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Е С Е  Ј И

РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ

ДО МЕ ТИ СА ВРЕ МЕ НЕ СРП СКЕ 
КОМ ПА РА ТИ СТИ КЕ
Ком па ра тив ни квар тет

Сви су ре зул та ти смрт ни,
са мо је про бле ма ти ка веч на.

И. Се ку лић

Сва ка ли те ра ту ра је ком па ра тив на

То ком про те клих де це ни ја смо ви ше пу та и раз ли чи тим по во-
ди ма на во ди ли ми шље ње фран цу ског на уч ни ка Ал бе ра Ти бо деа 
ко ји је оправ да но твр дио да у сва ком књи жев ном и на уч ном де лу 
по сто ји књи га ко ја „вр ши функ ци ју ду бо ке по ру ке и ко ја се по на ша 
као ма тич на ће ли ја”. У де лу по зна тог ком па ра ти сте Ми о дра га Ра до-
ви ћа (1945) та кве „ма тич не ће ли је” пред ста вља ју две мо но гра фи је 
– Ла за Ко стић и свет ска књи жев ност (Бе о град 1983) и Књи жев на 
ак си о ло ги ја (Но ви Сад 1987), као и књи га сту ди ја Ком па ра тив ни 
квар тет (Но ви Сад 2014), по све ће на по зна тим срп ским ком па ра-
ти сти ма ХХ и XXI ве ка: Ми о дра гу Ибров цу (1885–1973), Дра ги ши 
Жив ко ви ћу (1914–2002), Зо ра ну Кон стан ти но ви ћу (1920–2007) и 
Дра га ну Не дељ ко ви ћу (1925–2015). У њи ма се спи рал но об на вља и 
од ви ја рас пра ва о број ним ди ле ма ма и по ли ле ма ма на у ке о књи жев-
но сти, по сма тра но у ши рем окви ру, тач ни је ре че но о ње ним оде ли тим 
ди сци пли на ма и под ди сци пли на ма ко је су нај че шће име но ва не као 
свет ска, оп шта и упо ред на књи жев ност, по сма тра но у ужем окви ру.1

1 Ве о ма ши рок спек тар те ма, про бле ма и апо ре ма са др же и дру ге Ра до ви-
ће ве књи ге, као и збор ни ци ра до ва ко је је сâм или у са рад њи при пре мио за штам-
пу: Умет ност ту ма че ња по е зи је (Бе о град 1979), са Д. Не дељ ко ви ћем, Li ber ami-
co rum (Но ви Сад 2001), Књи жев на ре то ри ка да нас (Бе о град 2008) и Пре глед ни 
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Ком па ра ти сти ци као ин тер ди сци пли нар ној обла сти, од но сно 
као об ли ку мо де ло ва ња све та (ре ал ног и ви р ту ел ног), при па да сре-
ди шње ме сто у сва ком пе ри о ду раз во ја, ка ко у окви ри ма на ци о нал-
не, та ко и у окви ри ма над на ци о нал не књи жев но сти, на што без 
по сред ни ка упу ћу ју три вр сте сту ди ја: „сту диј књи жев но сти”, 
„сту диј кул ту ре” и „сту диј пост ко ло ни јал не кул ту ре”. У Лек си ко ну 
са вре ме не кул ту ре (Те ме и те о ри је, об ли ци и ин сти ту ци је од 1945. 
до да нас), Бе о град 2006, 2008, ко ји је уре дио Ралф Шнел, од ред ни-
цу ком па ра ти сти ка об ра дио је Кла ус Зи бен хар. Основ ни пе чат, по 
ау то ро вом ми шље њу, раз во ју ове об у хват не и те о риј ски ва ља но 
осми шље не ди сци пли не да ла је фран цу ска ком па ра ти ви сти ка (Ф. 
Бал ден спер же, Ж. М. Ка ре, П. ван Ти гем, Р. Ети јамбл и Х. Ри ди рер). 
Они су вид но про ши ри ли гра ни це ди сци пли не, по себ но од мо мен-
та ка да над на ци о нал но пре у зи ма при мат од на ци о нал ног, од но сно 
ка да ре ла циј ска те о ри ја у све му по ста је до ми нант на над суп стан-
ци јал ном, под ути ца јем ру ског фор ма ли зма и аме рич ке но ве кри-
ти ке (Р. Ве лек, Х. Ле ви, Х. Ре мак, У. Вај сштајн, Е. Ло нер, В. Хо ле-
рер, К. Ри ха).2

Пре у зев ши не ка од ста но ви шта По ла ван Ти ге ма, нај и стак ну-
ти ји срп ски ком па ра ти ста Зо ран Кон стан ти но вић, у ме ђу на род но 
при зна тим књи га ма на срп ском (Увод у упо ред но про у ча ва ње књи-
жев но сти, 1984, Ком па ра тив но ви ђе ње срп ске књи жев но сти, 1993, 
Ин тер тек сту ал на ком па ра ти сти ка, 2002, Но ве ком па ра тив не 
те ме, 2011. и из бо ру ра до ва По ла зи шта, 2000) и не мач ком је зи ку 
(Wel tli te ra tur. Struk tu ren. Mo del le. Syste me, 1975. и Ver gle ic hen de 
li te ra tur Wis sen schaft, 1988), нај пре ука зу је на по сто је ће раз ли ке 
из ме ђу оп ште књи жев но сти (littéra tu re généra le) и упо ред не књи-
жев но сти (littéra tu re com parée), а за тим де фи ни ше три ти па ком-
па ра тив них про у ча ва ња: 1. про у ча ва ње ге нет ских или кон такт них 
ве за (има го ло ги ја), 2. про у ча ва ње ти по ло шких ана ло ги ја и 3. про-
у ча ва ња ин тер ди сци пли нар не по ве за но сти. Уво де ћи у сре ди ште 

реч ник ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је у књи жев но сти и кул ту ри (Но ви Сад 
2011), са Бо ја ном Сто ја но вић Пан то вић и Вла ди ми ром Гво зде ном.

2 На по чет ку од ред ни це Ком па ра ти сти ка Зи бен хар без огра да за кљу чу-
је да је тер мин пре у зет из фран цу ског (littéra tu re com parée, Noel/La Plas, 1816), од-
но сно ан гло а ме рич ког (com pa ra ti ve li te ra tu re, Po snet, 1886) на уч ног си сте ма, а да 
„озна ча ва ди сци пли ну оп ште и упо ред не исто ри је књи жев но сти и на у ке о књи-
жев но сти. Упо ред ни по сту пак је од у век пред ста вљао је згро по сту па ка при ме-
њи ва них пре све га у окви ру фи ло ло ги је, књи жев не кри ти ке и упо ред ног из у-
ча ва ња кул ту ре (synkri sis, ge nus com pa ra ti vum, com pa ra tio, pa ral èlle, pa ra go ne, 
com par ra i son, Ver gle ic hung)”, 325–326. 

У од ред ни ци Ком па ра тив на књи жев ност и кул ту ра, об ја вље ној у Пре-
глед ном реч ни ку ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је (195–199) Вла ди мир Гво зден 
је основ ну па жњу по све тио „сту ди ју кул ту ре” (cul tu ral stu di es), од но сно „кул ту-
ро ло шкој ком па ра ти сти ци”, док је у од ред ни ци Ком па ра тив на ме то да (199–202) 
до дао још и „фи ло зо фи ју при ро де” (phi lo sop hia na tu ra lis). 
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соп стве ног ин те ре со ва ња иде о гра фе ме Тек ст–Е по ха и Текст–Кон-
текст, ау тор је на кон јед не де це ни је ди ја ду пре тво рио у три ја ду 
(ар хи тек ст–ин тер текст–кон текст), ре зо лут но за кљу чив ши: 
„У ак ту е ли за ци ји сва ког тек ста, ка да овај текст по ста је ли те рар но 
де ло, за ви си оба ве зно од кон тек ста.” На тај на чин је по ка зао ко ли-
ки зна чај при да је ве о ма ра зно род ним ти по ви ма ства ра ла ца и ми сли-
ла ца, од но сно њи хо вој фи ло зо фи ји и пси хо ло ги ји ства ра ла штва.

Као про у ча ва лац и след бе ник срп ских и ино стра них ком па-
ра ти ста, М. Ра до вић до след но и кон ти ну и ра но ин си сти ра на та квој 
вр сти тер ми но ло ги је у ком па ра ти сти ци ко ја би ве ћим де лом би ла 
за сно ва на на „чвр стим тер ми ни ма”, а са мо ма њим де лом на „тер-
ми ни ма-ин ди ка то ри ма”, ка ко их је те о риј ски обра зло жио Све то зар 
Пе тро вић, од но сно „тер ми ни ма на по ла пу та”, ка ко ка же Пе тро ви-
ћев са рад ник и след бе ник Ни ко ла Гр ди нић. У не ким од те о риј ски 
за сно ва них при ло га по све ће них те о ри ји ком па ра ти сти ке, као и у 
не ве ли ком али су штин ски ва жном бро ју лек си ко ло шких од ред ни ца 
(као што је Ком па ра тив на по е ти ка, на при мер), Ра до вић сма тра да 
ком па ра тив на по е ти ка пред ста вља под ди сци пли ну оп ште пое ти ке, 
те да се у њој ла ко мо гу уби ци ра ти че ти ри ње не нај ва жни је обла сти:

1. ком па ра ти стич ко по и ма ње пој ма „текст”; 
2. огра ни че ња, кон стан те и ва ри јан те; 
3. раз ли ке из ме ђу за пад њач ке и ис точ њач ке по е ти ке (при че му 

из ри чи то не спо ми ње „хи спе риј ску по е ти ку”, о ко јој за ни мљи во 
пи ше Ум бер то Еко); и 

4. од нос ком па ра ти сти ке и дру гих ди сци пли на и умет нич ких 
ме ди ја.

У про ду жет ку рас пра ве ау тор сма тра да се основ ни про бле ми 
ове под ди сци пли не мо гу ар ти ку ли са ти про у ча ва њем од но са: 

– по е ти ке и сти ли сти ке, 
– при по вед ног тек ста, 
– по е ти ке спек та кла,
– по е ти ке про сто ра, 
– по ет ске фик ци је и фан та стич но сти и 
– жен ског пи сма. 
То му омо гу ћа ва да де цид но за кљу чи: „Ком па ра тив на по е ти-

ка да је зна ча јан до при нос про ши ре њу за да та ка ком па ра ти сти ке са 
ин тер ли те рар них ве за на под руч је ин тер ме ди јал них и ин тер кул-
ту рал них сту ди ја. По свом ме то до ло шком усме ре њу ком па ра тив на 
по е ти ка ни је ве за на за ме то до ло шки мо ни зам већ је пре вас ход но 
ин тер ди сци пли нар но на стро је на.”3

3 Миодраг Радовић, Компаративни квартет, Академска књига, Нови Сад 
2014, 210.
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Су ми ра мо ли оп шта Ра до ви ће ва ана ли тич ка, есте тич ка, етич-
ка и по е тич ка опре де ље ња, тач ни је ре че но ве о ма пре ци зно са оп-
ште не „тач ке гле ди шта”, без те шко ћа мо же мо за кљу чи ти да се у 
сре ди шту ау то ро вог ин те ре со ва ња на ла зе ана ли тич ки, син те тич-
ки, ин тер пре та тив ни и ге не рич ки мо дел об ли ко ва ња, од но сно да 
се у ела бо ра ци ји нај че шће сре та них по ја ва, про це са, про бле ма и 
апо ре ма на ла зе три гло бал на опре де ље ња. Пр во се од но си на то, 
ве ле ков ским реч ни ком ре че но, да је по треб но не пре кид но те жи ти 
ка „је дин стве ној те о ри ји књи жев но сти, с је дин стве ним си сте мом 
пој мо ва”, уко ли ко је то уоп ште оства ри во у са вре ме ном га ли ма-
ти ја су есте ти ке, по е ти ке и кри ти ке (а); дру го се од но си на по бу ну 
про тив пре те ра не „те о ре ти за ци је све сти”, ко ја је ре пре сив но де ло-
ва ла у по след ње две де це ни је ХХ ве ка, све до по ја ве по зна те књи ге 
Ан то а на Ком па њо на La démon de la théorie (Pa ris 1998) (б); а тре ће 
на сва ку вр сту естет ског мо ни зма ко ме се, при род но и ло гич ки по-
сма тра но, мо ра су прот ста ви ти естет ски плу ра ли зам као дру ги део 
би нар не опо зи ци је (в). На то упра во ми сли ау тор ка да спо ми ње још 
јед ну би нар ну опо зи ци ју: „есте ти ку по и сто ве ћи ва ња” и „есте ти ку 
су прот ста вља ња”, ко ји ма ука зу је на по сто ја ње „кон траст них есте-
ти ка” и „кон траст них по е ти ка”. Та кав на чин ми шље ња по де лио је 
са ми шље њи ма и опре де ље њи ма ана ли зи ра них срп ских ком па ра-
ти ста, ко ји су би ли за го вор ни ци те о ри је „ду гог тра ја ња” (la lon que 
durée), по том за го вор ни ци спа ја ња књи жев не те о ри је и ана ли тич ке 
прак се, али су де ло ва ли и као Ра до ви ће ви „учи те љи енер ги је”.4

*

На му дро упо зо ре ње по зна тог фи ло зо фа, ли те ра ту ро ло га и 
ком па ра ти сте Сре те на Ма ри ћа – да у ком па ра ти сти ци по сто ји оно-
ли ко пу те ва ко ли ко и пра вих пут ни ка (а то зна чи вр ло ма ло) – Ра-
до вић је од го во рио ис по вед но пи са ним про ло гом књи зи Ком па-
ра тив ни квар тет – „Реч-две оправ да ња за ова кав из бор” (9–11). 
На бра ја ју ћи чи тав низ ре но ми ра них ком па ра ти ста, од бра ће По по-
ви ћа, В. Ђу ри ћа и П. Сли јеп че ви ћа, пре ко М. Сав ко ви ћа, М. Фла-
ша ра и И. Тар та ље, до М. Мо ја ше ви ћа, Н. Ба на ше ви ћа и Г. Еро ра, 
по ну ђе ни из бор је апри ор но оправ дао стро го ода бра ним кри те ри-

4 У од ред ни ци Ком па ра тив на књи жев ност, об ја вље ној у Реч ни ку књи жев-
них тер ми на (Бе о град 1985), Ни ко ла Ко ље вић нај пре ис ти че три основ на ци ља 
ове ди сци пли не: 1. ис пи ти ва ње (М. Ф. Ги јон), 2. утвр ђи ва ње (Х. Хац фелд) и 3. 
ду бље раз у ме ва ње (Х. Х. Ре мак), да би по том за кљу чио: „Ме тод ски, ком па ра тив-
на књи жев ност прет по ста вља мо гућ ност об је ди ња ва ња раз ли чи тих кри тич ких 
при сту па (пси хо ло шког, исто риј ског, струк ту ра ли стич ког итд.). На осно ву ра-
зних ви до ва исто риј ских по ве за но сти или исто риј ских ана ло ги ја је ди ни ца по-
ре ђе ња” (366). 
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ју ми ма вред но ва ња, а не са мо лич ним афи ни те ти ма, што се ни је ни 
мо гло из бе ћи. За ла га ње за те о ри ју вред но ва ња, ко ја је у ком па ра-
ти сти ци по ста ла оп ште у сво је на на кон чу ве не по ле ми ке Р. Ве ле ка 
и Н. Фра ја, Ра до вић је том про це су по све тио чи та ву мо но гра фи ју 
– Књи жев на ак си о ло ги ја (Про бле ми и те о ри је књи жев ног вред-
но ва ња у два де се том сто ле ћу) (1987), опре де лив ши се за че ти ри 
кри те ри ју ма вред но ва ња ко ји у све му оправ да ва ју учи ње ни из бор. 
Упра во сто га ау тор твр ди да „из бор у овој књи зи ни је ни слу ча јан 
ни про из во љан”. 

Пр ви од кри те ри ју ма од но си се на „ре пре зен та тив ност у на-
ци о нал ном и европ ском сми слу”. Дру ги је тра га ње за на уч ним 
про дук ти ви те том, схва ће ним у ге те ов ском сми слу, ко јим су срп ски 
ком па ра ти сти до при не ли раз во ју ове на уч не ди сци пли не у нај ши-
рим окви ри ма узе то. Тре ћи се од но си на из бор ра зно вр сних ана ли-
тич ких, ин тер пре та тив них и син те тич ких мо де ла, тач ни је ре че но 
на упо тре бу оних на уч них про се деа ко ји су уве ли ко по ма га ли ли-
те ра ту ро ло ги ји и кул ту ро ло ги ји да по стиг ну та кву вр сту ег закт-
но сти от кри ћа ко ја не мо же би ти оспо ре на јер је гра ђе на на три 
све ва же ћа прин ци па на уч но сти: исти ни то сти, по но вљи во сти и 
про вер љи во сти, ка ко с пра вом твр ди ли те ра ту ро лог Ми ли вој Со лар. 
Че твр ти, по след њи, ука зу је на еви ден тан до при нос ко ји су ана ли-
зи ра ни ком па ра ти сти оста ви ли у на сле ђе сво јим след бе ни ци ма и 
на след ни ци ма. Оно, на сле ђе, слу жи као из вор, а по том и као иза зов 
бу ду ћим ком па ра ти сти ма, кул ту ро ло зи ма и ли те ра ту ро ло зи ма. 
То се на ро чи том сна гом по ка зу је уко ли ко су че ли мо од нос про дук-
ци о ног и ре цеп тив ног мо де ла, у ужем, од но сно уко ли ко обра ти мо 
па жњу на ди ја лек ти ку ства ра ња и ди ја лек ти ку ми шље ња, у ши рем 
кон тек сту по сма тра но. О то ме ин спи ра тив но пи ше фи ло зоф Мар-
тин Хај де гер де фи ни шу ћи пе ва ње као „пр ви основ”, а ми шље ње 
као „по след ње ра чу на ње”. Исти ау тор ука зу је на уни вер зал ни зна-
чај умет но сти твр де ћи: „Умет ност је исто риј ска, као та ква она је 
ства ра лач ко чу ва ње исти не у де лу. Умет ност се де ша ва као пе сни-
штво. Оно је за ве шта ње у тро стру ком сми слу, као да ри ва ње, оче-
ки ва ње и по че так”. 

С об зи ром на ни зо ве ме ђу соб них срод но сти и ра зно род но сти, 
еви ден ти ра них у зна чај ним опу си ма че тво ри це срп ских ком па ра-
ти ста, Ра до вић је, по не кад и са не до вољ не вре мен ске дис тан це, 
али са по треб ним зна њем у уме њем, а у из ве сним слу ча је ви ма и 
упо тре бом ин ту и ци је, као на уч ног пред зна ња, ус пео да ука же на 
број не „тач ке гле ди шта,” осо би то ка да су у пи та њу њи хо ва гло бал-
на фи ло зоф ска, есте тич ка, етич ка и ком па ра ти стич ка опре де ље ња. 
По ау то ро вом ми шље њу, М. Ибро вац је пред став ник „тра ди ци о-
нал ног еру дит ског прав ца”, те се мо же за кљу чи ти да је он код нас 
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за сно вао еру дит ску ком па ра ти сти ку, ону вр сту ка кву су прак ти-
ко ва ли П. ван Ти гем и Ф. Бал ден спер же, што зна чи да је основ на 
зна ња и уме ња сти цао не са мо као след бе ник не го и као при пад ник 
фран цу ске ком па ра ти стич ке шко ле. Као знат но мла ђи, Дра ги ша 
Жив ко вић се фор ми рао у окри љу „исто риј ске кри ти ке” Па вла По-
по ви ћа и лин гви стич ке шко ле Алек сан дра Бе ли ћа, пр вен стве но 
ко ри сте ћи до стиг ну ћа ру ске и фран цу ске ком па ра ти стич ке шко ле 
(у чи јим окви ри ма су ра ди ли као ре пре зен ти В. Жир мун ски и Ф. 
Бри не тјер). Ка сни је је Жив ко вић уве ли ко осло њен на не мач ку гер-
ма но-сла ви сти ку, као и на ре зул та те за гре бач ке ком па ра ти стич ке 
шко ле (чи ји је ре пре зент Зден ко Шкреб). Све на ве де не до ти ца је и 
под сти ца је овај ком па ра ти ста је, на кра ју на уч ног ра да, на сто јао да 
за сво ди ше сто том ном еди ци јом по све ће ном упо ред ном из у ча ва њу 
срп ске књи жев но сти у европ ском кон тек сту. 

По Ра до ви ће вом ми шље њу, вр ху нац срп ске ју го сло вен ске 
ком па ра ти сти ке пред ста вља Зо ран Кон стан ти но вић, ко ји се ба вио 
фе но ме но ло шком ме то дом, док је доц ни је усва јао и дру ге ана ли-
тич ке мо де ле као до ми нан те у раз во ју Епо хе. Кон стан ти но вић при-
па да ни зу ком па ра ти ста ко ји су увек би ли у ма тич ним то ко ви ма 
раз во ја ове на уч не ди сци пли не. Он ни је са мо до при но сио пре ва-
зи ла же њу „кри зе ком па ра ти сти ке” (про це са ко ји чи ни ње но при род-
но свој ство) не го је исто вре ме но на сто јао да ди сци пли ну ко јом се 
ба ви и ре фор ми ше и оса вре ме ни „до стиг ну ћи ма у те о ри ји ко му-
ни ка ци је и те о ри је ин фор ма ци је”, у че му је пред ња чио Ум бер то Еко 
као ho mo du plex (бе ле трист и се ми о лог).5 Срод но Кон стан ти но ви-
ће вом де лу је и де ло Дра га на Не дељ ко ви ћа, ко ји је на сто јао да чи тав 
низ де це ни ја по сре ду је из ме ђу ру ске и фран цу ске ком па ра ти ви-
стич ке шко ле. У то ме се оба ве зно мо ра ис та ћи Не дељ ко ви ће во по-
ве зи ва ње европ ске и аме рич ке шко ле ком па ра ти сти ке, по себ но од 
вре ме на одр жа ва ња бе о град ског кон гре са Ме ђу на род не асо ци ја ци-
је за ком па ра ти сти ку (1967). Апо ло ги ја умет но сти слу жи као је дан 
од нај трај ни јих и нај о сми шље ни јих пло до ва људ ско га ду ха (а по зна-
то је да „на по ри ду ха у све му успе ва ју”, ка ко твр де Ми лер и Кро че).6 

5 О то ме смо оп шир ни је и си сте ма тич ни је пи са ли у естет ско-по е то ло шкој 
мо но гра фи ји Ана гра ми и крип то гра ми у ро ма ни ма Ум бер та Ека (Под го ри ца 
2009), као и у још три срод не мо но гра фи је ко је, са већ на ве де ном, чи не те тра ло-
ги ју: Ми те ме и по е те ме То ма са Ма на (Но ви Сад 2007), Ла ви рин ти ча роб ног 
ре а ли зма Га бри је ла Гар си је Мар ке са (Под го ри ца 2011) и Сно ви и суд би не у на ра-
тив ној про зи Ми ха и ла А. Шо ло хо ва (Под го ри ца 2013). Њи ма би смо при кљу чи ли 
тек об ја вље ну књи гу Ства ра лач ки узо ри и иза зо ви (Ње гош, Ан дрић, Ла лић), Под-
го ри ца 2015. 

6 Не дељ ко вић тим по во дом пи ше: „Хо мер ће нам о ста ром све ту ре ћи ви ше 
не го ије дан исто ри чар, Шек спир о чо ве ку и људ ским од но си ма ви ше не го ма 
ко ји со ци о лог или ан тро по лог, До сто јев ски о пси хи ви ше не го нај бо љи пси хо-
ло зи, Бал зак о људ ској ко ме ди ји ка пи та ли стич ког све та те мељ ни је не го то ли ки 
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Ра ђе на по апри ор но за ми шље ној кон струк ци о ној и ком по зи ци-
о ној схе ми (као че ти ри сту ди је оте ло тво ре не у ви ду че ти ри пор тре-
та), Ра до ви ће ва књи га Ком па ра тив ни квар тет на сто ји да оства ри 
два при мар на ци ља: да ин фор ми ше ма ње оба ве ште не ре ци пи јен те 
оби љем ре зул та та и ве о ма за ни мљи вих ин фор ма ци ја, а да исто вре-
ме но вред ну је и пре вред ну је њи хов до при нос у окви ри ма срп ске, 
ју го сло вен ске, сло вен ске и европ ске ком па ра ти сти ке. Оства ри ва њу 
пр вог ци ља уве ли ко до при но се че ти ри увод на „Би о граф ска опи са” 
(са оп ште на на стра на ма 13–17, 41–44, 75–78 и 105–110), а дру гом 
пот пу на упу ће ност у раз вој не то ко ве срп ске, европ ске и аме рич ке 
ком па ра ти сти ке, као и те мељ но, по нов но чи та ње и ана ли зи ра ње 
де ла. Ау тор књи ге ука зу је на скри ве не по ру ке ин тен ци о нал ног и 
лин гви стич ког лу ка и ана ли зи ра них и соп стве них де ла, на што 
упу ћу је би ра ном ре то ри ком на сло ва и ме ђу на сло ва: „Сва ка ли те-
ра ту ра је ком па ра тив на – ком па ра ти ви ста Ми о драг Ибро вац” (19–
40), „Ти по ло шко-мор фо ло шка ком па ра ти ви сти ка Дра ги ше Жив ко-
ви ћа” (45–74), „Зо ран Кон стан ти но вић – глас и фе но мен” (79–103) 
и „Ком па ра тив не ети де Дра га на Не дељ ко ви ћа” (105–141).7

Чи та лац овла шћен да ту ма чи

То ком пи са ња књи ге Ком па ра тив ни квар тет ау тор је по себ ну 
па жњу по кла њао од но су син хро не и ди ја хро не рав ни, као и рав ни 
исто риј ске ак ту е ли за ци је, ко ју је пред ло жио ро до на чел ник те о-
ри је ре цеп ци је Х. Р. Ја ус. С об зи ром на то да је књи гом об у хва ћен 
пе ри од од го то во јед ног ве ка тра ја ња, ла ко је за кљу чи ти да су основ-
не про ме не у раз вој ним то ко ви ма књи жев не умет но сти и на у ке о 
њој обе ле же не пе ри о ди за циј ским гра ни ца ма, тач ни је ре че но по је-
ди ним стил ским фор ма ци ја ма и стил ским ком плек си ма. Ре ла циј-
ска те о ри ја не ми нов но је упу ћи ва ла ком па ра ти сте на чи тав низ по-
боч них ди сци пли на, као што су фи ло зо фи ја, пси хо ло ги ја, ети ка, 
есте ти ка, со ци о ло ги ја, кул ту ро ло ги ја, ки бер не ти ка. На за дат ке 
Епо хе мо гао је да од го во ри са мо онај ана ли ти чар ко ји је по сво јој 
во ка ци ји, обра зо ва њу, зна њу, уме њу и ин те ре со ва њу био по ли гло та, 

еко но ми сти, Лав Тол стој о ра ту ду бље не го исто ри ча ри и пи сци стра те ги ја и 
так ти ка во је ва ња (...). Та мо где мо рал и по ли ти ка не опра шта ју, умет ност ре чи 
оправ да ва и чак ве ли ча: оли че но је то у Ти хом До ну” (120).

7 Књи га Ком па ра тив ни квар тет је по све ће на Д. Жив ко ви ћу по во дом сто-
го ди шњи це ро ђе ња (1914–2014). Сва ка од за сту пље них сту ди ја за по че та је при-
ме ре ним епи гра фом као де лом ре то ри ке на сло ва, ме ђу на сло ва и основ них пре-
ми са тек ста ко ји по том слêди. Пр ви је узет из де ла О. де Бал за ка (19), дру ги из 
де ла Ф. де Бри не тје ра (45), тре ћи из де ла Х. Хе сеа (79), а че твр ти из де ла Л. Н. 
Тол сто ја (111). На ма се пак чи ни да би из над сва че ти ри ком па ра ти стич ка опу са 
мо гла би ти угра ви ра на, као у ка мен уре за на, фи ло зоф ска и по ет ска апоф тег ма 
Иси до ре Се ку лић: „Сви ре зул та ти су смрт ни, са мо је про бле ма ти ка веч на.” 
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по ли граф или по ли хи стор. Је дан од њих, пр ви у ни зу, био је про-
фе сор Ми о драг Ибро вац ко ји је у „јед ној лич но сти об је ди нио ан-
то ло ги ча ра, би бли о гра фа, ен ци кло пе ди сту, есе ји сту, есте ти ча ра, 
кри ти ча ра, пре во ди о ца, уред ни ка”, ка ко пи ше ау тор књи ге (11).

На сто је ћи да Ибров чев пор трет осве тли са што ви ше „та ча ка 
гле ди шта” (В. Б. Шклов ски би ре као „боч них осве тље ња”), Ра до-
вић је Ибров че ву по ли гра фи ју углав ном свео на три уже обла сти 
на у ке о књи жев но сти – Ибро вац као нај у глед ни ји ро ма ни ста, Ибро-
вац као књи жев ни кри ти чар и Ибро вац као ком па ра ти ста и исто-
ри чар, упра во тим ре до сле дом, јер и ре до след пред ста вља јед ну 
од ком по не на та вред но ва ња и пре вред но ва ња. Упра во сто га, Ра до-
вић у пр ви план ис ти че она де ла ко ја су ре пре зен та тив на за ау то ра 
и на у ку ко јој при па да. Ре пре зен та тив ну три ја ду у овом слу ча ју 
чи не књи ге одав но по зна те и при зна те у ме ђу на род ној на уч ној 
јав но сти: José Ma ria de He re dia: Sa vie, son ou vre: les so u cer ces des 
Trop hes (Pa ris 1923), Клод Фо ри јел и европ ска суд би на грч ких и срп-
ских на род них пе са ма (Pa ris 1966) и Ан то ло ги ја ју го сло вен ске по е-
зи је XIX и XX ве ка, на фран цу ском је зи ку (Pa ris 1935, 392), у са рад-
њи са Сав ком Ибро вац. При то ме Ра до вић не ис пу шта из ви да ни 
дру га Ибров че ва де ла, ко ја чи не дра го це ну ни ску мај стор ски пи-
са них есе ја као нај при клад ни је књи жев но на уч не вр сте, са свим 
при ме ре не ства ра лач кој при ро ди есе ји сте. Ту пре све га ми сли мо 
на при ло ге ко ји су по све ће ни: Рон са ру, Кор не ју, Па ска лу, Ла бри је ру, 
Вол те ру, В. Игоу, Ба ре су, Мо па са ну, П. Ло ти ју, Т. Го тјеу, Е. Ре на ну, 
А. де Ви њи ју и ни зу дру гих.

У пор тре ту еру ди те М. Ибров ца и у пор тре ти за ци ји оста лих 
ком па ра ти ста (Жив ко ви ћа, Кон стан ти но ви ћа и Не дељ ко ви ћа) Ра-
до вић пре те жно не гу је ме тод афир ма тив не кри ти ке, све сно и вољ но 
од у ста ју ћи од по ле мич ких ме ста ко ја би зах те ва ла до пун ску рас пра-
ву. Ра до ви ћев пр вен стве ни циљ је био да се ба ви про ве ре ним на уч-
ним вред но сти ма, да си сте ма ти зу је соп стве на ми шље ња и су до ве 
и да на тај на чин до при не се но вом и пот пу ни јем ви ђе њу пор тре та, 
а да исто вре ме но об ја сни и на чин на ко ји су по ме ну те вред но сти 
сте кле не по де ље не сим па ти је са вре ме ни ка и след бе ни ка, пре ци зни-
је ре че но – сим па ти је уских спе ци ја ли ста, али и ши ро ког сло ја чи-
та ла ца.8

8 Зна чај не су по хва ле ко је Ибров цу упу ћу је Жан Го ми је из Стра збу ра по-
во дом књи ге о Кло ду Фо ри је лу, као и ита ли јан ски ком па ра ти ста Ђо ва ни Ма вер. 
Пр ви од њих пи ше: „Ова књи га би оча ра ла и на шег ста рог учи те ља Лан со на и 
чи ни нај ве ћу част ју го сло вен ској на у ци, а ва ма пре свих, ко ји сте је дан од ње них 
еми нент них пред став ни ка” (27), док дру ги истим по во дом по ру чу је: „Знао сам да 
пи ше те књи гу о Фо ри је лу, али ни из да ле ка ни је сам мо гао да за ми слим дје ло у 
ко је му, око цен трал не лич но сти, има то ли ко по зна тих и не по зна тих ли ца, но вих 
по да та ка, те о рет ских и прак тич ких про бле ма – као у ово ме Cla u de Fa u riel” (28). 
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Већ по бро ја ним књи га ма ва ља ло би при дру жи ти и Ибров че-
ве сту ди је – Ер нест Ре нан (Бе о град 1930) и Фран цу ски сим бо ли зам 
и Емил Вер ха рен (Бе о град 1972). За све њих за јед но кри ти ча ри су 
иза бра ли ла ска ву син таг му – „рас ко шна го зба еру ди ци је”. Број не 
по твр де са оп ште них ми шље ња ра до зна ли чи та лац мо же про на ћи 
у из бо ру На уч на кри ти ка ком па ра ти стич ког сме ра (Но ви Сад 
– Бе о град 1983), ко ји су при ре ди ли Сло бо дан ка Пе ко вић и Све тла-
на Слап шак.9 По след ња за па жа ња Ра до вић је по све тио Ибров че вом 
лек си ко граф ском ту ма че њу ме ђу соб них од но са фран цу ске и срп-
ске књи жев но сти. Ру ко во ђен опре де ље њи ма П. ван Ти ге ма и Ф. 
Бал ден спер жеа, Ибро вац зна лач ки пи ше о на ве де ном од но су у за-
па же ном при ло гу: „Фран цу ско-ју го сло вен ски од но си” (Ен ци кло-
пе ди ја Ју го сла ви је, 3, 360–386). О це ло куп ном Ибр ов че вом до при-
но су ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма пи сао је с ре спек том Зо ран 
Кон стан ти но вић у књи зи Ком па ра тив но ви ђе ње срп ске књи жев-
но сти (Но ви Сад 1993) и Пре драг Па ла ве стра у пр вом то му Исто-
ри је срп ске књи жев не кри ти ке: 1768–2007. (Но ви Сад 2008), чи ме 
се у пот пу но сти за о кру жу је пор трет зна ме ни тог ком па ра ти сте. 
Осим фран цу ске и срп ске, Ибро вац је ве о ма до при нео и афир ма-
ци ји не мач ке, грч ке, бу гар ске и че шке књи жев но сти. 

Већ на сло вом дру ге сту ди је у књи зи „Ти по ло шко-мор фо ло шка 
ком па ра ти ви сти ка Дра ги ше Жив ко ви ћа” Ра до вић нај пре ука зу је на 
ин тер ак ци ју при ло га по све ће них ти по ло ги ји (се ман ти ци или се ми-
о ло ги ји) и мор фо ло ги ји књи жев ног де ла, а не по сред но по том и на 
три нај че шће сре та не обла сти ко ји ма се Жив ко вић ба вио ду ги низ 
го ди на. Ра ди се о по зна том трој ству (tri vi um li te ra rae): те о ри ји књи-
жев но сти, књи жев ној кри ти ци и књи жев ној исто ри ји, при че му је 
на гла шен про цес ме ђу соб не ини ци ја ци је. Основ на опре де ље ња ком-
па ра ти сте пре у зи ма на су из књи га ко је су му слу жи ле као узо ри: La 
ro man ti sme dans la littéra tu re eu ro pen ne (Pa ris 1948) По ла ван Ти ге ма 
и Те о рия сти ха (Ле нин град 1975) Вик то ра Мак си мо ви ча Жир мун-
ског, ко ји јед но гла сно твр де да су „књи жев ни прав ци еми нент но 
ме ђу на род не по ја ве”, те упра во сто га у сво јим из у ча ва њи ма пр вен-
ство да ју ком па ра ти сти ци. У том по гле ду вео ма су ва жна Жив ко ви-
ће ва ис тра жи ва ња ба ро ка, сен ти мен та ли зма и про све ти тељ ства, док 
се ис тра жи ва ње ре а ли зма на шло у сен ци обим них ис тра жи ва ња о 
ро ман ти зму (за јед но са М. Ј. Лот ма ном, Жив ко вић по сма тра ре а ли-
зам као „дез ин те гра ци ју стил ских ка но на”). Ка да је у пи та њу пе рио-

9 Гру пи ре пре зен та тив них Ибров че вих ра до ва при па да ју и они до ко јих 
је ау то ру на ро чи то ста ло: „Ко пи тар и Евро па”, сту ди ја о Оги сту До зо ну (1953) 
и „Вук и Фран цу зи”. Ко ли ко је Ибро вац ства ра лач ки ве зан за Ву ка и Ко пи та ра 
у нај бо љем све тлу по ка зу је по све та књи зи о К. Фо ри је лу: „Alamémo i re de de ux 
frè res yugo sla ve; Vuk et Ko pi tar”. 
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ди за ци ја ХХ ве ка, Жив ко вић пру жа от пор Ве ле ко вом на сто ја њу да 
по ло ви ном ве ка ра ди кал но „ре фор ми ше ком па ра ти сти ку”, јер се 
ра ди ло о „кри зи ком па ра тив не књи жев но сти”. Ова кво ста но ви ште, 
ме ђу тим, ни је укла па ло у Жив ко ви ће ву ства ра лач ку ви зи ју, због 
ап со лут ног по уз да ња у трај ност ди сци пли на ко ји ма се ба вио.10

Пе чат це ло куп ном Жив ко ви ће вом ком па ра ти стич ком опу су 
да је по зна то ше сток њиж је Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти 
(Бе о град 1970, 1977, 1982, 1994), по ред ни за по је ди нач но об ја вље-
них књи га: Од Ву ка до Ан дри ћа (Бе о град 1965), Те о ри ја књи жев-
но сти, ко ја је, до пу ње на у но вим из да њи ма, има ла пре ко 30 из да-
ња у пе ри о ду од 1958. до 1994. го ди не, По че ци срп ске књи жев не 
кри ти ке 1817–1860 (Бе о град 1957) и Ри там и пе снич ки до жи вљај 
(Са ра је во 1962). На по чет ку на уч не ка ри је ре Жив ко вић се афир ми-
сао као књи жев ни те о ре ти чар („Те о ре ти чар књи жев но сти је био 
по оп штем при зна њу и ува жа ва њу, али се те о риј ском хи пер тр о фи-
јом ни је ба вио”, за пи су је Ра до вић). Ка ко се вре ме ном вид но ме њао 
од нос про дук ци о ног и ре цеп тив ног мо де ла, то су се у од го ва ра ју ћој 
ме ри ме ња ли и Жив ко ви ће ви ства ра лач ки про се деи и ње го ва ства-
ра лач ка ви зи ја. Сто га се он вре ме ном све ви ше афир ми ше као исто-
ри чар књи жев но сти и ком па ра ти ста, су прот ста вља ју ћи се це ло куп-
ним ства ра лач ким по тен ци ја лом „те о ре ти за ци ји све сти”, про це су 
ко ји је у раз ли чи тим пе ри о ди ма до ми ни рао фе но ме но ло ги јом, фор-
ма ли змом, струк ту ра ли змом и, на ро чи то, по е ти ком пост мо дер ни зма.

Ра до вић је, ипак, уо чио из ве сну ана хро ност Жив ко ви ће вих 
ана ли тич ких по сту па ка, па тим по во дом за кљу чу је: „Као на уч ник 
ста рин ског ко ва, проф. Жив ко вић је ви ше во лео да се ба ви по зи тив-
ним мо гућ но сти ма тра ди ци о нал не па ра диг ме не го да про бле ма ти-
зу је по сто је ћи апа рат. Био је то и ре зул тат ње го ве по зи тив не ве ре 
у вла да ју ћу па ра диг му на у ке о књи жев но сти”, да би у про ду жет ку 
кон ста то вао: „У скла ду са тим, ви ше је во лео да не у мор но ис тра-
жу је не го да спе ку ла тив но про бле ма ти зу је. И ина че, био је чо век 
по зи тив не на стро је но сти и кон струк тив ног стре мље ња” (50). Ова-
квим ми шље њи ма и су до ви ма Ра до вић се ја вља као про фе си о нал ни 
на след ник, али и као све док, уче сник и ин тер пре та тор ду хов них 
по кре та чи ји је уче сник и сâм био (на ро чи то ка да се ра ди о су че-
ље но сти евро цен трич но сти и ет но цен трич но сти, на при мер).11 

10 О Жив ко ви ћу су сво је вре ме но пи са ли: С. Слап шак (1986), Д. Ива нић 
(1994), К. Ма риц ки Га ђан ски (1995), П. Про тић (1995), З. Кон стан ти но вић (1991), 
С. Пе ко вић (1986), З. Шкреб (1988), М. Со лар, Ж. Жив ко вић и дру ги. Ме ђу кри-
ти ча ри ма вла да оп шта са гла сност о Жив ко ви ће вом до при но су раз во ју књи жев не 
и на уч не ми сли, што ни је та ко чест слу чај у срп ској и ју го сло вен ској књи жев-
но кри тич кој прак си (уко ли ко кри ти ку ту ма чи мо као ком по зит ни по јам). 

11 И овом при ли ком Ра до вић се по зи ва на ау то ри те те на уч ни ка о ко ји ма 
пи ше. Ово га пу та је иза брао З. Кон стан ти но ви ћа и ње го ву књи гу То ко ви мо дер не 
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У већ пре по зна тљи вом ма ни ру, а у же љи да ела бо ри ра ну те-
ма ти ку и мо ти ви ку ис цр пи у што ве ћој ме ри, Ра до вић исто вре ме-
но про у ча ва и те о риј ску и при ме ње ну ра ван, на сто је ћи да се ба ви 
су штин ски ва жним пи та њи ма ко ја са ма по се би на ме ћу оп шта, 
ком па ра тив на и по себ на есте ти ка. У ту свр ху он ће нај пре па жњу 
по све ти ти на уч ним ра до ви ма: „Сим бол про ме теј ства у по е зи ји 
Ђу ре Јак ши ћа” (1971), „Од је ци Ноћ них ми сли Едвар да Јан га код 
Сте ри је у срп ској по е зи ји пр ве по ло ви не XIX ве ка” (1955), „Од је ци 
сен ти мен та ли зма у срп ској књи жев но сти XVI II и пр вој по ло ви ни 
XIX ве ка” (1966), „Сте ри ја и Ко це бу”, „Ла за Ко стић и Бај рон”, 
„Сте ри ја –Гот ше д–Ле синг”, „Ла за Ла за ре вић и Хај зе о ва те о ри ја 
о со ко лу” (1970), за тим при ло зи ма по све ће ним про у ча ва њу ши ле-
ров ске и хер де ров ске кон цеп ци је, го го љев ско-хај не ов ске но ве ли-
сти ке и сл. 

Нај ви ше при ло га по све ће но је би нар ној опо зи ци ји: Ј. Ј. Змај 
– Л. Ко стић, по том стил ској фор ма ци ји би де р ма јер у срп ској књи-
жев но сти итд. Те ма ти за ци јом ви ше при ло га о истом пред ме ту 
ела бо ра ци је на ста ла је мо за ич на мо но гра фи ја Ла за Ко стић – пе-
сник ХХ ве ка, ко ја пред ста вља ви ше стра но за ни мљи во ана ли тич ко 
де ло. На кра ју, ни је на од мет спо ме ну ти Ра до ви ће ву кон ста та ци ју 
да Жив ко ви ћев стил и је зик пред ста вља ју вред ност са ме по се би 
и да их ка рак те ри шу три ства ра лач ка на че ла: на че ло је дин ства, 
на че ло про гре си је и на че ло рав но прав но сти. На то не по сред но ука-
зу је Ду шан Ива нић у из бо ру Срп ска књи жев ност у европ ском окви-
ру, са ста вље ном од 21 при ло га (Бе о град 2004). Њи ме је по твр ђе но 
Ра до ви ће во ми шље ње да се Жив ко вић ба вио „ви со ким вред но сти-
ма” и у умет но сти и у на у ци. 

Сту ди ју „Зо ран Кон стан ти но вић – глас и фе но мен” Ра до вић 
је пи сао са ана ли тич ким за но сом, јер му је овај опус ну дио оби ље 
ра зно вр сне те ма ти ке и мо ти ви ке, као и раз ли чи те ме то до ло шке 
при сту пе, од хро но ло шког до ти по ло шког. Исто вре ме но му је омо-
гу ћа вао про ши ри ва ње рас пра ве на низ по боч них ме ан да ра и асо-
ци ја ци ја ко ји ма је на сто јао да оправ да ла ска ви епи тет „пре ко ра чи-
те ља гра ни ца”. На са мом по чет ку та кво за до вољ ство про на шао је 
ана ли зи ра ју ћи док тор ску ди сер та ци ју De utsche Re i se Beschre i bun gen 
über Ser bien und Mon te ne gro (1960), ра ђе ну под мен тор ством по-

срп ске књи жев но сти (Но ви Сад 1994). У при ло гу „Од сен ти мен та ли зма ка би-
дер ма је ру. Не ки ви до ви срп ске про зе XIX ве ка”, ау тор пи ше: „Дра ги ша Жив ко вић 
је за пра во су ми рао сво је ви ђе ње раз вој ног про це са срп ске књи жев но сти у пр вој 
по ло ви ни XIX ве ка, про бле ма ко јим је пре вас ход но за о ку пљен и, ка ко се ви ди 
из на сло ва, по но во по твр дио сво је опре де ље ње, екс пли цит но из не то у не ко ли ко 
ње го вих ра до ва, а им пли цит но при сут но у це ло куп ном ње го вом ис тра жи вач ком 
при сту пу, да и у на шој књи жев но сти по сто ји стил ска епо ха би дер ма је ра као пост-
ро ман ти чар ски по сту пак, ко ји се у нас, ме ђу тим, по ја вио пре ро ман ти зма” (55). 
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зна тог гер ма ни сте Пе ра Сли јеп че ви ћа. За ни мљи во је Ра до ви ће во 
ус пут но за па жа ње да је Сли јеп че вић сво јим ра до ви ма прет хо дио 
Ја у со вој те о ри ји ре цеп ци је, од но сно да се Кон стан ти но вић од по-
чет ка на уч ног ра да упу тио ста зом ко ја во ди ка бу ду ћој има го ло-
шкој фа зи ком па ра ти сти ке, о че му све до чи ње гов ка сни ји рад „Од 
има го ло ги је до ис тра жи ва ња мен та ли те та. О јед ном зна чај ном 
кре та њу у са вре ме ној ме то до ло шкој ми сли” (Умјет ност ри је чи, 
2/1986, 137–142).12 

Са ка квом па жњом Ра до вић ана ли зи ра по је ди но сти и по ве зу-
је их у це ли ну по ка зу ју са зна ња да је ју го сло вен ска ком па ра ти сти-
ка у Кон стан ти но ви ћу до би ла „по све ће ног на уч ни ка”, ства ра о ца, 
пре га о ца и ми сли о ца ко ји је ову ду хов ну ди сци пли ну „уз нео до 
европ ских ви си на и свет ских ши ри на” и ко ја због оби ља по стиг-
ну ћа и ла ко про вер љи вих на уч них вред но сти за слу жу је да се о овом 
на уч ни ку на пи ше мо но гра фи ја а не сту ди ја. До бро упо знат са гло-
бал ним опре де ље њи ма Ду ха епо хе, Ра до вић већ на по чет ку сту ди је 
твр ди ка ко је Кон стан ти но вић „по фор ма ци ји био и остао гер ма-
ни ста, по во ка ци ји по стао ком па ра ти ста”. Као по твр ду та квом ми-
шље њу он ци ти ра про фе со ро во рет ко сре та но и ис по вед но ин то ни-
ра но све до че ње, ко је је ви ше стра но ин ди ка тив но: „Гер ма ни сти ку 
сам увек осе ћао као стру ку огра ни че них ви ди ка, и то ме је он да 
до ве ло до ком па ра ти сти ке.” Не пре кид на те жња ка про ду бљи ва њу 
и про ши ри ва њу зна ња и уме ња омо гу ћи ла је ком па ра ти сти на ста-
ја ње ре ла тив но ве ли ког бро ја син те за, јер је по ми шље њу пр вих 
ком па ра ти ста – „ком па ра ти сти ка син те тич ка на у ка, а не ана ли-
тич ка”.13 Сâм Ра до вић на пра вио је ис ко ра чај сма тра ју ћи да ком па-
ра ти сти ка у Кон стан ти но ви ће вом слу ча ју „по ста је не ка вр ста кул-
ту ро ло ги је”.

12 По ве зи ва ње де та ља „би о гра фи је вре ме на”, „би о гра фи је де ла” и „би о-
гра фи је пи сца” по ка зу је на илу стра ти ван на чин пре вод Ан дри ће ве док тор ске 
ди сер та ци је „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви не” 
(Ба ња Лу ка 1995). Ра до вић твр ди да је „пре во ди лац З. Кон стан ти но вић при сту-
пио овом по слу под се ћа ју ћи се да је го ди не уче ња у мла до сти про вео у Гра цу, 
где је те мељ но овла дао ау стриј ском ва ри јан том не мач ког је зи ка” (82), гра ду у 
ко ме је Ан дрић од бра нио док то рат 1924. го ди не. 

13 Као из вор би о граф ских по да та ка Ра до вић по ми ње при лог Мар ти на 
Цек сла „Кон стан ти но вић у раз го во ру. Књи жев ност –На у ка –Дру штво –По ли ти-
ка”, об ја вљен у но во сад ским По љи ма (бр. 468, мар т–а прил, 2011, 41–90), а као 
из вор би бли о граф ских по да та ка из бор По ла зи шта (Но ви Сад 2000, 403), ко ји 
су са ста ви ли: З. Жа ле тић, С. Гру ба чић и С. Бо го са вље вић. Кон стан ти но ви ћу је 
по све ћен збор ник ра до ва Ме то до ло шка ми сао у пре се ку: са да шњи тре ну так 
на у ке о књи жев но сти (Бе о град 1990). У ње му су об ја вље ни при ло зи Р. Ве ле ка, 
Ј. М. Лот ма на, У. Ека, Х. Р. Ја у са, Ц. То до ро ва, Ж. Де ри де и дру гих.

За ни мљи во је спо ме ну ти књи гу Ei ne Li te ra tur geschic hte des Mit te le u ro pas 
(2003), ко ју је Кон стан ти но вић на пи сао у са рад њи са Фри друн Ру нер, као и ње гов 
пре вод по зна те Кај зе ро ве књи ге Је зич ко умет нич ко де ло (Бе о град 1973). 
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Ра до ви ће ва ана ли за Кон стан ти но ви ће вих де ла за слу жу је по-
себ ну па жњу, бу ду ћи да он за јед но са ана ли зи ра ним де лом пре ла зи 
по нов но чи тав ево лу тив ни пут раз во ја. Јед на од та квих књи га је 
не ве ли ког оби ма – De utsche-ser bische Be geg nu gen (Ber lin 1977), 
не пре ве де на до да нас на срп ски је зик. Дру ги део ком по зи ци о ног 
пр сте на са њом чи ни по след њи зна чај ни Кон стан ти но ви ћев рад 
– „Ли те рар но де ло и на ци о нал ни мен та ли те ти” (Бе о град 2006), у 
ко ме ау тор по ка зу је пре ђе ни пут – од тра ди ци о нал но књи жев но-
и сто риј ске ег зе ге зе, пре ко фе но ме но ло ги је и ком па ра ти сти ке, до 
за ла га ња за на ци о нал не мен та ли те те. Мно штвом при ме ра Ра до вић 
по ка зу је при род ну и ло гич ку по ве за ност на ци о нал не и над на цио-
нал не књи жев но сти и на у ке (ви де ти ње го во ин те ре со ва ње за про-
це се тран зи ци је у ма лим бал кан ским др жа ва ма, на при мер). Упра во 
на ту осо бе ност ње го вог на уч ног дис кур са ми слио је П. Па ла ве стра 
ка да је у Исто ри ји срп ске књи жев не кри ти ке су ми рао Кон стан-
ти но ви ће ва ис тра жи вач ка до стиг ну ћа на сле де ћи на чин: „Ти ме је 
отво ре но још јед но по ље мо дер них на уч них и кри тич ких из у ча-
ва ња у окви ри ма ин тер ди сци пли нар них си сте ма књи жев не фе но-
ме но ло ги је, ком па ра ти(ви)сти ке, ин тер тек сту ал но сти и те о ри је 
ре цеп ци је” (том II, 683). Па ла ве стра, из ме ђу оста лог, сма тра да је 
Кон стан ти но вић је дан од рет ких срп ских ком па ра ти ста ко ји по-
се ду је у све му из гра ђен ана ли тич ки си стем. 

На са мом кра ју сту ди је ау тор се по за ба вио ана ли зом књи ге 
Ver gle ic hen der Li te ra tur wis sen schaft. Best and sa uf nah me und Au sblic ke 
(Bern-Frank furt a. M. – New York 1988). У њој Кон стан ти но вић, по 
Ра до ви ће вом ми шље њу, са оп шта ва „ве ро ват но нај пот пу ни ји сни-
мак пре се ка те о риј ске ми сли у обла сти ком па ра ти сти ке у све ту. 
По ја ви ће се го то во исто вре ме но с још јед ним уво дом у упо ред но 
про у ча ва ње фран цу ског ком па ра ти сте Ива Ше вре ла”. Ра до вић 
ми сли на књи гу La littéra tu re com parée (Pa ris 1989), ко ја у по ре ђе њу 
са Кон стан ти но ви ће вом за о ста је у три обла сти по ре ђе ња: ши ри ни 
об у хва та, оп штој оба ве ште но сти о ела бо ри ра ном пред ме ту и са-
вре ме ној пер спек ти ви. Исто ми шље ње са оп штио је и Дра ган Не-
дељ ко вић у књи зи Спа са ва ње ду ше: „Зо ран Кон стан ти но вић је у 
ве ли ком све ту био до сто јан пред став ник сво га на ро да, а у на шој 
сре ди ни оли че ње оних ду хов них и мо рал них вред но сти ко ји ма се 
ди чи људ ски род” (175–168). 

Че твр та сту ди ја, „Ком па ра тив не ети де Дра га на Не дељ ко ви ћа”, 
као фи на ле књи ге Ком па ра тив ни квар тет, пру жа та ко ђе оби ље 
гра ђе за ана ли зу, ин тер пре та ци ју и син те зу и у ло кал ним и у ин-
тер на ци о нал ним окви ри ма по сма тра но. Као ро ма ни ста, сла ви ста, 
гер ма ни ста и ком па ра ти ста, Не дељ ко вић је пре у зео по зна ту Ан дри-
ће ву фи ло зоф ску апоф тег му – „тре ба опе ри са ти са мо су шти на ма”, 
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не знат но је пре фор му ли сав ши као – „тре ба опе ри са ти са мо чи ње-
ни ца ма”. Са мо се чи ње ни ца ма и чи ње нич но шћу мо же до спе ти до 
би ло ко је исти не, ка ко је не дав но твр дио фран цу ски фи ло зоф Ален 
Ба дју. Да би се то по сти гло мо ра се нај пре про на ћи ме тод ко ји на-
уч ном пре га о цу га ран ту је објек тив ност као ме ру ег закт но сти и као 
„про фе си о нал ну де фор ма ци ју”, ка ко ка же Не дељ ко вић. При то ме 
је он све стан дис тан це ко ја по сто ји из ме ђу иде ал них ци ље ва и ме-
то да њи хо вог оте ло тво ре ња, јер се мо ра пре ко ра чи ти у том про це су 
чи тав низ огра ни че ња по ме ну те ди сци пли не и по ну ди ти оби ље 
но вих от кри ћа и одр жи вих прет по став ки. 

Као по сред ник из ме ђу фран цу ске и ру ске ком па ра ти стич ке 
шко ле, Не дељ ко вић је ко ри стио бо гат ство са зна ња и ра зно вр сност 
уме ћа ин тер пре та ци је ко ја је сти цао у стал ном кон так ту са де ли-
ма П. ван Ти ге ма, Р. Ве ле ка, Р. Ескар пи ја, Ж. Го ми јеа, П. Ба ке, као 
и ру ске шко ле – Жир мун ског, Алек се је ва, Ли ха чо ва, а ка сни је и 
Аве рин це ва. Том спи ску „кон такт них ве за” тре ба ло би нај пре до-
да ти тра ди ци о нал не фран цу ске кри ти ча ре (Лан со на и Ти бо деа), као 
и пред став ни ке „но ве фран цу ске кри ти ке” (Ду бров ског, Пу леа, 
Ру сеа, Ба шла ра). Нај леп ши вид про дук ти ви те та Ра до вић ви ди у 
не ве ли ком ни зу при ло га у ко ји ма Не дељ ко вић ко ри сти ре зул та те 
обе на ци о нал не кри тич ке шко ле. Та ко се мо гло де си ти да Гор ког 
ту ма чи уз по моћ ме то да Г. Ба шла ра, а Шо ло хо ва уз по моћ ме то да 
Р. Бар та (118). Есте тич ки плу ра ли зам по ка зан је нај по зна ти јим књи-
га ма, као што су: Ро мен Ро лан и Ште фан Цвајг (док тор ска ди сер та-
ци ја, Pa ris 1970), Уни вер зал не по ру ке ру ске књи жев но сти XIX ве ка 
(Но ви Сад 1973) и Ве ли ко до ба ру ске књи жев но сти (Бе о град 2011).14

У ред ре пре зен та тив них при ло га убро ји ли би смо оне ко ји су 
по све ће ни Го го љу, Тур ге ње ву, Тол сто ју, Че хо ву и Шо ло хо ву, при 
че му цен трал на фи гу ра и да ље оста је Л. Н. Тол стој, а Не дељ ко вић 
се по ка зу је као је дан од ве о ма по зна тих „тол сто је ва ца”. Ком па ра-
ти ста ни јед ног тре нут ка не сум ња у „из у зет ну моћ књи жев но сти”, 
од но сно над моћ књи жев не умет но сти над фи ло зо фи јом и на у ком, 
ка ко је сво је вре ме но твр дио Жак Де ри да. Оста је да за кљу чи мо ка ко 
су Не дељ ко ви ће ви при ло зи о Го го љу, Тол сто ју и Шо ло хо ву пре по-

14 Вред не по ме на су и дру ге књи ге исто га ау то ра: О Ти хом До ну М. Шо-
ло хо ва (Са ра је во 1967, Ру ма 2002), Моћ и не моћ књи жев но сти (Но ви Сад 2002), 
Ка обе ћа ној зе мљи – оглед о има ги на ци ји ру ских пе сни ка XIX ве ка (Бе о град 1974), 
Го го ље ве Мр тве ду ше (Вр њач ка Ба ња 1974) и Де сан ка Мак си мо вић – пе сник 
на ше суд би не (Сом бор 1974). По се бан те мат ски круг чи ни ме мо ар ска три ло ги ја: 
Из да ле ка све тлост (Бе о град 1996, 2002), Све тлост из бли за (Бе о град 2001) и 
Из ду би не све тло сти – у пре двор ју смр ти (Бе о град 2003) и де се так књи га, чла-
на ка, бе се да и раз го во ра, об ја вљи ва них у пе ри о ду од 1990. до да нас. Упут но је 
ви де ти и збор ник ра до ва Li ber ami co rum de Dra gan Ne delj ko vić (Бе о град 1993), 
ко ји је при ре дио Ми ро љуб Јо ко вић. 
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зна тљи ви у оби љу де ла срод не про ве ни јен ци је, јер но се „лич ни пе чат 
ау то ра”, ка ко је твр дио С. Ви на вер. Апо ло ги ја ства ра лач ком чи ну 
слу жи као про тив те жа оп штем пе си ми стич ком и аг но сти стич ком 
по гле ду на свет. У Не дељ ко ви ће вом на чи ну ми шље ња не ма ме ста 
за опа да ње и про па да ње ау тен тич них умет нич ких и на уч них вред-
но сти.

По слу жи мо се при ме ром. Две де це ни је пре не го што су про-
на ђе ни ру ко пи си пр ва два то ма Ти хог До на („чер но ви ки” и „чи сто-
ви ки”, пре ко 800 стра ни ца), пи са ног пи шче вом ру ком и пре пи си-
ва ног ру ка ма ње го вих нај бли жих уку ћа на, Не дељ ко вић се, во ђен 
ко ли ко ис тра жи ва њи ма то ли ко и ин ту и ци јом, енер гич но су прот-
ста вио ми шље њу А. Сол же њи ци на и И. Н. Ме две де ве То ма шев ска-
је, јед ног од во де ћих ан ти шо ло хо во ло га, бра не ћи Шо ло хо ва као 
из у зет но да ро ви тог пи сца. За јед но са по зна тим шо ло хо во ло гом В. 
Пе те ли ном, он су ге ри ра са вре ме ни ци ма но тор ну исти ну – да то 
де ло от кри ва „ег зи стен ци јал не ду би не”, да до но си но ве „естет ске 
су шти не” и да чи та о цу при ка зу је истин ску „пул са ци ју жи во та”. 
На тај на чин он је осве тлио три основ не па ра диг мат ске осе ове ван-
се риј ске, ру ске, европ ске и свет ске епо пе је ХХ ве ка.15 

У већ пре по зна тљи вом ма ни ру Ра до вић на кра ју сту ди је ука-
зу је на по сте пе ни раст Не дељ ко ви ће вих ана ли тич ких спо соб но сти, 
на во де ћи као при мер нај но ви ју би нар ну опо зи ци ју: Тол стој–До сто-
јев ски. Не дељ ко вић не од у ста је од те о ри ја ко је је ко ри стио (Лу ка-
че ве те о ри је ре а ли зма, на при мер) или естет ских ка те го ри ја по пут 
ли те рар но сти, јер у њој пре по зна је јед ну од уни вер зал них вред-
но сти умет нич ког де ла. Ра до вић ука зу је и на ана ли ти ча ре ву спо-
соб ност да су че ли крај ње за о штре на опре де ље ња, бу ду ћи да се 
Не дељ ко вић не опре де љу је за „за пад њач ки ху ма ни зам ка то лич-
ко-про те стант ског ти па, већ хри шћан ски ди ви ни зам и ду хов ни 
тра ги зам”. У свом вре ме ну и ду го по том, Тол стој је при зна ван за 
„ду хов ног во ђу и учи те ља” а До сто јев ски за „учи те ља и му чи те ља”. 
По у чен соп стве ним и ра зно вр сним ис ку стви ма и са зна њи ма, Не дељ-
ко вић тим по во дом за кљу чу је: „До сто јев ски се не мо же сту ди ра ти 
без му ка и су за. Ње га мо же успе шно про сту ди ра ти са мо чо век ко ји 
се искре но и све срд но му чи ње го вом глав ном му ком: ре ша ва њем 

15 У књи зи Не дељ ко вић на во ди низ књи га об ја вље них на ру ском: В. Пе те-
ли на (1965), Л. Ле жњо ва (1958), Л. Ја ки мен ка (1958), М. Сој фе ра (1966) и срп ско-
хр ват ском је зи ку: М. Ви три сал Му лић (1966), по је ди не огле де и сту ди је М. 
Ба бо ви ћа (1954, 1957, 1966), Н. Ку сту ри це (1964), В. Ву ле ти ћа (1965), М. Јо ва-
но ви ћа (1965), А. Фла ке ра (1965), Р. Ла ли ћа (1959) и В. Фи ли по ви ћа (1966). Ком-
па ра ци јом при по ве дач ке про зе Фјо до ра Д. Кр ју ко ва – Ко зач ки мо ти ви (1907) и 
При по вет ке (1910) – са Ти хим До ном, ау тор по ка зу је да не по сто је ни ка кви па ра-
ле ли зми, од но сно ни ка кве је зич ке, стил ске, те мат ске, мо тив ске и тех нич ке срод-
но сти ме ђу њи ма, те да је Ти хи Дон у све му ау тен тич но књи жев но де ло. 
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веч них про бле ма” (131). Сто га ни ма ло не чу ди Ра до ви ћев за кљу чак 
да је Не дељ ко вић је дан од ви ђе ни јих „еру дит ских ком па ра ти ста”.

*

При ме ни мо ли стро ге књи жев но на уч не кри те ри ју ме на Ра до-
ви ће ву по ште но, за ни мљи во и са стра шћу пи са ну књи гу Ком па ра-
тив ни квар тет, по у зда но мо же мо за кљу чи ти да је она на ста ја ла 
ду ги низ го ди на, да је у по след њој вер зи ји ујед на че но оства ре на, 
али и да је нај ве ћи број ана ли тич ких спо соб но сти ау тор по ка зао 
у сту ди ја ма „Зо ран Кон стан ти но вић – глас и фе но мен” (75–103) и 
„Ти по ло шко-мор фо ло шка ком па ра ти ви сти ка Дра ги ше Жив ко ви-
ћа” (41–74), упра во тим ре до сле дом. Ем бри он дру ге сту ди је нај пре 
је об ја вљен у Збор ни ку Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик (1994), 
а по том је пре штам пан у истом оби му у књи зи Ли је по ли ова са бља 
чи та... (Но ви Сад 2011), ко ја је оста ла не до вољ но ко мен та ри са на 
у са вре ме ној књи жев ној кри ти ци. Кључ за гло бал на Ра до ви ће ва 
на уч на есте тич ка, по е тич ка и ком па ра ти стич ка опре де ље ња пред-
ста вља ју: оглед „Про ви ден ци јал на ла ко ћа чи та ња”, као и збор ник 
Књи жев на ре то ри ка да нас (Бе о град 2008).16 Они се та ко ђе мо гу 
сма тра ти при ме ре ном ши фром ту ма че ња или ма тич ном ће ли јом, 
јер при зи ва ју ћи у по моћ ми шље ње В. Г. Бје лин ског о на дах ну ћу, 
он без ди ле ма за сту па сле де ће ми шље ње: 

За по сред ни штво је по тре бан чи та лац овла шћен да ту ма чи. Код 
ње га са мо чи та ње по ста је по сту пак ин тер пре та тив ног раз у ме ва-
ња, уко ли ко је усме ре но са мо на „ослу шки ва ње де ла” (кур зив Р. В. И.).

Нај но ви јом књи гом Ком па ра тив ни квар тет Ра до вић се по ка-
зао као по у зда ни чи та лац „овла шћен да ту ма чи”.17

16 У збор ни ку су об ја вље ни при ло зи Ц. То до ро ва, Ж. Ди кроа, В. Бу та, Ж. 
Же не та, П. де Ма на, Ж. Бе сје ра, Х. Ми ле ра и Н. Ху си. 

17 Оглед „До ме ти са вре ме не срп ске ком па ра ти сти ке. Ком па ра тив ни квар-
тет” сма тра мо вр стом оду жи ва ња ду га про фе со ри ма М. Ибров цу, Д. Жив ко ви ћу, 
З. Кон стан ти но ви ћу и Д. Не дељ ко ви ћу, као „учи те љи ма енер ги је”. Оглед је исто-
вре ме но на пи сан и као hom ma ge про фе со ру Ми о дра гу Ра до ви ћу као вид за хвал-
но сти за ви ше де це ниј ску са рад њу. Њи ме смо ујед но хте ли да обе ле жи мо и два 
зна чај на ју би ле ја овог ком па ра ти сте – се дам де се то го ди шњи цу ро ђе ња и че тр десет-
пе то го ди шњи цу на уч ног, струч ног и пе да го шког ра да. То ком ра да на ро чи ту 
по моћ нам је пру жи ла Би бли о те ка Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду и ко-
ле ги ни ца Мир ја на Ма рин ко вић, на че му им се ср дач но за хва љу је мо. 




