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СТУДЕНТИСАСЕЛА  
АРНЕАГАРБОРГА:ИЗМЕЂУ
СТВАРНОГИФИКТИВНОГ

Сажетак: У раду се анализира супротстављеност између сту
дентскестварностиинереалнихпредстава(илузија)остудент
скомживотукојутематизујеједанодкласиканорвешкекњижев
ности, романСтуденти са села Арнеа Гарборга (ArneGarborg,
Bondestudentar) из 1883. године.Проучава се критика романти
чарског идеализма у роману, изражена сукобљеношћу лажних,
идеализованих,представаостудентскомживотуистварнихис
кустава.Сударстварностиификтивнихпредставапокрећерад
њуроманаиразвојглавноглика.Удругомделурадасеанализирају
реакцијечиталацанаГарборговреалистичкиприказакадемских
студијауроману.

Кључнеречи: роман, књижевност19. века, норвешкакњижев
ност,скандинавскакњижевност,универзитетскироман,фикција

Некеодомиљенихтемаширомевропскереалистичкекњи
жевности:одрастање,сазревањеиуспонсиромашногмла
догчовека,прелазакизруралнеуурбанусрединуиоднос
измеђудруштваипојединца,честосусестапалеуроманима
остудентима,односно,ранимуниверзитетскимроманима.
Романикојиописујумладе,амбициознемладиће,незнатни
јегпорекла,којипосредствомвишегобразовањастремеси
гурнимдруштвенимположајима,економскојнезависности
ипозицијиувишимкултурнимкруговимасурадописани
ичитаниуЕвропитокомдругеполовине19.века.Затоније
необичноштоће,утомсмислу,иједанодпрвихреалистич
кихроманаусрпскојкњижевности,МиланНаранџић(1860),
највећим делом приповедати о ђачким, односно, студент
ским данима двојице младића уПешти.МиланНаранџић
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је,истовремено,ипрвироманЈаковаИгњатовићаукомау
торпишеоактуелним,друштвенимтемамаизстварности.
Унорвешкојкњижевностисекаопрвизначајнијиромано
сиромашнимстудентимаиздвајаСтудентисасела(Bonde
studentar)АрнеаГарборга (ArneGarborg)из1883. године.
Овадвароманаимајумногобројнихсличности(окојимаће
вишебитиречинадругомместу),амождасенајвишераз
ликујупоначинунакојиразумејуиинтерпретирајуроман
тичарсконаслеђеукњижевностиимисли.

Сентименталноромантичарска традиција је уМилануНа
ранџићујошувекжива.НарочитосеисказујекрозликБран
каОрлића,најбољегпријатељанасловноглика,којиусеби
садржисвеодликеромантичарскогјунака:сентименталност,
племенитост,бајроновскузгађеностлицемерјемилажним
мораломграђанскогдруштва,алиизнадсвега,Орлићјене
поправљивиидеалиста.Уњега, како каже ЈованДеретић,
„Игњатовићјеуносиоснове,идеалеирасположењасвогро
мантичарскогпоколења”.1Каотакав,онфункционишекао
антиподсналажљивомматеријалисти,МилануНаранџићу.
Међутим,иакороманнајвишеприповедаоМилановимве
селимдогодовштинама,симпатиједелаипаклеженастрани
БранкаОрлића,сањалицеиромантичногидеалисте.

РоманСтудентисасела је,пак,објављеннештовишеод
двадесет година касније, 1883. године, у време јачањана
туралистичких тенденција у скандинавској књижевности.
Међу најизразитије натуралистичке елементе у Гарбор
говом роману треба, пре свега, сврстати веома негативно
приказивањеромантичарскогдухаиидеала.Идеализоване,
сентименталне,илиромантизиранепредставесветаиљуд
скогпостојањаотудасеуромануСтудентисаселапред
стављајукаолажнауверењакојапогубноделујунапоједин
ца. Разоткривање неутемељености идеализма и романтич
нихмитова у контрасту саприказивањемњиховог грубог,
реалног,односно,истинитогобличјаје,показаћемоураду,
окосницаГарборговогдела.Романсе,другимречима,бави
сукобомизмеђуидеализованихпредставаглавног јунакаи
стварнихдоживљајатокомодрастања,односно,токомђач
кихистудентскихдана.Централнаилузијакојујунактежи
даоствари,акојасеуроманупоказујекаофаталнаполуга
његовогморалногпада,јестесано„идеалномстудентском
животу”.УрадућемоанализиратиГарборговпоступакде
романтизације, односно, рушења илузија о идеалном сту
денту,алићемоодносизмеђулажнеиистинитепредставе

1 Деретић, Ј. (2007)Краткаисторија српскекњижевности,НовиСад:
Артпринт,стр.160.
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студијапренетиикоракдаље.Испитаћемо,наиме,какосу
Гарборгове,поновофиктивнепредставе„реалног”студент
скогживотаприхватилињеговисавременици,затим,којим
сетехникамаписацслужиокакобисвојупредставустуде
натауглавномградуНорвешкеучиниоуверљивијом.Натај
начин,раднастојидапружиједнуцеловитуанализуодно
сафиктивно/истинитонаунутрашњемиспољашњемплану
књижевногдела.

РадњароманаСтудентисасела уоснови, како јенапред
речено,типичнајезаевропскидеветнаестовековниромано
сазревањумладогчовека.УСтудентимасаселасеопису
јеодрастањеглавногјунакаДанијелаБраута,амбициозног
младићасасела,којидолазиуградскусрединусаамбици
јомдазаузмесигурнупозицијуудржавнојслужбиивишим
друштвенимкруговима.Улогадошљакауурбанојсредини
чиниликстудентасаселавеомапогоднимзаистраживање
супротностисело–град,природа–култура,алииснови–
збиља,наједномпојединачномпримеру,штосуискористи
ли имноги романи преи наконСтудената са села. Гар
борговромансе,пак,издвајакао једанодпрвихроманау
норвешкој књижевности који се пре свега концентрише
на универзитетску средину као место у ком главни јунак
представљастранца,алиикаопоприштесударајунакових
илузијасаматеријалномстварношћу.

Попутделамногихсавременика,каоштосуИбзениБјерн
сон,иГарборговамногостранаактивностновинара,полеми
чараикњижевника,ималајеутомпериодујаснудруштвено
ангажовану намену, језгровито садржану у реалистичкој
максимитадавеомаутицајногданскогкњижевногкритича
ра,ГеоргаБрандеса2:„књижевностунашевремедоказуједа
живитимештоизносипроблеменајавнурасправу”.3Про
блемкојимсебавироманСтудентисаселаје,какојепри
метиои норвешкиисторичар књижевностиХаралдБаше
Виг(HaraldBacheWiig),тичесеодносаматеријалистичких
и идеалистичких схватања света.4 Другим речима, процес

2 Овајданскиерудитајенашоjјавностискраја19.векабиопознатпод
посрбљенимименомЂорђеБрандес.Види:Ј[овановић]Св.М. (1896)
ОцјенаAusdemReichedesApsolutismusодМ.Ђ.Брандеса,Зора:листза
забаву,поукуикњижевностбр.8,год.1,Мостар:Штампаријакњижаре
ПахераиКисића,стр.312.

3 Оригинал:„Det,atenLitteraturivoreDagelever,visersigi,atdensætter
ProblemerunderDebat“,Brandes,G.Indledning,in:Hovedstrømningeridet
19deAarhundredesLitteratur;ForelæsningerholdtevedKjøbenhavnsUni
versitetiEfteraarshalvaaret1871[1871],(1894)Kjøbenhavn:Gyldendalske
BoghandelsForlag,p.9.

4 BacheWiig, H. Litteraturforskningen og Bondestudentar, in: Frå vesle
Daniel til student Braut: Individ, samfunn og tilpassing i Arne Garborgs
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формирањаглавногјунакасеодвијакроздијалектичкусу
протностизмеђуидеалаостудијамаиживотнестварности,
или,језикомромана,измеђудуха(ånd)иматерије(materie).
КрозописеђачкихистудентскихданаДанијелаБраута,али
ибројнихдругихликова,романпоступноразграђујеидеј
не конструкције, идеале и илузије који важе унутар света
романа,аликојисеодносеинанорвешкустварностдруге
половине19.века.

Роман хронолошкипрати одрастањемладогДанијела, си
ромашног земљорадничког сина просечних способности,
когасано„идеалномстудентскомживоту”водипрекораз
личитихступњеваобразовногсистемадостудијауглавном
градугдесесуочавасаглађу,бедом,безнађем,болешћуи
моралном деградацијом. Срећно избављење из материјал
нихмукајунакудоносезарукесанештостаријом,богатом
Госпођицом.Веридбасњомподразумеваодрицањеодсло
бодоумних,либералнихставова,алиииспуњење„идеалног
студентскогживота”.Присамомкрајуромана,главнијунак
оправдавасвојизбор:

„Буделитакоучинио,моћићедадобијеновчанупомоћ
одвелепоседника,иистогчасасеизбавиизсвојихдуго
ваинемаштине,иконачноћевалаионмоћидапрожи
винеколикорадоснихстудентскихгодина[...]акадабу
дестаријиидобијенамештење,преобратићесеипочети
озбиљнодасхватаживот.”5

Већ на први поглед, можемо рећи да прича о Данијелу
Брауту у многоме прати начела романа о одрастању, бил
дунгсромана.Meђутим,изнаведеногцитатајејаснодаро
ман не испуњава законитости класичних билдунгсромана.
Јер како између осталих наводи Франко Морети (Franko
Moretti),класичноделоовогжанранегујеидејуопредодре
ђености човека да заузме намењеноместо у друштву: „[у
билдунгсроману]формирањечовека каоиндивидуе у себи
изасебеподударасесањеговомсоцијалноминтеграцијом,
укојојсеонкаоједноставандеоцелине,безикаквихпуко
тина,уклапаудруштво”.6Романиоодрастањукулминирају
тренутком када се јунак психолошки, али и у социјалном
смислу, савршено уклопи у свет одраслих људи: „Развој

‘Bondestudentar’,ed.Svensen,Å(1976)Oslo:Aschehoug,p.23.
5 Оригинал:„Gjordehandette,sokundehanfaaPengehjelpavProprietæren,

kommedeinGongutavallsiSkuldogNaud,ogkundeendelegeingongfaa
livaeitPargladeStudenteraar[...]NaarhanvarteldreogfekkEmbætte,vilde
hanumvendasegogtakaLivetaalvorlegt”,Garborg,A.(1883)Bondestuden
tar,Bergen:Nygaard,p.332.

6 Морети,Ф.(2000)Билдунгсроманкаосимболичкаформа,у:Реч:часопис
закњижевностикултурубр.60,6,Београд:Фабрикакњига,стр.426.
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личности и интеграција су комплементарне и конвергент
непутање,инатачкињиховогсусретаиравнотеженалази
сепунаидвострукаепифанијасмисла,односнозрелост”,
утврђује Морети.7 Гарборгово дело, међутим, одступа од
овогмодела:јунаковаинтеграцијаудруштвонеподразумева
ињеговодуховносазревањеиосамостаљивање.Ироничан
тонизприложеногцитатајасносугеришедајунаковразвој
неостварујепожељниидеалсазревања.Отудајеовајроман
у историји норвешке књижевности називан „ироничним
билдунгсроманом”,8или„пародијомбилдунгсромана”.9Ово
неслагањеодражаватакозвану„семантичкухипертрофију”,
која,какотврдиМорети,одликујемноге,углавномнегатив
ноодређенетерминекојинастоједаутврдепозицијупоје
диначногроманауодносунатрадицијубилдунгсромана.10

Уместо одредница иронични, или пародични билдунгсро
ман, много је сврсисходније посматрати романСтуденти
саселакаопознуфазууразвојужанраобразовногромана.
ДанијелБраутприхвата„уговор”садруштвом–веридбом
са богатом кћерком велепоседника – не у циљу „одраста
ња”илиуклапањаудруштвенеоквире,већкакобиоства
рио безбрижну младост, „неколико радосних студентских
година”.Уовомепрепознајемоидеалоперпетуираномпе
риодунезрелости,односно,испуњењеидеалаовечнојмла
дости који, како уочаваМорети, од средине деветнаестог
векауевропскојкњижевностизамењујеидеалекласичних
билдунгсромана којинегујуидеалхармоничногодрастања
ради укључивања у заједницу.11 Привлачност безбрижног
студентскогживота,усмислулегитимногобликанепотпу
ноизграђенезрелости,приказујесеуСтудентимасасела
као регресивно остварење идеала (студентског) живота, и
коначно као регресивнициљбилдунга главног јунака.Да
нијелБраутсе,такопопутИбзеновогЕрхартаБоркманаиз
драмеЈонГабријелБоркманскрајадеветнаестогвека,или
ФлоберовогФредерикаМороа изСентименталног васпи
тања, клони зрелости, обавезаи одговорности.Међутим,
докјеИбзеновмладијунакопчињенмладошћууопште,као
постојањуизвандруштвенихконвенцијаиекономскихвеза,

7 Исто,стр.428.

8 Sjåvik, J. (1978) Intensjon og genre iArneGarborgsBondestudentar, in:
Edda:NordisktidsskriftforlitteraturforskningNo.78,6,Oslo:Universitets
forlaget,p.338.

9 Mork,G.(2002)Denreflektertelatteren:PåsporetterArneGarborgsironi,
Oslo:Aschehoug,p.274

10МоретиФ.нав.дело,стр.426.
11ОвутенденцијуМоретиуочавауроманимаДанијелДеронда,ЏорџЕли

отиФлоберовомСентименталномваспитању;Исто,стр.420423.
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Гарборговјунактежиостварењуидеалногстудентскогжи
вота.

Наовомместусеваљазауставитинапојму„идеалнисту
дентскиживот”којиимавишезначењаикомплекснуфунк
цијууроману.Идеалнистудентскиживотје,каопрво,појам
којиуделуизражавајуликовистаријегенерације,Даније
ловпрвиучитељ,капеланХиршиуниверзитетскипрофе
сорДаре,укорењениутековинеидеалистичкефилозофије
иродољубиверомантичарскемисли.Изовеидејеоидеал
номстудентурађа седругиконцептидеалног студентског
живота:онајкојиподразумеваблажениинтермецо,предах
предсуочавањесаодговорностимаодраслогчовека.Носи
лацоваквогсхватањајепротагонистароманакомејеживот
нициљдаоствариуправоовакосхваћенидеалстудента.И
једномидругомсхватању се супротстављају реалистички
описи„стварног”студентскогживота,немилосрдноразот
кривајућидајеуобаслучајаречоуобразиљама,погрешним
и лажнимпринципима којине самошто сунеистинитии
неутемељени,већсуидиректноштетни.

Првиописстудентаистудентскогживотауроману јено
сталгични (и сентиментални) опис студентских дана
ДанијеловогучитељаХирша:

„АкадајепричаоДанијелуостудентскомживоту,штоje
врлорадочинио,помињаобичестодајето,штојеовај
животчинилопоетичними„идеалним“,билоусуштини
сазданоодсмелихмладалачкихснова.Студентскиживот
сучинилирадост,песма,здравживот,безбрижнеколеге;
алисвакијестудент,укомејебиловрлине,употајига
јиодивнесновекојисурадостидавалиозбиљност,аигри
смисао.”12

Немајући никакве представе оживоту изван сеоске зајед
нице и мукотрпног рада на имању, Данијел разрогачених
очијуупијазанесене,идеализованепричеучитељакојисту
дентскиживотизједначавајусаидеалним,дакле,најбољим
могућимијединимдостојнимживотомзамладог,ваљаног
човека.ПремаХиршу,студентскиживотјепосвемуузви
шенијиодбилокогдругог,астудентјеодређенданосибар
јакидеализма.Онјетајкојијепредан„идеји”икојисене
можеинесмеобазиратинаматеријалнепроблеме.

12Оригинал:„OgnaarhanfortaldeDanielumStudenterlivet,somhanikkjeso
sjeldangjorde,sosagdehangjerna,atdet,somgavdetteLivetsinPoesiog
’Idealitet’,detvar iGrunnendeiungdomsdjerveDraumarne.TilStudenter
livethøyrdeGleda,Song,frisktLiv,lystigeKammeratar;menkvarStudent,
somdervarMannsemnei,bariLøyndompaafagreDraumar,somgavGleda
AalvorogLeikenMeining.—“,GarborgА.op.cit,p.33.
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Хиршово виђење студената представља ехо Хумболтове
концепцијеуниверзитета,алииодразнемачкеидеалистич
кефилозофскешколе.Овакваидеализованасликаунивер
зитетасенеговалаунорвешкојпоезијисведокрајадевет
наестогвека.Упригоднојпесмиповодомбаластуденатау
норвешкојпрестоници1858. године,ХенрикИбзен алего
рично описује универзитет као „храмДуха”, а студенте и
професорекао„свештеникеухрамуИдеја”:

Чиојестудентовум;

Уњеговојмладалачкојдуши

Тињасветлостмисли

ОдатлепламсасјајИдеје;

Свакодневицепразнеигре,

Teжачкирадидремеждуха,

Студентнепознаје,

Никадимсенепредаје

(Чиојестудентовум!)13

ПрвиописстудентауромануСтудентисаселајејаснапа
ралеласаовомстрофомизИбзеновепесме.Међутим,Гар
боргћесенајошнеколикоместауромануосврнутинаову
идеализовану представу студената, најчешће преко свеча
них говора професора Дареа. Пожелевши добродошлицу
новимстудентимау„Aandsheimen”–пребивалиштеДуха,
односно,Универзитет,професорДареихупућујеуњихов
новиидентитет:„Ступившиуидеалнидуховниживот,ови
здравимладиљуди,саједнестране,налазесамисебе;алиса
другестране,Духјетајкојиналазињих,односно,уњимаи
онспознајесамогсебе”.14

„Идеализам свечаних говора”, како ће Гарборг, нешто ка
сније у делу, ироничноназватипредставе студија које ис
казујуХиршиДаре,15будућистудентислушајупомно,али

13Оригинал: „Festlig er StudentensSind; / I hans ungdomsrige Indre /Lu
erTankensLampeskin/DerIdeensKjærtertindre;/Hverdagslivetstomme
Spil,/Hvormantræller,hvormanblunder,/KjennereiStudententil,/Aldrig
gaaridethanunder/(FestligerStudentensSind!)“,Ibsen,H.(1937)Sang
vedStudenterballetden15deDecember1858, in:Samledeverkervol.14,
Oslo:Gyldendal,p.225.

14Оригинал:„NaardensunneUngdomenkominnidetidealeAandsliv,var
detpaadeneineSidahan,somfannsegsjølv;menpaadenandreSidavar
detAanden,somfannhonom,elderfannsegsjølvihonom“,GarborgА.op.
cit,p.120.

15Оригинал:„FesttaleIdealitet“,Ibid.,p.260.
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безмногоразумевања:„Данијелјеслушаосадубокимди
вљењем.Нажалост,нијебашсверазумео;али[...]осећаоје
усебидајепрофесоруправу”.16Појмове„идеја”,„идеали
зам”или„идеал”,Данијелсведокрајаромананеуспевада
разуме,ивеликидеохуморасеуделузасниванањеговом
комичномбркањуовихпојмова.Осимтога,неразумевање
ових појмова и даје ново значење „идеалном студентском
животу”. Будући да подразумева одсуство физичког рада,
Данијел студирање изједначава са лагодним, безбрижним
животомизагарантованомегзистенцијомлишеномматери
јалнихбрига:„правистуденттребадаживизаидејуидапу
стигаздеисељакедакукајузановцемихраном”,закључује
он.17Уверенусвојупредставууниверзитетскогобразовања,
Данијелгаизједначавасаблагостањемизбајке,иузвикује
напрославиположеногпријемногиспита:„Сутранијепо
стојало;весеље,самојевесељемораловладати;тојезначи
лобитистудент!Овојебиоидеалнистудентскиживот”.18

Успоставившиовадвасхватањао„идеалномстудентском
животу”ио„студенту”каодвекључнеилузијебезупори
штауреалности,Гарборовроманседајеуњиховопоступно
и немилосрдно разоткривање.Први ступањ демистифика
цијепочињеописомстуденатапорекломсасела.Првеко
легесакојимасеДанијелсрећенауниверзитетууглавном
градуНорвешке,ниблизунеподсећајунаонекојибино
сили„идеалност”студентскогживотаокомемујепричао
капеланХирш.Насупротунапредизграђенојидеалнојпред
ставистудената,стојиреалистичкиопис:

„Уопштеузев,читавагрупајеималанечегпотлаченоги
пропалогусеби,цртумуке,немаштине,тешкихданаили
пијанчења;многисубилилошеобучени,прљавихкрагни
иманжетна,ногавицаискрзанихнапетама,искривљених
ципелаигенијалнихшешира[...].”19

Многе Данијелове колеге су, наводи се даље у тексту, уз
припреме за факултет, радили физичке послове, други су

16Оригинал:„DanielhøyrdepaameddjupAndakt.Dessverreforstodhandet
ikkjeheiltut;men[...]hankjendepaaseg,atProfessorenhaddeRett“,Ibid.,
p.122.

17Оригинал:„[E]insannStudentskuldelivaforIdeenoglataKræmararog
BøndersytaforMyntogMat”,Ibid.,p.154.

18Оригинал: „Morgondagen var ikkje til;Gleda,Gleda aaleine skulde liva;
dettevaraaveraStudent!Dette,vardetidealeStudenterliv“,Ibid.,p.113.

19Оригинал:„SaageinheileFlokkenundereit,haddehannokotfortryktog
forkomet yver seg, eit Drag av Stræv, Pengesut, vondeDagar elder Ran
gel;mangegjekkdaarlegtklædde,medskitneKragarogHandliningar,med
BrøkerupptrøddenedmedHælarne,medskjeiveSko,medgenialeHattar
[...]”,Ibid.,p.95.
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остајалибезпомоћинетакоимућнихмецена,пасусепо
туцалиградомизгладнелииодрпани,молeћизапозајмице.
Њихје,какостојиуроману,билострашновидети.20Ните
меокојимапричајустудентисаселанемајуурођенуцрту
„узвишености” или „идеалности” у себи, што је кључна
одлика студентскихразговорапремаХиршовојпредстави.
Студентисаселаимајусасвимдругачије,посвематеријал
не,преокупације: „Оно, очему сунајвишепричали, било
је,наравно,оночегасунајмањеимали,атојебионовац”.21
Гарборгови описи бедних студената пореклом из нижих
класасувеомасличниописимаоведруштвенегрупекако
уевропскимтакоиусрпскимроманимадругеполовинеде
ветнаестогвека.22

Следећикоракудемитологизацијистудентскогживотати
чесеуказивањанаподвојеностстудентскепопулације,на
такозване „праве, градске, студенте”и „студенте са села”.
ПетаишестаглавауромануСтудентисаселасупосвећене
описудвепрославенауниверзитету:прваприказујепросла
вуположеногпријемногиспита,адругасвечаниуписстуде
ната.Истовремено,оведвеглавесучељавајуразличитепер
спективе:идеализмомзадојенепредставестудијаисурову
реалност.

Петаглаванавеомадуховитначинописујебаханалијено
вихстуденатанаконположеногпријемногиспита:„Пунчје
биодобар;Данијелсезагревао.[...]Никадаседотаданије
осећаотакодоброичисто, такоиздигнутизнадсвеклети
сиромаштваисвесуровостиусвету;да,осећаосетакоиде
алним [...]”.23 Како глава одмиче, приповедање постепено
губиформу,а„свештенициухрамуИдеја”–IdeensPrestеr,
како нове студенте назива један од говорника, оглашавају
сењакањем,кукурикањем,псовкама,урлањемиударањем
ногуупод.Опијенпунчеми„идеализмомсвечанихговора“,
Данијелверуједајеиспуњенњеговдетињисаностудент
скомживоту.Наокончањупрославе,припитиДанијел,кога
смукомвраћајукући,осећасесвимсрцемкао„идеалнисту

20„СадасеУлајЈибергпотуцаоћелавеглавеизгаслоглицаисамозурио
крозсвојеширокенаочарикаолешкрозподрумскаокна;билогајестра
шновидети”.Оригинал:„NogjekkOlaiJubergikringmedsnaudSkoltog
avblømtAndlitoggloddeoggloddegjenomsinebreideBrillursomeitLik
gjenomeinKjeldarglugg;detvarsodetvarvondtaasjaahan“,Ibid.,p.97.

21Оригинал:„Det,deisnakkadmestum,varvældet,deihaddeminstav,ne
mlegPengar“,Ibid.,p.95.

22Упореди:Игњатовић,Ј.(1969)Изабранадела1,НовиСад:МатицаСрп
ска(Будућност),стр.5355.

23Оригинал:„Punsenvargod;Danielvermdest[...]Aldrihaddehankjentseg
sogodogrein,sohøgtlyftyverallArmodsdomenogRaaskapeniVerdi;ja
hankjendesegsoideal[...]“,ArneGarborg,op.cit.,p.118.
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дент“,онајкојинемаразлогазаматеријалнебриге:„Данас
почињеидеалнистудентскиживот,мислиојеДанијел;иу
њемујебилосасвимдовољноидеализма,идеализмасвеча
нихговоратакодасесвепресипало”.24

Сасвимсупротноосећање,осећањемаргинализованостии
неприпадањаповлашћеномкругустуденаталишенихмате
ријалних брига, очекујеДанијела, и друге студенте са се
ланасвечанојцеремонијиуписа.НањојДанијелувиђада,
упркос узвишеним говорима професора, положеним при
јемнимиспитоминовостеченомстудентскомодоромика
пом,каоформалнимулазницамау„ХрамУма“,он,каони
другистудентисасела,ипакнису„Минервинисинови“.У
романусенавеомасликовитначинприказујеподељеност
иконтрастизмеђудвеврстестудената:студенатасаселаи
„правих”студената.

„Потомјенановорођенимдуховнимплемићимабилода
иступеипримеуписницуиизговорезаклетву.Биојето
великискуп.Већинусучинилиграђанскистуденти,они
сазначајнимнемачкимпрезименимаиособеним,финим
манирима,којимасеДанијелчитавогживотадивио.Али
туитамобидотабанаонекиhomonovus,некиАслаксен
илинекиБрагестад,иДанијелјеузрастућинемируви
ђаокакојелакобилопрепознатиихмеђуосталима.Нису
билиуглађени.Уписницесупрималикрутимнеспретним
стиском, и нечимшто сењима чинило као наклон, али
штојезаправобиосамотрзајврата;другисусеклањали
ничице,каодаћесепреполовитиупасу.”25

Дакле,студентисасела,иакоформалноимајуновиакадем
скиидентитет,јасноодударајуод„легитимних”студената,
онихкојисусвојимпорекломиприродомпредодређенида
студирају.Гарборговроманкритичкисугеришедаидеало
студенту,какавконструишузваничниговорииуспоменека
пеланаХирша,могуостваритисамостудентиизграда,док
ће студенти са села попут Данијела Браута у студентској
одориувекизгледатитеккаопреобученисељаци.

24Оригинал:„DetvardetidealeStudenterliv,sombyrjadiDag,tenkteDaniel;
ogdervartIdealitetnok,FesttaleIdealitetiFossogFlaum”,Ibid.,p.160.

25Оригинал: „So skulde dei nyføddeAandensAdelsmenn framog faa sine
BorgarbrevogavleggjaLovnaden.DetvarteilangMynstring.Deiflestevar
Bystudentar, Folkmed store, plattyskeNamnogmeddette serskilde, fine
Lag,somDanielhaddeundratsegyveriallesineDagar.Menenderogdaa
komdettrampandeeinhomonovus,einAslakseneldereinBragestad,ogDa
nielsaagmedveksandeUro,korlettdetvaraakjennadeifraadeiandre.Dei
haddeikkjeSvingen.BrevisinetokdeiimotmedstivekeivhendteTak,og
innbillteseg,atdeibukkad,mendetvartberreeinRykkiNakken;ogandre
tverbøygdeseg,somdeiskuldegaaavpaaMidten“,Ibid.,p.158.
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Разоткривши да идеализовани студентски живот сирома
шнимакадемцимаможепредстављатисамоварку,Гарборг
идеикоракдаље,показујућиуСтудентимасаселанега
тивнепоследицеупорнежељедасеоствариилузорнисан.
Насамомкрајуромана,Данијел,лишенновчанеподршке,
одизнуреностииизгладнелостипадаупостељуиодлучује
дажртвуједотадашњалибералнаихуманистичкауверења,
чак и оданостмладалачкојљубави како би приступио бо
гатомдруштвеномслојукоме јепоприродиомогућенода
оствари„идеалнистудентскиживот”.Затоформирањеглав
ног јунака овогпозногбилдунгсроманапредстављапораз,
регресијууместосазревања.Индивидуалностикритичност
сежртвујурадиостварењаидеала.

Друштвеноангажована порука романа је очигледна. Оту
да је, сасвим очекивано, и рецепција романа била јасно
подвојена. Левичарске новине, односно, њихови сарадни
ци,хвалилисуроман,истичућињеговуметничкидомети
значај,докгајеконзервативнаштампаодбацивалакакона
основу естетских, тако и на основу неестетских критери
јума. Међутим, карактеристична одлика већине рецензија
Гарборговогромана,безобзиранаполитичкуоријентацију
новина у којима су објављене, утемељена је на принципу
инстинитости:упоређењуописауроманусареалнимжи
вотнимоколностима.Последично,приказиулевичарским
новинамазаснивалисусвојпозитивансуднаГарборговим
тачнимипрецизнимприказиманорвешкестварности,док
је конзервативнаштампаистицала аргументе који обарају
„истинитост”Гарборговогромана,збогчегаје,премаовим
критичарима,исамроманмораобитинегативнооцењен.

Навешћемо неколико илустративних примера. Норвешки
књижевни критичар ЕрикВулум (ErikVullum), пишући у
левичарском листу Дагбладе (Dagbladet), констатује како
АрнеГарборгчитаоцима„пружастварност”изакључуједа
јежалоснотошто је„несрећнаприча”оДанијелуБрауту
„такотачна,такотачна”.26Јошједанлевичар,НиколајЈули
јусСеренсен (Nikolai Julius Sørensen) је директнији: „Пи
сацсебеззадршкиупуштауприказивањестварностиона
квекакваонајесте.Управоистинитостњеговихописадаје
значајовомраду”.27

26Оригинал:„Deterenulykkelighistorie,somerfortaltos.Mendetsørgeligste
veddenerdog,atdenersaasand,saasand”,Vullum,E.(1884)Bognyt,Nyt
Tidsskrift,Kristiania:Huseby,p.106.

27Оригинал: „Digteren gaar uden Sky løs paa en Fremstilling afVirkelig
heden, som den er. Det er Fremstillingens Sandhed, som giverArbeidet
sitVærd”,Sørensen,N.J.(4.January1884)SmaatomSenn,Dagsposten,
No.3,p.1.
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Садругестране,уконзервативнимновинамаАфтенпостен
(Aftenposten), анонимни аутор посвећује готово половину
насловнестранепоступномизлагању„доказа”збогкојихсе
ово дело не може назвати реалистичким, а самим тим ни
истинитим приказом „општих, типичних појава”.28 Поред
недостаткакојисетичуобјективностиинстанцеприповеда
ча,аутористиче„нереално”инетачноприказивањевиших
друштвенихкласауроману.29Овоје,апологетскинаставља
ауторрецензије,сасвимразумљиво,јерГарборгнитипри
падатомдруштвеномслоју,нитидовољнопознајенавикеи
начинживотаприпадникатекласе.Насупроттоме,Гарборг,
који„исамприпадатојкатегорији“,уодличнојјепозицији
дарасветли„феномен’студенатасасела’чијепојављивање
уградскојкултуридоносимногеинтересантнесоцијалнеи
психолошкепроблемекојидосаданисуобрађиваниукњи
жевности”.30Међутим,заједљивозакључујеовајдописник
Афтенпостена, Гарборгови уметнички домети ни у томе
сасвимнеуспевају,јерсестудентисасела,својеврсне„ду
ховненаказе”,уроманупретапајууједнубезобличну,бес
карактернумасу,„густи,непрегледниpêlemêle“ликова,што
текстчининеразумљивими,коначно,замарачитаоца“.31

Тоштосекаоврхунскиестетскикритеријумунаведеним
новинскимкритикамаГарборговогроманаСтудентисасе
лаиздвајапринципмимезе,нијесамопосебинеобично,бу
дућидасеудругојполовинидеветнаестогвекареалистички
поступакусталиокаодоминантанукњижевности.Садруге
стране,ниупућивањенатодајеписац„компетентан“дана
квалитетанначинпишесамоопојавамакојејеличноиску
сио,такођеније,самопосеби,изузетноуконтекстузахтева
којисусепостављалиуметницимадеветнаестогвека.А,ви
делисмоидајекритичкиапаратобе,идеолошкисупротста
вљенестране,суштинскиисти:анонимнидописникдесни
чарских новина настоји да уруши естетски квалитет дела
по истим основама због којих га дописници левичарских
новинауздижу.

28Anonim.(8.November1883)Literatur,Aftenposten,No.262A,p.1.
29„Такопонегденаилазимонанекенеобичнепредставевишихдржавних

чиновникаитрговаца“.Оригинал:„DerersaaledesnoglebesynderligeFo
restillingeromEmbedsmændogGrosserere,somhistogherforekommer“,
Ibid.

30Оригинал:„[A]tFænomenet«Bondestudenter»iVirkelighedenfrembyder
enRækkeinteressantesocialeogpsychologiskeProblemersomHidtilikke
harfundetsinBehandlingiLiteraturen,oghvisOptagelsepaaDagsordenen
tilmedafenMand,derselvtilhørerhinKategori,derforervelstiftettilat
vækkevorOpmærksomhed”,Ibid.

31Ibid.
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Занимљиво је приметити да оба читања инсистирају на,
чинисе,неспорној,директнојвезиизмеђуграђероманаи
специфичнонорвешкереалности,тојест,даготовопоричу
самуњеговуфиктивностиаутономнупозицијууметничког
дела.АнализирајућионовременукритикуГарборговогде
ла,уочавамопроцесдефикционализацијеромана.Прикази
вањекњижевнихиестетскиходликатекстаје,наиме,под
ређенооцењивањуистинитостиГарборговихроманескних
представа норвешке стварности. Иронија, хумор, стилске
иформалнеиновације,затим,обилатоупућивањенадруге
уметничкетворевине,тј.израженаинтертекстуалнострома
наСтудентисасела,уновинскимкоментаримаороману
имајудалекомањезначајноместоодупућивањанаонееле
ментеутекстукојибисе,премакултурнимкодовимакри
тичара, сматрали „стварним светом”. Реалност, тако, није
само референтно поље изван књижевног дела, већ је сте
пенмиметичности романа ињегов основни квалитативни
критеријум.

ПрвикритичариичитаоциСтуденатасасела,посматрају
појавнустварносткаопредметГарборговеанализе,анекао
деоуметничкеинтерпретације.Другимречима,рецензијеу
штампиромануСтудентисаселаприписујуулогувалидне
хронике специфичних појава у норвешком друштву. При
казичестооромануговорекаоо„документу”или„фото
графски”прецизнојрефлексијистварности.

ТаковећпоменутиНиколајЈулијусСеренсенхвалиГарбор
говописстудентакојиготоводаумиреодглади,изакљу
чуједаби„једанодњеговихпријатељамождаостаоужи
вотуда јеГарборговакњигаизашлакојугодинураније“.32
ГеоргНурденсван(GeorgNordensvan)називаСтудентеса
села„врлославномидоброизведеном”репродукцијомса
дашњицеи вредномкултурномсликом, „правим ’историј
ским документом’ којим се расветљава норвешка омлади
на” и студентски живот.33 Нурденсван, такође, закључује
да јероманзначајануправозбогтогашто јетологичнаи
целовита процена стварности.Према овомшведскомкри
тичару,романсвојуистинитост,иливеродостојностдугује

32Оригинал:„JegvetaldrigathavelæstnogetmeregribendeendSkildringen
afStudenten,somholderpaaatsulteihjæl[…]Jegtænkermigatenafmine
vennerendnuvillehavelevethvisGarborgsBogvarkommenudetAarfør“,
Sørensen,N.J.op.cit.

33Оригинал:„Bondestudentarärendjuptkändochvälåtergifvennutidsbild,
en kulturmålning af bestående värde, et verkligt ”historisk dokument” till
belysningafdennorskaungdomenivårtid,afstudentlifvet[...]”,Norden
svan,G.(1885)ArneGarborg–Bondestudentar–Forteljingarogsogur,Kri
stiania1884, in:Nordisk tidskrift förvetenskap,konstoch industriyear8,
Stockholm:Norstedt,p.278.
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чињеницидајеГарборгсампроживеоинепосредноупознао
студентскиживотокомпише.

Коначно, можда су у изједначавању фиктивне садржине
романасастварношћунајдаљеотишличитаоцилистаФе
драхајмен(Fedraheimen)којијеГарборгутовремеуређи
вао.Наиме,увишебројеванаконпрвогприказаромана,у
овомчасописусеводилажустрарасправаотомеукојојме
рифактичкистудентисаселанастудијамауглавномграду
успевајудазадржеморалностиосећајдруштвенеодговор
ности.Дописницисматрајудаовистудентигубежарзапо
литичким,културнимијезичкимангажовањем,акаоузори
примероваквогнегативногразвојастудената,наводилису
управослучајДанијелаБраута,фиктивногјунакаизромана
Студентисасела.

Први који је у овим новинама извео Данијела Браута из
сфере фикције у реалност, био је дописник потписан као
„Градскистудент”–„EnBystudent”.СудећиоДанијеловим
доживљајимауглавномградукаоофактичкимдогађајима,
„Градскистудент”осуђујеДанијеловопортунизамиидео
лошкунепостојаност, карактеристике које приписује свим
норвешкимстудентимасасела,закључившидајесрамното
штостудентипорекломсаселавећиномпродајусвојеидеа
лезанеколикошилингачимступенауниверзитет.34

Сличностапањереалностиикњижевностиналазимоузна
чајномприказуиинтерпретацијироманауновинамаДаг
бладеауторкеАмалијеМилер,удатеСкрам.АмалијаМилер
је једна од најзначајнијих норвешких књижевница у овом
периоду,ињенаделасеодликују,можда,најконсеквентни
јимспровођењеместетикенатурализмауисторијисканди
навскекњижевности.УтемељномтумачењуСтуденатаса
селаМилерованарочитупажњупосвећујенатуралистичким
елементимауроману, апосебно себавиразлозима запо
степену духовну пропаст главног лика, студентаДанијела
Браута. Она у романескном приказу судбине сиромашног
студентасаселавидивалиднуинтерпретацију,или„дијаг
нозу”уобичајенепојавеунорвешкомдруштву.ПремаМи
леровој,ДанијелБраутјепримеркакоштетнеидеологијеи
индоктринацијеиначекрепкесеоскемладићепретварајуу
карактернонеразвијенеиморалнолабилнељуде.35

34Види:EinBystudent(3.December1884)UppBondestudentar!,Fedrahei
men,n.p.

35MüllerA.(26.January1884)LidtomBondestudentar,Dagbladet,n.p.Oвде
цитираноиз:Skram,A.(1987)Optimistisklæsemaade:AmalieSkramslitte
raturkritikk,Oslo:Gyldendalnorskforlag,p.95.
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Једна од идеологија која доводи до Данијелове моралне
пропасти, али и пропасти многих сиромашних студената
уопште,36 премаМилеровој, јесте такозвани „фразни иде
ализам”који се „сервира”сауниверзитетскихкатедри,на
студентскимпрославамаистудентскимтеревенкама.Уро
ману,наводиМилерова:

„Видимокакоједанприродноснажанмомакпостаједан
губа,првенственозатоштонепостојиправиодносизме
ђуБожјеречииживота,азатимзатоштојенетачниго
ворсвештеникаизхрамаИдеја,заДанијелапостаоналик
заводљивојсветлостилуталици[ignisfatuus]премакојој
сеовајнаводиутами,акојагаодвраћаодсазнањадаје
постојањепотчињенозакониманужности.”37

Милероваће,зато,закључитидаоводелопревазилазиокви
ре уметности и постаје „социолошка студија”.38 Ауторка,
попутмногихсавременика,читароманСтудентисасела
вишекаодокументамањекаоделоуметничкефикције.

РеалистичкипоступаккојикористиАрнеГарборгнавеоје
оновремене читаоце да делоСтуденти са селачитају го
товокаорепортажуидокументарнироман,тојестистину
осопственојпроживљенојстварности.Читаоцисуверова
лиупишчевекњижевнeпредставенорвешкестварности,и
сматрали су их релевантним за самунорвешку стварност.
ЧитаоцисупроживљавалиДанијеловоразочарењеуидеа
леостудентскомживоту,иразоткривалилажиупонуђеним
илинаслеђенимпредставамасвета.Оноочемусумањеми
слили,аличегасубезсумњебитисвесни,јестедасутако
уверљиве реалистичне слике света које доказују неутеме
љеностодређенихилузија,исаметекпредставе,уметничке
интерпретације.Гарборговоприказивањестудентскереал
ностије,наравно,уистојмерификтивно(неистинито)као
иидеализованепредставестудијакојењеговоделонастоји
даразоткрије.

Разлог због чега Гарборгови савременици његове реа
листичке представе стварности нису доживљавали као

36„ДанијелСербраут је [...] представник расе унутар расе, једног вели
когделанашихнационалнихстуденатаскоројевића“.Оригинал:„Daniel
Sørbrauter[...]enRepræsentantforenRaceindenRacen,forenstorDelaf
vornationale,studerendeOpkommerungdom”,Ibid.,p.97.

37Оригинал:„IenSkildring [...] servi,hvorledesenafNaturengodtudru
stetFyrgaarhenogbliverenLaban,førstogfremst,fordiderikkeerdet
retteForholdmellomVorherresOrdogLivetsOpfyldelse,ogdernæst for
di den uefterrettelige Tale, der lød fra Ideernes Præsteskab, er blevet for
hamsomet Irlys iNatten,derharhindrethamfraat se,atTilværelsener
NødvendighedensLoveundergiven”,Ibid.,p.95.

38Оригинал:„Samfunnsstudie”,Ibid.,p.97.
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илузије, или варке, Јан Ват (IanWatt) објашњава тиме да
реалистичкаделаодражавајуоновременоверовањеу „ин
дивидуалнупроценустварностипомоћучула”.39Односно,
селективнавизијаједнепојаве,пишчева,приказанапоступ
цимасвојственим„реалистичкомдискурсу”,читаоцидожи
вљавајукаоуверљиву, затошто јевероватна:„докчитамо
ТомаЏонса,минеуображавамодасесуочавамосановим
истраживањемстварности;прозанасодмахобавештавада
су истраживачке операције одавно завршене, да тај посао
вишенетребарадити,иданамсепреприказујејасанипре
чишћенизвештајоономештојеотркивено”.40РоланБартће
овоназвати„естетичкомвероватноћом”.41Делареалистичке
књижевности,укључујућииГарборговеСтудентесасела
уверљивасузатоштосенекосесачитаочевимдоживљајем
стварности.Жељадауњеговимфиктивнимпредставамави
деодразреалногсвета,мождавишеодсвегаоткривапотре
бутадашњихчиталацадаукњижевнимделимапрепознају
валиданогсаговорникаутумачењуживотнихискустава.На
овајначинроманСтудентисаселанаготовоегземпларан
начиностварујеоношто је Јаус сматрао саставним задат
комкњижевности,атојењенадруштвенотворна,анесамо
репрезентативнафункција.42
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BETWEENFICTIONANDREALITY:
THEMAKINGOFDANIELBRAUT(BONDESTUDENTAR)

BYARNEGARBORG

Abstract

This article analyses amismatch between student reality and fictive
depictionsofstudentlife,inaclassicworkofNorwegianliterature–
Bondestudentar(1883)byArneGarborg.Thenovelistranslatedinto
English as The Making of Daniel Braut.Addressing the dichotomy
between (false) ideals and (true) reality, which is in the center of
Garborg’snovel,thearticleexploresGarborg’scritiqueoftheidealist
myths about academic life. Romantic representations of the student
were,atthetimewhenGarborgwaswritinghisnovel,stillverymuch
aliveintheNorwegianliteratureandthought.Hisbookseekstounravel
thefalsenessoftheseidyllicimages,bypresentinga“realistic”image
of thepoor, famished,morallycollapsedstudent.While thefirstpart
of the article explores the method by which the story unravels the
fictitiousness of the ideas of an “ideal student life”, the second part
analysesthereaders’reactionstoGarborg’srepresentationsofacademic
life.MajorityofGarborg’scontemporaryreadersdidnotacknowledge
the fictitiousness of his realistic interpretations, finding them to be
true depictions of students in theNorway’s capital, and treating the

protagonistofthenovelastheircontemporary.

Keywords:novel,nineteenthcenturyliterature,Norwegianliterature,
Scandinavianliterature,universitynovel,illusion,fiction


