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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.
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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 
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тај на Евро пе”. Ри јеч је, за пра во, о те о риј скоесе ји стич кој про зи, ко ја 
тра гом по став ки из ни је тих у прет ход ном то му пре и спи ту је до ме те и 
сми сао срп ске књи жев не има ги на ци је у кон тек сту (за пад но)европ ских 
кул тур них и ге о по ли тич ких тен ден ци ја, а у ши ро ком об зо ру фи ло зоф
ског и књи жев но на уч ног ми шље ња од ан ти ке до да на шњих да на. У 
јед ном ли те рар но по диг ну том то ну, про же том и во ђе ном ви о ским сте
пе ном нај ши ре ху ма ни стич кофи ло ло шке спре ме, за тим истом та квом 
по све ће но шћу, да не ка же мо па те тич но љу ба вљу пре ма свом глав ном 
пред ме ту, али ни шта ма ње и по кро ви тељ ском бри гом, ко ја че сто не 
мо же ни ти же ли да са кри је озло је ђе ност пред очи глед ним ли це мјер јем 
европ ског цен тра пре ма сво јој бал кан ској пе ри фе ри ји, ау тор је ис пи сао 
на ста вак вла сти тих про ми шља ња ве за них уз на зна че ну про бле ма ти ку. 
Сво је „j’accusе!”, ко је је Јер ков у Евро пи и књи жев ној исти ни ар гу мен
то ва но адре си рао не ким од про мо те ра сте ре о тип ног ми шље ња о Ср би ма 
и Бал ка ну, но си о ци ма фи ло зоф скоин те лек ту ал не мо де по пут Бо дри ја
ра и Агам бе на, огла ше но је из ван свих еу фе ми за ма већ у уво ду Тај не 
Евро пе и срп ске књи жев но сти под на сло вље ном „О исти ни ко ја се не 
ви ди јер је сви ма пред очи ма”:

Спрам ко ли чи не ла жи и по дло сти ко ја је на Евро бал кан из ру че на у 
два де се том ве ку Тур ци по не кад де лу ју као го спо да. Евро па ко ја је раз
дро би ла Афри ку, Ази ју и Аме ри ку, по се ја ла кли це то ли ких бу ду ћих ра
то ва и ет нич ких су ко ба, ус пе ла је да за це па ње др жа ва и су ко бе бли ских 
по пу ла ци ја сми сли по јам бал ка ни за ци ја?! Па ни је Бал кан по ко рио свет 
не го Евро па, ни је га Бал кан бал ка ни зо вао не го Евро па ко ло ни зо ва ла и он 
се це па, као и Бал кан што се це па јер је био ко ло ни ја, по свим ла жним 
ша во ви ма (11–12). 

Уо ча ва се да ау тор од мах Бал кан спе ци фич но име ну је Евро бал ка
ном, атри бу и ра ју ћи му, да кле, онај ге о кул тур ни кон текст ко ји му се 
пре ма ак ту ел ним по ли тич ким по тре ба ма ус кра ћу је, од но сно се лек тив но 
до дје љу је. Јер ков не ма ди ле му да ли Бал кан, кон крет ни је Ср би са сво јом 
кул ту ром и књи жев но шћу при па да ју Евро пи или не, али не же ли ни да се 
са мо об ма њу је пред очи глед но шћу кон ти ну и те та у од но су За па да пре ма 
сво јим ис точ ним ин те гра циј ским аспи ран ти ма. Чи ње ни ца те до след не 
исто риј ске дис кри ми на ци је са же та је у ми сли: „Евро па, као и све им пе
ри је, во ди две по ли ти ке, јед ну пре ма сво јим гра ђа ни ма, дру гу пре ма сви
ма оста ли ма. У том по гле ду још ни ка да ни смо би ли гра ђа ни Евро пе” (12). 
Од го вор је оту да по знат, иа ко дво сми слен: „и да и не”, али су за то пи та ња 
„у че му да и у че му не?” оно до че га ау тор по ку ша ва у сво јим ана ли за ма 
да до ђе.

Не скри ве ни пе си ми зам ко ји Јер ков пред бу ком исто ри је у овом, као 
и ње му прет хо де ћем ра ду ис ка зу је усту па мје сто дру га чи јем фи ло зоф ском 
по и ма њу ства ри ка да је о књи жев но сти ри јеч. Јед но од стал них мје ста 
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ау то ро вог те о риј скокри тич ког ми шље ња, за сно ва ног на ис трај ном, го
то во би се мо гло ре ћи фа на тич но по све ће ном (у)по зна ва њу свог пред
ме та, чи ни иде ја о за чу ђу ју ћем бо гат ству срп ске књи жев но сти: „Срп ска 
књи жев ност пре ва зи ла зи дру штва ко ја смо из гра ди ли и уз ди же срп ску 
кул ту ру у ви си не ко је ни у че му дру гом, упр кос свим ау то ми сти фи ка ци
ја ма, не до се же мо” (13). Сво је вр стан ре френ Јер ко вље вог у сна жној мје ри 
ан тро по ло шки за ин те ре со ва ног про ми шља ња срп ске књи жев но сти – 
„На ша књи жев ност је увек бо ља од нас” – ис пра ћен је за кључ ком о ње ној 
ау то но ми ји пред по ви је сном де тер ми на ци јом, ко ја је, из у зев пе ри о да 
крат ких пре да ха, би ла све осим по вољ на: „Јед на од нај ве ћих вр ли на књи
жев но сти је да ни је увек огра ни че на свим оним што на њу ути че и мо же 
да је усло вља ва” (13). Не по ри чу ћи тач ност ова квом за па жа њу, на про тив, 
ипак тре ба ис та ћи у ви ду до пу не на ве де ном ми шље њу да је јед на од спе
ци фич но сти срп ске књи жев но сти ње на про дук тив ност и ква ли тет упр кос 
исто риј ским окол но сти ма, што је, ка ко је одав но по зна то, по твр ди ла 
ли те ра ту ра у ши ро ком ра спо ну од на род не епи ке до Ан дри ће вих ве ли
ких ро ма на. 

На кон пој мо ва хер ме је у ти ка и хер ме не у сиа, по сту ли ра них у Евро пи 
и књи жев ној исти ни као два ви да хер ме не у тич ке те о ри је и прак се (јед не 
скеп тич не, дру ге оп ти ми стич не), Јер ков уво ди по јам апо крип ти ка, за 
ко ји крат ко би ље жи да је то „јед на по себ на вр ста књи жев не кри ти ке 
тај не” (26). По ку ша ва ју ћи да се при бли жи, уко ли ко већ не да раз от кри
је тај ну ста рог кон ти нен та, ау тор је при род но по шао од ми та о Зев со вој 
от ми ци Евро пе и по ну дио јед ну фрој дов ски за сно ва ну ин тер пре та ци ју 
име на мит ске ју на ки ње као исто риј ске пре де сти на ци је ње не на след ни це. 
„У пр вој мит ској пред ста ви о Евро пи, да кле, на зи ре се при ча о вла сти 
и мо ћи”, по де ша ва Јер ков у сво јој апо крип тич кој оп сер ва ци ји фо кус на 
јед ну тач ку и за кљу чу је: 

За мит је до бро ре че но да у при чи о по ре клу ства ри за пра во спо зна
је шта су оне. Овај мит и ми то ви ко ји га окру жу ју го во ри о то ме шта је 
Евро па и шта ће она би ти: кон ти нент мо ћи и ње них пер вер тира них об ли ка, 
из об ли чу ју ће вла сти за ко ју се од го вор ност са му шке вла да ви не сва љу је 
на не за до во љи ви жен ски ерос. Ни је то све о Евро пи, али ово је оно што је 
при та је но и пре ћу та но, то је тра у ма Евро пе (47). 

Тра гом та квог ра зу ми је ва ња овог ми та „и ми то ва ко ји га окру жу ју” 
ау тор је кроз ана ли зу по је ди них аспе ка та про зе Бо ри сла ва Пе ки ћа и Ми
ло ра да Па ви ћа, као пи са ца скло них умјет нич ком пре о бли ко ва њу те мељ
них при ча за пад но е вроп ске кул ту ре, по ка зао да њи хо ва књи жев на има
ги на ци ја рав но прав но сто ји уз дру ге ве ли ке књи жев не до ме те те исте 
кул ту ре. Док је Пе кић у Злат ном ру ну ан тич ки мит о по тра зи тра ве сти рао 
у смје ру тр го вач ке гра ђан ске уто пи је, Па вић је у при по вје ци „Веџ ву дов 
при бор за чај” ре се ман ти зо вао упра во при чу о от ми ци Евро пе са ко јом 
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се, у ви ду дру ге але го риј ске фи гу ре при по ви је сти, у љу бав ном за но су сје
ди њу је Бал кан. Уми је ће да се ме ха ни зам, а не тек мо тив ска по зај ми ца од 
ми та при мје ни на умјет нич ку ре кон струк ци ју ду бо ких епо хал них тен
ден ци ја, од но сно тен зи ја, а све из ве де умјет нич ки по сре до ва но фи ном 
(ау то)иро ни јом, до ма ши ло је у дје ли ма дво ји це пи са ца ства ра лач ки 
из раз нај ви шег ре да. Оту да и ау то ров за кљу чак о од но су ми та и књи жев
но сти те о риј ски на ди ла зи по тре бе раз ре ше ња јед ног кон крет ног про
бле ма: „Ни је мит би тан као гра ђа књи жев ног де ла, или не ки украс ко ји 
се при да је оно ме што је у де лу об ли ко ва но, не го је у ње му на де лу она 
иста си ла ко ја у доц ни јој књи жев но сти об ли ку је нај бо ље и нај ва жни је 
ре зул та те” (106). Спо соб ност мит ског ми шље ња – ар хе тип ска има ги на
ци ја – ко ју је у сво јој исто риј ској по е ти ци већ Еле а зар Ме ле тин ски уста
но вио као кон сти ту тив ни чи ни лац књи жев но сти XX ви је ка, по ја вљу је се 
као ви ше не го дје ло тво ран струк тур ни еле мент у об ли ко ва њу нај у спје
ли јих про зних, али и по ет ских тек сто ва пи са них на срп ском је зи ку.

Сто га је од по себ ног зна ча ја про стор ко ји је Јер ков дао ана ли зи пое
зи је Ми о дра га Па вло ви ћа у свје тлу те о риј ски пре до че них по ла зи шта. Са 
из у зет ком Вас ка По пе, срп ско пје сни штво XX сто ље ћа, а за раз ли ку од 
до ма ћег про зног ства ра ла штва, ни је у свим сво јим вр хун ским ври јед
но сним до ма ша ји ма успје ло да про на ђе пут ка европ ској књи жев но сти 
и за до би је сво је при па да ју ће мје сто. Па вло вић је, упр кос по сто је ћој, ма да 
сва ка ко сла би јој ино стра ној ре цеп ци ји од По пе, као ду бо ко европ ски и 
свјет ски пје сник, ства ра лац не сум њи во уни вер зал ног умјет нич ког ха
би ту са, остао уда љен на хо ри зон ту европ ске књи жев но сти чи ји је ви ше 
не го до сто јан члан. Па вло ви ћев слу чај је уто ли ко спе ци фич ни ји, ис ти че 
Јер ков, што је он на са вим дру га чи ји на чин од дру гих ве ли ких срп ских 
пје сни ка европ ски пи сац: „Он је европ ски пи сац пре све га за то што је 
це ли на људ ског по сто ја ња из ван при мор ди јал не по ла ри за ци је на на ше 
и ту ђе ње го во по ље има ги на ци је, а ње го ва има ги на ци ја ну жно је об у
хва ти ла исти ну и сми сао Евро пе” (119). И упра во том и та квом ње го вом 
уни вер зал но шћу, ко ја је по е тич ки кон траст на, а ври јед но сно екви ва
лент на ње го вом прет ход ни ку Мом чи лу На ста си је ви ћу, при је све га у 
по гле ду њи хо вог ра зу ми је ва ња ре ла ци је на ци о нал ног и оп ште чо вје чан
ског, Па вло вић је дао је дан мо гу ћи умјет нич ки од го вор на пи та ње ка квим 
га је ау тор Тај не евро пе фор му ли сао кроз вла сти то ви ђе ње ми та о Зев со
вој от ми ци Евро пе – као при че о вла сти и мо ћи. На и ме, ана ли зи ра ју ћи 
Па вло ви ће ву пје сму „Ите ја” из збир ке Мле ко иско ни, Јер ков је ак цен то вао 
сти хо ве за ко је је Па вло вић ин спи ра ци ју про на шао у ан тич ким Дел фи ма: 

„Чим си ђеш ма ло, свет је жен ског по ла.” Од мор од Дел фа је у са зна
њу жен ског по ла све та. Уме сто да стал но са зна јеш са мо га се бе, ка ко сле ди 
из по у ке Апо ло но вог хра ма у Дел фи ма ко ја кон сти ту и ше по чет ке фи ло
зо фи је и тра је све до са вре ме не пси хо а на ли зе, ва ља са зна ти тај ну све та 
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ко ји је жен ског по ла. То са зна ње из ми че Фрој ду и ње го вим след бе ни ци ма, 
прем да му се Јунг са пред ста вом о ани ми при бли жио. Тре ба ло је оти ћи 
још ко рак да ље да се ви ди да је свет жен ског ро да и да је сам би так за пра во 
жен ски иа ко је ње го ва по ли тич ка ор га ни за ци ја му шка (121).

Са гле да ва ју ћи Па вло ви ћев умјет нич ки про дор ка ду би на ма (дру ге) 
тај не у кон тек сту пре крет нич ких са зна ња пси хо ло ги је, ко је су ипак да
ле ко од кон вен ци о нал но пре до че не опо зи ци је Фрој да и Јун га, бу ду ћи да 
они при је не го ли су прот ност пред ста вља ју из вје стан раз вој ни кон ти ну
и тет, ау тор је на осно ву са мо јед ног сти ха успио да до ђе до дра го цје не 
прег нант но сти Па вло ви ће вог умјет нич ког из ра за, ко ји тај кон ти ну и тет 
на нов на чин освје тља ва. Ни је слу чај но што је Фројд ви ше не го јед ном 
сво ја пре да ва ња за вр ша вао са вје том слу ша о ци ма да се, уко ли ко су оста
ли не за до вољ ни ње го вим ар гу мен ти ма, уви јек мо гу обра ти ти пје сни
ци ма. Из ме ђу Јун га, ко ји је из над све га мо ну мен тал на до пу на Фрој да, 
сто ји не са гле ди во сми са о но про стран ство по кри ве но истин ски про ду
бље ним пје снич ким ри је чи ма, на осно ву ко јих су упра во и тво рац пси
хо а на ли зе и ње гов нај бо љи уче ник зна ли вр ло че сто да из во де не ке од 
сво јих нај да ле ко се жни јих за кљу ча ка. Јер ков је успио да по ка же у ко јој 
мје ри је Па вло ви ће ва по е зи ја са гла сна са нај ви шим ду хов ним ре зо нан
ца ма епо хе, а што је ва жни је за срп ску на у ку о књи жев но сти, да је пре
ци зно опи ше и по зи ци о ни ра у на зна че ном кон тек сту на ци о нал не књи
жев но сти – на на чин да про дук тив но пре вла да за њу ка рак те ри сти чан 
по е тич ки ду а ли зам:

Не на ста ју сти хо ви без епо хал ног на по ра це лог све та да са мог се бе 
до ве де до пе снич ког је зи ка. Сти хо ви ни су ра ци о нал на кон струк ци ја или 
се ман тич ка ра чу ни ца шта је по треб но ре ћи, па да се то он да рас по ре ди у 
сти ху. Па вло вић све ово пе ва из нај ду бљег пе снич ког ге на, али је тај из вор 
то ли ко ду бок да се не ви ди увек ау тен тич ност ко ју он има. За да так срп ске 
кул ту ре је да ми мо при ми тив них фол клор них фло ску ла тра га за пра вом 
ду би ном ми та, об ре да, жр тве, фол кло ра ко ји Па вло ви ћев стих не зна она ко 
ка ко се зна ње сти че у би бли о те ци, већ га зна она ко ка ко по е зи ја као та ква 
са зна је, и у че му је он гра ђан ски, па и иде о ло шки ан ти под Вас ку По пи. 
Док је По па очи глед но ге ни ја лан, али груб, Па вло вић је са вр ше но по сре
до ван, али и ап со лут но де ли ка тан (127). 

Тра гом јед ног од оп ште при хва ће них ста но ви шта о те мељ ним но си
о ци ма европ ског За па да, Јер ков је де фи ни сао и сво ју тре ћу тај ну Евро пе: 
„Грч ки еп и тра ге ди ја, хри шћан ска књи жев ност спа се ња, про из во ди ле су 
бит ну цр ту европ ске књи жев не има ги на ци је – уз ви ше ност” (172). Про на
ла зе ћи у свим епо ха ма срп ске књи же во сти код раз ли чи тих ства ра ла ца 
при род но ра зно вр сна ис по ље ња те ду хов не ври јед но сти (уз ви ше но сти), 
ау тор је, са свим ра зу мљи во, као тач ку ње го ве нај сна жни је кон цен тра ци је 
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озна чио Ње го ше ву по е зи ју. Упр кос свим ви со ким до ме ти ма срп ске књи
жев но сти XX ви је ка, Ње гош и да ље оста је нај пот пу ни ја син те за по ме
ну тих тра ди циј ских осно ва, бу ду ћи да је, по ред по зна тих и ла ко уоч љи
вих еле ме на та хе лен скохри шћан ског књи жев ног на сли је ђа, успио, ка ко 
ис ти че ау тор, „чак и да у об ли ку ко ла на ђе фор му за хор срп ске тра ге ди је, 
да ствар ни дух ко лек ти ва и сам по јам на ро да по но во уве де у дра му, што 
мо жда не по сто ји ни у јед ној дру гој књи жев но сти” (174). Јер ков је, на жа
лост, са мо на зна чио тај Ње го шев ен дем ски ка рак тер у кон тек сту јед ног, 
еви дент но, ге о кул тур ног па ра док са ко ји у сво јој сту ди ји раз ма тра, али 
би то мо гло и тре ба ло да бу де схва ће но као под сти цај за ре де фи ни ци ју 
срп ске европ ско сти на осно ву ње ног на ју ни вер зал ни јег ства ра о ца, и то 
под јед на ко у по гле ду Ње го ше вог не над ма шног дје ла, ко ли ко и ње го ве 
европ ске (књи жев не) би о гра фи је. 

„По след ња” тај на Евро пе, у по сто ја ном сти лу ау то ро вог те о риј ског 
ру ко пи са са сна жним пе ча том ње го вих под сти цај них усме них им про
ви за ци ја, кре ће се од те ма ве ли ких европ ских гра до ва у про зи Ми ло ша 
Цр њан ског и Иве Ан дри ћа, пре ко кон фе си о нал ног ди вер зи те та срп ске 
кул ту ре као ње не не при зна те, а де кла ра тив но ви со ко по зи ци о ни ра не 
ври јед но сти европ ске ци ви ли за ци је, до нај но ви јих тен ден ци ја срп ске 
књи жев но сти у хо ри зон ту ње не европ ске има ги на ци је. Као што је већ 
пре до че но, ау тор у фор ми је згро ви тих ми кро е се ји стич ких па са жа од го
ва ра на пи та ња ко ја по ста вља, отва ра ју ћи при том сво јим оп сер ва ци ја ма 
но ве ви ди ке и смјер ни це за нај ра зли чи ти ја да ља ис тра жи ва ња. Ње гов 
на пор усмје рен је ка афир ма ци ји умјет нич ких ври јед ност срп ске књи
жев но сти пре о ста лих на мар ги на ма књи жев не исто ри је, по пут дра ме 
Не бе ски од ред Ђор ђа Ле бо ви ћа и Алек сан дра Обре но ви ћа, по све ће не 
нај и стак ну ти јој но во вје ков ној – ло гор ској тра у ми Евро пе, али исто вре
ме но и ски ци ра њу оних од ли ка са вре ме не ли те ра ту ре ко је од ра жа ва ју 
но ва ис ку ства епо хе, пре ло мље на кроз од ре ђе не суп кул тур не фе но ме не. 
Тај на Евро пе и срп ска књи жев ност, ва жно је и то на кра ју ис та ћи, пи са
на је у јед ном не са свим ве дром то на ли те ту ка да је о пр вом ди је лу ње ног 
на сло ва као и о ау тор ској вје ри у сми сао соп стве ног чи на ри јеч. Ме ђу тим, 
Јер ков је успио, што се го то во на сва кој стра ни ци књи ге мо же за па зи ти, 
да од го во ри јед ном од са мо на мет ну тих за да та ка: „Пи са ти упр кос сва кој 
уза луд но сти, са јед ним ве дрим ни хи ли змом и осме хом ко ји свет не може 
по ква ри ти” (64). То је са свим при кла дан на чин да се ин вен тив но и са
др жај но про ми сле од ре ђе ни про бле ми ве за ни уз књи жев ни кор пус и сам 
ду бо ко про жет слич ном вр стом „ве дрог ни хи ли зма”. 
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