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ЛИНИЈЕ У ПЕСКУ: КОМПАРАТИВНА 
КЊИЖЕВНОСТ И КАТЕДРЕ ЗА 
НАЦИОНАЛНУ КЊИЖЕВНОСТ 1

Драге колеге компаратисти,
Јутрос сам мало гледао около и желео бих да почнем са једним запажањем. Многи 

међу вама носе сандале. Ако нас у овој просторији има 275, то значи да је бар неко-
лико хиљада прстију голо, незаштићено и спремно да буде изложено сунцу. Није баш 
згодно стати некоме на прсте, укључујући и моје сопствене. Молим вас да ми опрости-
те ако то учиним. Овде сам да бих говорио о нашем професионалном односу, унутар 
поретка универзитета или факултета, са нашим другарима са плаже, катедрама за 
националну књижевност, модерну, класичну, азијску; читавом гомилом. То чиним са 
потпуном свешћу да, како стоји у Бернхајмеровом извештају, „ништа није у већој 
мери конструисано од катедри за националну књижевност, не само зато што ’нацио-
налност’ представља измишљену категорију која искључује много више гласова 
него што их укључује, већ и зато што је и сама књижевност неоспориво измешана, 
стереофона, порозна, обележена разменама и утицајима, међународна“.2 Такође, 
већ на самом почетку признајем да на мањим факултетима, као и на неким већим, 
катедре за енглеску или националну књижевност више не постоје, и да је изучавање 
саме књижевности, у односу на њену дисциплинарну или катедарску расподелу, по-
лиморфно. То је талас који би могао да испере све наше линије у песку.3

Где се налазимо у еволуцији наше дисциплине? Као неоспорни потомци катедри 
за националну књижевност (моју су основали представници катедри за енглески, 
шпански, француски и немачки), како се данас односимо према нашим родитељима 
у националној књижевности? Да ли су наши родитељи у националној књижевности 
(или тетке и стричеви) спремни да умру? Да ли ће докторске студије француског на 
Универзитету у Масачусетсу, као и велики број докторских студија руског језика на 
другим местима, пропасти? Хајде да прво представимо бројке, као представу о слабој 

1 Изворник: William Moebius, “Lines in the Sand: Comparative Literature and the National Litera-
ture Departments“, Comparative Literature, св. 49, бр. 3, лето 1997, стр. 243-258.
2 “The Bernheimer Report“, ACLA, 1993, стр. 79. 
3 Захвалан сам колегама Семјуелу Деланију (Samuel Delany), Сари Лавал (Sarah Lawall) и Ка та-
рини Португис (Catherine Portuges) на њиховим саветима и охрабрењу; Елизабети Фицпатрик 
(Elizabeth Fitzpatrick) на смерницама, и Керолајн Екхарт (Caroline Eckhardt) и Росу Шиделеру 
(Ross Shideler) из Удружења катедри и програма за компаративну књижевност (Association of 
Departments and Programs in Comparative Literature) на њиховој посвећености и подршци то-
ком неколико протеклих година. 
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оцени нашег тренутног стања. Позивам се на зимске бројеве часописа ADFL Bulletin и 
Digest of Education Statistics за 1997. годину. Компаративна књижевност, као што мно-
ги међу вама већ знају, нема готово никакву, или бар релативно малу, заступљеност 
на националним табелама. Наша дисциплина се појављује само једном у Digest-у, у 
вези са извештајем о додељеним дипломама на дипломским и постдипломским сту-
дијама, рецимо, за последњу објављену 1993-1994. годину. Те године смо имали 774 
дипломирана студента (што је једнако броју путника које брод Crystal Symphony 
може да прими на једном крстарењу по јужним морима) и 139 доктора. Исте године 
катедра за француски је имала 3094 дипломирана студента, немачки 1626, и енглески 
40497 студената. Оваква статистика омогућава успостављање извесних пропорција, 
али никако не представља целу причу. Како је Бетина Хјубер (Bettina Huber) била у 
обавези да призна у својој дискусији о скорашњим токовима при упису студија фран-
цуског, немачког и руског, они су „приметно нижи 1995. године него што су били 
1990“.4 Истовремено, приметан је пораст интересовања за кинески и арапски. А шта је 
са енглеским? Сведоци смо приче која није баш ружичаста, пошто пласман докторских 
студија није ништа повољнији него на другим катедрама за националне књижевно-
сти, како су Џорџ Левин (George Levine) и Елизабет Ленгленд (Elisabeth Langland) по-
казали у више MLA публикација. Уколико упоредимо број студената који су дипло-
мирали књижевност 1970. и 1994. године, резултати говоре још једну узнемирујућу 
причу. Док је број диплома на студијама комуникологије порастао са 10324 1970. на 
51164 1994. године, на интердисциплинарним студијама са 6286 на 25167, а на по слов-
ној администрацији са 114729 на 246654, он је опао на енглеском, француском и не-
мачком. Опао је не само нумерички, већ и процентуално у односу на укупан број ди-
пломираних студената на свим смеровима; изгубили су готово половину свог удела. 
Од добрих 10% од укупног броја дипломираних студената 1970. године, сви ми који 
се бавимо књижевним бизнисом сада интензивно подучавамо, на вишем степену, 
само 5.7% од укупног броја дипломаца на свим смеровима.5 Наравно, компаративна 
књижевност се јавља као подскуп енглеске књижевности и није посебно издвојена 
за потребе поређења у Digest-у. Бетина Хјубер не издваја резултате компаративне књи-
жевности у својој скорашњој студији у ADFL-у,6 док у студији у ADE Bulletin-у из 1994. 
тврди да се између 1990. и 1994. године број студената на катедрама за енглеску књи-
жевност стабилизовао, док је више од трећине катедри за стране језике пријавило 
опадање;7 још једном, она не помиње релативни пораст или смањење у бројевима 
на компаративној књижевности. 

Ови бројеви, авај, говоре другачију причу од оне о нашој глобалној перспективи 
у коју смо се убеђивали у старим добрим данима, о нашем истицању културе која је 

4 Richard Brod и Bettina Huber, “Foreign Language Enrollments in United States Institutions of 
Higher Learning, Fall 1995“, ADFL Bulletin, 28, 2, 1997, стр. 56.
5 Digest of Education Statistics, Washington, D.C.: U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, 
Education Division, National Center for Education Statistics, 1996, стр. 274, 302, 303. 
6 Richard Brod и Bettina Huber, op. cit. 
7 Bettina J. Huber, “Changes in Faculty Size from 1990 to 1994: A Survey of PhD-Granting Modern 
Language Departments“, ADE Bulletin, 109, 1994.
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уграђена у језик, књижевност и филм; и даље се у то убеђујемо и проналазимо пуб-
лику која нисмо ми сами. Али погледајмо се сада пажљиво, колико се разликујемо 
од катедри за националну књижевност које су нас подизале и одгајале, и које још 
увек могу да нас награде, чак иако смо својевољно компаратисти. Ово су неки од 
главних аспеката катедри за националну књижевност које морамо да имамо на уму 
док кујемо завере о себи. Прво, свака од ових јединица особена је због тога што је 
везана за одређени језик; романски језици, германски језици, словенски језици. Ка-
тедре за језике и књижевности нису толико заљубљене у везнике као ми: компара-
тивна књижевност је увек ово и оно, књижевност и музика, Годар и Фасбиндер, но-
вац и мишљење, књижевност и медицина, идентитет и експеримент... Није нам лако 
да се задржимо на само једној ствари, већ се прихватамо мноштва, што је део нашег 
сложеног екуменизма. Како Бернхајмеров извештај понекад истиче, са извесном ве-
личанственошћу: „Ми смо оно што јесмо“. Друго, свака од катедри за националну 
књижевност може да одржава везе (личне, размене, наслеђе) са нацијом или нација-
ма које обезбеђују живе примере културне матрице коју представљају. Свака кате-
дра за националну књижевност поседује извесни, готово мерљиви, „културни капи-
тал“ који долази од историје нација или заједница чије мисионаре представљају, до-
носећи нам животна питања на француском, немачком, италијанском, итд. Они чак 
могу да добију и финансијску подршку, као шест катедри за француски, од владâ 
које нису она у Вашингтону. Пошто су дуже живеле, оне су успоставиле и неговале 
контакте са алумнијима, а могле су и да произведу председавајуће. Треће, катедре 
за националну књижевност, укључујући енглеску, основно усмерење sans pareil, по-
везане су са заједницама, како у функцији проучавалаца наслеђа, тако и као, на овај 
или онај начин, произвођачи наставника у државним школама. Четврто, и последње, 
катедре за националну књижевност су међусобно повезане кроз многобројна удру-
жења, која производе многобројне конференције и часописе. Размислите о њима: 
Национални савет наставника енглеског језика, Амерички савет наставника страних 
језика, Америчка лига класичара, Америчко удружење наставника шпанског и порту-
галског, Удружење за азијске студије, Удружење наставника кинеског језика, и све 
тако. Коалиција организација за стране језике броји 19 чланица.8 Они чине мноштво, 
а ми нисмо они. 

Болно је сагледавати нас као низ пукотина или одсустава. Немамо посебног пред-
ставника унутар Асоцијације за модерне језике (MLA), упркос редовном избору на-
ших чланова за Извршни одбор. Немамо националних веза са секундарним образо-
вањем, нема великог броја професионалних часописа везаних за нашу област, нити 
било каквог одређеног и утврђеног статуса у оквиру националне академске зајед-
нице. Ово може представљати предност. Када је Канцеларија председника Универ-
зитета у Масачусетсу прошле године послала тим од шест адвоката у Амхерст како 
би дискутовали о питањима одговорности за сексуално узнемиравање са шефови-
ма катедри, адвокати су нам понудили 12 студија случаја на које је требало да одреа-

8 Види: “Statement on Articulation from the Coalition of Foreign Language Organizations“, ADFL 
Bulletin, 26, 2, 1995, стр. 63.
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гујемо и дамо коментар. Све осим једне међу овим студијама случаја (све су дате на 
основу документованих извештаја у медијима) подразумевале су мушке наставнике 
или дипломиране студенте на катедрама за енглески. 

Са оваквим родитељима, коме уопште требају рођаци? Можда не би требало да 
постављамо питање „Одакле долази компаративна књижевност“ (како се то чини у 
често изврсним анегдотама које су Лајонел Госман и Михај Спариоусу сакупили у 
својој колекцији мемоара великих компаратиста, Building a Profession), као да имамо 
озбиљан проблем са нашом многојезичком и хетерогеном позадином, нашим изгна-
ничким наслеђем, већ пре „Одакле долазе наши студенти?“ Шта је то за чиме они 
трагају? Зашто баш ми? Многи студенти који су везани за јарбол једне катедре за на-
ционалну књижевност чују како компаративна књижевност пева и опчињава. Ја сам 
био један од њих. Можда су то били и неки међу вама. Можда би требало да питамо 
наше алумније шта је то било у вези са нашом катедром или планом и програмом 
што их је привукло. Овакво усмерење на ученике и адресанте заиста и јесте водећа 
динамика у настави језика, позната и као „студије прилагођавања говора“ (speech 
accommodation studies).9 Како и зашто смо направили разлику? И колику су разлику 
направили студенти обликујући оно што представља компаративну књижевност у 
кампусу на вашем факултету или универзитету? Могло би се рећи да је улога коју ком-
паративна књижевност игра на одређеном факултету или универзитету у једнакој 
мери зависна од студената које привлачи колико и од наставног особља које ангажује.

Дозволите ми да се вратим на студенте мало касније. Желим да се усредсредим 
на неке од новијих токова на катедрама за националну књижевност који имају непо-
средан утицај на нас и на изборе које би студенти могли да направе. Имам на уму че-
тири тренда које бисмо могли да назовемо „растакање наставе“: 1) употреба енглеског 
језика на напредним курсевима књижевности и веза наставе језика са одређеним 
професионалним исходима; 2) одвајање наставе језика од катедри за језик и књижев-
ност; 3) несклад у повезаности између наставе језика и књижевности на средњошкол-
ском и факултетском нивоу; 4) опадање интересовања за француски и немачки језик. 

Проучавајући наставни план и програм катедри за националну књижевност на 
мом универзитету прошле јесени дошао сам до закључка да курсеви који имају било 
какве везе са теоријом или филмом на француском и немачком (чак и на шпанском 
језику) на напредном нивоу данас се одржавају на енглеском. Такви курсеви су толи-
ко многобројни да смо као део нашег извештаја проректору предложили да се успо-
стави „Комитет за књижевну и културну теорију“. Наш успех као компаратиста у успо-
стављању теорије као кључне компоненте на студијама књижевности са једне стране 
нас је начинио релативно многострукима, како наговештава Бернхајмеров извештај; 
међутим, то је истовремено омогућило и да се катедре за националну књижевност 
оптуже да нису увек у могућности да својим студентима са највећим учинком обезбеде 
напредније проучавање књижевности на изворним језицима. Када чујемо како не-
мачки министар образовања подржава чињеницу да се извесни курсеви из економије 

9 Shoji Azuma, “Facing Diversification in the Purpose of Study: Business Japanese”, ADFL Bulletin, 
28, 2, 1997, стр. 18.
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и науке на немачким универзитетима одржавају на енглеском језику (Marketplace, 25. 
март 1997), можемо да стекнемо представу о томе колико су у ствари климави наши те-
мељи. Застрашујућа Клер Крамш (Claire Kramsch) са Берклија примећује да се „већи-
на курсева на Стенфорду који се односе на Фиренцу, Париз, Берлин и Токио одржава 
на енглеском језику.“ Она додаје: „Порука је јасна: познавање локалног језика се стро-
го препоручује како би се унапредило социјално искуство, али је језик озбиљних 
академских истраживања енглески језик.“10 Ово запажање се налази у основи чиње-
нице да постоји јаз између броја дипломираних студената на језицима (све мањи и 
мањи) и броја уписника на катедре за језике (стабилан или у благом порасту, према 
статистици Бетине Хјубер). На овоме месту је важно поменути и лукаву примедбу Џо-
натана Калера у зборнику Компаративна књижевност у доба мултикултурализма: 
„Ако издржи продор у студије културе, компаративна књижевност ће пронаћи нови 
иден титет за себе, као простор студија књижевности у свом најширем смислу – про-
учава ње књижевности као транснационалног феномена. Деволуција дру гих области 
ко начно ће јој обезбедити идентитет вредан пажње.“11 Међутим, можда је не жели-
мо у таквим условима.

Окретање ка енглеском језику на катедрама за националну књижевност није не-
замисливо: класичари већ више од једног столећа користе модерне језике у настави 
старогрчког или латинског. Међутим, оно што овај преокрет чини још ризичнијим за 
компаративну књижевност јесте повезивање студија језика са практичним циљеви-
ма изван учионице, обично у пословним студијама или менаџменту. Пословни фран-
цуски, немачки или шпански захтевају посебну обуку, какав је случај и са правним и 
медицинским француским, немачким и шпанским. Наравно, ако мислите да више 
нема посла за тумаче и преводиоце са правног или медицинског шпанског, разми-
слите поново. У сваком случају, овакво препознавање употреба језика, изван књиже-
вног израза, захтева педагогију усмерену на побољшавање комуникационих вешти-
на, што се понекад назива „модел усменог разумевања“, али не у херменеутици или 
естетици. Иако ми је шеф Одсека за континуирано образовање на мом универзитету 
недавно указао да све више и више занимања захтева да студенти буду добро потко-
вани хуманисти, студенти склони пословним каријерама не одлучују се ни са каквим 
великим ентузијазмом на дипломе из језика, већ, уместо тога, за њих учење језика 
постаје нешто успутно. Тако студент компаративне књижевности, попут једне од на-
ших студенткиња, увиђа да постоји све мање и мање изазовних курсева о француској 
књижевности. Можда Луис Лепхем (Lewis Lapham) није далеко од истине када у свом 
кратком додатку Флоберовом Dictionnaire des idées reçues, дефинише рачуновође као 
„непризнате законодавце света“, а књижевност као „декоративну уметност“ која „при-
пада истој категорији украса као и јастучићи и баштенске скулптуре“.12

Други тренд, који је већ узео маха на Корнелу (а судећи према Крамшовој, и на Бра-
уну, Државним универзитетима у Охају и Сан Дијегу, Пену и Универзитету на Хава јима), 

10 Claire Kramsch, “Foreign Languages for a Global Age”, ADFL Bulletin, 25, 1, 1993, стр. 10.
11 Jonathan Culler, “Comparative Literature, at Last!”, у: Charles Bernheimer, (ур.), Comparative Liter
ature in the Age of Multiculturalism, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995. стр. 119.
12 Lewis H. Lapham, “Notebook: Economic Correctness”, Harper’s Magazine, фебруар 1997, стр. 9. 
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и који је на путу да се устали и на Универзитету у Масачусетсу, а већ је завладао на 
Универзитету у Минесоти, јесте смештање наставе језика у простор одвојен од онога у 
коме се налазе традиционални одсеци за језик и књижевност. У мојој институцији тај 
простор се назива Центар за усвајање језика, а сврха му је да обезбеди центар за истра-
живања у домену усвајања језика (проучаваоци примењене лингви стике се охрабрују 
да се пријаве) као што је случај и са центрима за усвајање језика на горе поменутим 
универзитетима. Међутим, наш на Универзитету у Масачусетсу такође је замишљен и 
као центар за координацију наставе свих модерних језика. Таква јединица ће преоте-
ти контролу над наставом језика од наставног особља анга жованог на катедрама за 
језик и књижевност остављајући им само контролу над планом и програмом студија 
књижевности и културе. У Центру за усвајање језика о наставним задацима одлучи-
ваће његови запослени, а не запослени на катедрама за шпански, немачки или фран-
цуски. Уместо да утиче на повећање броја дипломираних студената шпанског, Центар 
би могао ангажовати хонорарце из шпанске заједнице. Можда сте већ чули све ово на 
конференцији MLA у Вашингтону од моје колегинице Кристине Гонзалес (професори-
це и шефице Катедре за шпански и португалски, Универзитет у Масачусетсу, Амхерст). 
Треба напоменути да Клер Крамш види појаву оваквих центара као позитиван пред-
знак: „Наставници страних језика и администра тори траже начине да заобиђу старе 
академске структуре [односно целокупне катедре за језике] и да омогуће да проуча-
вање страних језика испуни глобалне захтеве данашњег времена.“13 Један овакав цен-
тар за усвајање језика има непосредан утицај на улогу компаративне књижевности 
у мојој институцији, и рећи ћу нешто више о томе мало касније. 

Трећи тренд се односи на слабљење веза између катедри за језике и књижевно сти 
које заступају проучавање књижевности на напредном нивоу са средњошкол ским об-
разовањем. Језиком ADFL-а овај проблем је описан као проблем повезаности. Патри-
ша Ј. Вецел (Patricia J. Wetzel), професорица јапанског на Државном универзитету у 
Портланду, одлучно поставља питање: „Ко сноси одговорност за то што је јавност раз-
уверена да будући средњошколски професори могу задобити адекватну компетен-
цију на факултетским или универзитетским програмима страних језика?“14 Елизабет 
Бернхарт (Elizabeth Bernhardt), позитивна сила у унапређивању наставе страних јези-
ка, не може да одоли критици самих професора: „Али ипак у последњих десет година 
направили смо неке од битнијих корака ка унапређењу наставе језика и једнакости. У 
чему је онда проблем? Ови битни кораци су застали на нивоу факултета. Верујем да су 
их зауставили они професори који више брину за текстове пред собом него за студен-
те и њихово образовање. Ове колеге доприносе Гетеовој стипендији или примени по-
стмодерних концепата на Сервантесово дело – а не студентима, не образовању.“15 Не-
достатак повезаности између наставе језика и књижевности на средњошколском и 
факултетском нивоу, коме је придружено активно истицање националних и држав них 
стандарда укључујући захтеве за познавањем језика, омогућују да се делимично 

13 Claire Cramsch, op. cit, стр. 10. 
14 Patricia J. Wetzel, “Japanese Articulation: Not Just Lip Service”, ADFL Bulletin, 28, 2, 1997, стр. 11.
15 Elizabeth B. Bernhardt, “Response to Claire Kramsch”, ADFL Bulletin, 26, 3, 1995, стр. 16.
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разуме NEH MLA пројекат образовања наставника спроведен 1995-1996, који је окупио 
наставно особље ангажовано у настави језика и књижевности у дванаест америчких 
институција заједно са средњошколским професорима како би се развио наставни план 
и програм за образовање како ових професора тако и њихових ученика на средњошкол-
ском нивоу, и да се унапреди повезаност. Како Дејвид Гис (David Gies), државни профе-
сор шпанског на Универзитету у Вирџинији бележи: „Научили смо да смо без обавезног 
семестра у иностранству, без пријемних и завршних испита компетенције, без струк-
турираног програма за специјалне курсеве намењене наставницима на обуци, веома 
слабо опремљени да припремимо будуће наставнике за њихове професионалне све-
тове. Наше основне студије, иако флексибилне и примамљиве, биле су шведски сто 
врло добрих курсева, али нису биле конципиране да секвенцијално изграђују компе-
тенције у језику, књижевности и култури, компетенције које би омогућиле нашим сту-
дентима да предају шпански језик, књижевност и културу у средњим школама.“16 На 
позив Филис Френклин (Phylis Franklin) присуствовао сам првом од два састанка на 
овоме пројекту. Седео сам са факултетским и средњошколским наставницима, слу-
шао и учествовао у дискусијама о проблемима са којима смо се заједнички суочавали. 
Кроз расправу за расправом чуо сам представнике шпанског, француског и немачког 
(али не и енглеског) како питају: „Зашто овде нико не представља компаративну књи-
жевност?“ Компаративна књижевност није позвана да учествује у овоме пројекту. 
Иницијатива Универзитета Браун, засигурно узор за свакога од нас, можда је навела 
извесне чланове особља у MLA да се укључе у оно што бисмо могли назвати „манир 
избегавања“ док су развијали Пројекат образовања, изричито укључујући катедре за 
енглески и „стране“ језике, а прећутно искључујући компаративну књижевност. Али 
опет, колико програма или катедри за компаративну књижевност „повезује“ своје 
курсеве са онима на другим катедрама, а камоли са оним средњошколским курсеви-
ма који би се могли назвати „пред-компаративна књижевност“?

Четврти тренд, који би могао посебно да забрине неке од нас, али можда и да 
изазове радост међу другима, јесте опадање занимања студената за француски и не-
мачки. На Универзитету у Масачусетсу, Амхерст, познавање француског или немач-
ког још увек је предуслов за упис на дипломске студије компаративне књижевности. 
Шпански, још један језик са статусом првог степена, није (корејски, јапански и арап-
ски су на четвртом степену за Министарство одбране). Такође, ниједан други језик 
не представља апсолутан услов. Ако статус француског и немачког настави да врто-
главо опада, да осваја све мање и мање дипломаца, како ће то утицати на потен-
цијалне квалификације студената који намеравају да проучавају и предају компара-
тивну књижевност? И како ће то утицати на доступност мноштва напредних курсева 
књижевности за студенте основних и постдипломских студија? Маргарет Дуди (Margaret 
Doody) са Вандербилта поставила је исто питање (које се тицало обима програма) на 
сусрету шефова катедри за „стране језике“ пре састанка MLA у Вашингтону 1996, и ја 
морам да га поставим још једном. Ако број дипломираних студената француског и 

16 David Gies, “Confessions of a Converted Chairman: My Life with Teacher Education”, ADFL Bulletin, 
28, 2, 1997, стр. 21-25.
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немачког настави да опада, смањиће се и број курсева на које би се могло очекивати 
да ће се дипломци (или на нивоу основних студија, додипломци) уписати. Са опада-
њем понуде курсева у овим областима, како ће се студенти обучавати? Ко ће их обуча-
вати? А чак и ако студенти упишу основне студије француског или немачког, шпанског 
или јапанског, уколико катедре за националну књижевност буду углавном морале да 
служе интересима јавног мњења са снажним професионалним или пословним ори-
јен тацијама у каријери да би уопште и могле да опстану, колико ће да буде квалитет-
но њихово образовање из књижевности на основним студијама? 

Шта треба учинити? Поменуо бих овде најстрашнији исход за све нас уколико се 
не суочимо са оним што је пред нама у нашим новим и старим кампусима. У скора-
шњем броју магазина Forbes, Питер Друкер (Peter Drucker), осамдесетседмогоди-
шњак, који је свој лични мото узео из Гетеовог Фауста и који се назива социјалним 
екологом, предвиђа да ће за тридесетак година универзитети и факултети постати 
пустаре. Зашто? „Такви потпуно неконтролисани издаци, без икаквог видљивог напрет-
ка у садржају и квалитету образовања, значе да систем убрзано постаје неодржив. 
Високо образовање је у озбиљној кризи.“17 Али зар један од разлога не би могао бити 
и тај да, присутни се изузимају, запосленима на универзитету недостаје „интелекту-
ални интегритет“, за који Друкер каже да га појединац испољава „питајући се, пого-
тово када преузима одређену функцију: Која је најважнија потреба институције – и, 
стога, мој први задатак и обавеза?“18 Ово није прво питање које поставља већина 
професора књижевности градећи своју каријеру, зар не? Сећате ли се изазова Џорџа 
Левина упућеном професорима књижевности 1993? „Једно од најтежих питања са 
којим професија треба да се суочи јесте питање да ли данас преовлађујући модел 
истраживачки оријентисане каријере може (или чак треба) да се одржи када веома 
често ставља наставу у други план у корист стварања најквалификованијих стручњака 
и теоретичара, изграђује кадар сарадника у настави и лектора са непуним радним 
временом који предају већини студената на основним студијама, и подстичу програ-
ме дипломских студија са студентима који се, као што сви знамо, никада неће запо-
слити.“19 Додајте овоме и визију канцелара Дејвида Скота (David Scott) са Универзитета 
у Масачусетсу који описује будућност у којој ће један или неколико високо плаћених 
импресарија, уз подршку „кадра специјалиста за медије“ преузети положај данашњих 
скромних професора. G. I. Bill акт, како је Друкер предвидео пре неколико година, до-
вео је до масовног развоја високог образовања у овој земљи. Подршка за развој ка-
тедри за језике дошла је у извесној мери од Министарства одбране, које је имало 
своје веома успешне школе језика, и које данас још увек финансира места као што су 
Бригем Јанг, Јута, Монтереј и Мериленд имајући на уму исти циљ. Међутим, фондови 
федералне одбране за посебну подршку наставе француског и немачког данас су 
прошлост, зар не? Национална задужбина за хуманистику није ништа друго до кос-
тур у песку. Касни Бил Ридингс (Bill Readings), чија се блистава и провокативна књига 

17 Robert Lenzner и Stephen S. Johnson, “Peter Drucker-Still the Youngest of Minds/ Seeing Things 
as They Really Are.” Forbes 10. март 1997, стр. 127.
18 Ibid., стр. 122.
19 George Levine, “The Real Trouble”, Profession, 93, (New York: MLA, 1993), стр. 44.
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Универзитет у рушевинама (University in Ruins) налази на сваком читалачком списку 
компаративне књижевности, доноси још један глас из пустиње: „Историја не гаран-
тује никакву есенцијалну нити вечну улогу модерног истраживачког Универзитета и 
неопходно је да се промисли хоризонт нестајања таквог Универзитета. Не да се при-
грли могућност његовог ишчезнућа, већ да се озбиљно узме у разматрање могућност 
да Универзитет, онако како је конституисан данас, нема никаквих залога за будућ-
ност.“20 Ридингсова мајсторска критика студија културе је сувише сложена да бисмо 
је овде излагали, али мислим да један њен моменат неоспорно одговара некима од 
наших искупитељских и јеховистичких захтева: „Проблем студија културе јесте у 
томе што оне покушавају да се заснују на искупитељским захтевима културне кри-
тике док проширују те захтеве тако да обухвате све што постоји.“21 Ако им је за веро-
вати, школе језика као што је Берлиц (Berlitz) могу подучавати људе језицима много 
брже, много учинковитије, и много јефтиније него што то може универзитет или фа-
култет током четворогодишњег програма са професорима који могу, а и не морају, 
да држе курсеве из језика, али чије су годишње зараде четири или пет пута веће од 
оних које има просечан инструктор у школи језика. Оно што бисмо могли назвати 
корпоративни план и програм већ постоји – програм који је усмерен на запослене и 
који непосредно доноси корист корпорацији. Иако Друкер то не говори, одговор-
ност за подучавање са којом квалификовани индивидуалци треба да се упознају, а 
које Бил Ридингс назива „сингуларностима“, могла би да се до 2030. године премести 
на велике корпорације; такво знање би се могло стицати по много нижим ценама за 
потрошача, који би истовремено представљао и будућег запосленог у процесу ства-
рања. Проблем на који ми је недавно указао директор Одсека за континуирано обра-
зовање на Универзитету у Масачусетсу, Кевин Еикен (Kevin Aiken), јесте проблем кре-
дибилитета. Многа места могу да понуде обуку, али да ли она могу да вам обезбеде 
и академски кредибилитет? И какав је тај кредибилитет данас?22

Вратимо се сада нелагодној ситуацији у којој се ми који се бавимо компаратив-
ном књижевношћу суочавамо visàvis са нашим другарима са плаже, катедрама за 

20 Bill Readings, The University in Ruins, Cambridge and London: Harvard University Press, 1996, стр. 
128-129.
21 Ibid., стр. 129.
22 Клер Крамш приступа овоме проблему као улози различитих облика учености: „Са друге 
стране, талас усмености који је преплавио образовање у страним језицима током последњих 
петнаест година не може а да се не сукоби са традиционалним ученим истицањем академије. 
Успостављање говорног језика и конверзацијских компетенција као средишта у изучавању 
страних језика представља непосредан изазов ексклузивном монополу есејистичке уче но-
сти. Када друге, у већој мери усмене, вернакуларне форме употребе језика добију академски 
легитимитет, контрола квалитета постаје знатно тежа, пошто се замагљује разлика између улич-
ног и академског образовања. Школе не воле да дају академски кредибилитет знању које се јед-
нако може стећи на улици или код куће.“ Claire Kramsch, “Embracing Conflict versus Achieving 
Consensus in Foreign Language Education”, ADFL Bulletin, 26, 3, 1995, стр. 6-12. Док Крамшова 
наглашава рањивост нових наставних пракси у настави страних језика постављајући питање 
академског кредибилитета, ја указујем на рањивост учености засноване на књижевности уну-
тар катедри за националну књижевност.



139

националну књижевност. Наш идентитет је укорењен у њиховом; њихов се мења. 
Можда ми желимо да останемо непокретни Покретачи; ми смо оно што јесмо. Ми 
волимо да будемо у pli, превоју барока између реформације и противреформације, 
иако нисмо део ни светог ни римског. Ми волимо да будемо против-институционал-
ни како бележи Волфганг Холдхајм (Wolfgang Holdheim): „Међутим, институције теже 
ка томе да постану бирократизоване, сужене, секретарске. Како се супротставити 
том процесу опредмећења и контракције? У свету институција то се може учинити 
само кроз против-институцију.“ „Ово је, за мене“, изјављује Холдхајм, „одувек била 
’организациона’ улога компаративне књижевности.“23 Емили Аптер слави нашу „из-
гнаничку свест“: „Као замена за завичај, безмесно место које је завичајно у својој 
безавичајности, компаративна књижевност постаје институционални и педагошки 
простор не-бивствовања-тамо.“24 Изгнаничка, неуважавана, искључена, противин-
ституционална, и слично, у сваком случају, нашим речима, више сепаратиста него 
екумениста? Да ли је то заиста наша судбина, да будемо академски усамљеници, да 
постанемо академски изолационисти? 

Који су наши најважнији циљеви? У овом тренутку се враћају наши студенти како 
би рекли „мислите на нас“. Зашто тако сјајни студенти настављају да нас откривају? 
Шта је то што они траже? Они желе кредибилитет који виде у нама, наш обзир према 
језицима, према једном; они желе да поделе наше одушевљење у вишеструким дис-
курсима, у слојевитим текстовима; они желе да поделе нашу изразито компаративну 
перспективу у односу на културне вредности у разноврсним медијима као што су 
филм, древне хронике, стрипови, музика и средњовековна лирика, постколонијални 
наративи, аутобиографије светица и Künstlerroman, itd. Ако је управо ово што чинимо 
оно што се цени, онда то треба да чинимо у још већој мери – више наставе на свим 
степенима, омогућити да студенти имају бољу доступност студијама компаративне 
књижевности, а не ограничити ту доступност како бисмо сачували наше репутације. 
Како се овај, у извесној мери усхићујући и плебејски, модел уклапа у наш однос пре-
ма катедрама за националну књижевност?

Дозволите ми да још једном цитирам Ридингса: „Сада желим да истакнем чиње-
ницу да је поље књижевности као такво тренутно структурирано у институционал-
ним условима који нити су практични нити етички одбрањиви. Такво парадоксално 
стање не настаје због спољашњих политичких притисака на поље књижевних сту-
дија, већ због проблема који се односи на статус знања који је нераздвојив од дисци-
плинарне проблематике савременог Универзитета. Када се веза између књижевних 
студија и формације узорног грађанина прекине, књижевност се појављује као још 
једно поље знања између осталих. Према томе, канон постепено почиње да функ-
ционише као произвољно разграничавање поља знања (архива) пре него што има 

23 Wolfgang W. Holdheim, “Reminiscences of an Academic Maverick”, у: Lionel Gossman and Mihai 
I. Spariosu, (ур.), Building a Profession: Autobiographical Perspectives on the Beginnings of Compara
tive Literature in the United States, Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1994, стр. 68.
24 Emily Apter, “Comparative Exile: Competing Margins in the History of Compara-tive Literature”, 
у: Charles Bernheimer, (ур.), Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1995. 
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улогу суда који чува виталне принципе националног духа.“25 Пошто компаративна 
књижевност себе описује као такво поље знања (на Корнелу то више није катедра 
већ поље), за које би се могло рећи да функционише на транснационалном нивоу и 
отелотворује оно што бисмо могли назвати виталним принципима мултикултурал-
ног духа, како се она уклапа у предео националне књижевности? Размотримо неке 
од могућих сценарија и њихове утицаје на наше студенте: уколико стопе уписа на-
ставе да приморавају административну контролу трошкова, катедре за француски и 
немачки могле би да се суоче са веома незгодном будућношћу, осим ако не буду 
могле да се усидре у наслеђу заједница и обуци наставника у средњим школама 
како би испуниле циљеве за 2000. Катедре за шпански би могле да процветају, али 
не због привлачности латиноамеричких курсева књижевности. Подсећам вас још 
једном: удео студената који су дипломирали књижевност на америчким универзите-
тима је опао на 5.7%, а то укључује и све дипломе из енглеског и шпанског. Један 
сценарио, са којим се компаративна књижевност већ суочила, јесте спајање свих ка-
тедри за модерне језике у једну. У том случају, уколико компаративна књижевност 
остане самостална, наши студенти ће почети да трагају за напредном обуком у одре-
ђеној националној књижевности, која је уграђена у омнибус „катедре за националне 
књижевности“. Друга могућност, са којом су се само ретки међу нама суочили, јесте 
да ће компаративна књижевност преузети управљање над језицима који су мање 
заступљени у настави – што се већ догодило на Пен Стејту и Џорџији са кинеским, 
корејским и свахилијем, а можда ће се ускоро догодити и са руским, немачким и 
француским – и, са мањим изменама у подели и условима за специјализацију, слати 
наше студенте у иностранство на двогодишње студије њихових националних језика/
књижевности in situ. Још једна могућност јесте она која је већ остварена на Корнелу, 
да се изврши подела на различите групе језика, али на групе којима ће управљати 
примењени лингвисти и на групе књижевности, којима ће се управљати као коопе-
ративним рогом изобиља, са мултинационалном компаративном књижевношћу 
која ће стајати поред попут русоовског сељака на пољу. Коначно, још једна могућ-
ност јесте да се мирно сачека крај, да погнемо наше главе пред боговима енглеског 
и да игноришемо вишејезичну основу наставе компаративне књижевности широм 
света. Још једном, Клер Крамш пружа знамење, иако знамење које прориче предају: 
„Премда је у принципу факултетско образовање и даље опште образовање, током 
година диплома на основним студијама пре је постала увод у дисциплину или поље 
дипломских студија него област главног интересовања. Таква пракса непотребно 
сужава епистемолошке могућности које се отварају студентима основних студија 
који би, уместо тога, требало да стекну осећај за целовитост знања и које би требало 
охрабривати да трагају за новим везама између различитих области учења“ (11). Њен 
исказ подразумева, бар за мене, остваривање произвољности граница између ака-
демских одсека за језик и књижевност (које је Ридингс већ наговестио), али у овом 
случају, попут Џералда Графа (Gerald Graff) на скорашњем састанку MLA у Вашингто-
ну, она указује на негативни утицај ове фрагментације, и онога што се сада сматра за 
произвољно усавршавање, на искуство учења код студената. 

25 Bill Readings, op. cit., стр. 85-86.
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Тврдим да је компаративна књижевност идеална да буде предводник на путу да 
се студентима основних и дипломских студија подари „осећај за целовитост знања“. 
Арнолд Вајнштајн (Arnold Weinstein) и Ед Ејхерн (Ed Ahearn) са Универзитета Браун 
тврде да „програм компаративне књижевности на основним студијама треба да се 
постави у средиште студија књижевности на факултету или универзитету.“26 На ис-
тој линији можемо сагледати и тренутну праксу коју спроводи Сузан Баснет на Уни-
верзитету Ворвик (Warwick), где њен Центар за преводилачке студије, до скора скр-
пљени програм компаративне књижевности са буџетом од 200 фунти годишње, сада 
подучава 91 дипломца, док катедре за језике, посебно француски и енглески, како 
ми је недавно рекла, чека суморна будућност. Неки би могли да тврде, а међу њима 
и Бил Ридингс, како је сваки покушај да се заузме средиште данас узалудан: „У ства-
ри, нико више не седи у средишту... Такозвано средиште, нација-држава, сада је само 
виртуелна тачка која организује периферне субјективитете унутар глобалног тока 
капитала; то више није место које треба заузети.“27 Ридингс нас саветује да је „изазов 
данашњег стања ствари изузетно тежак, али не сматрам да се од нас тражи да изгра-
димо бољу институцију, производ другачијег модела ефикасности, још један уједи-
њени или уједињујући пројекат.“28 Међутим, студент или студенткиња, као предмет 
или сингуларност, имају сопствени уједињујући пројекат, и управо се на ове студен-
те односи визија компаративне књижевности каква постоји на Браун универзитету, 
на Универзитету у Масачусетсу, Амхерст, и сигуран сам на великом броју других уни-
верзитета и факултета, визија која жели да постави нешто у средиште студија књи-
жевности, тамо где га студенти могу пронаћи. Међутим, катедре за националну књи-
жевност, укључујући енглеску, би, наравно, такође желеле да буду препознате као 
средиште. Као представница онога што бисмо могли назвати Сједињене Државе на-
ционалних књижевности, Крамшова нам обезбеђује своје сопствено коло знања, 
које назива „Образовање у страним језицима као глобална пракса.“ У њеном колу, 
курсеви у плану и програму страних језика постављени су у средиште универзума 
са векторима (силом теже) који се протежу све до „Студија књижевности/теорије књи-
жевности“ у Плутоновој орбити, књижевности и филма у средњем простору Земље 
или Венере, и „локалним темама“ у најближој или Меркуровој орбити. Треба приме-
тити да у њеном моделу књижевност или студије књижевности чине једну осмину 
мисије катедри за националну књижевност. Било би занимљиво упоредити овај мо-
дел са сличним моделом који су развили професор Роберт Шварцвалд са Катедре за 
француски и италијански, професорица Марта Калас из Школе менаџмента и мала 
група наставника компаративне и националне књижевности у Амхерсту прошле јесе-
ни. Приметно је да компаративна књижевност не ужива привилегије средишњег по-
ложаја ни на овој мапи, већ остаје ексцентрична, у кругу књижевности. Такође треба 
приметити да проучавање теорије није додељено ниједној катедри за књижевност. Ни-

26 Ed Ahearn и Arnold Weinstein, “The Function of Criticism at the Present Time: The Promise of 
Comparative Literature”, u: Charles Bernheimer, (ed.), Comparative Literature in the Age of Multicul
turalism, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995, стр. 81. 
27 Bill Readings, op. cit., стр. 111.
28 Ibid., стр. 125.
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где ни на једној од ове две слике не постоји маркер који обележава студента. Међутим, 
такви модели у извесној мери појачавају аргументе у корист катедри за националну 
књижевност, док ослабљују захтеве за студијама књижевности унутар тих катедри. 

Како да завршим? Можемо да одредимо сами себе или да дозволимо другима да 
нас одређују. Када нас Питер Брукс патетично описује као „обележје погодности за 
бескућнике и ситна питања, од маргинализованих језика до споредних комадића тео-
рије“, ја се лецнем. Када ми бриљантна кинеско-америчка студенткиња која је дипло-
мирала енглески објашњава зашто је изабрала студије енглеског уместо студија ком-
паративне књижевности („Мислила сам да се на енглеском читају текстови, а да се на 
компаративној књижевности чита теорија“), морам поново да се лецнем. Не сматрам 
да је компаративна књижевност замак теорије у дивљини националних књижев-
ности, нити мислим да смо обележје погодности (зар треба да замишљамо себе као 
Либеријанце?) за бескућнике. Ми нудимо уточиште, али нуди га и Пуерто Ваљарта, и, 
упркос нашем изгнаничком пореклу, сумњам да смо овде као бескућници. Са Мери 
Луиз Прат делим потребу да се запитамо: „Где је наше одушевљење, наша знатижеља, 
наша страст?“,29 и желео бих да дам свој одговор на то питање: у нашим и у очима на-
ших студената, пошто имамо заједничке интересе и циљеве. Многи од ових интереса 
и циљева круже унутар онога чега се Михај Спариосу сећа као „будизмом инспириса-
ног, холистичког менталитета који је оживљавао највећи део“ његовог искуства на 
Стенфорду током стварања против-културе. Овај холистички менталитет, бележи 
Спариосу „остао је, међутим, уз мене све до данашњег дана и изнова му се враћам у 
свом раду“.30 Неки од вас ће се уплашити ове сугестије о холистичком менталитету, 
али када сте болесни и специјалисти не могу да вас излече, можда ћете желети да 
покушате са холистичким приступом. Неко ће, рекао бих, заузети средиште књижев-
них студија на америчком универзитету пошто он сада ишчекује нове органе за себе, 
можда чак и цело ново тело; и могу да смислим знатан број убедљивих разлога, оте-
лотворених у нашим најбољим студентима, неки од њих су и данас са нама, зашто би 
требало да поносно закорачимо напред, преко сваке линије у песку.31

(С енглеског превео Игор Јавор)

29 Mary Louise Pratt, “Comparative Literature and Global Citizenship,” у: Charles Bernheimer, (ур.), 
Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1995, стр. 61.
30 Lionel Gossman и Mihai I. Spariosu, op. cit., стр. 208. 
31 Недуго након што сам изложио овај рад у Пуерто Ваљарти, један пријатељ ми је пришао 
како би похвалио најважније тачке у њему, али и да би критиковао завршни пасус због тога 
што нисам артикулисао прецизнији програм, док су друга три нова пријатеља, и још један 
старији, затражили помоћ у стварању програма основних студија на њиховим дотичним инсти-
туцијама! Изгледало ми је непромишљено (и дрско) да завршим заседање од сат и по са списком 
рецепата за компаратисте. Није их тешко артикулисати, али они ипак захтевају извесну свест 
о посебним институционалним контекстима. Различито смо састављени, институционално 
говорећи; свако од нас треба да води бригу на који начин можемо деловати да бисмо испунили 
потребе наших сопствених институција као и потребе наших сопствених и будућих студената. 
Једном када препознамо те институционалне и студентске потребе, програм за компаративну 
књижевност ће већ бити написан.




