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Део из књи ге

Мој пр ви су срет с Нор ве шком до го дио се за хва љу ју ћи Иси до ри ним „Пи
сми ма из Нор ве шке”, штам па ним 1914. го ди не да би то ком вре ме на мо ји 

нор ве шки са го вор ни ци по ста ли Кнут Хам сун, Хен рик Иб зен, Ју стејн Гор дер, 
Лаш Свен сен, Пер Пе те шун, Ер ленд Лу, Карл Уве Кна ус гор. Бе же ћи по том из 
бал кан ске сва ко дне ви це на Исланд, у Швед ску, Фин ску и све че шће у Нор
ве шку, у зе мљу др ве них ку ће ра ка ко је „из гле да ју са свим као оне ле пе и ле по 
на ме ште не ку ћи це за лут ке у ко је ни јед на лут ка не мо же да уђе”, али и зе
мљу су о че ну са зам ка ма ви со ког стан дар да, са со ци јал ним ра сло ја ва њем, 
кул тур ном гло ба ли за ци јом и све ве ћим бро јем ет нич ких ма њи на, нај че шће 
сам сре та ла за до вољ не, „бри љант не” љу де о ко ји ма бри не њи хо ва др жа
ва... Али, упр кос „ме лан хо ли ји се вер них гле че ра”, му зи ци ћу та ња, од су ству 
не по треб не ло го ре ич но сти, уз др жа но сти и об зи ру ко је по ка зу ју по том ци То ра 
и Оди на, ни „иза Бо ре ја” ни је све иде ал но. Са мо је пи та ње ко ли ко је љу ди 
спрем но да се су о чи с „вла сти тим не при јат но сти ма у кул ту ри” и да, као ју
нак Карлa Увеа Кна ус го ра, ко ји се, са свим на мер но као и он зо ве Карл Уве, 
при зна: „Ни ка да не ка жем оно о че му за и ста раз ми шљам, ни ка да оно што 
за и ста ми слим, већ се увек при ле пим за оног с ким раз го ва рам, пра вим се 
као да ме за ни ма то што го во ри, осим кад пи јем, та да по оби ча ју одем пре
да ле ко на дру гу стра ну…

Ми ли не 
од ти ши не
Одем та ко не кад у 

при ро ду да се опу
стим, да се од мо

рим и да се ре ге не ри шем. 
Во лим тај до жи вљај ка да 
на кон не ког вре ме на поч нем да при ме ћу јем тре
пе ре ње соп стве ног би ћа. Ни је ми ла ко то да у пу
ној ме ри до жи вим ка да сам у буч ним про сто ри ма 
сва ко днев ног жи во та. Мо рам до бро да се уми рим 
и скон цен три шем. У при ро ди је то не ка ко лак ше. 
За то ми бу де баш кри во ка да се на сред не ког из
ле ти шта у шу ми пар ки ра не ки из да нак мо дер не ци
ви ли за ци је ко ји има сна жну му зич ку ли ни ју у свом 
ауто мо би лу. При том, ста ло му је ваљ да  и да по
ја сни ко ји то му зич ки пра вац тре ба да се слу ша у 
при ро ди. Да ма ло еду ку је ко со ве и сла ву је ко ји ве
ко ви ма јед но те исто пе ва ју и ре чи не ме ња ју. „На
дах њу ју ће“ ре чи тих пе са ма не ћу ни да спо ми њем. 
Углав ном, че сто се из ле ти шта у при ро ди пре тво ре 
у све оно од че га по бег не мо из гра да. Све жи ну ми
ри са шу ме и пољ ског цве ћа за ме ни ми рис ро шти
ља, а у уши ма је чи мо дер на му зи ка, ако је му зи
ком уоп ште сме мо на зва ти. Као да ни је до ста те 
бу ке ко јом смо на пад ну ти са свих стра на то ли ко 
да не чу је мо соп стве не ми сли. Соп стве не ми сли? 
Ма, ко ме је још до њих ста ло? Си гур но не ве ли ким 
кор по ра ци ја ма чи је про из во де тре ба бе со муч но 
да кон зу ми ра мо.  Ти нам на ши мо дер ни бо го ви на 
све мо гу ће на чи не ша љу су ге сти је ка ко да жи ви
мо, шта да је де мо, чи ме да се ма же мо и ка ко да се 
по на ша мо ка ко би смо жи ве ли са вр ше ним жи во том 
 жи во том ку по ви не, кон зу ми ра ња, тро ше ња и пре
те ри ва ња сва ке вр сте. Миц по миц, из да на у дан, 
из го ди не у го ди ну, из ве ка у век, на ла га ној ва три 
се ку ва мо и учи мо да је баш та ко ис прав но. На ши 
мо жда ни та ла си над гла са ни су буч ним звуч ним та
ла си ма ко је еми ту ју фри жи де ри, те ле ви зо ри, ми
кро та ла сне рер не, за мр зи ва чи, ком пју те ри, ра дио 
при јем ни ци, елек трич ни распр ши ва чи „при род них“ 
ми ри са, пум пе за ки се о ник у аква ри ју му, „ште дљи
ве“ си ја ли це, кли ме или гре ја ли це... не ки су гла сни
је, а не ки ма ње чуј ни, али сва ка ко зу је. Све нам то 
вр ло бр зо по ста не „при род но“ и на све се на вик не
мо у свом уму. А у ду ши? Ко још о то ме раз ми шља? 
И уоста лом, ко још уоп ште и раз ми шља сво јом гла
вом? Од свих тих та ла са ко ји ма смо за пљу сну ти са 
свих стра на, ма ло је сло бод ног про сто ра за на ше 
мо жда не и ср ча не та ла се. Ти на ши при род ни им
пул си, ако их са ми не ја ча мо и не чу ва мо, ла ко се 
пре о бли ку ју и тран сфор ми шу у об ли ке ових број но 
над моћ них, на ме тљи вих и сна жних ве штач ких та
ла са ња. А ка ко да их ја ча мо ка да их од ових на ме
тљи ва ца ви ше ни не рас по зна је мо? При ро да има 
му стру за то. При ро да нас ја ко бр зо вра ти се би 
са ми ма и све му оно ме што нам је да то ро ђе њем. 
До вољ но је да ма ло ослу шне мо при род не зву ке, па 
да се ср це ис пу ни ми ли ном. Као и у гра ду, ни у при
ро ди ти ши на ни ка да ни је ап со лут на, али је у при ро
ди она сат ка на од ми ло звуч не пе сме пти ца. Уме сто 
зу ја ња елек трич них уре ђа ја, чу је се зу ја ње пче ла 
и ра зних бу би ца где сва ка ра ди свој уз ви ше ни по
сао очу ва ња при род ног по рет ка, по др жа ва ју ћи та
ко све ко ли ки жи вот на овој пла не ти. Шум ве тра је 
са вр ше на ме ло ди ја у ко јој сва ки ли стић и гран чи ца 
пе ва ју сво ју де о ни цу у хо ру. Од тре пе ре ња свих тих 
де та ља у при ро ди, ра до сно тре пе ри и чо ве ко во би
ће. Та ко и ја ра до сно тре пе рим и схва там, да сам и 
ја мо жда не ка да пу шта ла му зи ку гла сно та мо где за 
то ни је би ла при го да... и ра ду јем се што ће и дру ги 
баш као и ја, јед но га да на уви де ти ко ли ко је са вр
ше на при ро да.     
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Те шки ме тал
Р о ман Бран ка Ан ђи ћа под на зи вом 

„Те шки ме тал” је ше сто про зно де
ло овог на шег по зна тог пи сца и 

пре во ди о ца, ко ји ви ше од две де це ни је 
жи ви у Бу е нос Ај ре су. Ро ман се ба ви ми
сте ри о зним де ша ва њи ма у јед ној ка сар
ни у Ма ри бо ру по чет ком 1980те, као и 
не ким де ша ва њи ма ве за ним за ра то ве 
ко ји су усле ди ли де се так го ди на ка сни је, 
а у ства ри је пред чи та о цем јед на ду бин
ска ли те рар на ана ли за не ких од кључ
них ко та ис те клог вре ме на др жа ве ко ја 
се зва ла СФР Ју го сла ви ја. 

О овој књи зи је њен уред ник Не над 
Ша по ња на пи сао: „Ка ко јим ру кав ци ма 
се ра чва мит и ка ква је суд би на ло гич ки 
бе сми сле не фра зе „И по сле Ти та – Ти
то!” по ка зу је мо за ич ка при ча но вог ро ма
на Бран ка Ан ђи ћа „Те шки ме тал”, чи ји се 
лук де ша ва ња спу шта са вр ха ју го сло
вен ске уто пи је из 1980е, ка да су глав не 
ве сти би ле ве сти „Кон зи ли ју ма” и оп ште
при хва ће на не ве ро ват ност мо гућ но сти 
да во ђа умре, ка мрач ној ат мос фе ри де
ве де се тих, у ко ји ма су ве сти рат не. Пра
те ћи ствар ност ко ја се одав но ис то пи ла 
и исто ри ју ко ја упор но учи да нас ни шта 
не мо же на у чи ти, Ан ђић пред чи та о ца из
но си де ша ва ња ве за на за пе ри од из ме ђу 

два про ле ћа, 1980. 
и 1992, а су штин
ски све до чи о ма
лом жи вот ном ре
ги стру не ко ли ци не 
сво јих ју на ка пред 
чи јим очи ма се ју го
сло вен ска уто пи ја 
сво је вре ме но по
ка зи ва ла баш као 
уто пи ја, а за тим и 
не ста ла. По сту ла ти 
те уто пи је су нај
ви дљи ви ји усред 
то тал ног ре а ли зма 

ЈНА, у ко јој, у вре ме бо ле сти мар ша ла 
Ти та, бо ра ви Ан ђи ћев глав ни ју нак. Пред 
њим, ко ји је не у мо љи вом ло ги ком си сте
ма ба чен у то окру же ње, от кри ва ју се 
на о ко не ви дљи ве ин три ге у ма ри бор ској 
ка сар ни, по пут раз ли чи тих зло у по тре ба 
од стра не ста ре ши на, са мо у би ства вој
ни ка или при кри ва ња не стан ка оруж ја.”

Бран ко Ан ђић је ро ђен 1952. у Бе
о гра ду. Ди пло ми рао на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду, Од сек за оп шту 
књи жев ност с те о ри јом  и за вр шио пост
ди плом ске сту ди је те о ри је књи жев но сти. 
Ра дио као но ви нар, пре во ди лац, пи сац. 
Био уред ник и су о сни вач књи жев ног ча
со пи са „Пи смо ”, и уред ник „Књи жев них 
но ви на”. 
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Осво ји те књи гу!
Из да вач ка ку ћа „Аго ра” до де љу

је две књи ге Бран ка Ан ђи ћа „Те
шки ме тал” за два чи та о ца ко ји се 
у по не де љак (4. јул) од 11 до 11.10 
ча со ва пр ви ја ве на те ле фон ре
дак ци је 021/4806821.

ЉубишаРајићприметио,„КнутХамсун,
читанкаонекаврстанордијскеегзотике“.
l Где све про на ла зи те ин спи ра ци ју 

бо ра ве ћи у Нор ве шкој?
- Ова књига је највише испирисана

мојим боравком у кућиФридеХансен у
СтавангерупрошлоглетаизимусуКул-
турном центруУСФВерфтет у Бергену.
Постојање те куће је једанодначинана
који Норвешка брине о свом културном
наслеђу, адруги је,када јеолитератури
реч,формирањеагенцијеНОРЛАкојапо-
маже објављивање превода норвешких
писаца у иностранству. Они по правилу
неподржавајуиностранеауторе, алика-
дасувиделимојконцептдоделилисуми

литерарни грант за публиковање књиге.
Такође, захваљујући Норли се у Србији
издајунорвешкиписцикаоштосуХам-
сун,ЕрлендЛу,Кнаусгоридр.
l Ве зе с нор ве шком кул ту ром 

на ста вља те и у Ср би ји...
-Да,мој супруг, који јеиначевизуелни

уметники често учествује у пројектима у
Норвешкој, и ја одржавамо везе с норве-
шкомкултуромиуСрбији.Срединомјунау
МузејусавременеуметностиуНовомСаду,
презентацијујеимаонорвешкикустосГеир
Харалдсет,којегсмоупозналиуСтаванге-
ру, а сњим сам за сајтАмбасаде урадила
иинтервјуосавременојкустоскојпракси.

Сне жа на Ми ла но вић

Н ајновијакњигановосадскеспи-
сатељице Љиљане Малетин
Војводић „Норвешка од Бјерн-
сона до Кнаусгора”, настала је
изугланекога ко је већчетири

године присутан у резиденцијалним центри-
ма записцеуСтавангеру,БергенуиОлвику
и прича о норвешко-српском повезивању, о
слициНорвешкеусрпскојкултури.Упитању
јеантологијапасажаделанорвешкихписаца
којисунасрпскомјезику(иранијесрпско-хр-
ватском)објављенинанашемлитерарномтр-
жиштупочеводXIXвекадо2016.године.Из-
бортекстовадатираодпрвогпреводаБјернсо-
новогделаснорвешкогнасрпскијезикпадо
почетка 2016. године, завршно с пасажомиз
другогтомаКнаусгорове„Мојеборбе”.
l Пр ви део овог про јек та об ја вљен 

је још 2013. као ан то ло ги ја нор ве шке 
књи жев но сти под на зи вом „Нор ве шка 
при ча”.
-Ово је сада другачији избор, књига није

илустрована фотографијама у боји, избор је
обогаћенновимписцимаипасажимаизњи-
хових дела и уводни текстови су другачији.
Ууводујетексткојијезаправомојдоживљај
Норвешке,формиран на основуИсидориних
„Писама изНорвешке”, дела норвешких пи-
саца и мојих боравака у Норвешкој. Ту по-
мињем норвешке писце, визуелне уметнике,
културу живљења, језик, природу, људе, то
језаправоуводниесејоНорвешкој,какојеја
видим.ДругимојтекстјепричаоНорвешкој
инорвешкимписцимаизаспектаимагологије
(деокомпаративнекњижевностикојисебави

сликомдругихкултураизпозицијевластите).
У том делу анализирам стереотипе, клишее
иопштаместаувезисадоживљајемНорве-
шке.Трећитекстјестручаниуказујенапре-
воде норвешких писаца - од првог дела које
јекоднаспреведеноикојесеидаљечувау
БиблиотециМатицесрпске(романБјернстер-
на Бјернсона „Рибарка” из 1876. године) па
доданас,додругогтома„Мојеборбе”Карла
Увеа Кнаусгора. Потом следе пасажи из де-
ланорвешкихписацаобјављенихкоднас:од
лирскихпесамапрекоприповедакаиромана
доесеја.
l Ко ји су то сте ре о ти пи, кли шеи и 

оп шта ме ста ко је има мо у ве зи са Нор ве
шком, а ко је смо сте кли кроз ли те ра ту ру?
-Узначајномделунашелитерарнетради-

ције рецепција Норвешке, те веома често и
идентификација норвешке књижевности са
земљом,људима и друштвом и даље се иш-
читаваилирепродукујеуконтекстутзв.„по-
зитивне стереотипије и романтичне идеје о
протестантском народу Севера” који упркос
неповољним природним околностима поста-
јенапреднакултурнаиекономсказемља;„као
идеализовани образац сусрета са Севером,
који је најчешће заснован на опозицији Се-
вер-Југ, или аполонијско-дионизијска култу-
ра”. „ПисмаизНорвешке”ИсидореСекулић
идоживљајНорвешкекао земљефјордоваи
Хипербореје, у знатној су мери утицали на
рецепцију норвешке књижевности у Србији.
Мада је сликаНорвешке доживела промене,
доживљај неуобичајеног и необичног није
сеизгубиојошодвременакадаје,какојето

ЉИ ЉА НА МА ЛЕ ТИН ВОЈ ВО ДИЋ, 
СПИ СА ТЕ ЉИ ЦА ДЕ ЛА 

„НОР ВЕ ШКА ОД БЈЕРН СО НА 
ДО КНА УС ГО РА”

Разоткривање
норвешке
егзотике Ставангер


