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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град
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КОМПАРАТИВНА
ЈУГОСЛАВИСТИКАИЛИ

МОЖЕЛИСЕПРЕЖИВЕТИ
АПОКАЛИПСА

Иде ја о ком па ра тив ном про у ча ва њу ју го сло вен ских књи
жев но сти по пр ви пут се на зна ча јан на чин ја вља по чет ком 
осам де се тих го ди на про шлог ве ка, у де це ни ји ко ја је прет
хо ди ла рас па ду со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. То, ме ђу тим, 
ни је нео бич но.

За ову при ли ку под се ти мо се да је још Ре не Ве лек ком па
ра тив ну књи жев ност де фи ни сао као сва ко оно про у ча ва ње 
књи жев но сти ко је пре ла зи гра ни це јед не на ци о нал не ли
те ра ту ре.1 Ком па ра тив на књи жев ност про у ча ва слич но сти 
(и раз ли ке) из ме ђу две или ви ше раз ли чи тих на ци о нал них 
књи жев но сти, а то по ре ђе ње се за сни ва на две прет по став ке 
ко је нај че шће ни су екс пли цит но фор му ли са не. Пр во, у тра
ди ци о нал ној за пад но е вроп ској и аме рич кој ком па ра ти сти ци 
под ра зу ме ва се да су књи жев но сти ко је су пред мет ком па
ра ти стич ке ана ли зе у исто риј ском и струк ту рал ном сми слу 
ау то ном не, ма њеви ше за о кру же не и у се бе за тво ре не це ли
не, то јест та кве це ли не ко је би већ и са ме по се би мо гле 
да пред ста вља ју по се бан пред мет про у ча ва ња по је ди них 
на ци о нал них фи ло ло ги ја и исто ри ја књи жев но сти. Дру го, 
да би сми сле но по ре ђе ње из ме ђу ова квих, у се бе за тво ре
них ор га ни за ма, ка кве пред ста вља ју по је ди не на ци о нал не 

1 У ра ду “Кри за ком па ра тив не књи жев но сти”: Wel lek, V. (1965) The Cri
sis of Com pa ra ti ve Li te ra tu re, ConceptsofCriticism, Yale Uni ver sity Press,  
p. 290.
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књижев но сти, уоп ште би ло мо гу ће, ком па ра ти ста мо ра да 
прет по ста ви да из ме ђу њих, уз све раз ли ке, ипак по сто ји не
ка ве за, од но сно не ки за јед нич ки основ на ко јем ће се то 
по ре ђе ње вр ши ти. То мо же би ти срод ност је зи ка на ко ји ма 
су те књи жев но сти пи са не – какав је слу чај у ком па ра тив
ној сло вен ској књи жев но сти2 – или за јед нич ка кул тур на и 
књи жев на тра ди ци ја  ка кву, ре ци мо, де ле „ве ли ке” за пад но
е вроп ске књи жев но сти3, или не ко др жав ноправ но уре ђе ње 
ко јим су од ре ђе не гра ни це да те ин тер ли те рар не за јед ни це, 
као што је био слу чај у свим бив шим Ју го сла ви ја ма, или, 
нај зад, све ово узе то за јед но. Ка да је реч о „ве ли ким” за
пад но е вроп ским књи жев но сти ма, фран цу ској, ен гле ској, 
не мач кој, шпан ској и ита ли јан ској, ове прет по став ке и ни је 
по треб но по себ но обра зла га ти. Очи глед но је да све на ве де
не, али и не ке дру ге европ ске књи жев но сти, на при мер ру
ска књи жев ност, с јед не стра не, пред ста вља ју ау то ном не це
ли не, јер на ста ју на по себ ним је зи ци ма и има ју са мо стал ну 
и кон ти ну и ра ну тра ди ци ју, ко ју исто вре ме но де ле с дру гим 
књи жев но сти ма истог ге о граф ског и кул тур ног про сто ра. 
Иа ко су пи са не на раз ли чи тим је зи ци ма, иа ко пред ста вља
ју за о кру же не и ау то ном не це ли не, све ове књи жев но сти се 
ипак слу же ре пер то а ром истих или слич них жан ро ва, по сту
па ка, тех ни ка, те ма, мо ти ва, итд, то јест чи не јед ну ин тер
ли те рар ну за јед ни цу. Овај ре пер то ар кон стан ти, ко ји во ди 
по ре кло пр вен стве но из грч ке и рим ске ан ти ке и ју деохри
шћан ске кул ту ре, омо гу ћа ва ком па ра ти сти да про у ча ва ме
ђу соб не ве зе из ме ђу да тих књи жев но сти не до во де ћи при 
том у пи та ње њи хо ву ау то ном ност. Ме ђу тим, слу чај ком па
ра тив ног про у ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти не што 
је друк чи ји и зах те ва не ка до дат на об ја шње ња. Спе ци фич
ност ове кон цеп ци је про из ла зи из спе ци фич ног ка рак те ра 
са ме ју го сло вен ске књи жев но сти. По ђи мо од тер ми на. Пре 
све га, ни је са свим ја сно шта тач но под ра зу ме ва мо под пој
мом југословенскакњижевност. Ко ли ко је тај по јам про бе
лам ти чан ви ди се већ и по то ме што кад ка же мо „ју го сло
вен ска књи жев ност” нај че шће ми сли мона ин тер ли те рар ну 
за јед ни цу срп ске и хр ват ске књи жев но сти, док књи жев но
сти дру гих на ро да ко ји су чи ни ли не ку од ју го сло вен ских 
др жа ва по пра ви лу до да је мо у не кој вр сти па рен те зе, као 
не ку вр сту „ма њин ских” књи жев но сти у окви ру ју го сло вен
ске др жав не за јед ни це. За не што про ми нент ни је ме сто у ју
го сло вен ском ка но ну од свих њих ус пе ла је да се из бо ри још 

2 Кон цеп ци ју упо ред не сло вен ске књи жев но сти обра зла же Ро ман Ја коб
сон у ра ду: Ja cob son, R. (1953) TheKernelofComparativeSlavicLiteratu
re, Har vard U. P.

3 О ово ме пи ше Ернст Ро берт Кур ци јус у свом ка пи тал ном де лу „Европ
ска књи жев ност и ла тин ски сред њи век”. 
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са мо сло ве нач ка књи жев ност, ве ро ват но за хва љу ју ћи Вра зу 
и Пре шер ну, од но сно чи ње ни ци да су не ки од нај по све ће
ни јих при пад ни ка Илир ског по кре та би ли упра во Сло вен ци. 
Књи жев но сти оста лих на ро да и на род но сти, ути сак је, оста
ле су у по за ди ни ју го сло вен ског књи жев ног жи во та. Као по
себ не на ци о нал не књи жев но сти, ма ке дон ска и му сли ман ска 
књи жев ност БиХ кон сти ту и шу се тек по сле Дру гог свет ског 
ра та, а цр но гор ска књи жев ност још ка сни је, се дам де се тих 
го ди на 20. ве ка. Књи жев но сти не ких дру гих на ро да ко ји су 
жи ве ли у Ју го сла ви ји по сле 1945, на при мер Ал ба на ца, Ма
ђа ра, Сло ва ка, ни кад ни су схва та не као део ју го сло вен ске 
књи жев но сти. Ово се об ја шња ва ло ти ме да ју го сло вен ска 
књи жев ност об у хва та са мо књи жев но сти пи са не на ју жно
сло вен ским је зи ци ма, али тај ар гу мент ни је са свим увер
љив, јер је, с дру ге стра не, бу гар ска књи жев ност, ко ја је та
ко ђе пи са на на ју жно сло вен ском је зи ку, оста ла из ван ју го
сло вен ског (ју жно сло вен ског) књи жев ног кор пу са. 

Осим то га, у ве зи с ју го сло вен ском књи жев но шћу на мет ну
ло се и јед но ва жно ме то до ло шко пи та ње ко је ни кад ни је до
би ло за до во ља ва ју ћи од го вор. Оста вља ју ћи по стра ни не ка 
спе ци фич ни ја ту ма че ња, по сто ја ла су, на и ме, два под јед на
ко до ми нант на схва та ња ју го сло вен ске књи жев но сти ко ја су 
се, од ро ђе ња до ко нач ног сло ма иде је ју го сло вен ства, пе ри
о дич но сме њи ва ла. По пр вом, на зва ћу га уни та ри стич ким, 
све раз ли чи те на ци о нал не књи жев но сти на ро да Ју го сла ви је, 
а пре све га срп ска и хр ват ска, пред ста вља ју јед ну је дин стве
ну це ли ну. Ово схва та ње је ра ди кал но за то што под ра зу ме ва 
да по је ди не на ци о нал не књи жев но сти тре ба да се од рек ну 
сво јих по себ них иден ти те та ра ди из град ње за јед нич ког, ју
го сло вен ског књи жев ног иден ти те та. Прак тич но, то зна чи 
да се иде ја ју го сло вен ске књи жев но сти и иде ја ау то ном них 
на ци о нал них књи жев но сти (срп ске, хр ват ске, сло ве нач ке) 
ме ђу соб но ис кљу чу ју. То је био глав ни раз лог што уни та
ри стич ко схва та ње ни кад ни је би ло ши ро ко при хва ће но. У 
ду гој исто ри ји ју го сло вен ства, од пр вих де це ни ја 19. ве ка, 
до по след њих де це ни ја 20. ве ка, оно се ја вља ло са мо пе
ри о дич но, у тре ну ци ма по ви ше не ју го сло вен ске еу фо ри је, 
на при мер, у Илир ском по кре ту и у го ди на ма не по сред но 
после Пр вог, од но сно Дру гог свет ског ра та.4

Схва та ње о је дин стве ној ју го сло вен ској књи жев но сти има
ло је сво је при ста ли це и у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, 
до ду ше у јед ном кра ћем пе ри о ду, али је оно, у по ре ђе њу с 

4 Ово пи та ње је ве о ма сло же но да би смо га ов де мо гли бар и у глав ним 
цр та ма пре до чи ти. Не што ви ше о то ме пи ше: Wac htel, A. (1998) Making
ofNation,BreakingofNation, LiteratureandCulturalPoliticsinYugoslavia, 
Stan ford U. P.
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на чи ном на ко ји је ову иде ју бра нио, на при мер, Љу де вит 
Гај, би ло ве о ма друк чи је. На и ме, иде ја уни та ри стич ке ју го
сло вен ске књи жев но сти се та да ни је то ли ко за сни ва ла на 
уве ре њу о срод но сти је зи ка или фол клор ног ства ра ла штва 
ју го сло вен ских на ро да, или на слич но сти њи хо вих тра ди ци
ја и оби ча ја – ма да је сте и на то ме – ко ли ко на марк си стич
кој иде ји о за јед ни штву та ко зва них ре во лу ци о нар них кла са, 
„рад ни ка, се ља ка и по ште не ин те ли ген ци је”. У иде о ло шки 
им прег ни ра ном ко му ни стич ком дру штву, ка кво је би ло ју
го сло вен ско не по сред но по за вр шет ку ра та, по је ди нац је 
мно го ви ше био од ре ђен сво јом кла сном не го на ци о нал ном 
при пад но шћу. Сти ца јем исто риј ских окол но сти (рас кид са 
Ин фор мби ро ом и СССРом), уни та ри стич ко ви ђе ње ју го
сло вен ске књи жев но сти је вр ло бр зо по че ло да се до жи вља
ва као из раз цен тра ли стич ких те жњи нај ве ће ју го сло вен ске 
ре пу бли ке, Ср би је, од но сно као из раз ве ли ко срп ског хе ге
мо ни зма. Тре ба ре ћи да то ни је би ло са свим оправ да но, јер 
иде ја о је дин стве ној ју го сло вен ској књи жев но сти ни је има
ла ве ћин ску по др шку ме ђу срп ским пи сци ма и ин те лек ту ал
ци ма. Уо ста лом, од пе де се тих го ди на про шлог ве ка ово ста
но ви ште ви ше ни је би ло за сту па но на зна ча јан на чин ви ше 
ниг де у Ју го сла ви ји, а по нај ма ње у Ср би ји. 

Дру го схва та ње ју го сло вен ске књи жев но сти, тач ни је ју го
сло вен ских књи жев но сти, на зва ћу  плу ра ли стич ким. Оно се 
за сни ва ло на уве ре њу да је на те ри то ри ји на ко јој су жи
ве ли ју го сло вен ски на ро ди још од сред њег ве ка по сто ја ло 
не ко ли ко пот пу но не за ви сних књи жев но сти ко је су се по сле 
1918. го ди не на шле у истом др жав ном окви ру.5 Иа ко су од 
та да ове књи жев но сти „до жи вје ле и не ка при бли жа ва ња”,6 
оне су ипак би ле и оста ле пот пу но са мо стал не због че га се 
не мо гу по ве за ти у јед ну син те тич ку це ли ну. И ово, као и 
прет ход но, схва та ње ју го сло вен ске књи жев но сти од но си се 
пр вен стве но на раз у ме ва ње од но са из ме ђу срп ске и хр ват
ске књи жев но сти у окви ру ју го сло вен ске ин тер ли те рар не и 
др жав не за јед ни це. Оно пре о вла ђу је у дру гој по ло ви ни 19. 
ве ка, од три де се тих го ди на про шлог ве ка до по чет ка Дру гог 
свет ског ра та и, од пе де сетих го ди на 20. ве ка до рас па да со
ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Срп ска и хр ват ска књи жев ност, 
а уз њих и оста ле ју го сло вен ске књи жев но сти, схва та ју се 
као две срод не али ипак раз ли чи те књи жев но сти, за сно ва не 
на друк чи јим тра ди ци ја ма и окре ну те раз ли чи тим стра ним 
ути ца ји ма. 

5 Ова два схва та ња раз ли ку је Све то зар Пе тро вић у ра ду: Pe tro vić, S. (1972) 
Me to do loš ka pi ta nja spe ci fič na za pro u ča va nje na ših na ci o nal nih knji žev no
sti, Prirodakritike, Za greb.

6 Исто, стр. 186.
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Ове две кон цеп ци је, уни та ри стич ка и плу ра ли стич ка, уз 
не ке ма ње ути цај не ва ри ја ци је, не пре кид но су се сме њи
ва ле то ком ево лу ци је ју го сло вен ске иде је на кул тур ном и 
др жав ном пла ну, али ни јед на од њих ни кад ни је би ла ни 
де фи ни тив но при хва ће на ни де фи ни тив но од ба че на. Као 
што би се и мо гло оче ки ва ти, у пе ри о ди ма чвр шћег по
ли тич ког по ве зи ва ња из ме ђу ју го сло вен ских на ро да, пре 
све га из ме ђу Ср ба и Хр ва та, до ми ни ра ла је иде ја о је дин
стве ној ју го сло вен ској књи жев но сти; у пе ри о ди ма ко ји су 
би ли обе ле же ни по ли тич ким раз ми ри ца ма или за хла ђе њем 
ме ђу на ци о нал них од но са, пре о вла ђи ва ло је плу ра ли стич ко 
схва та ње. Из да на шње пер спек ти ве се чи ни да је схва та ње 
о је дин стве ној ју го сло вен ској књи жев но сти, бар у со ци ја
ли стич кој Ју го сла ви ји, ви ше би ло део по ли тич ки и иде о ло
шки ко рект ног дис кур са но из раз ствар ног уве ре ња не ког 
по је дин ца или гру пе љу ди о по сто ја њу јед не, је дин стве не 
ју го сло вен ске књи жев но сти. Оста вља ју ћи по стра ни ми
шље ње обич них љу ди,7 ју го сло вен ски књи жев ни ци, фи ло
ло зи, књи жев ни кри ти ча ри, исто ри ча ри и те о ре ти ча ри би ли 
су, чи ни се, скеп тич ни у ве зи с мо гућ но шћу по сто ја ња је
дин стве не ју го сло вен ске књи жев но сти. О то ме мо жда нај
бо ље све до че школ ски уџ бе ни ци и исто ри је књи жев но сти 
пи са ни у свим ре пу бли ка ма со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је: у 
сви ма њи ма без раз ли ке, исто ри је по је ди них на ци о нал них 
књи жев но сти „об ра ђу ју се” одво је но, у по себ ним одељ ци ма 
и без стварног по ку шаја син те зе.

Хро но ло шки по сма тра но, иде ја ју го сло вен ске књи жев но
сти у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји раз ви ја ла се од уни та ри
зма из пр вих по сле рат них го ди на, пре ко по ку ша ја да се он 
убла жи раз ли чи тим ком про ми сним ре ше њи ма (на при мер, 
схва та њем о ју го сло вен ској књи жев но сти као ка но ну),8 до 
пот пу не афир ма ци је плу ра ли стич ког схва та ња. До екс пан
зи је плу ра ли зма до ла зи у дру гој по ло ви ни ше зде се тих и по
чет ком се дам де се тих, по сле та ко зва ног хр ват ског про ле ћа. 
Осам де се тих го ди на про шлог ве ка, да се вра ти мо у де це ни ју 
по ме ну ту на по чет ку овог ра да, с по ја вом иде је о ком па ра
тив ном про у ча ва њу ју го сло вен ских књи жев но сти, плу ра ли
стич ко схва та ње ју го сло вен ских књи жев но сти се још ви ше 
ра ди ка лу зу је. Тво рац ове иде је, и ру ко во ди лац про јек та у 
окви ру ко јег се ра ди ло на ње ној ре а ли за ци ји, био је Фра њо 
Гр че вић, про фе сор срп ске књи жев но сти на Од сје ку за ју го
сла вен ске је зи ке и књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у 

7 О ово ме та ко ђе пи ше Вах тел.
8 О овом схватању писала сам у реферату: Yugoslav Literature(s) After
theWorldWar II под не том на ску пу Global Conversations, ASE E ES, у 
Вашинг то ну но вем бра 2016. го ди не.
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За гре бу. На ње го ву ини ци ја ти ву, и у ор га ни за ци ји За во да за 
зна ност о књи жев но сти, за гре бач ког Фи ло зоф ског фа кул те
та и ча со пи са „Ге ста” из Ва ра жди на, у пе ри о ду од 1982. до 
1989, у За гре бу, Сом бо ру и Ва ра жди ну, одр жа на су че ти ри 
ску па на ко ји ма су струч ња ци из не ко ли ко ју го сло вен ских 
ре пу бли ка рас пра вља ли о мо гућ но сти ма за сни ва ња но ве, 
ка ко је Гр че вић сма трао, сла ви стич ке ди сци пли не – ком па
ра тив ног/ком па ра ти стич ког про у ча ва ња ју го сло вен ских, од
но сно – ка ко је то на дру гом од ових ску по ва пре ци зи ра но 
– ју жно сло вен ских књи жев но сти (или ком па ра ти сти ке ју го
сло вен ских књи жев но сти). Ме ђу њи ма су би ла го то во сва 
нај зна чај ни ја име на на ше та да шње на у ке о књи жев но сти; 
осим са мог Фра ње Гр че ви ћа, ре фе ра те су има ли Алек сан
дар Фла кер, Вик тор Жме гач, Зо ран Кра вар, Иван Сла минг, 
Га јо Пе леш, Звон ко Ко вач, Ду шан Ма рин ко вић, Зо ран Кон
стан ти но вић, Пре драг Па ла ве стра, Све то зар Ко ље вић, Све
тла на Слап шак, Јо же По гач ник, Љи ља на То до ро ва, Ми лан 
Ђур чи нов, Ра до ван Вуч ко вић, као и не ко ли ци на углед них 
сла ви ста и ком па ра ти ста из све та Пер Ја коб сен, Ди о ни зи је 
Ђу ри шин, Вил фрид Пот хоф, и мно ги дру ги. Ма те ри ја ли са 
ових ску по ва об ја вље ни су у За гре бу и Ва ра жди ну, у по себ
ним збор ни ци ма, или као те мат ски бро је ви ча со пи са „Ге
ста”; пр ви збор ник иза шао је 1983, а по след њи у сеп тем бру 
1991. го ди не, че ти ри ме се ца по што је Хр ват ска про гла си ла 
не за ви сност и от це пи ла се од Ју го сла ви је.9

9 Пр ви на уч ни скуп по све ћен ком па ра тив ном про у ча ва њу ју го сло вен ских 
књи жев но сти под на сло вом „Од но си, су сре ти и ко му ни ка ци ја ју го сло
вен ских књи жев но сти у пр вој по ло ви ци 20. сто ље ћа” одр жан је у За гре
бу, у но вем бру 1982. године. Уред нич ки од бор ску па и збор ни ка ра до ва 
ко ји је из ње га про и за шао са чи ња ва ли су Фра њо Гр че вић, Ер нест Фи
шер, Ми ро слав Бе кер, Алек сан дар Фла кер, Звон ко Ко вач, Ду шан Ма
рин ко вић, Га јо Пе леш, Иван Сла минг и Вик тор Жме гач. Дру ги скуп под 
на сло вом Компаративно проучавање југославенских/јужнославенских
књижевности одр жан је у ок то бру 1985. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
За гре бу и на На род ном све у чи ли шту у Са мо бо ру, тре ћи скуп ко ји је, су
де ћи по на сло ву збор ни ка ко ји је из ње га про и за шао, но сио на слов Ком
паративно проучавање југославенских књижевности, одр жан је у де
цем бру 1987, у Ва ра жди ну, а че твр ти у За гре бу, у ок то бру 1989. године. 
Збор ник са пр вог ску па об ја вљен је као по себ но из да ње За во да за зна
ност о књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у За гре бу и уред ни штва 
ча со пи са „Ге ста” из Ва ра жди на (Компаративнопроучавањејугославен
скихкњижевности, Вар аждин, 1983). Ра до ви са дру гог и тре ћег ску па 
су об ја вље ни као по себ ни те мат ски де ло ви ча со пи са „Ге ста” (Компара
тивнопроучавањејугославенскихкњижевности(2), 1987, бр. 262728) 
и Компаративнопроучавањејугославенскихкњижевности (3), 1988, бр. 
2930), док су ра до ви са че твр тог ску па штам па ни као по се бан збор ник, 
у из да њу За во да за зна ност о књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у 
За гре бу (Компаративнопроучавање југославенскихкњижевности (4), 
1991). Да ље у тек сту, при ли ком ци ти ра ња, на сло ве по је ди них збор ни ка 
но во ди ћу скра ће но, КПЈК, уз од го ва ра ју ћи ред ни број збор ни ка.
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Већ и са ма чи ње ни ца да су се књи жев ни струч ња ци из пр
вог еша ло на ју го сло вен ске књи жев не на у ке у та ко ве ли ком 
бро ју са ста ли да би рас пра вља ли о мо гућ но сти ма за сни ва
ња ком па ра ти сти ке ју го сло вен ских књи жев но сти – и то не 
са мо јед ном већ мно ги од њих и два, три или че ти ри пу та 
– пред ста вља ла је ја сан знак да је раз лаз из ме ђу ју го сло вен
ских књи жев но сти, пре све га из ме ђу срп ске и хр ват ске, са да 
већ био де фи ни ти ван. На и ме, као што је Гр че вић ис та као у 
свом про грам ском тек сту, али и као што су го во ри ли не ки 
дру ги уче сни ци на сим по зи ју му, на при мер, Зо ран Кра вар, 
при ме ње но на ју го сло вен ске књи жев но сти, ком па ра ти стич
ко про у ча ва ње не им пли ци ра са мо да се по ре ђе ње вр ши 
из ме ђу са мо стал них на ци о нал них ли те ра ту ра (ова кво схва
та ње ју го сло вен ских књи жев но сти, као што смо ви де ли, по
сто ја ло је и мно го ра ни је), већ и то да по је ди не ју го сло вен
ске књи жев но сти ни су ни шта бли же јед на дру гој не го би ло 
ко ја ју го сло вен ска књи жев ност би ло ко јој европ ској, па чак 
и свет ској књи жев но сти. За ком па ра ти сту, не ма ни ме то до
ло шке, ни вред но сне, ни би ло ка кве дру ге раз ли ке из ме ђу 
про у ча ва ња срп ске и хр ват ске, или срп ске и фран цу ске, или 
хр ват ске и не мач ке књи жев но сти. У том сми слу, су де ћи по 
тре нут ку у ко јем се ја ви ла, за ми сао о упо ред ном про у ча ва
њу ју го сло вен ских књи жев но сти ни је би ла ни нео бич на ни 
нео че ки ва на – она је на пла ну књи жев но сти на ја ви ла крај 
иде је о ју го сло вен ској за јед ни ци као не кој ду бљој и трај ни
јој исто риј ској ну жно сти. Осам де се тих го ди на про шлог ве
ка, кад је фор му ли са на иде ја о ком па ра тив ном про у ча ва њу 
ју го сло вен ских књи жев но сти, ви ше ни је би ло сум ње да је 
на де лу дез ин те гра ци је зе мље, и то не са мо на по ли тич ком 
већ и на дру штве ном и кул тур ном пла ну, те да убу ду ће ви
ше не ће би ти ни ка квих син те тич ких ме та на ра ти ва, већ са
мо ло кал них је зич ких и књи жев них ига ра. Дру гим ре чи ма, 
ком па ра ти сти ка ју го сло вен ских књи жев но сти је ука за ла на 
мо гућ ност про у ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти и из
ван „по ли тич коад ми ни стра тив ног окви ра” (Гр че вић, КПЈК 
1, 10) та да још увек за јед нич ке др жа ве Ју го сла ви је. За то 
ни је нео бич но што је ова иде ја фор му ли са на упра во у тре
нут ку у ко јем се већ ја сно ис по ља ва по след ња ју го сло вен
ска кри за. Шта ви ше, она је у из ве сном сми слу и на ја ви ла 
овај раз вод на др жав ном пла ну, че га су би ли све сни и ње ни 
твор ци и за ступ ни ци. Фра њо Гр че вић у тек сту об ја вље ном 
у пр вом збор ни ку под на сло вом „Про бле ми и пе р спек ти
ве ком па ра тив ног про у ча ва ња ју го сла вен ских књи жев но
сти”, у ко јем обра зла же ме то де и ци ље ве но ве дисци пли не, 
каже: „Преузи ма њем ком па ра ти стич ког кон цеп та као мо де
ла ис тра жи ва ња ју го сла вен ских књи жев но сти од луч но се 
при хва ћа на нео гра ни че но ври је ме на ционал ни карактер 
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ју госла вен ских књи жев но сти и од луч но се от кла ња на нео
гра ни че но ври је ме мо гућ ност ства ра ња је дин стве не ју го сла
вен ске књи жев но сти као из ра за не ке ви ше или но ве нацио
налне цјелине. Ме ђу тим, исто доб но се ин си сти ра на срод
но сти, бли ско сти, је зич ној и суд бин ској, ју го сла вен ских 
књи жев но сти” (КПЈК 1,10). Иа ко по ла зи од прет по став ке да 
је исто ри ја на ци о нал не књи жев но сти „цен трал на пер спек
ти ва у ко јој се по је ди на књи жев ност уоп ће ја вља”, Гр че вић 
до пу шта мо гућ ност да по сто је и дру ге, у на уч ном сми слу 
под јед на ко ва жне и „исти ни те” пер спек ти ве уну тар ко јих се 
јед на на ци о нал на књи жев ност мо же про у ча ва ти, те на кра ју 
свог из ла га ња ка же и сле де ће: „Као књи жев но сти заједнице
народа ју го сла вен ске књи жев но сти су нео по зи во и да ле ко
се жно по ве за не. За јед нич ка др жа ва, ако је до бро уре ђе на, 
мо же их још ви ше ме ђу соб но збли жи ти, али би оне оста ле 
та кви ма, у нор мал ним при ли ка ма, чак и ван тог поли тичко
ад ми ни стра тив ног окви ра” (КПЈК 1, 11). Ви де ће мо да ће 
Грче вић ка сни је проме ни ти ми шље ње о овом пи та њу.

У истом тек сту Гр че вић украт ко из но си и пред и сто ри ју ком
па ра ти стич ког про у ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти. 
Скуп у За гре бу и ак ту ел ни про је кат ју го сло вен ске ком па ра
ти сти ке се, по ње го вим ре чи ма, на до ве зу ју на два ста ри ја 
про јек та Фи ло зоф ског фа кул те та у За гре бу, од но сно Ка
те дре за срп ску књи жев ност, Српска књижевност у првој
половициXXстољећаињезинодноспремахрватскојкњи
жевности (1969) и Односиизмеђусрпскеихрватскекњи
жевностиу20.столећу (1977). Од ова два про јек та, са мо 
је дру ги до био „ма лу фи нан сиј ску по др шку”, и то у скло пу 
обим ни јег про јек та Компаратистичкаистраживања, али 
то ни је обес хра бри ло Гр че ви ћа да на ста ви у прав цу ко јим је 
за по чео на сто је ћи да укло ни, ка ко ка же, „не ви дљи ви оди
ум са ју го сла вен ских ис тра жи ва ња”. Убр зо су се ја ви ли и 
први ре зул та ти у ви ду књи ге са мог Гр че ви ћа, Лиризампро
зехрватскеисрпскекњижевности, као и два ра да мла дог 
са рад ни ка на про јек ту, Ду ша на Ма рин ко ви ћа, РаниАндрић 
и Рецепција српске модерне у хрватској књижевној кри
тици. Као што се из на ве де ног мо же ви де ти, ком па ра тив но 
про у ча ва ње ју го сло вен ских књи жев но сти и у за ми сли и у 
ре а ли за ци ји пр во бит но се од но си ло на про у ча ва ње од но
са из ме ђу срп ске и хр ват ске књи жев но сти. Тек не што ка
сни је, при пре ма ју ћи се за тре ћи ци клус ком па ра ти стич ког 
про јек та, Грковић у пред мет ком па ра ти стич ког про у ча ва ња 
укљу чу је и дру ге ју го сло вен ске књи жев но сти, сло ве нач ку, 
ма ке дон ску, бо сан скохер це го вач ку и цр но гор ску: „Ка ко су 
се у про је кат вре ме ном укљу чи ва ли и струч ња ци дру гих ју
го сла ви стич ких про фи ла, ту су се и на ше те же ње с под руч ја 
по ред бе ног ис тра жи ва ња хр ват ске и срп ске књи жев но сти 
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ши ри ле и на дру ге ју го сла вен ске књи жев но сти па смо у јед
ном ин тер ном до ку мен ту За во да за зна ност о књи жев но сти 
из 1980. већ до ста до бро... фик си ра ли ста но ви ту отво ре ну, 
али вр ло кон крет ну кон цеп ци ју мо гу ће ју го сла вен ске ком
па ра ти стич ке ди сци пли не.” (КПЈК 1, 8) По овом до ку мен
ту, глав ни пред ме ти про у ча ва ња но ве ди сци пли не би ли би 
„па ра ле ли зми књи жев ног раз во ја” по је ди них ју го сло вен
ских књи жев но сти са „об у хва ћа њем европ ског кон тек ста 
и укљу чи ва њем у про ма трач ки фо кус дру гих на ци о нал них 
књи жев но сти”; пе ри о ди за ци ја, жан ров ске и ти по ло шке 
срод но сти, за јед нич ки књи жев ни „пот хва ти” (књи ге, ча со
пи си, пре во ди, са рад ња ме ђу пи сци ма), ре цеп ци ја и ути ца
ји, за јед нич ки „со циокњи жев ни по кре ти, то ко ви и ги ба ња” 
(на при мер, ан га жо ва на ли те ра ту ра, књи жев ност НОБа). У 
пла ну је би ло и уво ђе ње но вог про гра ма ком па ра тив них ју
го сло вен ских сту ди ја при Ка те дри за ју го сла вен ске је зи ке и 
књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу, на пи
сан је и њи хов про грам сту ди ја ко ји је „као ин тер ни до ку
мент те ку ће ре фор ме ви со ко шло ске на ста ве” 1978. го ди не 
Ре пу блич ки се кре та ри јат за про свје ту, кул ту ру и фи зич ку 
кул ту ру Ре пу бли ке Хр ват ске „ра за слао свим стру ков ним, 
знан стве ним и про свјет ним ор га ни ма на ше зе мље”, али до 
уво ђе ња на ста ве из ју го сло вен ске ком па ра ти сти ке на За гре
бач ком све у чи ли шту ипак ни је до шло.10

Обра ти мо ли па жњу на ево лу ци ју ком па ра тив ног про у ча ва
ња ју го сло вен ских књи жев но сти на Гр че ви ће вим сим по зи
ју ми ма, при ме ти ће мо да је за ових 78 го ди на ко ли ко су се 
ју го сло вен ски струч ња ци са ста ја ли да раз го ва ра ју о но вој 
ди сци пли ни, она прет пе ла и из ве сне про ме не. На пр вом 
ску пу (1982), глав ни пред мет по ре ђе ња су срп ска и хр ват ска 
књи жев ност, што се ви ди већ и из на сло ва по је ди них ра до
ва, на при мер, „Ма тош пре ма Ду чи ћу и Ра ки ћу” (Све то зар 
Ко ље вић), „До ди ри и про жи ма ња срп ске и хр ват ске књи
жев но сти по сле И свет ског ра та” (Ра до ван Вуч ко вић), „По
ле ми ка Ује вић – Дра и нац као су че ље ност дви ју по е ти ка” 
(Ан те Ста маћ), „О есе ји ма Раст ка Пе тро ви ћа и Ти на Ује ви
ћа” (Звон ко Ко вач), “Су вре ме ни ти је ко ви у хр ват ском и срп
ском ро ма ну с те ма ти ком НОБа” (Бран ка Бр ле нић – Ву јић), 
итд. При мет но је ма ње ра до ва о ве за ма из ме ђу дру гих ју го
сло вен ских књи жев но сти, би ло из ме ђу њих са мих, би ло из

10 Је ди на ка те дра за ком па ра тив ну ју го сла ви сти ку у со ци ја ли стич кој Ју го
сла ви ји по сто ја ла је у Оси је ку, од 1981. до 1991. године. На ње ном че лу 
био је Сло ве нац, Јо же По гач ник. По из би ја њу ра та у Хр ват ској, у ма ју 
1991, он је оти шао у Сло ве ни ју, а ка те дра је уга ше на. На Од сје ку за ју
жно сла вен ске је зи ке и књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у За гре бу 
да нас по сто ји Ка те дра за по ред бе ну по ви јест ју жно сло вен ских је зи ка и 
књи жев но сти, а њо ме ру ко во ди Звон ко Ко вач.
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ме ђу њих и хр ват ске или срп ске књи жев но сти. Тач ни је, не
ма ни јед ног ра да у ко јем се по ре де по ја ве из срп ске књи жев
но сти с по ја ва ма из не ке дру ге ју го сло вен ске књи жев но сти 
осим хрв а тске, док су са мо два ра да по све ће на од но си ма 
хр ват ске и сло ве нач ке књи жев но сти („Ин те лек ту а ли за ци ја 
хр ват ске и сло вен ске про зе у пр вој по ло ви ци 20. сто ље ћа” 
Кре ши ми ра Не ме ца и „Град ни ко ве зве зе с хр ва шким пе сни
ки ин по е зи јо” Фран ца За драв ца). Је дан рад ба ви се ве за ма 
хр ват ске и ма ке дон ске књи жев но сти („Пе тар Ке пе ски по
сред ник из ме ђу ма ке дон ске и хр ват ске кул ту ре”, Дра ги Сте
фа ни ја). Не ма ни јед ног ра да ко ји би у ком па ра ти ван, ју го
сло вен ски или европ ски кон текст ста вио бо сан скохер це го
вач ку, од но сно му сли ман ску и црр но гор ску књи жев ност.
Не ма ли број ра до ва по све ћен је те о риј ским и ме то до ло
шким пи та њи ма ком па ра тив ног про у ча ва ња ју го сло вен ске 
књи жев но сти; осим са мог Фра ње Гр че ви ћа, о то ме  пи шу 
Зо ран Кон стан ти но вић, Пре драг Па ла ве стра, Га јо Пе леш, 
Јо же По гач ник, Пер Ја коб сен, а има и не ко ли ко тек сто ва ко
ји се ба ве ве за ма по је ди них ју го сло вен ских књи жев но сти с 
дру гим европ ским књи жев но сти ма („Пи та ња ин тра ли те
рар ног по ве зи ва ња ма ке дон ског пе сни штва с европ ским 
кон тек стом” Љи ља не То до ро ве; „Ре цеп ци ја сим бо ли зма в 
сло вен ски књи жев но сти” Фран ца Бер ни ка) или по кре ти ма и 
прав ци ма ко ји об у хва та ју ви ше на ци о нал них књи жев но сти, 
то јест оним што би по Ван Ти ге му би ло об у хва ће но про бле
ма ти ком оп ште књи жев но сти („Гло бал на ’зе ни ти стич ка’ 
мон та жа” Алек сан дра Фла ке ра, „Кон вен ци ја умет нич ко га 
екс пе ри мен та али авант гар да кот ша бло на” Јо ха на Кор нха у
зе ра и „Да ли је по сто јао бал кан ски над ре а ли зам?” Све тла не 
Слап шак). Иа ко су се по не што про ре ди ле у ко рист дру гих 
ју го сло вен ских књи жев но сти, срп скохр ват ске те ме пре о
вла ђу ју и на ка сни јим ску по ви ма. На во дим са мо не ко ли ко 
нај за ни мљи ви јих на сло ва са три ка сни ја су сре та: „Ком па ра
ти стич ке ка те го ри је и хр ват скосрп ски књи жев ни од но си” 
Зо ра на Кра ва ра (1987), „Стих хр ват ске и срп ске мо дер не” 
Ива на Сла мин га (1987), „Функ ци ја фол клор них еле ме на та у 
при по вет ка ма Дин ка Ши му но ви ћа и Ра до ја До ма но ви ћа” 
Све то за ра Ко ље ви ћа (1987), „Сплав Ме ду зе или ’Зе нит’ из
ме ђу дви ју оба ла (при пад ност и ори јен та ци ја) Бра ни ми ра 
До на та (1988), „Удио фан та сти ке у су вре ме ној про зи (на 
при мје ри ма из хр ват ске и срп ске књи жев но сти)” Зо ра на Фе
ри ћа (1988), „Ја ги ће ва Ју го сла ви ка (Ва тро слав Ја гић и књи
жев но је дин ство Хр ва та и Ср ба” Вин ка Бре ши ћа (1991). И 
овим при ли ка ма мо гла су да се чу ју ве о ма дра го це на раз ми
шља ња на те му ме то до ло ги је ком па ра тив ног про у ча ва ња 
књижев ности уопште и, по себ но, про у ча ва ња ју го сло вен
ских књи жев но сти, на при мер у из ла га њи ма Ди о ни зи ја 
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Ђури ши на „По себ не ин тер ли те рар не за јед ни це” (1988) и 
„Даљ не мо гућ но сти и пер спек ти ве ис тра жи ва ња ме ђук њи
жев ног про це са” (1991), Звон ка Ко ва ча „Ком па ра ти сти ка 
тек сто ва срод них је зи ка и иди о ма” (1988) и Злат ка Кра ма ри
ћа „Мо гућ но сти/не мо гућ но сти ко му ни ка ци је из ме ђу ју го
сла вен ских кул ту ра и књи жев но сти” (1991), а би ло је и од
лич них иде ја о то ме шта би кон крет но мо гли да бу ду пред
ме ти ова квог про у ча ва ња. На при мер, при ме ћу ју ћи да срп
скохр ват ски књи жев ни од но си пред ста вља ју по се бан тип 
„ин тер ли те рар них од но са”, Зо ран Кра вар ка же да ме то ди 
тра ди ци о нал не ком па ра ти сти ке ни су до вољ ни да би се они 
опи са ли, па је за то по треб но фор му ли са ти по себ ну ме то до
ло ги ју упо ред ног про у ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти 
(КПЈК 2, 1014). Ис ти чу ћи спе ци фич ност српскохр ват ске 
си ту а ци је, пре све га на је зич ком пла ну, Иван Сла минг чак 
до во ди у пи та ње мо гућ ност ком па ра ти стив ног про у ча ва ња 
ових књи жев но сти (КПЈК 2, 169). На су прот то ме, је дан број 
уче сни ка ве ру је да ком па ра тив но про у ча ва ње ју го сло вен
ских књи жев но сти тре ба да ис ко ри сти пред но сти ко је про
из ла зе из срод но сти ју жно сло вен ских је зи ка. На при мер, 
Љи ља на Гјур гјан ка же да се за раз ли ку од „ви ше је зич не” 
ком па ра тив не ана ли зе, у ко јој су пред мет по ре ђе ња ва ње
зич ке књи жев не ка те го ри је, у про у ча ва њу ју го сло вен ских 
књи жев но сти „ком па ра ци ја мо же вр ши ти на ра зи ни иди о ма, 
гра ма ти ке, син так се, на на чин на ко ји би, на при мер у ком
па ра ци ји ен гле ске и хр ват ске књи жев но сти био ап сур дан” 
(КПЈК 2, 184). На тре ћем ску пу одр жа ном у Ва ра жди ну 
1987. године на го ве ште не су и не ке зна чај ни је но ви не. Оне 
иду у два прав ца и ти чу се, с јед не стра не, усва ја ња но вих 
књи жев нокри тич ких ме то да, а с дру ге, про ши ре ња пред ме
та про у ча ва ња. У увод ном из ла га њу Гр че вић на ја вљу је да ће 
се „про јект отво ри ти су рад њи ин тер ди сци пли нар ног и мул
ти ди сци пли нар ног ка рак те ра ко ја би укљу чи ва ла не са мо 
су сјед не (по ви јест, лин гви сти ку, фи ло зо фи ју, со ци о ло ги ју, 
пси хо ло ги ју...) већ и да ле ке стру ке (фи зи ку, би о ло ги ју, ма те
ма ти ку, ме ди ци ну, ке ми ју...)”, те да ће „укљу чи ти и но ве те
ме књи жев не и дру штве не ак ту ал но сти, као што су пост мо
дер ни зам, жен ски и па ци фи стич ки по кре ти, еко ло шки и ал
тер на тив ни ци ви ли за циј ски про гра ми, знан стве на фан та
сти ка, фу ту ро ло ги ја и слич но” (КПЈК 3, 8). И за и ста, већ на 
овом са стан ку уве де не су у раз ма тра ње и но ве те ме, а не ки 
уче сни ци су и у прак си при ме ни ли но ви, ин тер ди сци пли
нар ни ме тод про у ча ва ња, на при мер, Вик тор Жме гач у ра ду 
„Кр ле жин од нос пре ма пси хо а на ли зи” или Алек сан дар Фла
кер у ра ду „Tertiumcomparationis: сли кар ство”. Осим то га, 
Слободан ка Пековић пи ше о „По пу лар ној ли те ра ту ри – Ма
ри ји Ју рић За гор ки и Ла за ру Ко мар чи ћу”, док се по је ди ни 
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ау то ри ба ве ис тра жи ва њи ма ко ја ће тек чи та ву де це ни ју ка
сни је, у те о ри ји пре во ђе ња или тра дук то ло ги ји, по ста ти јед
на од глав них ме то да но ве ком па ра ти сти ке (Иван Сла минг 
„Хр ват ски и срп ски при је во ди ’Ев ге ни ја Оње ги на’, Зво ни
мир Бар то лић „Хр ват ски при је во ди Тру ба ро вих књи га”, 
Иван Це сар „Ме ђу соб но пре во ђе ње ју го сла вен ских књи
жев но сти – ту ма че ње и ком па ра ти сти ка тек ста о пре во ђе њу 
То не По то ка ра”). Све су то би ли не сум њи ви зна ци да ком па
ра тив на ју го сла ви сти ка са успе хом пра ти ак тул не трен до ве 
у свет ској на у ци о књи жев но сти, ко ју је кра јем осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка обе ле жи ла до ми на ци ја постструк ту ра
ли стич ких те о ри ја и ин тер ди сци пли нар них ме то да. За исто
ри ча ре ју го сло вен ских књи жев но сти да нас по себ но за ни
мљи ве мо гу би ти ди ску си је о про чи та ним ре фе ра ти ма, ко је 
су се во ди ле на кра ју сва ког сим по зијум ског да на и чи ји су 
сте но гра ми штам па ни на кра ју сва ког од че ти ри Гр че ви ће ва 
збор ни ка. Из њих се мо же ви де ти не са мо ка ко се раз ви ја ла 
иде ја о ком па ра тив ном про у ча ва њу ју го сло вен ских књи
жев но сти, ко ја су се струч на, тер ми но ло шка и ме то до ло шка 
пи та ња чи ни ла ва жним уче сни ци ма ових ску по ва, ка ко су 
ви де ли бу дућ ност и свр ху свог про у ча ва ња, већ и ка кав је 
био исто риј ски тре ну так у ко јем су се во ди ли ови уче ни и 
за ни мљи ви раз го во ри о мно гим ва жним књи жев ним те ма
ма, и на ко ји на чин је на ци о нал на при пад ност ве ћи не уче
сни ка у рас пра ви усме ра ва ла њи хов на чин раз ми шља ња и 
ар гу мен та ци ју. Већ из ди ску си ја из 1982. го ди не ја сно су ви
дљи ве тен зи је из ме ђу по је ди них на ци о нал них пер спек ти ва, 
као и ка кве би ре пер ку си је оне мо гле да има ју у про јек ту 
ком па ра ти сти ке ју го сло вен ских књи жев но сти. Да ју ћи пред
ност раз ло зи ма стру ке, не ки уче сни ци у ди ску си ји отво ре но 
из ра жа ва ју бо ја зан да ће се њи хов про је кат су о чи ти са „на
ци о нал ним и на ци о нал нопо ли тич ким ан та го ни зми ма” 
(Франц Бер ник), ис ти чу по тре бу да „про стор књи жев но сти 
осло бо де од раз ли чи тих спољ них при ти са ка, од по ли тич ког, 
на ци о нал ног, исто риј ског и сва ког дру гог мо ни зма” (Пре
драг Па ла ве стра), и за ла жу за про у ча ва ње књи жев но сти ко
је ће се за сни ва ти ис кљу чи во на књи жев ним и струч ним 
кри те ри ји ма (Гр че вић). По у че ни ис ку стви ма из про шло сти, 
они ис ти чу да спо ро ви око на ци о нал не при пад но сти по је ди
них пи са ца, на при мер, Ме ше Се ли мо ви ћа и Иве Ан дри ћа, 
или књи жев них по кре та и шко ла (зе ни ти зам и над ре а ли
зам), ни су књи жев не већ по ли тич ке при ро де и да, као та кви, 
не мо гу би ти пред мет књи жев не ком па ра ти сти ке. Уче сни ци 
у рас пра ви та ко ђе на сто је да пред у пре де при го во ре по ли
тич ког или иде о ло шког ка рак те ра ко ји би, ка ко они ви де, 
мо гли сти ћи с раз ли чи тих стра на, из раз ли чи тих ре пу бли ка, 
из ин те лек ту ал них кру го ва и вла да ју ћих струк ту ра. Из 
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диску си ја, али и из не ких ре фе ра та, на при мер Гр че ви ће вих, 
са ску по ва из 1987. и 1988. ви ди се да су њи хо ва пред ви ђа ња 
у по гле ду ре ак ци је јав но сти би ла пот пу но ис прав на. Ре цеп
ци ја про јек та ком па ра тив не ју го сла ви сти ке ни у струч ној ни 
у ши рој јав но сти, што пр вен стве но зна чи код по је ди них ре
пу блич ких вла сти, ни је би ла не дво сми сле но афир ма тив на. 
Као што је Гр че вић пред ви део још у увод ном из ла га њу за 
скуп из 1982. го ди не, због ком па ра тив ног про у ча ва ња ју го
сло вен ских књи жев но сти ма ло је ко сре ћан. Про јек ту се 
исто вре ме но за ме ра и да је уни та ри стич ког и да је се па ра ти
стич ког ка рак те ра, од но сно и да хо ће да „ма ле” ју го сло вен
ске књи жев но сти под ре ди са „ве ли ки ма”, хр ват ској и срп
ској, и да ти ме сви ма на мет не пре ва зи ђе ну иде ју ју го сло вен
ства, и да хо ће да ту иде ју раз би је уво ђе њем јед не кон цеп ци
је ко ја под ра зу ме ва ау то ном ност по је ди них ју го сло вен ских 
књи жев но сти. Осим то га, из гле да да су се вла сти и овог пу
та по слу жи ле опро ба ним ме то дом сва ке вла сти ко ја же ли да 
се без мно го бу ке ре ши не ких не по жељ них по ја ва; Гр че вић 
се не пре ста но жа ли на „не ра зу ме ва ње” над ле жних ин сти ту
ци ја ко је се огле да у сла бој или ни ка квој фи нан сиј ској по др
шци; у пр во вре ме, у вр ло скром ном оби му, она је сти гла из 
хр ват ског се кре та ри ја та за на у ку, али не и из са ве зне вла де 
или из дру гих ре пу бли ка, да би ка сни је, у вре ме одр жа ва ња 
тре ћег сим по зи ју ма и она пре са хла. За че твр ти, по след њи 
скуп, одр жан у ок то бру 1989, не што се па ра ипак на шло, али 
не до вољ но да би он, као што је би ло пла ни ра но, био одр
жан у Сла вон ском Бро ду. Уме сто то га, скуп је одр жан у За
гре бу, у „Пи о нир ском гра ду”, што Гр че вић у увод ном тек сту 
за по след њи, че твр ти збор ник, алу ди ра ју ћи на укуп ни дру
штве нопо ли тич ки кон текст у ко јем се овај са ста нак одр жа
ва, с до ста гор чи не оце њу је као сим бо лич ну чи ње ни цу: као 
што пи о ни ри рас кр чу ју џун глу и „при во де кул ту ри до тад 
нео бра ђе на зе мљи шта” и „гра де мо сто ве, пу то ве и при је ла
зе”, та ко се и ју го сло вен ски ком па ра ти сти оку пља ју не са мо 
да би им вре ме про шло у „рад ном на по ру”, ка же Гр че вић, 
„већ и у ра до сти што га до но си ме ђу соб но би ва ње у отво ре
но сти, искре но сти и по вје ре њу” (КПЈК 4, 8). Нај зад, иа ко 
не ма ни ка кве сум ње да су све спо ља шње окол но сти кра јем 
осам де се тих би ле за ве ри ле про тив про јек та ком па ра тив ног 
про у ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти, те да су му шан
се да пре жи ви рас пад Ју го сла ви је би ле го то во ни ка кве, нај
о збиљ ни ји уда рац ипак је до шао „из ну тра”, из стру ке, од 
са мих уче сни ка сим по зи ју ма о компаратив ном про у ча ва њу 
ју го сло вен ских књи жев но сти. Све сни све гла сни јих зах те ва 
за раз во дом ју го сло вен ске за јед ни це, по је ди ни уче сни ци у 
про јек ту по чи њу да се пи та ју о ње го вој свр си. По зи ва ју ћи 
се на Кра ва ре ву те зу о спе ци фич ном ка рак те ру од но са 
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између срп ске и хр ват ске, па са мим тим и ком па ра тив не ју
го сла ви сти ке, Па ла ве стра ка же: „Ми слим да би је дан ова кав 
про је кат, ово је већ дру ги са ста нак... мо рао са да већ по че ти 
да се уоб ли чу је не са мо као три би на за раз ли чи те ме то до ло
шке и кул тур но хи сто риј ске и те о риј ске при сту пе, не го да се 
при бли жа ва мо не ком фор ми ра њу... ко нач не свр хе, да не ка
жем ци ља” (КПЈК 2, 187). За кљу чу ју ћи ди ску си ју по сле 
дру гог ску па, Па ла ве стрин пред лог по др жао је и сам Гр че
вић, а већ сле де ће го ди не, у увод ној ре чи за тре ћи скуп из
нео је свој већ по ме ну ти пред лог о про ши ре њу тра ди ци о
нал них ком па ра ти стич ких сту ди ја ју го сло вен ских књи жев
но сти у прав цу ин тер ди сци пли нар но сти и дру гих, ма ње или 
ви ше срод них пред ме та, као што су фе ми ни стич ке сту ди је, 
тра дук то ло ги ја и еко ло ги ја. У раз го во ру одр жа ном по след
њег да на тре ћег ску па, Гр че вић – чи ји је на ступ овом при ли
ком јед на уче сни ца ску па већ оце ни ла као „ису ви ше пе си
ми стич ки на стро јен” (КПЈК 3, 234) – отво ре но из ра жа ва 
сум њу у свр хо ви тост про у ча ва ња ко је је сам ини ци рао: „...
Ни је спор но да се мо гу ком па ри ра ти и на ци о нал не књи жев
но сти, прем да то ни је јед но став но и ла ко. То се мо же и то се 
у на у ци и ра ди, па већ по сто је по ви је сти по је ди них књи жев
но сти или гру па књи жев но сти с ком па ра тив но га гле ди шта... 
У на шем слу ча ју – ве ћег бро ја ма њих и исто доб но срод них 
и одво је них књи жев но сти, а не до вољ но об ра ђе них и на мо
но ли те рар ном пла ну – та кав је за да так, чи ни ми се, дво стру
ко те жи. Пи та ње је, да ли је нео п хо дан? Све те књи жев но
по ви је сне син те зе о ко ји ма са ња ри мо, ни је ли то мо жда не
ис пла ће ни дуг 19. сто ље ћу, то јест ду ху на ци о нал не са мо
бит но сти?” (КПЈК 3, 239) Раз вој по ли тич ке си ту а ци је у зе
мљи, ме ђу тим, би вао је све ма ње не из ве стан, до га ђа ји су се 
сме њи ва ли ве ли ком бр зи ном и са мо го ди ну и по да на по што 
су се ком па ра ти сти са ста ли у за гре бач ком „Пи о нир ском гра
ду” да по по след њи пут ди ску ту ју о мо гућ но сти ма ком па ра
тив ног про у ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти, Сло ве ни
ја и Хр ват ска су про гла си ле не за ви сност и Ју го сла ви ја се 
рас па ла. Не ма сум ње да је то Гр че ви ћа на ве ло да на пу сти 
сво ју иде ју ком па ра ти сти ке ју го сло вен ских књи жев но сти и 
да се окре не про у ча ва њу ко је је на звао ин тер ди сци пли нар
ном ком па ра ти сти ком, а што би се сло бод ни је мо гло на зва ти 
ком па ра ти сти ка као но ва еко ло ги ја. У не ким нор мал ни јим 
окол но сти ма, Гр че ви ћев увод ни рад за по след њи су срет ју
гоком па ра ти ста, „Обич на точ ка отва ра ња – нео би чан ин
тер текст: еко ло ги ја”, пред ста вљао би ве о ма нео бич но отва
ра ње ску па по све ће ног ком па ра тив ном про у ча ва њу ју го сло
вен ских или би ло ко јих дру гих књи жев но сти. Али, у пред
ве чер је по след њег ју го сло вен ског ра та, ни је би ло те шко 
про зре ти мо ти ве ко је су Гр че ви ћа мо гли на ве сти да, под 
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ма ском ин тер ди сци пли нар но сти, пот пу но про ме ни при чу, 
те да, рас пре да ју ћи на два де се так стра ни ца о еко ло шкој апо
ка лип си ко ја пре ти са вре ме ном све ту, ни не по ме не про у ча
ва ње ју го сло вен ских књи жев но сти ко јим се ба вио у прет
ход ној де це ни ји и ко јем је, за јед но с број ним ју го сло вен
ским и стра ним струч ња ци ма, по све тио то ли ко вре ме на и 
тру да. Ако су и би ли збу ње ни ова квим отва ра њем, оста ли 
уче сни ци ску па – ко ји су се, уз гред ре че но, још увек кре та ли 
у кру гу ком па ра ти стич ких те ма об ра ђи ва них и на прет ход
ним ску по ви ма – то су по ка за ли с ве ли ком до зом су здр жа но
сти; је ди но је гост из Сло вач ке, Ди о ни си је Ђу ри шин, из ра
зио не до у ми цу у ве зи с “оп се гом те ма ску па”. Али, иа ко га 
ни ко ни је пи тао, Гр че вић ипак ни је про пу стио да у ни ма ло 
уви је ној ана ло ги ји об ја сни за што је у ње го вом слу ча ју ком
па ра ти сти ка ју го сло вен ских књи жев но сти по тра жи ла из лаз 
у еко ло ги ји. Те ње го ве ре чи вре ди на ве сти у це ли ни, јер у 
кон тек сту ак ту ел ног ста ња у хуманистич ким на у ка ма уоп
ште, мо гу има ти и ши ре значење: „Што се ти че овог сви је та 
око нас и пи та ња ко ли ко се он за пра во ти че ху ма ни стич ког 
струч ња ка, че сто сам о то ме при чао са Звон ком Ко ва чем као 
пје сни ком. Не мо гу схва ти ти ка ко не тко мо же пи са ти по е зи
ју да нас, а да га са ма суп стан ци ја сви је та не по га ђа. Не ра ди 
се ви ше о пи та њу по је ди нач не знан стве не па ра диг ме. Ево, 
на при мјер, узми мо хр ват ску хим ну: ’Ли је па на ша до мо ви
но... Те ци, Са во, Дра во, те ци, ни ти Ду нав си лу гу би’. Ка ко 
мо же мо до жи вља ва ти Са ву, Дра ву итд. као сим бо ле у оном 
сми слу ка ко их је пје сник за ми слио ка да је то као суп стан
ци ја не ста ло. Сли чан је при мјер и она пре кра сна Аполи на 
ре о ва пје сма LepontMirabeay:’SusdlepontMirabeycoylela
Seine/Etnosamours...’ Њој је би ло те шко по ре ћи естет ски 
ква ли тет прем да се сад до и ма као де ва сти ра на, као вла сти та 
тра ве сти ја. Но, у ствар но сти, ри је ке су на уда ру, шу ме су на 
уда ру, тра ве су на уда ру, а ма лопо ма ло ће сви ен ти те ти, ако 
то већ ни је слу чај, с ко ји ма по е зи ја... ра ди, не ста ти или ће 
ући у су про тан смјер. То је бар мо је ви ђе ње.” (КПЈК 4, 368) 
Са овим ви ђе њем мо же мо, али и не мо ра мо да се сло жи мо, 
као што се, уо ста лом, ни су сло жи ли ни оста ли уче сни ци 
ску па. Иа ко је на пр вом у ни зу ску по ва по све ће ном ком па ра
тив ном про у ча ва њу ју го сло вен ских књи жев но сти, Гр че вић, 
ви де ли смо, твр дио да би та кво про у ча ва ње би ло мо гу ће и 
из ван ју го сло вен ског др жав ног окви ра, очи глед но је да је он 
са да, ка да је та држа ва за и ста пре ста ла да по сто ји, поверовао 
да је у ју го сла вен ском кра ху сво ју смрт на шла и мла да ком
па ра ти стич ка ди сци пли на, ком па ра ти сти ка југословенских 
књи жев но сти. 


