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Ево изложбе којој ће се обрадовати Павићева
душа! Ево изложбе надахнуте и прожете Павићевим
духом. Прављена креативно, уникатно, изложба
слиједи „лексикографски модел“ Хазарског речника.

Изложба-азбучник сложена је према словима,
али не ни азбучним ни абецедним редом, већ су
слова испретурана, тако да је „читалац“, односно
„посјетилац“, у ситуацији креативног изазова – да сам
састави „причу“ по реду који одабере и да се сам
оријентише у свијету Павићеве умјетничке и научне
прозе. Павић је, наиме, дао ту илузију креативне
слободе читаоцу, а аутори изложбе посјетиоцу, да
буде коаутор; да сам склапа причу и свој мозаик, а
добиће онолико колико енергије и имагинације
уложи, према својим креативним способностима
комбиновања и компоновања. Ауторима изложбе се
имагинација и креативност порећи не могу.

Пођимо од краја, од слова Ш, од одреднице
Шав: можда је ту сажет Павићев дух; његови духовни
напори да направи шав, осносно спој између старе и
нове српске књижевности; између византијског
насљеђа и седамнаестог, осамнаестог и деветнаестог
вијека. И двадесетог, наравно, којим се научно није
бавио, али га је живио, у њему стварао и његову
посљедњу четврт снажно обиљежио. Павић је, више
него ико, осјећао да су свети Сава и Милош Црњански
веома блиске фигуре.

Павић је мислио у глобалним, епохалним
категоријама, и није могао прихватити да новија
српска књижевност нема дубоке везе са „старом“, са
Византијом, а преко Византије – са античком, грчком и
римском књижевношћу и културом, односно са
Библијом и јудео-хришћанском традицијом. Византија
је велика синтеза духа–антике и јудео-хришћанства.

Европа је рођена из те синтезе. Друга је ствар
што се Европа расцијепила на Исток и Запад, и што је
Запад само себе прогласио Европом. Од расцјепа, па
и данас, Европа жели да одгризе своју десну ногу и да
клеца на лијевој. Крсташки ратови нијесу прошлост.
Пропаст Цариграда и Византије се непрестано
понавља. То је дио судбине савременог свијета; то је дио
нашег трагичног удеса. Коњи светога Марка вриште и
плачу за Цариградом. И наговјештавају нове глобалне 

трагедије. Павићеве мудре приповијетке-параболе о
томе говоре: „Коњи светога Марка“, „Веџвудов прибор
за чај“... Павић је чак и у романима мајстор приповијетке.

У похвали Византији, у љубави за њену огромну
сјенку која осјењује миленијуме, Павић није био
усамљен. Блиски су му били велики српски пјесници
и духови који су с њим дијелили љубав за Византију:
Миодраг Павловић, Васко Попа и Иван В. Лалић прије
свих.  Наши пјесници су  градили историјом
испрекидане континуитете, ковали златне биочуге и
спајали раздвојене епохе. Идентитет и континуитет су
нераздвојни. Нема идентитета без континуитета.
Српски језик, књижевност и култура имају свој рањави
континуитет од светога Саве до данас. Српска црква,
фреска и икона такође.

На том шаву епоха Павић је неуморно и
истрајно радио. Он је, попут својих јунака, пливао кроз
вријеме спајајући епохе и цивилизације. Нијесу ли
Попина ходочашћа била истовремено и кроз простор
и кроз вријеме, од дванаестог до двадесетога вијека, од
Хиландара до Сент Андреје, па до воденога крста под
Калемегданом? Није ли Миодраг Павловић успоставио
континуитет српског пјесништва од десетога вијека,
односно од памтивијека па до двадесетога стољећа?
Кроз вријеме пливају и васкрсавају идеје; кроз вријеме
се понавља и враћа историја, а нарочито демони. Они
се буде као бацил куге.

Велика спојница на Павићевом шаву је Гаврил
Стефановић Венцловић; златни биочуг међу епохама;
пјесник међу бесједницима, мајстор параболе и
фантастике. За Павића-писца мање је важно колико је
Венцловић текстолошки коректно објављен. Он је и за
Мешу Селимовића био Павићево књижевно откриће
достојно највеће похвале, па је сам Селимовић
успоставио свој традицијски низ: Венцловић–
Сарајлија –Његош; њихов српски језик је и емотивно и
мисаоно најбогатији-мисли Селимовић-па самим
тим и њему најближи.

ПАВИЋЕВ ШАВ
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Правећи свој епохални шав, спајајући епохе и
цивилизације, идући трагом Византије и Константинових
бесједа, Павић стиже до Хазара и хазарског питања. Са
судбином Хазара обично су се идентификовали мали
народи. С разлогом: мали народи знају ограниченост
својих моћи и плаше се за свој опстанак. Они изнутра
осјећају мудрост српске пословице: „Кад се атови
чифтају, ждребади пуцају трбуси“. Не заборавимо да
је Хазарско царство било огромно, а хазарски народ
велики, па се изгубише и царство и народи у маглама
историје. Велики су неопрезни у својој снази и
заслијепљени њоме. Они сами срљају у пропаст кад
мисле да је свијет њихов. Сила и мудрост ријетко иду
заједно. Мудрост је плод горког искуства; чешће је са
слабима и пораженима.

Хазари нијесу чували свој идентитет, своје
памћење ни своју историју. Историју су писали на
кожи, губили са дјеловима тијела, умирали од свраба
историје. Превише су вјеровали у туђу памет и у туђу
причу о себи, па су постали храна туђих идеологија и
жртва туђе памети. Хазарска прича о Хазарима не
постоји, а без своје приче и историје – без своје Књиге
– нема идентитета и губи се мјесто у историји и свијету.
Они остају као непоуздана историјска успомена
у туђим сјећањима, у туђим књигама – Жутој, Црвеној
и Зеленој – као доказ туђе моћи и мудрости.

Хазарски речник је универзалан – једнако
опомињући за велике и мале државе и народе.
Историјска сцена је трагично динамична, а славни
протагонисти често страдају.

Правећи свој епохални шав, Павић је понирао
у дубине Византије, посезао за античким темама,
спајао епохе и континенте. Не носи случајно његова
прва збирка поезије ријеч Палимпсести у наслову. У
њој се слуте слојеви културе, рукописа, текстова и
епоха. А тада (1967) та ријеч није била ни честа ни
помодна; знали су је само посвећени.

Али Павић је, као и његов Хазарски речник,
отворен и према будућности. О томе свједочи пјесник
Милoсав Тешић својим Рачанима и прелестима
сјевера и бројни прозни писци. Споменућемо само
Мира Вуксановића, Горана Петровића и Милисава
Савића.

Толико само поводом једне одреднице ове
необичне и драгоцјене изложбе. Као доказ да се и
она, као и Хазарски речник, може започети читањем
и гледањем од које желите одреднице.

Проф. др Јован Делић
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Чињеница да се ове, 2019. године навршава девет
деценија од рођења и десетлеће од одласка Милорада
Павића, те тридесет и пет година од објављивања Хазарског
речника, његове најпознатије књижевне творевине,
подстакла нас је да промислимо на који начин бисмо
савременој публици могли да прикажемо живот и
стваралаштво овог врсног, најпревођенијег српског писца.

За медиј намераваног представљања одабрали
смо изложбу, која, обједињујући текст и слику,
омогућава синергију написаног и визуелног.

Будући да су игра и онеобичавање од стране
релевантне критике означени као стожери Павићеве
поетике, одлучили смо да се и сами, приказујући
његово дело, послужимо овим изражајним средствима.

Надаље, асоцијативно мислећи о Павићу, најчешће
смо помишљали на неконвенционалну структуру његове
прозе, на нелинеарност, отвореност, на роман речник
који сваки читалац може изнова састављати према
сопственом нахођењу.

Из свега овога изнедрена је идеја о Павићу од Ш
до А, која нам писца са лулом показује путем тридесет
слова нехајно (?) разбацаних по белини галеријских
зидова, коју би маштовити посматрач могао лако
доживети као странице неке необичне књиге.

Свако слово азбуке има своју јединствену
форму (тело) и клицу јединственог значења.  Поред тога,
у свако слово-тело уписани су појмови-одреднице и
слике које кореспондирају са њим. Свака одредница
је, даље, посебно објашњена, на начин који смо
сматрали најбољим (али који никако није и једини
могућ!), и у складу са простором који нам је одабрана
форма представљања дозвољавала.

Одреднице и слике одабирали смо као кључне
означитеље писца и интелектуалца Милорада Павића,
као кључеве који нас воде ка (могућој) суштини
његовог стваралаштва.

Свесни смо да би овај избор могао бити и
другачији, да бисмо и ми сами могли утврдити и
многе друге важне одреднице, али се ипак надамо да
се међу одабраним налазе све оне које чине најмањи
заједнички садржитељ смисла Павићевог дела.

Овако конципирана, изложба је постала
својеврсни речник о Павићу, Павићев речник састављен
од појмова-одредница и слика које треба да га
представе и објасне, служећи се фрагментима пишчевих
сопствених текстова и текстова његових најбољих тумача.

Овој изложби потребан је посматрач, без којег
су Павићев живот и дело заточени у тридесет азбучних
слова прикованих на белини зидова. Тек присуство
посматрача оживљава слова, као и текстове и слике у
њима, тако да ови почињу да живе нудећи многострука
читања и разумевања.

Због тога те, одабрани посетиоче, позивамо да
урониш у Павићев речник који се разлистава пред
тобом, и пробаш да у неком од својих читања пронађеш
део овог писца који припада само теби.

Изложбу можеш гледати линеарно, слово по
слово, слева на десно или са десна на лево, али и на
прескок, бирајући редослед слова према сопственој
унутрашњој логици или откуцају срца.

Не постоје исти приступи овој изложби јер она
нема свој почетак и крај. Ти их сам бираш постајући један
од нас – аутор изложбе Павић од Ш до А. Зато је једно
сигурно: изложбу нећеш оставити у галерији, већ ћеш
је понети са собом знајући да њен дупликат не постоји.

Аутори изложбе

АЗБУЧНИК О ПАВИЋУ
ИЛИ КРАТКО СЛОВО О ИЗЛОЖБИ



АУТОБИОГРАФИЈА

Ја сам писац већ две стотине година. Далеке 1766. један Павић је
објавио у Будиму своју збирку песама и отада се сматрамо списатељском
породицом.

Рођен сам 1929. на обали једне од четири рајске реке у 8 и 30 часова
изјутра у знаку Ваге (подзнак Шкорпија), по астечком хороскопу Змија.
Први пут сам бомбардован када ми је било 12 година. Други пут када ми је
било 15 година. Између та два бомбардовања заљубио сам се први пут и
под немачком окупацијом принудно научио немачки. Тада сам крадом
научио и енглески од једног господина који је пушио миришљави дуван
за лулу и није баш добро знао енглески. У исто време први пут сам
заборавио француски (после сам га заборављао још два пута). Најзад, у
једној школи за дресирање паса, где сам се нашао бежећи од англо-
америчког бомбардовања, један руски царски официр емигрант почео
је да ми даје часове руског из књига песама Фета и Тјутчева. Друге
руске књиге није имао. Данас мислим да је учење језика било врста
мог претварања у различите опчињујуће животиње.

Волео сам два Јована – Јована Дамаскина и Јована Златоустог
(Хризостома).

Много више љубави сам остварио у својим књигама него у
свом животу. Са једним изузетком који још траје. Ноћ ми се у сну
слатко лепила за оба образа.

До 1984. био сам најнечитанији писац у својој земљи, а од те
године надаље најчитанији. Написао сам роман у виду речника,
други у облику укрштених речи, трећи у виду клепсидре и
четврти као приручник за гатање картама тарот. Пети је био
астролошки водич за неупућене. Трудио сам се да што мање
сметам тим романима. Сматрам да је роман као рак; живи од
својих метастаза и њима се храни. Како време протиче, ја сам
све мање писац својих књига и све више писац оних будућих,
које по свој прилици неће никада бити написане.

Милорад Павић

АТЕХ (IX век) – хазарска принцеза чије је учешће у полемици
око хазарског покрштавања било пресудно. Њено име се
тумачи као назив за четири стања свести код Хазара. На
сваком капку носила је током ноћи по једно слово исписано
попут оних што се коњима убележавају на капке пред трку.
Слова су била из забрањене хазарске азбуке у којој свако
писмено убија чим се прочита. Слова су исписивали слепи,
а ујутру су пре умивања дворкиње служиле принцезу
жмурећи. Тако је она била заштићена од непријатеља док
спава. А то је за Хазаре значило време када је човек
најнеотпорнији. 

Милорад Павић, Хазарски речник

АТЕХ (ЦРВЕНА КЊИГА) 
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Из машинописа Хазарског речника



Павић у војсци,
Сарајево, 1956.

Милорад Павић,
из детињства 

Портрет, 1973.
У библиотеци ,,Ивана Брлић

Мажуранић’‘, Славонски Брод

Породична кућа
у Косте Јовановића 10

Кућа у којој је Павић живео у
раном детињству,

Дорћол, Цара Уроша
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БЕОГРАД

Памтим онај предратни Београд,
са гардистима исуканих сабаља
који стоје мирно пред двором.
Памтим посластичарнице у том
Београду. Памтим биоскопе, у које нас
воде да гледамо филмове, који су, у оно
време, још у зачетку. Памтим и Београд по
снегу. Предивно је изгледао. Сав је
светлуцао. И памтим вождовачку цркву,
ону коју је сада исликао Милић од Мачве.
Памтим је пуну слатких колача, који су
положени на плоче цркве. У сваки је
заденута свећа, која гори.

Из разговора са Милошем
Јевтићем (Печат времена)

БАРОК
Барок испуњава најмање два

Павићева идеала: укључити се у
Европу, али говорити

својим језиком и
донијети у мираз

нешто од своје
богате,

заборављене,
али изузетне

баштине. 

Јован Делић

Од српских барокних
беседника учио сам се
једној реторичкој, а не

написаној реченици,
оној која је припремљена
да буде наглас изговорена, а

не да буде из књиге
прочитана. 

Из разговора са Аном Шомло
(Хазари или обнова

византијског романа)

5
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ТРАДИЦИЈА

Традиција – ја
сам имао пред

очима стрица
Николу Павића, који
је био песник и који
је умео веома лепо
да прича. Значи, из

тих најранијих
детињих успомена

остало ми је сећање
на Николу Павића

који је, данас ми се
чини, исто тако

добро причао као
што  је писао

песме... Тако да сам
од најранијег

детињства желео да
будем управо то, да

наставим ту
породичну
традицију. 

Из разговора са Милошем
Јевтићем (Печат времена)

Никола Павић, песник (Загреб, 1898-
Загреб, 1976). Студирао је на

Економском факултету у
Крижевцима и на Филозофском

факултету у Загребу. Радио је као
наставник у Међимурју, Подравини и
Загребу, где је од 1950. био секретар

Матице Хрватске. Писао је песме на
стандардном језику и на кајкавском

дијалекту, као и методичке и
педагошке чланке и студије.

Објављивао је и песме за децу. Уредио
је Антологију новије кајкавске лирике

(1958). 

Из разговора са Милошем Јевтићем
(Печат времена)

Ја нисам никад желео
само да традицију
примим у себе, него
сам хтео ту традицију
да укључим у
сутрашњицу, у
будућност, да је
пребацим у 20. век и ту
је негде оно што сам ја
писао, ту су негде моје
књиге. 
...
Ако има нешто што моју
руку води онда је то
традиција српске
културе. Она води моју
руку и мислим да је то
добро за једног писца,
јер онда у светском
књижевном вишегласју
имате свој глас, глас
свог тла који обогаћује
тај хор. Иначе, ако сте
одсечени од тога,
лебдите негде и не
знате где сте. Онда то
не знају ни други.

Из разговора са Аном Шомло
(Хазари или обнова
византијског романа)

ТЕАТАР

Ја нисам позоришни човек... Позориште није у мом видокругу и у мом
делокругу, дакле, ја никад нисам осећао потребу да се бавим позориштем сем
у науци... Међутим, ја – као списатељ – никад нисам имао жељу да се нешто

од мојих ствари изводи у позоришту. Чак сам мислио да то што ја пишем
треба да буде такво да је примерено једино књижевном медију, да не буде

податно другим медијима... Иначе, ја и данас – када се у
Југословенском драмском

позоришту и у Битеф театру
разговара о могућностима
преношења мојих романа –

имам тај став. Не треба
бранити, јер сутра ћете
умрети, па нећете моћи

ништа учинити.
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Љубав
је

као
птица

у
кавезу,
ако је
сваки
дан
не

нахраниш,
угине. 

Милорад Павић

Великој љубави треба дуго да сазри, а мала је ту у трен ока.
Милорад Павић

„Тада поче једна велика љубав. А од
великих љубави се брзо стари. Од
великих љубави стари се брже него од
дугог, тешког и несрећног живота.
Јерисена је далеко јахала кроз непознате
пределе на свом коњанику и враћала се
уморна, радосна и задихана од дугог
пута. А њена утроба се отада одазивала
на ударе звона. Од љубави није имала
када да једе. Понекад је простирала
вечерњи доручак на груди свог
љубавника и јела, хранећи га
истовремено љубављу и папулом.“

Милорад Павић, Последња љубав у Цариграду
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ЗАОСТАВШТИНА 

Павић је свој пут до звезда сам остварио. Као што је сам
остварио и свој музеј у коме су његове књиге, његови
рукописи, кореспонденција, слике драгих сликара, породичне
реликвије... Сву своју књижевну заоставштину завештао је родном
граду. 

Из разговора са Радованом Поповићем (Први писац трећег миленија)

ЗБИРКЕ
Већина мојих збирки песама је
прошарана прозом, док су
збирке прозе прошаране
поезијом. Xазарски речник неки
критичари, по мом осећању с
правом, називају збирком
песама.  
Из разговора са Милошем Јевтићем
(Печат времена)

БЕЗ ПОЧЕТКА
И БЕЗ КРАЈА,
ЧИТАЛАЦ МЕ

МАШТОМ
ВАЈА

ЗАБОРАВ
Трудим се да заборавим оно што сам написао.

Из разговора са Аном Шомло
(Хазари или обнова византијског романа)

(Одгонетка:
Павићеви романи)

ЗАГОНЕТКА
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Хоризонтални двојнички парови су нарочито видни на седамнаестовјековној
равни. Никон Севаст и Теоктист Никољски су један такав пар; сам Никољски каже

да се све више преображава у Никона Севаста.
Јован Делић

ДВОЈНИЦИ

Поступак двојника,
врло карактеристичан

за Павићеву прозу,
некад један од њених

композицијских
принципа. Временски

паралелизам, који је
истовремено и

сижејни паралелизам,
омогућава вертикалне

и хоризонталне
парове двојника.

То је нарочито видно
у поређењу

седамнаестовјековних
и двадесетовјековних

јунака, гђе сваком
истраживачу

хазарског питања и
демону на једној

временској равни
одговара његов

преображени
двојник на другој. 

ДВОЗАНAЏИЈА
... шта значи бити

двозанaџија, како кажу у 18.
веку, шта значи бити и човек

метајезика и човек језика,
шта значи бити и писац и, у

исто време, историчар и
теоретичар књижевности.

Имамо ми таквих случајева
више него што слутимо. Да

поменем Радована
Самарџића, да поменем

Умберта Ека у свету, онда
Итала Калвина. Има данас у

свету све више тих људи.
Некад се то звало poeta
doctus. Можда то није

најсрећнији израз, јер он има
мало једну сенку

пејоративног. Ја мислим оно
што је, као врхунски учени

песник нашег столећа,
Борхес чинио, да то мора са

најдубљим уважавањем да се
прима. 

Дакле, готово је наше време -
време некаквих таквих

двозанaџија, људи који имају
оба усмерења - и научно и

књижевно. 

Из разговора са Милошем
Јевтићем (Печат времена)

ДРУГО ТЕЛО

Ако се у својим постмодернистичким романима писац обраћао стратегији
„дуплог кодирања” која је срачуната на два нивоа читања, у пост-
постмодернистичко Друго тело Павић уграђује – користећи принцип
хипертекстуалног повезивања – ергодичке могућности продуцирања

смислова и читавих
огранака значењског
лавиринта.
Иновативни,
новаторски роман
Милорада Павића
усмерава читаоца ка
прошлости, ка
историји
књижевности и
културе, али уз
помоћ нових,
нетрадиционалних,
суштински
другачијих средстава
интерактивне
хипертекстуалности.
Аутор Другог тела
уноси новум и у
поимање
хипертекста,
правећи од њега
„друго тело”
„гутенберговског”
романа.

Ала Таратенко
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НА ОВОМ
МЕСТУ ЛЕЖИ

ОНАЈ ЧИТАЛАЦ
КОЈИ НЕЋЕ

НИКАДА
ОТВОРИТИ ОВУ

КЊИГУ. ОН ЈЕ
ОВДЕ ЗАУВЕК 

МРТАВ.
МИЛОРАД ПАВИЋ

(ХАЗАРСКИ РЕЧНИК)

НА ОВОМ
МЕСТУ СТОЈИ

ОНАЈ
ПОСЕТИЛАЦ

КОЈИ ЋЕ
ВЕЧНО

ПАМТИТИ
ОВУ

ИЗЛОЖБУ. ОН
ЋЕ БИТИ

ЗАУВЕК ЖИВ.
АУТОРИ ИЗЛОЖБЕ
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ЛЕГАТ
МИЛОРАДА ПАВИЋА 

Скупштина града
Београда је 1992. године

основала Легат Милорада
Павића. Смештен је у Београду,

на Дорћолу,  у улици Браће Барух
2/1, у дому у којем је Павић

живео са својом супругом
Јасмином Михајловић,

књижевницом. После његове
смрти (2009), према уговору и

оставинском решењу, старатељи
над Легатом су осим Града,

постали супруга
Јасмина Михајловић и

пишчев син Иван Павић, сликар. 

ЛОВЦИ НА
СНОВЕ

- секта
хазарских

свештеника
чији

заштитиник је
била принцеза

Атех

Циљ ловаца на
снове је да
схвате да је

свако буђење
само

степеница у
низу

ослобађања из
сна. Ко схвати
да је његов дан
само туђа ноћ,
да су његова
два ока исто
што нечије

једно, трагаће
за правим

даном, који
омогућује
истинско

буђење из
сопствене јаве,

као што се
буди из сна, а

то води стању у
којем је човек
још буднији но

на јави...

Милорад Павић,
Хазарски речник

Али, смисао трагања за
сновима није у

појединачном сазнању
већ у заједничком
реконструисању

универзалнијег знања о
врховним тајнама света. 

Јасмина Лукић

ЛАЖ И ЛИТЕРАТУРА
Не смете лагати, не смете се лажно

представљати. Не смете да будете једно
у литератури, а неко други у приватном

животу. Не исплати се; читалац вас
одмах ухвати у лажи.

Милорад Павић

ЛАВИРИНТ 

Ако је барокни дух
епохе метафором

лавиринта тумачио
биће и судбину (не

само човека и
његове уметности),

ако је структура
лавиринта -

структура
мистичних

иницијација, ако
лавирит и јесте и

није без излаза
(а улаза има више),

онда је лавиринт
кључна ознака

целокупног
Павићевог

стваралаштва,
његове рецепције...

Нећу погрешити ако
кажем да бројна

досадашња
тумачења Хазарског

речника и осталих
дела такође

представљају
завршени лавиринт,
коме се прикључују

позоришне
представе, 

стрип, филм,
хипертекстуална CD

издања и многа
друга чуда везана

за дигиталну
техносферу...

Сава Дамјанов 

ЛУЛА
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Ја сам стручњак за српску књижевност 17, 18. и 19. века. Могло би се рећи да је то распон од барока до симболизма.
Мене је интересовао у првом реду шав између старе српске књижевности – средњег века и нове српске књижевности. Тај
шав између старе књижевности барока био је за мене утолико значајнији што се са српском књижевношћу, колико сам ја
стекао увид, баш у том тренутку, на тој размеђи десила једна озбиљна ствар. У Европи постоје две цивилизације према
усвојеним научним стандардима. Једна је западноевропска цивилизација или цивилизација западног хришћанства а друга
је источноевропска цивилизација, византијска. Српска култура припада византијској цивилизацији и она је поникла и
веома дуго живела у кругу те цивилизације. С једне стране, она се нашла на простoру Источног римског царства,
источноевропске хришћанске традиције, а с друге стране, заједно са византијском цивилизацијом, она је накалемљена на
античку грчку цивилизацију, ону класичну, предхришћанску и то су веома важни моменти. У тренутку кад је ишчезло
византијско царство, многе културе које су припадале византијској цивилизацији нашле су се у веома тешком положају.
Онда су тражиле неки контакт са западном цивилизацијом, покушавајући да се у њу укључе. То је био тренутак барока и
рококоа на западноевропском тлу. У тим трагањима се и српска књижевност везала, у 17. веку, за традиције
западноевропских књижевности и уметности и укључила се у барок. Мене је интересовао тај двоструки шав.

Из разговора са Аном Шомло (Хазари или обнова византијског романа)

ШАВ  
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ЈЕЗИК

... Можемо ли књижевност
спасити од језика?
Замислимо језик као мапу
мисли, осећања и сећања
човека. Као све мапе, језик је
стотинама хиљада пута умањена
слика онога што покушава да
прикаже. Стотинама хиљада пута
сужена слика људских
осећања, мисли и сећања.
Економично
комуницирање путем
знака скраћује путање
које је језик хиљадама
година утирао. Линеарност
писане и штампане речи више није
добродошла. Човек осећа да се
забележени језик разликује по тој
линеарности од људске мисли и
људских снова који нису линеарни.
Књижевни језик сабија наше мисли
и снове, осећања и сећања у
једнолинијски систем који је
најблаже речено споровозан и
сада већ сувише тром за време у
којем живимо. Отуда се јављају
напори да се оствари нелинеарно
приповедање, нешто као спас
књижевног дела од линеарности
језика. Зато компјутерски, или
ако хоћете, електронски писци,
стварају интерактивне романе
где се језик измешта из своје
линеарности, а читалац
креира сопствену мапу
читања.

Милорад Павић

Србија
је имала нешто
што је било
скривено
југословенском
налепницом – то
је њена духовност.
Српска духовност
је, у ствари, ишла
у свет као једини
амбасадор
Србије... Али ја
имам ту нeсрећу
да је однос према
држави у којој
живим
дијаметрално
супротан односу
према мени као
писцу који долази
из те државе...

Из разговора са
Радованом
Поповићем

(Први писац
трећег миленија)

ЈУГОСЛАВИЈА
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ГОДИНА ОДЛУКЕ

Неретко ми је говорио да за његову
књижевну каријеру постоји један
преломни датум. И то не фигуративно,
реч је о врло одређеном дану. У рукопису
Хазарског речника, на једној страници
пише: „Роман-речник–одреднице, имена
и догађаји, места. Када се речник прочита
добија се целина романа.” Затим следи
белешка: „8.XII 79. увече. Од сада се
више не бавим науком о књижевности.”

Јасмина Михајловић

ГВОЗДЕНА ЗАВЕСА
- прва Павићева приповедачка књига

појавила се 1973. године.

Гвоздена завеса нас привлачи, пре свега,
откривањем обиља чудесних односа између
људи и догађаја који нам иначе изгледају
безнадежно удаљени временом и простором,
а који нам се, посредством приповедача,
откривају као судбински повезани. Павићев
приповедач своју стајалишну тачку смешта
изван наших уобичајених схватања простора и
времена. Та стајалишна тачка увек се налази у
неком изненађујућем пресеку прошлости и
будућности, Истока и Запада, у пресеку система,
митологија и веровања, могућег и немогућег,
схватљивог и несхватљивог. То што писац види из тих
пресека представља јкедну сасвим нову, неочекивану
стварност.

Љубомир Симовић
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С гносеолошке тачке
гледишта, фантастика почива

на једној врсти радикалног
скептицизма: то је сумња у
могућности рационалног и

чулног сазнања. И наш разум
и наша чула нас варају;

њихови сазнајни домети су
изразито ограничени. Тај

скептицизам је својствен и
Павићу, и његовом писцу-

открићу Венцловићу, и
њиховом византијском

сроднику Михаилу Пселу
(1018-1096). 
Јован Делић

Фантастичност у Павићевој
прози (која се реализује

истовремено на
конструкцијском, као и на

језичком нивоу) заснива се на
разбијању здраворазумских и

логичких правила,
нагомилавању парадокса,

конфронтацији
противставних феномена,

хиперболизацији,
метонимизацији и

синегдохизацији језика –
речју: у опросторивању

(отварању) дискурса помоћу
средстава, чија је главна
одлика промена/замена

значења. 

Силвија Новак-Бајцар

Међутим,
важно је истаћи

да Павић тим
парадигмама не

приступа приповедачки
дословно, то јест

репродуктивно, него тежи
њиховом освежењу,
осавремењивању и
извесном језичком,

концепцијском,
семантичком и

другачијем иновирању.

Сава Дамјанов 

Фантастика у приповеткама Милорада Павића
типолошки кореспондира са већином традиционалних
фантастичних парадигми као што су пројекција сакралног
позната из средњег века, хорор, ониричка фантастика,
фолклорна или делирична фантастика које су још у
предромантизму наговестиле рађање модерне
фантастике, те фантастике реалности и фантастичке
просторно-временске игре које праву актуелност стичу
тек у новијој, двадесетовековној књижевности. 

ФАНТАСТИКА
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СРЕЋА

Мислим да сам своју
садашњост жртвовао
прошлости и
будућности. И то је
можда одговор на ваше
питање: зашто нисам
срећан човек? 

Из разговора са Аном Шомло
(Хазари или обнова византијског
романа)

СТВАРАЛАЧКИ
ПРОЦЕС   

Увек почињем да пишем
руком и то у укориченим
свескама које личе на
књиге, само унутра су
празни листови. То су
макете које немају наслова
на корицама, у њих све
бележим, често у њих преписујем и белешке с разних цедуљица настале на
путу.  И то је прва верзија. То су мање-више само назнаке и разраде
појединих делова, а онда једног дана, када имам већ доста материјала,
седнем за писаћу машину. Не користим компјутер. Међутим, све се то веома
много мења. Откуцани текст руком исправљам... Имам најмање осам верзија.

СЛАВА

Када вам се тако нешто деси...
онда имате два пута: или да
добијете инфаркт, и то што пре
или да пет пара не дајете на то
све. Ја сам до сад успевао да
се понашам на овај други
начин. 

Из разговора са Милошем
Јевтићем (Печат времена)

СНОВИ
Сан је ђавољи врт и сви снови су давно

одсањани на свету. Сада се само размењују с
исто тако употребљеном и изанђалом

јавом, као што метални новац
иде за веровна писма и

обрнуто, из руке у руку...

Милорад Павић,
Хазарски речник

Све моје
књиге написао

сам на
погрешном

месту. Ја пишем
лежећи у кревету,

а где је тај кревет –
није ме баш много

брига.

Милорад Павић
(Ревија Профил)
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ЦИТАТИ 

Један од сигурних
путева у праву

будућност
(јер има и лажне

будућности) је ићи
у правцу у којем
расте твој страх.

Поступци у човечијем
животу су попут јела, а
мисли и осећања као
зачини. Неће добро

проћи онај ко посоли
трешње или сирћетом

залије колач...

Јер у истини се може
наћи само оно што се у

њу ставило.

Реч је људска као глад. 
Нема увек исту снагу.

Несрећа нас учи да
читамо свој живот

унатраг.

Будућност смо већ појели... На путу смо да поједемо и своју духовну будућност.
Неки је већ једу... 

Из разговора са Р. Поповићем (Први писац трећег миленија)

ЦИВИЛИЗАЦИЈА
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ЖИВОТ
Свакако нисам одглумио свој живот. Одживео

сам га, пуним срцем, али у књижевности, не у
збиљи. 

Из разговора са Аном Шомло 
(Хазари или обнова византијског романа)

Ја немам живот,
ја имам само

библиографију.
Mилорад Павић
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Стално сам се налазио у
неким беспућима. Ипак, могао
бих рећи да су све рђаве ствари у
мом животу увек излазиле на
добро, односно да су ме на крају
упућивале на неку добру страну. 

Мислим да је добро било што
сам оставио музику. Није то био мој
пут.
...

Цео мој живот био је, на
неки начин одустајање од разних

ствари...

Из разговора са Милошем Јевтићем
(Печат времена)
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Из разговора са Аном Шомло
(Хазари или обнова

византијског романа)

ЂАК

Никад нисам био ничији ђак. Ја сам био
сопствени ђак. Та ствар у животу, која је била
врло непрактична, казнила ме је у многим
областима универзитетског живота, поред осталог
и на тај начин што нисам оставио онолико
следбеника колико сам могао... Ја сам био слободан
да чиним у науци оно што хоћу и то сам и чинио...

Из разговора са Милошем Јевтићем
(Печат времена)

ЂАВО 

Павић и постмодерна?
Постмодерна и Павић? 

Шта бих о томе могао да
кажем? Најпре сам застао
пред енигматичношћу оба
појма: за мене су и Павић
и постмодерна
енигматични појмови.
Затим, рекох себи: има ту
неког ђавола. И у том часу
текстуална игра је већ
почела, ђаво је призван
самим његовим поменом,
на начин магијски,
мистичан и ритуалан,
управо као када читамо
Хазарски речник. Сетих се
тада нечега што сам из те
књиге научио: да постоје
два ђавола, добар и рђав,
само је невоља у томе што
их не можемо до краја
распознати, ни разлучити,
подједнако и у животу и у
литератури...

Михајло Пантић

Сатана је пали анђео који
своју једину везу са собом
пре пада и једину своју
везу са Богом остварује
преко човека. 
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УНИВЕРЗИТЕТИ

Нико није пророк у своме крају. Тако
се и са мном десило да нисам могао

ни докторирати на Београдском
универзитету. Постојао је један

анимозитет према рођеним
Београђанима у Београду. Узимано

им је као минус што су рођени
Београђани. „Он је овде код куће,

њега не треба збринути..." Отуда сам
морао да одем из Београда. Чак нису

хтели да ми у Београду закажу ни
одбрану дисертације, иако је била

поднета. 
...

Филолошки факултет ме није хтео
никако. Ни у почетку, са мојом

дисертацијом није ишло. Држали су је
у фиоци. Нису ме тада хтели, па нису

хтели ни касније.  
Што се тиче Филозофског факултета у

Београду, посебно Одељења за
историју, ту сам био добродошао.

Из разговора са Милошем Јевтићем
(Печат времена)

УПИТНИК
МАРСЕЛА ПРУСТА

Из разговора са Р. Поповићем
(Први писац трећег миленија)

Ваша омиљена боја? - Боја
нечијих очију.

Цвет који највише волите? -
Цвеће ме не воли. Можда је

то узајамно.
Птица? - Рода.

Песници? - Венцловић и
Дамаскин.

Ваши хероји у стварном животу? -
Жене.

Ваше хероине у историји? -
Богородица, Лилит, Ева.

Шта највише презирете? -
Дилетантизам.

Која је Ваша омиљена девиза? - У свету
има више лепоте него љубави.

УЗОРИ

КОД МЕНЕ ТО ОТПРИЛИКЕ ИЗГЛЕДА ОВАКО:

ВОЛИМ ДОСТОЈЕВСКОГ, НЕ ВОЛИМ ТОЛСТОЈА;

ВОЛИМ БЕРГМАНА, НЕ ВОЛИМ АНДЖЕЈА ВАЈДУ;

ВОЛИМ БУЛГАКОВА, НЕ ВОЛИМ ПАСТЕРНАКА;

ВОЛИМ БРУНА ШУЛЦА, НЕ ВОЛИМ ГОМБРОВИЧА;

ВОЛИМ СЕНТ ЕГЗИПЕРИЈА, НЕ ВОЛИМ САРТРА;

ВОЛИМ ХЕЛДЕРЛИНА, НЕ ВОЛИМ ШИЛЕРА;

ВОЛИМ ЦРЊАНСКОГ, НЕ ВОЛИМ КРЛЕЖУ;

ВОЛИМ ГАУДИЈА, НЕ ВОЛИМ КОРБИЗИЈЕА;

ВОЛИМ БОРХЕСА, НЕ ВОЛИМ КОРТАСАРА, ИТД.

Из разговора са Аном Шомло (Хазари или обнова византијског романа)



22

EЗОТЕРИЈА 

... Eзотерична и окултна традиција за Павића je несумњиво
компонента европске културе... Она му је пружила неке од
важних тема, структурирала неке од кључних тема његове
митологије, али му је пружила и могућност чисте ерудитске,
маниристичке игре својом латентном комбинаториком. 

Немања Ј. Радуловић

ЕЛЕКТРОНСКА КЊИГА

... Павић, велики заговорник електронске књиге, неко
ко је подједнако уживао у архивама (стално ми је
говорио како ти рукописи или књиге миришу на
бисквите), у мирису свежих новоштампаних књига,
исто колико и у светлуцању електронских екрана, у
модерним технологијама.

Јасмина Михајловић 

ЕРГОДИЧКА КЊИЖЕВНОСТ
У XXI веку ме и не зову више као у прошлом
веку када су ме сврставали у постмодерну.
Сада сам представник онога што се зове у
теорији књижевности XXI века ergodic
literature. А ја кажем: назови ме ако хоћеш и
бокалом, само ме немој разбити.

Милорад Павић

ЕВРОПА

Волео бих да видим овај део Европе коме
припадамо географски и цивилизацијски, дакле

Источну Европу са њеном источнохришћанском
православном духовношћу, како се уједињује са

Западном Европом, са Европом западноевропске
хришћанске духовности. Волео бих да видим

Европу уједињену не само на добром промету
бензина и капитала, него уједињену на плану

културе...

Из разговора са Радованом Поповићем
(Први писац трећег миленија)

ЕРУДИТА
Павић је „писац отровне ерудиције”.

Ален Боске
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Учитељ је рекао ученику: 
- Могао бих да ти

објасним шта значи твој
ћуп, али размисли да ли ти
се то исплати. Чим ти
кажем шта је, ћуп ће за
тебе и за друге неминовно
вредети мање него сада.
Јер, ма колико вредео, не
може вредети више но све,
а чим кажем шта је, он
више неће бити све остало
што није, а што сада јесте.

Када се ученик сложио с
мишљењем учитеља,
учитељ је узео штап и
разбио ћуп. Дечак га је
запањено упитао зашто
чини штету, а учитељ је
узвратио:

- Штета би била да сам
ти рекао чему служи, па га
разбио. Овако, пошто не
знаш његову намену штете
нема, јер ће ти служити и
даље као да није разбијен...

Доиста, хазарски ћуп
служи до данас, мада га
одавно нема. 

(ХАЗАРСКИ РЕЧНИК)

ХАЗАРСКИ ЋУП
као метафора

надстварности и

фантазмагоричне

реалности
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ВИЗАНТИЈА

... Моји корени су Византија, не само српска и грчка старина, већ толико других култура
источног хришћанства које су никле на тим
основама. Дакле, ја могу говорити
само у име тог тла. 

Из разговора са Аном Шомло
(Хазари или обнова
византијског романа)

ВЕНЦЛОВИЋ

Бављење бароком и Венцловићем
истовремено је прилика да се
потраже корjени Венцловићевој
мисли дубоко у византијској
традицији и да се пружи рука
према Михаилу Пселу. То је, преко
Венцловића, тражење својих
духовних сродника и предака;
покушај да се у традицији
византијске мисли нађу темељи –
онтолошки и гносеолошки –
сопственој поетици, сопственом
дјелу и фантастици. 
...
Павић је у тумачењу Венцловићеве
алегорије и њене поетике показао
овог писца, барем за нијансу,
модернијим и сложенијим него
што он јесте. То се односи на
Венцловићево схватање
вишезначности алегорије. Не само
да је Павић вратио алегорији драж
и сјај, већ је скинуо с ње и
негативни, савремени -
симболистички и
постсимболистички - мит
једнозначности, једноумности и
једноставности, инсистирајући на
вишезначности и вишеслојности.

Јован Делић
ВРЕМЕ
Каква је разлика малочас или пре хиљаду година, сада када је овако
како је? 

Милорад Павић, Хазарски речник

Волим да искористим у приповеткама време као полугу која може да
покрене и фабулу и читаоца на један неубичајен начин.

Из разговора са Радованом Поповићем (Први писац трећег миленија)

ВЕШТАЧКИ МЛАДЕЖ 
– последња књига Милорада Павића  

Уосталом, писац није важан. Моја књига
није ништа друго до вежба која нуди читаоцу
да тренира нови начин читања. Зато у ову књигу
сваки читалац може да учита љубавну причу. 

Милорад Павић, Вештачки младеж



ПАЛИМПСЕСТИ

Палимпсест је за Павићево дело веома прикладнa
симболичка назнака јер се њиме каже како увек у
Павићевом тексту постоји и неки други текст и да тек
дијалог између више текстова наслаганих у времену
или у симболичкој дубини пружа прилику да се
наслути шта је на површини писања преостало...
Невидљиви текстови належу на текстове који се
виде, постоје органске везе и истовремено као да
нема никакве везе... Павићева палимпсесност не
иде ма у ком правцу већ прецизно мапира
духовноисторијски хоризонт нашире схваћене
српске културе.

Александар Јерков

ПОСТМОДЕРНИЗАМ  И
ПОСТИСТОРИЈА

Одавно сам почео да се питам где су почетак и крај
романа. Да ли роман почиње са Хомером? Или са
Антиком после Хомера? Или са Византијом? И да ли
се прича о роману завршава пре завршетка приче о
причи, тј. да ли је крај романа дошао у време које
називамо постисторијом, постфеминизмом и
постмодерном?" 

Из разговора са Радованом Поповићем
(Први писац трећег миленија)

ПРЕВОЂЕЊЕ

ПИСАЦ О ПРЕВОЂЕЊУ
Прво и основно је да ја писцима саветујем да не
преводе! Ви имате једну одређену количину крви и
ту крв више никада нећете имати. То је давање крви
неком другом.
ПАВИЋ КАО ПРЕВОДИЛАЦ
Преводио Пушкина и Бајрона: „ту сам ушао у
суштину два различита језика".
ПАВИЋ КАО ПРЕВОЂЕНИ ПИСАЦ
Павићево дело је дело енормне ерудиције... Иначе
га је ужасно тешко преводити. Али, добре ствари су
- по дефиницији - тешке. А сам Павић помаже својим
преводиоцима" 

Кристина Прибићевић Зорић,
Павићев преводилац на енглески

ПИСАЦ 
Ја ван литературе не размишљам. Ја све што радим, радим због литературе. Није то бизарност... то је већ oдавно

речено: everything – nothing! Писац мора бити све и ништа. Писац мора да буде и мушко и женско, и дете и
враг. Не знам да ли може Бог да буде, али може да буде све и у исто време не сме да буде ништа.

Са писаћом машином
Corona

Портрет  са завесом
(уље на платну 1996,
110x90цм,

Оливера Гаврић Павић) 

Из разговора са Аном Шомло (Хазари или обнова византијског романа)

25
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ИГРА

Приповедање Милорада Павића
почива на поетичном порицању
мимезиса. Уместо наративне
реконструкције и опонашања стварног
света у првом плану је игра, односно
игриво стварање неког имагинарног
света који је са реалношћу, мада се
користи њеним елементима, тек у
претпостављеној, парадоксалној вези.
Приповедач који се непрестано игра,
међутим, користи слободу игре тако
што за њу изналази увек нова, увек
друкчија правила. 

Михајло Пантић

Једна од нарочитих игара с временом
је обртање тока времена „узводно”,
боље рећи – игра узроком и
посљедицом. Вријеме не мора увијек
тећи од узрока ка посљедици, како је
то тврдио Јевтимије Спан, већ
посљедица може претходити своме
узроку... 

Јован Делић

ИНТЕРАКТИВНА ДЕЛА:

Дамаскин, Стаклени пуж,
Бик и вага, Вишња са златном
коштицом, Агатина писма

ИСТОРИЈА СРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ

Историја српске књижевности је
страховито запостављена... у Српској
академији наука... на Филолошком
факултету у Београду... 
То је, мислим, све рецидив једне
погрешне политике у области културе.

Из разговора са Милошем Јевтићем
(Печат времена)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА
АВИТАМИНОЗА 

- потреба људи за
читањем, потрага за
књигом која ће
задовољити њихову
духовну авитаминозу,
„недостатак духовних
витамина"

Из разговора са
Аном Шомло

(Хазари или обнова
византијског романа)

ИСТОРИЈА 

Нема битних
историјских тренутака
по мом осећању...
Нема преокрета.
Човечанство је
осуђено да са сваком
генерацијом одумре
његово искуство и да
остаје само оно
искуство које се може
вештачким путем, из
друге руке читањем,
слушањем и гледањем
стећи.  

Из разговора са
Аном Шомло 

(Хазари или обнова
византијског романа)

ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ 
Укрштање читања и интертекстуалних веза претвара приповедање у
пројекцију Борхесове вавилонске библиотеке. „Роман се, у ствари, претвара
у библиотеку која има своју фабулу”, каже Павић. Библиотека која има своју
фабулу, то је једна од најупечтаљивијих слика постмодерне књижевности јер
постмодерна стратегиjа приповедања и није ништа друго до мапа такве
фабуле...

Александар Јерков
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ПИСАЦ-
ЧИТАЛАЦ-
КЊИЖЕВНИ ЈУНАК
Посебан вид преображаја везан је за
однос писац-читалац-књижевни јунак и
за поигравање тим односом. Ријеч је, с
једне стране, о релативизацији
ауторства, односно о „ишчезавању
аутора”, како би рекао Павић, а, с друге
стране, о рокирању и замјени функција:
аутор се преображава час у читаоца,
час у књижевног јунака; читалац
постаје писац и протагониста дјела.

Jован Делић

ЧИТАОЦИ КАО
РЕПРОДУКТИВНИ
УМЕТНИЦИ
Писац се може замислити као
композитор који је написао ново музичко
дело, али је публику (то јест своје читаоце)
из концертне дворане пребацио на
позорницу и претворио у репродуктивне
уметнике. Они су постали извођачи. Једнима је
писац дао у руке виолине, другима бас, некима
дувачке инструменте, од неких је створио хор, а од неких,
богами, солисте. Јер, до читаоца не допире сам нотни запис,
партитура, то јест књига, него оно што читалац начини од штива, оно што читалац репродукује од
књиге и учита у њу.

Милорад Павић, Вештачки младеж

ПАВИЋЕВ ЧИТАЛАЦ
Павић читаоца стално тера да ради са нечим не-постојећим, чега има као одсуства, што је с ону
страну онога што може да се види у тексту или свету текста.

Александар Јерков

У неким приликама, читалац се непосредно меша у ток догађаја утичући на судбину појединих
јунака. По томе читалацу Павићевој прози није увек сасвим изван приче, није само њен објект,
већ је и активан у причи. То значи да он некад својом улогом субјективизује причу постајући
њен делатни чинилац. Тада читалац држи конце приче у својим рукама, што му некад
омогућава да одреди судбину појединих јунака. Петар Пијановић

ПАВИЋ КАО ЧИТАЛАЦ
Увек би читао по неколико књига напоредо и готово ниједну није остављао недочитану, ма
колико га нервирала.
...
У многим изјавама, интервјуима, Павић често говори са искреном запитаношћу о томе која
ће бити књига коју ће последњу читати. Сада, нажалост, ја могу да му одговорим. Биће то
(била је) ТРАВНИЧКА ХРОНИКА Иве Андрића. Ишчитавана по ко зна који пут." . 

Јасмина Михајловић

ЧИТАЛАЦ И ПИСАЦ
Ја покушавам да променим

начин читања романа у том
смислу што сам повећао улогу и
одговорност читаоца у стварању
дела. Пребацио сам на њих
одлуку о избору заплета и
расплета романа, где ће почети,
а где завршити читање, одлуку
чак о судбини главних личности.
Али да бих променио начин
читања, морао сам као што рекох,
да променим и начин писања. 

Из разговора са
Радованом Поповићем,

(Први писац трећег миленија)

ЧИТАОЦИ

Моји издавачи знају
колико имам
читалаца. Ја вам нећу
рећи тај број. Али ћу
вам рећи да моје
књиге овде и у
иностранству имају
више читалаца но што
било која држава у
свету данас има
војника. 

Из разговора са
Радованом Поповићем,

(Први писац трећег
миленија)
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КРИТИKA

-Павић писац прве књиге 21. века (Paris Match)

- Павић је хомеровски приповедач (Washington Times) 

- Павић налази снагу да надвлада романескну традицију
двадесетога века путевима који се разликују од путева

„новог романа” и „новог новог романа” (Независимаја газета) 

- У Јужној Америци он је један од најважнијих писаца
данашњице (Veja, Sao Paulo)

- Од живих писаца Павић је најчешће навођен од стране
компјутерских (hyperfiction) аутора у САД 1992. и

1993. године (New York Times)

- Постоје књиге које у читаоцу изазивају нешто као
хемијску реакцију... Хазарски речник садржи ту

врсту „отрова” (Mainichi Shimbun, Japan) 

- У том делу имамо мистику Византије
сједињену са енергијом Балкана, његових

предања и митова  (Elefterotipia, Atina)

- Хазарски речник је дело чудесне
приповедачке структуре... ретко

достижан врхунац. После Хазарског
речника историја фантастике и

историја метапрозе код нас добијају
сасвим нове токове (Давид

Албахари)

Кутија за писање

ХАЗАРСКИ
КЉУЧ
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Користећи
први чин своје

драме Кревет за троје,
године 2009. написао сам
једночинку под називом

Бунда. Потом сам написао
Последњу причу, посвећену

умрлом песнику Раши
Ливади. Јуна 2009. године,

откривено је у Москви, испред
Библиотеке страних језика

моје бронзано попрсје, које је
израдио руски вајар Григорије
Потоцки. Тај радосни догађај

десио се после низа
несрећних збивања која су

закључила мој живот. Смрти и
самоубиства у најближој

породици, болести, моје и
мојих сродника, као да су

најављивали да се нека књига
склапа. Осамдесет ми је

година. Толико је имао мој
отац када је умро и сахрањен

је баш на дан када је у
Народном позоришту у
Београду 1984. године

промовисано прво издање
Хазарског речника.

Милорад Павић

OДЛАЗАК
(2009)
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РОМАН

Да ли се ближи крај роману?
Да ли је крај романа пред
нама или већ иза нас питају
они који су присталице
помисли да већ живимо у
постисторијском времену.
Да ли је то и
построманескно време?
Јесмо ли прошли кроз циљ, а
да то нисмо ни приметили,
па сви заједно трчимо већ
окончану трку? 
Пре бих рекао да смо на
измаку једног начина
читања. У кризи је наш
начин читања романа, а не
сам роман. Роман –
једносмерна улица је у
кризи. У кризи је још нешто.
То је графички вид романа.
То јест, у кризи је књига.

Милорад Павић,
Почетак и крај романа

РЕВЕРЗИБИЛНА УМЕТНОСТ

По мом осећању уметности се деле на
„реверзибилне” и „нереверзибилне”.
Постоје уметности које кориснику
(реципијенту) омогућују да делу
приђе са различитих страна, или да га
чак обиђе и осмотри мењајући смер
разгледања по сопственом нахођењу,
као што је случај са архитектуром,
скулптуром или сликарством, који су
реверзибилни. Постоје такође оне
друге, нереверзибилне уметности,
као што су музика и књижевност које
личе на једносмерне улице, по
којима се све креће од почетка ка
крају, од рођења ка смрти. Ја сам
одавно желео да књижевност, која је
нереверзибилна уметност, начиним
реверзибилном. Отуда моји романи
немају почетак и крај у класичном
значењу речи. Они су саздани у
нелинеарном писму ("nonlinear
narratives").

Из разговора са Милошем Јевтићем
(Печат времена)

... Начинити књижевност која је
нереверзибилна реверзибилном
писац је желео одавно и учинио ју је

таквом у својим романима. На
посебан начин учинио је то и у

Вештачком младежу.
Ала Татаренко

РЕЧЕНИЦА

... Реченицу нисам учио од писаца, ни од једног од српских писаца, већ сам
реченицу учио од српских беседника 17. и 18. века, нарочито од оног гласовитог
сентандрејског беседника Гаврила Стефановића Венцловића, једног од највећих
стилиста српског језика. Дакле, ја сам учио реченицу која је била намењена да
буде гласно изговорена у цркви или негде другде јавно, а не да буде записана и
прочитана оком. 

Из разговора са Милошем Јевтићем (Печат времена)

РЕЦЕПЦИЈА

Ја сам имао срећу да Хазарски речник, за који сам мислио да је моја
најхерметичнија  књига и да ће најтеже бити да се она разуме, прво открију
читаоци. Онда ју је открио издавач јер је схватио да мора да је доштампава.
Најзад је роман схватила и критика. Дакле, ишло је одоздо. 

Из разговора са Милошем Јевтићем (Печат времена)
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Нинова награда (1985)
Награда „Меша Селимовић“ (1988)

Награда Народне библиотеке
Србије (1988)

Награда „Борисав Станковић“
(1992)

Сребрна медаља „Феликс
Ромулијана“ (1992)

Октобарска награда града
Београда (1992)

„Просветина“ награда (1994)
Награда „Стефан Митров Љубиша“

(1994)
„Кочићева награда“ (1994)

„Вукова награда“ (1996)
Награда „Душан Васиљев“ (2000)

„Андрићева награда“ (2001)

НЕДОЧИТАНА КЊИГА
(Из Павићеве посвете унуци Теодори)

„Драга Теодоро, лепа моја
унучице, немој се сикирати ако

случајно не стигнеш да прочиташ
до краја овај роман. Уколико се

тако догоди, то уопште неће бити
лоше за њега. Недочитана књига

је као живот без смрти." 

Милорад Павић 

HAСЛОВ

Mислим да је
наслов веома

важан део
књижевног дела. Не
можете дати било

какав наслов
једном роману или

приповеци.
Наслови се деле на

добре и лоше.
Лоши су они које

одмах заборавите.

Из разговора са Аном
Шомло

(Хазари или обнова
византијског романа)

НАГРАДЕ
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МАЈСТОР МЕТАФИЗИКЕ И МИСТИЦИЗМА

То на шта су мистици и негативни теолози настојали да у
својим списима укажу а што је по природи ствари
насаопштиво, Павић је постигао у својој литератури. Он нас
је суочио са немогућношћу да се оно најдубље изрекне и у
мрежу речи ухвати а учинио је то ипак помоћу речи, што је,
свакако, парадокс првога реда али парадокс који је дат
само заиста великом мајстору.

Никола Милошевић
МИТАРСТВА

Свако дело мора да
прође кроз три митарства. У
нашем народу се говори о
небеским митарствима, то су
небеске царине. Свака душа
мора да прође кроз одређени
број тих царина. Тако и свака
књига мора да прође кроз три
царине. Једна је код читалаца,
друга код издавача, а трећа код
критике... А што се писаца тиче,
они и после смрти пролазе
кроз нове небеске претресе,
кроз оне преостале четири
царине. Четврта је, мени се
чини, први заборав, потом
долази пета небеска царина;
на њој писац пролази кроз
губитак свог језика, остаје
дакле, без језика на којем је
писао, јер сви језици раније
или касније умиру. Потом
писац то јест, његово дело,
пролази кроз шесту небеску
царину, пролази кроз други
заборав (ако га прође). И
најзад, седмо митарство,
седму небеску царину од
писаца не пролази нико.

Макс Брух (1838-1920),
немачки композитор   

Из разговора са Аном Шомло
(Хазари или обнова

византијског романа)

МУЗИКА

Омиљена композиција –  Брухов концерт за
виолину и оркестар

Студирао сам музику. Свирао сам
виолину. Прво сам вежбао четири часа
дневно, али је убрзо то порасло на шест

часова. То ме је потпуно
хендикепирало. Са једне стране је

било превођење поезије а ту је била
и историја књижевности ... И то ме је
све разaпињало. Ја нисам знао како

ће се све то завршити...

Из разговора са Милошем Јевтићем
(Печат времена)

У деведестој

години
Вера 
Павић, мајка

пишчева,
објавила је
књигу
Успомене,
сагу о
својој
породици
испричану
лепим,
једноставним

језиком са
пуно
емоција.

MAJKA
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ХИПЕРТЕКСТУАЛНОСТ 
hypertext, nonlinear

narratives, interactive fiction

Треба дакле, створити такво дело које
пружа могућност читаоцу да га користи
као интерактивну прозу. То захтева
сасвим другачију, нову технику
писања романа или приче, технику
која унапред предвиђа различите
токове читања и омогућује их.
То помало личи на
напуштање линеарности
писаног језика и враћа
нас механизму који
познајемо из снова и
мисаоног тока.

ХАЗАРСКИ
РЕЧНИК

35 ГОДИНА
ОД ПРВОГ
ИЗДАЊА

Милорад Павић

Дечак Павић
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Родитељи Милорада Павића,
Београд тридесетих година

прошлог века

Крижевци - у средини с машном
Никола Павић,

Милорадов деда по оцу

Са ћерком Јеленом и унуком Теодором
којој је посвећен дечији роман
НЕВИДЉИВО ОГЛЕДАЛО, 2003

Са Јасмином Михајловић

Са сином Иваном и ћерком Јеленом

Са мајком Вером Павић, 2001

Стеван Михајловић,
Милорадов деда по мајци

ЊЕГОВИ...



Зденко Павић (у средини),
отац Милорада Павића

Вера Павић, мајка
Милорада Павића

Зденко Павић,
отац Милорада
Павића 35

THE PAVIC LINK

Here we have an exhibition which would
please Pavic's soul! An exposition inspired and
pervaded by the spirit of Pavic. It is creative and
unique, following the "lexicographic" model of the
Dictionary of the Khazars.

Exhibition-alphabet is organised around
letters, but not in the Alphabetic order. Rather, all the
letters are mixed up, so that the "readers", or in this
case "visitors" are creatively challenged- they
themselves can arrange the "story" any way they want
and orient themselves in the world of Pavic's artistic
and scientific prose. In fact, Pavic gave this illusion of
creative liberty to the reader and the authors of the
exhibition gave it to the visitors, allowing them to be
co-authors- to build up the story themselves into their
own mosaic. What they get from this exhibition depends
on the amount of energy and imagination they invest, on
their creative ability to combine and compose. And no
one can dispute imagination and creativity to the authors. 

Prof. Jovan Delić
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The fact that this year, 2019, marks nine decades since
Pavic was born, and 10 years since his departure, but also
thirty-five yeast since his magnum opus – The Dictionary of
the Khazars was published, encouraged us to contemplate
the ways in which we could present life and work of this
great, the most translated Serbian writer to the contempo-
rary audiences. 

This exhibition was chosen as the medium through which
we would present this- an exhibition which would employ
both text and image, thus allowing a synergy between the
visual and the written. 

And having in mind that play and idiosyncrasy were marked
by the critique as the two most defining features of Pavic’s
poetics, we have also decided to use these means to depict
his opus.

Furthermore, thinking about Pavic in an associative man-
ner, the thing that kept coming into our mind most was his
non-conventional prose structure, his nonlinearity, open-
ness, his novel-dictionary which was intended to be
arranged and rearranged by every individual reader, based
on their own interpretation.

From all this, we came up with the idea to present Pavic
from Z do A- an exhibition which would depict the writer
with a pipe through thirty letters nonchalantly scattered on
the whiteness of gallery walls. An exhibition which could
be easily perceived by the imaginative visitor as pages of
some unusual book. 

Each letter of the Serbian alphabet has its unique form
(body) and contains unique meaning. Apart from that, con-
cepts-entries and images corresponding to them are writ-
ten in each of these letters. Furthermore, each entry is
specifically explained, in the way we considered the best
(but by no means the only one!) based on the space the
chosen form of depiction allowed us. 

Entries and images selected are crucial points of reference
explaining Milorad Pavic as a writer and an intellectual-
they are references taking us towards the (potential)
essence of his work.
We are aware that this selection could have been different,
that we ourselves could have chosen many other important
entries, but we hope that those selected will still contain
the smallest common denominator of the meaning of
Pavic’s opus. 

Presented in this way, this exhibition becomes itself a dic-
tionary about Pavic of the sort- Pavic’s dictionary com-
prised of concepts-entries and images which are intended
to depict and explain him, using fragments of writer’s own
texts and those from most accomplished scholars dealing
with Pavic. 

This exhibition needs an observer, without whom Pavic’s
life and work would remain trapped in thirty letters from
the alphabet nailed to some white walls. Only after being
observed, these letters come to life, and so do the texts and
images in them. They start living thus giving us variety of
different readings and understandings. 

Therefore, we invite you, dear visitor, to dive into Pavic’s
dictionary which opens up in front of you, and to try,
through some of your readings, discover a part of this
writer that would belong only to you.

You can view the exhibition linearly, one letter at the time,
from left to right, or from right to left. But you can also play,
you can choose your own layout, and pick which letter to
read based on your own logic or on the way your heart
beats. 

There are no two same approaches to this exhibition, for it
has no beginning and no end. You choose them yourself
and with it you become one of us- an author of the exhibi-
tion Pavic from Z to A. So, one thing is for sure: you will not
leave the exhibition in the gallery, instead you will take it
with you, knowing there are no two copies of it.

The authors

THE PAVIC DICTIONARY
OR A SHORT NOTE ABOUT THE

EXHIBITION
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