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Љиљана Малетин-Војводић
направила је пресек кроз време,
и простор Норвешке путујући
по књигама њених писаца
ПУТОПИСИ

Зорана Шуваковић

Пре нафтних бушотина, изолована хлад-
ним северним даљинама, сиромашна
и ретко насељена Норвешка бар ни-
је оскудевала у врхунским уметнич-
ким достигнућима. Нобелову награ-

ду за књижевност добила су за само три прве
деценије двадесетог века три норвешка писца:
Бјернстјерне Бјернсон 1903, КнутХамсун 1920.
и осам година касније Сигрид Унсет. Добио би
је и Хенрик Ибзен да се Нобелов комитет није
стриктно придржавао тестаментарне жеље Ал-
фреда Нобела да се награђују пре свега књижев-
ници са идеалистичким визијама.
Мрднете ли се из престонице те земље, осети-

ћете и данас „музику ћутања". Норвежани нису
склони чаврљању. Али у свакој књижари на све-
ту међу најчитанијим књигама наћи ћете неко-
лико онихкоје су писали савремени норвешки
књижевници.

У Србији и у бившој Југославији преведено је
на десетине норвешкихписаца, што је послужило
новосадској књижевници и фотографу Љиљани
Малетин-Војводић да од одломака дела норве-
шких писаца најразличитијих литерарних права-
ца направи „Норвешку причу", драгоцену књигу
која се недавно у издању „Прометеја" и уз помоћ
Амбасаде Норвешке појавилаукњижарама.
Иако су цитати бирани из објављених дела

норвешких аутора у Србији, (захваљујући, пре
свега, преданом раду покојног професора Љуби-
ше Рајића и његових колега са Катедре за скан-
динавскејезике),онизаједносафотографијама
Љиљане Малетин-Војводић чине целовит путо-
пис - кроз време, дух, простор, различитости, и
посебан етички кодекс норвешког народа.
На истом месту нашли су се, на пример, Лаш

Свенсен, професор на универзитету у Бергену,
једаноднајчитанијихинајпревођенијихживих
филозофа, и најпопуларнији савремени писац
бестселер кримића Ју Несбе, чије књиге гутају
Американци, Французи, Немци, Срби. . . Ерленд
Лу („Фвонк", „Доплер", „Попис") сатирички по-
сматра идеалну организацију друштва, које над-
гледа одрасле људе, као децу. Аутор се поиграва
и са лицемерним, готово светим статусом труд-
ница у норвешком друштву, или са социјалним
службама које продиру у приватност како би
праведно распоредиле социјалну помоћ. Лаш
Соби Кристенсен казује причу о животу младог
брачног пара који клизи у рутину, Алнес Кар-
стеноодносуглавнихј}ттакапремарату,Јурсту
Блом говори о стиду, Гро Дале о мајчинству а
Марет Линдстрем о мајци којаје јурила Казано-
ву и није имала времена за своју кћерку.
Пуно је одломака из савремене и старије нор-

вешке књижевности о родитељима и деци, о са-
моћи, љубави између мушкарца и жене. Описи
природе, контраста таме и светла, саставни су
део лепе књижевности. Један од најаутентич-
нијих описа фјордова припада нашој Исидори
Секулић која је пре сто година написала „Пи-
сма из Норвешке". „Фјелови су величанствени
у својој монструозности. У монструозним раз-
мерама, у монструозној усамљености и чисто-
ћи у монструозним видицима, сајединственим
осветљењем и играњем боја."
Готово сто година касније Исидорина писма о

„фјеловима"употпуњујеједанодданаснајвећих
норвешкихдрамскихписаца - Јун Фосе (роман
„Тоје Алес"): „Укаснујесен све је готово црно,
тако је то готово читаве зиме . . . али у пролеће и
лето небо и Фјорд могу да стоје једно наспрам
другог и да буде најчистије плаветнило и могу
да се надбијају у сјају. . ."
Укњижевном путопису кроз Норвешку нала-

зимо малену лирску песму о љубави Тура Јун-
сона.норвешкогпесникакојијеумројош 1951.
године, невероватно сличну са песмом „Стреп-
ња" Десанке Максимовић.
Најближа си када си далеко,
Када си близу, нешто теудаљи,
Тоја називам љубављу -
Алинезнамштајето. Ц




