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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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При ста ни ште као ge ni us lo ci и ge ni us mun di. Но, хар мо нич но про жи
ма ње де ла и це ли не мо же би ти са мо же ља или сан; ствар ност је мно го 
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опо ри ја, чи не је и срод ни и опреч ни об ли ци и са др жа ји. На фо ну не пре
ста ног укр шта ња са гла сја и не су гла си ца, мо рал них и идеј них бли ско сти 
и раз ли ка, То до ров је са здао мо за ик са ли ко ви ма ко ји се не пре ста но, по пут 
Ајн штај на, пи та ју за што и на о ко са вр ше на сред ства из не ве ра ва ју ци ље ве. 

Док на слов на го ве шта ва те мат ску ви ше знач ност и кон тек сту ал ну 
ши ри ну ро ма на, мо то су ге ри ше ње го ву ду бин ску по ру ку: Мно ге ства-
ри ко је су се до го ди ле у про шло сти оста ју у про шло сти. Ни је ов де реч 
о од ба ци ва њу тра ди ци је већ о кри ти ци ње не ди ви ни за ци је (тра ди ци ја 
је све ти ња), ко ја не схва та да је бес при зив на ве за ност за про шлост че сто 
коч ни ца дру штве ног раз во ја. Пи сац упо тре бља ва син таг му мно ге ства-
ри. Реч мно ги је вр ло рас те гљив по јам – мо же да зна чи и са мо не ко ли ко 
де се ти на, а мо же и сто или хи ља ду од без број слу ча је ва; зву чи као да је, 
а ни је (!) си но ним за ве ћи ну, али то је са мо рас ту ћи број по ја ва у од ре ђе
ној обла сти зби ва ња. Им пли цит на по ру ка је ја сна: без ре ал ног од но са 
пре ма тра ди ци ји, без ра за би ра шта је у њој трај на вред ност а шта је би ло 
по гре шно или про ла зна вред ност, не ма на прет ка. Ап со лу ти зо ва ње тра
ди ци је је инерт но ста ње ду ха, ко је и ми ни мал ну раз ли чи тост од ба цу је 
као је рес. Та кав од нос нас вра ћа у за во дљи ву ста ти ку ми та, у ње го ву 
рђа ву бес ко нач ност. Глав ни ју нак гном ски ре зи ми ра то по ра зно ста ње: 
Уби ја нас исто ри ја се ћа ња.

При ста ни ште је спе ци фи чан ур ба ни то пос про жет ду хом на шег 
вре ме на, тач ни је ду ха им про ви за ци је без озбиљ не дру штве не ди ску си је. 
Иа ко сви ју на ци уми шља ју да су не ко и не што и у ак ту ел ном а ка мо ли 
у по тен ци јал ном ви ду, њи хо ви скром ни мен тал ни и мо рал ни ка па ци те ти, 
мла ка во ља и сла ба енер ги ја за озбиљ ни ја прег ну ћа, др же их тик из над 
тла и кад ми сле да су на сед мом не бу. То је нар ци зам ма лих раз ли ка у 
са мо и лу зи ји да су вр ли не до стој не све тле суд би не. Те не знат не раз ли ке 
их то ли ко за сле пљу ју да не уви ђа ју да су Му зи ло ви љу ди без свој ста ва. 
Сва ко је у том сва ко днев ном ва ша ру та шти не сат као сво ју илу зи ју ко ја 
се хра ни но вим илу зи ја ма, све док се чи та ва ствар не окон ча је ди ном 
из ве сно шћу, смр ћу.

То до ров као да у та квој мо рал ној кри ву љи ова пло ћу је ми сао те о
ре ти ча ра про зе Пор те ра Ебо та да се сву да око нас од и гра ва ју су ко би 
на ра ти ва, ко је Ебот сма тра основ ним ви дом људ ских од но са. Ју на ци 
на ра ти ва ма хом ни су све сни мен тал них и мо рал них при си ла сво је инерт
но сти. Ка пи та ли стич ки кон зу ме ри зам на јед ном по ста је кри вац за ма
сов ни при зив олим пиј ског ду ха као елик си ра веч ног жи во та. Ле по и 
сна жно те ло је из гу бље ни кључ сре ће за ко јим се без на де жно тра га. 
Те ле сне ве жбе су фор му ла ве чи тог тра ја ња у ста њу свог естет ског и 
здрав стве ног зе ни та: За гле да ни у се бе у зр ца лу са мо љу бља (...) му шкар-
ци и же не раз ли чи тих го ди на по ку ша ва ли су да до ка жу да сва ко мо же 
да узме суд би ну у сво је ру ке као др ве но др жа ље не ке ста ре алат ке и 
цеп ка њо ме ивер по ивер да би из ва јао ста туу соп стве не су је те. Та 
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уз не се ност соп ством, сво јом из у зет но шћу, не од но си се са мо на те ло већ 
и на дух и ду шу, што се по ка зу је и сур фо ва њем по мно го број ним дру
штве ним мре жа ма и за ва ра ва њем и се бе и свих дру гих да ни смо оно 
што у сва ко дне ви ци је смо ни ти она кви ка кви из гле да мо: Па ко ва ње ла-
жи... Бек ство од жи во та у ту ђе жи во те... Пи са ње ста ту са на Тви те ру 
ни је про јек ци ја се бе у нај бо љем из да њу – то је пре ма ло! – већ свог иде
а ли зо ва ног ли ка, упо ре ди вог са мо са свет ским зве зда ма – чу ве ним глум
ци ма, пе ва чи ма, спор ти сти ма... Сви су по ку ша ва ли... да из ву ку из свог 
те ла мак си мум ми ши ћа, ле по те и здра вља. Као да су сви дру ги иде а ли 
про па ли. Еро ти за ци ја је по ста ла уни вер зал на ка те го ри ја, фи ло со фи ја 
жи во та: Сви же ле да има ју ле по сво је и ту ђе те ло. (...) Сву да где се окре-
не чо век је мо гао да ви ди по не ку хо да ју ћу би сту. 

Ме та фо ра хо да ју ћа би ста пред ста вља ов де, да кле, ау то про јек ци ју 
лич не исто ри је и лич ног са мо за ва ра ва ју ћег осе ћа ња да, ма ко ли ко пот
це ње на у са да шњо сти, на ша суд би на се ле пим спо ме ни ком – би стом – 
ове ко ве чу је, ула зи у пан те он ува же них. Ле по та и еро ти за ци ја као ње но 
ова пло ће ње по ста је си но ним за све вред но сти по што су све дру ге – исти
на, мо рал, до бро та, прав да... – то ли ко ре ла ти ви зо ва не да су из гу би ле и 
ми ни мал ну од ли ку иден ти те та: По што се све дру го уру ши ло, страх од 
из да је те ла је по след њи пре о ста ли бе дем од бра не. Је ди на фор му ла и 
оп стан ка и тра ја ња. Еро ти за ци ја је оп шта ком пен за ци ја за од су ство свих 
дру гих вред но сти са вре ме ног жи во та. Ов де је ско ро све што се до га ђа 
без ло гич ног то ка. Ди на ми ка сва ко дне ви це је са мо при вид, све је крат
ког да ха и окон ча ва се са мим по чет ком: Увек се не што де ша ва, али 
ни шта... од и стин ски. По сто ји са мо стру ја ње кроз вре ме – за кљу чу је 
на ра тор. Ни је да љу ди не зна ју шта тре ба да се ра ди, али то не чи не: Наш 
про блем (је) што ов де ни шта ни је до вр ше но. Као хо да ње у ме сту ко је 
за ме њу је жи вот... Оту да фе но мен веч ног по чет ка, ни ка квог на став ка, 
а ка мо ли за вр шет ка. Ко нач ност као об лик оства ре но сти је до жи вљај 
ко ји не пре ста но из ми че, нај че шће на по ра жа ва ју ћи на чин.

На ра тор у ро ма ну ни је фа та ли ста ни ти смо ми не ком ви шом си лом 
пред о дре ђе ни да бу де мо гу бит ни ци – нај ве ћи део про бле ма је у на ма 
са ми ма: Ни је про блем у то ме што бед но жи ви мо као да мо ра мо да 
жи ви мо бед но, не го у на шој не спо соб но сти да се до хва ти мо не ке пру-
же не ру ке (то јест ре ал не шан се), не ког ко ноп ца ба че ног у бу ји цу вре ме-
на ко је нас ко тр ља као што ре ка дро би ка мен. Као да сва ка ге не ра ци ја 
ве ру је да је из ми сли ла ми ле ни јум ске ства ри.

Ма да је При ста ни ште отво ре но за све пут ни ке на мер ни ке, сте ци
ште и п(р)ола зи ште свих на ра ви и ка рак те ра, оно има сво ју спе ци фич ну 
аро му, чак и ау ру при влач но сти. Дух ме ста пре сву чен то плим да хом 
са мо и ро ни је по ма ља се као тач ка ослон ца у већ по при лич но ре ци кли
ра ном све ту лу та ња и на да ња, мал те не као до бро твор на ор га ни за ци ја 
за очу ва ње пре о ста ле це ли не све та. 



385

И по ред не скри ве не иро ни је, То до ров је про фи ли сао ли ко ве у том 
спе ци фич ном мен тал ном про сто ру по на че лу над де тер ми на ци је, пој му 
ко ји је, под се ти мо се, у исто ри ју иде ја лан си рао швај цар ски исто ри чар 
умет но сти Хајн рих Вел флин, упра во ука зу ју ћи на ви ше стру ке ути ца је 
и у фор ми ра њу умет ни ка и у об ли ко ва њу њи хо вих ју на ка. За то сва ки 
лик ро ма на пер ци пи ра мо као ма ње или ви ше дра ма тич ну људ ску суд
би ну – пи сац је од њих ство рио градре пу бли ку чи је жи те ље по и ма мо 
као бли ске знан це или су се де. Дру гим ре чи ма, иа ко жи те љи јед ног од ре
ђе ног про сто ра и у ве ли кој ме ри ко лек тив не жр тве ана хро не по ли ти ке 
и уру ше ног си сте ма вред но сти, њи хо ве суд би не иза зи ва ју у чи та о ци ма 
ем па ти ју ши ро ког емо тив ног и ми са о ног спек тра, од са жа ље ња до ди
вље ња. За то и њи хо ве лу до сти не по и ма мо као не су ви сле хи ро ве и не
по чин ства већ као раз ли чи те ви до ве све сног и не све сног уда ља ва ња од 
ова кве кон фи гу ра ци је сва ко дне ви це. За то и би зар не, чак и гро теск не и 
оп сце не ви до ве оне о би ча ва ња, ка ко су књи жев ни те о ре ти ча ри на зва ли 
раз ли ку из ме ђу ствар но сти и ње не ли те рар не про јек ци је, или кар не ва
ли за ци ју ствар но сти, ка ко је Ми ха ил Бах тин на звао тај фе но мен у сред
њо ве ков ној фол клор ној тра ди ци ји, пер ци пи ра мо као ра зу мљи ве људ ске 
по ступ ке у од ре ђе ном кон тек сту, као при род но по на ша ње у не при род
ним при ли ка ма. Пред на ма је свет оп скур не кар не ва ли за ци је у нај ши рем 
ви ду – пре пу шта ње нео ме ђе ној сло бо ди, раз у зда ној опу ште но сти на
спрам офи ци јел не ушто гље но сти. Та рас пу сна сло бо да би ла је у сред њем 
ве ку оме ђе на ве ли ким по сто ви ма (као чул на и ду шев на на сла да из ме ђу 
бо жић ног и ус кр шњег по ста), а да нас је без ме ђа у вре ме ну и про сто ру. 
То опу шта ње има мно штво об ли ка – ими ти ра ње и па ро ди ра ње офи ци
јел ног по на ша ња, ка ри ки ра ње нор ма тив них обра за ца – оби чај них, мо
рал них, чак и вер ских... У ро ма неск ном вре ме ну вла да ат мос фе ра оп ште 
опу ште но сти и па да свих вред но сти и кри те ри ју ма, та ко да и оп сце ност 
пер ци пи ра мо као при род но ста ње те ла и ду ха. Хо би ле ка ра Мел хи о ра 
– сва ко днев но зу ре ње у но ге ле пих про ла зни ца Град ским тр гом – при
ма мо као при род но по на ша ње, а не шо ки ра нас ни оп сце на сце на кад 
гру па вој ни ка ки би цу је кроз ни шан пу ша ка и ми тра ље за зад њи це и 
ме ђу нож је ле пих про ла зни ца као ока сне ли и уза луд ни за зив бив ших 
мо ћи. При том ети ка ни ко ме ни је ни у вид ном по љу а ка мо ли у ду шев ном 
про сто ру. Му шкар ци су ов де стран ци у соп стве ном жи во ту. Про шлост 
хе ро ја је из гу би ла ау ру и пре се ље на је у там не про сто ре сен ки и са бла сти.

Ста ње ни рат ни мир, ко је би се с јед на ком ло ги ком мо гло зва ти и 
рат и мир, бо гом да но је за пре пу шта ње зо ву на го на и стра сти. Про ла
зност жи во та узе та је за па ра ван бе смрт но сти. То до ров на осо бен на чин 
те ма ти зу је жи вот у кр ва вој ка ши ми ра и ра та, без вре ме ног окви ра тран
зи ци је, оп ста ја ња у рђа вој бес ко нач но сти че ка ња Го доа, те од ла га њу 
не из бе жне по је ди нач не апо ка лип се... Но то је са мо јед на стра на ње го вог 
ли те рар ног по ду хва та. Књи жев но раз ми шља ње во ди нас до ли те рар но 
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ме ро дав ни је осо бе но сти ли ко ва и укр шта ња њи хо вих жи вот них при ча. 
Ли ко ви су раз ди ра ни ек ста тич ном по тре бом да се су прот ста ве, али ни су 
у ста њу да се ли ше сво јих прет ход них ма хом гу бит нич ких иден ти те та. 
То је и раз лог што сва ко ви ди друк чи ји на чин по сто ја ња људ ског и бож
јег, те до во ди се бе до си ту а ци је у ко јој све вре ме флер ту је са су шти ном 
свог ио на ко скром ног прег ну ћа, по ста ју ћи та ко над ре ал на ма ри о не та 
не пре по зна тљи ве си ле си сте ма.

Ви то мир ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ

ИСТО РИ ЈА СРП СКЕ КУЛ ТУ РЕ У 20 1/2 ПО ГЛА ВЉА

Ра до слав Ера ко вић, Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња, Ма ти ца срп ска, Нови 
Сад 2019

Ис ку ше ње нај че шће под ра зу ме ва кон фликт ко ји се зби ва у чо ве ку, 
а усло вљен је по ја вом ја ке же ље да се учи ни не што што се (из по зи ци је 
по тен ци јал ног де лат ни ка или ње го ве око ли не) пер ци пи ра као ри зич но, 
опа сно или не мо рал но. Од (не)де лат ни ка за ви си да ли ће под ле ћи же ље ном 
осе ћа њу или ће га спу та ти. Ипак, ако од лу чи да се пре пу сти же љи, то 
ис ку ше ње у не ком тре нут ку мо же по ста ти тран спа рент но, јер и дру ги 
мо гу са гле да ти ње го ве по сле ди це. Сре ћом по срп ску књи жев ност, Днев ник 
чи та лач ких ис ку ше ња Ра до сла ва Ера ко ви ћа об ја вљен је 2019. го ди не и 
ње го ва ту ма че ња до ступ на су сва ком чи та о цу ко ји не на ла зи са тис фак
ци ју у спо ра дич ним ви ки пе диј ским по да ци ма о срп ским пи сци ма и 
кул тур ним пре га о ци ма већ же ли да про ник не у пра ву про бле ма ти ку 
епо ха ко је су прет хо ди ле књи жев но сти ка ква нам је да нас до ступ на. 

Ра зно вр сна су ис ку ше ња о ко ји ма је реч у овом оп се жном за пи су 
(бро ји 20 тек сто ва и ау то ро ву увод ну бе ле шку): чи та лач ка, цен зор ска, 
ме мо ар ска, мо ни стич ка, иден ти тет ска, хер ме не у тич ка, пре во ди лач ка, 
уред нич ка, маг бе тов ска, уста во бра ни тељ ска, ау то би о граф ска, апе нин
ска, епи сто лар на, фак то граф ска, та на то ло шка, (ау то)по е тич ка... За јед
нич ка нит по бро ја них ис ку ше ња је сте у то ме што пре пли ћу жи вот не и 
књи жев не пу те ве зна чај них фи гу ра кул тур ног ми љеа Ср би је, од До си
те ја до Во ји сла ва Или ћа. Осим ве ли ког бро ја ка нон ских пи са ца срп ске 
књи жев но сти, у Ера ко ви ће вим есе ји ма су при сут ни и по зна ти, а у исто
ри ји срп ске књи жев но сти пре ћу та ни и(ли) не до вољ но ту ма че ни, зна чај
ни ау то ри и љу ди ко ји су у свом вре ме ну би ли пред мет ве ли ке па жње и 
апа ра ту ре вла сти и ли те рар ног есна фа, по пут Ата на си ја Ди ми три је ви
ћа Се ке ре ша, Ди ми три ја Ле о ни до ви ча Хор ва та, Ва си ли ја Јо ва но ви ћа 
Бр ки ћа итд. Чи та лач ка па жња Ра до сла ва Ера ко ви ћа усме ре на је и на 




