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ПОСТИДНО? НИЈЕ! (БЕЗ ИРОНИЈЕ)
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Свесни смо времена научне хиперпродукције, разводњених, радо-
ва-рециклажа, неозбиљних истраживања и таласа неиновативности, али 
својеврсна је дужност указати на она прегнућа која су драгоцена и ин-
спиративна. Императив је бити ловац не само на вредна књижевна дела, 
већ и честите интерпретације које истовремено и откривају и надахњују! 
Није неважно, наиме, ко се и на који начин односи према нашој култур-
ној баштини и да ли доприноси да се та баштина осветли и реактуелизује 
или да се третира као наслеђе неких малих зелених ванземаљаца који су 
нам га оставили случајно, на неком језику који личи на наш. 

Милорад Павић сањао је сан о ванземаљцима, мислећи да сно-
виђење носи знак о наступајућој смрти која је у знаку изговарања 
његовог имена и презимена, за разлику од сна Војислава Илића који 
је смрт наговештавао исписивањем имена на некаквом обелиску. Ра-
дослав Ераковић је приказавши прво коло едиције Десет векова српске 
књижевности („Да ли ће српски астронаути читати Андрића?“) указао 
на тешку победу српске књижевности над смрћу коју су наговештавали 
ванземаљци, тј.„велеучени жреци ресорног попечитељства“, с јасним 
циљем отварања прве српске свемирске агенције, као и њи[х]ови тзв. 
„србонаути“, којима би књижевна дела из матичине едиције била „само 
непотребна баласт на путовању у светлу будућност“. 

Отуда је и научно перо Радослава Ераковића у одређеној мери 
усмерено ка томе да старију српску књижевност представи као тради-
цију која је врцава и духовита, жива и лепршава, а не страна или по-
пут хладне и намрштене титанске фигуре Његоша која је прославила 
Ивана Мештровића, како иронично коментарише аутор у чланку „Васа 
Решпект и црногорски владика: хроника једног имагинарног прија-
тељства“. Ераковић овде указује на то да је српској књижевности пот-
ребан роман (а не скулптура) о Његошу, не би ли се његово дело спасло 
од „аверкијевског синдрома“ (отац поп Ћире, стари кабаничар, ценио је 
Доситеја, иако није прочитао ни једно његово дело). Такође, да ако ли-
ковима попут Ненадовићевог Његоша, Игњатовићевог Васе Решпекта, 
па чак и Вука Исаковича Милоша Црњанског, није дозвољено да буду 
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хероји, онда не би требало да нас чуди њихова чежња за новим поче-
тком у далекој земљи.

Да за том далеком земљом (било да се ради о Русији или Аме-
рици), да не кажемо планетом, данас не би трагале разне српске све-
мирске агенције, потребно је да сваки иоле одговорни научник осмисли 
нацрт укорењења и откривања, да кормилари барком српске књижев-
ности, осмисли пловидбу, да је не би ветрови одували. Књигом Скице 
рубних простора књижевног наслеђа (2009), Ераковић је, може се рећи, 
означио смерове своје пловидбе. Симптоматичан је у том погледу ода-
бир корица – Беконов Нови органон из 1620. године који приказује га-
лију која треба да прође Гиблатарски мореуз и отисне се у Атлантик, на 
путу ка неоткривеним световима. Тако и научник трага за прашњавим 
корицама које откривају невиђене призоре светова српске књижевнос-
ти; његова пловидба није, дакле, буквалан, него симболички, ризичан, 
али преко потребан одлазак у сфере уметничких terra incognita. 

Ако је у овој књизи скицирао рубове, у наредној, Књизи о Јакову 
поставио је темеље једног од средишта своје terra,2 посвећеност опусу Ја-
кова Игњатовића, илити Стеријиног „синовца Јаше“, Змајевог „брудера 
Јаше“. Наслов књиге ефектан је и мало ко не би видео палимпсест Књиге 
о Ј(ак)ову. Као што је Бог искушавао Јова, а он био проказан, мучен, иако 
праведан – злопатио се и остао доследан својим веровањима, Игњато-
вићеви савременици искушавали су књижевника, клеветали да је издај-
ник и мађарски плаћеник. Није имао ни среће у љубави и браку (Ана 
Фехир, Ана Недељковић, Христина Ненадовић, Јелена Татић), али ни са 
уређивањем часописа (Весник, Српске новине, Летопис Матице српске, 
Путник, Недељни лист) што му је доносило само „невоље“. Тако је Ра-
дослав Ераковић, са свешћу о патњама (и младог и старог) Јакова Иг-
њатовића, исписао књигу о њему, истичући (уметничке) врлине српског 
писца и публицисте и отварајући нова поља за тумачења његовог дела. 

Примера ради, аутор у чланку „О разочараним сентандрејским 
Електрама“, поред тога што скреће пажњу на „дуге сенке женских порт-
рета“ и указује да јунакиње у Вечитом младожењи експлицитније од 
мушких актера артикулишу незадовољство традиционалном поделом 
дужности и обавеза, а корен свега налази се у браку Софије и Софронија 
Кирића, завршава апелом новог читања: „сматрамо да би нова читања 
‘Вечитог младожење’ могла бити иницирана идејом  да се одмах након 
Јуцине смрти и сам Шамика тихо преселио у отмени бидермајерски 
‘Јелисијум’, оставивши иза себе само оседелог овоземаљског двојника, 
који је велико имање породице Кирић с лакоћом претворио у прашњаву 
хрпу рачуна за свадбене поклоне [додајмо, расточио је све као што је 
то учинио и његов деда, Софијин отац, због чега је она и била удата за 
подоста старијег Софронија]. ‘Није постидно’“.  

Тумачећи, пак, „Писма из Елисиума“ као аутопоетичку посла-
ницу, Ераковић је поентирао у коначници да она могу послужити као 

2  Где је изграђено и више приређених издања и Роман Драгутина Илића (2004), Религиозни еп српског 
предромантизма (2008). 
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имплицитно упутство новим генерацијама читалаца за тумачење и раз-
умевање Игњатовићевог опуса. Такође, именујући пишчев књижевно-
публицистички рад Историјом једне уредничке самоће, аутор је поставио 
тезе о реафирмацији и ревалоризацији Игњатовићевог доприноса раз-
воју српске књижевне периодике. Све наведено, открива нам сентан-
дрејског писца као подстицајног за плодна и важна будућа тумачења, 
тј. као живог, нашег „патника“, а не као део окамењеног канона који 
застрашује својом неминовношћу и овешталошћу. 

Радослав Ераковић је отварање новог рецептивног круга када је 
реч о овом писцу, олакшао и питорескним стилом писања, који јесте 
модеран, али носи нешто и од манира старих генерација мајстора ин-
терпретације: када на пример потрагу за брачним другом Љубе Чек-
меџијића назове „мукотрпном аргонаутском потрагом за златним ру-
ном у виду мираза од 1.000 форинти“, Варвару назове „нестрпљивом 
паланачком Медејом“, а јунакиње Вечитог младожење „сентандрејским 
Електрама“. Одмереност и упечатљиво етикетирање ликова у светлу 
античке традиције, што може подсетити на класицистичко скицирање, 
носи ауру не тек декора, већ језгра за оне интерпретације које се оди-
гравају у читаоцу који размишљањем о нпр. јунакињама као Електрама, 
треба у себи да схвати смисао овог поређења. 

Најпосле, ваљало би указати и да Књига о Јакову има свој концепт 
и нимало произвољну унутрашњу структуру. Седам чланака функцио-
нише, наиме, као седам поглавља: у чланку „Јаков Игњатовић као ту-
мач ‘Пере Сегединца’: скице за портрет незадовољног читаоца“, исти-
че се однос између писца и Лазе Костића: „Четири године након првог 
сусрета са драмским текстом, један незадовољни читалац је још увек 
размишљао о ликовима које је створила раскошна имагинација аутора 
Пере Сегединца. Управо је тиме, макар и нехотично, Јаша Игњатовић 
одао велико признање своме књижевном и политичком неистомишље-
нику, Лази Костићу“. 

Завршивши чланак именом и презименом Лазе Костића, Ера-
ковић следећи и последњи насловљава „Заносима и пркосима младог 
Сентандрејца“, директно алудирајући на Винаверове монументалне 
Заносе и пркосе Лазе Костића. Ако је према речима Радета Констан-
тиновића Костић био Винаверов велики fatum, оно што је био Гете за 
Томаса Мана, дакле – судбина, то је можда донекле и Јаков Игњатовић 
за Радослава Ераковића. Седам чланака и 146 страница – то је Књига о 
Јакову. Можда би неки злонамерник рекао да то није оних Винаверових 
мање-више 600 страна о Костићу или 400-тинак страна дубоке одано-
сти Његошу, Исидоре Секулић. Књига о Јакову је лалићевским језиком 
говорећи страсна мера систематичног, али страственог читања, добро 
осмишљене пловидбе. Постидно? Није! (Без ироније). 

Примљен: 11. априла 2016. 
Прихваћен за штампу априла 2016.


