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До да нас су не ки од основних по сту ла та уни вер зи те та иде ал 
не за ви сно сти на уч ног ис тра жи ва ња и ре ла тив на ауто но ми ја 
уни вер зи те та у од но су на др жав ну и цр кве ну упра ву. Ова 
по себ на по зи ци ја уни вер зи те та је, ме ђу тим, уче ство ва ла у 
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по сте пе ном уда ља ва њу ове ин сти ту ци је од остат ка дру штва. 
Та ко ђе, све до ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, уни вер
зи тет и уни вер зи тет ско обра зо ва ње су би ли елит не ин сти
ту ци је, до ступ ни, али и ре ле вант ни, ве о ма ма лом бро ју љу
ди. Ауто но ми ја уни вер зи те та и елит на по зи ци ја ака дем ске 
за јед ни це је по сте пе но до ве ла до ми сти фи ка ци је њи хо ве 
де лат но сти, ко ја је вре ме ном до би ла број не и ве о ма жи во
пи сне ин тер пре та ци је у ко лек тив ној све сти. Тек ће по ме ну
та де мо кра ти за ци ја уни вер зи тет ског обра зо ва ња, ко ја тра је 
до да нас, по сте пе но „отво ри ти“ уни вер зи тет пре ма остат ку 
дру штва и де ми сти фи ко ва ти ње го ву де лат ност. Ме ђу тим, 
од осни ва ња пре ко раз ли чи тих фа за раз во ја,1 раз ви ја ју се и 
раз у ме ва ња и ин тер пре та ци је по зи ци је уни вер зи те та у дру
штву, а њих мо же мо, из ме ђу оста лог, пре по зна ти у књи жев
ним, да кле фик тив ним пред ста ва ма о жи во ту уни вер зи те
та. Циљ овог ра да је сте да утвр ди ка кве су те пред ста ве, да 
по тра жи по ре кло та квог раз у ме ва ња ви со ког школ ства, и, 
ко нач но, да уочи па ра ле ли зам или ана ло ги ју у при ка зи ва њу 
и ин тер пре та ци ји уни вер зи те та и уче них љу ди у не ко ли ко 
иза бра них књи жев них тра ди ци ја, а у окви ру по себ ног жан
ра ко ји се ис кљу чи во од но си на уни вер зи тет ско ис ку ство 
– уни вер зи тет ског ро ма на.

Уни вер зи тет се у За пад ној књи жев ној тра ди ци ји вр ло ду го 
ме та фо рич но пред ста вљао као ку ла, или „ку ла од сло но ва
че“, чи ји су ста нов ни ци из диг ну ти од сва ко дне ви це, не так
ну ти до га ђа ји ма ко ји се од ви ја ју ван уни вер зи тет ских зи ди
на, не до дир љи ви обич ном чо ве ку, али и не за ин те ре со ва ни 
за ње гов жи вот. И да нас је у по пу лар ној кул ту ри сте ре о тип
но бо ра ви ште на уч ни ка нај че шће из ме ште но у за мак из ван 
на се ља, по друм, на пу ште ну ви лу или у не ки дру ги ми стич
ни или окулт ни про стор. До ди ри ко ји се ипак не из бе жно 
мо ра ју оства ри ти из ме ђу на уч ни ка и остат ка за јед ни це су 
вр ло че сто суд бо но сни, или чак фа тал ни по уре ђе не на ви ке 
обич них љу ди.

Мо тив на уч ни ка чи ји екс пе ри мен ти пре те да угро зе жи во те 
не ду жних је ве о ма стар, и са да већ оп ште ме сто у За пад ној 
књи жев но сти. Пре у зи ма ју ћи за зор од ал хе ми ча ра и на уч ни
ка из сред њо ве ков не фик ци је, пи сци го тич ких ро ма на или 
ро ма на стра ве, раз ра ђу ју мо тив опа сног и не кон тро ли са ног 
на уч ног ис тра жи ва ња. Гро теск на кре а ци ја док то ра Фран кен
штај на из исто и ме ног ро ма на Ме ри Ше ли (Франкенштајн
илимодерниПрометејиз 1818. го ди не) или пак злоб ни и 
кр во жед ни ми стер Хајд про бу ђен упра во не контро ли са ним 

1 Ви ди: Ра јић Љ., Уни вер зи тет и ква ли тет, у: Реч:Часопис за књижев
ностикултуру број 49, 1998, стр. 127140.
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окулт ним хе миј ским екс пе ри мен том док то ра Џе ки ла из но
ве ле Ро бер та Лу и са Сти вен со на Доктор Џекил и мистер
Хајдиз 1886. го ди не, са мо су не ки од до бро по зна тих при ме
ра опа сних кон та ка та из ме ђу на уч ни ка и остат ка дру штва.

Осим слу чај них су сре та из ме ђу на уч ни ко вих кре а ци ја и 
обич них љу ди, чест је и мо тив ге ни јал ног, али бо ле сно ам
би ци о зног на уч ни ка ко ји, за рад ве ће мо ћи или до се за ња ап
со лут ног зна ња зло у по тре бља ва на уч ну прак су пре те ћи да 
уни шти чо ве чан ство или не ги ра по сто је ћи мо дел ху ма ни
зма, што га нај че шће во ди у про паст. У За пад ној има ги на
ци ји овај мо тив по ста је на ро чи то оми љен од по чет ка два де
се тог ве ка, пра те ћи раз вој тех но ло ги је и на уч них ме то да, да 
би већ по стао оп ште ме сто у по пу лар ној ма сов ној ме диј ској 
кул ту ри. Мо тив злог на уч ни ка је ско ро не из о ста ван чи ни лац 
уто пиј ских или ан ти у то пиј ских де ла на уч не фан та сти ке, од 
ко јих ће мо ов де по ме ну ти са мо БеснилоБо ри сла ва Пе ки ћа 
из 1983. го ди не. На рав но, иде ја да је жеђ уче них љу ди за све 
ве ћим зна њем исто вре ме но и њи хов хи брис, ве о ма је ста ра 
и упор но оп ста је у фик ци ји још од ми та о Про ме те ју, би
блиј ске при че о Ада му и Еви, ле ген ди о док то ру Фа у сту и 
мно гих дру гих. Охо ло по се за ње за зна њем се су ро во ка жња
ва, пр вен стве но за то што се оглу шу је о пра ви ла утвр ђе них 
бо жан ским или људ ским за ко ном.

По пут нео б у зда них на уч них екс пе ри ме на та, и на у ка ли ше на 
мо рал них на че ла је је дан од оми ље них тро па у књи жев но
сти.2 Ар тур Ко нан Дојл је кроз лик про фе со ра Џеј мса Мо ри
јар ти ја дао не за бо ра ван пор трет коб ног спо ја вр хун ског на
уч нич ког ге ни ја и на след них скло но сти ка злу: „Ка ри је ра му 
је из ван ред на. До брог је по ре кла и од лич ног обра зо ва ња, с 
фе но ме нал ним да ром за ма те ма ти ку. Са два де сет јед ном го
ди ном је на пи сао рас пра ву о би но ми нал ној те о ре ми, ко ја је 
тад би ла мо дер на у Евро пи. На осно ву ње је до био ка те дру 
за ма те ма ти ку јед ног ма њег уни вер зи те та, и имао је пред со
бом сјај ну ка ри је ру. Али тај чо век има на след не скло ности 
ка злу. У ње го вим ве на ма те че зло чи нач ка крв, и уме сто да 
је про ме не, ње го ве из ван ред не мен тал не мо ћи је ја ча ју и чи

2 Ис тра жу ју ћи ви ше сто ти на књи жев них тек сто ва ко ји би мо гли при па
да ти та ко зва ном „де тек тив ском уни вер зи тет ском ро ма ну“ из Ве ли ке 
Бри та ни је и Се вер не Аме ри ке, Кра мер и Кра мер су из дво ји ли све га 
че тр де сет и је дан ро ман где су на уч ни ци по зи тив ни ли ко ви, на стра ни 
ета бли ра ног за ко на. Да ле ко је ти пич ни ја опо зи ци ја из ме ђу за ко на и на
уч ни ка. Ви ди: Kra mer J. E. Jr. and Kra mer J. E., CollegeMysteryNovels:An
AnnotatedBibliographyincludingaGuidetoProfessorialSeriesCharacter
Sleuths, New York 1983, pр. 397.
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не је бес крај но опа сни јом. У уни вер зи тет ском на се љу су о 
ње му кру жи ле мрач не при че“.3

Иако у овом ра ду ни је мо гу ће де таљ ни је про у чи ти на ра
тив ну струк ту ру при че „По след њи про блем”, за ни мљи во је 
уочи ти да у ро ма ни ма о Шер ло ку Хол мсу мо же мо пре по зна
ти ве о ма чест мо тив ан та го ни зма из ме ђу не за ви сног ин те
лек ту ал ца и на уч ни ка ве за ног за ин сти ту ци ју уни вер зи те та. 
По зи тив не ка рак те ри сти ке се у овом, као и дру гим књи жев
ним де ли ма, че сто ве зу ју за сло бод ног ин те лек ту ал ца, а не 
за ин сти ту ци о на ли зо ва ног на уч ни ка, иако по на ша ње не за
ви сног ин те лек ту ал ца вр ло че сто мо же би ти на са мом обо ду 
мо рал но при хва тљи вог. Ова опо зи ци ја је сјај но из ве де на у 
Иб зе но вој дра ми ХедаГаблер(1890) где је упра во Ели јерт 
Лев борг, пи ја ни ца и бо ем, но си лац ре во лу ци о нар ног ин те
лек ту ал ног са зна ња, док је Јир ген Те сман, бу ду ћи уни вер зи
тет ски про фе сор, ко мич но об у зет три ви јал ним и пе дант ним 
ар хив ским ра дом.

Ни су да кле све фик тив не пред ста ве на уч ни ка и уни вер зи
тет ских про фе со ра јед на ко пре те ће по пут про фе со ра Мо
ри јар ти ја или док то ра Џе ки ла. Уче ни љу ди се, мо жда још 
че шће, при ка зу ју као не по пра вљи во ко мич не фи гу ре, не
спо соб не за са мо ста лан жи вот, ка ри ка ту рал но уми шље не и 
над ме не, ли ше не ауто ри те та и зна ча ја из ван свог „ен дем
ског ста ни шта”, сво је „ку ле од сло но ва че“.4 Чак и пре уста
но вље ња пр вих ака де ми ја или уни вер зи те та, уче ни љу ди 
су би ли пред мет под сме ха и по ру ге, о че му су ди и по зна та 
анег до та о фи ло зо фу Та ле су из Ми ле та ко ју на во де Пла тон 
и Ди о ген Ла ер ти је.5 Украт ко, Та лес је јед ном при ли ком то
ли ко за ду бље но ис пи ти вао зве зде да је, не ви де ћи ку да хо да, 
упао у бу нар. Ње го вим по зи ви ма у по моћ ода зва ла се јед на 
же на,6 и на ру га ла му се: „Па ти, Та ле су, ни си у ста њу да 

3 Дојл А. К., По след њи про блем, МемоариШерлокаХолмса, Но ви Сад 
2008, стр. 262263.

4 Ри чард Ше пард (Sheppard) у сво јој сту ди ји фик тив них пред ста ва уни
вер зи тет ских про фе со ра из два ја че ти ри основ не ка те го ри је: „ко мич
не бу да ле”, „про кле те бу да ле“, „пре ва ран ти и ко рум пи ра ни по дла ци“, 
и ко нач но, „про кле ти или ђа вол ски (ква зи)ча роб ња ци“  comic fools, 
damnablefools, fraudsanddepravedrogues, damnableordiabolic(quasi)
magicians. Shep pard R., From Nar ra go nia to Elysi um: So me Pre li mi nary Re
flec ti ons on the Fic ti o nal Ima ge of the Aca de mic, in: UniversityFiction, eds. 
Be van D., Am ster dam 1990, стр. 4

5 Пла тон, Те  тет, у: Кратил, Тетет,Софист, Државник, Бе о град 2000, 
стр. 99283; Ла ер ти је Д., Животиимишљењаистакнутихфилозофа, 
књи га II, Бе о град 1985, стр. 714.

6 Пре ма Пла то но вој вер зи ји анег до те, у пи та њу је „љуп ка и до се тљи ва 
трач ка де вој ка“, док је пре ма Ла ер ти ју, у пи та њу обич на ста ри ца. Упо
ре ди: Пла тон, нав. де ло, стр. 140; и Ла ер ти је Д., нав. де ло, стр. 10.
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ви диш оно што ти је под но га ма, па ка ко ми слиш да ћеш 
зна ти све о не бу“.7 Овај ду хо ви ти епи лог фи ло зо фо ве не зго
де мо же мо ре ћи да на не ки на чин са жи ма по пу лар ни став 
о фи ло зо фи ма, уче ња ци ма и про фе со ри ма. Ту се, до не кле, 
мо же по тра жи ти об ја шње ње због че га су уче ни љу ди че сто 
ка ри ка ту рал но пред ста вље ни као ра се ја не, по ма ло ко мич не 
лу де ли ше не кон так та са „ствар ним све том“.

Се нил ни или по хот ни оста ре ли про фе со ри су чест пред мет 
са ти ра, па ро ди ја, ко ме ди ја и иро нич них при ча. Они су не
за о би ла зни ли ко ви кла си ци стич ких ко ме ди ја где се „здрав 
ра зум“ прет по ста вља де ка дент ном и на да све не по треб ном 
ин сти ту ци о на ли зо ва ном уче њу ла тин ских де кли на ци ја. Та
кав је на слов ни лик ко ме ди је ЕразмусМонтанусилиРаз
мусБерг нор ве шког драм ског пи сца из XVI II ве ка, Лу дви га 
Хол бер га, али и про та го ни ста ро ма на Хајн ри ха Ма на Про
фесорУнратилиКрајједногтиранина(1905). Осим то га, 
уни вер зи тет ски про фе со ри се че сто при ка зу ју и као на стра
ни, не ак тив ни или пак пре те ра но сек су ал но ак тив ни му
шкар ци (се ти мо се са мо На бо ко вље вог бив шег про фе со ра 
књи жев но сти Хам бер та из ро ма на Лолита из 1955. го ди не). 
Ако је реч о же на ма уни вер зи тет ским про фе со ри ма, оне или 
де ле сек су ал не апе ти те сво јих му шких ко ле га, или је њи
хо ва сек су ал ност скоп ча на са не ми ло срд ном ам би ци јом и  
опор ту ни змом.8

Уоп ште узев, чи ни се да у За пад ној има ги на ци ји и књи жев
но сти већ ве ко ви ма пре о вла ђу је ако не ди рект но не га тив на, 
он да у сва ком слу ча ју не по зи тив на пред ста ва уни вер зи тет
ских про фе со ра. „Кле ве та ње уче них љу ди уоп ште има ду гу 
исто ри ју ду жну по што ва ња“, при ме ћу је Ри чард Ше пард, „а 
ме ђу њи ма су уни вер зи тет ски про фе со ри, као ва жан сег
мент ове гру пе, на по себ но ја ком и трај ном уда ру“.9 Сва
ка ко је је дан од раз ло га на стан ка и упор ног пре жи вља ва ња 
ова квих сте ре о тип них пред ста ва о уче ним љу ди ма упра во 
тра ди ци о нал на изо ло ва ност и ре ла тив на не до ступ ност уни
вер зи те та у од но су на оста так дру штва о ко јој је би ло ре чи 
на по чет ку ра да. Ов де је ва жно ис та ћи да ни је са мо реч о 
фи зич кој изо ло ва но сти уни вер зи те та и ње го ве де лат но сти, 
већ да се до жи вље на изо ла ци ја од но си та ко ђе и на ствар не 

7 Ла ер ти је Д., нав. де ло, стр. 10.
8 Sho wal ter E., FacultyTowers;TheAcademicNovelanditsDiscontents, Ox

ford 2005, стр. 9.
9 „The de fa ma tion of the le arnèd in ge ne ral has a long and ve ne ra ble hi story, 

and as a ma jor seg ment of that ca ste, uni ver sity te ac hers ha ve co me un der 
par ti cu larly se ve re and per si stent fi re“. Shep pard R., From Nar ra go nia to 
Elysi um: So me Pre li mi nary Re flec ti ons on the Fic ti o nal Ima ge of the Aca de
mic, in: UniversityFiction, eds. Be van D., Am ster dam 1990, стр. 11.
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кул тур не раз ли ке и ба ри је ре из ме ђу дру штве них сло је ва ко
је су се од ра жа ва ле на мо гућ ност при сту па од ре ђе ним обра
зов ним и кул тур ним ин сти ту ци ја ма, као што је уни вер зи тет. 
Уни вер зи тет и уни вер зи тет ско обра зо ва ње су ду го би ли ре
зер ви са ни за од ре ђе ну, при ви ле го ва ну, ма њи ну у дру штву 
ко ја, ка ко виц ка сто при ме ћу је Ше пард, за раз ли ку од адво
ка та и дру гих др жав них чи нов ни ка, ни је мо гла ефек тив но да 
уз вра ти и опо врг не сво је ни ма ло ла ска ве пор тре те.10

Би ло ка ко би ло, уни вер зи тет по чи ње зна чај ни је да се отва ра 
пре ма јав но сти за јед но са раз во јем оних дру штве них гру па 
ко је су има ле при сту па уни вер зи тет ском обра зо ва њу, да кле 
са ја ча њем кул тур не хе ге мо ни је гра ђан ске кла се. А па ра лел
но са де мо кра ти за ци јом уни вер зи те та на ста је све ве ћи број 
књи жев них де ла ко ја те ма ти зу ју уни вер зи тет ско ис ку ство. 
Је дан од нај зна чај ни јих књи жев них до при но са „ра све тља
ва њу“ или опи си ва њу уни вер зи тет ске де лат но сти има ли 
су (и још увек има ју) ро ма ни ко ји те ма ти зу ју уни вер зи тет, 
та ко зва ни универзитетски романи чи ји се на ста нак ве зу
је упра во за де вет на е сти век. Иако се о тра ди ци ји пи са ња 
уни вер зи тет ских ро ма на да нас го то во ис кљу чи во го во ри у 
кон тек сту ан гло фо не књи жев но сти, тач ни је аме рич ке и бри
тан ске, ро ман ко ји те ма ти зу је уни вер зи тет и уни вер зи тет ско 
ис ку ство, на рав но, ни је ис кљу чи во бри тан ски и се вер но а
ме рич ки, већ гло бал ни кул тур ни фе но мен. 

Сен ти мен тал ни ро ман Studеntеn11 аутор ке Маг да ле не То ре
сен (Маgdаlеnе Тhоrеsеn) из 1863. го ди не мо же мо сма тра ти 
пр вим ро ма ном у нор ве шкој књи жев ној тра ди ци ји где је мо
тив уни вер зи тет ског обра зо ва ња је дан од но се ћих еле ме на
та. Рад ња ро ма на пра ти не срећ ну суд би ну мла ди ћа са се ла 
ко ји се у не при ја тељ ским град ским окол но сти ма бо ри да 
по ста не сту дент ме ди ци не, ка ко би ин сти ту ци о на ли зо ва ним 
зна њем утвр дио и ле ги ти ми сао уро ђе ни ис це ли тељ ски дар. 
Иако овај ро ман стро го узев ни је уни вер зи тет ски ро ман, бу
ду ћи да глав ни ју нак ни ка да не упи су је сту ди је, у ње му мо
же мо пре по зна ти број не еле мен те ко ји ће ка сни је по ста ти 
на ро чи то ва жни и упо тре бља ва ни у јед ном де лу „пра вих“ 
нор ве шких уни вер зи тет ских ро ма на. То су, из ме ђу оста лих, 
мо тив уни вер зи тет ског обра зо ва ња као нај ви ша аспи ра ци
ја, циљ и мо гућ ност нат про сеч них си ро ма шних мла ди ћа, 
ко ја је злат на од ступ ни ца ка осва ја њу ви шег дру штве ног 

10 „The de fa ma tion of the le arnèd in ge ne ral has a long and ve ne ra ble hi story, 
and as a ma jor seg ment of that ca ste, uni ver sity te ac hers ha ve co me un der 
par ti cu larly se ve re and per si stent fi re – partly, I su spect, be ca u se un li ke doc
tors, lawyers or even ci vil ser vants, they are in no po si tion to sho ot back with 
any ef fec ti ve ness“, Shep pard R., нав. де ло, стр. 11.

11 Student. 
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по ложа ја. Дру ги ве о ма ва жан еле мент овог, а и мно гих ка
сни јих ро ма на, је сте кон траст из ме ђу иде а ли зо ва не сли ке 
не за ви сног сту дент ског жи во та и дру штве ног ста ту са са јед
не стра не, и „ре ал не“, при зем ни је ствар но сти сту дент ског 
жи во та. Глад, од ба че ност, ис цр пљу ју ће и са мот нич ко уче ње 
ко ји се већ у овом ро ман тич ном де лу ве зу ју за ин сти ту ци ју 
сту ден та из про вин ци је, до дат но ће се раз ви ја ти и про ду
бљи ва ти у ро ма ни ма де вет на е стог ве ка, да би по ста ли не 
са мо оп шта ме ста у уни вер зи тет ском ро ма ну овог раз до
бља, већ и не ки од нај у пе ча тљи ви јих опи са пси хо ло шких 
ефе ка та гла ди, пат ње, че жње, не ма шти не и од ба че но сти у 
нор ве шкој књи жев но сти.

Реч је о опи си ма у ро ма ну Bоndеstudеntаr, ко ји би се на срп
ски мо гао пре ве сти као Студентисасела, Ар неа Гар бор га 
из 1883. го ди не, ко ји са ви ше си гур но сти мо же мо на зва ти 
пр вим уни вер зи тет ским ро ма ном у нор ве шкој књи жев но
сти. По ре ђе ња ра ди, Мор ти мер Прок тор (Моrtimеr Prоctоr) 
и Џон Ла јонс (Јоhn Lyоns) на во де да се по че ци уни вер зи тет
ског ро ма на у Ве ли кој Бри та ни ји и Аме ри ци ве зу ју за пр ву 
по ло ви ну 19. ве ка, а да зна чај ни је ме сто до би ја ју тек сре ди
ном тог ве ка.12 

Пр ви уни вер зи тет ски ро ман у Ве ли кој Бри та ни ји је, пре
ма Прок то ру, ви ше том ни ро ман Џо на Гиб со на Ло кар та 
(Јоhn Gibsоn Lоckhаrt) RеginаldDаltоn: А Stоry оf Еnglish
UnivеrsityLifе из 1823. го ди не, а Ла јонс на во ди де би тант
ски, ано ним но об ја вље ни сен ти мен тал ни ро ман На та ни је ла 
Хо тор на (Nаthаniеl Hаwthоrnе), Fаnshаwе, из 1828. го ди не.13 

Уни вер зи тет ски ро ман, као жа нр,14 у ан гло фо ној ли те ра ту
ри по знат као univеrsityfictiоn, cаmpusnоvеlили univеrsity
nоvеl,15 у нај ши рем сми слу под ра зу ме ва све оне ро ма не чи ји 
су цен трал ни ли ко ви, ме сто рад ње или за плет уско ве за ни за 
уни вер зи тет ску сре ди ну или за не ку дру гу ви со ко школ ску 
ин сти ту ци ју, по пут ко ле џа, а њи хо ве те ме се нај у же од но се 

12 Пра ва екс пан зи ја овог жан ра у се вер но а ме рич кој и бри тан ској књи жев
но сти се нај че шће ве зу је за 1950е го ди не. „The aca de mic no vel pro per 
do esn’t start un til the 1950s, but the re are ni ne te enthcen tury pre cur sors”, 
Sho wal ter E., нав. де ло, стр. 6. 

13 Ви ди: Proc tor M., TheEnglishUniversityNovel, Ber ke ley 1957, VII; i Lyons 
J. O., TheCollegeNovelinAmerica, Car bon da le 1962, стр. 5.

14 По не кад се го во ри о по джан ру. Ви ди: Be van D., In tro duc tion, in: Univer
sityFiction, eds. Be van D., Am ster dam 1990, стр. 3.

15 Реч је о го то во не знат ном тер ми но ло шком не сла га њу. У бри тан ској ли
те ра ту ри се пред ност да је тер ми ну universityfiction, док се у се вер но а ме
рич кој тра ди ци ји че шће ко ри сте: campusnovel, universitynovelili college
novel. Ви ди: Mews S., The Pro fes sor’s No vel: Da vid Lod ge’s Small World, 
MLN, vol. 104, nr. 3, Ger man Is sue (1989), стр. 713726.
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на про бле ме ве за не за уни вер зи тет и уни вер зи тет ску за јед
ни цу. За ни мљи во је при ме ти ти да сва три по ме ну та ро ма
на из нор ве шке, бри тан ске и аме рич ке књи жев но сти, ко ји 
озна ча ва ју по че так жан ра, ко ри сте пер спек ти ву сту де на та. 
У њи ма су про фе со ри и уни вер зи тет ска упра ва углав ном 
у другом пла ну, све де ни на про сте, схе ма ти зо ва не ли ко
ве, но си о це од ре ђе них иде о ло ги ја, ко ји по ма жу, осу је ћу ју 
или бе ле же на ме ре про та го ни сте. Ро ма ни се не ин те ре су
ју за струк ту ру и устрој ство уни вер зи тет ског обра зо ва ња, 
дру гим ре чи ма, ди рект но ис тра жи ва ње и кри ти ка уни вер
зи тет ског си сте ма из о ста је, а фо кус је упра во на ис ку стви
ма сту де на та у су сре ту са уни вер зи тет ом, про фе со ри ма, но
вом сре ди ном и но во сте че ним иден ти те том и дру штве ном 
позици јом и уло гом.

Ин те ре со ва ње ро ма но пи са ца сре ди ном де вет на е стог ве ка за 
лик сту ден та де лом се мо же об ја сни ти већ по ме ну тим ши
ре њем уни вер зи тет ског обра зо ва ња, бу ду ћи да ово ис ку ство 
по ста је бли ско све ве ћем бро ју љу ди, ко ји ма ова те ма са мим 
тим по ста је пре по зна тљи ва и за ни мљи ва.16 Дру ги раз лог је 
ви ше књи жев ноисто риј ске при ро де, а ти че се све ве ћег ин
те ре со ва ња књи жев ни ка за пе ри од адо ле сцен ци је, за на ро
чи то до ба у људ ском жи во ту, а на ро чи то жи во ту мла ди ћа, 
ко је пред ста вља пре лаз из де тињ ства у од ра сло до ба. По чев 
од Вол те ро вог Кандида (1759), пре ко Ге те о вог ро ма на Јади
младогВертера (1774), ста са ва ње и ин те гра ци ја мла дог чо
ве ка у дру штве не струк ту ре по ста ју јед на од оми ље них те ма 
ка ко ро ман ти чар ске, та ко и пред ре а ли стич ке и ре а ли стич ке 
књи жев но сти де вет на е стог ве ка, тре ти ра не нај че шће у фор
ми билдунгсромана, или „ро ма на о од ра ста њу“. 

По зи ци ја тек упи са ног сту ден та ну ди са вр ше ну гра ђу за 
илу стра ци ју овог про це са, ка ко је још 1898. го ди не при ме
тио ен гле ски пи сац Џорџ Сејнтсбе ри (Gеоrgе Sаintsbury): 

“The re can be, or sho uld be, few pas sa ges in li fe with gre a ter 
ca pa bi li ti es than that when a man is for the first ti me al most 
his own ma ster, for the first ti me wholly ar bi ter of what so e ver 
sports and what so e ver stu di es he shall pur sue, and when he is 
su bjec ted to lo cal, hi sto ri cal and ot her in flu en ces, sen sual and 
su pra sen sual, such as might not only ’draw three so uls out of a 
we a ver,’ but in fu se so met hing li ke a soul even in to the stu pi dest 
and most gra ce less of boys”.17

16 Прок тор на во ди да уни вер зи тет ски ро ман за сво ју по пу лар ност ду гу је 
упра во по пу ла ри за ци ји уни вер зи тет ског обра зо ва ња по сте пе но по ста је 
бли ска све ве ћем бро ју љу ди. Proc tor M., нав. де ло

17 Sa int sbury G., No vels of Uni ver sity Li fe, Macmillan’sMagazine, LXXVII, 
343, qtd. in Lyons, 1898, str. 1314.
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Иде ја да про све ће ност и обра зо ва ње ко ји се сти чу на уни
вер зи те ту во де и до мо рал ног ста са ва ња мла дих љу ди су, 
из ме ђу оста лих, усло ви ли то да ће пр ви уни вер зи тет ски 
ро ма ни, ко ји се фо ку си ра ју на сту ден те, пре у зе ти не ке бит
не од ли ке билдунгсромана, или да ће их тра ди ци о нал на 
књижевна кри ти ка угра ди ти у тра ди ци ју ро ма на о од ра ста
њу, као што је слу чај са ро ма ном Bоndеstudеntаr.18 

Тек је 1990. го ди не швед ски исто ри чар књи жев но сти Клас 
Алунд (Clаеs Аhlund) у сво јој док тор ској ди сер та ци ји пред
ло жио да би овај ро ман, као и број ни дру ги нор ве шки, дан
ски и швед ски ро ма ни из де вет на е стог ве ка, мо гли при па
да ти жан ру уни вер зи тет ског ро ма на, а не не ким дру гим 
жанро ви ма или по джан ро ви ма.19

Ме ђу тим, то ком де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка, 
ин те ре со ва ње за сту ден та и ње гов до жи вљај ака дем ског 
све та по ла ко је ња ва, да би се, гру бо ре че но, од пе де се тих 
го ди на два де се тог ве ка у бри тан ској и аме рич кој књи жев
но сти фо кус уни вер зи тет ских ро ма на пре ба цио на дру ге 
чла но ве уни вер зи тет ске за јед ни це: про фе со ре и уни вер зи
тет ску упра ву, као и на ин тер не про бле ме и ма хи на ци је уну
тар ин сти ту ци ја ви со ког обра зо ва ња. У Аме ри ци се 1960
тих об ја вљу је дво стру ко ви ше ро ма на о про фе со ри ма20 не го 
о сту ден ти ма, а Иан Кар тер (Cаrtеr) та ко ђе бе ле жи сли чан 
пре о крет у бри тан ским уни вер зи тет ским ро ма ни ма.21 Осим 
то га што у ан гло а ме рич кој књи жев ној тра ди ци ји, овај пе ри
од пред ста вља про цват жан ра, та да на ста ју и не ки од кла
си ка уни вер зи тет ског ро ма на. У Се вер ној Аме ри ци то су, 
из ме ђу оста лих, Grоvеs оf Аcаdеmе Ме ри Ме кар ти (Маry 
МаcCаrthy) из 1952. го ди не и ПнинВла ди ми ра На бо ко ва 
из 1957. го ди не. У Ве ли кој Бри та ни ји 1957. го ди не из ла зи 
ро ман СрећниЏимКин гзли ја Еј ми са (Kingslеy Аmis:Lucky
Јim) ко ји се че сто сма тра пре крет ни цом у на чи ну пи са ња 

18 Ов де је ва жно ис та ћи да уни вер зи тет ски ро ман уоп ште под ра зу ме ва, по
пут пу то пи сног ро ма на, жан ров ски син кре ти зам, па мо же има ти еле мен
те билдунгсромана, са ти рич ног ро ма на, сен ти мен та ли стич ког ро ма на, 
ро ма на са кљу чем; за тим не ке еле мен те из не фик ци о нал них жан ро ва, 
по пут ауто би о гра фи је, до ку мен тар них ро ма на и ме мо а ра. 

19 Ahlund C., DenSkandinaviskaUniversitetsromanen18771890, Stoc kholm 
1990.

20 Џе фри Ви ли јамс ро ма не о про фе со ри ма на зи ва:academicnovels, и на 
тај на чин их из два ја од ро ма на ко ји се кон цен три шу на сту ден те: campus
novels.Wil li ams J. J., The ri se of the Aca de mic No vel, AmericanLiterary
History br. 3, 2012, стр. 562.

21 Car ter I., AncientCulturesofConceit:BritishUniversityFictioninthePost
WarYears, Lon don 1990; Kra mer J. E., TheAmericanCollegeNovel:An
AnnotatedBibliography, 2nd Edi tion, Lan ham 2004.  
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уни вер зи тет ских ро ма на,22 по кре ћу ћи низ ка ри ка ту рал них, 
ко мич них и са ти рич них пред ста ва уни вер зи тет ских про
фесо ра ка кви су Мо рис Зеп и Фи лип Сво лоу из ар хе тип ских 
уни вер зи тет ских ро ма на Деј ви да Ло џа (Заменаместа:при
чаодвакампусаиз 1975. и Малијесвет из 1984. го ди не), 
или Ха у ард Кирк из ро ма на ТhеHistоryМаn (1975) Мал кол
ма Бред бе ри ја (Маlcоlm Brаdbury).23 

Осим то га, ка ко при ме ћу је Ше пард, бри тан ски уни вер зи тет
ски ро ма ни од 1960их го ди на ожи вља ва ју ста ре сте ре о тип
не пред ста ве уче них љу ди као ко мич них лу да, ли це ме ра или 
су јет них, амо рал них опор ту ни ста, ко је ће се одр жа ти до да
нас.24 Јед на од основ них ка рак те ри сти ка ро ма на о уни вер зи
те ту у пе ри о ду од око 1950. го ди не је сте кри тич ност и ана
ли тич ко про ма тра ње по сту ла та и функ ци о ни са ња уни вер зи
те та. У бри тан ској књи жев но сти, че шће не го у аме рич кој, 
ин тро спек тив ни ка рак тер ро ма на је скоп чан са ху мо ром, а 
на гла ша ва ње људ ских сла бо сти чи ни ове ро ма не бли ским 
ко ме ди ји ка рак те ра.

У нор ве шкој књи жев но сти пак не мо же мо уочи ти па ра ле лан 
про цес. Про цват уни вер зи тет ског ро ма на ко ји се у ан гло а
ме рич кој исто ри ји књи жев но сти ве зу је за сре ди ну два де се
тог ве ка, у Нор ве шкој мо же мо ре ги стро ва ти тек по чет ком 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, иако се уни вер зи тет ски 
ро ман пи ше то ком чи та вог два де се тог ве ка, до ду ше не у 
то ли ком бро ју. Ме ђу нај по зна ти јим ро ма ни ма су: Syndеrеi
sоmmеrsоl (Грешници под летњим сунцем) Си гур да Ху е ла 
(Si gurd Hоеl) из 1927. го ди не, о гру пи сту де на та и сту дент
ки ња ко ји пре и спи ту ју сво је род не, ин те лек ту ал не и кул
тур не по зи ци је, као и пси хо ло ги ју, емо ци је и сек су ал ност; 
АрилдАснес,1970 Да га Сул ста да (Dаg Sоlstаd) из 1971. го
ди не о не мо гу ћој по зи ци ји сло бод ног ин те лек ту ал ца у го
ди на ма на кон сту дент ског и рад нич ких про те ста око 1968. 
го ди не, и ко нач но Svеvеоvеr vаtnа (Дизатисенад водом) 
ху мо ри стич ки ро ман са еле мен ти ма над ре а ли зма Раг на ра 

22 Ви ди: Shep pard R., From Nar ra go nia to Elysi um: So me Pre li mi nary Re flec
ti ons on the Fic ti o nal Ima ge of the Aca de mic, in: UniversityFiction, eds. 
Be van D., Am ster dam 1990.

23  „The lat ter half of the 1960s was to see the be gin ning of a gro wing cho rus 
of cri ti cism that be ca me in cre a singly bit ter [...] The in dic tment of the en ti re 
uni ver sity ex pe ri en ce of this pe riod is pa in fully ex ha u sti ve, but cho o ses to 
con demn with par ti cu lar vi ru len ce the on ce re ve red uni ver sity te ac her – and 
it is an in dic tment which con ti nu es to this day. His – only in fre qu ently hers 
– is a world of tri via and per ve sion, of va nity and de ce it, of pla gi a rism and 
gra tu i ti o u sness, of pa tro na ge and pre ten ti o u sness, of per so nal advan ta ge rat
her than the pur su it of le ar ning.“ Be van D., нав. де ло, стр. 34.

24  Из ме ђу оста лих ви ди Shep pard R., нав. де ло, стр. 29, 42; Be van D., нав. 
де ло.
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Хо влан да (1982) о сту ден ту из про вин ци је ко ји до ла зи на 
сту ди је у Бер ген око 1970. го ди не. Већ на пр ви по глед, ја
сно је да су ова де ла још увек пре те жно за ин те ре со ва на за 
ко ме ди је и дра ме мла дих љу ди ко ји ис тра жу ју се бе и сво
је по зи ци је у дру штву и на сту ди ја ма. Иако Арилд Аснес, 
про та го ни ста исто и ме ног Сул ста до вог де ла, у тре нут ку ко ји 
об у хва та рад ња ро ма на ни је ви ше сту дент, за ње гов пор трет 
је кључ на чи ње ни ца да је то ком тур бу лент не 1968. го ди не 
ак тив но уче ство вао у сту дент ским про те сти ма, те да ње гов 
лик илу стру је ре ак ци је мла дих ин те лек ту а ла ца на по сле ди
це по ли тич ког ан га жма на.

Осим овог, за чу ђу ју ће се ма ли број ро ма на об ја вље них 
око 1970. го ди не у Нор ве шкој, али и у Ве ли кој Бри та ни ји 
и Аме ри ци кон цен три ше на гло бал не по ли тич ке не ми ре на 
уни вер зи те ту. Вр ло че сто ће ли ко ви би ти усло вље ни про ме
ње ном по ли тич ком кли мом на уни вер зи те ти ма, као Бред бе
ри јев по мод ни ле ви чар Ха у ард Кирк, али ипак, ка ко на ла
зи Ви ли јамс, „thе mајоr trеnd оf thе 1970s аnd 1980s wаs thе 
аffаir nоvеl [...] thе 1970s аnd 1980s nоvеls invеrt thе stаndаrd 
mаrriаgе plоt аnd turn оn а prоfеssоr’s аdultеry, typicаlly with а 
studеnt“.25 Иако се Ви ли јамс од но си пр вен стве но на аме рич
ки уни вер зи тет ски ро ман, исти за кљу чак ва жи и за ро ма не 
пи са не у Ве ли кој Бри та ни ји: Ло џов ро ман Замена места
пред ста вља јед ног бри тан ског и јед ног аме рич ког про фе со
ра књи жев но сти на ше сто ме сеч ној сту диј ској раз ме ни при
ли ком ко је је дан за и ста пре у зи ма по зи ци ју дру го га ка ко на 
про фе си о нал ном, та ко и на при ват ном пла ну. 

Пре ва ра ме ђу ко ле га ма и сек су а ли зо ва ни од но си са сту ден
ти ма до да нас оп ста ју као вр ло че сти мо ти ви уни вер зи тет
ских ро ма на, иако са по не кад пре о кре ну тим уло га ма, па ће
мо 2006. го ди не у ро ма ну нор ве шке аутор ке Хе ле не Ури Dе
bеstеblаntоss, или: Најбољимеђунама, чи та ти о су ко бу две 
моћ не про фе сор ке лин гви сти ке од ко јих се јед на опу шта у 
на руч ју сво јих сту де на та, док дру га ма ни пу ли ше и сек су ал
но ис ко ри шћа ва сво је на ив не му шке ко ле ге. „Тhе аcаdеmic 
nоvеl оf аdultеry might rеflеct АnglоАmеricаn аttitudе tоwаrd 
intеllеctuаls, fin ding thеm tо bе mоrаlly suspеct“, сма тра Ви
ли јамс,26 што Ше пард да ље ту ма чи као од раз при ми тив ног 
стра ха ко ји дру штво тра ди ци о нал но га ји пре ма на уч ни ци
ма чи је су ак тив но сти, укљу чу ју ћи и сек су ал не, на мар ги
ни дру штва, те из ми чу мо рал ној кон тро ли и за ко ну.27 Кре а
тив на по тен ци ја на уч ни ка је у ро ма ни ма че сто у ди рект ној 

25 Wil li ams J. J., нав. де ло, стр. 564565.
26 Исто, стр. 565.
27 Shep pard R., нав. де ло, стр. 22, 2829.
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спре зи са сек су ал но шћу, као у слу ча ју оста ре лог Ар ту ра 
Кинг фи ше ра у Ло џо вом ро ма ну Малијесвет, што за јед но 
са аван гард ним ми шље њем и не кон вен ци о нал но шћу чи ни, 
на из глед за луд не, про фе со ре и уни вер зи тет у нај ма њу ру ку 
сум њи вим обич ном чо ве ку.

Вр ло је ва жно ис та ћи, су ми ра ју ћи овај пре глед, да су мно
ги пи сци уни вер зи тет ских ро ма на на кон 1970. го ди не исто
вре ме но уни вер зи те ски про фе со ри, нај че шће про фе со ри 
књи жев но сти, што њи хо вим фик тив ним пред ста ва ма уни
вер зи тет ског жи во та да је до дат ни кре ди би ли тет, али и утвр
ђу је ста ре сте ре о ти пе. Ме ђу тим, би ло би по гре шно ре ћи да 
је основ ни мо тив пи са ца од ма зда или ди рект но исме ва ње 
ака дем ске сре ди не. Мо же се, ако је уоп ште мо гу ће или свр
сис ход но го во ри ти о по тен ци јал ним мо ти ви ма ко ји во де 
на стан ку де ла, ука за ти на по тре бу да се кри ти ком, са ти ром 
или бур ле ском ис тра же струк ту ре и по зи ци је ака дем ских 
ин сти ту ци ја у од но су на њи хо во ме сто и уло гу у дру штву.

За и ста, уни вер зи тет ски ро ма ни се мо жда нај бо ље мо гу раз
у ме ти као од го во ри или ре ак ци је на си ту а ци ју и по ја ве у 
чи та вом дру штву и кул ту ри уоп ште, а не са мо у уре ђе њу 
уни вер зи те та, ни ти одво је но од оп штих књи жев них тен ден
ци ја, као што је че сто слу чај.28 По сма тра мо ли, ка ко пред ла
же Мал колм Бред бе ри (Маlcоlm Brаdbury),29 уни вер зи тет ске 
ро ма не у Ве ли кој Бри та ни ји и Аме ри ци 60их и 70их го
ди на у окви ру иде ја „но вог ли бе ра ли зма“ и ин те лек ту ал не 
са мо кри ти ке ко је су обе ле жи ле овај пе ри од у кул ту ри две 
зе мље, ја сно нам је ода кле та ко сна жно ис пи ти ва ње по зи
ци је ин те лек ту ал ца и ин те лек ту ал них ин сти ту ци ја ка кав је 
уни вер зи тет упра во у том пе ри о ду.

Оту да у нор ве шкој књи жев но сти тек 1990их го ди на до ла
зи до про бо ја уни вер зи тет ског ро ма на, ко ји је од го ва рао и 
по но вље ном ин те ре со ва њу за овај жа нр у ан гло а ме рич кој 
књи жев но сти по след ње де це ни је два де се тог ве ка. Ово је 
пе ри од ра ци о на ли за ци је и пре у ре ђе ња нор ве шког мо де ла 
др жа ве со ци јал ног ста ра ња, ка да се уни вер зи те ти, по пут 
дру гих др жав них ин сти ту ци ја, по ла ко одва ја ју од др жав них 
суб вен ци ја, а рад уни вер зи те та све ви ше по чи ње да за ви си 
од при ват ног ка пи та ла. Мер кан ти ли за ци ја обра зо ва ња и ис
тра жи ва ња, као са мо је дан од про из во да та ко зва ног „но вог 
јав ног упра вља ња“ (nеw pu blic mаnаgеmеnt) ко је се од ра зи
ло на све сег мен те нор ве шког, али и бри тан ског и аме рич ког 

28 Упо ре ди: Shep pard R., нав. де ло, стр. 21, 42; i Wil li ams J. J., нав. де ло, 
стр. 569.

29 Brad bury M. i Cam pus Fic ti ons, in: UniversityFiction, eds. Be van D., Am
ster dam 1990, стр. 52.
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дру штва, на нео би чан на чин је при бли жи ло уни вер зи тет и 
уни вер зи тет ску за јед ни цу остат ку дру штва. По пу лар ност 
уни вер зи тет ског ро ма на то ком де ве де се тих го ди на и пр
ве де це ни је два де сет пр вог ве ка се, на не ки на чин, за сни ва 
на то ме што они, кон цен три шу ћи се на је дан је дин стве ни 
сег мент дру штве не ствар но сти, ко ји, по сво јој де фи ни ци ји, 
пред ста вља цен тар ху ма ни зма, од ра жа ва ју оп ште про бле
ме и пре о ку па ци је чи та вог сред њег сло ја у дру штву. Ка ко 
Ви ли јамс при ме ћу је за аме рич ки уни вер зи тет ски ро ман 
по след њих го ди на два де се тог ве ка, уни вер зи тет ви ше ни је 
„азил“, већ цен трал но ме сто су ко ба кул ту ре, а уни вер зи тет
ски ро ман по ста је на лик „ро ма ну с кљу чем“ о са вре ме ним 
по ли тич ким до га ђа ји ма.30

У са вре ме ним нор ве шким, али и у бри тан ским и аме рич ким 
ро ма ни ма сре ћу се за то но ве ин тер пре та ци је уни вер зи тет
ских про фе со ра. Про фе сор ка књи жев но сти, Сул вејг, у ро ма
ну Ukе43 (Четрдесеттрећанедеља) Ха не Ешта вик (Hаnnе 
Ørstаvik) из 2002. го ди не, ви ше ни је мар ги нал на фи гу ра или 
ко мич ни, пе дант ни еру ди та, већ је са свим обич на за по сле на 
же на чи ји је дан ис пу њен сва ко днев ним бри га ма, ра до сти
ма и пре о ку па ци ја ма. На кон ча са са сту ден ти ма, од ла зи на 
ка фу са при ја те љи ца ма, раз го ва ра о по слу, ко ле га ма, руч
ку, бри не се о члан ку ко ји мо ра сти ћи у ро ку, за љу бљу је се, 
спре ма ве че ру и раз ми шља где ће пу то ва ти за вре ме од мо ра. 
Та ко ђе чест про та го ни ста уни вер зи тет ских ро ма на од де ве
де се тих до да нас је сре до веч ни про фе сор ко ји се су о ча ва са 
про фе си о нал ним раз о ча ре њи ма, кри зом иден ти те та, нео д
луч но шћу и гу бит ком ауто ри те та, ка кав је про фе сор Ан дер
сен у ро ма ну НоћпрофесораАндерсенаДа га Сул ста да из 
1994. го ди не. Ко нач но, у по след њих не ко ли ко го ди на не ки 
од но вих про та го ни ста уни вер зи тет ских ро ма на су лек то ри, 
аси стен ти у на ста ви, са рад ни ци и за ме не, ко ји има ју нео п
ход но ака дем ско обра зо ва ње, али не и стал ну по зи ци ју на 
уни вер зи те ту, ка кав је Пол из ро ма на KingsоfInfinitеSpаcе 
(2004) Џеј мса Хај нса (Јаmеs Hynеs), ко ји, на кон што му је 
ис те као ста тус лек то ра, ра ди у фа кул тет ској ад ми ни стра
ци ји и пи та се: „Hоw hаd hе wоund up hеrе? [...] Hе hаd а 
Ph.D. frоm а wеllrеgаrdеd univеrsity; hе hаd wоn аwаrds, fоr 
chrissаkе [...] Hе’dаlmоstbееnаFulbright!“.31

Лик про фе со ра у по след њих два де сет го ди на да кле гу би не
ка да шњу ауру ми стич но сти, по све ће но сти или екс цен трич
но сти, и ње го ве дра ме по ста ју дра ме свих за по сле них људи. 

30 „Rat her than the asylum, the uni ver sity was as su med to be a main bat tle fi eld 
of Ame ri can cul tu re, and the aca de mic no vel be ca me a kind of ro man à clef 
of cu rent cul tu ral po li tics“. Wil li ams J. J., нав. де ло, стр. 570.

31 Hynes J., KingsofInfiniteSpace, New York 2004, стр. 24.
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Мла ди чла но ви уни вер зи тет ске за јед ни це се пак упор но 
бо ре за ут ври ђи ва ње сво је по зи ци је на уни вер зи те ту, као и 
у уни вер зи тет ским билдунгсроманима де вет на е стог ве ка, 
али се у да на шњим ро ма ни ма њи хо ва бор ба ве ћи ном пред
ста вља као уза луд на бу ду ћи да о њи хо вом успе ху од лу чу ју 
струк ту ре из ван уни вер зи те та. Екс пан зи ја ро ма на о уни вер
зи те ту у нор ве шкој, аме рич кој и бри тан ској књи жев но сти 
на кон 2000. го ди не се, са јед не стра не, мо же об ја сни ти све 
ве ћом при сут но шћу уни вер зи те та у дру штву: сту ди ра ње 
ви ше ни је при ви ле ги ја ма ло број них, већ уоби ча је но ис ку
ство,32 а уни вер зи тет ска кул ту ра ма сов на кул ту ра. Са дру ге 
стра не, а у ве зи са по пу ла ри за ци јом уни вер зи тет ског обра
зо ва ња, на ро чи ту за ин те ре со ва ност пи са ца, а на ро чи то де
би та на та, за те ме ко је се ти чу уни вер зи те та се мо гу об ја
сни ти и чи ње ни цом да су мно ги од њих сту ди ра ли, то ком 
сту ди ја по ха ђа ли курс кре а тив ног пи са ња, или су на не ки 
на чин ве за ни за уни вер зи тет.33 Ака дем ска сре ди на је сто га 
и пи сци ма и чи та о ци ма да нас ре ла тив но бли ска, по став ши 
део обич не сва ко дне ви це, а фи гу ре сту де на та и про фе со ра 
да ле ко кон вен ци о нал ни је не го сре ди ном два де се тог или де
вет на е стог ве ка, ка да се у Ве ли кој Бри та ни ји, Аме ри ци и 
Нор ве шкој об ја вљу ју пр ви уни вер зи тет ски ро ма ни.
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UNIVERSITY IN LITERATURE: UNIVERSITY NOVEL IN  
ANGLOAMERICAN AND NORWEGIAN LITERATURE 

 

Abstract

In Western literature University has long been imagined as a 
metaphorical “ivory tower“ whose inhabitants had very little to do with 
the “common man”. However, the insular character of the academe 
did all but inhibit the development of a very vivid imagery concerning 
scientists, university professors and students. The stereotypical 
portraits of scholars as buffoons or occult magicians formed in early 
narratives like Plato’s dialogues and medieval legends, have survived 
to this day in global popular culture. In the nineteenth century, the 
literatures of Norway, Great Britain and North America saw the birth 
of a new genre: theuniversity novelwhich was primarily concerned 
with depicting certain segments of the academe. The new rather 
romanticized or optimistic representations which have emerged in these 
novels can be interpreted in relation to the gradual popularization of 
university education in the respective countries. In the AngloAmerican 
context, a real breakthrough occurred in the 1950s and 1960s, with the 
publication of several classics of the genre. In Norway, the university 
novel did not expand until the 1990s, coinciding with a renewed 
interest in the genre in the Englishspeaking world. The world of 
academia evoked in these often satirical works is quite different from 
the world of the nineteenthcentury novels, as they explore ideological 
debates of the time, question the postulates of the academia, and 
for the first time present the university man as the “common man”. 
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