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О ЈА КО ВУ ИГ ЊА ТО ВИ ЋУ (ЈА ШИ); ЊЕ ГО ВУ ЖИ ВО ТУ,  
МИ ШЉЕ ЊУ И ПИ СА ЊУ, И ЊЕ ГО ВУ ДО БУ

Ра до слав Ера ко вић, Књи га о Ја ко ву, Ака дем ска књи га – Фи ло зоф ски фа
кул тет, Но ви Сад 2015

Књи га о Ја ко ву на слов је под ко јим је Ра до слав Ера ко вић (1973) 
об је ди нио се дам ау тор ских есе ја по све ће них ка ко де лу та ко и ства ра лач
ком ли ку Ја ко ва Иг ња то ви ћа (1822–1889), јед ног од на ших нај зна чај ни јих 
књи жев них ства ра ла ца 19. ве ка. Про пра ће но ау то ро вим „Пред го во ром”, 
те за вр ше но бес пре кор ном „Хро но ло ги јом жи во та и ра да” и пре ци зно 
од ме ре ном „Се лек тив ном би бли о гра фи јом” Ја ко ва Иг ња то ви ћа, ово де ло 
на шу књи жев ну тра ди ци ју ту ма чи кроз но во чи та ње кла си ка, те отва ра 
чи та лач ке пер спек ти ве до са да не у о че не, ши ре ћи хо ри зонт оче ки ва ња 
да ле ко из ван са мих гра ни ца књи жев ног тек ста, про на ла зе ћи у де та љи
ма тач на и убе дљи ва ту ма че ња ко ја се у до са да шњим ис тра жи ва њи ма 
да тих те ма ни су на ме та ла као при мар на. 
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У пр вом тек сту, „О раз о ча ра ним сен тан дреј ским Елек тра ма”, ау тор 
ис тра жу је кон фликт па три јар хал ног ко лек ти ви те та и лич них те жњи 
ин ди ви дуе кроз син те зу при ка за жен ских ли ко ва у нај чи та ни јем ро ма ну 
Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Ве чи том мла до же њи. От кри ва ју ћи у смр ти мај ке 
Ша ми ке Ки ри ћа јед ну но ву упо ри шну тач ку и чво ри ште рад ње овог де ла, 
кроз ни јан си ра ње по тен ци ра ног од су ства му шко сти и об ја шње ње јед на
ког од су ства жен ско сти као сво је вр сне те мат скопро бле мат ске па ра диг ме 
у до са да шњим ис тра жи ва њи ма, Ера ко вић са ла ко ћом успе ва да од бра ни 
став да ју на ки ња ма ово га де ла, по де ље ним у три ге не ра ци је сен тан дреј
ских же на, тре ба у сва ком но вом чи та њу по све ти ти па жњу јед на ку оној 
ко ју, и код чи та ла ца, и код ис тра жи ва ча, од Јо ва на Скер ли ћа 1904. до 
Љу би ше Је ре ми ћа 1987, увек по би ре га лан том Ша ми ка.

У тек сту „Ва са Ре шпект и цр но гор ски вла ди ка: хро ни ка јед ног 
има ги нар ног при ја тељ ства” де таљ но је обра зло же на ве за из ме ђу глав ног 
ли ка овог де ла и Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша. По чев ши од ста ва да је Ње
го шев лик у Пи сми ма из Ита ли је Љу бо ми ра П. Не на до ви ћа бли жи Ва си 
Ре шпек ту не го ,,не фик ци о нал ним” про та го ни сти ма ме мо а ра Са ве Те ке
ли је, Про те Ма те је Не на до ви ћа и Ни ћи фо ра Нин ко ви ћа, те тач но ло ци
ра ју ћи Ње го ша и као епи зод ни лик по ми њан под име ном цр но гор ски 
вла ди ка у са мом по ко ле рич ном сен тан дреј ском Га ри бал ди ју на зва ном 
Иг ња то ви ће вом ро ма ну, ау тор успе ва да афир ми ше за кљу чак да је на шој 
књи жев ности у овом тре нут ку по треб ни ји но ви ро ман о Ње го шу не го 
чи та ва ли те рар на про дук ци ја о ни ка да окон ча ним уну тар на ци о нал ним 
по де ла ма.

„Гор ки три јумф па ла нач ких ар го на у та” на ред ни је есеј, ко ји кроз 
об ра ду при по ве да ка „Јед на же нид ба” и „Пи та 1000 фо ри на та”, те ма ти
зу ју ћи пре све га људ ске сла бо сти као ис хо ди шта ау то ро ве има ги на ци је, 
по ни шта ва око шта лу сим пли фи ка ци ју ства ра лач ког ли ка Ја ко ва Иг ња
то ви ћа као пу ког хро ни ча ра не ста ју ћег срп ства у цен трал но у гар ској 
оа зи. Ли ко ви бес кру пу ло зних ме ди о кри те та, ко ји ма оп скур на со ци јал
на ми ми кри ја пру жа мно го ве ће шан се за успех од по што ва ња основ них 
мо рал них и етич ких прин ци па, ус пе ла су оства ре ња ко ја про го ва ра ју 
из свог вре ме на и кон тек ста сна жно и да нас. Кроз пор тре те мо дер них 
ан ти хе ро ја вр лог но вог све та на ста ле у овим де ли ма ви ди мо Ја ко ва Иг ња
то ви ћа и као не ко га ко уме да об ли ку је ли ко ве на на чин ко ји ње го вом 
ре а ли зму да је по се бан пе чат и спо соб ност да бу де не са мо спо ме ник епо
хе не го с пра вом жи во и ак ту ел но књи жев но на сле ђе.

У есе ју „Пор тре ти са вре ме ни ка у Ме мо а ри ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа”, 
кроз де та љан пре глед де ла ко је ни је на и шло на при јат ну ре цеп ци ју у 
вре ме сво га на стан ка и об ја вљи ва ња (1879–1881), Ера ко вић пре зен ту је 
не сум њи ву књи жев но и сто риј ску и умет нич ку вред ност ове ме мо ар ске 
про зе. Кроз по гла вља о по ро ди ци, све до че ња о на ци о нал ној исто ри ји и 
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пор тре те срп ских књи жев ни ка од не про це њи ве ва жно сти, ово де ло пре
по ру чу је се но вим чи та о ци ма, уз смер ни це за раз у ме ва ње, пре све га, 
од но са ,,по ду нав ског Оди се ја” Ја ко ва Иг ња то ви ћа и ње го вог у не ко ли ко 
на вра та ди рект но над ре ђе ног ,,бла зи ра ног ми ље ни ка Хаб збур го ва ца”, 
па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа. Уме шност ко јом су у овом де лу при ка за ни 
Ми ло ван Ви да ко вић, Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Бран ко Ра ди че вић 
и, нај ви ше од свих, Ђор ђе Мар ко вић Ко дер, пред ста вља вред но сни врх 
ме мо ар скопро зног оства ре ња про сла вље ног при по ве да ча, а об ја шње ња 
у тек сту пре ћу та ног да ју са мо још ви ше на зна ча ју и сна зи нео спор ном 
та лен ту нај по зна ти јег сен тан дреј ског књи жев ни ка. 

Тач но раз у ме ва ју ћи „Пи сма из Ели си у ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа као 
ау то по е тич ку по сла ни цу” и сво је вр сно упут ство за чи та ње и раз у ме ва
ње са мих де ла овог ау то ра, Ра до слав Ера ко вић у есе ју по све ће ном овом 
скрај ну том ли те рар ном оства ре њу из 1886. го ди не упу ћу је на ва жност 
ов де пу бли ко ва них до са да не до вољ но ис тра же них Иг ња то ви ће вих про
ми шља ња о чи та лач кој пу бли ци, књи жев ној кри ти ци и ори ги нал но сти 
као кључ ном ме ри лу вред но сти при ли ком вред но ва ња ства ра ла штва 
сва ког пи сца. 

У на ред ном тек сту у овој књи зи пред ста вљен је „Ја ков Иг њто вић 
као ту мач Пе ре Се ге дин ца”, од но сно да те су „Ски це за пор трет не за до
вољ ног чи та о ца” ове исто риј ске дра ме Ла зе Ко сти ћа. Об ја шњен је на
гла ше но по кро ви тељ ски од нос Ја ко ва Иг ња то ви ћа пре ма Ви ћен ти ју 
Јо ва но ви ћу (1689–1737), ми тро по ли ту бе о град скокар ло вач ком, са чи јом 
се уло гом у исто ри ји и ње ној књи жев ној пред ста ви Ја ков Иг ња то вић, 
по све му су де ћи, по и сто ве ћи вао, а ко јег је бра нио пи шу ћи афир ма ти ван 
текст о ре ви зи о ни стич кој књи зи Ди ми три ја Ру вар ца (1841–1931), зе мун
ског све ште ни ка и мла ђег бра та Ила ри о на Ру вар ца. Че ти ри го ди не на кон 
по ста вља ња дра ме на но во сад ску по зор ни цу, Ја ков Иг ња то вић сво јим 
на па дом на лик из де ла Ла зе Ко сти ћа иза звао је ре ак ци ју Ми ше Ди ми
три је ви ћа, са ко јим је тим по во дом сту пио у по ле ми ку, бра не ћи, ка ко је 
то до ка зао Ера ко вић, ко ли ко ми тро по ли та, то ли ко исто вре ме но и се бе 
и сво ју бу ду ћу успо ме ну у срп ској књи жев но сти, исто ри ји и кул ту ри.

Пред ста вља ју ћи ,,исто ри ју јед не књи жев ноуред нич ке са мо ће”, у 
тек сту „За но си и пр ко си мла дог Сен тан дреј ца” пред ста вљен је де та љан 
пре глед по стиг ну ћа Ја ко ва Иг ња то ви ћа на ме сту уред ни ка Ле то пи са 
Ма ти це срп ске, на ко јем је пи сац про вео пе ри од од 28. апри ла 1854. до 
12. апри ла 1856, са освр том и на ње гов оста ли уред нич ки рад, у кар ло
вач ком Ве сни ку (1848) и бе о град ским Срп ским но ви на ма (1849), те на 
са мом кра ју и у свом но во сад ском Не дељ ном ли сту (1879–1882). Уз мно
го број не успо не и па до ве у сво јој уре ђи вач кој и из да вач кој де лат но сти, 
до ка за но је да и овај сег мент ра да Ја ко ва Иг ња то ви ћа ипак пре све га 
за слу жу је па жњу и да сва ка ко има про сто ра за ре а фир ма ци ју и ре ва ло
ри за ци ју ње го вог до при но са раз во ју срп ске књи жев не пе ри о ди ке.



Књи га Ла зе Ко сти ћа О Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју (Зма јо ви); ње го ву 
пе ва њу, ми шље њу и пи са њу, и ње го ву до бу из 1902. го ди не да ла је у овом 
из вор ном об ли ку свог на сло ва и све оно што Књи га о Ја ко ву Ра до сла ва 
Ера ко ви ћа до но си: ми шље ње, пи са ње и до ба у ко јем је ства рао плод ни 
сен та дреј ски ства ра лац, пред ста вље но но вој ге не ра ци ји чи та ла ца очи
ма не ко га ко вре ме и окол но сти на стан ка свих де ла по зна је го то во као 
жи ви све док тих де ша ва ња. На ла зе ћи у лич ним и ду бо ко су бјек тив ним 
ис ку стви ма слав ног сен тан дреј ског по је те и адво ка та ис хо ди шта ства
ра лач ке има ги на ци је овог ау то ра, у Књи зи о Ја ко ву ау тор успе ва да пи
шчев лик пред ста ви, ка ко и од ред ни ца у на сло ву књи ге ка же, убе дљи во 
као Ја ко ва, де лат ног и пре све га про ми шље ног чо ве ка, чи ме до са да шња 
ту ма че ња де ла и пре све га ли ка бру дер Ја ше би ва ју осве тље на из угла 
ко ји нам ну ди ви зу ру по ме ре ну из дру штве нока фан ске ствар но сти Срп
ског Вој вод ства у ре а лан дру штве ноисто риј ски кон текст оно вре ме не 
Ју жне Угар ске. Са пре све га из у зет ним по зна ва њем до тан чи на свих 
по је ди но сти ства ра ла штва и би о гра фи је Ја ко ва Иг ња то ви ћа, из све та у 
ко јем по сто ји пре свих ле ген дар ни Ја ша, Ра до слав Ера ко вић син те ти
зо вао је пра вог и ствар ног Ја ко ва Иг ња то ви ћа, усме ра ва ју ћи сва ко но во 
чи та ње де ла овог ау то ра на пра ви пут. 
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