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За у век је оти шао проф. др Ми о драг Ра до вић (1945–2018). Од
ла зе ћи, он је за со бом оста вио оне ко ји га се се ћа ју, а још и ви ше 
оне ко ји су га чи та ли или ко ји ће га тек чи та ти. Оти шао је је дан 
раз у ђе ни еру ди та, стра сни и истин ски по све ће ник књи жев но сти, 
чо век ко ји је, су о чен са не пре глед ном и ми стич ном сло же но шћу 
књи жев них и пе снич ких до жи вља ја, на сто јао да до ђе до ра ци о
нал ног и ар гу мен то ва ног раз ло га због ко јег на књи жев на де ла и 
ду хов не тво ре ви не ре а гу је мо са то ли ко уну тра шњих по тре са. А 
те уну тра шње по тре се он је ду бо ко и сна жно осе ћао, па је за то и 
ве ро вао да ви ше од све га оста лог тре ба баш те и та кве ква ли те те 
са чу ва ти чак и у ин те лек ту ал ном, уни вер зи тет ском об ли ку ту ма
че ња књи жев но сти. 

О ово ме мо гу да по све до чим и као сту дент ко ји је имао при
ли ке да на све га не ко ли ко ње го вих ча со ва са гле да, до жи ви, па и 
лич но до при не се оној ат мос фе ри уз бру ка ног ин те лек ту ал ног ди
ја ло га ко ју је умео по не кад да за о штри и до не по треб них ал тер
на ти ва, ти па: Тол стој или До сто јев ски? И прем да је по зна ва лац 
књи жев но кри тич ке ми сли мо гао у ова квој по став ци пре по зна ти 
ал тер на ти ву на ко јој је Џорџ Стеј нер из гра дио чи та ву јед ну до
бро по зна ту сту ди ју, ал тер на ти ву о ко јој је још ра ни је го во рио 
Ни ко лај Бер ђа јев, про фе сор Ми о драг Ра до вић се ни је ни на ко ји 
на чин тру дио да ове рас пра ве во ди ка не ка квим по зна тим то ко ви ма 
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и пред ви дљи вим ис хо ди шти ма. Он је, пре све га, же лео да под стак
не сво је сту ден те да ми сле у мно штву раз ли чи тих пра ва ца, иа ко 
је по не кад умео да бу де збу њен нео че ки ва но шћу сми са о них ни ти 
у раз у ме ва њу и ту ма че њу оних де ла ко ја би сам ста вио на чи та
лач ки и ужи ва лач ки сто.

Раз вој ни лук про у ча ва о ца књи жев но сти

И Ра до ви ће во вла сти то де ло ту ма ча књи жев но сти са др жи 
пло до но сну ши ри ну и отво ре ност ка мо гу ћим ал тер на ти ва ма, а 
то се ве о ма ле по мо же са гле да ти и из на чи на на ко ји се по сте пе но 
раз ви јао ње гов опус. У том раз во ју мо же мо пре по зна ти ве о ма спе
ци фич ну и слу чај но сти ма ни ма ло пре пу ште ну ком па ра ти стич ку 
и књи жев но те о риј ску дра ма тур ги ју. У сво јој пр вој књи зи, тј. ма
ги стар ском ра ду По е ти ка сно ва До сто јев ског (1978) Ра до вић се 
пр вен стве но усме рио ка ин тер пре та ци ји јед ног пи шче вог де ла, 
ро ма на Зло чин и ка зна, ма да је, раз у ме се, у ви ду имао и це ли ну 
опу са Фјо до ра Ми хај ло ви ча До сто јев ског. У по ме ну том ро ма ну 
он је из дво јио оне сег мен те ко ји пред ста вља ју за пи се сно ва дво
ји це ју на ка, Рас кољ ни ко ва и Сви дри гај ло ва, а по том је ту ма чио 
зна че ња тих тек сто ва и њи хо ву функ ци ју у це ли ни де ла: ка ко у 
од но су на по ступ ке ка рак те ри за ци је ли ко ва и мо ти ва ци је на ра тив
них то ко ва та ко и њи хо вог све у куп ног зна ча ја за на чи не кон сти
ту и са ња ствар но сти и ње ног раз у ме ва ња у ро ма ну. У овој Ра до
ви ће вој сту ди ји са вр ше но је очи глед но ду бо ко ау то ро во по ве ре ње 
у по ступ ке ту ма че ња и ин тер пре та ци је, те ње го ва скло ност да се 
аван ту ра про у ча ва ња књи жев но сти за др жи у стро гим окви ри ма 
па жљи вог, ана ли тич ког чи та ња јед но га де ла. Ра до вић отво ре но 
при зна је да је основ ни под сти цај за ову сту ди ју сте као на пре да
ва њи ма Ра шка Ди ми три је ви ћа, ко ји се упра во по себ но за др жа вао 
на ту ма че њу Сви дри гај ло вље вих сно ва. 

Уз то, он је сво ју сту ди ју ме то до ло шки раз ви јао као по ку шај 
при ме не пси хо а на ли зе у ту ма че њу књи жев но сти, а сам ука зу је и 
на чи тав низ пси хо а на ли ти ча ра и ту ма ча ко ји су оста ви ли ве ћег 
или ма њег тра га на ње го вом при сту пу. Тај низ за по чи ње Сиг мун
дом Фрој дом, од но сно ње го вим ту ма че њем при по вет ке „Гра ди ва” 
Вил хел ма Јен се на (ту при по вет ку ће Ра до вић пре ве сти на срп ски 
је зик) и ро ма на Бра ћа Ка ра ма зо ви Ф. М. До сто јев ског, по том обу
хва та кре а тив не на ста вља че пси хо а на ли тич ке ми сли или ње не 
кри ти ча ре као што су: Карл Јунг, Ал фред Адлер, Ка рен Хор нај, 
Ерих Фром, Ха ри Велс, да би се за вр шио пси хо а на ли тич ки ори
јен ти са ним ту ма чи ма књи жев но сти или њи хо вим кри ти ча ри ма и 
про дук тив ним на ста вља чи ма по пут Ер не ста Џон са, Мо уд Бот кин, 
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Ма ри је Бо на парт, Шар ла Мо ро на, Сер жа Ду бров ског, Ли о нар да 
Кен та, Жа ка Бу скеа и др. Основ на Ра до ви ће ва при мед ба пси хо а на
ли тич ком ту ма че њу књи жев них де ла, а по го то во оном мо де лу 
ко ји је из ло жио сам Фројд, са др жа на је у чи ње ни ци да „пси хо а на
ли за ни је ка дра да се ухва ти уко штац са књи жев ном про бле ма ти ком, 
[да] Фрој да не ин те ре су је До сто јев скиро ман си јер већ До сто јев
скичо век”1, те да „не по вла чи ни ка кву раз ли ку из ме ђу ствар них, 
би о ло шких сно ва и књи жев них сно ва”, тј. да „их ана ли зи ра по 
истом кри те ри ју му као да је у пи та њу иста ствар ност”.2 И ма да је 
ау то ру ја сно да се ана ли за сно ва у књи жев ним де ли ма у осно ви 
мо ра уте ме љи ти у на чи ни ма ту ма че ња ка кве је из гра ди ла упра во 
пси хо а на ли за, он је то ком свог по ступ ка ту ма че ња на сто јао да 
из бег не ола ко сво ђе ње сно ва у књи жев ном де лу на про стор чи стих 
жи вот них чи ње ни ца. У том по гле ду му је те о риј ско упо ри ште 
би ло у струк тур ној ана ли зи са мих ли ко ва ко ји сне ва ју, тј. у при
ро ди Рас кољ ни ко ва и Сви дри гај ло ва, те у са гле да ва њу њи хо ве 
уло ге у си жеј ној струк ту ри ро ма на Зло чин и ка зна. 

У на ред ној књи зи Ми о дра га Ра до ви ћа, у ње го вој док тор ској 
ди сер та ци ји об ја вље ној под на сло вом Ла за Ко стић и свет ска 
књи жев ност (1983), те о риј скоме то до ло шки окви ри већ су знат но 
про ши ре ни: реч је, на и ме, о ком па ра ти стич кој сту ди ји у пу ном 
сми слу те ре чи. Ова сту ди ја је у це ли ни по све ће на Дра га ну Не
дељ ко ви ћу, чи ме је Ра до вић још јед ном до ка зао ко ли ко по шту је 
ин те лек ту ал не и етич ке аспек те од но са сту ден та пре ма сво ме 
про фе со ру и истин ском, пра вом мен то ру, „без чи јег стро гог бде ња 
и им пе ра тив ног под сти ца ња, ова књи га ни кад не би угле да ла да на”.3 
Са за хвал но шћу Ра до вић по ми ње не са мо Ко ми си ју у са ста ву: проф. 
др Стра хи ња Ко стић, проф. др Иво Тар та ља и проф. др Дра го љуб 
Не дељ ко вић, пред ко јом је 29. де цем бра 1980. го ди не на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду од бра нио док тор ску те зу. Уз то он по ми ње 
и проф. др Ми о дра га По по ви ћа, ко ји је „оштрим кри ти ка ма и дис
тан ци ра њем од мо га ме то да и при сту па омо гу ћио да из бег нем мно
ге опа сно сти и јед но стра но сти не ких за блу да и по гре шки”.4 Из 
ових, на из глед ус пут них за бе ле шки ја сно се ви ди ко ли ко је Ра до
вић био чо век ди ја ло га, ко ли ко се ни је ус те зао да ис так не сво је 
ду го ве дру гим љу ди ма, те ко ли ко ни је из бе га вао бес ком про ми сно 
су о ча ва ње и са они ма ко ји су би ли спрем ни на оштра по ри ца ња 

1 Ми о драг Ра до вић, По е ти ка сно ва До сто јев ског, За мак кул ту ре, Вр њач ка 
Ба ња 1978, 3. 

2 Исто, 4–5.
3 Ми о драг Ра до вић, Ла за Ко стић и свет ска књи жев ност, Del ta press, 

Бе о град 1983, 312.
4 Исто.
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ње го вог на чи на ис тра жи ва ња и ту ма че ња. Ова кве ње го ве осо би не 
уто ли ко пре тре ба ис ти ца ти јер се да нас, чак и у ака дем ском све ту, 
ови ле пи оби ча ју уме ју ису ви ше че сто за бо ра вља ти. 

И за ову Ра до ви ће ву сту ди ју ве о ма је ва жно па жљи во, ана
ли тич ки усред сре ђе но чи та ње, ко је – без об зи ра на те о риј ско уте
ме ље ње у ра спо ну од ру ског фор ма ли зма и ан гло а ме рич ке но ве 
кри ти ке, пре ко фе но ме но ло шког при сту па, шко ле ин тер пре та ци
је, те струк ту ра ли стич ког и се ми о тич ког усме ре ња, па све до те
о ри је ре цеп ци је, де кон струк ци је и постструк ту ра ли зма – оста је 
сре ди шње на сле ђе це ло куп ног мо дер ног и пост мо дер ног об ли ка 
уну тра шње ана ли зе књи жев но сти. Та квим па жљи вим чи та њем 
Ра до вић је на сто јао да опи ше ком па ра тив ни кон текст ре ле ван тан 
за Ко сти ће во де ло, а о на ме ра ма и ефек ти ма сво га при сту па ау тор 
ће за пи са ти: 

Ако је чи та лац, истин ски по кло ник Ко сти ће вог де ла, по сле 
чи та ња до био ко ли кото ли ко ја сни ју пред ста ву о европ ском зна
ча ју Ко сти ћа као пе сни ка и ми сли о ца, и ако га је од ре ђе ни је са гле
дао у ко ор ди на та ма европ ског ду ха, он да ће ау тор сма тра ти да је 
ње гов ис тра жи вач ки труд до вољ но на гра ђен. Ако се у све тло сти 
ових ком па ра тив них ис тра жи ва ња уне ко ли ко по ме ри ло раз у ме ва
ње и ту ма че ње Ко сти ће вог пе ва ња и ми шље ња, књи га би ти ме 
оства ри ла глав ни циљ по ста вљен као за да так ис тра жи ва ња пре 
ви ше од де сет го ди на.5 

Сма тра ју ћи да „те о ри ја укр шта ја” до при но си да „Ко сти ће ва 
по е ти ка и кри ти ка по при ма ју ну жно ком па ра ти ви стич ку ори јен
та ци ју”6, Ра до вић је ис тра жио „сто гла сни звук свет ске књи жев
но сти”7, ко ји од је ку је у де лу овог не са мо ве ли ког на ци о нал ног 
пе сни ка не го и пе сни ка вред ног и за ни мљи вог и у знат но ши рим, 
свет ским окви ри ма. Сво је уви де ау тор је из ло жио у по себ ним 
по гла вљи ма по све ће ним ве за ма са ан ти ком („На вре лу кла сич не 
Ипо кре не”), са гле да ва њи ма ве зе по е зи је и фи ло со фи је („Ли ра и 
ло гос”), од но си ма са ре не сан сом („Ко стић у сфе ра ма ре не сан се”), 
ва жно сти сим бо лич ког до жи вља ја све тло сти и та ме („Све тло сја 
у та ми”), од но си ма са не мач ким иза зо ви ма оли че ним у Ши ле ру 
и Ге теу („Вај мар ски ди о ску ри”), ве за ма с ро ман ти ча ри ма Бај ро
ном, Иго ом и Хај не ом („Ду а ли зам пе снич ког би ћа”), раз ма тра њи ма 
жан ров ских ре ла ци ја тра ге ди је и ко ме ди је, те по и ма њу ге ни ја 

5 Исто, 311.
6 Исто, 23.
7 Исто, 18.
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(„Жан ров ски про бле ми Ко сти ће ве по е ти ке”), од но су пре ма но вим 
по ја ва ма у књи жев но сти и умет но сти у ра спо ну од ре а ли зма и на
ту ра ли зма па до по зи ти ви зма („Но ви дух у иде ја ма Л. Ко сти ћа”), као 
и ре ла ци ја ма с ру ским иза зо ви ма („Ру ски па ра докс Ла зе Ко сти ћа”). 
Ис ти чу ћи ве зе с Би бли јом, Хо ме ром, Пин да ром, Ана кре он том, 
Ес хи лом, Со фо клом, Еу ри пи дом, Ари сто фа ном, Вер ги ли јем, Хо
ра ци јем, Дан те ом, Бо ка чом, Пе трар ком, Сер ван те сом, Шек спи ром, 
Ка мо и шом, Ге те ом, Вол те ром, Бај ро ном, Блеј ком, Бал за ком, Иго ом, 
Но ва ли сом, Ши ле ром, Хај не ом, Пу шки ном, Љер мон то вом, Го го
љем, Чер ни шев ским, Тол сто јем, Бур же ом, Бул верЛи то ном, По ом, 
Те ном, Бо дле ром, Фир ду си јем, Ка ли да сом, Пла то ном, Ари сто те
лом, Кан том, Хе ге лом, Ше лин гом, Шо пен ха у е ром, Ни че ом и др., 
Ми о драг Ра до вић је на чи нио ком па ра ти стич ку сту ди ју у ко јој је 
по јам ути ца ја још увек пред ста вљао сре ди шњу тач ку око ко је су 
ор га ни зо ва на ис тра жи ва ња, али је ши рио ин те ре со ва ње и ка дру
гим по јав ним об ли ци ма слич но сти и ана ло ги ја. У сва ком слу ча ју, 
са Ра до ви ће вом књи гом Ла за Ко стић и свет ска књи жев ност 
ве ли ки пе сник је до био те мељ ну ком па ра ти стич ку сту ди ју ко ја је 
све до овог по ду хва та оста ла ра за су та у мно гим по је ди нач ним 
опа жа њи ма и ана ли за ма, а да је у том мно штву оп шти по е тич ки 
и те о риј ски оквир остао до ста не до ре чен и не ја сан. Са да, по сле ове 
сту ди је, ту ма чи Ко сти ће вог де ла има ју ви ше не го по у здан и си
гу ран са знај ни те мељ ко ји ко ли ко од го ва ра на чи тав низ пи та ња 
то ли ко и по зи ва на да ља ис тра жи ва ња. 

Ми о драг Ра до вић је је дан од рет ких срп ских те о ре ти ча ра 
књи жев но сти ко ји се си сте ма тич но по за ба вио пи та њем књи жев не 
вред но сти. У срп ској, па и ју го сло вен ској књи жев но те о риј ској 
ми сли не ма баш мно го при ло га ко ји су из ри чи то ак си о ло шки ори
јен ти са ни, а при том се ва ља при се ти ти ва жних по чет них уви да 
Бог да на По по ви ћа, Бран ка Ла за ре ви ћа, Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, Мио
дра га Па вло ви ћа, Зо ра на Кон стан ти но ви ћа, Сло вен ца Јан ка Ко са 
и др. У срп ској књи жев ној кри ти ци пак мно го су че шћи спон та ни 
по ступ ци, чак вр ло од сеч ног вред но ва ња у скло пу прак тич нокри
тич ког де ло ва ња, али те о риј ско ре зо но ва ње о овом пи та њу је сра
змер но рет ка по ја ва. Сво јом рас пра вом Књи жев на ак си о ло ги ја 
(1987), али и про прат ним из бо ром пре ве де них тек сто ва об ја вље них 
у пе ри о ди ци (те мат ски блок у ча со пи су Де ло, 1987, као и цео те мат
ски број ча со пи са Са вре ме ник, 1987), Ра до вић је омо гу ћио знат но 
ви ши те о риј ски ни во ак си о ло шке са мо све сти у срп ској књи жев ној 
кри ти ци и на у ци о књи жев но сти. Ти ме је не са мо утвр дио окви ре 
за раз вој те о риј ски ори јен ти са не књи жев не ак си о ло ги је као ди сци
пли не не го је и пру жио од лич ну осно ву за до дат но раз ма тра ње и 
про ве ру на чел них по став ки у сфе ри прак тич не кри ти ке. 
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У сво јој сту ди ји, ко ја има под на слов „про бле ми и те о ри је 
књи жев ног вред но ва ња у два де се том сто ле ћу”, Ра до вић је раз мо
трио на чи не те о риј ског ми шље ња о пој му вред но сти и по ступ ку 
вред но ва ња, а све то уну тар мно гих од глав них то ко ва књи жев но
те о риј ске ми сли то ком XX ве ка. Ба ве ћи се овим пи та њи ма ау тор 
ни је под ле гао по гре шци ис црп но сти јер је сма трао „да би се си сте
ма ти чар но шен ам би ци јом све о бу хват ног на че ла на шао у без на
де жном по ло жа ју, чак и ако би са мо по ку шао да пру жи јед но став но 
син хро ни пре сек про бле ма у свет ској на у ци у јед ној го ди ни – ка
ква је за књи жев ну ак си о ло ги ју би ла, ре ци мо, пре лом на 1965.”8 
Сто га се он опре де љу је за по сту пак „ре дук ци је ком плек сно сти”9, 
а то зна чи да про блем књи жев ног вред но ва ња и вред но сти пре тре
са у окви ри ма не ко ли ко до ми нат них мо де ла ми шље ња о књи жев
но сти. Ту су ви ше или ма ње из ло же на гле ди шта го то во свих нај
зна чај ни јих књи жев них те о ре ти ча ра ко ји су раз ма тра ли про блем 
вред но сти, а те о риј ска об у хват ност се кре ће у ме то до ло шком ви
до кру гу од ру ског фор ма ли зма, струк ту ра ли зма, ан гло а ме рич ке 
но ве кри ти ке, фе но ме но ло ги је, марк си зма, па до постструк ту ра
ли зма, док су раз мо тре не и кон крет не ди сци пли не, по пут оп ште 
ак си о ло ги је, ми то ло ги је, хер ме не у ти ке, ком па ра ти сти ке, те њи хов 
од нос пре ма пој му вред но сти.

У том сми слу сво ју рас пра ву Ра до вић ни је во дио та ко да би 
до шао до уви да и са зна ња сма тра них по у зда ним, објек тив ним и 
ста бил ним, не го је на сто јао да при ка же ка ко се о свим овим пи
та њи ма мо же ми сли ти на ве о ма раз ли чи те на чи не. Сто га би се 
мо гло ре ћи да он ни је имао ни ка квих ам би ци ја да при ка же књи
жев ну ак си о ло ги ју као чвр сту ди сци пли ну: он је, пре све га, же лео 
да при ка же „ак си о ло шку кон тро вер зу” она ко ка ко се она ис ка зи
ва ла то ком XX ве ка, и то уну тар раз ли чи тих књи жев но те о риј ских 
и ме то до ло шких мо де ла ми шље ња. Та кав ре ла ти ви стич ки за кљу
чак иза зван је чи ње ни цом да по ме ну та кон ро вер за ни на ко ји на
чин не мо же да се из ло жи уну тар по гле да на стро го од ре ђе не и 
огра ни че не на уч не обла сти, „ме ђу ко је не би тре ба ло убр о ји ти 
са мо при род не на у ке, по ли тич ку еко но ми ју или со ци о ло ги ју, не го 
и све ху ма ни стич ке, кул тур не и дру штве не на у ке уоп ште, па чак 
и на тзв. ’уза луд не на у ке о нај про ти вреч ни јим и не по сто је ћим ства
ри ма’, ка кве су фи ло зо фи ја, мо рал, есте ти ка и књи жев на те о ри ја”: 
ова кон тро вер за се без гра нич но про ши ру је, па се чак „од но си на 
це ло куп но на уч но и не на уч но зна ње”.10 Ши ри на кон тек сту а ли за

8 Ми о драг Ра до вић, 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, Брат ство –је дин ство, Но ви Сад 1987, 9.

9 Исто, 10.
10 Оба ци та та, исто, 18.
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ци је про бле ма вред но сти и вред но ва ња оне спо ко ја ва све умо ве 
ко ји би да чвр сто во де соп стве ну ми сао. 

 Но без об зи ра на ду гу и па жљи во во ђе ну рас пра ву ко ја се 
кло ни ла опа сног по ве ре ња у „гре шку при род но сти”, Ра до ви ћев 
за кљу чак је сте да је реч о отво ре ном пи та њу и да ту не ка квих ко
нач них од го во ра не мо же ни би ти. По јам отво ре но сти је те мељ но 
од ре дио гло бал ну ми сао XX ве ка, по го то во ње ну дру гу по ло ви ну, 
па ау тор ове сту ди је за то за кљу чу је: „Књи жев на ак си о ло ги ја је у 
дру гој по ло ви ни на шег ве ка из би ла на сло бод но по ље Отво ре ног, 
пре ко ко је га се са вре ме ни чи та лац и кри ти чар мо ра ју кре та ти отво
ре них очи ју за раз не вред но сти, ме ри ла, нор ме и вред но ва ња.”11 
Ова и ова ква пи та ња ну жно во де „на не пре кид ну мар ги ну Пи сма 
где се од ви ја про цес вред но ва ња у тра го ви ма игре из ме ђу Раз ли ке 
и Од ла га ња, чи је тре пе ре ње не пре ста но на зи ре мо као су штин ску 
отво ре ност ег зи стен ци је за ли те ра ту ру и обр ну то. Сто га, кад год 
по ку ша ва мо ра за бра ти тра го ве ак си о ло шког пи сма, ми чи ни мо 
ко рак из ван књи ге, ко рак у не по зна то”.12 Ра до вић се та ко су о чио са 
про сто ром не из ре ци во сти у чи ну вред но ва ња, као и са са зна њем 
да се уну тар књи жев ног тек ста уви ди не за вр ша ва ју не го да се 
ну жно ши ре ка тек сту це ло га све та у ко јем књи жев ност на ста је. 
Та ко се ау тор са свим при бли жио пот струк ту ра ли стич ком и пост
мо дер ни стич ком на чи ну ми шље ња и дао им убе дљи ва обра зло
же ња уну тар јед ног спе ци фич ног про бле ма на у ке о књи жев но сти. 

Упр кос од луч ном опре де ље њу да пра ти то ко ве са вре ме не 
те о риј ске ми сли, Ми о драг Ра до вић је био по вре ме но склон да по
сег не и за не ким од на гла ше но тра ди ци о нал них об ли ка ис тра жи
ва ња. Том иза зо ву, све де ном по не кад на ис тра жи ва ње жи во та и 
де ла не ког ства ра о ца, Ра до вић је по го то во при бе га вао кад је пред
у зи мао да по све до чи о љу ди ма пре ма ко ји ма је осе ћао са свим лич
на, чи сто људ ска ду го ва ња. Већ смо по ме ну ли на кло ност Ми о дра
га Ра до ви ћа ка сво јим учи те љи ма и про фе со ри ма, а по себ но је у том 
по гле ду ва жно ме сто Ра шка Ди ми три је ви ћа. Још у свом пр вен цу, 
у сту ди ји По е ти ка сно ва До сто јев ског, Ра до вић ће у јед ној фу сно
ти за пи са ти да „Ра шко Ди ми три је вић, до ду ше, ни је об ја вљи вао ра
до ве о До сто јев ском, али је го во ре ћи о ње му ка зао мно го бит ни јих 
ства ри не го они ко ји су о ње му по не кад на пи са ли и ви ше књи га”.13 
Те шко је за ми сли ти леп шу по хва лу од ове ко ју је сту дент у јед ној 
ре че ни ци из ре као о свом про фе со ру. Ипак, же ле ћи да свој суд 
пот кре пи мно го обил ни јом ар гу мен та ци јом, Ра до вић је на пи сао 

11 Исто, 235.
12 Исто, 237.
13 М. Ра до вић, По е ти ка сно ва До сто јев ског, 6.
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чи та ву књи гу, Осло вље ни свет или ча роб на реч Ра шка Ди ми три
је ви ћа14 (1998), а у тој књи зи је с на кло но шћу и љу ба вљу при ка зао 
пре све га чо ве ка, про фе со ра и бе сед ни ка, али и пи сца, днев ни ча
ра, епи сто ли ча ра, пре во ди о ца и јав ног де лат ни ка. Из те књи ге, 
ко ја укљу чу је и про бра не тек сто ве Ра шко вих са вре ме ни ка (по пут 
Во ји сла ва Ђу ри ћа, До бри це Ћо си ћа, Ник ше Стип че ви ћа, Ма ти је 
Бећ ко ви ћа, Дра га на Не дељ ко ви ћа, Ми ро сла ва Еге ри ћа, Сло бо да
на Ви та но ви ћа и др.), мо же се ве о ма убе дљи во са гле да ти ши ри на 
ње го вих ин те ре со ва ња, на чин ко му ни ка ци је са при ја те љи ма и 
слич но ми шље ни ци ма, као и осо бе ни шарм ње го вог го во ра и ми
шље ња. Све то ску па обе ле жа ва онај ква ли тет ви ше због ко јег су 
на ње го ва пре да ва ња до ла зи ли сту ден ти мно гих дру гих сту диј
ских гру па, ко ји че сто ни ка кве ве зе са про у ча ва њем књи жев но сти 
ни су има ли. 

По не кад се ова кав, ин тим ни ји тон Ра до ви ће вог из ла га ња ме
сти мич но мо гао осе ти ти и у те о риј ски знат но чвр шће фун ди ра ним 
ње го вим рас пра ва ма. Та ко је у књи зи под на сло вом Ли је по ли ова 
књи га чи та15 (2001) ау тор оку пио раз ли чи те тек сто ве на ста ле 
раз ли чи тим по во ди ма и раз ли чи тим те о риј скоме то до ло шким 
по ступ ци ма. Је дан круг те ма ве зан је за те о риј ске пој мо ве по пут 
чи та ња, вред но сти и вред но ва ња, ути ца ја, ин тер тек сту ал но сти и 
тран стек сту ал но сти, или за ди сци пли не по пут те о ри је књи жев
но сти, ком па ра ти сти ке, хер ме не у ти ке. Дру ги круг се од но си на 
ком па ра ти стич ке и те о риј ске аспек те у про у ча ва њи ма Ра до ви ће
вих про фе со ра или ста ри јих ко ле га по пут Дра ги ше Жив ко ви ћа, 
Ми ро сла ва Пан ти ћа, Иве Тар та ље, Пе тра Ми ло са вље ви ћа, на при
мер. Нај ши ри круг те ма пред ста вља те о риј ски ма хом ино ва тив не 
об ли ке књи жев но и сто риј ског, ком па ра ти стич ког или кри тич ког 
чи та ња и ту ма че ња по је ди них де ла или чи та вих опу са срп ских 
пи са ца, по чев од Ње го ша, пре ко Ла зе Ко сти ћа, Мар ка Ми ља но ва, 
Сте фа на Ми тро ва Љу би ше, Мом чи ла На ста си је ви ћа, До бри це Ћо
си ћа, Ми ло ра да Па ви ћа, Да ни ла Ки ша, Че да Ву ко ви ћа, па до Ма
ти је Бећ ко ви ћа. Па жљи во ода бран, спе ци фи чан те о риј ски про блем 
и по ступ ност ана ли тич ког по ступ ка омо гу ћи ли су Ра до ви ћу но ва 
са зна ња и но ве уви де ко ји знат но уна пре ђу ју до ме те срп ске на у ке 
о књи жев но сти.

По се бан од нос пре ма љу ди ма ко ји ма и лич но не што ду гу је 
осе ћа се још и ви ше у књи зи Ком па ра тив ни квар тет (2014). Реч 
је о сту ди ји ко ја са гле да ва са знај не до ме те и ре зул та те че тво ри це 

14 Ми о драг Ра до вић, Осло вље ни свет или ча роб на реч Ра шка Ди ми три
је ви ћа, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад 1998.

15 Ми о драг Ра до вић, Ли је по ли ова књи га чи та, ИТП „Змај” – Кул тур но
про свјет на за јед ни ца, Но ви Сад – Под го ри ца 2001.
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из у зет но зна чај них срп ских ком па ра ти ста: Ми о дра га Ибров ца, 
Дра ги ше Жив ко ви ћа, Зо ра на Кон стан ти но ви ћа и Дра го љу ба Дра
га на Не дељ ко ви ћа. У сва ком тек сту по сто ји основ на ен ци кло пе ди
стич ка об ра да би о гра фи је пи сца, а по том сле ди рас пра ва о ње го вом 
де лу у ко ју ау тор ве о ма че сто уме да уде не и са свим лич не ре ла ци је 
ко је је не го вао са бли ским му ком па ра ти сти ма. Ми о драг Ибро вац 
је ви ђен као по ли хи стор, те ђак и на ста вљач де ла Бог да на По по
ви ћа, Јо ва на Скер ли ћа, Ги ста ва Лан со на, Жи ла Ре на ра, По ла ван 
Ти ге ма, Фер на на Бал ден спер жеа, а као про дук тив ни ро ма ни ста 
и ком па ра ти ста, ис тра жи вач у окви ру мо де ла фран цу ске ком па
ра ти стич ке шко ле, оста вио је из вр сну сту ди ју о Жо зеу Ма ри ји де 
Хе ре ди ји, о при је му срп ских усме них пе са ма у Фран цу ској и дру гим 
европ ским зе ма ља ма, о фран цу скоју го сло вен ским од но си ма и др.

Дра ги ша Жив ко вић је био те о ре ти чар и ис то ри чар књи жев
но сти, а у ком па ра ти сти ци се осла њао на По ла ван Ти ге ма и Вик
то ра Жир мун ског, ста вља ју ћи у сре ди ште сво га ин те ре со ва ња 
„слич но сти без ути ца ја” и ти по ло шкоана ло шке ве зе. При том је 
умео да ком би ну је ста ро став ни је и но ви је ме то де ком па ра тив ног 
из у ча ва ња, од те мат ске кри ти ке, из у ча ва ња кон та ка та и по ре ђе ња 
ме ђу пи сци ма, си ту и ра ња пи са ца у прав це и епо хе, до ис пи ти ва
ња кон вен ци ја, па и утвр ђи ва ња стил ских фор ма ци ја, по пут пој ма 
би дер ма је ра, ко ји је упра во он увео у ту ма че ње срп ске књи жев
но сти. Све пред но сти ње го вих ме тод ских по сту па ка нај ви ше су 
до шле до из ра жа ја у рас пра ва ма о Сте ри ји, Зма ју и Ла зи Ко сти ћу. 
У из у ча ва њу срп ске књи жев но сти Жив ко вић је не пре ста но тра жио 
и про на ла зио „европ ске окви ре”, а ти ме је по сред но и на кнад но 
до ка зи вао тач ност опа жа ња Ми о дра га Ибров ца да „сва ка ли те ра
ту ра је ком па ра тив на”.16

Де ло Зо ра на Кон стан ти но ви ћа Ра до вић са гле да ва кроз за ни
мљи ве би о граф ске чи ње ни це да мла ди офи цир Вој ске Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, за ро бље ник у не мач ким ло го ри ма и уче сник НОБа, 
од мах по сле Дру гог свет ског ра та за по чи ње сту ди је гер ма ни сти ке 
у За гре бу (код Зден ка Шкре ба), а до вр ша ва и док то ри ра у Бе о гра ду 
(код Пе ре Сли јеп че ви ћа), по том ра ди на Бе о град ском уни вер зи
те ту, а 1970. пре ла зи у Ин збрук, где је на уни вер зи те ту уте ме љио 
ком па ра ти сти ку, па ту остао све до пен зи је 1990. Кон стан ти но ви
ће ву по зи ци ју Ра до вић опи су је сле де ћим ре чи ма: 

У ду хов ном по гле ду био је све стра но обра зо ван ко смо по лит, 
а це ло га жи во та за сту пао је иде ал ју го сло вен ства. Ни евро пеј ство 

16 Ми о драг Ра до вић, Ком па ра тив ни квар тет, Ака дем ска књи га, Но ви 
Сад 2014, 36.
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ни ју го сло вен ство ни је му сме та ло да бу де са мо све сни па три о та и 
Ср бин. Ме ђу тим, дра го це но је у ње го вим ста во ви ма би ло то што је 
пре ма Евро пи, Не мач кој и ју го сло вен ству имао тре зве ну и буд ну 
кри тич ку дис тан ци ју. Та дис тан ци ја му је обез бе ђи ва ла не за ви сност 
ми шље ња и сло бо ду из ра жа ва ња.17

За хва љу ју ћи та квој ин те лек ту ал ној сло бо ди ко ју је осво јио, 
про фе сор Кон стан ти но вић је и мо гао се би да до пу сти пра во и оба
ве зу да то ком кр ва вих до га ђа ја рас па да СФР Ју го сла ви је ука же на 
зло ћуд но де ло ва ње Не мач ке и Ау стри је у тим до га ђа ји ма. У ком
па ра ти сти ци он је од свих срп ских из у ча ва ла ца по сти гао нај ви ше 
до ме те и сте као нај ве ћа ме ђу на род на при зна ња, а у сво јим ис тра
жи ва њи ма те жи ште је по сте пе но по ме рао од из у ча ва ња ве за, ути
ца ја, слич но сти ка има го ло ги ји и сту ди ја ма мен та ли те та.

У опу су Дра га на Не дељ ко ви ћа Ра до вић је на сто јао да осве тли 
пут ко јим је он про шао, од по чет них уви да у сла ви сти ку, тач ни је 
у ру си сти ку, да би по том ду гим бо рав ком у Фран цу ској ме то до
ло шки уте ме љио сво ја ком па ра ти стич ка ис тра жи ва ња на тра гу 
По ла ван Ти ге ма, па је из то га про и за шла и ње го ва ди сер та ци ја о 
Ро ме ну Ро ла ну и Ште фа ну Цвај гу. Ана ли зи ра ју ћи уви де и до при
но се Не дељ ко ви ће вих рас пра ва о ру ској књи жев но сти, Ра до вић 
ука зу је на чи ње ни цу да је ау тор све вре ме имао на уму пи та ње 
од но са Ру си је и Евро пе. Та са зна ња су Не дељ ко ви ћу би ла од су
штин ског зна ча ја у вре ме ни ма ка да је, рас па дом СФР Ју го сла ви је 
и ула ском у тран зи ци о но до ба, по ста ло ур гент ним да се до ђе до 
ко ри сних са зна ња о по ло жа ју Ср ба у од но су на Евро пу, а на ро чи
то у од но су на не ке од основ них цен та ра европ ске и свет ске мо ћи. 
Мно го сво јих ин те лек ту ал них сна га и мо ћи по тро шио је про фе сор 
Не дељ ко вић да би са оп штио не ка ко ри сна са зна ња, па је у том 
пе ри о ду, од по чет ка де ве де се тих го ди на ХХ ве ка, на стао чи тав низ 
ње го вих рас пра ва, есе ја, бе се да и дру гих по пу лар них жан ро ва, 
укљу чу ју ћи и на ра тив но раз гра на ту ме мо а ри сти ку. Та ко је сла ви
ста и ком па ра ти ста при кра ју свог жи во та и сво је спи са тељ ске 
де лат но сти по себ но раз вио фор му „књи жев но сти упо зо ра ва ња”, 
ка ко је то име но вао Де јан Ме да ко вић.18

Ту ма че ћи ком па ра ти стич ко де ло Зо ра на Кон стан ти но ви ћа и 
Дра га на Не дељ ко ви ћа, Ра до вић је по ма ло укр стио по ступ ке: о 
Кон стан ти но ви ће вом жи во ту не ма баш мно го из во ра, али је Ра до
вић по се гао баш за та квим по ку ша јем ре кон струк ци је и ту ма че ња; 
о Не дељ ко ви ће вом жи во ту има до ста из во ра са зна ња, укљу чу ју ћи 

17 Исто, 83–84.
18 Исто, 136.
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и ве о ма бли зак кон такт Не дељ ко ви ћа про фе со ра и Ра до ви ћа сту
ден та, али се ау тор сту ди је ипак од лу чио за па жљи во чи та ње и 
ту ма че ње нај ва жни јих Не дељ ко ви ће вих књи га. То ком чи та ве сво
је сту ди је Ком па ра тив ни квар тет Ми о драг Ра до вић је имао на 
уму ста ње ком па ра ти сти ке у тре нут ку ка да су жи ве ли и ра ди ли 
срп ски ком па ра ти сти, а то ста ње је све очи глед ни је би ло обе ле
же но кри зом ком па ра ти сти ке, ка ко ју је име но вао Ре не Ве лек. Ако 
би смо су ми ра ли ста но ви шта че тво ри це срп ских ком па ра ти ста, 
он да би смо – ми мо не по сред них име но ва ња, али са свим у ду ху 
Ра до ви ће вих уви да – мо гли ре ћи от при ли ке ова ко: Ибро вац и Кон
стан ти но вић су оста ли до след но у по љу ком па ра ти сти ке, та ко што 
је Ибро вац остао ве ран фран цу ском кон цеп ту, док је Кон ста ти но
вић ис ка зао из ра зи ту скло ност ка ме то до ло шком ино ви ра њу као 
из ла зу из кри зног ста ња; Жив ко вић и Не дељ ко вић се ни су мно го 
освр та ли на кри зно ста ње ди сци пли не, па су да ва ли ре зул та те у 
на ци о нал ним исто ри ја ма књи жев но сти – Жив ко вић у срп ској, а 
Не дељ ко вић у ру ској, али су обо ји ца то чи ни ла са ја ким по гле дом 
на це ло ви тост европ ског и свет ског ком па ра тив ног кон тек ста. У 
сва ком слу ча ју, Ра до ви ћев из бор ис тра жи ва ча ко ји ма је по све тио 
сво ју па жњу био је оди ста крај ње про бран и ег зем плар но уте ме љен, 
а са свим је ускла ђен са епи гра фом чи та ве сту ди је, тј. са ре чи ма 
Сре те на Ма ри ћа: „Да ли сам ја та кав (иде ал ни) ком па ра ти вист – не 
знам. Али у тој ди сци пли ни, као и у мно гим дру гим, има то ли ко 
пу те ва ко ли ко и пра вих пут ни ка. Вр ло ма ло.”19 Ва ља ним из бо ром 
те ма, тј. лич но сти ис тра жи ва ча, као и до бром по став ком кон крет них 
пи та ња, Ра до вић је на чи нио би тан увид у оне нај ва жни је то ко ве 
раз во ја срп ске ком па ра ти сти ке код ње них во де ћих пред став ни ка. 
Но, мно го то га је оста ло не до дир ну то и не ис тра же но. Ра до ви ће ва 
књи га Ком па ра тив ни квар тет пред ста вља, без сум ње, је дан од 
нај ва жни јих при ло га за ни ка да не на пи са ну исто ри ју срп ске ком
па ра ти сти ке: тај по сао ни је оба вио Ми о драг Ра до вић, али ће са свим 
си гур но оба ви ти не ки по све ће ни, при ље жни мла ђи ис тра жи вач, 
а мо жда и чи тав тим струч ња ка у овој обла сти.

Те о риј ска и ме то до ло шка ра зно вр сност свих Ра до ви ће вих 
књи га и сту ди ја је та ква да ја сно све до чи о из у зет но ра до зна лој, 
ис тра жи вач ки не у мор ној и ди на мич ној при ро ди овог ком па ра ти сте 
и про у ча ва о ца књи жев но сти. Он је не пре ста но био на ми са о ном 
и ис тра жи вач ком пу ту, тра же ћи не ке но ве мо де ле ми шље ња и 
ту ма че ња књи жев но сти, као и но ве на чи не раз у ме ва ња чо ве ко вог 
све та као це ли не. За ја сно са гле да ва ње ње го вих вр хун ских до ме та 
до вољ но је кон ста то ва ти већ и то да је он ау тор сту ди ја Ла за Ко стић 

19 Исто, 7.
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и свет ска књи жев ност и Књи жев на ак си о ло ги ја – са мо те две 
сту ди је до вољ не су да у пот пу но сти осми сле чи тав је дан жи вот 
ис тра жи ва ча и све са знај не ре зул та те ње го вог ра да. А кад се то ме 
до да и све оста ло што је чи нио и пи сао, он да је ја сно ка ко је узор но 
де ло овог ком па ра ти сте и те о ре ти ча ра та кво да слу жи као из у зет но 
до бар ори јен тир по сле ни ци ма срп ске на у ке о књи жев но сти.

Чи та лач ки иза зо ви и при ре ђи вач копре во ди лач ки по сло ви

Осим сво јих књи га и сту ди ја, про фе сор Ми о драг Ра до вић је 
оба вио и чи тав низ дру гих, из у зет но ва жних и ко ри сних по ду хва та, 
а у том сми слу су про сто не за бо рав ни не ко ли ки те мат ски збор ни ци 
ко је је он при ре дио. Пр ви ме ђу њи ма, а сва ка ко и онај од нај ве ћег 
и нај трај ни јег на став ног, уни вер зи тет ског зна ча ја, је сте збор ник 
Умет ност ту ма че ња по е зи је (1979), ко ји је са чи нио за јед но са 
сво јим про фе со ром и при ја те љем Дра га ном Не дељ ко ви ћем. Овај 
збор ник је на стао та ко што су са ста вља чи кон ста то ва ли да у на шој 
на у ци и кул ту ри „не ма мо ан то ло ги ју ана ли за лир ских пе са ма”, 
те да је то је дан од раз ло га што се „у шко ла ма свих ни воа нај ма ње 
струч но ту ма чи ли ри ка”.20 Тзв. ве ли ке кул ту ре у том по гле ду мно
го бо ље сто је, па са ста вља чи збор ни ка на во де чи тав низ ау то ра и 
њи хо вих ан то ло ги ја (Бе но фон Ви зе, Курт Мај, Јост Ши ле мајт, 
Ги став Ри длер, Жан Пол Ве бер, Жан Пјер Ри шар, Клинт Брукс – 
Ро берт Пен Во рен, Ге ор гиј Фри длен дер, Хен рик Мар кје вич, Јан 
Про коп и др.) ко ји су сво јим де ли ма по ну ди ли сво је вр сни под сти
цај за на ста нак и овог збор ни ка на срп ском је зи ку. Из бор тек сто
ва од ре ђен је пре све га на ме ром да се обра ти па жња на не ке од 
во де ћих европ ских пе сни ка из раз ли чи тих је зи ка и на ци о нал них 
кул ту ра, од Дан теа, Ви јо на, Рон са ра, Шек спи ра, Гон го ре, пре ко 
Ге теа, Ши ле ра, Кол ри џа, Но ва ли са, Вор дсвор та, Ше ли ја, Кит са, 
Хај неа, Ле о пар ди ја, Миц кје ви ча, Пу шки на, Поа, па до Бо дле ра, 
Ла зе Ко сти ћа, Ма лар меа, Вер ле на, Еми не скуа, Рем боа, Јеј тса, 
Ва ле ри ја, Рил кеа, Бло ка, На ста си је ви ћа, Це са ри ћа, Апо ли не ра, 
Ели о та, Па стер на ка... Исто та ко су при ре ђи ва чи на сто ја ли да при
ка жу ме то до ло шки плу ра ли зам ин тер пре та тив них по сту па ка, а 
то су учи ни ли та ко што су пре зен то ва ли кон цеп ту ал но ве о ма раз
ли чи те тек сто ве, чи ји су ау то ри Ерих Ау ер бах, Бе не де то Кро че, 
Да ма со Алон со, Ро ман Ја коб сон (2 тек ста), Ро берт Пен Во рен, Клинт 
Брукс, Се сил Ба у ра, Вол фганг Кај зер (2 тек ста), Емил Штај гер, 
Ми о драг Па вло вић, Ги став Ко ен, Ју риј Лот ман, Ефим Ет кинд и др. 

20 Ви де ти „Пред го вор”, у: Умет ност ту ма че ња по е зи је, прир. Дра ган 
Не дељ ко вић и Ми о драг Ра до вић, Но лит, Бе о град 1979, 11.



Од овог збор ни ка на ста ва књи жев но сти, на ро чи то уни вер зи тет ска, 
а ти ме и на ста ва на свим дру гим ни во и ма – има ла је ве о ма ве ли
ке ко ри сти. И ма да су са ста вља чи овог збор ни ка при жељ ки ва ли 
на ста нак чи та вог ни за слич них, те мат ски и жан ров ски од ре ђе них 
де ла, у срп ској на у ци о књи жев но сти ни је усле ди ла обил на про дук
ци ја ове вр сте. Зна чај но је, ме ђу тим, ис та ћи да је у том истом пе ри
о ду, у из да вач кој ку ћи Но лит, у окви ру исте еди ци је „Књи жев ност 
и ци ви ли за ци ја”, ко ју је уре ђи вао Јо ван Хри стић, на чи ње но још 
не ко ли ко слич них збор ни ка ко ји су усме ре ни ка кон крет ним жан
ро ви ма (Мо дер на те о ри ја ро ма на, 1979, Ми ли во ја Со ла ра; Мо дер на 
те о ри ја дра ме, 1981, Мир ја не Ми о чи но вић; Те о ри ја тра ге ди је, 1984, 
Зо ра на Сто ја но ви ћа)21, али се по сле те се ри је ни је мно го од ма кло 
од ових из ван ред них по че та ка.

У скло пу сво јих основ них ис тра жи вач ких про је ка та, Ми о драг 
Ра до вић је, да ка ко, оба вљао и вр ло об у хват не те о риј ске при пре ме 
и ела бо ра ци је, при че му је ве о ма че сто умео да о то ме са чи ни и 
об ја ви чи тав те мат ски блок ре ле вант них тек сто ва. Та ко је, на при
мер, у ис тра жи ва њу од но са Ла зе Ко сти ћа и свет ске књи жев но сти 
пр вен стве но отво ре но пи та ње ути ца ја и срод них ком па ра ти стич
ких ка те го ри ја, па је о том ком плек су про бле ма Ра до вић на чи нио 
ве о ма ва жан те мат ски број ча со пи са По ља под на сло вом „Те о ри ја 
ути ца ја, де ло ва ња и ре цеп ци је” (1987).22 Увод ном рас пра вом „’Страх’ 
од ути ца ја”, а још ви ше из бо ром тек сто ва раз ли чи тих ау то ра (Ги
став Лан сон, Фи лип ван Ти гем, Ан дре Жид, Вол фганг Кле мен, 
Ха скел Блок, Ер вин Ко пен, Клод Пи шо, Ул рих Вај сштајн, Ана 
Ба ла ки јан, Јо зеф Стрел ка, Џон Бе нинг, Ма ри ја МогГри не валд, 
Ге ран Хер ме рен, а из о ста вље ни су тек сто ви Ха рол да Блу ма и 
Кла у ди ја Ги ље на ко ји су у пре ве де ним књи га ма до ступ ни срп ским 
чи та о ци ма), са ста вљач је, уз по моћ ви ше пре во ди ла ца са фран цу ског, 
не мач ког и ен гле ског је зи ка (те мат са др жи и ши ру би бли о гра фи ју), 
ука зао на основ не ком па ра ти стич ке иде је и мо де ле про у ча ва ња 
ко ји су ис тра ја ва ли то ком раз во ја ове ди сци пли не у XX ве ку.

Ба ве ћи се про бле ми ма књи жев не ак си о ло ги је, Ра до вић је на
чи нио два из у зет но вред на те мат ска збор ни ка, чи ме је нео спор но 
по ди гао те о риј ски ни во ове ди сци пли не у срп ској на у ци о књи

21 Још и пре из ла ска ових збор ни ка, исти уред ник је у ис тој еди ци ји и код 
истог из да ва ча обез бе дио по не што срод не али до вољ но раз ли чи те збор ни ке 
ра до ва, као што су: Ра ђа ње мо дер не књи жев но сти: По е зи ја, прир. Сре тен Ма
рић и Ђор ђи је Ву ко вић, Но лит, Бе о град 1975; Ра ђа ње мо дер не књи жев но сти: 
Дра ма, прир. Мир ја на Ми о чи но вић, Но лит, Бе о град 1975. Ка сни је су усле ди ли 
раз ли чи ти по ку ша ји код дру гих из да ва ча, али ни ка да ни је до сег нут ова ко ви сок 
стан дард из ра де срод них при руч ни ка нео п ход них за успе шну на ста ву књи жев
но сти. 

22 По ља, бр. 335, ја ну ар 1987, 1–52.
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жев но сти. Већ и са мо име но ва ње ове ди сци пли не у окви ру про у
ча ва ња књи жев но сти пре вас ход но је ње го ва за слу га, јер је по јам 
ак си о ло ги је пре Ра до ви ће ве књи ге ко ри шћен пре вас ход но у фи ло
соф ском кон тек сту, али не и у кон тек сту срп ске на у ке о књи жев
но сти. Пр ви скуп ра до ва је под по ме ну тим на сло вом „Књи жев на 
ак си о ло ги ја” об ја вљен у ча со пи су Са вре ме ник (1987)23, а у ње му 
су се, осим увод ног Ра до ви ће вог тек ста „Ак си о ло шка кон тро вер
за да нас”, по ја ви ли и пре во ди 13 тек сто ва са не мач ког и ен гле ског 
је зи ка, и то ау то ра као што су: Оскар Вал цел, Вал тер Ми лерЗај дел, 
Нор троп Фрај, Ре не Ве лек, Ро ман Ин гар ден, Емил Штај гер, Вол фганг 
Кај зер, Ро берт Вај ман, Ерик До налд Хирш, Ма ри Кри гер, Д. В. Фо
ке ма, Нор берт Ме клен бург и Гин тер Фе цер. Дру ги скуп тек сто ва 
пре ве де них са не мач ког и ен гле ског по ја вио се као те мат ски блок 
у ча со пи су Де ло (1987).24 Под на сло вом „Књи жев но вред но ва ње 
да нас”, тај блок је, по сле увод ног Ра до ви ће вог тек ста „Ак си о ло шко
хер ме не у тич ки круг”, об у хва тио 6 ау то ра, а то су: Мо рис Вајц, 
Ерик Лун динг, Хел га Хулт берг, Јо хен Шул теЗа се, Хен ри Х. Х. 
Ре мак, Рин Т. Се герс. Уз основ ну Ра до ви ће ву сту ди ју Књи жев на 
ак си о ло ги ја и ових све у куп но 19 пра те ћих тек сто ва, уз при ло ге 
раз ли чи тих ау то ра ко ји су ра ни је већ об ја вље ни у пре ве де ним 
књи га ма (Р. Ве лек, Р. Ин гар ден, Х. Мар кје вич и др.), као и чи та вих 
књи га о оп штој ак си о ло ги ји (А. Та но вић, М. Жи во тић и др.), про
блем вред но ва ња се у те о риј ском сми слу по ја вљу је пред срп ским 
чи та о ци ма у мно го бо га ти јем, са др жај ни јем и ана ли тич ки пре глед
ни јем об ли ку не го што је то био слу чај пре по ја ве ових ва жних 
ак си о ло шких при ло га.

Но, фе но ме но ло шки по сма тра но, пре вред но ва ња и пре утвр
ђи ва ња ути ца ја и слич но сти тре ба ва ља но оба ви ти чин чи та ња. 
Сто га је Ми о драг Ра до вић у ча со пи су Књи жев на кри ти ка (бр. 3, 
1989)25, а под на сло вом „Са вре ме не те о ри је чи та ња”, из ло жио низ 
тек сто ва оних те о ре ти ча ра ко ји су у сре ди ште кри тич ке па жње 
по ста ви ли по зи ци ју чи та о ца и низ по сту па ка ко ји су у ње го вој 
над ле жно сти. У том из бо ру сре ди шње ме сто за у зи ма ју ме то до ло
шке ори јен та ци је ан гло а ме рич ке re a derre spon se cri ti cism, де кон
струк ци је, те о ри је ре цеп ци је, афек тив не сти ли сти ке и срод них 
пра ва ца, ком би но ва них са ис ку стви ма фе но ме но ло ги је, пси хо а на
ли зе и сл. И ма да не до ста ју не ки од во де ћих љу ди уну тар ових кре
та ња у књи жев но те о риј ској ми сли (на при мер Жак Де ри да, Пол 
де Ман, Џ. Хи лис Ми лер, Ха ролд Блум, Ро берт Ја ус и др.), ова 

23 Са вре ме ник, бр. 1–3, ја ну ар –март 1987, 131.
24 Де ло, бр. 5–6, 1987, 7–131.
25 Књи жев на кри ти ка, бр. 3, мај –јун 1989, 5–114.
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хре сто ма ти ја ука зу је на пр во ра зред не те о ре ти ча ре и кри ти ча ре, 
но си о це ино ва тив них на сто ја ња на кон чвр стог струк ту ра ли стич ког 
мо де ла ми шље ња и пи са ња. Ту су сво јим тек сто ви ма пред ста вље ни 
Те ри Иглтон, Нор ман Хо ланд, Стен ли Фиш, Вол фганг Изер, Карл
хајнц Штир ле, Џо на тан Ка лер, Јо ви ца Аћин и Џе фри Харт ман. То
ком осам де се тих го ди на ХХ ве ка, а и знат но ка сни је, ови те о ре ти
ча ри су на За па ду би ли и оста ли из у зет но зна чај не по ја ве усме ре не 
ка тра га њу за раз ли чи тим об ли ци ма ме то до ло шког плу ра ли зма, за 
ко ји се, оче вид но, за ла гао и Ми о драг Ра до вић. То се ви ди већ и из 
пред го во ра за овај из бор, из тек ста под на сло вом „Про ви ден ци јална 
ла ко ћа чи та ња”, али још и ви ше из це ли не ње го вог из бо ра те о риј
ски ин то ни ра них тек сто ва. 

Вр ло за ни мљив збор ник ра до ва о про бле ми ма ре то ри ке у 
на шем вре ме ну про фе сор Ра до вић је на чи нио и као књи гу об ја вио 
под на сло вом Књи жев на ре то ри ка да нас (2008). У пред го во ру 
„Књи жев на ре то ри ка – но ва и ста ра” Ра до вић ис ти че да по зи ци је 
ста ре, ан тич ке ре то ри ке и ње ног на сле ђа тре ба ја сно раз ли ко ва ти 
од но ве ре то ри ке на ста ле по сле Ни чеа, Де Со си ра, Пер са, Де Ма на 
и дру гих, па до да је: „Да нас се нео ре то ри ка сма тра за те о ри ју дис
кур зив них прак си у зна чај ном до ди ру са фор ма ли змом, струк ту
ра ли змом и се ми о ло ги јом.”26 У та квом про сто ру раз у ме ва ња књи
жев но сти ре то ри ка ви ше не ће би ти за ду же на да утвр ди „си стем 
пра ви ла за про и зовд њу тек сто ва” не го ње но „те жи ште ис пи ти ва ња 
је по ме ре но ка ис пи ти ва њу раз ли чи тих зна ков них си сте ма и функ
ци о ни са ња ра зних зна чењ ских прак си”.27 Због све га то га, а са свим 
у ду ху се ми о тич ких и постструк ту ра ли стич ких мо де ла ми шље ња, 
ов де је реч о са свим но вим пер спек ти ва ма књи жев но сти, а њих су 
углав ном пре по зна ли они ко ји се ба ве са вре ме ном књи жев но шћу. 
За то Ра до вић, по зи ва ју ћи се на оце не и ту ма че ња Ро ла на Бар та, 
по на вља те зе да је но ва ре то ри ка пре све га „ви тал на зо на књи жев
но сти” и „љу бав на ди мен зи ја пи сма”.28

У са мом из бо ру пред ста вље ни су Цве тан То до ров, Вејн Бут, 
Же рар Же нет, Пол де Ман, Жан Бе сјер, Џ. Хи лис Ми лер и Нил 
Лу си, али је за ни мљи во да у из бо ру не ма ни ти за јед нич ког де ла 
Оп шта ре то ри ка ис тра жи вач ке гру пе из Ли је жа, а не ма ни по је
ди нач них ра до ва чла но ва ове гру пе (Жак Ду боа, Френ сис Еде лин, 
Жан Ма ри Клин кен берг, Фи лип Ми њо, Фран соа Пи ре и Аде лин 
Три но), упр кос чи ње ни ци да про фе сор Ра до вић из вр сно по зна је 
упра во фран цу ску ин те лек ту ал ну сце ну, па и ову те о риј ску гру па

26 Књи жев на ре то ри ка да нас, прир. Ми о драг Ра до вић, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2008, 15.

27 Исто, 16.
28 Исто, 18–19.
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ци ју, ко ју ина че у свом пред го во ру и не по сред но по ми ње. Ра до ви ћев 
збор ник Књи жев на ре то ри ка да нас је, сва ка ко, у срп ској кул ту ри 
до при нео ре а фир ма ци ји ре то ри ке као за себ не ди сци пли не, али и 
као об ли ка мо гу ћег при сту па књи жев ном де лу и књи жев но сти 
као ин сти ту ци ји. И овај, као и сви оста ли по ме ну ти те мат ски збор
ни ци тек сто ва из у зет но су под сти цај но де ло ва ли на по ди за ње 
ни воа те о риј ске све сти срп ских про у ча ва ла ца књи жев но сти. У 
том по гле ду мо же мо за кљу чи ти да је ин те лек ту ал но прег ну ће 
Ми о дра га Ра до ви ћа не са мо би ло ва ља но усме ре но ка пра вим те
ма ма и про бле ми ма не го су ти збор ни ци до ла зи ли и у са свим при
ме ре ном вре ме ну: не баш док су но ве иде је би ле из ла га не у пу ном 
за но су, али сва ка ко у тре нут ку ка да су се већ са из ве сном си гур
но шћу мо гли ре зи ми ра ти ре зул та ти тих из ла га ња.

Ме ђу уред нич коау тор ским по сло ви ма Ми о дра га Ра до ви ћа 
тре ба по ме ну ти и сво је вр сни, крун ски до каз са знај них мо ћи срп
ске ком па ра ти сти ке са др жан у хва ле вред ном Пре глед ном реч ни ку 
ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је у књи жев но сти и кул ту ри (2011). 
Овај тер ми но ло шки реч ник су уре ди ли Бо ја на Сто ја но вић Пан то
вић, Ми о драг Ра до вић и Вла ди мир Гво зден, а осим уред ни ка ау то ри 
тек сто ва су још и Зо ри ца Бе ча но вић Ни ко лић, Со ња Ве се ли но вић, 
Вла ди мир Гво зден, Би ља на Дој чи но вић Не шић, Ја сми на Јо кић, 
Бог дан Ко са но вић, Со фи ја Ко шни чар, Љи ља на Ма тић, Јо ван По пов, 
Го ра на Ра и че вић, Ни ко ла Страј нић, Кор не ли ја Фа ра го и Ми хал 
Хар пањ. Упр кос чи ње ни ци да је, по све му су де ћи, кључ ну ини ци
ја ти ву за из ра ду овог реч ни ка има ла Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, 
ипак је ви ше не го очи глед но ко ли ко су не ке од Ра до ви ће вих оми
ље них те ма оста ви ле при мет ног тра га на на чин кон ци пи ра ња 
азбуч ни ка и на на чин об ра де по је ди них од ред ни ца. У чи ње ни ци да 
је у реч ни ку до шла до из ра жа ја „кри тич ка и по ле мич ка ди мен зи ја 
при ли ком кон тек сту а ли зо ва ња по је ди них од ред ни ца, ко је, упр кос 
свом спе ци ја ли стич ком ка рак те ру мо гу има ти низ ту ма че ња, од 
са свим тра ди ци о нал них и кон зер ва тив них – до са вре ме них, пост
мо дер них ин тер пре та ци ја”29, ва ља, из ме ђу оста лог, пре по зна ти и 
Ра до ви ће во опре де ље ње за са гле да ва ње чи та ве ин те лек ту ал не 
дра ма тур ги је ко ја се ја вља пре, то ком и по сле ис по ста вља ња оних 
пи та ња и од го во ра ко ји ле же у ко ре ну сва ко га са зна ња. У овом 
ен ци кло пе диј ском при руч ни ку Ра до вић је на пи сао све га 12 од
ред ни ца (Ан ти го на; Бај ро ни зам; Бу вар пе ки шеј ство; Вред но ва ње/
вред ност; Ком па ра тив на по е ти ка; Мен та ли те ти; Мит; Ро бин зон 

29 Ви де ти „Пред го вор”, у: Пре глед ни реч ник ком па ра ти стич ке тер ми
но ло ги је у књи жев но сти и кул ту ри, гру па ау то ра, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 
2011, 7–8.
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Кру со; Свет ска књи жев ност; Фа уст; Чи та лац; Чи та ње), али оне по
 кри ва ју не ке од ва жних те ма ње го вих књи га и рас пра ва или не ке 
од те ма ко ји ма се као уни вер зи тет ски на став ник ба вио. Већ на кра
ју сво је на став нич ке ка ри је ре, он је за јед но са сво јим мла ђим ко ле
га ма ма хом са Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, а ме ђу њи ма 
је би ло и не ко ли ко ње го вих бив ших сту де на та, по стао део ти ма 
ко ји је са чи нио вр ло ко ри стан и упо тре бљив ен ци кло пе диј ски 
при руч ник за ком па ра ти сте и про у ча ва о це књи жев но сти. 

Ми о драг Ра до вић је уре дио још не ко ли ко збор ни ка ра до ва, 
по пут оног по све ће ног проф. др Ра до ми ру Ива но ви ћу Li ber ami co rum 
(2001). Уз то он је не пре ста но оста вљао тра го ве сво јих усред сре
ђе них и па си о ни ра них чи та ња, али је ан то ло ги је пе снич ких и 
књи жев них тек сто ва рет ко са чи ња вао. Ипак, у скло пу сво јих при
ре ђи вач ких по сло ва Ми о драг Ра до вић се по за ба вио и са чи ња ва њем 
јед не лу цид не, ве о ма про во ка тив не и ва жне ан то ло ги је под на сло
вом Пче ло ја вље ње (2017) и с под на сло вом „Пче ла у цвет ни ку пое
зи је”. Осим до ми нант них лир ских пе са ма, у овом цвет ни ку има и 
еле ме на та те мат ске хре сто ма ти је/чи тан ке ко ја укљу чу је ра зно вр сна 
са зна ња о за да тој те ми. Ова квом из бо ру је, ина че, прет хо ди ла знат
но кра ћа ан то ло ги ја/хре сто ма ти ја ко ју је Ра до вић, за јед но са Ни ко
лом Страј ни ћем, а под на сло вом Пче ла и мед у цвет ни ку свет ске 
и срп ске по е зи је об ја вио још 2002. го ди не у ба ња луч ком ча со пи су 
Кра ји на. У но вом, знат но про ши ре ном из да њу Ра до вић у пред го
во ру „Ме да ме та фо ре” об ја шња ва кључ на на че ла раз у ме ва ња са
мог фе но ме на пче ле, пче ли њег дру штва, пче лар ства и ме да, али 
об ја шња ва и основ на на че ла на ко ји ма по чи ва се лек ци ја тек сто ва 
ко је је из ло жио. По ла зе ћи од те зе да „пче ла жи ви пе снич ки, пче ла 
ства ра пе снич ки, пче ла одр жа ва пе снич ки од го вор све ту”30, Ра
до вић је осма трао ка ко се свест о тој исти ни по ја вљи ва ла у раз
ли чи тим кул ту ра ма. На ро чи то га је за ни ма ла ан ти ка, ка ко грч ка 
та ко и рим ска, али и по ја ва мо дер них пе снич ких од го во ра на ова
кве иза зо ве: ако је Вер ги ли је у сво јим Ге ор ги ка ма ре као о пче ла
ма ва жне ства ри, он да је „Ге ор ги ке мо дер ног до ба” на пи сао Мо рис 
Ме тер линк, и то у сво јој књи зи Жи вот пче ла.31 У сво ју хре сто ма
ти ју Ра до вић је ма хом уно сио пе снич ке тек сто ве, али и есе ји стич ке 
и на уч не тек сто ве ко ји, бри ну ћи се о жи во ту пче ла, при ка зу ју пое
зи ју пче ли њег дру штва као свет ре ле ван тан за чо ве ка на шег до ба, 
а и мно гих до ба пре овог да на шњег.

Це ло куп ну гра ђу ан то ло ги чар је по де лио на по себ не ци клу
се (ау тор их на зи ва вен ци ма), ко ји пра те раз ли чи те аспек те пче ле 

30 Ми о драг Ра до вић, Пче ло ја вље ње: Пче ла у цвет ни ку по е зи је, Град ска 
би бли о те ка Но ви Сад – Фон да ци ја „Ла за Ко стић”, Но ви Сад 2017, 18.

31 Исто, 22–23.
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и ме да као фе но ме на, те укљу чу ју раз ли чи те мо гућ но сти раз у ме
ва ња овог спе ци фич ног све та. Та квих ве на ца има укуп но 36: пр ви 
ве нац из ла же тек сто ве ко ји све до че о „Бо гом да ној пче ли”, а књи
гу за вр ша ва ве нац „Тру то ви – дро но ви”. На че лу ан то ло ги је, чак 
и пре са мог ау то ро вог пред го во ра, на ла зи се пе сма „Здра ви ца 
пче ла ма” До бри це Ери ћа, а на кра ју, у одељ ку име но ва ном као 
„Епи лог”, на ла зе се тек сто ви ко ји све до че о апо ка лип тич ким по ка
за те љи ма ве за ним за пче ле: на род на пе сма „Же нид ба кне за Ла за ра” 
ука зу је на то да не ста нак пче ла је сте је дан од зна ко ва „по шљед њих 
вре ме на”, што по твр ђу је и упо зо ре ње Фран цу ског удру же ња пче
ла ра из 1994. го ди не у ко јем је до слов це ре че но: „Ако би пче ла не
ста ла са зе мљи ног ша ра, чо ве ку би пре о ста ло све га још че ти ри 
го ди не жи во та.”32 Тре ба сва ка ко при ме ти ти да је ан то ло ги ја Пче
ло ја вље ње би ла по след ња књи га ко ју је за сво га жи во та Ми о драг 
Ра до вић об ја вио, а та квим ода би ром те ме он као да је хтео да по
ша ље спе ци фич ну сим бо лич ку по ру ку. До те по ру ке мо же мо до ћи 
та ко што ће мо кон ста то ва ти да је до бар део свог ин те лек ту ал ног 
прег ну ћа Ра до вић ве зао за ис тра жи ва ње постструк ту ра ли стич ког 
и пост мо дер ни стич ког об ли ка те о риј ског ми шље ња, а за ње га је 
ка рак те ри стич но да ис пи ту је раз не об ли ке рас кра ја ња ло го цен
три зма и ис пи ти ва ња об ли ка пи сма ко ји се на та квом рас кра ја њу 
за сни ва ју. Са да, пред крај сво га жи во та, та кав ин те лек ту а лац по
тра жио је уто чи ште у нај стро же ло го цен трич ки устро је ном по рет
ку жи во га све та, а то упра во је сте пче ли ње дру штво и све што је 
по ве за но са жи во том пче ла. И у ова квом раз во ју тре ба пре по зна ти 
ону спе ци фич ну Ра до ви ће ву ком па ра ти стич ку и књи жев но те о
риј ску, али и ег зи стен ци јал ну дра ма тур ги ју. 

Ми о драг Ра до вић је до бар део сво је де лат но сти усме рио и ка 
пре во ди лач ким по сло ви ма, ко ји ма се ба вио са до ста си сте ма тич
но сти и па жње у из бо ру де ла ко је пре во ди. У том сми слу је и ње гов 
пре во ди лач ки опус ве о ма за ни мљив, а за хва љу ју ћи упра во ње му 
срп ским чи та о ци ма је на рас по ла га ње по ну ђе на чи та ва јед на ма ла, 
из у зет но за ни мљи ва би бли о те ка ре ле вант них сту ди ја и књи га, ма
хом са фран цу ског је зи ка. Са Зо ра ном Сто ја но ви ћем Ра до вић је 
пре вео Ан тро по ло ги ју смр ти (1980) Лу ја Вен са на То маа; са Де ја ном 
Ку зма но ви ћем Со ци о ло ги ју дру штве них по кре та (1983) Але на Ту
ре на; са Па влом Се ке ру шом Мој жи вот (1990) Ла ва Да ви до ви ча 
Троц ког; са Во ји ном Ма ти ћем Гра ди ву (1992) Вил хел ма Јен се на; 
са Са њом При би ће вић Лир ску дра му сло вен ског мо дер ни зма (1997) 
Сло бо дан ке Вла див Гло вер; са Фри дом Фи ли по вић књи гу Исто ри
ја фи ло зо фи је: Фи ло зоф ско чу ђе ње (1998) Жа не Херш. Сам је пре вео 

32 Исто, 385.
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књи ге Бе ла ми то ло ги ја (1990) Жа ка Де ри де; Сим бо ли ка у грч кој 
ми то ло ги ји (1991) По ла Ди ла; Ро лан Барт по Ро ла ну Бар ту (1992); 
Про зир ност зла (1994) Жа на Бо дри ја ра; Ера змо ме ђу на ма (1994) 
Ле о на Ер не ста Ал ке на; Умет нич ко де ло: Има нент ност и тран
сцендент ност (1996) и Умет нич ко де ло: Естет ска ре ла ци ја (1998) 
Же ра ра Же не та; За је дан дру ги сред њи век: Вре ме, рад, кул ту ра 
За па да (1997) Жа ка ле Го фа; До сто јев ски и Је вре ји (2010) Да ви да 
Голд штај на, као и чи тав низ по је ди нач них тек сто ва раз ли чи тих 
ау то ра и са раз ли чи тих је зи ка (да ле ко нај ви ше са фран цу ског, али 
по вре ме но и са ен гле ског и не мач ког). Го во ре ћи о пре во ди лач ким 
ре зул та ти ма Ми о дра га Ра до ви ћа, ни ка ко не тре ба за бо ра ви ти ни 
чи ње ни цу да је он, исти на знат но по сле Ми о дра га Ибров ца, на 
фран цу ски пре вео пе сму „San ta Ma ria del la Sa lu te” Ла зе Ко сти ћа.

Ми о драг Ра до вић је, без сум ње, је дан од нај ва жни јих пред
став ни ка уни вер зи тет ске кри ти ке у срп ској кул ту ри с кра ја XX и 
по чет ка XXI ве ка, по го то во оног де ла те ин те лек ту ал не гру па ци је 
ко ја је не пре ста но стре ми ла те о риј ским ино ва ци ја ма, те пре ла ску 
од струк ту ра ли стич ког ка постструк ту ра ли стич ком мо де лу ми
шље ња о књи жев но сти. Сто га је ње му на чи ње на очи глед на не прав
да ти ме што је по ме нут је ди но као ту мач де ла Ла зе Ко сти ћа и што 
је до био нео прав да но ма ло про сто ра у ина че обим ној сту ди ји Пре
дра га Па ла ве стре Исто ри ја срп ске књи жев не кри ти ке (2008).33 
Ова сту ди ја се, исти на, ба ви ла исто ри јом књи жев не кри ти ке у ужем 
сми слу, али је до брим де лом за хва та ла и у про стор те о риј ског 
ми шље ња, по го то во кад је то ми шље ње има ло не по сред них ре
флек са на про цес ту ма че ња и вред но ва ња књи жев них де ла. Јер 
Ра до вић је пи сао о ра зним срп ским пи сци ма из раз ли чи тих епо ха, 
али је увек тра жио и че сто на ла зио но ве те о риј ске пер спек ти ве за 
кри тич ко чи та ње. 

Оста ће за бе ле жен до бро знан по да так да се, као про фе сор свет
ске књи жев но сти, Ми о драг Ра до вић ба вио нај зна чај ни јим пи сци ма 
ко ји су ства ра ли од вре ме на су мер скоакад ске кул ту ре и Гил га
ме ша, је вреј ске кул ту ре и Би бли је, грч ке и рим ске ан ти ке, пре ко 
епо ха од ре не сан се па до мо дер ног до ба, све до да на шњег вре ме на 
елек трон ских ко му ни ка ци ја. Исто та ко ба вио се Ра до вић и књи жев
но те о риј ском ми шљу усме ре ном ка на гла ше ним ино ва ци ја ма и 
на сто ја њи ма да се из гра ди про ме на па ра диг ме у на чи ну ми шље ња 
о књи жев но сти и ње но га ту ма че ња. Ко нач но, као нај ма ње ва жно, 
али не и то ли ко да би се сме ло пре не брег ну ти, Ра до вић је на сту
пао и као кри ти чар пи шу ћи о срп ским пи сци ма и на шим са вре ме

33 Ви де ти Пре драг Па ла ве стра, Исто ри ја срп ске књи жев не кри ти ке, Ма
ти ца срп ска, Но ви Сад 2008, 660–661.
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ни ци ма. Тај круг пи са ца о ко ји ма се кри тич ки из ја шња вао ни је 
баш ши рок, али ни је баш ни са свим узак. Као кри ти чар он се ни је 
од ре ђи вао са мо пре ма про у ча ва о ци ма књи жев но сти по пут Ни ко ле 
Ми ло ше ви ћа, Дра га на Не дељ ко ви ћа, Сре те на Ма ри ћа, Дра ги ше 
Жив ко ви ћа, Зо ра на Кон стан ти но ви ћа, Са ве Ба би ћа, Ни ко ле Страј
ни ћа, Ра до ми ра Ива но ви ћа, Ми ро сла ва Пан ти ћа, Че до ми ра Мир ко
ви ћа, Ми ро сла ва Еге ри ћа, Ре неа Ве ле ка, ни ти пре ма ми сли о ци ма 
по пут Ре неа Жи ра ра, Кар ла По пе ра и др. Пи сао је и о пе сни ци ма 
по пут Ми ло ра да Гру ји ћа, Пре дра га Бог да но ви ћа Ци ја, Јо ва на Зи
вла ка, Ми ла на Ор ли ћа, Пе тра Цвет ко ви ћа, Дра га на Јо ва но ви ћа 
Да ни ло ва, Ву ка Кр ње ви ћа, Ми ла на Ђор ђе ви ћа, Вла сте Мла де но
ви ћа, Ве ро љу ба Ву ка ши но ви ћа и др., а умео је и да уђе у про стор 
по ле ми ке са за ступ ни ци ма нео а ван гард них кон це па та, по пут Ву
ји це Ре ши на Ту ци ћа. Ка зи вао је сво је ми шље ње и о про зним пи сци
ма по пут Иве Ан дри ћа, До бри це Ћо си ћа, Ми ло ва на Да ној ли ћа, 
Да ни ла Ки ша, Ми ло ра да Па ви ћа, Мир ка Ко ва ча, али и Ми ло са ва 
Ђа ли ћа, Ми ра Вук са но ви ћа, Гој ка Ни ко ли ша, Све то за ра Влај ко
ви ћа, Че да Ву ко ви ћа, Ду брав ке Угре шић, Ги љер ма Мар ти не за. У 
сва ком слу ча ју, за Ра до ви ће вим рад ним сто лом ура ди ло се до ста 
то га, са свим до вољ но да бу ду ћи ис тра жи ва чи мо гу да се уду бе не 
са мо у тек сто ве ко је је за со бом оста вио овај дра го це ни по сле ник 
не го и да се за пи та ју ка ква се лич ност у ње му кри ла и шта га је то 
на го ни ло на та кву вр сту по све ће ног ис тра жи вач ког по сла ња.

Жи вот ни пут: из ме ђу гла ве и ср ца

Ми о драг Ра до вић је ро ђен 30. мар та 1945. го ди не у Ка ме ња чи 
код Тр сте ни ка. По за вр шет ку гим на зи је у Кру шев цу упи сао се 1964. 
на Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, где је на Од се ку за оп шту (свет
ску) књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти ди пло ми рао 1968. ра дом 
„Књи жев ни по гле ди Шар ла Бо дле ра”. На Европ ском уни вер зи тет
ском цен тру у Нан си ју се уса вр ша вао на пост ди плом ским сту ди
ја ма, а ма ги стар ску те зу „Функ ци ја сно ва у ро ма ну Зло чин и ка зна 
Ф. М. До сто јев ског” од бра нио је 1974. на Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Док тор ску ди сер та ци ју „По е ти ка Ла зе Ко сти ћа и ње ни 
из во ри у за пад но е вроп ским књи жев но сти ма” од бра нио је, та ко ђе, 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 1980. го ди не. Ра дио је у Би
бли о те ци Ма ти це срп ске 1970–1972, а по том 1972–1975. као лек тор 
за срп ско хр ват ски је зик и ју го сло вен ске књи жев но сти на Уни вер
зи те ту „Жан Му лен” у Ли о ну и 1979–1981. на Уни вер зи те ту у Ре ну. 
За аси стен та Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, на пред ме ту 
Свет ске књи жев но сти, иза бран је 1976, а по том је би ран у сва зва ња: 
за до цен та 1981, а за ре дов ног про фе со ра 1990. го ди не. У пе ри о ду 
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1985–1987. го ди не је као сти пен ди ста Хум бол то ве фон да ци је бо ра
вио на Ин сти ту ту за не мач ку фи ло ло ги ју Уни вер зи те та у Мин хе
ну, где је под мен тор ством Вал те ра Ми ле ра Зај де ла ра дио на про
јек ту „Књи жев на ак си о ло ги ја”. Слу жио се фран цу ским, не мач ким, 
ен гле ским и ру ским је зи ком. По себ ним ан га жо ва њем про фе со ра 
Ра до ви ћа на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду је 2000. го ди не 
осно ван Од сек за ком па ра тив ну књи жев ност, а као ру ко во ди лац 
овог Од се ка пен зи о ни сан је 2013. го ди не. Умро је јед ног вре лог че
тврт ка, баш на Аран ђе лов дан, 26. ју ла 2018. го ди не. 

 Жи вот ни пут Ми о дра га Ра до ви ћа мо же се опи са ти, пре све га, 
као јед на ве ли ка ин те лек тул на Оди се ја; ка кав му је био жи вот ни 
пут, та ква му је би ла и ду хов на пу та ња и те о риј скоис тра жи вач ка 
ево лу ци ја: лу та ње и тра же ње. Нај ма ње је то био пра во ли ниј ски пут 
рав но мер ног раз во ја: на про тив, сав је у стран пу ти ца ма, ко ле ба њи
ма, уз ле ти ма и па до ви ма, у „за лу ти ма”. Сам Ра до вић је се бе као 
те о ре ти ча ра и ис тра жи ва ча нај бо ље на сли као ка да је сво ју те о
риј скоис тра жи вач ку пу сто ло ви ну упо ре дио са лу та њи ма мо ре
плов ца Оди се ја, а сво је ср це са Пе не ло пом ко ја оче ку је по вра так 
Оди се јев. 

У ове три сло же не ре че ни це чи ни ми се да се ве о ма тач но и 
вер но од сли ка ва жи вот на, ин те лек ту ал на и књи жев на суд би на 
Ми о дра га Ра до ви ћа. Те ре че ни це, ме ђу тим, ни сам на пи сао ја ко ји 
ово го во рим и ко ји пот пи су је текст овог не кро ло га; те ре че ни це 
је на пи сао онај о ко јем го во ри мо, на пи сао их је Ми о драг Ра до вић 
го во ре ћи о пе сни ку, Ла зи Ко сти ћу, ко јег је истин ски во лео, ду бо
ко по што вао и за но сно ту ма чио. У тим три ма ре че ни ца ма ја сам 
са мо про ме нио име оно га о ко јем се го во ри, као што сам уме сто 
ре чи „пе снич ке” ста вио сло же ни цу „те о риј скоис тра жи вач ке” ко ја 
сто ји уз име ни це ево лу ци ја и пу сто ло ви не. Ма ла из ме на, али ве
ли ка про ме на зна чењ ског усме ре ња ових ре чи ко је су са вр ше но 
тач не ка да је о обо ји ци, и о Ла зи Ко сти ћу и о Ми о дра гу Ра до ви ћу 
реч. На овај на чин ја сно ука зу је мо и на при ро ду Ра до ви ће ве оп се
си је Ла зом Ко сти ћем: опи су ју ћи Ко сти ће во ства ра ла штво и ње го
ву жи вот ну суд би ну Ра до вић је пре по зна вао ти пич не но во ве ков не, 
мо дер не, мо дер ни стич ке, па и пост мо дер ни стич ке фе но ме не без 
ко јих не мо же мо раз у ме ти свет у ко јем жи ви мо. Исто вре ме но он је 
пре по зна вао и ту ма чио са мо га се бе, сво је соп стве не тај не, не ми ре 
и по тре се о ко ји ма не мо же и не сме го во ри ти јав но и отво ре но. 
Због све га то га ње го ва ком па ра ти стич ка и књи жев но е те о риј ска 
дра ма тур ги ја је про сто мо ра ла да са др жи ова кву ди на ми ку и ова
кве раз вој не то ко ве. 

Ре кло би се да је сло же на ствар ност у ко јој жи ви мо би ла дра
го цен и по же љан пред мет са зна ња за Ра до ви ћев ум, али и пре ви ше 
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сна жан и ра за ра ју ћи иза зов за ње го во ср це. Онај ко уме да гле да, 
ја сно је мо гао ви де ти ко ли ко ње го во ср це треп ти от ку ца ји ма ко ји 
ни су са свим уса гла ше ни са рит мом же сто ких ми сли и про ти ву
реч них ин те лек ту ал них по ри ва. И он је све то знао, а по не кад је 
умео и да из рек не по не што што је на ли ко ва ло на ка кав вер бал ни 
екс цес. Не та ко дав но уду био сам се за тре ну так у то ср це, а он да 
се и истин ски за бри нуо. Про фе сор Ми о драг Ра до вић је усред вре
лог ле та 2017. го ди не до шао у Ма ти цу срп ску, па је пред сед ни ку 
уста но ве, а свом не ка да шњем сту ден ту ко ји је пред њим по ла гао 
ис пит из Свет ске књи жев но сти, пред ло жио да се у Ма ти ци одр жи 
про мо ци ја пе снич ке збир ке (та ко ђе ње го вог сту ден та) Ве ро љу ба 
Ву ка ши но ви ћа. Пред сед ник је пред лог од мах при хва тио, јер и он 
по шту је Ву ка ши но ви ће во пе сни штво, чак је о то ме и по не што 
на пи сао, али је пред ло жио да се тај про грам, да ка ко, одр жи ка да 
лет ње вре ли не про ђу, што је и ина че Ма ти чин оби чај. На тај кон
тра пре длог про фе сор Ра до вић се про сто љут ну, па ре че ка ко у ме
ђу вре ме ну он мо же и да умре! И у тој љут њи он оде! А кад вре ло 
ле то про ђе, ја за пи тах про фе со ра Ра до ви ћа хо ће мо ли на пра ви ти 
ону про мо ци ју Ву ка ши но ви ће ве збир ке, а он ми од го во ри да је он 
све то већ до го во рио на јед ном дру гом ме сту. Ја ста дох у чу ду јер 
ми се учи ни ло да је он, у овом слу ча ју, по ка зао са свим де чач ко не
стр пље ње. Па се због та кве жу ра и во сти истин ски за бри нух! Ваљ да 
то ни је не ка зле ху да на зна ка, упи тах се у чу ду. То вре ло ле то је 
про фе сор Ра до вић над жи вео, али већ сле де ће ле те ње вре ли не 2018. 
су од не ле ње гов жи вот, ње гов ум и ње го во ср це!

Ми о драг Ра до вић је био сја јан ин те лек ту а лац, сна жан те о риј
ски ум и ви спре ни ту мач књи жев них де ла, али је за јед но са свим 
тим дра го це ним осо би на ма у ње му ва зда треп та ло оно Пе не ло
пи но ср це ко је, по ма ло за пла ше но а по ма ло че жњи во, оче ку је да 
се тај оди се јев ски лу та ју ћи ра цио и аван ту ри стич ки жи вот ни елан 
вра ти ку ћи, те да у њој по но во на ђе сми ре ње и ра дост. У том стал
ном иш че ки ва њу и у тој не пре ста ној сме ни зеб ње и ти ши не, стреп ње 
и спо ко ја, ово ср це ви ше ни је мо гло да из др жи свет ова кав ка кав 
је. У том, не го сто љу би вом све ту ме ста за го сто прим ство ви ше 
не ма, а до та квог уви да Ра до вић до ла зи тра гом Де ри ди не рас пра ве 
О го сто прим ству, али и тра гом тра ди ци о нал не срп ске, сло вен ске, 
па и ин до е вроп ске оби чај не прак се.34 За то је, су о че но са не ми лим 
са зна њем, Ра до ви ће во ср це од лу та ло та мо не где, из ме ђу ја ве и 
сна:

34 Ви де ти Ми о драг Ра до вић, „О го сто прим ству у не го сто љу би вом све ту”, 
у: Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет 2, Ма ти ца срп ска – Би бли о те ка Ма ти це 
срп ске, Но ви Сад 2016, 29–37. 
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Ср це мо је, ср це кив но,
убио те жи ви гром!
што се не даш ме ни жи ву
ра за бра ти у пле ти ву
ме ђу ја вом и мед сном!

У том ме та фи зич ком про сто ру, не где из ме ђу ја ве и сна, ње го ва 
ду ша са да тра жи веч но га сми ре ња! 

Не ка је по кој ду ши про фе со ра Ми о дра га Ра до ви ћа!*

* Фраг мен ти ово га тек ста из ре че ни су на ко ме мо ра тив ном ску пу по во дом 
смр ти Ми о дра га Ра до ви ћа, на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, 20. сеп
тем бра 2018. го ди не.




