кон стру и сан да се би ло ка ква кон струк ци ја у кла сич ном сми слу 
до ко је је чи та лац до шао пре тва ра у илу зи ју и сва ка да ља по тра га 
за сми слом се пре тва ра у „лов на ди вље гу ске”, упра во као и вар
љи во дно ха зар ског ћу па. Па вић и ау то ри слич ни ње му ста вља ју 
чи та о ца на тест да не са мо пре по зна је на чин на ко ји је пи сац пред
ста вио или раз у мео ре ал ност, већ ка ко до бро опи су је ре ал ност 
ис под при вид не по вр ши не ра зу мљи во сти. Да уву че чи та о ца у свој 
ла ви ринт, Па вић вр ло убе дљи во кре и ра илу зи ју да ро ман има свој 
ре до след и зна че ње ко је тра ди ци о нал ни чи та о ци оче ку ју. Фи зич ки, 
Ха зар ски реч ник ли чи на оста ле ро ма не, од на сло ва пре ко по де ле 
на цр ве ну, зе ле ну и жу ту књи гу, на чин на ко ји је ор га ни зо ван са
др жај, а и сам на слов ко ји у се би са др жи реч „реч ник”, фу сно те, 
би бли о граф ске ре фе рен це ко је упу ћу ју на ре фе рент ни текст од 
ко га се оче ку ју тач не ин фор ма ци је. У ро ма ну се на ла зи ве ли ки 
број тач них, исто риј ских ин фор ма ци ја, лич но сти, ар хе о ло шких 
ме ста, са уред ним би бли о граф ским ре фе рен ца ма ко је охра бру ју 
чи та о ца да на ста ви да чи та на на чин на ко ји је углав ном на ви као. 
Ме ђу тим, те исто риј ске чи ње ни це би ва ју про же те фан та стич ним 
еле мен ти ма ко ји ука зу ју на не ми ме тич ки ка рак тер ро ма на и кре
и ра ње ми сте ри је, илу зи ју зна че ња у окви ру ро ма на ко ји под се ћа 
на илу зи ју дна у ха зар ском ћу пу. Та ко пи сац гра ди тен зи ју из ме ђу 
чи ње нич ног и фан та стич ног по сте пе но. Ре ци мо, од са мог по чет ка 
ро ма на он ве што уба цу је фан та стич ну ре че ни цу усред па ра гра фа 
исто риј ских чи ње ни ца. За чи та о ца ови де ло ви са др же ме та фо рич не 
опи се ко ји све ду бље и ду бље са др же фан та стич не еле мен те ко ји 
ства ра ју сли ку ком плет но фан та стич ног и не ре а ли стич ног тек ста. 
И та да је на чи та о цу да од лу чи да ро ман не мо ра да са др жи ни ка кво 
зна че ње и да од у ста не од да љег чи та ња, или да на ста ви да ис тра жу
је при ла го ђа ва ју ћи сво је чи та ње тек сту из на ла же њем дру гих мо гућ
но сти. Ако од лу чи и на ста ви да чи та, мо ра да ода бе ре дру га чи је 
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сред ство ту ма че ња, тзв. вар љи ви обра зац. Та кав обра зац пру жа 
Па ви ћу мо гућ ност да још ви ше за ве де чи та о ца ко ји ће се др жа ти 
прет по став ке да је спо ља шња фор ма ро ма на у ди рект ној ве зи са 
уну тра шњим са др жа јем зна че ња. Осла ња ју ћи се на чи ње нич ни 
ма те ри јал ко ји је ла ко раз у ме ти, чи та лац по чи ње да пра ви хи по
те зе о ме ђу соб ним од но си ма из ме ђу обје ка та, де та ља и фра за и 
што ви ше се бе ви ди у уло зи де тек ти ва, то му тра га ње за зна че њем 
по ста је све ком пли ко ва ни је. И као што је сту дент за ва ран да ће 
му спо ља шњи из глед ћу па по мо ћи да от кри је ми сте ри ју дна, та ко 
и чи та лац ве ру је да ће му се дуг пут ис пла ти ти што ви ше обра за ца 
по ве же и да ће нај зад до ћи до скри ве ног зна че ња.

Је дан од ве штих три ко ва да пут ни качи та о ца од вра ти од пра
вог пу та је, ка ко зна лач ки при ме ћу је Реј чел Деј вис, упо тре ба раз
ли чи тих вре мен ских мар ке ра у сва ком при мер ку хри шћан ске, 
му сли ман ске или је вреј ске књи ге. Чи та лац је на у чен да вре ме те че 
по јед ном утвр ђе ном си сте му и баш за то је иза зван да про на ђе 
прин цип ко ји ује ди њу је ре фе рен це раз ли чи тих ка лен да ра и та ко 
бу де бли жи от кри ва њу тај не са кри ве не иза раз ли чи тих вре ме на. 
То са мо по твр ђу је ма е страл ност Па ви ће ве илу зи је да чи та о ца 
уво ди то ли ко ду бо ко у по ве зи ва ња од ре ђе них ше ма за ко је ми сли 
да ка да их све по ве же, зна че ње за ко па но у ро ма ну нај зад ће се 
по ја ви ти. И ка да чи та лац по ми сли да је от крио и по след њу ше му 
и да са мо тре ба да је до да оста лим ин фор ма ци ја ма ко је пи сац не
се бич но ну ди, јер ну ди то ли ко мно го ин фор ма ци ја, тло под но га
ма не ста је и чи та лац схва та да тре ба по че ти од не ке дру ге ше ме, 
дру ге ин фор ма ци је.

Деј ви со ва, нај зад, на кра ју сво је обим не ана ли зе, про на ла зи 
кључ, бар та ко она то твр ди. Те ок тист Ни кољ ски је тај кључ. Он је 
про во дио го ди не и го ди не ис тра жи ва ња при ку пља ју ћи раз ли чи те 
де ло ве Ха зар ског реч ни ка, а ка да их је са ку пио на јед ном ме сту и 
про чи тао, ни је же лео да раз у ме то што је про чи тао. Ме ђу тим, на
ста вио је да пи ше и ка да је нај зад за вр шио Реч ник, пре дао га је 
из да ва чу без ика квог за до вољ ства да је нај зад оства рио свој циљ. 
Схва тио је да се ње го ва глад за са ку пља њем ма те ри ја ла (па сив но 
чи та ње ра ди ин фор ма ци ја) про ме ни ла и усме ри ла на страст за 
кре и ра њем (ак тив но чи та ње као део кре а тив ног про це са). За то му 
је омо гу ће но да жи ви скром но, јер ни је схва тио да је он тај ко ји је 
раз ре шио тај ну, али да због не ра зу ме ва ња ни је у мо гућ но сти да 
ико ме об зна ни тај ну Ха зар ског реч ни ка. Ве ру ју ћи да ком пи ла ци ја 
и чи та ње Ха зар ског реч ни ка у пот пу но сти оправ да ва ју и за до во
ља ва ју ње гов труд, тра га ње је исто као и ре ћи да је дно ха зар ског 
реч ни ка је ди но оправ да ње за ње го во по сто ја ње. Те ок тист је кре
а тор за то што по ни шта ва илу зи ју зна че ња (ре до след, Бог...) као 
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при мар ну свр ху, по ка зу ју ћи нам да је вред ност ис ку ства у тра га
њу, а не у на ла же њу. Вред ност ха зар ског ћу па у ро ма ну Ха зар ски 
реч ник, а и у ствар но сти, са др жан је у илу зи ји о ње го вом дну, у 
илу зи ји ре до сле да, зна че ња, Бо га, за то што је илу зи ја до ци ља и 
свр хе та ко ја нас во ди на пред. И због то га учи тељ раз би ја ћуп ко ји 
и да ље за сту ден та има исту ми сте ри ју као да ни ка да и ни је по ло
мљен. Ми сте ри ја и да ље жи ви, и сту дент се још увек на да да ће 
от кри ти тај ну, а та на да ће га и да ље др жа ти да на ста ви да тра га 
и да ми сли. Због све га ово га Па вић гра ди мре жу ме ђу соб но по ве
за них по на вља ња и за тим од би ја да она по ста ну мо дел. Глав ни 
раз лог што Па вић ко ри сти ова кву игру је да скре не чи та о ца са 
тра ди ци о нал ног, ари сто те лов ског на чи на чи та ња на ди ја ло шки, 
ори јен ти сан на сам про цес уме сто ци ља чи та ња. Он жа ли за чи ње
ни цом да да на шња чи та лач ка пу бли ка ве ру је да је пи та ње ма што
ви то сти са мо ствар пи сца. За ње га је тра га ње за исти ном у тек сту 
за јед нич ка од го вор ност пи сца и чи та о ца, а ка зна за не до ста так 
од го вор но сти је смрт, не са мо књи жев ног тек ста већ ин те лек ту
ал на и ду хов на смрт и пи сца и чи та о ца.

То ми слав Лон ги но вић, ре дов ни про фе сор на Уни вер зи те ту 
Ме ди сон, је дан од во де ћих про фе со ра сла ви сти ке у Аме ри ци, у 
свом тек сту „Cha os, Know led ge, and De si re: Nar ra ti ve Stra te gi es in 
Dic ti o nary of the Kha zars” („Ха ос, зна ње и же ља: на ра тив не стра
те ги је у Ха зар ском реч ни ку”) у већ на ве де ном ча со пи су, по ла зи 
од ста ва Ка трин Хејлс (Kat he ri ne Hayles) ко ја у сво јој књи зи Cha os 
Bo und: Or derly Di sor der in Con tem po rary Li te ra tu re and Cul tu re (1990) 
пред ла же да се ути ца ји из ме ђу дис кур са књи жев но сти и на у ке не 
са гле да ва ју хи је ра р хиј ски већ рав но прав но. Лон ги но вић у кон тек
сту пост мо дер ни зма ту ма чи на ра тив ну ор га ни за ци ју Ха зар ског 
реч ни ка у све тлу епи сте мо ло шке хи по те зе те о ри је ха о са. У скла ду 
са овом те о ри јом, он на во ди мо гућ ност раз ли чи тих ор га ни за ци
о них си сте ма да се по на ша ју у не ли не ар ном и са мо ор га ни зу ју ћем 
ма ни ру и на во ди при ме ре на ра тив не кон струк ци је у ду ху те о ри је 
ха о са код Кор та са ра, Кал ви на и Пин чо на. По ја ва ро ма на за го нет ке, 
ко ји пру жа чи та о цу раз ли чи те на чи не до ла же ња до ул ти ма тав ног 
зна ња, за по че та је још у мо дер ни зму, ка да је са гле дан про блем 
зна ња и исти не. Пост мо дер ни при ступ том про бле му, ме ђу тим, 
по ла зи од хро нич не не из ве сно сти, кроз ко ју про ла зи би ло ко ји 
су бје кат до ла зе ћи до са зна ња да је ре ал ност про цес кон стант них 
ино ва ци ја. И за то су и на уч ни ци и пи сци све сни огра ни че но сти 
свог је зи ка и ин стру ме на та ко ји да ју под стре ка те о ри ја ма ко је под
сти чу са мо спо зна ју, не ли не ар ност, са мо ор га ни за ци ју. По ла зе ћи 
од по став ке да љу ди углав ном кре и ра ју зна ње за ко је гре шком ми
сле да су исти на или ре ал ност, Лон ги но вић по ста вља те зу да Па вић 
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раз ви ја свој „ха о тич ни си стем” кон стру и шу ћи цео свој на ра тив 
око „ха зар ске по ле ми ке”, чи ја вре мен ска дис тан ца до во ди чи та о ца 
у про бле ма тич но ста ње да ли да тај до га ђај под ве де под исто риј
ску исти ну или пак ми то ло ги ју. Ме ђу тим, сам Па вић по ма же у 
до ка зи ва њу те те зе у сво јој – услов но ре че но – те о ри ји, у ко јој пред
ла же да се Пла то но ва ми ме тич ка те о ри ја ре де фи ни ше та ко што 
би се фан та стич но угра ди ло у Пла то нов свет иде ал них фор ми 
или, као у ви зан тиј ској књи жев но сти, про јек то вао мо ни стич ки 
мо дел Уни вер зу ма. Уме сто ми ме зе Па вић пред ла же син те зу по ет
ског, до ку мен тар ног и на уч ног тек ста са на ра ти вом. Oн апе лу је 
на то тал ну књи жев ност, ко ја се не ком про ми ту је осла ња њем на 
оно што је та ко зва на ма те ри јал на ре ал ност већ по зи ци ра сво ју 
на ра тив ност као свет ко ји је из над ре ал но сти, а ко ји ко ри сти еру
ди ци ју да свр ста књи жев ни и ванк њи жев ни дис курс у не ми ме тич
ки ро ман. Ме ша ви на фол клор не фан та сти ке и исто ри је од го ва ра 
на на ра тив ни ха ос та ко што да је на ду сва ком чи та о цу да кре и ра 
свој лич ни ли те рар ни ла ви ринт. Та ква на ра тив на кон струк ци ја 
по Лон ги но ви ћу из ра ста из пост мо дер ног ми љеа, ко ји на не ки 
на чин ожи вља ва ба рок ну ви зи ју Уни вер зу ма. 

Ен др ју Вах тел (An drew Wac htel), про фе сор на Уни вер зи те ту 
Нор тве стерн у Евен сто ну, Па ви ћев ро ман је ока рак те ри сао не као 
ино ва ти ван већ као је дан оби чан штос. Он нај пре по ми ње ро ман 
у по зи тив ном кон тек сту, где Па вић на зна ча ва да је на ме ра ро ма на 
да функ ци о ни ше не са мо као ком пли ко ва на об ма на већ као але го
рич на за ме на за би ло ка кав по ку шај да се про на ђе исти на. Вах тел 
при хва та твр ђе ње Џо на та на Ше пар да да су Ха за ри при хва ти ли 
је вреј ство и да је, ка ко је да ље твр дио Обо лен ски, при хва та ње 
је вреј ства од стра не Ха за ра има ло им по зан тан ути цај на ви зан
тиј ски про грам де фан зив ног им пе ри ја ли зма. Овај ау тор да ље на
гла ша ва да је ве ро ват но иде ја о ха зар ској кон тро вер зи по те кла од 
Пр ве хро ни ке Ру са (986–988), где се пр ви пут по ми њу три де ле га ци
је три ју раз ли чи тих ре ли ги ја. У јед ном де лу сво је књи ге Ma king a 
Na tion, Bra king a Na tion: Li te ra tu re and Cul tral Po li tics in Yugo sla via 
(1998) Вахтeл по ку ша ва да кроз по ли тич ки дис курс са гле да ро ман 
Ха зар ски реч ник. На тај текст је Па вић упу тио ко мен тар ко ји је 
по слао Дра га ни Рај ков: 

Го спо дин Вах тел је по ку шао да Ха зар ски реч ник про ту ма чи 
као не што што је ути ца ло на Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и рас пад 
Ју го сла ви је. Кон текст књи ге га је спре чио да по ме не та кве ста во ве 
у од но су на Ха зар ски реч ник као што су на при мер ути сци фран цу
ских кри ти ча ра, од ко јих је дан ка же да смо сви ми Ха за ри, ми шље ња 
атом ских фи зи ча ра ко ји сма тра ју да је реч о из гу бље ном на ро ду 
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чи је се име Ха за ри по ре ди са иден тич ним на зи вом за цр не ру пе у 
ва се ље ни, „ква за ре”. Ка ко то да је та кво де ло пре ве де но до сад на 
38 је зи ка у све ту, а Њу јорк тајмс иза брао Ха зар ски реч ник као јед ну 
од нај бо љих стра них књи га об ја вље них у Аме ри ци те 1988. го ди
не, Ен др ју Вах тел по ку ша ва да при ка же мо је де ло у по ли тич ком 
кон тек сту? Не до ста је чи ње ни ца да сам по сле пр вих афир ма тив них 
су до ва о Ми ло ше ви ћу, ка да сам ви део ку да Ми ло ше вић во ди Ср би
ју, пот пи сао пе ти ци ју зах те ва ју ћи да Ми ло ше вић под не се остав ку. 
Та пе ти ци ја са пот пи си ма је об ја вље на у нај ве ћем бе о град ском 
ли сту По ли ти ка 1992. го ди не. На па да ти Ми ло ше ви ћа у зе мљи, док 
је био на вла сти, би ло је мно го опа сни је не го га на па да ти из ино
стран ства што су мно ги то чи ни ли. Не тач но је твр ђе ње ау то ра да 
сам уче ство вао у пи са њу ме мо ран ду ма СА НУ, јер сам ја у СА НУ 
иза бран по сле тре нут ка ка да је тај ме мо ран дум пи сан, па га ни сам 
мо гао ни про чи та ти нек мо ли пи са ти.

Људ ска ко му ни ка ци ја кроз је зик као лак мус

О Ми ло ра ду Па ви ћу и Ха зар ском реч ни ку у пр вој де це ни ји два
де сет и пр вог ве ка пи са ли су ис так ну ти ин те лек ту ал ци у ча со пи су 
Ser bian Stu di es (Тhe jo ur nal of the North Ame ri can So ci ety for Ser bian 
Stu di es), ко ји je осно ван 1978. с на ме ром да про мо ви ше ис тра жи
ва ња ве за на за кул ту ру и срп ско на сле ђе. У бро ју 1–2/1995. Је ле на 
Ми лој ко вић Ђу рић са Уни вер зи те та Остин у Тек са су об ја ви ла је 
текст „The po e tic of Epip hany: The li te rary oe u vre of Mi lo rad Pa vic”, 
у ко ме по ред оста лог го во ри о Па ви ће вом на ра ти ву ко ји пра ти људ
ско ис ку ство кроз вре ме, а на ро чи то го во ри о при мар ном ин те ре су 
људ ске ко му ни ка ци је кроз је зик као лак мус и ин тер ак ци је из ме ђу 
ка рак те ра. Па ви ће во књи жев но де ло за гњу ре но је у ди фе рен ци јал
но је дин ство раз ли чи тих дис кур са јед не исте епо хе.

У бро ју 2/2004. То мас Би би (Тhomas O. Be e bee) и Лен ка Пан
ко ва са Др жав ног Уни вер зи те та у Пен сил ва ни ји у свом тек сту 
„Mi lo rad Pa vic’s Dic ti o nary of the Kha zars as Tran sla ti o nal Fic tion” 
го во ре о те шко ћи ли не ар ног чи та ња и мо гућ но сти да чи та лац по
ку ша да, вр ше ћи мно ге ма не вре, про на ђе фа бу лу ко ја, ка да се по
ре ђа по хро но ло ги ји, пре тва ра лек си кон у ро ман. Ха зар ски реч ник 
је по њи ма во де ћи ро ман пост мо дер ни зма и пре те ча хи пер тек сту
ал не књи жев но сти. Ком пле ти ра ње јед не ова кве књи ге, сла жу се 
ау то ри, бо жан ски је циљ ау то ра да чо ве чан ству вра ти је зик Ада
ма ко ји је на сле дио Адам Код ман (Адам Ру ха ни и Адам, Хри стов 
брат), та ко да ком пле ти ра ње књи ге има мно го ви шу функ ци ју од 
ин те лек ту ал не или праг ма тич нопре во ди лач ке. За раз ли ку од сте
ре о ти па мо дер ни ста да је рад ау то но ман, за Па ви ћа је пре вод на 
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раз ли чи те је зи ке са вр ше ни при мер чи ње ни це да сва ки чи та лац 
до пи су је и кре и ра је дан књи жев ни текст. Ови ау то ри узи ма ју као 
па у шал ну те зу кул тур ну и је зич ку си ту а ци ју на Бал ка ну, са ак цен
том на по ло жа ју Ср ба у Ју го сла ви ји, ко ји су има ли ма ње мо ћи и 
овла шће ња од оста лих, по че му упо ре ђу ју Ср бе са Ха за ри ма. (Слич
ну те зу је за сту пао и по кој ни про фе сор сла ви сти ке Ва са Ми ха и
ло вић.) На ме ра пре во да је да (по зи ва ју ћи се на Вал те ра Бе ња ми на) 
са љу ба вљу и до де та ља ин кор по ри ра ори ги на лан из раз, чи не ћи 
да и ори ги нал и пре вод бу ду пре по зна ти као фраг мен ти јед ног 
уз ви ше ни јег је зи ка, чи стог је зи ка, „re i ne Spra he”.

Бе ња мин Крафт (Be nja min Kraft) го во ри о не мо гућ но сти осо
бе да де фи ни ше фи зич ки про стор ко ји на ста њу је, а то се од но си 
и на вре ме и је зик и пред ста вља основ ну ка рак те ри сти ку пост мо
дер ног до ба. Да би успе шно об ја снио свој став, он на во ди при мер 
у опи си ва њу пост мо дер не ар хи тек ту ре ко ји ко ри сти Фре де рик 
Џеј мсон (Fre de ric Ja me son) у сво јој књи зи Post mo der nism or the 
Cul tu ral Lo gic of La te Ca pi ta lism (1990). Он је на вео згра ду у Лос 
Ан ђе ле су, Bo na ven tu re Ho tel, твр де ћи да та квој вр сти ар хи тек ту ре 
не до ста ју ја сна обе леж ја по зи ци је чо ве ка пре ма струк ту ри про
сто ра као це ли не. Упо ре ђу ју ћи сред њо ве ков но ха зар ско цар ство 
и Ју го сла ви ју са дез о ри јен ти ра ју ћим хо те лом у Лос Ан ђе ле су, он 
твр ди, по ми њу ћи и дру ге кри ти ча ре, да је ха зар ска по ле ми ка у 
ства ри але го ри ја ко ја ре пре зен ту је бив шу Ју го сла ви ју. И баш за то 
што ми ни не зна мо на шта пост мо дер ни стич ки про стор ли чи, 
Па вић од лу чу је да тој раз је ди ње ној и ха о тич ној ма пи пост мо дер не 
ор га ни за ци је про сто ра да из глед књи ге. И да ље, на ста вља не ка ко 
ван кон тек ста, суб вер зив на при ро да Па ви ће вог на ра ти ва иза зов 
је иде о ло шком зуп ча ни ку ује ди ње ња на пр вом ме сту, па Па вић 
же ли да ку ша чи та о це да из но ва раз гра ни ча ва ју основ ну иде о ло
ги ју је дин ства, ра ди је не го да при хва те ту ра зор ну иде о ло ги ју, 
ко ја, по ње му, и ни је та ко зна чај на. А та кво про јек то ва ње јед не 
не по у зда не ко му ни стич ке на ци је Ју го сло ве на је и мо ра ло да има, 
као им пли ка ци ју, има нент ну про паст це лог про јек та. По ми ње и 
Вах те ла, са на по ме ном да не же ли да ула зи у ње го во твр ђе ње да 
су Па ви ћев ро ман др жа ли срп ски вој ни ци у бор би де ве де се тих и 
да су га иде о ло зи на ци о на ли зма у Ср би ји обим но ци ти ра ли. Крафт 
по твр ђу је Па ви ће во стро го про ти вље ње Вах те ло вом по гре шном 
чи та њу ње го вог тек ста, од ба цу ју ћи би ло ка кву иде о ло ги ју као про
цес ме ди та ци је или при бли жну ве зу Ха зар ског реч ни ка и на си ља.

Адри ја на Мар че тић са Бе о град ског уни вер зи те та у бро ју 
1/2009. ча со пи са Ser bian Stydi es, у свом тек сту „The Kha zar fa ce”, 
по ред оста лог по ле ми ше са ин тер пре та ци ја ма не ких те о ре ти ча ра 
о то ме да ли је Ха зар ски реч ник па ро ди ја или иро ни ја. Она твр ди 
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да су мно ги ту ма чи Па ви ће вог де ла под ба ци ли да об ја сне се ман
тич ке по тен ци ја ле овог ро ма на. Она се су прот ста вља твр ђе њу 
мно гих тра ди ци о нал них ту ма ча књи жев но сти да за Ха зар ски реч
ник мо же да се ка же да је лек си кон. Она ар гу мен ту је да је Па ви ћев 
ро ман мно го бли жи Бор хе со вим књи га ма При руч ник фан та стич
не зо о ло ги је или Књи га о из ми шље ним би ћи ма. Она у свом тек сту 
по ле ми ше са мно гим Па ви ће вим иде ја ма. У јед ној од по ле ми ка 
ту ма чи Па ви ћев по ку шај да се пот пу но дис тан ци ра од ре а ли стич
ког, ли не ар ног на чи на пи са ња и гра ђе ња по е ти ке и гра ђе ња но вог, 
та ко зва ног ре вер зи бил ног ро ма на. Кон крет ни је, она по ста вља пи
та ње ка ко оства ри ти тај не ли не ар ни фе но мен ко ји би на стао скре
та њем је зи ка и ре ђа њем ре чи јед не по сле дру ге, као „вра не на 
елек трич ној жи ци. Ка ко прак тич но, а ко ри шће њем тог ли не ар ног 
је зи ка, оства ри ти ту ин тер ак тив ну про зу ко ја се отва ра у свим 
прав ци ма? Она под се ћа да су и је зик и књи жев ност ли не ар ни у ди
мен зи ји тек ста, док тек у ис ку ству чи та ња књи жев ни текст мо же 
да по ста не не ли не а ран. У чи та о че вом ис ку ству би тре ба ло да се 
сва ки ро ман, па чак и онај тра ди ци он слни, рас пук не на све стра
не, јер се у по ступ ку чи та ња гу би сва ка ли не ар ност и огра ни че
ност тек стом. Да ље, она гла сно раз ми шља да је Па вић тре ба ло да 
те о рет ске тер ми не за ме ни ме та фи зич ким као сво јом по ет ском ли
цен цом. Она да је за пра во то што је Па вић, по угле ду на Ека, на
звао сво је де ло отво ре ним, јер оно по сво јој струк ту ри то и је сте, 
са мо што би вред ност јед не књи ге тре ба ло да се ба зи ра на ин ди
ви ду ал ним вред но сти ма тог де ла, а не на сред стви ма ко ји ма је 
пи са на или на по е ти ци ко ја се сле ди у да том тек сту. Ако је јед но 
де ло успе шно у не кој фор ми, не зна чи да ће за дру го де ло та иста 
фор ма зна чи ти успех. Сва ка ко да отво ре на струк ту ра де ла има 
ква ли тет ко ји је пр о во ка ти ван за би ло ког сен зи тив ног чи та о ца, јер 
му пру жа мо гућ ност да се укљу чи у не по зна ту аван ту ру тра га ња 
за сми слом. А аван ту ру чи та ња Ха зар ског реч ни ка нај ви ше во ле 
они чи та о ци ко ји сле де сво ју ма што ви тост и зна ју ка ко да од го во ре 
на ау то ро ве по зи ве да са ми са ста ве књи гу кре ћу ћи се кроз шу му 
раз ли чи тих зна че ња.

Ја сам у Аме ри ци об ја вио књи гу о Ха зар ском реч ни ку (Ivan 
Cve ta no vić, The Se arch for The Mythi cal Sta te of In no cen ce, New York, 
Lin coln, Shang hai Uni ver se, 2006) у ко јој сам овај ро ман по ку шао 
да са гле дам из ми то по ет ског угла. Још од пр ве књи ге пе са ма Пса
лимп се сти, ко ја је у ве ли кој ме ри би ла усме ре на на ду хов ни пре
о бра жај чо ве ка, област ми то ло ги је је Па ви ћу би ла бли ска. Ха зар ским 
реч ни ком је то и по твр дио. Узи ма ју ћи мно ге иде је из ми то ло ги је, 
по ве зу ју ћи их и ре флек ту ју ћи сво је осо бе но пи са ње у од но су на 
њих, он кре и ра је дан ори ги на лан мит. Тај мит ски им пулс ко ји 
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пр о ве ја ва це лим ро ма ном пр о во ци ра чи та о че ву под свест. На ра тив 
ПреАда ма, ко ји по се ду је све еле мен те кла сич ног ми та, оку пи ра 
чи та о чев ум и ма шту са ин тен ци јом да тран сцен ди ра уни вер зал
не вред но сти ми та и утка их у чи та ње и ту ма че ње ро ма на, а ти ме 
и да пру жи шан су чи та о ци ма да об но ве из гу бље ни ин те гри тет и 
до сто јан ство ко је је из гу бље но у са вре ме ном све ту. Фун да мен
тал ни прин цип Па ви ће вог пи са ња се мо же сло бод но опи са ти као 
ми то по ет ски. И за то сам при сту пио ана ли зи Ха зар ског реч ни ка 
са по зи ци ја кри тич комит ске те о риј ске ми сли. Да би раз ја снио 
сло жен од нос из ме ђу књи жев но сти и ми та, Нор троп Фрај твр ди 
да je ми то ло шка кри ти ка струк ту рал ни еле ме нат у књи жев но сти 
за то што је књи жев ност у су шти ни ра се ље на ми то ло ги ја.

Јун гов кон цепт те о ри је ар хе ти по ва и Ка си ре ро ва те о ри ја о 
ми ту и је зи ку та ко ђе мо гу да по мог ну у раз у ме ва њу Па ви ће вог 
ко ри шће ња мит ских сим бо ла као сна жна сред ства ко ја чи та о це 
под се ћа ју да сва ки чо век ства ра мит ске сли ке у сно ви ма, кроз 
раз ли чи те сим бо ле у умет но сти и ре ли ги ји. У Ха зар ском реч ни ку 
Па вић по ку ша ва да ује ди ни по зи тив не сим бо ле про тив ха о тич ног 
све та и до ми ни ра ју ћег зла у све ту. Ин тен ци ја је да се са ку пе мит
ске сли ке у чи та о че вој све сти и да се кроз кре и ра ње ПреАда ма, 
ко ји пред ста вља ар хе тип ује ди ње ња људ ских ак ци ја и же ља, 
оства ри ко лек тив ни сан. Це ло куп на до га ђа ња око фор ми ра ња 
ми та о ПреАда му не ег зи сти ра ју у ствар ном све ту већ у ми то ло
шком. И за раз ли ку од ау то ра ко ји го во ре да је Па ви ће ва глав на 
ин тен ци ја да кре и ра ро манре бус, чи ни ми се да је ње го ва ин тен
ци ја да на пра ви не ка кав ред у све ту, да по зо ве чи та о ца да кроз 
сво ју има ги на ци ју и ак тив ност чи та ња ство ри мо дел за сми сле
ни ји од нос чо ве ка пре ма чо ве ку и Уни вер зу му.

За Ро ла на Бар та, мит ски им пул си у књи жев но сти по тен ци
ра ју пи та ње људ ске ду хов не ви зи је у све ту. Он ве ру је да књи жев ни 
текст мо ра да по се ду је ми сте ри ју да би из но ва иш чи та вао се бе и 
свет око се бе (Ro land Bart hes, Mytho lo gi es, 1975). По ње му, мит је 
цен тар сва ке ве ли ке при че за то што по ка зу је људ ско пра и ску ство 
и не ка кав кôд де кон струк ци је све та. И Па вић, кроз сим бо лич ку 
по ру ку ко ју мит пру жа, убе ђу је чи та о ца да ра ци о нал на не моћ мо же 
да се пре вла да ви тал но шћу мит ске ви зи је ПреАда ма. Ста вља ју ћи 
ПреАда ма у цен тар свог ми то по ет ског све та пи сац кре и ра тран
сцен ден тал ну сли ку Ада мо вог са гре ше ња као нео п ход ну за на ста
вак чи та о че вог раз у ме ва ња људ ске при ро де. Па вић пру жа шан су 
чи та о цу да кроз про цес чи та ња и сам по ста не ми то ло шки хе рој 
на пу ту ка вре мен ском ар хе ти пу il lo tem po re и из гра ди соп стве ну 
ви шу исти ну. Чи та лац тре ба да бу де уну тар са ме при че ка ко би 
имао осе ћај да је и он суб кре а тор јед не но ве исти не ко ја од го ва ра 



455

за ко ни ма тзв. дру гог, па ра лел ног све та. А Па вић је без пре се да на, 
вир ту оз да тај па ра лел ни свет, у ко ји је чи та лац укљу чен, не пре
ста но одр жа ва жи вим и нео бич ним. Што је ви ше мит ских еле ме
на та по др жа ва ло при чу, чи та лац је осе ћао за чу ђе ност пред ова ко 
но вим, уни вер зал ним ква ли те ти ма у све ту ли те ра ту ре.

У сво јој по ру ци кроз мит о ПреАда му, Па вић ша ље по ру ку, 
већ из ре че ну, да у све ту има ви ше чи та ла ца не го вој ни ка, и да је 
то моћ ко јом чо век мо ра да се од у пре по ли ти ци и без у мљу по тро
шач ке ма ни је. На осно ву фор му ле ко ју Ким бел ко ри сти да об ја сни 
све кла сич не ми то ве (од ла зак, ини ци ја ци ја, по вра так), мо же се 
ре ћи да је Па ви ћев мит о ПреАда му ко смо ге нет ски мит, ко ји има 
све ка рак те ри сти ке кла сич ног ми та.

Пи са ње о Па ви ћу и ње го вом де лу је у Аме ри ци ма ло утих
ну ло по сле 2010. го ди не. Ја сам стр пљи во иш чи та вао стра ни це 
во де ћих књи жев них ча со пи са (Ame ri can Li te rary Re vi ew, Chi ca go 
Re vi ew, Fic tion We ekly, Har per’s Ma ga zi ne, Har vard Re vi ew, In di a na 
Re vi ew, New Let ters, The Pa ris Re vi ew, Pen Ame ri ca, The Yale Re vi ew 
и дру ге) и ни сам на и шао на текст но вог ту ма че ња Па ви ће вог де ла. 
Мо жда сам слу чај но пре ско чио не ки текст. Али то не зна чи да је 
Ха зар ски реч ник пре стао да про во ци ра и уз бу ђу је чи та о це и да 
при вла чи из да ва че да штам па ју но ва из да ња.

Па ви ће ва са бра на де ла су об ја вље на у ди ги тал ном об ли ку, 
што је био ње гов нај ве ћи књи жев ни сан. Би бли о те ка Kin dle на 
сај ту Ama zon.com  сеп тем бра 2010. го ди не об ја вљу је три Па ви ће ве 
књи ге на ен гле ском... Пр ви је срп ски пи сац чи ји су се елек трон ски 
на сло ви на шли у овој вир ту ел ној би бли о те ци од ско ро 500.000 
на сло ва. Киндл чи тач у ко ји мо же ста ти пре ко 35.000 књи га лак ши 
је од мо бил ног те ле фо на. Бе жич но учи та ва ње по је ди нач них на сло
ва тра је око је дан ми нут, јед но ста ван је за ру ко ва ње, има оп ци ју 
ме ња ња ти по ва сло ва и ве ли чи не, а екран не ма ре флек си ју. Це ла 
спра ва је де бљи не три ми ли ме тра и ве ли чи не сред ње књи ге.

Мајкл Џојс (Mic hael Joyce) je свој хи пер тек сту ал ни ро ман 
Twi light, ко ји је об ја вио 1996. го ди не, по све тио Ја сми ни Ми хај ло
вић и Ми ло ра ду Па ви ћу. Ка рен Гор дон (Ka ren Gor don) је у сво ју 
књи гу The Re ve no us Mu se in New York увр сти ла фраг мен те из Ха
зар ског реч ни ка. Ал фред Кноф је 2006, че ти ри го ди не по сле пи шче
ве смр ти, об ја вио Ха зар ски реч ник у ко ји су уба че не три ре че ни це 
ко јих не ма у ори ги нал ном из да њу, а по сто ји и хер ма фро дит ска 
вер зи ја. Ро ман је пре ве ден на три де сет осам је зи ка у ви ше од сто
ти ну за себ них из да ња.

Па вић је ушао и у уџ бе ни ке за сред ње шко ле, игра не су по
зо ри шне пред ста ве ин спи ри са не ње го вим тек сто ви ма, па је чак 
по стао и пред став ник још јед ног но вог прав ца у књи жев но сти, 
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на след ни ка пост мо дер ни зма, тзв. er go dic li te ra tu re. Тер мин по ти
че од грч ке ре чи er gon што зна чи по сао, де ло, и ре чи ho dos што 
зна чи пут, а пр ви пут га је упо ре био Еспин Аер сет (Espen Aer seth) 
у сво јој књи зи Cyber textPer spec ti ves on Er go dic Li te ra tu re.

Мар го лит Фокс (Mar go lit Fox) je 16. де цем бра 2009. у Њу јорк 
Тај мсу об ја ви ла вест о смр ти Ми ло ра да Па ви ћа тек стом са на сло
вом „Ми ло рад Па вић, не тра ди ци о нал ни ро ма но пи сац, умро је у 
осам де се тој го ди ни”. Ака де мик, чи је је по ље, ве ро ват но се ни ко 
не ће из не на ди ти, фи ло зо фи ја, на лик сно ви ма, раз и гра ни и ино
ва тив ни, ње го ви ро ма ни ну де чи та о цу ал тер на тив ни, не ли не ар ни 
на чин чи та ња и во ђе ња на ра ти ва. Не што слич но су у про шло сти 
ра ди ли Сер ван тес, Стерн или Бор хес. Ње го ва де ла су пре ве де на 
на ви ше од три де сет је зи ка.

И на тај на чин се не ка ко за вр ша ва део пу та у Аме ри ци јед ног 
ве ли ког пи сца о ко ме ће се, на дам се, још ду го пи са ти у Ср би ји. 
Са мо да га те но ве по бе де не уби ју и по сле смр ти, као што је у 
јед ном ви деоза пи су ре као пред ка ме ра ма: „Нај ве ћа раз о ча ра ња у 
жи во ту до не ле су ми по бе де. По бе де се не ис пла те. Ни сам ни ко га 
убио, али су ме не уби ли мно го пре смр ти. За мо је књи ге би ло би 
бо ље да им је ау тор не ки Тур чин или Не мац. 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. Ми слим да 
ме је Бог оба сјао бес крај ном ми ло шћу по да рив ши ми ра дост пи са
ња, али ме је истом ме ром ка знио, мо жда баш због те ра до сти.”




