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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 
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ре пре зен та тив не, а у кри ти ци че сто скрај ну те или по гре шно и по вр шно 
ту ма че не књи жев не ли ко ве, ко ји ма су не рет ко по све ће на и це ла по гла вља 
(Ње го ше ви па ли ан ђе ли, Сте ри ји ни не га тив ни ју на ци, же не из ро ма на 
Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Све то ли ка Ран ко ви ћа). Да
ва ње ле ги ти ми те та жен ским ли ко ви ма, ко ји су због ду гих сен ки му шких 
ак те ра све де ни на ни во ин фор ма ци је и спи ска уче сни ка у ро ма ни ма, 
ба ца но во све тло на де ла о ко ји ма је у есе ји ма реч и све до чи о мо дер но
сти пи са ца ко ји су суп тил но, у де та љи ма, от кри ли ви ше не го што је до 
са да иш чи та но. 

Је дан од по кло на ау то ра на ро чи тим да ма ма ко је су обе ле жи ле књи
жев ност при су тан је и у из бо ру сли ке ко ја кра си ко ри це Днев ни ка чи-
та лач ких ис ку ше ња. Ле па де вој ка ко ја се ди пред књи гом би ла је ве ли ка 
ин спи ра ци ја Вик то ра Игоа. Реч је о ње го вој нај ста ри јој и пре ра но пре ми
ну лој ћер ки Ле о пол ди ни (има ла је са мо 19 го ди на у тре нут ку по ги би је), 
ко ју је на сли као Огист де Ша ти јон на дан ње ног пр вог при че шћа, 1836. 
го ди не. На кон тра ге ди је ко ја је за де си ла по ро ди цу (Ле о пол ди на је би ла 
труд на, а са њом је по ги нуо и њен су пруг ко ји је по ку ша вао да је спа се), 
Иго ду го ни је мо гао да пи ше, да би на кон не ко ли ко го ди на на ста ла ње го ва 
чу ве на збир ка по е зи је, Кон тем пла ци је (1856), по све ће на Ле о пол ди ни. 

Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња Ра до сла ва Ера ко ви ћа укла па се у 
жа нр ко ји је на сло вом од ре ђен – ау тор пи ше о сво јим про ми шља њи ма 
по во дом де ла и љу ди ко ји су обе ле жи ли ми ну ле епо хе срп ске кул ту ре, без 
за др шке од кри ти ке, по хва ле или до бро ћуд ног под сме ха лич но сти ма и 
нео бич ним, нај че шће па ра док сал ним си ту а ци ја ма у ко ји ма су се оне 
за ти ца ле, као и три бу ни ма ко ји су од ре ђи ва ли зна чај њи хо вих прег ну ћа. 
Из „Ре чи ау то ра” про ве ја ва ма нир Ра до сла ва Ера ко ви ћа да на за ба ван 
на чин ука же на ку жна ме ста мо дер ног дру штва, ко јем је тра ди ци ја са мо 
ин те ре сант на фло ску ла за озна ча ва ње не чег што је про шло и са чим да
на шњи ца не ма ни ка кве ве зе. У скла ду с тим, по ста вља се пи та ње да ли 
је књи жев ност по ста ла „са мо не по тре бан ба ласт на пу то ва њу у све тлу 
бу дућ ност” (7), у ко јој се зна ње ме ри ЕСПБ бо до ви ма, а сва ко пи са ње 
је пра ће но гр чем ау то ра да не по вре ди осе ћа ња не ке гру пе ко ја се осе ћа 
ма њин ски и не за шти ће но.1

Ис ти чу ћи да је Ве ли ка шко ла из вр ши ла упис сту де на та пре акре
ди та ци је сту диј ских про гра ма, да су Ње го ше ве и Сте ри ји не књи ге у 
нај ма њу ру ку про бле ма тич не, јер је дан па лим ан ђе ли ма не да је де мо
крат ска пра ва и ис кљу чу је мо гућ ност рав но прав ног ди ја ло га са дру гом 
стра ном, а дру ги је ско ро па ау тор број је дан на In dex Li bro rum Pro hi bi-
to rum бо ра ца, а на ро чи то бор ки ња, за со ци јал ну прав ду, Ера ко вић на 

1 „Да нас је мно го ис пла ти ви је усме ра ва ти ства ра лач ку енер ги ју на про ми
шља ње по ли тич ки ко рект них ци ви ли за циј ских иза зо ва, по пут бор бе за сек су
ал на пра ва бе лих ме две да” (9).
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ху мо ри сти чан а чи та о цу бли зак на чин кри ти ку је устрој ство са вре ме ног 
обра зов ног си сте ма и др жав ног апа ра та. У вре ме ну мно го број них ри ја
ли ти фор ма та ко ји ма су те ле ви зиј ски ка на ли оп те ре ће ни 24 са та 7 да на 
у не де љи, ау тор нас под се ћа да по сто је са др жа ји ко ји су од вај ка да до ступ
ни ји и ко ји ће нам сво је ча ри от кри ти и при том за до во љи ти на ше хо ри
зон те оче ки ва ња (чак и ка да је реч о они ма ко ји ма је скан дал ме ри ло 
ква ли те та за ба ве), са мо ако при ста не мо да се ра то си ља мо Авер ки је вог 
син дро ма, „из у зет но опа сног по ре ме ћа ја ко ји је то ком прет ход ног ве ка 
по ко сио мно ге углед не књи жев не исто ри ча ре и ака де ми ке” (13).2

Те ме љи на ко ји ма ова књи га по чи ва је су ау то ро во ве ли ко зна ње и 
упу ће ност ка ко у књи жев ност та ко и у исто ри ју (ко ја омо гу ћа ва сме шта
ње у кон текст), на ра тив на ди на ми ка до стој на аван ту ри стич ког ро ма на 
са мно штвом ин те ре сант них ли ко ва, али и ау то ров на ро чит сми сао за 
ху мор. При ме ра ра ди, по во дом Ву ко вог по ку ша ја да Дру гом ре цен зи јом 
срб ском по ни зи Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, упу ћу ју ћи га на ре ле вант ну 
ли те ра ту ру пред ла жу ћи Фил дин га, Ра до слав Ера ко вић на во ди да је 
спи сак по те као од Јер не ја Ко пи та ра, јер је „отац срп ске фол кло ри сти ке 
био струч њак за Фил дин га ко ли ко и ’Ај дук Вељ ко за су мер ску књи жев
ност” (19). Ка да про ми шља о ра ни јим кри ти ча ри ма, ко ји су сво јим сту
ди ја ма че сто уме ли да вас по ста ве по гре шне сли ке о ра зним лич но сти ма 
(ове за блу де че сто су се ду го одр жа ва ле као нео спор ни фак ти), ау тор 
по но во као при мер на во ди Ву ка, о ком је пред ста ва кон стру и са на за хва
љу ју ћи не у ме сним пре те ри ва њи ма, а као дру гу стра ну ме да ље – Сте
фа на Стра ти ми ро ви ћа, ко га су сту ден ти ду го за ми шља ли „као не ка квог 
мрач ног гу руа сре мач ких јо ги ле та ча, ко ји је сво је ду хов но ста до др жао 
у по кор но сти из го ва ра њем ман три на цр кве но сло вен ском је зи ку” (99). 

У овој сво је вр сној ен ци кло пе ди ји дру штве ног жи во та 19. ве ка са
зна је мо о си сте му обра зо ва ња, по ли тич ком устрој ству др жа ве, емо тив
ним за но си ма и књи жев ним пр ко си ма, што су фак то ри ко ји се ули ва ју 
је дан у дру ги тво ре ћи при чу обе ле же ну по не ким ис ку ше њем за сва ког 
од по ме ну тих ау то ра. Ра до слав Ера ко вић под се ћа на зна чај не а не до вољ
но по зна те тек сто ве и жи во то пи се, за вр ша ва ју ћи го то во сва ко по гла вље 
ис ка зом ко ји от кри ва на ду ау то ра у но ва чи та ња и мо гућ ност ре ва ло ри
за ци је скрај ну тих и у кри ти ци по гре шно ин тер пре ти ра них пи са ца, ука
зу ју ћи при том и на не прав де ко је су им учи ње не. При ме ра ра ди, ста тус 
Ата на си ја Стој ко ви ћа и ње гов за бо ра вље ни пре вод Но вог за ве та, ко ји му 

2 „Иде ја за на зив овог под му клог син ро ма по те кла је из Срем че вог Поп 
Ћи ре и поп Спи ре. На и ме, поп Ћи рин отац, ста ри ка ба ни чар Авер ки је, то ли ко 
је це нио пре му дрог До си те ја да је при ли ком из ра де свог пор тре та тра жио да 
на сли ци оба ве зно бу ду ’на ма ла ни’ Со вје ти здра ва го ра зу ма и Со бра ни је ра зних 
на ра во у чи тел них ве штеј. Ме ђу тим, на осно ву су ге стив ног ко мен та ра све при
сут ног све зна ју ћег при по ве да ча... са свим је ја сно да ста ри Авер ки је ни ка да ни је 
био у при ли ци да про чи та де ла свог оми ље ног пи сца” (13–14).
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је спо чи тан као пла ги јат, док је Ву ков не до вољ но до бар пре вод сма тран 
вред но сним ак си о мом, ана ли зи ра ни су и уз осврт на за пи се дру гих пи
са ца (Про та Ма те ја Не на до вић, Ђу ра Да ни чић) ко ји су до при но си ли 
раз ви ја њу ова кве „ре клака за ла те о риј ске за ве ре” (98). Ау тор ука зу је на 
пред но сти не кон вен ци о нал них из бо ра и пред ла же ко ри шће ње оба, на
во де ћи да је „нај ве ћа ма на срп ске књи жев не исто ри о гра фи је од у век 
би ла мр зо вољ на ис кљу чи вост пре ма све му што се не укла па у оп ште
при хва ће не вред но сне стан дар де” (99). Ње го ва ту ма че ња зна чај на су 
смер ни ца сту ден ти ма и да љим на ста вља чи ма, не са мо због под се ћа ња 
на „низ по тен ци јал но зна чај них тек сто ва [који] је остао на мар ги ни књи
жев ног на сле ђа” (117) већ и због иде ја ко је осве тља ва, а ко ји ма је оста
вље но про сто ра за до дат но ис тра жи ва ње. 

Осим што се че сто мо же на сме ја ти љу ди ма ко ји су (упр кос то ме 
што су на ма по зна ти као ути цај не књи жев не и по ли тич ке фи гу ре), ка ко 
Ра до слав Ера ко вић на во ди, има ли „та ле нант да се за ме ре ве о ма моћ ним 
по је дин ци ма” (63), што је ре зул ти ра ло мно гим зго да ма и не зго да ма у 
њи хо вим жи во ти ма – чи та лац Днев ни ка би ће у при ли ци да све лич но сти 
о ко ји ма је реч по зи ци о ни ра на кул тур ној ма пи Ср би је. Њи хо во ме сто, 
„уцр та но” на вре мен ској оси због зна ча ја ко ји су има ли, ве ли ка је по моћ 
они ма ко је за ни ма кли ма дру штве ног жи во та Ср би је у 19. ве ку или до ма ћа 
кул ту ра уоп ште. По ми њу ћи са вре ме ни ке, по пут Ми ло ва на Ви да ко ви ћа 
и Вал те ра Ско та3 или На по ле о на и Са ве Те ке ли је4, Ра до слав Ера ко вић 
се освр ће и на ме сто Ср би је у све тлу де ша ва ња на свет ској дру штве ној 
по зор ни ци. То је че сто илу стро ва но и по сред ством по ре ђе ња са књи жев
ним, ми то ло шким и дру гим на да ле ко по зна тим лич но сти ма и ли ко ви ма: 
До си теј је „срп ски Со крат”, Пи шче вић – „пла хо ви ти кав ка ски Ка за но ва”, 
игу ман Сте фан – „раз и гра ни лов ћен ски Ти ре си ја”, Ран ко ви ће ва учи те
љи ца Љу би ца – „срп ска Ема Бо ва ри” (али и „рас по ма мље на про све тар ска 
Хе те ра” у до са да шњој кри ти ци), Ама ли ја Бе зег – „арад ска Ме са ли на”, 
Јер неј Ко пи тар – „не мач ки Про спе ро”, те Вук Ка ра џић, да ка ко – „срп ски 
Ари јел” итд.

Кроз ана ли зе тек сто ва и де ла Во ји сла ва Или ћа, Све то ли ка Ран ко
ви ћа, Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша, Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, Јо ва на Су бо ти ћа, Ди ми три ја Да ви до
ви ћа и дру гих, од ко јих мно ги ни су на слов ни ју на ци по гла вља (Ни ћи фор 
Нин ко вић, Ни ка нор Гру јић, Љу бо мир Не на до вић, Ани ца Са вић Ре бац), 
у при ли ци смо да се уве ри мо да ни је са мо жи вот Ја ко ва Иг ња то ви ћа 

3 Ау тор чак по ре ди ове пи сце, скре ћу ћи па жњу на то да је Ви да ко ви ће ва 
сли ка ца ра Ду ша на исто риј ски уте ме ље ни ја не го сли ка Ри чар да Ла вљег Ср ца 
код Ско та (в. 84).

4 Је дан од ку ри о зи те та ко је Ра до слав Ера ко вић на во ди је сте го ди на 1895, 
у ко јој је Велс об ја вио Вре ме плов, а Све то лик Ран ко вић при чу „У 21. ве ку”, која 
та ко ђе про бле ма ти зу је пу то ва ње кроз вре ме.
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жи во пи сни ји од ње го вих де ла (иа ко је мно ге епи зо де тран спо но вао у 
сво је књи жев не све то ве). Чи та ва ри зни ца не по зна тог а ва жног, ве зив ног 
тки ва из ме ђу узро ка и по сле ди ца ко ји су од ре ђи ва ли то ко ве и прав це 
кул тур ног све та ко ји нам је да нас по знат, осли ка на је у два де сет по гла
вља Ера ко ви ће ве књи ге. Чи та ју ћи их, по ста је мо све сни да је на ре че ни 
Авер ки јев син дром за пра во епи де ми ја са вре ме ног све та. Упра во би 
ње му тре ба ло уз вик ну ти оне три ре чи – Sic sem per tyran nis, ко је је „ис
па лио” Џон Вилкс Бут у Фор до вом по зо ри шту 1865. го ди не, за јед но са 
смр то но сним мет ком. И бра ни ти се од те епи де ми је књи га ма, а не ри
ја ли ти ји ма и све мир ским аген ци ја ма.

Мср Ма ри ја на С. ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је
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