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ВЛА ДИ МИР ОСОЛ НИК 

НЕ КО ЛИ КО РЕ ЧИ О РЕ ЦЕП ЦИ ЈИ  
КЊИ ЖЕВ НОГ ОПУ СА МИ ЛО РА ДА ПА ВИ ЋА  

У СЛО ВЕ НИ ЈИ (1971–2009)

СА ЖЕ ТАК: Ау тор ука зу је на чи ње ни цу да се пр ви пре вод 
Ха зар ског реч ни ка у Сло ве ни ји по ја вио још 1985. го ди не, али да 
том при ли ком ни је би ло обил ни је књи жев но кри тич ке ре цеп ци је. 
Знат но ви ше од је ка у сло ве нач кој јав но сти би ло је по сле по ја ве 
дру гог из да ња 2002. го ди не у из да вач кој ку ћи Ду ша на Ма ној ло
ви ћа. Овај из да вач, пре во ди лац, мен тор и ме це на об ја вио је до 2007. 
го ди не у сво јој из да вач кој ку ћи де сет Па ви ће вих де ла, али је ње го вом 
пре ра ном смр ћу 2008. го ди не пре ки нут за ма шан по сао пред ста
вља ња срп ске књи жев но сти сло ве нач ком чи та ла штву. Ин те ре со
ва ње сло ве нач ке јав но сти је из ра зи то по ја ча но при ли ком из во ђе ња 
по зо ри шног спек та кла Ха зар ски реч ник, у ре жи ји То ма жа Пан ду ра, 
у Љу бља ни 2006. го ди не, а та пред ста ва је про гла ше на за кул тур
ни до га ђај го ди не. Том при ли ком је Па вић, уз ан га жо ва ње Ду ша на 
Ма ној ло ви ћа, бо ра вио у Сло ве ни ји и одр жао не ко ли ко књи жев них 
ве че ри, од ко јих је нај ва жни ја би ла она одр жа на у Кул тур ном цен тру 
у Љу бља ни. Уз то ау тор ука зу је и на ака дем ске ра до ве др Ђур ђе 
Стр со гла вец, ко ја је 2000. го ди не док то ри ра ла на те ми при по вед них 
тех ни ка код Да ни ла Ки ша, Ми ло ра да Па ви ћа и Па вла Па вли чи ћа. 
Од но ви јих кри тич ких тек сто ва по себ но ис ти че ра до ве Бер нар да 
Не жма ха и Ма те ја Бо га та ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: књи га, књи жев ни рад, кри ти ка, при каз, ре
цеп ци ја, успех, ча со пи си, но ви не.

Ми ло рад Па вић, углед ни про фе сор Бе о град ског уни вер зи
те та и европ ски пи сац култ них књи жев них де ла у дру гој по ло ви ни 
XX ве ка го ди на ма, а по себ но од 1984. ка да је об ја вио свој чу ве ни 



458

Ха зар ски реч ник, иза зи ва ве ли ку па жњу и мно го број не ко мен та ре 
у кру гу ми ли о на чи та ла ца ши ром све та, и до жи вља ва мно го број
не из ра зе по што ва ња, при зна ња, по ре ђе ња (и по не кад оспо ра ва ња) 
у кру го ви ма кри ти ча ра и исто ри ча ра књи жев но сти у раз ли чи тим 
кул тур ним и на ци о нал ним сре ди на ма.

Ни сло ве нач ка кул тур на јав ност, ко ја је ви ше стру ко по ве за
на са са вре ме ним умет нич ким то ко ви ма и са књи жев ним сло вен
ским и ју жно сло вен ским до га ђа ји ма и до стиг ну ћи ма, у том ства
ра лач ком ко му ни ка тив ном про це су ни је из у зе так: ме ђу сто ти нак 
је зи ка на ко ји је Па ви ћев Реч ник пре ве ден, од 1985. го ди не на ла зи 
се и сло ве нач ки је зик, ма тер њем срп ском је зи ку ау то ра срод на и 
бли ска сло вен ска бла го гла сна „сло вен шчи на”. Та да је, на и ме, у 
Мур ској Со бо ти у из да вач кој ку ћи По мур ска за ло жба, у збир ци 
„Mo sto vi. Mo sto vi s Sr bi jo” штам пан Па ви ћев Ха зар ски реч ник. 
Ро ман лек си кон у 100.000 ре чи. Му шки при ме рак, под на сло вом 
Ha zar ski be sed njak. Ro man lek si kon v 100.000 be se dah. Moš ka knji ga, 
ко ји је пре вео це ње ни по ли гло та и пре во ди лац ли те рар них де ла 
нај ве ћих свет ских пи са ца Јан ко Мо дер.

Књи га је од мах иза зва ла ве ли ки ин те рес и до жи ве ла за па жен 
успех у јав но сти: чи та ла се и ко мен та ри са ла у свим сло ве нач ким 
кул тур ним од но сно ли те рар ним кру го ви ма, и че сто је ци ти ра на 
као при мер или узор за по ре ђе ње у сми слу са вре ме них жан ров ских, 
сти ли стич ких и је зич ких ино ва ци ја и бра ву ра на под руч ју пост
мо дер не са вре ме не умет но сти ре чи, али је, из не ких из ван ли те рар
них раз ло га зна чај но при сут них у де це ни ји рас па да ња за јед нич ке 
др жа ве, из о стао си сте ма ти чан књи жев но и сто риј ски при каз од но
сно кри ти чар ско ту ма че ње у ре до ви ма сло ве нач ких књи жев них 
исто ри ча ра и те о ре ти ча ра, од но сно у сло ве нач ким ли те рар ним 
ре ви ја ма (So dob nost, Sla vi stič na re vi ja, Je zik in slov stvo, Pri mer jal na 
knji žev nost, Li te ra tu ra, Men tor). Ин те рес сло ве нач ке јав но сти, чи та
ла ца и струч ња ка од пе ра за ори ги нал ног ау то ра и еру ди ту јав но 
је по твр ђен дру гим из да њем тог де ла: у Но вој Го ри ци, у ло кал ној 
из да вач кој ку ћи мен то ра и ме це не Ду ша на Ма ној ло ви ћа, 2002. 
го ди не из ла зи дру го из да ње Па ви ће ве нај по зна ти је књи ге.

О њој и о ње ном ау то ру тим по во дом се ин тен зив но го во ри ло 
и пи са ло, нпр. у удру же њу пи са ца и пе сни ка сло ве нач ког ПЕНа, 
на ли те рар ним ве че ри ма, сту дент ским три би на ма, на Ра дио Шту
ден ту, на те ле ви зи ји, у но ви на ма (De lo, Dnev nik, Mla di na, Pre mi e ra, 
Bu kla), у сред њим шко ла ма и на уни вер зи те ти ма (Љу бља на, Ма ри
бор, Ко пер), на ди плом ским и пост ди плом ским сту ди ја ма (у ко ји ма 
Ми ло рад Па вић сво јим на уч ним и књи жев ним опу сом фи гу ри ра 
као не за о би ла зан књи жев но у мет нич ки фе но мен), на ком пактдис ко
ви ма, на ин тер нет стра ни ца ма, на по пу ла р ној Ви ки пе ди ји и сл.
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Пре ма мом лич ном ис ку ству од су бо те 16. ма ја 2009. го ди не, 
име и пре зи ме Ми ло рад Па вић, уку ца но у 18 ча со ва у ком пју тер 
у мом ка би не ту бр. 216 (Od de lek za sla vi sti ko, Fi lo zof ska fa kul te ta 
Uni ver ze v Lju blja ni) за ци та те на сло ве нач ком је зи ку, до ступ не 
пре ко ин тер не та, до не ло је 1.030 по го да ка, од то га 252 на књи жев
но у мет нич ком под руч ју, од но сно са раз ли чи тим кул тур ним ко
но та ци ја ма, у ра зно вр сним сре ди на ма и нај че шће у цен трал ним 
сло ве нач ким јав ним гла си ли ма и ме ди ји ма.

Ту је укљу че на ли ста нај чи та ни јих књи га у сло ве нач ким би
бли о те ка ма, ан то ло ги је му дрих ци та та из це ло га све та, из бо ри 
де сет нај ве ћих књи жев них де ла свих вре ме на, ко је би са ста ви ли 
нај у глед ни ји сло ве нач ки кул тур ни рад ни ци (Ми ло рад Па вић се 
по ја вљу је уз Ла ва Н. Тол сто ја, Ум бер та Ека, Деј ви да Х. Ло рен са, 
Ан то а на де Сент Ег зи пе ри ја), ра диодра ме, ру бри ка „Пре во ди”, 
тек сто ви са ин тер не та, нпр. Про је кат Раст ко, за тим спи ско ви те ма 
на гра ђе них ди плом ских ра до ва, број ни књи жев ни су сре ти, ин
тер вјуи, на гра де, нпр. сло ве нач ка тра ди ци о нал на ме ђу на род на 
на гра да за књи жев ност „Ви ле ни ца” итд.

Ме ђу тим, сви ти ци та ти, спон та ни од је ци и из ра зи ди вље ња, 
па жње, при зна ња, па и по не ки уса мље ни кри тич ки то но ви упу
ће ни ау то ру овог им по зант ног ми са о ног и умет нич ког/књи жев ног 
опу са у Сло ве ни ји оста ју у сен ци да ле ко се жног пле ме ни тог де ло
ва ња Ду ша на Ма ној ло ви ћа, при ват ног из да ва ча из Но ве Го ри це, 
ко ји се (уз ба вље ње сво јом тех нич ком про фе си јом) не у мор но за
ла гао за об но ву ат мос фе ре при ја тељ ства и са рад ње из ме ђу ју жно
сло вен ских на ро да, пре све га из ме ђу Ср би је и Сло ве ни је, од но сно 
из ме ђу пи са ца и пе сни ка Ср би је и Сло ве ни је, упра во у тре нут ку 
ка да је раз ме на ли те рар них де ла из ме ђу две др жа ве би ла на нај ни
жем мо гу ћем ни воу. Сво јим лич ним при ме ром, тру дом, на кло но
шћу, на сто ја њи ма и вла сти тим ма те ри јал ним сред стви ма же лео је 
да при ка же чи та о ци ма и це лој сло ве нач кој јав но сти нај бо ља де ла 
ње му то ли ко дра ге срп ске књи жев но сти, у чи ји углед и по пу лар
ност се кроз сво је ме ђу на род не кон так те у Евро пи лич но уве рио. 

Ду шан Ма ној ло вић је сам пре вео Па ви ћев ро ман Зве зда ни 
плашт: астро ло шки во дич за не у пу ће не (Zvezd ni plašč: astro loš ki 
vo dič za ne na po te ne, MaNo, No va Go ri ca 2000), а за тим уз по моћ 
сво јих са рад ни ка, пре све га мла де про фе сор ке сло ве нач ког је зи ка 
Ни вес Ви диц, вла сти тим скром ним сред стви ма штам пао сле де ћа 
Па ви ће ва де ла:

Уну тра шња стра на ве тра или Ро ман о Хе ри и Ле ан дру (No
tra nja stran ve tra, pre vod Du šan Ma noj lo vić i Ni ves Vi dic, MaNo, 
No va Go ri ca 2002);



460

Ха за р ски реч ник (Ha zar ski be sed njak, po nov ni pre vod, Jan ko 
Mo der, MaNo, No va Go ri ca 2002); 

Пре део сли кан ча јем (Po kra ji na, na sli ka na s ča jem, pre vod Jan ko 
Mo der, MaNo, No va Go ri ca 2003); 

Ку ти ја за пи са ње (Skri nji ca za pi sa nje, pre vod Ni ves Vi dic, 
MaNo, No va Go ri ca 2003);

По след ња љу бав у Ца ри гра ду (Po sled nja lju be zen v Ca ri gra du, 
pre vod Ni ves Vi dic, MaNo, No va Go ri ca 2004);

Уни кат: ро ман дел та (Uni kat: ro man del ta, pre vod Ni ves Vi dic, 
MaNo, No va Go ri ca 2005);

При ча, ко ја је уби ла Еми ли ју Кнор (Zgod ba, ki je ubi la Emi li jo 
Kno rr, pre vod Ni ves Vi dic, MaNo, No va Go ri ca 2006);

Љу бав ни ро ман у две при че (Lju be zen ski ro man v dveh zgod bah 
(Ja smi na Mi haj lo vić in Mi lo rad Pa vić), pre vod Ni ves Vi dic MaNo, 
No va Go ri ca 2006); 

Дру го те ло (Dru go te lo, pre vod Ni ves Vi dic, MaNo, No va Go
ri ca 2007).

По на вљам, сва та де ла су у Сло ве ни ји штам па на у спе ци фич
ном, не у год ном исто риј ском тре нут ку, на Ма ној ло ви ће ву ини ци
ја ти ву, у ње го вом пи о нир ском из да вач ком по ду хва ту и са ње го вим 
скром ним сред стви ма, уз са рад њу до бро на мер них и не се бич них 
са рад ни ка, ен ту зи ја ста, чи ји су скром ни хо но ра ри, углав ном, би ле 
те за јед но штам па не књи ге.

На жа лост, жи вот Ду ша на Ма ној ло ви ћа (при ја те љи су га зва
ли Ду ле) се у мар ту 2008. го ди не не на да но и убр за но уга сио услед 
де ло ва ња опа ке бо ле сти и та ко се пре ра но пре ки нуо и низ ње го вих 
до бро чин ста ва и књи жев них из да ња. (Уз по ме ну те књи ге Ми ло
ра да Па ви ћа штам па не су и Вир ту ел на кур ва (Vir tu al na kur ba) 
Иси до ре Бје ли це и Ислам и ми (Islam in mi) Дар ка Та на ско ви ћа, те 
не ко ли ко књи га сло ве нач ких ау то ра.) За њим жа ле мно ги, по ро
ди ца, род би на и при ја те љи, али и сло ве нач ка кул тур на јав ност, 
од но сно мно ги љу би те љи умет но сти ре чи и књи га. За то же лим и 
овом при ли ком да из ра зим сво је по што ва ње и за хвал ност том 
ве ли ком, ху ма ном и ум ном чо ве ку, ње го вој по ро ди ци и са рад ни
ци ма.

Опи са ним за ла га њем ве ли ко ду шног Ду ша на Ма ној ло ви ћа 
до пу њен је спи сак књи жев них де ла пе сни ка, про зног и драм ског 
пи сца и на уч ни ка, ака де ми ка Ми ло ра да Па ви ћа у Сло ве ни ји: на
и ме, пре тог Ма ној ло ви ће вог из да вач ког под ви га, ко ји је остао без 
пре се да на у сло ве нач ком из да ва штву, сло ве нач кој јав но сти, у пр вом 
ре ду струч ној и ака дем ској, би ли су по зна ти не ки на уч ни спи си 



461

про фе со ра Ми ло ра да Па ви ћа, нпр. ње го ва не за о би ла зна обим на 
Исто ри ја срп ске књи жев но сти ба рок ног до ба из 1970. и сту ди ја 
Во ји слав Илић и европ ско пе сни штво из 1971. го ди не, са ко ји ма 
су се чи та о ци упо зна ва ли то ком сту ди ја (или у сло ве нач ким би
бли о те ка ма у Љу бља ни, Ма ри бо ру, Це љу, Но вом Ме сту, Но вој 
Го ри ци, Мур ској Со бо ти, Рав на ма на Ко ро шкем). Ме ђу тим, по сле 
про дор ног Ха зар ског реч ни ка, ко ји су мно ги чи та о ци у Сло ве ни ји 
упо зна ли у ори ги на лу већ 1984. го ди не, про бу ђе но је ши ро ко и 
жи во ин те ре со ва ње за све Па ви ће ве про во ка тив не, нео бич не тек
сто ве и књи ге (нпр. Пре део сли кан ча јем, збир ка Ста кле ни пуж 
– при че са ин тер не та из 1998, За у век и дан ви ше и дру ге).

Ин те ре со ва ње за књи жев ни рад Ми ло ра да Па ви ћа, ње го ву 
по пу лар ност у зе мљи и ино стран ству, за ње го ве пла но ве, на сту пе 
и из ја ве, но ве пан ли те рар не тек сто ве, ком би на то ри ку, фа сци нант
ну фан та сти ку, ко јом је за тво рио ве ле леп ну ду го веч ну згра ду 
кла сич не књи жев но сти, све то из гра ђе но на Ари сто те ло вим са
зна њи ма и уте ме ље но као умет ност ре чи на иде а ли ма Исти не, 
Ле по те, До бро те и Хар мо ни је, од но сно на древ ним на че ли ма ка
ло на и ка ло ка га то са, ко ји ма је отво рио про стор, од но сно ис пи сао 
пр ве стра ни це но ве још не по зна те кре а тив не фор ме и са др жи не 
је зи ка, тек сто ва и пи са не ре чи тре ћег ми ле ни ју ма, па и за не кон
вен ци о нал ну лич ност ау то ра (и ње гов при ват ни жи вот), до жи вља
ва ли су у Сло ве ни ји сво је ин тен зив ни је фа зе при ли ком из во ђе ња 
драм ског спек та кла у ре жи ји на да ре ног (и по не кад кон тро верз ног) 
умет ни ка То ма жа Пан ду ра у Љу бља ни на Гра ду (у зам ку над Љу
бља ном), ко ји се пре тво рио у во де ћи кул тур ни до га ђај 2006. го
ди не, и при ли ком ње го ве по се те и кра ћег бо рав ка у Сло ве ни ји 
ко ји је исте те го ди не ини ци рао, ор га ни зо вао и омо гу ћио упра во 
Ду шан Ма ној ло вић, ње гов па жљи ви пра ти лац и до ма ћин.

Свој бо ра вак у Сло ве ни ји це ње ни гост је ис ко ри стио за про
мо ци ју сво јих ми сли и ли те рар них де ла и за не ко ли ко ли те рар них 
на сту па од но сно ве че ри, од ко јих је нај зна чај ни ја би ла у Љу бља ни, 
у пре пу ној са ли Кул тур ног цен тра. Уз уче шће број них љу би те ља 
књи ге и по што ва ла ца Ми ло ра да Па ви ћа, сту де на та, пе сни ка и 
пи са ца, по сле ње го вог им пре сив ног на сту па раз вио се лу ци дан и 
ду хо вит и за све уче сни ке не за бо ра ван ди ја лог. О то ме, и о Па
ви ће вом књи жев ном де лу, ње го вим по гле ди ма на књи жев ност 
и умет ност, да ни ма су ис црп но пи са ли и ја вља ли сло ве нач ки ме
ди ји.

При ла жем не ко ли ко исе ча ка.
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ВИ ШЕ ОД 100 ПРЕ ВО ДА МИ ЛО РА ДА ПА ВИ ЋА

Сре да, 24. ок то бар 2007.

На зва нич ној стра ни ци срп ског пи сца Ми ло ра да Па ви ћа ових 
да на по ја вио се по да так да су ње го ва де ла до жи ве ла ви ше од 100 
пре во да на стра не је зи ке. Ми ло рад Па вић је бе о град ски, срп ски 
пи сац и пе сник, исто ри чар срп ске књи жев но сти, струч њак за ба рок 
и сим бо ли зам, пре во ди лац, уни вер зи тет ски про фе сор (пре да вао 
је на Но вој Сор бо ни, на уни вер зи те ти ма у Бе чу, Но вом Са ду, Фрај
бур гу, Ре ген збур гу и Бе о гра ду), а од 1991. го ди не и члан Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти. Па жњу до ма ће и свет ске јав но сти 
скре нуо је на се бе го ди не 1984, ка да је об ја вио ро ман Ха зар ски 
реч ник, ко ји су и књи жев ни кри ти ча ри и чи та о ци про гла си ли не
за о би ла зним шти вом на шег ве ка.

За хва љу ју ћи Ха зар ском реч ни ку Па вић је до био ста тус пи сца 
чу де сне има ги на ци је и пре те че, та ко ђе и но си о ца, европ ског пост мо
дер ни зма. Иа ко то ни је би ло ње го во пр во де ло, мно ги, укљу чу ју
ћи и са мог ау то ра, овај ро ман сма тра ју сво је вр сном пре крет ни цом. 
„До 1984. био сам нај не чи та ни ји пи сац у сво јој зе мљи, а од те го
ди не на да ље нај чи та ни ји”, ка же Ми ло рад Па вић, ко ји је од стра не 
струч ња ка из це лог све та био ви ше пу та но ми но ван за Но бе ло ву 
на гра ду. Уз спи сак не ко ли ко Па ви ће вих пре ве де них де ла, на зва
нич ној ин тер нет стра ни ци мо же те про чи та ти ње гов нај но ви ји 
ро ман Дру го те ло, и то са мо у пре во ду на ен гле ски. На дру гим 
је зи ци ма, укљу чу ју ћи срп ски, ро ман је већ иза шао у штам па ном 
об ли ку. 

МИ ЛО РАД ПА ВИЋ: ВЕ ЛИ КА ПРИ ЧА  
СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Pop/Kul tu ra – 26. 01. 2006, Tekst: (nr)

Љу бља на – у окви ру Fe sti va la zgod be Fa bu la Сло ве ни ју је по
се тио нај по зна ти ји срп ски пи сац Ми ло рад Па вић, ко ји је сте као 
ме ђу на род ну сла ву сво јим ро ма ном Ха зар ски реч ник. На две ма књи
жев ним ве че ри ма (у уто рак у клу бу CD и у сре ду у књи жа ри Ли
те ри ни у Ма ри бо ру) Па вић је го во рио о сво јим књи жев ним по че
ци ма, ути ца ји ма, зна ча ју до бре ли те ра ту ре и, не нај ма ње ва жно, 
сла ви. Па ви ћев са го вор ник Ма теј Бо га тај ре као је да је „ве ли ка 
при ча” от по че ла 1984. го ди не, ка да је срп ски пи сац и у ви ше на вра
та кан ди дат за Но бе ло ву на гра ду на пи сао Ха зар ски реч ник. А шта 
је ра дио пре то га? „Ду го сам се при пре мао”, у ша ли је од го во рио.
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Па ви ћа че сто по ре де са Бор хе сом, књи жев ни кри ти ча ри скре
ћу па жњу на арап ски, ци клич ни на чин при по ве да ња, на лик на 
над ре а ли зам. Пре ма Па ви ће вим ре чи ма, иа ко се са сна жним срп
ским над ре а ли змом из три де се тих го ди на 20. ве ка ве о ма до бро 
упо знао, он ни је на ње га имао пре ве ли ки ути цај. Ипак, над ре а ли
стич ки тек сто ви су му отво ри ли вра та јед ног но вог на чи на пи са
ња, пот пу но дру га чи јег од та да шњег соц ре а ли зма. Па ви ће ва де ла, 
ме ђу ко ји ма у сло ве нач ком пре во ду има мо, по ред „реч ни ка” и 
Ку ти ју за пи са ње, Пре део сли кан ча јем, Уни кат, Уну тра шњу 
стра ну ве тра и дру ге, зах те ва ју „ан га жо ва ног” чи та о ца. Ау тор је 
као кључ не ква ли те те ко је би чи та лач ка пу бли ка тре ба ло да по
се ду је из дво јио ра зум, осе ћај ност, ма шту, као и ин тро верт не и 
екс тро верт не осо би не. Он да ро ман не мо же би ти до са дан, убе ђен 
је Па вић.

ВО ДИЧ КРОЗ СЕ БЕ

Mi lo rad Pa vić, Zvezd ni plašč
Pre ve del in v sa mo za lo žbi ob ja vil Du šan Ma noj lo vić
No va Go ri ca, 2000; 216 stra ni

„При ча увек има сво га бо га. Сва ка. И нај го ра. Ја сам бог ове 
при че. Мој глас сте већ чу ли на по чет ку ка зи ва ња. Од те ле сног 
са ста ва жи вих би ћа нај ду же тра је по сле смр ти упра во глас. Ово 
је, да кле, са мо мој глас. Сам ја одав но ни сам ви ше ме ђу жи ви ма”, 
и ма ло да ље: „То што сам био пи сац не ма ве зе са овом при чом. Ја 
њу не пи шем. Ја се усе ља вам у њу, или још бо ље, про ћи ћу кроз 
њу да бих не што оба вио. На и ме, у при чу ме је не ко до звао”, пи ше 
не где пред крај књи ге Зве зда ни плашт ау тор на сло ве нач ки пре
ве де ног Ха зар ског реч ни ка, срп ски пи сац, пе сник и дра ма тург 
Ми ло рад Па вић. На ве де не де ло ве мо гао је ста ви ти на по че так 
сва ке при че, ко ју вир ту о зно ис пре да, у њу упли ће опи се зо ди ја ка, 
у цик цак, а не кру жном ре до сле ду, на ми гу ју ћи чи та о ци ма у сме
ру оп сед ну то сти тим бо гом при че, пре ла зе ћи из сно ва у сно ве, из 
са да шњо сти у раз ли чи та вре ме на, из те ла у те ло, као да у све ми
ру пли ва од зве зде до зве зде и да сва ка ша пу ће сво ју при чу.

При че исто вре ме но шу ме, пре пли ћу се и до пу њу ју. Као да 
при ча при чи при ча при чу. Упра во ре че но мо жда по бу ђу је ути сак 
да је текст сам со бом усло вљен, сам се би циљ, на ме на, али ни је 
та ко. Сва са да шњост у књи зи је са да шњост бом бар до ва не Ср би је, 
сва про шлост у књи зи у ве зи је са мо том књи ге, ко ји гла си: „От криј
те сво ју про шлост на вре ме, и њој ис ти че рок упо тре бе.” Текст је 
текст још то ли ко што сле ди не ка кав ток, низ, ре до след, не што што 
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нам је по зна то, али је тај обра зац про пу стљив за чи ње ни це ко је 
пре ва зи ла зе вре ме, ко је су на не ки на чин ван вре ме не и веч не. Као 
веч не те ме: рат, смрт, љу бав, част, до бро, зло... До га ђа ји на ру бу 
књи жев ног об ли ка су, за пра во, до га ђа ји на ру бу људ ске све сти, 
где се сре ћу и пре пли ћу сви до га ђа ји, на чи ни, све што мо же би ти, 
што је сте, све што мо же по ста ти гра ђа – ово га пу та за при чу.

Из при ча по сте пе но из ра ња Ми но тај, ко ји пред ста вља при
по ве да ча, још бо ље: оног кроз ког те че при ча, јер се сма тра бо гом 
при че. Мо гао би би ти и пред став ник пу бли ке, јер је ак це нат на 
до ди ру из ме ђу про чи та ног и за пи са ног у де ли ма Ми ло ра да Па ви
ћа јед на од кључ них та ча ка у ис пи са ном све ми ру. За пи си ко ји 
од ре ђу ју чо ве ко ву свест про ла зни су до тре нут но сти, са мо при че 
ис пре да ју нит вре ме на, од но са, ис ку ста ва и спо зна ја. Док чи таш 
при чу, исто вре ме но ти се у ми сли ма вр ти но ва, тво ја при ча. Тра
жиш тра го ве сво је при че у пи шче вој, ко ја је та ко ђе тво ја при ча, 
из ми шље на, и ко зна ко или шта про жи вља ва упра во то што се 
го во ри, пи ше или до жи вља ва као при ча.

Упра во пре пли та ња на чи на и по гле да ко је ну ди на ша свест 
пред ста вља ју пра ве при че, ко је до ди ру ју осо бе, ли ко ве и лич но сти 
кроз до го дов шти не, пу сто ло ви не и пе ри пе ти је. Пре пли та ња се 
до га ђа ју и на рав ни по гле да на вр сту, ко ја но си озна ку ро ман. Шта 
је ро ман или шта је још увек, пред ста вља ши ри ну ко ју ну ди про
за огр ну та у зве зда ни плашт. Ни из ме ђу књи ге и за пи са на мре жи 
не ма ви ше раз ли ке. По ве зу је их текст, за пис ко ји го во ри о се би 
све, сва ко ме, па и се би са мом. Све су озна ке су ви шне, јер их по
стиг ну та уни вер зал ност здру жу је, дро би, са ста вља, ме ље и ме ље...

До са да се ра ди ло о са да шњо сти и про шло сти, а ни је би ло ни 
ре чи о бу дућ но сти, иа ко би књи га са озна ком Астро ло шки во дич 
за не у пу ће не тре ба ло да го во ри и, или чак пре све га, о нај по зна ти јој 
свр си гле да ња у са зве жђа ко ја чи не зо ди јак, а то је пред ви ђа ње 
бу дућ но сти. И ту је пи сац до сле дан: про шлост оста вља са мо тра
го ве, ка ко је и уо би ча је но за при руч ник. Ука зу је на мо гу ће сме ро ве, 
на вра та, али кроз њих мо ра мо про ћи са ми.

Пре нај и скре ни јег по зи ва на чи та ње ове из у зет не при че от кри
вам још да се иза и ис пред све га ис пре да љу бав на при ча, ко ја ни је 
при ча у кла сич ном сми слу, јер Ми ло рад Па вић за вр ша ва сво је 
де ло упут ством ка ко чи та лац мо же уче ство ва ти у ње му, на во де ћи 
ин тер нет стра ни цу. Та мо мо же мо про на ћи име иза бра ни це, ко ја 
ће при зе мљи ти бо га Ми но та ја и омо гу ћи ти да при че и да ље те ку.

Пи сац оста вља и мо гућ ност да то не учи ни мо и да оста ви мо 
пар у не за вид ној си ту а ци ји, у при чи ко ја ни је ис при ча на. Оно што 
се не ка же, то га не ма, по ру чу је при по ве дач и по зи ва да књи зи 
чи та њем да мо при ли ку да се до го ди.
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NEW AGE ЛИ ТЕ РА ТУ РА? И ДА И НЕ

Re vi ja Mla di na
Zvezd ni plašč: astro loš ki vo dič za ne na po te ne
Sa mo za lo žba, Du šan Ma noj lo vić, No va Go ri ca 2000, 3.780 SIT, 

Da ni jel Von či na

На кон крат ке са др жи не у пред го во ру, да: јед ног ју тра про
бу дио ју је осе ћај да је по ста ла уну ка сво је ду ше. Са да зна на че му 
је: за ро бље на је на дну сво јих сно ва, ко ји се на ла зе је дан у дру гом 
као ба бу шке. Муч но пре ла зи из цр ве не лут ке у пла ву, из пла ве у 
жу ту... И из уну ке по ста је пра у ну ка сво је ду ше, из пра у ну ке... /
По сто ји пет па до ва у сан. Нај зна чај ни ји су дру ги и онај пре че твр
тог, ко ји ни је тре ћи.../

На кон про чи та ног ро ма на у це ли ни, не: и то због на пор них 
па су са о бу ђе њу на кра ју 20. ве ка – усред не ког ра та, док не бом над 
Ка ле мег да ном пло ви пре ма за па ду две ста ки ло ме та ра ти ши не, 
из бра зда не про јек ти ли ма ко ји ло ве „то ма хавк” /На на шој згра ди 
сто ји гра фит: „Про ле ће је, а ја жи вим у Ју го сла ви ји.”/; док су на 
Бе о град па да ле НА ТО бом бе, чи ји је рок упо тре бе, ка ко су ка сни је 
про чи та ли на њи хо вим де ло ви ма, ис те као још 1997; – и Ду нав је 
за га ђен оси ро ма ше ним ура ни ју мом и жи вим сре бром (за раз ми
шља ње у ве зи с пр вим: књи га је у Ср би ји иза шла про шле го ди не).

О ау то ру: срп ски пе сник и пи сац Ми ло рад Па вић (р. 1929) 
та ко ђе је исто ри чар срп ске књи жев но сти 17–19. ве ка, струч њак за 
ба рок и сим бо ли зам, пре во ди лац Пу шки на и Бај ро на... /Од стра не 
струч ња ка из Евро пе, САД и Бра зи ла, Ми ло рад Па вић је но ми но
ван за Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност./ 

Још о ро ма ну уоп ште: при ча, од но сно збир ка при ча, у ко ји ма 
на сту па ју „астро ло шкозе маљ ски па ро ви” (нпр. Шкор пи ја – Фи ли па 
Авра не зо вић, пет на е сто го ди шња атен та тор ка и Во до ли ја – Про хор 
Го мац, пла вар) чи ни се као не за вр ше на тво ре ви на, ко ја се, на по слет
ку, мо же на ћи на ин тер не ту: www.rast ko.org.yu/knji zev nost/pa vic/

П. С. За из у зе тан чи та лач ки ужи так све по хва ле пре во ди о цу 
и лек тор ки.

Re vi ja za kul tu ru Pre mi e ra
О Ми ло ра ду Па ви ћу, тре нут но ве ро ват но нај по зна ти јем срп

ском пи сцу, већ смо пи са ли про шле го ди не. Из да вач ка ку ћа MaNo 
из да ла је ње гов че твр ти ро ман (ко ји је, на жа лост, ло ше лек то ри
сан), у ко јем се Па вић по твр ђу је као вр хун ски кон цеп ту а лист. 
Осно ва при че је ку ти ја за пи са ње ко ја у сво јим број ним пре гра
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да ма кри је мно ге тај не, од раз ли чи тих тек сто ва и гу сто ис пи са них 
раз глед ни ца, до маг не то фон ских тра ка и фо то гра фи ја, ко је су све 
део исте при че, по ма ло љу бав не, по ма ло ма гич не, јед но став но 
та кве ка кву Па вић нај бо ље пи ше.

НО ГА КО ЈА ТРА ЖИ СВО ЈУ ЦИ ПЕ ЛУ

Ми ло рад Па вић, „пр ви пи сац 21. ве ка”, ме ђу књи га ма и на ин
тер не ту

Ča so pis Dnev nik – 07. 08. 2002, Tekst: Gre gor Bu ta la

По зо ри шна пред ста ва пре ма ње го вом ро ма ну Ха зар ски реч
ник уско ро у Љу бља ни.

„До 1984. био сам нај не чи та ни ји пи сац у сво јој зе мљи, а од 
те го ди не на да ље нај чи та ни ји”, ка же Ми ло рад Па вић, срп ски пи
сац, пе сник, дра ма тург, исто ри чар књи жев но сти и про фе сор. Та
да је иза шло ње го во зна ме ни то де ло Ха зар ски реч ник, ме ша ви на 
ро ма на, бре ви ја ра и реч ни ка, ко је је у ју ну у бе о град ском Са ва 
цен тру до жи ве ло ве о ма по се ће ну по зо ри шну пред ста ву у ре жи ји 
То ма жа Пан ду ра: не ко ли ко ре при за мо ћи ће мо да по гле да мо по
чет ком сеп тем бра на љу бљан ском лет њем фе сти ва лу. Ми ло рад 
Па вић нам је елек трон ском по штом про сле дио не ка раз ми шља ња 
о свом де лу и са брао ути ске о Пан ду ре вој пред ста ви.

Не дав но је из да вач ка ку ћа MaNo из Но ве Го ри це, ко ја је об
ја ви ла не ко ли ко Па ви ће вих ро ма на, дру ги пут из да ла Ха зар ски 
реч ник – пр вог пре во да из 1985. го ди не одав но не ма на по ли ца ма 
у књи жа ра ма, а пре во ди лац Јан ко Мо дер је за но во из да ње текст 
по но во пре гле дао. Ина че, Ми ло рад Па вић, струч њак за срп ску 
књи жев ност од 17. до 19. ве ка, ба рок и сим бо ли зам, пре во ди лац 
Пу шки на и Бај ро на, ка сни је но ми но ван за Но ве ло ву на гра ду за 
књи жев ност, ис пр ва је пи сао пе сме и на уч не тек сто ве. По сте пе но 
је пре шао на пи са ње при ча и ро ма на, ко ји су до да нас већ ви ше од 
осам де сет пу та пре ве де ни на раз ли чи те свет ске је зи ке. „По стао сам 
пи сац у дру гој по ло ви ни 18. ве ка, ка да је је дан од мо јих пре да ка, 
Еме рик Па вић, у Бу ди му об ја вио књи гу пе са ма”, ка же. „Од та да 
на ша по ро ди ца у сва кој дру гој или чак сва кој ге не ра ци ји има пи
сца. Уни вер зи тет ски про фе сор и исто ри чар књи жев но сти, раз у ме 
се, по стао сам тек мно го, мно го ка сни је.”

Но ви на чи ни пи са ња
У сво јим књи га ма по ку ша ва да књи жев ност про ме ни „из 

ире вер зи бил не умет но сти у ре вер зи бил ну”, као што су сли кар
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ство, ки пар ство или ар хи тек ту ра, код ко јих је мо гу ће де лу при ћи 
на ви ше на чи на – са раз ли чи тих стра на, из раз ли чи тих угло ва, са 
раз ли чи те уда ље но сти. Ха зар ски реч ник је са ста вљен као реч ник, 
за то пре во ди овог де ла на раз ли чи те је зи ке има ју раз ли чи ту струк
ту ру и за вр ша ва ју се раз ли чи то, с об зи ром на ре до след од ред ни ца 
пре ма абе це ди. Слич но ва жи и за ње гов дру ги ро ман Пре део сли
кан ча јем, са под на сло вом Ро ман за љу би те ље укр ште них ре чи, 
ко ји је мо гу ће чи та ти во до рав но или ус прав но, као и ве ћи ну ње
го вих пре о ста лих де ла.

„По ла зим од прет по став ке да сва ка са др жи на тра жи на ро чит 
об лик, исто као што но га тра жи сво ју ци пе лу”, об ја шња ва нео би
чан об лик сво јих књи га. „За то сам се увек тру дио да са др жи на ма 
ко је же лим да пре не сем по тра жим нај при клад ни ју фор му; та ко 
су на ста ли ро манреч ник, ро манклеп си дра, ро манукр ште ни ца 
или ро манта рот.” Да ли тра же ње но ве фор ме ро ма на мо жда про
ис ти че из кри зе на чи на чи та ња књи жев но сти и ње не ре цеп ци је? 
„Па, као и увек, и са да је све у кри зи”, од го ва ра Па вић. „Ре цеп
циј ски ка на ли на ре ла ци ји пи сац – чи та о ци стра хо ви то се бр зо 
ме ња ју. Ја се са мо тру дим да на тај воз не за ка сним.”

Пре ла зак из уо би ча је ног штам па ног ви да књи жев но сти у 
фор му ко ја омо гу ћа ва чи та ње у ви ше сме ро ва и ства ра ње раз ли чи
тих вер зи ја, не рет ко уз по моћ елек трон ских ме ди ја, бар де ли мич
но ме ња уло гу чи та о ца. „Ако про ме ни те на чин чи та ња та ко што 
чи та о цу да те не ли не а ран текст, где сам ства ра и би ра свој пут, 
ти ме са мо по на вља те ве о ма ар ха ич не мо де ле, ко је смо дав но за бо
ра ви ли. То су, на при мер, хо мер ска тра ди ци ја, усме на тра ди ци ја, 
ка ква је по сто ја ла пре не го што је за бе ле же на, усме на епи ка ка сни
јег пе ри о да, ли тур гич ки тек сто ви у пи са ној цр кве ној тра ди ци ји 
– све то спа да у област не ли не ар ног тек ста, услов но ре че но. Том 
мо де лу се вра ћам јер ми не ли не ар на, ин тер ак тив на ве за са чи та
о цем нај ви ше од го ва ра, јер не оста вља сло бо ду са мо ње му, већ и 
ме ни као пи сцу. На по слет ку, ако же ли те про ме ни ти на чин чи та ња, 
мо ра те про ме ни ти и на чин пи са ња.” 

Па ви ће ва „ин тер ак тив на” књи жев ност је – што ни је из не на
ђу ју ће – свој на ста вак до би ла на ин тер не ту; на ње го вој ин тер нет 
стра ни ци www.kha zars.com  об ја вље но је не ко ли ко де ла, код ко јих 
чи та лац сам са ста вља ре до след по је ди них де ло ва тек ста. „У Ви шњи 
са злат ном ко шти цом и још по не где ком би но вао сам не ли не ар но 
пи са ње из штам па не књи ге и чи та ње са ин тер не та. Је дан за вр ше
так мо же те на ћи у штам па ном тек сту, а пот пу но дру га чи ји на 
ин тер не ту. Же лео бих да не ка по гла вља истог ро ма на, ко ја се ме
ђу соб но раз ли ку ју, об ја вим са мо на ин тер не ту, или са мо у књи зи. 
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За пра во сам не што слич но са штам па ним из да њи ма ура дио још 
ка да сам Ха зар ском реч ни ку дао му шку и жен ску ва ри јан ту.”

Хи пер при че на по зор ни ци
Сли чан при ступ као при пи са њу ро ма на ода брао је и за пи

са ње дра ма. „Пре ма ми шље њу из да ва ча, у два де се том ве ку при
до био сам бли зу пет ми ли о на чи та ла ца, у но вом ми ле ни ју му до био 
сам и по зо ри шну пу бли ку”, об ја шња ва Па вић. „За пра во су се чи
та о ци про ме ни ли у гле да о це – нај пре у МХАТу, по зо ри шту Че
хо ва и Ста ни слав ског, ко је је ове го ди не на про ле ће има ло свет ску 
пре ми је ру мо је дра ме За у век и дан ви ше, из во де је че ти ри пу та 
ме сеч но.” Де ло По зо ри шни је лов ник: За у век и дан ви ше сво је вр сна је 
„хи пер дра ма” у три чи на, сва ки од њих има три ва ри јан те. Из ме
ђу де вет при ча ко је ну ди Па ви ћев пред ло жак, ре жи сер Вла ди мир 
Пе тров иза брао је две – му шку са тра гич ним за вр шет ком и жен ску 
са срећ ним кра јем. Мо сков ски гле да о ци пре пред ста ве гла са њем 
би ра ју ко ју ће гле да ти. „Ту ин тер ак тив ну дра му је убр зо по сле 
то га из во дио дру ги про грам Ра дио Бе о гра да у че ти ри ва ри јан те; 
сва ку од њих пот пи су је дру ги ре жи сер.” 

Ха зар ски реч ник је ро ман за хва љу ју ћи ко јем су Па ви ћа у раз
ли чи тим европ ским кри тич ким кру го ви ма још пре де це ни ју и по 
про гла си ли „пр вим пи сцем 21. ве ка” и „пре те чом европ ског пост
мо дер ни зма”. Пред ста ва ко ја је не дав но у Бе о гра ду по ста вље на 
под ре жи сер ским вођ ством То ма жа Пан ду ра ни је пр ва по став ка 
овог ро ма на. Још 1991. го ди не фра цу ска по зо ри шна тру па Théâtre 
du Châteauиз ве ла је адап та ци ју Ха зар ског реч ни ка под на сло вом 
Лов ци на сно ве, Вим Ван де ке и бус је 1995. го ди не фраг мен те из 
ро ма на са сво јом ску пи ном Ul ti ma vez упо тре био у ба лет ској пред
ста ви. Ро ман је био ин спи ра ци ја за ви ше му зич ких ком по зи ци ја 
раз ли чи тих ау то ра.

„За јед но са То ма жем Пан ду рем, Ли ви јом Пан дур и Ја сми ном 
Ми хај ло вић још у про шлом ве ку са њао сам о то ме да на осно ву 
Ха зар ског реч ни ка на пра ви мо филм или по зо ри шну пред ста ву”, 
се ћа се. „Пан дур је пу но лет ство Ха зар ског реч ни ка – пр ви пут је 
иза шао 1984. го ди не – обе ле жио ча роб ним спек та клом, ко ји је 
оча рао Бе о град, а ме не по тре сао из ви ше раз ло га. То је је ди на ан
дро ге на пред ста ва у сми слу ко ји је овом тер ми ну улио 21. век; 
по став ка је ујед но крип то граф ска по ру ка гле да о ци ма – ко бу де 
мо гао, раз у ме ће по ру ку о чо ве ку као жи вом пер га мен ту, или по
ру ку о пи рот ским ћи ли ми ма. Пре све га, тре ба ис та ћи да је Пан дур 
реч про ме нио у ме со, вер бал ну енер ги ју књи ге пре то чио је у енер
ги ју чо веч јег те ла и фи зич ких од но са ме ђу ју на ци ма дра ме. Сво јом 



469

ви зу ел ном енер ги јом и зву ком пред ста ва де лу је на гле да о ца ви ше 
да на на кон гле да ња”. Па ви ћев бе о град ски из да вач Де ре та за је сен 
при пре ма из ла зак књи ге с две ма ње го вим још нео бја вље ним дра
ма ма, љу бљан ска пре ми је ра пред ста ве Ха зар ски реч ник би ће из
ве де на 4. сеп тем бра на љу бљан ској твр ђа ви.

* * *

На кра ју по ми њем не ко ли ко Па ви ће вих за па же них из ја ва, 
од но сно од го во ра у те мат ским ин тер вју и ма за сло ве нач ке но ви не, 
те док тор ску ди сер та ци ју и за тим сту ди о зан при лог доц. др Ђур
ђе Стр со гла вец (Ka te dra za zgo do vi no hr vaš ke i srb ske knji žev no sti, 
Od de lek za sla vi sti ko, Fi lo zof ska fa kul te ta Uni ver ze v Lju blja ni) о Па
ви ће вим При ча ма са ин тер не та, ко је је пред ста ви ла струч ној јав
но сти на Ме ђу на род ном са стан ку сла ви ста у Ву ко ве да не у Бе о
гра ду у сеп тем бру 2003. го ди не.

Са др жај но бо га ти од го во ри Ми ло ра да Па ви ћа да ти су у ин тер
вјуу за Na še raz gle de – Ča so pis za kul tur na, umet nost na in znan stve na 
vpra ša nja (из ла зио је сва ке дру ге не де ље у Љу бља ни) ко ји но си 
на слов „Vsi smo Ha zar ji” („Сви смо ми Ха за ри”), а об ја вљен је 1988. 
го ди не у Љу бља ни; го ди не 1989. усле дио је у истом ча со пи су пре
вод, од но сно по ду жи од ло мак из ро ма на Пре део сли кан ча јем (Po
kra ji na, na sli ka na s ča jem), а у днев ном ча со пи су Dnev nik је об ја вљен 
Па ви ћев чла нак „Lo či tev od sve ta” („Одво је ност од спољ ног све та”). 
Иду ће, 1990. го ди не, об ја вљен је Па ви ћев текст „Smrt Mi lo ša Cr njan
skog” (Na ši raz gle di, Lju blja na), а 1994. у кул тур ној ре ви ји Men tor 
„Wed ge wo o dov čaj ni pri bor”; ча со пис De lo је 2002. го ди не об ја вио 
Па ви ће ва раз ми шља ња о књи жев но сти, про зи и уоп ште ро ма неск ној 
про дук ци ји у све ту под на сло вом „Ro man ži vi od me ta staz” („Ро ман 
жи ви од ме та ста за”).

Ђур ђа Стр со гла вец ба ви ла се Па ви ће вим ства ра лач ким књи
жев ним по ступ ком у сво јој ди сер та ци ји „Pri po ved ne teh ni ke v so
dob ni hr vaš ki in srb ski knji žev no sti (na pri me rih pro ze Da ni la Ki ša, 
Mi lo ra da Pa vi ća in Pa vla Pa vli či ća)” ко ју је од бра ни ла на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Љу бља ни 2000. го ди не. Де таљ но је ана ли зи ра ла 
еле мен те Па ви ће вог ли те рар ног ства ра ња, ком по зи ци је, је зи ка и 
сти ла, и упо ре ђи ва ла их је са истим еле мен ти ма у ства ра лач ким 
по ступ ци ма Да ни ла Ки ша и Па вла Па вли чи ћа. У сво јој ка сни јој 
књи жев но и сто риј ској ана ли зи тек ста При че са ин тер не та ба ви се 
по но во ино ва тив ним еле мен ти ма од но сно фраг мен ти ма из (та да) 
но ви је Па ви ће ве крат ке про зе, од но сно ка рак те ри сти ка ма сти ла, 
је зи ка и про зе об ја вље не у та да но вом, елек трон ском ме ди ју.
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И на са мом кра ју овог скром ног при ло га: по сле про ве ре у 
ка та ло гу Na rod ne in uni ver zi tet ne knji žni ce u Lju blja ni по твр ђу јем 
да сло ве нач ким чи та о ци ма да нас (1. VII 2009) сто је на рас по ла га њу 
62 на сло ва, од но сно тек ста из пе ра Ми ло ра да Па ви ћа, од то га 58 
књи га (мо но граф ских пу бли ка ци ја), 2 дра ме, 1 ин тер вју и 1 го вор 
на срп ском (од 1892. до 1991. срп ско хр ват ском/хр ват ско срп ском) 
је зи ку, и чак 18 на сло ва на сло ве нач ком је зи ку. Ти ме се по твр ђу је 
углед и зна чај но ме сто ко је у Сло ве ни ји за у зи ма Ми ло рад Па вић 
као ино ва ти ван ау тор и ства ра лац на уч них, умет нич ких и ми са
о них књи жев них умо тво ри на у ју жно сло вен ским и свет ским раз
ме ри ма. 




