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„ДО БАР ЂА ВО” СВЕТ СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Ми ло рад Па вић: ста нов ник свет ске књи жев но сти, збор ник ра до ва, при
ре дио Иван Не гри шо рац, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2018

Збор ник ра до ва Ми ло рад Па вић: ста нов ник свет ске књи жев но сти 
је дин стве на је, им по зант на и не сва ки да шња пу бли ка ци ја, плод јед не 
ле пе за ми сли, ко ја је ко нач но опред ме ће на као да је ре зул тат ви ше го ди
шњег про јек та од пр во сте пе ног на ци о нал ног и ме ђу на род ног зна ча ја. 
Иван Не гри шо рац је, на и ме, по чев од раз го во ра са Ми ли во јем Сре бром 
2005. го ди не и иде је да „оку пи гру пу ис тра жи ва ча ка ко би смо осве тли
ли при ро ду и раз вој не пу та ње ре цеп ци је Па ви ће вих де ла у ино стра ним 
кул ту ра ма”, ус пео да скло пи збор ник као мо за ич ну сли ку о ре цеп ци ји 
де ла јед ног од нај пре во ђе ни јих срп ских пи са ца. 

Ве ћи на при ку пље них при ло га нај пре је би ла пу бли ко ва на у те ма
ти ма Ле то пи са Ма ти це срп ске, по чев од ок то бар ске све ске 2006. го ди не, 
а на ста ви ла је тра ди ци ју из ла же ња и под уред ни штвом Сло бо да на Вла
ду ши ћа и Ђор ђа Де спи ћа. Пре ма „На по ме на ма о овом из да њу”, тек сто ви 
ко ји ни су пу бли ко ва ни у Ле то пи су су при ло зи Дра га не Рај ков, „ко ја је 
опи са ла при јем Па ви ће вог де ла у кул ту ра ма ен гле ског је зич ког про сто ра 
до 2009”, Ди не Ка тан Бен ци он, ко ја је пи са ла о ре цеп ци ји у Изра е лу и 
Бо ри са Бу ла то ви ћа о „иде о ло шкој ре цеп ци ји Па ви ће вих ро ма на у ан гло
а ме рич кој и не мач кој на у ци о књи жев но сти”. Збор ник, уз увод ни текст 
Ива на Не гри шор ца „Про зор љи во око Ми ло ра да Па ви ћа”, са др жи 22 члан
ка, рас по ре ђе на у три це ли не, уз до да так у ви ду „Би блио гра фи је пре во да”, 
„Фо то при ло га”, „На по ме на о овом из да њу” и „Ре ги стра име на”. 

Ми ло рад Па вић: ста нов ник свет ске књи жев но сти че твр ти је збор
ник ра до ва о де лу овог пи сца. Пр ви је пу бли ко ван 1992. го ди не, на кон 
Де ве тог књи жев ног су сре та „Са вре ме на срп ска про за” у Тр сте ни ку. 
Дру ги је об ја вљен не по сред но по сле пи шче ве смр ти и уре дио га је Са ва 
Да мја нов под на сло вом Па ви ће ви па лимп се сти (2010), сим бо лич ки за
о кру жив ши Па ви ћев књи жев ни пут од пр ве збир ке пе са ма Па лимп се сти 
(1967) до овог збор ни ка као по след њег по здра ва пи сцу ко ји не од ла зи у 
смрт, већ у „Сан о ван зе маљ ци ма”. Тре ћи збор ник, Ле те ће ви о ли не Ми-
ло ра да Па ви ћа (2015), пред ста вља ма хом ра до ве сту де на та свих ни воа 
сту ди ја, из ло же не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду по во дом 
пет го ди на од пи шче ве смр ти и 30 го ди на од об ја вљи ва ња Ха зар ског 
реч ни ка (1984).

Збор ник ко ји је при ре дио Иван Не гри шо рац има не ко ли ко до дир
них та ча ка са свим збор ни ци ма ко ји му прет хо де. Увод на сту ди ја „Про
зор љи во око Ми ло ра да Па ви ћа” је пр во бит но об ја вље на у Па ви ће вим 
па лимп се сти ма, али ју је ау тор бит но про ши рио за ову при ли ку и то 
упра во у сме ро ви ма ко ји су уне ко ли ко за да ти есе јем „Ка та лог по ре ђе ња” 
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Ми о дра га Ра до ви ћа, ко ји је об ја вљен у тр сте нич ком збор ни ку. У сег мен
ту „Ком па ра ти стич ке ре ла ци је” Не гри шо рац да је сми сле не спи ско ве „тра
ди циј ских вер ти ка ла и хо ри зон та ла свет ске и срп ске књи жев но сти”, као 
„рад ну по став ку окви ра за са гле да ва ње ин тер тек сту ал ног и ин тер ме
ди јал ног мо ра по ко јем се, као ка ква ла ђа, кре ће при по вед на умет ност 
Ми ло ра да Па ви ћа”. Де ла ко ја се спо ми њу је су упра во она ко ја су кључ на 
ка да је реч о по ре ђе њи ма из до ме на раз ли чи тих на ци о нал них књи жев
но сти на чи је је је зи ке Па вић пре во ђен. Ме ђу тим, дра го це на су и због 
иде ја за бу ду ћа ту ма че ња: ре ци мо, је дан ин тер пре та тив ни ру ка вац кре ће 
од епо ва (Или ја де, Оди се је, Ене ји де, Дан те о ве Ко ме ди је, Пе сме о Си ду, 
Пе сме о Ро лан ду, Бе о вул фа, Пе сме о Ни бе лун зи ма, Еде, Ка ле ва ле, Сло ва 
о пол ку Иго ре ву, Епа о Гил га ме шу, Ма хаб ха ра те, Ра ма ја не), а то би, 
ску па узев, мо гло да бу де за себ но те мат ско ис тра жи ва ње. У по гла вљи
ма „По е тич ки пре лом” и „Ре цеп ци ја као лак мус по сту пак” Не гри шо рац 
да је ко ри сне син те зе о мо гућ но сти ма ту ма че ња Па ви ћог де ла у све тлу 
нај ра зли чи ти јих те о ри ја, сти ло ва и жан ро ва и у том кон тек сту рас пра
вља о „фе но ме ну свет ског књи жев ног успе ха”.

Ле те ће ви о ли не Ми ло ра да Па ви ћа пак са др же два члан ка ко ја су 
ком пле мен тар на са збор ни ком Ми ло рад Па вић: ста нов ник свет ске књи-
жев но сти, а то су „Зна чај ’Ха зар ског реч ни ка’ у кон тек сту свет ске књи
жев но сти” Ду ша на Жив ко ви ћа и „По вра так от пи са ном: Но ва чи та ња 
’Ха зар ског реч ни ка’ из угла не мач ке на у ке о књи жев но сти” Ми ли це 
Му стур. Та ко ђе, на из глед слу чај но, оба збор ни ка са др же 22 при ло га, а 
то је и број по гла вља и та рот ка ра та Ве ли ке Ар ка не По след ње љу ба ви у 
Ца ри гра ду. Ве ли ка Ар ка на пред ста вља про ри ца ње Лу ди ног пу та, што 
мо же да од го ва ра с јед не стра не суд бин ски пред о дре ђе ној „про зор љи во
сти” и „ју ро ди во сти” Па ви ће вог де ла, али с дру ге стра не и ре цеп циј ског 
„пу та око све та”, ко ји су бли ми ше две крај но сти: аспек те кра ља и лу де. 

Пр ву це ли ну чи не тек сто ви о ре цеп ци ји Па ви ће вог де ла на За па ду 
(Фран цу ској, Не мач кој, Ита ли ји, ен гле ском го вор ном под руч ју, Аме ри
ци, на шпан ском, ка та лон ском и пор ту гал ском је зи ку, Мек си ку и Скан
ди на ви ји), пра те ћи ма ње или ви ше ре до след оних зе ма ља где је нај пре 
и нај ви ше пре во ђен, па до нај сла би је ре цеп ци је. Од пр во бит не оду ше
вље но сти број них кри ти ча ра углав ном осам де се тих го ди на два де се тог 
ве ка, са кул ми на ци јом у 1988. го ди ни, до шло се до на глог ре цеп циј ског 
обр та услед рас па да Ју го сла ви је и ра то ва де ве де се тих го ди на. Ми ло рад 
Па вић по де лио је суд би ну са ме диј ски окле ве та ним и не пра вед но де мо
ни зо ва ним срп ским на ро дом, па је и ње го во де ло по ста ло пред мет идео
ло шких и не тач них учи та ва ња. Не рет ко би исти књи жев ни кри ти ча ри 
ко ји су пи са ли афир ма тив но о ње го вом де лу, пре вас ход но Ха зар ском 
реч ни ку, „окре ну ли ћу рак на о па ко” и, уз ча сне из у зет ке (нпр. Ален Бо ске), 
оп ту жи ли пи сца да је зло чи нац, рат ни ху шкач и по кло ник по ли ти ке Сло
бо да на Ми ло ше ви ћа.



И ма да је Па вић у ин тер вјуу са Аном Шо мло (1990) из ја вио да у 
по ли ти ци Сло бо да на Ми ло ше ви ћа ви ди по тен ци јал ко ји би мо гао да 
до не се до бро срп ском на ро ду, убр зо је, на кон број них не ми лих исто риј
ских зби ва ња, про ме нио став. Ме ђу тим, то ни је до при не ло то ме да се 
ства ри по бољ ша ју, јер и да Па вић ни шта ни је ре као на те му по ли ти ке у 
зе мљи, чи ни се да би ре цеп ци ја ње го вог де ла на За па ду има ла исти пут. 
Ве сна Ци дил ко, пи шу ћи о ре цеп ци ји на не мач ком је зи ку, ис ти че од ло
мак из по ме ну тог ин тер вјуа, ко ји је Па вић из о ста вио из ин тер вјуа на 
фран цу ском и не мач ком је зи ку, ус пут га де кла ри шу ћи „чуд ним ста вом”. 
Исти од ло мак је сре ћом до дат но осве тљен у ис црп ном члан ку Пер си де 
Ла за ре вић ди Ђа ко мо, с по себ ним освр том на Па ви ће ве ин тер вјуе у 
ита ли јан ском Il Gi or na le и на шој По ли ти ци из 1993. го ди не: „При па дам 
опо зи ци ји у од но су на Ми ло ше ви ћа. (...) Ипак ве ру јем да је кул ту ра јед
ног на ро да ва жни ја од по ли ти ке ко ју он во ди.”

Ми ло рад Па вић је, тре ба ре ћи, био уз срп ски на род и опре де лио 
се за ча стан став да образ не упр ља го во ре ћи про тив ње га. Оту да је де
ве де се тих го ди на, по себ но у Фран цу ској, Не мач кој и на ен гле ском го
вор ном под руч ју ње го во де ло за до би ло не га тив не ква ли фи ка ци је, што 
јед ним де лом, ка ко се мо же кон ста то ва ти на осно ву тек сто ва (Ми ли во ја 
Сре бра, Ве сне Ци дил ко, Пер си де Ла за ре вић ди Ђа ко мо, Бо ри са Бу ла
то ви ћа), мо же да за хва ли и хр ват ској ди ја спо ри. Као да су се та рот кар
те ре цеп ци је окре ну ле на о пач ке, суд би на Па ви ће вих књи га на За па ду 
по ста ла је мрач на и не књи жев на. По пут Па ви ће вих ју на ка, ко ји су се 
не рет ко пре о бра жа ва ли у соп стве не не га ти ве (Те ок тист Ни кољ ски, Со
фро ни је Опу јић, Ку ве ља Грк, др Сте ван Ми ха и ло вић, Иван Ми јак итд.), 
и чи та ња ње го вих де ла су се из ег зал ти ра не оду ше вље но сти фор мом, 
„игром уло га”, ли те рар ним „кок те лом”, пре тва ра ла у сли ке „ве ли ко срп
ских сно ва” и екви ва лент „из да је јед ног Се ли на и јед ног Хај де ге ра”. 
Бер нар Пи во је у пред ла га њу тер ми на „ха за ри си зам” ви део „си но ним 
за не што што је нео пи си во и екс тра ва гант но”, док ка сни је сва ки по мен 
„ха зар ског” по ста је по вод за „ан ти срп ску хи сте ри ју”.

Ка да је реч о ре цеп ци ји на шпан ском, ка та лон ском и пор ту гал ском 
је зи ку, Дра га на Ба јић ука зу је да је бле да и да за ви си од раз во ја на ше 
хи спа ни сти ке, док Не ве на Ја ни ћи је вић упу ћу је на три де се так ин тер вјуа 
и кри тич ких тек сто ва у во де ћим но ви на ма у Шпа ни ји, а за тим и на ре
цеп ци ју у Ла тин ској Аме ри ци, ко ја је усло вље на ком па ра ти стич ким 
по тен ци ја лом Па ви ће ве про зе, тј. по ре ђе њи ма са Бор хе сом и Кор та са
ром. Ду брав ка Су жње вић да ла је ком пле мен та ран пре глед „при су ства 
и ути ца ја Ми ло ра да Па ви ћа у Мек си ку”, ши ре ћи ин тер пре та тив ни кон
текст на име на по пут Ок та ви ја Па за, Ху а на Рул фа, Мар ке са, Љо се, Шва ба 
и Ал фон са Ре је са. Уз то, на ве ла је и при мер јед ног ку ри о зи те та по во дом 
об ја вљи ва ња ро ма на Уни кат: 
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Узи ма ју ћи као осно ву сно ве ин спек то ра Еу ге на Штро са, чи та о ци 
су има ли за да так да на пи шу свој вла сти ти при лог за „Пла ву све ску” ко ји 
би упот пу нио ро ман. Три нај бо ља при ло га су пре ве де на и по сла та са мом 
Па ви ћу за ње го во ми шље ње и ко нач ну од лу ку. По бед ник је иза бран од 
пре ко 70 при ло га, и об ја вљен у јед ним ло кал ним но ви на ма. Ван на гра де 
и анег до те, нај о чи глед ни ји ре зул тат ова кве ак ци је је сам од зив љу ди на 
чи та ње јед не књи ге.

Овај при мер у до број ме ри по твр ђу је је дан од нај ци ти ра ни јих по
е тич ких на че ла ка да је реч о Па ви ће вој про зи, а то је аспект отво ре ног 
де ла, за ко ји се сма тра да је од лу чу ју ћи ка да се го во ри о успе ху и чи та
но сти срп ског пи сца. С тим у ве зи је, раз у ме се, и не пре ста но до во ђе ње 
у ве зу Ха зар ског реч ни ка и Име на ру же Ум бер та Ека и дру гих де ла 
дво ји це пи са ца и уни вер зи тет ских про фе со ра. 

Дру ги блок тек сто ва по све ћен је ре цеп ци ји Па ви ће вих де ла код 
сло вен ских на ро да (Ру са, Укра ји на ца, Сло ва ка, По ља ка, Сло ве на ца) и 
на ро да са ко ји ма се на ша зе мља гра ни чи или је у не по сред ном кон так ту 
(Ма ђа ра, Ру му на, Гр ка и Је вре ја). Ви ше пу та пи сац је ис ти цао ка ко се 
ње го ва сла ва пре се ли ла са За па да на Ис ток, па је та ко, на кон та ла са иде
о ло шких чи та ња на За па ду, по ста јао све при хва ће ни ји и чи та ни ји на 
Ис то ку, а по себ но у Ру си ји. Тек сто ви дру ге це ли не, мо же се ре ћи, не пред
ста вља ју ис кри вљен од раз Па ви ће вог ства ра ла штва, већ су ре зул та те 
ли те рар них ин тер пре та ци ја срп ског пи сца пред ста ви ли у ле пом све тлу. 

За раз ли ку од За па да, ко ји је био оду ше вљен Па ви ће вим де лом због 
ак ту ел но сти пост мо дер ни зма, фор мал них ка рак те ри сти ка и обе леж ја 
отво ре ног де ла, Ру си ја је про на ла зи ла ква ли те те у са др жи ни, бли ском 
осе ћа њу ду хов но сти, аспек ти ма ви зан тиј ске кул ту ре, тај но ви то сти ма 
сло вен ског ба ро ка и мо гућ но сти ма за по зо ри шне адап та ци је. От кри ва
њем Па ви ће вог де ла чи та лац се не окре ће по ли ти ци већ људ ској ду ши, 
ме та фи зи ци и естет ским ква ли те ти ма де ла. Оту да су стра ни це ко је се 
од но се на Па ви ћев при јем у Ру си ји, али и Укра ји ни, по зи тив но ко но ти
ра не и уне ко ли ко од го ва ра ју лич ним и ли рич ним окви ри ма Не гри шор
че ве увод не сту ди је, пр вим оду ше вље ним чи та њи ма и „Опро шта ју с 
ма е стром” у зна ку пти ца и при по вет ке „Ико на ко ја ки ја”. За то, ако би смо 
евен ту ал но овај пре га лач ки по ду хват и ре чи Ива на Не гри шор ца мо гли 
да упо ре ди мо са не чи јим, мо жда би аде кват на ана ло ги ја би ла са „ру ским 
Ум бер том Еком”, Јев ге ни јем Во до лаз ки ном, ко ји се књи гоммо ну мен том 
и тек сто ви ма опро стио од свог „ма е стра”, Дми три ја Ли ха чо ва, свет ски 
еми нент ног струч ња ка за ста ро ру ску књи жев ност. Као што је за Не гри
шор ца Па вић био но си лац уни вер зал них и гра ђан ских вред но сти и је дан 
од до сто јан стве них пред став ни ка и чу ва ра срп ске кул ту ре, то је био и Ли
ха чов, ко ји пам ти Ру си ју пре 1917. и чу ва ње не те ко ви не, за Во до лаз ки на.
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И ма да су ства ра лач ки опу си Јев ге ни ја Во до лаз ки на и Ми ло ра да 
Па ви ћа по све сна жно ко ре спон дент ни, па је уто ли ко ово по ре ђе ње сми
сле ни је, не зна мо по у зда но ко ли ко је срп ски пи сац мо гао да на дах не 
ру ског. Ме ђу тим, Ала Та та рен ко нам у ра ду „Ми ло рад Па вић и ње го ви 
укра јин ски чи та о ци” от кри ва да је Па вић на дах нуо Иго ра Ри ма ру ка на 
ства ра ње Де ви це Увре де. Де ло на шег пи сца по ре ди се са де ли ма укра
јин ских (Ан дру сја ком) и с дру гих сло вен ских пи са ца (Ан до нов ским). 
По раст ин те ре со ва ња ра сте и по ја вом „укра јин ске вер зи је ’Ан то ло ги је 
срп ске пост мо дер не фан та сти ке’ Са ве Да мја но ва”, али и про на ла же њем 
раз ли чи тих укра јин ских то по са у Па ви ће вој про зи (у Ха зар ском реч ни ку 
по ми њу се бе ле шке на чи ње не у Ла во ву, ко је от кри ва ју да је у Да уб ма
ну сов лек си кон био угра ђен пе шча ни сат; пре зи ме ња ки ња Не ха ме ко ји 
се по ми ње у Ха зар ском реч ни ку и ко ји је суд бин ски ве зан за Ла вов, 
Ар хон ду ла Не ха ма, ју на ки ња је ро ма на Зве зда ни плашт). 

Ре цеп ци ја на сло вач ком је зи ку те че у сме ро ви ма ко ји Па ви ће во 
ства ра ла штво кон тек сту а ли зу ју са де ли ма Ека, Бор хе са, Кор та са ра, 
Фа ул за и Ки ша, али и де ли ма „пред став ни ка мла де ге не ра ци је пост мо
дер них при по ве да ча у сло вач кој књи жев но сти”. По себ но би се мо гао 
из дво ји ти при мер по ре ђе ња са Бор хе со вим де лом. С јед не стра не, Ми лан 
Шу то вец ка же да је Бор хе со ва „реч нич ка ре кон струк ци ја хи по те тич ког 
све та” за пра во „кост ко ју је ар ген тин ски ге ни је го спод ски ба цио пре ко 
ра ме на, [а] пе дант ни срп ски про фе сор је огло дао до бе ли не”. На са мом 
кон цу члан ка, Ми хал Хар пањ1 на во ди да је Па ви ћев не кро лог Бор хе су 
„увр стио у два из да ња чи тан ке за 4. раз ред гим на зи је на сло вач ком је зи ку”.

Иа ко има и не га тив них чи та ња Па ви ће ве про зе у сло вен ском све
ту, она ни су до те ме ре по ли тич ки од ре ђе на ко ли ко на За па ду, ма да се 
по сле ди це та квих ста во ва до не кле ви де у ре цеп ци ји на пољ ском је зи ку: 
„У Пољ ској мо жда ни је био то ли ко кри ти ко ван де ве де се тих, као сво је
вре ме но у Фран цу ској и Не мач кој, али је углав ном пре ћут ки ван тих 
го ди на. Та кав ше мат ски при ступ у не ко ли ко слу ча је ва из бе га ва ју те о
ре ти ча ри књи жев но сти са пољ ских уни вер зи те та (нај че шће Ја ге лон ског 
у Кра ко ву и Гдањ ског) и по све ћу ју Па ви ћу не ко ли ко сту ди ја, раз би ја ју
ћи на тај на чин мук.” И ма да је Па вић био по зна ва лац пољ ске кул ту ре, 
ње гов те ча Ђор ђе Жи ва но вић био је је дан од на ших нај ве ћих по ло ни ста, 
а Ха зар ски реч ник, „Обед на пољ ски на чин” и „Вар шав ски угао” мо гу 
да бу ду ин те ре сант ни пољ ском чи та о цу оно ли ко ко ли ко и укра јин ском, 
ре цеп ци ја ни је, пре ма ре чи ма Ду ша на Вла ди сла ва Па жђер ског и Еве
ли не Ха ће, би ла бо га ти ја.2 

1 При мер ци пр вих из да ња Па ви ће ве по е зи је и про зе на Фи ло зоф ском фа
кул те ту у Но вом Са ду мо гу се про на ћи са мо у се ми нар ској би бли о те ци Од се ка 
за сло ва ки сти ку.

2 Ау то ри члан ка из но се по ра жа ва ју ћи по да так пре ма ко јем пољ ске ен ци
кло пе ди је ве ћи број стра ни ца и ви ше па жње по све ћу ју Ан ту Па ве ли ћу не го 
Ми ло ра ду Па ви ћу.
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Ипак, у од но су на 2008. го ди ну, ка да је на пи сан овај чла нак, По
ља ци су 2012. го ди не у Опо лу из ве ли спек та ку лар ну пред ста ву Де ца 
сно ва, ко ја је умно го ме до при не ла чи та но сти Па ви ће вих де ла. Сли чан 
спек такл при ре дио је и Сло ве нац То маж Пан дур, о че му по дроб ни је 
из ве шта ва Вла ди мир Осол ник у члан ку о ре цеп ци ји у Сло ве ни ји.

При су ство Па ви ћа у ма ђар ској кул ту ри отва ра при ча о ње го вом 
на уч ном ра ду о срп скома ђар ском пе сни ку и бај ко пи сцу Ми ха и лу Вит
ко ви ћу, пу бли ко ва ном у Хун га ро ло шким са оп ште њи ма. Сил ви ја Са бо, 
да кле, пи ше и о ре цеп ци ји Па ви ћа као на уч ни ка, што осим ње чи ни и 
Пер си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо ка да је реч о ита ли јан ском кон тек сту. У 
сре ди шту ње не па жњу су и при по вет ке, ма хом пре во ђе не у ча со пи су 
Хид, за тим ма ђар ски „ро манреч ник” Фе рен ца Те ме ши ја, Ки шо ва Ен ци-
кло пе ди ја мр твих и Ма ла ма ђар ска пор но гра фи ја Пе те ра Естер ха зи ја, 
по е тич ке кон стан те Па ви ће вог ства ра ла штва нај ши ре узев и „бор ба за 
је дин ством јед не но ве Евро пе”, о че му је пи сао Пе тер Хор ват. 

У Ру му ни ји је Па вић је дан од нај чи та ни јих срп ских пи са ца, уз 
Цр њан ског и Ки ша, а вре дан је по ме на и ве ли ки број тек сто ва о ње му у 
вир ту ел ном про сто ру, на вебстра ни ца ма, бло го ви ма, као и пред ста ва 
ра ђе на по ро ма ну Зве зда ни плашт, ре жи сер ке Но не Чо ба ну. И при јем 
Па ви ћа на грч ком и хе бреј ском је зи ку ни је не га тив но обо јен. За јед нич ка 
ви зан тиј ска кул ту ро ло шка око сни ца и пра во слав на ду хов ност до при
не ли су раз у ме ва њу Па ви ћа; не ка од име на ју на ка упра во су грч ка, а и 
грч ки на род ис по ља вао је љу бав „пре ма стра дал нич ком срп ском на ро ду, 
пре ма мо је му на ро ду”. И је вреј ски на род имао је раз у ме ва ња за суд би ну 
срп ског на ро да, па се ре цеп ци ја на хе бреј ском је зи ку кре та ла углав ном 
у сме ро ви ма по е то ло шких и те о риј ских ис тра жи ва ња Па ви ће вог де ла, са 
ак цен том на ми то ло шким сло је ви ма, „је зи ку бај ке” и „над ре а ли стич ном 
све ту”, на шта се па жња скре ће и у ру мун ској кри ти ци и у ре цеп ци ји 
Па ви ћа у Ју жној Ко ре ји.

Ко нач но, тре ћи сег мент збор ни ка чи не три тек ста о Па ви ћу у Ја па ну, 
Ки ни и Ју жној Ко ре ји, да кле, на Да ле ком Ис то ку. Ја пан ског чи та о ца при
ву кла је фор ма Ха зар ског реч ни ка и те ма о иш че злом на ро ду, док је и за 
Ки не зе фор ма спа да ла у ин те ре сан тан књи жев ни но вум и то до те ме ре 
да је ре цеп ци ја у Ки ни обе ле же на афе ром о на вод ном пла ги ра њу Па ви
ће вог ро ма на и су ђе њем Ха ну Ша о гун гу и ње го вом Реч ни ку Ма ћи а оа. 
Ин те ре сант но је, нај по сле, и по ре ђе ње Па ви ће вих обр та и по ен ти са зен 
ко а ни ма, што до во ди до јед ног од за јед нич ких име ни те ља ре цеп ци је 
Па ви ће вих де ла у свим зе мља ма о ко ји ма је би ло ре чи, а то је да је она 
усло вље на упра во пре по зна ва њем соп стве них кул ту ра и ци ви ли за ци ја 
у Па ви ће вој књи жев но сти. 

Сти че се ути сак да су, чи та ју ћи Па ви ћа, раз ли чи ти на ро ди вред
но ва ли ње го во де ло и про на ла зи ли у ње му све оно што они је су и што 
их од ре ђу је, као у огле да лу. За пад је био фа сци ни ран фор мом, те о ри јом 
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и мо дом пост мо дер ни зма, да кле ма те ри јал ном и спо ља шњом ком по нен
том де ла, док је Ис ток ви ше па жње по све тио са др жи ни, уну тра шњем 
све ту и ду би ни људ ског би ћа, ме та фи зи ци, има ги на ци ји и „тај но ви то
сти ма ба ро ка”. При јем на Да ле ком Ис то ку је дво струк, с об зи ром на то 
да су пр ви пре во ди до шли са ен гле ског је зи ка, па су усло вље ни и за пад
њач ком па ра диг мом, али ни су ли ше ни аспек та ду хов но сти ко ји но си 
њи хо во под не бље (бу ди зам). 

Сил ви ја Са бо ис та кла је да се у те о ри ји ре цеп ци је „пра вом ре цеп
ци јом не сма тра она ко ја је об ли ко ва на уз по моћ пре во да, ре цен зи ја, 
кри ти ка, већ се он да го во ри о њој као пра вој, ка да се де ла уса де у на чин 
раз ми шља ња дру гих тво ра ца и ка да по ста ну део тра ди ци је”. Мо жда је 
ту „пра ву” ре цеп ци ју Па вић за до био са мо у Ру си ји и Укра ји ни.

На кра ју, при ме ћу је се да се не ке ка рак те ри сти ке Па ви ће ве по е ти
ке пре сли ка ва ју на сли ку ње го ве ре цеп ци је у све ту. Ис так ну ти обрт и 
ме та мор фо зе ли ко ва, оли че не у ме та фо ри „из вр ну те ру ка ви це” ко јом је 
Па вић име но вао јед ну од сво јих при по ве да ка, обе ле жи ле су при јем на 
За па ду. Ре цеп ци ја, гло бал но гле да но, је сте у кон тра сти ма и на пе то сти ма; 
јед ном реч ју – ба рок на је, ди на мич на и у не пре ста ним пре о бра жа ји ма. 
Па вић је био вир ту о зни пи сац, што има дво стру ку ко но та ци ју, бу ду ћи 
да је био и ви о ли ни ста. Не ко би до дао и „ђа вол ски до бар”, јер он, ка ко 
при ме ћу је Жорж Вал тер, „пи ше као што Ци га ни сви ра ју ви о ли ну, са 
при род ним за но сом”. Ми ли вој Сре бро, у кон тек сту лу дич ких ин тер
пре та ци ја у Фран цу ској, ка же да се Па вић „за ба вљао у игра њу уло ге 
до брог ђа во ла”, чи ме би се мо гло илу стро ва ти и ово ре цеп циј ско пу то
ва ње око све та у 22 по гла вља ко је нам је при ре дио Иван Не гри шо рац. 
И ма да у не ким исто риј ским при ли ка ма де мо ни зо ван, Па вић је сте и 
оста је „ста нов ник свет ске књи жев но сти” јер је и ви ше не го до бар пи сац.
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