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КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И 
КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА:  
НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

Сажетак:Ураду сепреиспитујемогућностуспостављањавезе
измеђукњижевногнаграђивањаиевалуацијекњижевногдела,узи
мајући за пример два признања која се додељују за најбољи ро
мангодинеудвемаземљама,ВеликојБританијииСрбији,асвеу
светлучињеницедасенаграђивање(основаноилине)посматра
каопроцесуметничкогвредновањаколикоиостваривањамедиј
ске видљивости. Ово друго показало се у времену нових медија
каодалековажније:систематскопотискивањеелитнеуметно
стимаргинализовалојевреднадела,онасусвесноисистематски
представљена као незанимљиваширокој публици, и институци
јаманаграђивањаинтензивносепокушаваочуватизанимањеза
вредности,сапроменљивимуспехом.

Кључнеречи:књижевнанаграда,вредновање,Букерованаграда,
НИНованаграда

Свејевишеразлога,чинисе,дакњижевненаградепреиме
нујемоунеправде:шетњаисторијомлитерарнихпризнања
моглабидазаличинаџојсовскуморуизкојежелитедасе
пробудите. Кренимо од, крајње дискутабилне, конвенцио
налнеихипотетичкепредставеотомекаковредностисвом
временуувекпромакнуиуњемуостанузанемаренеине
препознате:дасуданасуконкуренцијизабилокојевисо
ко књижевно признање,Утрагању за изгубљеним време
ном,Орканскивисови,ТристрамШендииГоспођаДаловеј
били би, врло вероватно, одбачени као неуверљиви, лоше
компонованироманикојиописујуамбивалентнеиморално

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ



23

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ

проблематичнеликовеичија јеприпадностжанруупитна
– мада би можда тамнопути, „егзотични”Хитклиф, јунак
ЕмилиБронте,биопрепознаткаодостојанизданакпостко
лонијалнеинтерпретативнематрице,илипаккаоалегориј
скапредставаостигми,различитостииодсуствупривиле
гија,аПрустовприповедачвероватнопроцењенкаоувер
љивопредстављенприпадникдругачијегсексуалногопре
дељења.Сдругестране,везанаградаикњижевногканона
нијесепоказалакаонужна,логичнаисаморазумљива,не
самостогаштонајвећибројкласикасветскекњижевности
никадаинијебиваоподвргнуттаквојврстивредновањаи
афирмације,илистогаштоизванреднакњижевнаделачесто
настајууспорењусатрадицијом,већистогаштосуджири
јанеможедабуде јасанкритичкиставчија јепоузданост
и трајност загарантована,маколикочлановижирија били
компетентнидатакавсуддонесу.Награденисузаснованена
јаснимиегзактниммерилима,политиканаграђивањанема
континуитетнипоетичкиниидеолошки,адасамчиндоде
љивањапризнањаможебитидискутабиланизбуњујућсве
дочиисамаНобелованаградазакњижевност.Данијелако
постићиконсензусовредностимаоткривамакарподатакда
овопризнање,уисторијикојаотпочиње1901.године,није
додељеноукупноседампута,збогнесагласјаокњижевним
квалитетимафаворита;чаксу јеучетирислучајаподели
ладваписца.Покушајиродногуравнотеживањаосталису
безуспехаједнакоколикоионогнационалног:за113година
Нобелаједобилотек12лауреаткиња,узприметнеконтро
верзе –ХаролдБлум јежестоко осудио одлуку да се нај
више признање за књижевност додели Дорис Лесинг као
последицу праксе политичке коректности, над признањем
којим јеовенчанаТониМорисоностала јесенкааргумен
такултурнерелевантностиипомалоопсенарскогпозивања
накултнистатус ауторке, док јепрваКанађанкаовенчана
НобеломприповедачицаАлисМанро,анемногопознатија
ипризнатијаромансијеркаиесејисткињаМаргаретАтвуд.

Институција књижевних признања све више има неслав
нуаурупреурањене,непримерене,неприроднеинеукусне
претензијенаувођењелауреатауканон;наградеседанас
посматрајукаопречицакојаводиухолславних,каоапсурд
ниматеријалнидоказдуховнихвредности,алиикаофактор
видљивости.Стратешкопозиционирањенаградекаоокида
чаипомагачамедијскогприсустваразлогимаусистемат
ском потискивању елитне уметности која је маргинализо
вана,свесноипрограмскипредстављенакаонезанимљива
широкој публици. Истицањем једног књижевног дела као
највреднијег у одређеном жанру и временском периоду
интензивно се покушава очувати занимање за вредности.
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Указом експерата прокламоване вредности су по себи за
водљиве, јер, у брзинииповршности, свакопокушавада,
упознавањемделакојеносилиценцувредногипризнатог,
неутрализујепросторесопственогнезнања.

Награде добијају на важности највише у тренутку кризе
вредновања.Напримерукњижевногделатосевеомалако
дауочити,будућидазаостварењакојасууконкуренцијиза
некунаградуданаспоправилунедобијемопретходнуева
луацијукрозсудкомпетентнихкритичара.Натрагупозити
визмаиисторицизма,српскакритикаконтекствредновања
ивредноснихпоетикакњижевнекритикесводинаунивер
залистичко представљање иманентних законитости дела,
доксеполитички,теоријскиилипаккултурнииидеолошки
контекстчестонаглашавајусамодабисеуказалонамањка
востиостварењакојесеанализира.

Оптимистимаинеупућенимапарадоксалноћезвучатипо
датак да је, паралелно са неконтролисаним ширењем из
давачке продукције у Србији, почело сужавање медијског
просторапосвећеногкњижевнојкритици,просторувредно
вањакојибимогаодабудекомпаспроцесувредновањакоји
примењујунаграде.Оникојисуупућениаодвећподозриви
илипакпесимисти,одавнознајудасимултанострастапро
дукцијеипадаевалуацијенисусамопроблемспецифичне
културнеклимеиликултурнеполитике већида сумного
већакњижевнатржишта,попутанглофоног,већодавнопра
ћенанесразмерномалим,исвемањим,рецепцијскимпро
стором.Умају2007.године„ЊујоркТајмс”објавиојечла
накамблематичнонасловљен–„Књижевниприказинестају
изштампе”.Појединачнипримери(у)скраћивањапростора
књижевнојкритиципретворилисусеутренд,тејесмањи
вање броја приказа нових књига у листовима попут „Лос
АнђелесТајмс”и„СанФранцискоКроникл”праћеноуки
дањемфункцијеуредникакњижевнерубрике.Некиписци
икритичариизјавилисудајетопоследњиексерзаковану
мртвачкиковчеглитературе.

Постојивеликадискрепанцијаизмеђуидеалистичкогвиђе
њавредновањатекућекњижевнепродукцијесједне,изах
теварекламе,којатражијезгровитуикраткупорукуоне
сводивомсадруге.КомуниколозиПетерГлоциВолфгангР.
Лангенбухерсматрајудасукултурнерубрикедневнихно
вина намењене „уском слоју привилегованих, тренираних
читалаца... својеврсном интелектуалном голф клубу, који
исказујелакоигнорисањепремасвемуизвантогкруга”.1

1 Štefan,R.M. iZagoracKeršer,A. J. (2005) Novinarstvo,Beograd:Clio,
str.200.
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Ноупоредосаширењемиздавачкепродукцијеиредукова
њем књижевне критике одиграва се миграција књижевне
евалуацијеувиртуелнудимензију,уелектросферу.Светска
информатичкамрежајошједномћепослужитикаонеугод
ноистинитаметафора.Јер,штоиздаваштвовишеподсећа
на Интернет по својој неконтролисаној експанзији, анар
хичности, нехијерархизованостиимаркетиншкојиспарце
лисаности,тимсевредновањепродукцијесвевишесужава
надоброчуванеидоброскриванеенклавеуновинамаича
сописима: али сеишири–наполемичкипросторИнтер
нетфорумаиблоговачијајевидљивост,међутим,прилично
проблематичнаинеизвесна.Поређењаради:приказе дела
српскихписацаупреводунаенглескипоправилућетенала
зитинаблоговима,јерониурубрикамаштампанихдневних
новинаимагазинанисуприоритет.

Букерованаградаипроблемвредновања

ПрофајлеркојиисцртавасликулауреатаБукеровенаграде
могаобисаприличномсигурношћуутврдитидаовопри
знањенајчешћедобијатрадиционалнописанроманвише
слојне нарације, минуциозне анализе ликова и, пре свега,
раскошно и до у танчине представљеног историјског тре
нутка.Ипак,унекимтренуцимачинилоседажириизбега
вадапрепознаочигледневредностиидауместонесвакида
шњег,изузетногипотенцијалнопревратничкогделакојеби
могло одлучујућепреусмерити токове тренутне књижевне
продукцијебирамирно,умивеноисолидноостварењеко
јенереметипоредаквредности. Потпуно јенесхватљиво
да је ова награда мимоилазила признатог писцаЏулијана
БарнсасведороманаОволичинакрај,из2011.године,ко
јијестевештонаписан,алисвакаконеспадауврхауторо
вог опуса. Овај страсни франкофил, годинама игнорисан
одстранеострвскихжиријаитакокажњаванзбогљубави
премафранцускојкњижевности,улазиојеуфиналеБукера
са  делимаАртур иЏорџ,Енглеска,Енглеска иФлоберов
папагај – довољно је самоподсетити да је овај последњи
постаокласичноделобританскекњижевности,написаноне
самоуславувеликогписцанегокаоинвентивнапародија
биографскекритикеипозитивизма.УгодиникадјеСалман
РуждидобионаградузаДецупоноћи,1981,моглисуБукера
безвеликегрижесавестиуручитиИјануМекјуанузаУте
хустранаца илиД.М.ТомасузавеличанствениБелихо
тел,романкојијепостмодернистичкимбриколажомпоста
вионовеграницепсихоаналитичкојкритициитемиратних
страдања.МаргаретАтвудније добилаБукера заСлушки
њинупричу већ заСлепогубицу, тек2000. годинеАустра
лијанацПитерКеритријумфоваојесаОскаромиЛусиндом
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надСатанскимстиховима,романомкојићеизнекњижев
нихразлогаостатиупамћен,алијеочигледнодајеиуовом
случајуконачнаодлукабиламотивисанадасеигноришесве
потенцијалноексцесноипревратничко.Букеровижиријису
непотребноибезуспешноризиковалинаграђујућидебитан
те(АравиндаАдигуиАрундатиРој),идајућидуплукруну
ПитеруКеријуиХилариМантел.

КосувеликигубитнициБукера?ОдзлочестихдечакаизРу
ждијевеиБарнсовегенерације,МартинЕјмисиВилСелф
пресвих:тоштоочаравајућа,вишеслојна,апартнаиуау
торовомопусудонесвојственостиспецифичнаТруднаудо
вицаМартинаЕјмисаниједоспеланиушириизбор2010
неизбрисивајемрљауисторијиовогпризнања,докСелфо
ваКњигапоДејвуиКишобранзаслужујувишеоднајужег
избораукомјеовајпотоњипораженодМантелове.Одта
лентованихженскихпера,неправдасевећбезмалотради
ционалночиниСариВотерс,којајесасвојих,досада,обја
вљенихшестроманатрипутабилаунајужемизбору.Њен
МалистранацизгубиојеубицисаВучјимлегломХилари
Мантел,Џепарошнијебиодовољноегзотичанупоређењу
санаграђенимПијевимживотом,аНоћнастражанеупо
редивојехрабрији,инвентивнијиидруштвеноангажовани
јироманодбледуњавогНаслеђеноггубиткаКиранДесаи,
водњикаверепризеАрундатиРој(којапослеБукеромовен
чаногпрвенцаБогмалихстваринијенаписаланиједанро
ман,чимејенаградаготовопочетничкипалананајстаријем
ризикуодсвих:наградадебитантуморалабибитиреволу
ционарничинкојибудиестаблишментизснаосамодопада
њу,аненаметањепрејакеобавезенекомеконијесасвимни
сигуранхоћелиневеселимпутевимакњижевногстварања
даљеуопштеићи).

ХилариМантелје2012.годинедобиласвогдругогБукера
зароманЛешевенавидело.ЖириБукераизгледавишеволи
традиционалнијеписанадела,каквојеиМореЏонаБанви
ла,невеликлирскиромано старости.Међутим,у случају
Мантелове, очито јеодлукужиријапредодредилаи тржи
шнаформула.НикаддостатихТјудора,написалајеМарга
ретАтвуду„Гардијану”поводомроманаЛешевенавидело.
Нијејединачијијеприказроманапозитиван,упркосчиње
ницидачестообрађиванатема(владавинаХенријаОсмог)
призиваимањевишеочекиванеприповеднестратегије(са
жимање радње, дозирану дескрипцију, преплитање доку
ментаризмасакултуролошкимпредставамаепохе).Можда
награђивање трилогије у настајању више говори о енгле
скојкњижевнојкултуриудобакиндланегооМантеловој,
како је РобертМекрамнаписао у „Гардијану”, изразивши
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неспокојство због неизречене сумње која као облак лебди
изнад пљуска књижевних награда за Хилари Мантел: та
признањасуунајвећојмерипокушајдасеумилостивибог
књижевног тржишта.Публика која књиге граби као анал
гетик, да би заборавила на постојећу реалност а не да би
призваланекуузвишенијуилепшу,тописеодмиљакадњен
фаворитпостанелауреат.Лошејекаднаградеподлегнуиза
зовудаславежељупросечногчитаоцауместодаподржава
јунајвишаестетскамерила.

ДобитницаБукеровенаградеза2013,ЕлинорКатон,Ново
зеланђанкарођенауКанади,рекордеркајекаонајмлађадо
битницаБукеровенаградезадосаданајдужироман.Тврди
дајењенроманСветланесвеснаимитацијаБраћеКарама
зових,романаукомсереконструишеједнамистерија,алида
семогупрепознатииутицајиРебекеДафнеДиМорије.Њен
романјестерепозиторијумнаслеђенихтрадиција,церебрал
нареконструкцијаисторијереалистичкепрозе.Јединообја
шњењезаризичанманеварБукеровогжиријајестедароман
Елинор Катон можда ипак нуди јединствену привилегију
истраживањароманескнеформе.Критичариценењенора
шомонскопреплитањенаративнихперспектива,укрштање
сазнајних видокруга бројних и посве различитих јунака,
вештокормиларењечиталачкомпажњом,окретнедијалоге,
умећезапажања.Остајесамодасеупитамо:нијелисвето
већсувишечестовиђенодабиикогаимпресионирало,наро
читоудебитантскомроману?Требаликњигенаграђивати
затоштопонављају стандарде, или биможда ипак треба
лошансудатииновацији,шоку,превредновањувредности?
Утицајнеипрестижненаграденемабезутирањановихма
гистралакроздивљеинегостољубивепределемаште.

ЧланицажиријаСараЧерчвелјеусвомблогунасајтулиста
„Гардијан”исписаланекеважнедетаљеорадужиријато
ком2014:занаграду„МанБукер”такмичилосе156књига
којејекандидовало94издавача.Токомшестмесеци,читала
је једанромандневно,адневно једванаестсатипроводи
лаучитању.ЧерчвеловаистичедажириБукеранијеимао
аудиокњигенарасполагању,наглашавајућидатуопцијуне
биприхватилазатоштоисамаупотребагласааутоматски
придаје специфичну интерпретацију и условљава перцеп
цијучитаоца.Онаневеруједапрвихдесетакилистостра
ницаоткривајукњигу јер,какокаже,нипрвихстострана
МидлмарчаЏорџЕлиотненајављујудасерадиоједномод
највећихроманаенглескетрадиције.„Књигекојесумибиле
мрскечиталасамдокрајазаслучајдасеколегамаужирију
допадну”,реклаје,наглашавајућикакосматрадачланжи
ријамораиматиипозитивнеинегативнеаргументе.Што
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се,пак,тичеонихкојипроцењујураджирија,Черчвелова
каже:„Људисусклонидазабораведвестварикадакритику
јукњигукојубирајучлановижирија.Прво:изузевакониси
прочитаосвих156,неможешзаистасудитидалинекакњи
га„заслужује”дабуденалисти.Друго:премдаје156књига
врашкимного,тојеипаксамодеороманаобјављенихуВе
ликојБританији.”

СараЧерчвелуказујеинајошједанпроблемувредновању:
процесжирирањастављакњигепредтествишеструкогпа
жљивогчитањазакојионинисуприпремане–ниједанро
мансијернепишеподпритискомсазнањадаћењеговодело
битинеколикопутаишчитаноодстранелитерарногекспер
такојипомнотрагазагрешкамаислабостима.Упроцесу
беспоштедногтрагањазаманом–јерчланжиријатребада
артикулишевредностиислабости,алипресвегаслабости,
поштосуупроцесуселекцијеонеипакодлучујућифактор
елиминације – књиге ће попустити под притиском, разот
крићесењиховаслабаместа,разобручитинарација,моти
вација,каогодиаргументацијазаупотребуизабранихумет
ничкихстратегија.Нијелилогичнодаћетаквоискушавање
увек боље издржати конвенционално написана дела, која
чувају везу са традицијом и чији аутори ходају утабаним
стазамапретходника,пренегогенијаланизлетудивљепре
делеекспериментаипревратништва?Институцијанаграде,
дакле,већсамимсвојимпостојањемодржавакњижевника
нонуњеговомнајригиднијеминајауторитарнијемиздању,
чакиакосвојим,честопроблематичним,одлукамакомпро
митујењеговепринципе.

НИНованаградаивредновање

ЧакидаНИНованаграданемадосадашњи(макариоспо
равани) углед и (неретко нежељен) утицај на трасирање
историјесрпскекњижевности,њенбисезначајјасноодра
жаваоустраснојжељиписацадајеосвоје.Онајеписцимаи
киселогрожђе,исладаклимун:сликаољубавиимоћи,аи
даљеравноправандеоидеалистичкогвечитогснаокњижев
ностикојаједовољноважнадапроменисвет.

Радужиријузаромангодинеобележенјеједномсталном
стрепњом:страхомдасенапорчитањанеодразинегативно
наприменупараметара.Тоштосероманусрпскојкњижев
ностипишеиобјављујефуриознимтемпоммногинемогу
давидекаорадостипобеду:ноупркосзаморунадобиљем,
свакописање,паионо,коједалекоисподкритеријумапри
хватљивог, треба да нас обрадује као приватни отпор оп
штемосећајусувишности.Чинисе,ипак,дахиперпродук
цијаромана(упоследњечетиригодинезаНИНовунаграду
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конкурисало је најмање 106, а највише 182 романа) више
постојикаоконсензускњижевнихжиријанегокаокултур
начињеница. Једва једнадесетинаобјављенихроманабу
депредстављенаумедијимакрозновинскеителевизијске
књижевнекритикеилиинтервјуесауторима,аогромнаве
ћинанеманикаквудистрибуцијупокњижарама,тетакони
читаоце.Нико семпет члановаНИНовогжирија заправо
нема,нитиможеимати,увидусвештосеуСрбијиобјави
подименомромана:многекњигечијијетиражизмеђу150
и300примеракаостануускладиштенекодиздавачаилиау
тора,именањиховихауторанепрепознатаањиховепоруке
непримећене.Парадоксално једасеувремеинтернетског
безмерјаканаликомуникацијесужавајуификсирајунама
лобројна дела често проблематичне уметничке вредности,
претварајућитакокорпускњижевнихделауархипелагра
сутих, потпуно изолованих острва. Спонтана разликовна
спознајадоброгилошегпостајенемогућаушумигласова
којисемеђусобнонечују.

Почетак2014.годинедочеканјесарекордномконкуренци
јом:чак182романаобјављенихупретходнојгодинипосла
тисуНИНовомжиријунаразматрање,одчегајевишеод
дветрећинероманапристиглоупоследњадвамесеца2013.
године,штодостаговоринесамоомотивацијииздавачаи
писаца,негоиостратегијифинансирањакојадиктиратем
по испуњавања издавачког плана.Велики део романескне
жетвеостаоје,каоштосеимоглоочекивати,медијскине
видљив.Током2014.објављенојенештопреко150романа
који су послати заНИНовжири, и ту је важно развејати
једну заблуду:премачлану4ПравилникаоНИНовојна
градикритикезанајбољиромангодине,„делакојаконку
ришузаНИНовунаградумогупријављиватиипредлагати:
аутори,издавачи,организацијеиинституције,појединции
члановиЖирија НИНове награде, уз обавезу даЖирију
доставепримеркеделакојапредлажузанаграду”–дакле,
немавредноснихниформалнихограничењададелокојеод
говараприличнофлексибилнимкритеријумажанраромана
доспеуфокусчлановажирија.

Продукција2013.и2014.годинепоказалаједасекрилоеп
скефантастикеурецентномсрпскомромануполакои си
гурнопретвараубогатупритокумејнстрима:ножанровска
матрицаније јошувекуспеладасеинфилтрирауширеи
ужеизборе,теовекњигеимајумногочиталацаудобропо
везанимзаједницамаљубитељажанракојинаблоговимаи
форумима расправљајужустро о квалитетимаи дометима
овихдела.Реактуализујесеаутобиографскиибилдунгсро
ман,свечешћејеупрвомплануурбанатематика,апосебна
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подврстароманао„беднимљудима”транзицијетекћебити
ноћнаморакњижевнеисторије.Љубав,смрт,ратимоћје
су сталне велике теменашемалекњижевности,необаве
знотимредом.Романописцесвевишезаокупљамедијскои
технолошкопреобликовањестварности,жанркаостварност
и стварност каожанр; но и даље ихморате подсећати да
једобарроман,пресвега,гласразлике,даимаупечатљиву
иоригиналнувизију,текпотомостало–брижљивовајане
јунакеифункционаланјезик,причукојајеилогичнаине
надана.Идаљевладанеоснованутисакдајезадобарроман
довољнонаћидобрутемууисторијскимдогађајима,тесе
многопишеосрпскомсредњемвеку,Константинувеликом,
траумамарецентнихратнихсукоба.

Чиниседакњижевностиикњижевнициманикадгореније
било,даникаднисубилимањеуважаваниимањетражени,
мањечујниимањевидљиви.Аипак,очитојестатусписцаи
даљеприжељкиванакатегоријабитка.Већинаанкетираних
натемувисокероманескнепродукцијеодговорбитражила
удоступностиновихтехнологија,сматрајућидакомпјутер
олакшаваписањеитимепојачаваискушење.Остајепитање
збогчегапоседницитехнолошкихизуманеизаберубржу,
уноснијумогућносткреативногизражавања?Далијекњи
жевностидаљепривилегованауметност,којојсвижеледа
припадну?Далијежељадасесветуиспричасопственапри
чаодвећснажноискушењекомесенеможеодолети,макар
тај свет остао глув и слеп на покушаје даму се романом
каженекаличнатугаиличегрст?

Писање је увеки свугдеприватниотпоропштемосећању
сувишности. Међутим, писање романа је ипак гранично,
амбивалентностање:тојевидунутрашњеемиграцијекоји
вратапремаспољашњемсветуувекостављаотворена.Хи
пепродукцијаромана језатоисходпротивречнихпорива–
обнародованогболаискривенежељезауспехом.Писацоб
знањујесвојумуку,надајућиседаћемуонадонетирадост,
успехимоћ.НИНованаградајесвакомписцусанољубави,
моћииуметничкомчинудовољноважномдапроменисвет.

Било да књижевни методи постављају политичка пита
ња(политичкекоректности,например),илидаполитичке
околности провоцирају књижевна читања, са традицијом
смоувекуистој замциактуелизације: јеруметничкодело
морадаодговориинаизазовтрадиције,инаизазовисто
рије, и на изазов стварности. Све је извесније да се лепа
књижевностусељавауграницерезервата:свевишеивише
писацабори се за све тањепарчечитаочевепажње.Књи
жевнапризнања,чакикаддоспејууправеруке,обезбеђују
самократакборавакна„чистом,доброосветљеномместу”
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медијскепозорнице.Капацитетирегионалнепромоције су
ограниченијерсекултурниитржишнипросторбашнима
лонепоклапају.Хоризонтичујностиудомаћиммедијима
свесуужи:укултурнимрубрикамаауторииновинариводе
огорченебиткеза„карактервише”,доксеелектронскииз
ворипопутонлајнчасописаиликњижевнихблогова,услед
својемасовности,уврлетимаГуглаједваразазнају.Уова
квомсвету,наоваквомместу,јединоштокњижевностимо
жепомоћијесте–наукаокњижевности.Ондакаднемаме
стадасеокњизипишеуновинама,оњојсемогуписати
научни радови, каднемамогућности за књижевнепромо
ције,окњигамасеможеговоритинанаучнимскуповима;
тамогденедостајепараметаразалокалнопозиционирање,
могућности трагања за узорима и сагласјима у европском
контекстусуникадвеће;тамогдеизостанекњижевнаслава,
можеданастанеакадемскарепутација.Закњижевностдуги
иупорнирадисторичараитеоретичаракњижевностиипак
можедаучинивишеодпролазногпублицитетакојидоносе
награде.
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