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З а Кна ус го ра сам са зна ла у Нор
ве шкој, у град ској би бли о те ци у 
Бер ге ну, иди лич ном гра ди ћу сме
ште ном у фјор ду, у ко јем и да ље 
по сто је то пле и ле пе др ве не ку ћи

це ко је као да по ти чу из бај ке. Те 2012. го ди не 
књи га „Мо ја бор ба” још увек ни је до спе ла у 
Ср би ју. Али су у Бер ге ну сви чи та ли пи сца 
ко ји се у књи зи, у ко јој се глав ни лик и на ра
тор, баш као и он зо ве Карл Уве Кна ус гор, 
усу дио да на пи ше: „Де ца ме сро за ва ју. У то ме 
има не чег ду бо ко не до стој ног. У та квим тре
ну ци ма сам нај да ље од осо бе ка ква же лим да 
бу дем.“ Карл Уве Кна ус гор је ти пич ни са вре
ме ни скан ди нав ски отац ко ји пе ре по до ве, 
спре ма ку ћу, иде у ку по ви ну, игра се с де цом, 
ку па их, па зи, по кри ва и во ли, али у исто вре
ме, он је умет ник не за до во љан сва ко дне ви
цом, спре ман на „оп кла ду с ђа во лом” ка ко би 
ство рио не што ве ли ко по пут „Ха мле та” или 
„Мо би Ди ка”.

Ма да сам пр ву књи гу „Мо је бор бе” на ба
ви ла чим се по ја ви ла у на шим књи жа ра ма, 
про чи та ла сам је тек ка да сам по но во от пу то
ва ла у Нор ве шку, као и дру ги том пре ве ден 
на ен гле ски је зик, бо ра ве ћи на по зив Кул тур
ног цен тра Хор да лан да у сту ди ју на су прот 
про сто ри ја бер ген шке Ака де ми је кре а тив ног 
пи са ња, ко ју је де вет на е сто го ди шњи Кна ус
гор по ха ђао. У том гра ду је Кна ус гор сту ди
рао исто ри ју умет но сти и књи жев ност, а пе ти 
том „Мо је бор бе”, ко ји се на про ле ће оче ку је 
у ен гле ским књи жа ра ма, док код нас тек тре
ба да иза ђе дру ги, го во ри упра во о ње го вом 
жи во ту и ли те рар ним по че ци ма  у Бер ге ну. 
Укуп но 3.600 стра ни ца ше сто том не „по тра ге 
за из гу бље ним вре ме ном”, ко је је Кна ус гор 
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на пи сао на кон ис цр пљу ју ћег тро го ди шњег 
ра да, об ја вље но је у Нор ве шкој 20092011. 
го ди не. За хва љу ју ћи ка сни јим пре во ди ма 
„Мо је бор бе” на стра не је зи ке, од 2012. го ди
не „кна ус гор ма ни ја” је по при ми ла атри бу те 
гло бал ног фе но ме на. Чи та о ци су по че ли да 
се про на ла зе у глав ном ју на ку и ње го вим сва
ко днев ним про бле ми ма. Осе ћа ју ћи ем па ти ју 
пре ма „умет ни ку” ко ји је од ба цио ли це мер је 
„гра ђа ни на” и ко ји је жр тво вао при ват ност 
у име ли те ра ту ре, иден ти фи ко ва ли су се с 
ње го вом по зи ци јом аут сај де ра, пре по знав ши 
у епи зо да ма из ро ма на сце не из соп стве ног 
жи во та ко је су по ку ша ва ли да са кри ју. Јед ни 
су у пи сцу ви де ли нор ве шког Пру ста, дру ги 
Хам су на, тре ћи су се не кри тич ки иден ти фи
ко ва ли с глав ним ју на ком, од луч ни да уме сто 
фик ци о на ли за ци је ви де са мо „го лу исти ну”, 
за шта им је по вод дао сам аутор и ње го ва 
на ме ра да име на ли ко ва оста ну јед на ка про
то ти по ви ма из ње го вог ствар ног све та. 

ПоређењасХитлером
По след њи том „Мо је бор бе”, ко ји је за 

са да до сту пан са мо на нор ве шком је зи ку, 
због не ко ли ко сто ти на ду гог есе ја о Хи тле ро
вом од ра ста њу и мла до сти, ко ји је Кна ус гор 
на пи сао на кон што је Ан дрес Бреј вик, 2011. 
го ди не у Нор ве шкој по чи нио ма са кр, по но во 
је ак ту е ли зо вао муч на по ре ђе ња с Адол фом 
Хи тле ром ко ја су се по ја ви ла још у ве зи с 
на сло вом де ла („Min kamp” на нор ве шком) 
иако у „Мо јој бор би” не ма ни ка квих ан ти
се мит ских ста во ва, ни ти се Кна ус гор мо же 
ве зи ва ти за на ци зам. 

Дру ги том ше сто том не ис по вед не „епо пе
је”, чи ји се пре вод на срп ски је зик то ком 2016. 
го ди не оче ку је у до ма ћим књи жа ра ма, а ко ји је 
2013. го ди не у Лон до ну об ја вљен под на зи вом 
„За љу бље ни чо век”, сва ка ко не ће раз о ча ра ти 
оне ко ји су Кна ус го ра за во ле ли чи та ју ћи пр ви 
том. И у ње му пи сац на ста вља да све до чи о 
„ба нал но сти ма сва ко днев ног жи во та”, бо ре ћи 
се са соп стве ним ре ак ци ја ма и (не)мо гу ћом 
по тра гом за сми слом. Рад ња се из Нор ве шке 
се ли у Швед ску ка да глав ни лик на пу шта 
же ну и во зом, из Бер ге на сти же у Сток холм. 
По ку ша ва ју ћи да се укло пи у но во окру же ње, 
жи ве ћи у ком пли ко ва ном емо тив ном од но су с 
но вом же ном, су о чен с уло гом оца и огра ни че
њи ма и ру ти ном ко ја та уло га из и ску је, Карл 
Уве Кна ус гор по ку ша ва да пи шу ћи по бе ди 
осе ћај пра зни не и не до вољ но сти. 

„Ка ко бих се ис ку пио, мој бо жић ни по клон 
је био пут из не на ђе ња; на кон мог по врат

ка, 27. де цем бра, 
оти шли смо на 
сток холм ски аеро
дром; ни је зна
ла где пу ту је мо 
све док јој ни сам 
пру жио кар ту за 
Па риз. Про ве ли 
смо у ње му не де
љу да на. Али, 
Лин да је би ла нер
во зна, град ју је 
чи нио не срећ ном, 
сит ни це су је из во
ди ле из так та и све 
вре ме се по на ша
ла не ра зум но... У 
ка кву сам клоп ку 
упао? У ка квом 
је то прав цу мој 
жи вот по но во 
кре нуо?” пи та се 
на ра тор и про та го нист дру гог то ма „Мо
је бор бе”, у ко јем при по ве да о то ме ка ко 
се у Стох кол му за љу био у же ну с ко јом ће 
да ни ус хи ће ња не ста ја ти пред ис ку ше њи ма 
ис пу ње ним ње го вим ин тим ним ди ле ма ма и 
че стим про ме на ма ње ног рас по ло же ња. 

Лин да Бу стрем, ко ја је уз на ра то ра глав
ни лик дру ге књи ге „Мо је бор бе”, у ко јој је 
де таљ но опи сан њен пси хо ло шки ка рак тер, 
пр ви по ро ђај, ма нич на де пре си ја у мла до
сти и бол нич ко ле че ње, швед ска је спи са
те љи ца уда та за, ка ко је то са ма из ја ви ла 
„нај ин ди скрет ни јег чо ве ка на пла не ти” ко ји 
је „при зна ње све та до био на кон што је до 
де та ља опи сао окол но сти њи хо вог при ват ног 
жи во та”. 

Уметникилиграђанин?
Рад ња дру гог то ма у ко јем при по ве да ње не 

те че хро но ло шки већ асо ци ја тив но, за по чи ње 
у ле то, 29. ју ла 2008. го ди не, сце ном по ро
дич ног од мо ра, у ко јем се ни шта не де ша ва 
ка ко би тре ба ло да бу де. У да љем то ку рад ње 
на ра тор де таљ но опи су је сва ко дне ви цу: ка ко 
по ру чу је хра ну у ре сто ра ну, па за ри у су пер
мар ке ту, пу ши, пи је ка фу, пре ли ста ва но ви не, 
чи та „Бра ћу Ка ра ма зо ве” и „Бу ден бро ко ве”; 
ка ко бри не о де ци и ка ко се, не раз ми шља ју ћи 
о по сле ди ца ма у од но су пре ма же ни и де ци, 
ма нич но по све ћу је пи са њу. 

И фа бу ла дру гог то ма „Мо је бор бе” са мо 
је оки дач за ре флек си ју. У под тек сту при че 

о сва ко дне ви ци, о ре ци мо од во ђе њу де це у 
лу на парк или о раз го во ри ма с дру гим ро ди
те љи ма на де чи јем ро ђен да ну те че при ча о 
„суд би ни чо ве ко вој” у ко јој су од ра сли, за ба
вље ни игра њем дру штве них уло га и за о ку
пље ни по вр шним хе до ни змом, у ста њу да до 
бе све сти рас пра вља ју о вр сти ко ба си ца ко је 
ће у об да ни шту њи хо вој де ци би ти по слу же
не за ужи ну. Ма да је Карл Уве Кна ус гор, и 
по ред то га што то не же ли да бу де, је дан од 
њих  ти пич ни са вре ме ни Скан ди на вац за о ку
пљен бри гом о де ци, он је и пи сац ко ји упра во 
у Сток хол му за по чи ње ше сто том ни ро ман. 

Уз опа сност да де ло ту ма чи мо у по јед но
ста вље ном ауто би граф ском кљу чу јер глав ни 
лик се баш као и пи сац зо ве Карл Уве Кна ус
гор, од ра стао је у истом гра ду као и он, чи та 
исте књи ге, раз вео се од исте же не, „Мо ја 
бор ба” не мо же би ти све де на ис кљу чи во 
на ауто би о гра фи ју. Она је и ауто фик ци ја и 
ме мо ар ска про за, ро ман ли ка и ро ман о умет
ни ку ко ји по ку ша ва да не бу де „гра ђа нин”. У 
де лу се на ла зе па са жи о му зи ци, сли кар ству, 
ли те ра ту ри, раз ми шља ња о Хам су ну, Мун ку, 
Рих те ру или Ки фе ру, пи шче во су о ча ва ње с 
но ви на ри ма, кри ти ком.

Уз то, у дру гом то му „Мо је бор бе”, те че 
и јед на има го ло шка при ча о Нор ве жа ни ну у 
су сре ту са швед ским на чи ном жи во та, ис пу
ње на сте ре о ти пи ма и кли ше и ма. Иако је реч 
о срод ним кул ту ра ма, жи вот у Швед ској је 
глав ном ју на ку че сто не схва тљив јед на ко 
ко ли ко је тим Шве ђа ни ма и сам он по не кад 
нео би чан. Та ко пи сац при ме ћу је: „То је фин 
град. Али хла дан као лед. Мо жеш у ње му 
про ве сти чи тав жи вот, а да не сту пиш ни са 
ким у при сан кон такт. Све је у ње му ор га ни
зо ва но на на чин да са дру ги ма не до ђеш у 
до дир” или „Пи та ње у ве зи са тим где жи ви
те, на на чин на ко ји се по ја вљу је у Сток хол му 
ни ка да се не по ста вља у Бер ге ну”.

Иако Кна ус гор ни ка ко ни је ни Пруст ни 
Хам сун, упр кос раз ли чи тим кон тро вер за ма, 
или упра во због њих, нео спор но је да је „Мо ја 
бор ба” иза зва ла чи та лач ку епи де ми ју и ме ђу 
чи та о ци ма на у че ним на реч ник и „ин ти му” 
бло га, Феј сбу ка и Тви те ра. И да их је Карл 
Уве Кна ус гор (као пи сац и као ју нак) ко ји се 
гу би и про на ла зи у тој са вре ме но сти, „на те
рао” да чи та ју књи ге ко је сво јим оби мом под
се ћа ју на ро ма не Тол сто ја или До сто јев ског. 
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У др у гом то му ше сто том не ис по вед не „епо пе је”, чи ји се пре вод на 
срп ски је зик то ком 2016. го ди не оче ку је у до ма ћим књи жа ра ма, а 

ко ји је 2013. го ди не у Лон до ну об ја вљен под на зи вом 
„За љу бље ни чо век”, Кна ус гор на ста вља да све до чи о 

„ба нал но сти ма сва ко днев ног жи во та”, бо ре ћи се са соп стве ним 
ре ак ци ја ма и (не)мо гу ћом по тра гом за сми слом.
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