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тек ста, ју на ци су ли ше ни ка рак те ри сти ка сво је ма тич не кул ту ре, а има
го ло шке пред ста ве о Дру гом ус по ста вља ју се је ди но на осно ву раз ли ка 
у пор но граф ским са др жа ји ма као об ли ци ма во де ћих сек су ал них дис
кур са по је ди нач них кул ту ра. Дис то пиј ска сли ка дру штва има над на цио
нал ни, уни вер зал ни ка рак тер, су бли ми сан у за стра шу ју ћој ре че ни ци ко јом 
се ро ман за вр ша ва: „Свет је ио на ко са мо ве ли ко, шу пље цре во.” Ни ко ли
но ва про за зах те ва чи та о ца слич ног глав ном ју на ку овог ро ма на – бес
ком про ми сног есте ту, ко га, пре све га, уз бу ђу ју је зик и нај со фи сти ци ра
ни ји об ли ци ин те лек ту ал ног ху мо ра утка ни у ње го во сло же но тки во; 
чи та о ца до вољ но хра брог да од ба ци све мо ра ли стич ке пред ра су де и за
ко ра чи ка нај ин тим ни јим и нај о се тљи ви јим пре де ли ма људ ске ду ше.
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Сти гав ши у тре ћу де це ни ју два де сет и пр вог ве ка, са вре ме ни чи та
лац мо же да о са вре ме ној књи жев но сти за кљу чи не ко ли ко ства ри – би ло 
да се ра ди о те мат скомо тив ском окви ру ко ји се с вре ме на на вре ме 
об на вља и вра ћа на ста ро, о те о риј ским по став ка ма ко је дик ти ра ју пу
та њу свет ске ли те ра ту ре, о по е тич ким гра ни ца ма ко је ау то ри ма ње или 
ви ше успе шно по ме ра ју и пре и спи ту ју, или пак о ванк њи жев ним чи ње
ни ца ма ко је и те ка ко ути чу на ре цеп ци ју од ре ђе них на сло ва и ау то ра – и 
те за кључ ке са ве ћом или ма њом до зом убе ђе ња сма тра по сту ла ти ма 
соп стве ног по гле да на ак ту ел ни књи жев ни из раз на гло бал ном пла ну. 
Баш по след ња од по ме ну тих те за, она ко ја се ти че ванк њи жев них фак
то ра ко ји ути чу на раз вој пи са не ре чи, не рет ко има нај ве ћу ва жност или 
ма кар нај сна жни ји од јек у јав но сти, и сто га се о њој че сто го во ри као о 
не че му што је при мар но у свет ској књи жев но сти да нас. Анег до те о пи
сци ма и њи хо вом схва та њу ли те ра ту ре, с јед не стра не, те при зна ња ко ји
ма су њи хо ва де ла на гра ђе на, с дру ге, фор ми ра ју укус пу бли ке ви ше 
не го ква ли тет са мог тек ста ко ји је пред њи ма, и то је јед на од нај ве ћих 
тра ге ди ја да на шњег све та (и) књи жев но сти. Ме ђу тим, по не кад се на и ђе 
и на при мер на сло ва ко ји се оправ да но на ла зи у жи жи јав но сти јер по
се ду је нео спо ран ква ли тет, а уз то је и по стао ла у ре ат јед не или ви ше 
пре сти жних на гра да, и та ква де ла по све ће ни чи та о ци са вре ме не свет ске 
про дук ци је не би сме ли да про пу сте. Јед но од упра во тих де ла је сте и 
ро ман Днев ни ред Ери ка Ви ја ра.
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Пр во бит но пу бли ко ван на фран цу ском је зи ку 2017. го ди не и пред
ста вљен на шим чи та о ци ма у из вр сном пре во ду Мелитe Ло го Ми лу ти но
вић на ред не го ди не, ово де ло спа ја не ке од нај бо љих кон тра дик тор но сти 
ко је пру жа раз и гра но по ље са вре ме не про зе: не ве лик обим и ви ше стру
ке ни вое зна че ња, јед но став ну на ра ци ју и сим бо лич ку на би је ност, је дан 
при по вед ни глас и сло же ну фо ка ли за ци ју, те исто риј ски зна чај ну те му 
и ал тер на тив ни при ступ њој. Од лу ка ма ко је до но си у на ра ти ву Ви јар је 
ус пео да из бег не по на вља ње не бро је но пу та ис при ча не при че – чи ме је 
свом де лу обез бе дио нео п ход ну је дин стве ност и до дат ну вред ност – али 
и, што је још бит ни је, да по стиг не оно што се на пр ви по глед чи ни не мо
гу ћим: да про го во ри о те ми о ко јој сва ки чи та лац зна ско ро све што се 
мо же зна ти, и то на ино ва ти ван на чин. На и ме, Днев ни ред у ши рем сми
слу те ма ти зу је вре ме Дру гог свет ског ра та, тј. го ди не ко је му прет хо де, 
док се у ужем сми слу фо ку си ра на се ри ју не срећ них до га ђа ја ко ји омо
гу ћа ва ју да се рат до го ди и да по при ми од ли ке ко је је имао. Ова те ма 
спа да у ред тзв. ве ли ких те ма ко је су до са да при вла чи ле огро ман број 
пи са ца и још ве ћи број про зних де ла у ско ро свим свет ским књи жев но
сти ма, укљу чу ју ћи и на шу, и сто га је, уме сто од ла ска у по на вља ње и 
ре ка пи ту ла ци ју, нео п ход но про на ћи но ви угао, при ступ или став о тој 
те ми. (Уз гред, се ти мо се, ре ци мо, ро ма на Ве ли ки рат, Ла гер и Лу зи та
ни ја, ко ји су об ра ди ли те му Пр вог свет ског ра та из раз ли чи тих ра кур са, 
до ка зу ју ћи ви ше стру ке мо гућ но сти по гле да на ову те му и од нос ко ји 
ода бир угла из ког се она по сма тра обра зу је са ква ли те том са мог де ла.) 
Ипак, од ла зе ћи тек не ко ли ко го ди на уна зад и за по чи њу ћи свој ро ман 
1933. уме сто 1939. го ди не, ау тор вра ћа чи та о це на до га ђа је ко ји се мо гу 
озна чи ти као пра ви по че так Дру гог свет ског ра та, од но сно на по је дин це 
и њи хо ва де ла ко ја су по кре ну ла рат ну ма ши не ри ју.

По че так и крај Днев ног ре да, па чак и ње гов на слов, осла ња ју се на 
тај ни са ста нак ко ји је фе бру а ра 1933. ор га ни зо ван из ме ђу вр ха не мач ких 
на ци ста, ко је пред ста вља ју ни ко дру ги до Хи тлер и Ге ринг, те гру пе од 
два де сет и че ти ри не мач ка при вред ни ка ко ји упра вља ју нај ве ћим на
цио нал ним ком па ни ја ма и кор по ра ци ја ма и, про те жу ћи свој ути цај од 
ру дар ске до ау то мо бил ске и тех но ло шке ин ду стри је, за пра во упра вља ју 
ка пи та лом ко ји по кре ће це лу зе мљу. У тре ну ци ма ка да Не мач ка и да ље 
па ти због по ра за у Пр вом свет ском ра ту, фи нан сиј ских и сим бо лич ких 
гу би та ка ко ји про ис ти чу из ње га, На ци стич ка пар ти ја по ку ша ва да вра
ти зе мљу на пут оку па ци је пр во сла би јих и ма њих зе ма ља у окру же њу, 
а по сле и це лог све та, али на и ла зи на про блем фи нан си ра ња сво јих ме га
ло ман ских за ми сли. У том тре нут ку на сце ну, и у Ви ја ров ро ман, сту па ју 
по ме ну ти ин ду стри јал ци ко ји да ју огро ман ка пи тал Хи тле ру у же љи да 
до ка жу сво ју вер ност до мо ви ни и пу ту ко ји је пред њом. На кон то га 
на сту па ју мрач не го ди не ко је да на шња пу бли ка ма хом по зна је до вољ но 
да се над њи ма згро зи, че га је, на рав но, све стан и сам ау тор, али оно што 
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он зна, а пу бли ка ма хом не, је сте чи ње ни ца ко јом кул ми ни ра ње гов ро ман: 
иза те фи нан сиј ске по мо ћи кри је се спо ра зум Хи тле ра и ин ду стри ја ла ца, 
по ко јем он до би ја но вац за по ко ра ва ње све та, а они бес плат ну рад ну 
сна гу из по ко ре них зе ма ља ко ја до њи хо вих фа бри ка сти же ди рект но 
из кон цен тра ци о них ло го ра. Упра во то са зна ње, да су при вред ни маг на
ти ме ња ли не мач ке мар ке за не не мач ке ло го ра ше, у ср жи је овог ро ма на, 
и пред ста вља од го вор на пи та ње за што је он ус пео да се на мет не у кор
пу су са вре ме не про зе ко ја те ма ти зу је Дру ги свет ски рат.

Сем ове те мат ске рав ни, ко ја отва ра и за тва ра ро ман у увод ном и 
за кључ ном по гла вљу, Ви јар раз ма тра и не ко ли ко дру гих исто риј ских 
фа ка та ко ји до во де до ко нач ног ја ча ња На ци стич ке пар ти је и по кре ћу 
до га ђа је ко ји кул ми ни ра ју 1. сеп тем бра 1939. го ди не. Пре све га, ра ди се 
о при па ја њу Ау стри је Не мач кој, а овај анек си о ни до га ђај, ко ји се од и грао 
у мар ту 1938, има дво стру ки зна чај у Днев ном ре ду. Пре све га, он је ди
рект на по сле ди ца по ме ну тог са стан ка Хи тле ра и не мач ких ин ду стри
ја ла ца, тј. де мон стра ци ја на ци стич ке си ле и мах ни то сти, али је и увод 
у рат на зби ва ња ко ја су на ста ла у го ди на ма ко је сле де. Ово при па ја ње 
је сто га зна чај но на ви ше ни воа, и до ка зу је да је Ви ја ро ва основ на те за 
у ро ма ну за пра во хи по те тич ког ка рак те ра – шта би би ло кад би би ло. 
Да не мач ки при вред ни ци ни су фи нан си ра ли на ци сте, Хи тлер не би био 
у мо гућ но сти да оства ри сво је пла но ве, а да се то ни је де си ло, он се ни
ка да не би од лу чио да на без об зи ран и охол на чин за у зме Ау стри ју, а да се 
то ни је де си ло, ми ли о ни жр та ва Дру гог свет ског ра та не би из гу би ли 
жи во те. Ме ђу тим, но вац је ја ча ва лу та од жи во та, и сто га је пе ри о дом 
од 1939. до 1945. вла дао рат, а не мир. Ана ли зи ра ју ћи сва ки по је ди нач ни 
ко рак Ан шлу са, ау тор до ка зу је не моћ по је дин ца ко ји се бо ри не са мо 
про тив на сва ки мо гу ћи на чин до ми нант ни је је дин ке већ и про тив це ле 
јед не рат не ма ши не ри је спрем не да пре га зи сва ко га ко се усу ди да јој 
ста не на пут. Од кан це ла ра Шу шни га, пре ко пред сед ни ка Ми кла са, све 
до обич ног на ро да Лин ца, Бе ча и оста лих гра до ва, сва ки гра ђа нин Ау стри
је до жи вео је по ни же ње и осе тио агре си ју Не ма ца, али ни је сва ко од њих 
ре а го вао на исти на чин. Ви јар опи су је оду ше вље ње Ау стри ја на ца ко ји 
оче ку ју Хи тле ров до ла зак – и исто вре ме но да је кон тра пункт у ви ду 
ква ро ва ко је је Вер махт пре тр пео по пре ла ску не мач коау стриј ске гра
ни це – и не пре ста но по тен ци ра њи хо во не зна ње и не у пу ће ност у до га
ђа је ко ји се од ви ја ју пред њи хо вим очи ма. Он то ра ди на суп ти лан али 
упе ча тљив на чин, ма пи ра ју ћи сит на раз о ча ра ња ау стриј ског на ро да оним 
што се де ша ва око њих, али и на во де ћи при ме ре са мо у би ста ва беч ких 
Је вре ја на кон агре си је ко ја на сту па над њи ма у пр вим да ни ма на кон 
Ан шлу са. Це ло јед но по гла вље по све ће но је овим су и ци ди ма и љу ди ма 
ко ји се од лу чу ју за та кав по тез, све сни да ће се све оно што се у тим тре
ну ци ма до га ђа ло дру гим Је вре ји ма вр ло бр зо де си ти и њи ма. Но, Ви јар не 
про пу шта при ли ку да но ти ра да ове смр ти ни су са мо у би ства у кла сич ном 
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сми слу ре чи – „Њи хо ва смрт не мо же се по и сто ве ти ти с тај но ви том при
по ве сти о њи хо вим лич ним не сре ћа ма. Не мо же се чак ре ћи ни да су 
иза бра ли да умру до сто јан стве но. Не. Ни је њих ра зо рио не ки уну тра шњи 
очај. Њи хов бол је за јед нич ка ствар. А њи хо во са мо у би ство зло чин не ког 
дру гог” – већ се ра ди о јед ној но вој вр сти зло чи на за ко ји су кри ви сви до 
са да по ме ну ти, од Ми кла са и Шу шни га до Хи тле ра, Ге рин га и не мач ких 
при вред ни ка. 

Нај зад, овим се до ла зи и до нај ве ће вред но сти ро ма на Днев ни ред. 
Иа ко се чи ни да је у пи та њу при по ве да ње о ве ли кој те ми из offа и тра
же ње но вог угла да би се ре кле исте ства ри, не ра ди се са мо о то ме. Тај 
оквир по знат нам је одав но – је дан од ус пе ли јих при ме ра је и ро ман 
Оста ци да на Ка зуа Иши гу ра из 1989. го ди не ко ји го во ри о слич ним 
те ма ма фо ку си ра ју ћи се на бри тан ски удео у Дру гом свет ском ра ту – али 
при ступ за ко ји се Ви јар од лу чу је за и ста до ка зу је ње го ву ино ва тив ност. 
Овај ау тор се не ли би да про го во ри из свог тек ста, да пре ђе из до ку мен
та ри сти ке и исто риј ске гра ђе у фик ци ју – ипак под на слов овог ро ма на 
је сте „хро ни ка” – да би се обра тио чи та о ци ма, да их под се ти на не ке 
чи ње ни це ко је су им већ по зна те или да их упо зна са не чим за шта прет
по ста вља да не зна ју, па чак ни да се кри тич ки од ре ди и пре ма те ма ма 
ко је об ра ђу је и пре ма зна њу чи та ла ца о тим те ма ма. Он упор но ис ти че 
да су на ци сти би ли и оста ли чо пор раз бој ни ка, да су Хи тлер и Ге ринг 
бо ле сни умо ви ко ји су ра зо ри ли свет, да су ау стриј ски зва нич ни ци бес
кич ме ња ци јер су пре да ли зе мљу оку па то ру, да је њи хов на род гру па 
за лу ђе ни ка и ан ти се ми та, те да два де сет и че тво ри ца не мач ких ин ду
стри ја ла ца ни су ни шта дру го до мо дер ни ро бо вла сни ци и екс пло а та то
ри. Ње гов на ра тор кри ти ку је, под ба да, псу је, сва ђа се и бе сни на исти 
на чин као што и сва ки по је ди нац здра вог ра зу ма осе ћа бес при ли ком 
по ми ња ња гну сних рат них го ди на ко је су про ме ни ле свет. Он кри ти ку је 
и Бри тан це – Ка до га на, Чем бер ле на и Чер чи ла, из ме ђу оста лих, јер су 
и они по сред но кри ви за не а де кват ну ре ак ци ју на Ан шлус – али и да
на шњи свет у ко јем се екс трем не гру па ци је, по кре ти и пар ти је све уче
ста ли је ја вља ју ши ром све та, пре те ћи да по но ве сце на рио из три де се тих 
го ди на XX ве ка. Он опо ми ње и алу ди ра на све гре шке ко је су до ве ле до 
ми ли он ских жр та ва – „Ни кад не па да мо два пут у исту про ва ли ју. Али 
увек па да мо на исти на чин, сме шни и у исти мах пре пла ше ни. А та ко 
би смо во ле ли да ви ше не па да мо, за то се опи ре мо, ур ла мо” – али ни је 
убе ђен да се оне не ће по но ви ти, и због то га ње гов на ра тив ни је ре тро
спек ти ва про шло сти, већ упо зо ре ње на бу дућ ност.

Сем но вог по гле да на свет пре рат не ка та стро фе, јед на од нај ве ћих 
пре по ру ка за ово де ло је сте и Гон ку ро ва на гра да ко јом је овен ча но и ко ја 
до ка зу је ње го ву по зи тив ну ре цеп ци ју код фран цу ске кри ти ке и пу бли ке. 
Днев ни ред је на и шао на та кву ре ак ци ју и у дру гим зе мља ма, а ко мен
та ри чи та ла ца ве ћи ном су исти, што до дат но пот цр та ва став са вре ме ног 
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чо ве ка о зло чи ни ма Дру гог свет ског ра та. На жа лост, књи жев ност и ствар
ни жи вот су две раз ли чи те ства ри, и са мо за то што ро ман Ери ка Ви ја ра 
про го ва ра про тив ра ђа ња но вог Зла не зна чи да ће нас оно, на овај или 
онај на чин, за и ста и за о би ћи.

Др Дра ган Б. БА БИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

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

dra ganb.com @gmail.com 

КРИ ТИ КА И АПО КРИП ТИ КА

Алек сан дар Јер ков, Тај на Евро пе и срп ска књи жев ност, Фи ло ло шки фа
кул тет у Бе о гра ду, Бе о град 2015

„То ли ко је пи сац ових ре до ва мо гао, па 
опет имам сна жан, нео до љив ути сак да 
се ни то ма ло не ће ни чу ти ни раз у ме ти, 
ни про чи та ти ни ко мен та ри са ти.”

А. Јер ков

Књи га Тај на Евро пе и срп ска књи жев ност, пр ви на ста вак „књи ге 
нул те” Евро па и књи жев на исти на у скло пу те о риј ског ци клу са Сми сао 
(књи жев не) има ги на ци је Алек сан дра Јер ко ва, ди је ли суд би ну сво је прет
ход ни це. (О тој књи зи ау тор ових ре до ва пи сао је у јун ској све сци Ле
то пи са Ма ти це срп ске за 2018. г.) Сту ди ја је пот пу но про шла ис под 
(ме та)кри тич ких ра да ра, оста ју ћи при том и је два до ступ на за ин те ре со
ва ној јав но сти под јед на ко у би бли о те ка ма и у књи жа ра ма. Ри јеч је о 
го то во фан том ским на сло ви ма, за ко је и до бри по зна ва о ци до ма ћих 
књи жев них и књи жев но те о риј ских при ли ка не ри јет ко по ста ве пи та ње 
„Зар те књи ге за и ста по сто је?” Те књи ге по сто је и пре ма на ја ви на њи
хо вим ко ри ца ма оче ку ју се још нај ма ње два на став ка, ко ји ће, по свој 
при ли ци ис црп но, али у не кој вр сти (са мо и за бра не?) иле га ле гра ду и 
сви је ту об зна ни ти ми шље ње углед ног про фе со ра на ње го ву очи глед но 
оп се сив ну те му: пи та ње суд би не Евро пе и мје ста срп ске кул ту ре и књи
жев но сти у ње ној ви ше стру ко не из вје сној бу дућ но сти. 

Тај ну Евро пе и срп ску књи жев ност чи не три ра ни је пу бли ко ва не 
сту ди је („три тај не Евро пе”) у збор ни ку Срп ски је зик, књи жев ност и 
кул ту ра у про це су евро ин те гра ци ја (2014), пре штам па не уз од ре ђе не 
из мје не и до пу не и уз јед но до пи са но по гла вље под на сло вом „По след ња 




