
сво је при че око не ко ли ко те мат ских чво ри шта. По тра га за се ман тич ким 
ис хо ди шти ма је сте оно што чи та о ца уз бу ђу је, те је сто га по не кад бо ље 
по и гра ти се по вла шће ним ме сти ма у теск ту не го по ну ди ти отво ре но 
ре ше ње и од ма ћи се од жан ров ских ока ме ње но сти кроз ре кон тек сту а
ли за ци ју. Те мат ски и жан ров ски при вла чан, овај текст ну ди не ку вр сту 
ау то ра зре ше ња у ми сли да се рав но те жа ус по ста вља ис кљу чи во кроз са
мо спо зна ју. У та квом за кључ ку мо же мо на и ћи на вр сту на де ко ју Ро го
вић оста вља у мр ви ца ма, да се као чи та о ци и ту ма чи за њу оти ма мо у 
на ди да ће ау тор на ста ви ти да се ба ви овим те ма ма и у на ред ним спи са
тељ ским по ду хва ти ма. 

Со фи ја ВИ ЂИ КАНТ

ЖИ ВОТ НИ ЈЕ МА ТЕ МА ТИЧ КА ВЕ ЛИ ЧИ НА

Карл Уве Кна ус гор, Мо ја бор ба, том II, Bo o ka, Бе о град 2016

Не где око 2007. го ди не, Нор ве жа нин Карл Уве Кна ус гор, ау тор не
ко ли ко књи га, та да де ли мич но по знат у сво јој зе мљи, епи фа нич но за кљу
чу је да се за си тио фик ци је. У крат ком ра спо ну из ме ђу 2009. и 2011. го
ди не штам па но је шест то мо ва ње го вог ау то би о граф ског еп ског ро ма на 
Мо ја бор ба, ду гач ког го во ра о ин тим но сти сва ко днев ни це из ме ђу им пе
ра ти ва жи во та и не из бе жно сти смр ти, књи жев ног по ду хва та ко ји уки да 
мно ге стан дар де пи са ња. Прет по ста вља ју ћи ко ли ку жр тву под но си, 
зна ју ћи да у ову књи гу ула же је ди но што је прак тич но нео ту ђи во – се
ћа ње и да то те ку ин тим но сти, пи сац ула зи у про стор у ком се гра ни це 
из ме ђу књи жев но сти и ствар но сти за ма гљу ју. 

Пр ви том ро ма на (штам пан про шле го ди не код истог из да ва ча), 
ко ји је ујед но и сво је вр стан опи сни трак тат о смр ти, за вр ша ва се ау то пор
тре том са мр твим те лом. Кна ус гор се вра ћа у се ћа ње и оп се жно опи су
је да не ко ји су усле ди ли по смр ти ње го вог оца. Де таљ но илу сту ру је 
сре ђи ва ње уну тра шњег про сто ра ку ће у ко јој је ње гов отац умро. На из
глед три ви јал ни де та љи, као и ина че код Кна ус го ра, за пра во се та ло же 
и за јед нич ки но се сна жну сим бо лич ку струк ту ру. Чи сте ћи не у ред ни фи
зич ки про стор, на ра тор се у исто вре ме мен тал но про чи шћа ва, че шља
ју ћи се ћа ња, осе ћа ња и ми сли. Из те гоб не утро бе ку ће ко ја пре ти да га 
ис то пи, по пут мо дер не би блиј ске не ма ни, на ра тор из ла зи по но во ро ђен. 
По след ња сли ка ко ју ви ди мо је у мр твач ни ци. Огле да ју ћи се у те лу мр твог 
оца, Кна ус гор пе ча ти ра крај јед ног од но са, јед ног те шког жи вот ног по
гла вља обе ле же ног ти хим при ти сци ма, по ти сну тим су ко би ма и на мет
ну тим осе ћа ји ма кри ви це. 
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Пр ви при зор ко ји нас до че ку је у дру гом то му ове ве ли чан стве не 
ау то би о граф ске епо пе је по све је дру га чи ји. На ра тор за др жа ва ста ло же
ни, ди рект ни, ис по вед ни тон. Док је увод ни сег мент пр вог то ма био 
брит ка есе ји стич ка ег зе ге за смр ти у са вре ме ном до бу, по че так дру гог 
де ла је знат но ин тим ни ји, алу ди ра на днев нич ки фор мат и на ја вљу је 
мек шу, до ми нант ну лир ску те му – му шка рацпи сац у љу ба ви. У за гла
вљу је на ве ден та чан да тум и го ди на у ко ји ма се до га ђа ји ко ји сле де 
од ви ја ју. Уда љен већ де сет го ди на од смр ти оца, и сам отац тро је де це, 
са да има дру ге пре о ку па ци је. Пр вих не ко ли ко де се ти на стра ни ца при
ка зу је не жноко мич не при зо ре пи сца на од мо ру са по ро ди цом. Ма да „не 
раз у ме сми сао од мо ра”, Кна ус го ра, ви ше при ну ђе ног не го за до вољ ног, 
пра ти мо у лет њој аван ту ри по Швед ској. Као и у прет ход ном то му, за да
ти вре мен ски оквир из ко га Кна ус гор при по ве да је 2008. го ди на. Оже њен 
је Лин дом, пе сни ки њом. У том тре нут ку већ пет го ди на жи ви у Швед
ској. Ова кав про лог, као и у пр вом то му, слу жи као тем по рал ни оквир 
у ко ји се то ком од ви ја ња тек ста гро зни ча во сме шта трип тих: сли ка соп
ства, сли ка то та ли те та жи во та и сли ка пи са ња. Вр ло бр зо али не на гло, 
од па сто рал них днев нич ких при зо ра ау тор нас по ме ра у по ље бор бе. 
Уви ђа мо да се та бор ба во ди на нај ма ње два фрон та: на фрон ту те жње 
да се љу бав за шти ти од уну тра шњег ра за ра ња, да се уса гла си са чвр стим 
кон цеп том парт нер ства и ду бо ког уза јам ног по што ва ња ли ше ног не по
треб них емо тив них екс це са и на фрон ту ар ми ра ног, не за у ста вљи вог 
по ри ва за пи са њем. Док је за овај пр ви фронт по треб на сна га со ци ја ли
за ци је и ком про ми са, на овом дру гом по љу по треб но је све тач ко од ри
ца ње од свих спо ља шњих ути ца ја. Због то га Кна су гор оп се сив но тра жи 
кан це ла ри ју ко ју пре тва ра у ке ли ју, изо ло ва ну избу, про стор оса ме, про
стор ко ји мо же да пре кр сти и ин тер на ли зу је. Це ло куп ни текст дру гог 
то ма за сни ва се на ди на мич ном уну тра шњем су ко бу ова два по ла жи вље
ња. У ра фо ви ма из ме ђу де ша ва се кон тем пла ци ја. За ди вљу ју ће је ко ли
ко ла ко и не спу та но, а опет ди вље и си ро во, као да се пи са ње де ша ва у 
тре нут ку док чи та мо, на ра тор пре ла зи са јед ног до га ђа ја на дру ги, из 
јед не при по вед не си ту а ци је у ми са о не ме ан дре, из го ди не у го ди ну. Иа ко 
је, за раз ли ку од не пред ви ди вих до га ђа ја у сва ко днев ном жи во ту, књи
жев ни текст по треб но уре ди ти пре ма од ре ђе ним за ко ни то сти ма, на ра тор 
нас кроз ње га во ди спон та но, за ме њу ју ћи је дан вре мен ски блок дру гим. 
Струк ту ра тек ста је пи ра ми дал на. Кре ће од јед не тач ке у са да шњо сти 
и по ла ко се гра на пре ма те ме љу, ка ко би нам по ка зао где је све по че ло. 

На фрон ту љу ба ви Кна ус гор во ди не у мор ну бит ку да ис кон струи
ше ра ци о на лан љу бав ни од нос са Лин дом, сво јом дру гом су пру гом. У 
пр вој фа зи, ту су са мо њих дво је у ро ман тич ном за но су. За тим, ту је 
за че так њи хо вог за јед нич ког жи во та, ко ји је у ви ше на вра та озбиљ но 
кон флик тан и на по слет ку, ка да већ по ста ју ро ди те љи, њи хов се од нос 
из но ва ре фор ми ше. Пра те ћи ове фа зе, иден ти тет на ра то ра про ла зи кроз 
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кри зе. Пи шу ћи са ау то би о граф ске дис тан це, Кна ус гор де кон стру и ше 
на мет ну те на ра ти ве: му шка рац ко ји гу ра ко ли ца је фе ми ни зи ран, му шка
рац ко ји пла че је слаб, му шка рац ко ји је за љу бљен је ро ман ти чан. Он 
ра за ра окви ре у ко ји ма се ова кви мо де ли про из во де и при ка зу је их као 
пот пу но ло гич не об ли ке по на ша ња, на не ки на чин кри тич ки по сма тра
ју ћи ко шу љи це од ба че них ма ску ли них иден ти те та ин ду ко ва них па три
ја р хал ним ра по ре дом ро ди тељ ских ак тив но сти. 

Ње гов од нос са Лин дом је ре зул тат кон стант ног на по ра да се раз
ли ке у тем пе ра мен ти ма пре ва зи ђу и, као и у дру гим при ме ри ма у књи зи, 
ова ква при по вед на ди на ми ка по дра жа ва ва лид но и ре ал но жи вот но ис
ку ство. Оно што не до ста је, ме ђу тим, је зна чај ни ји увид у Лин дин уну
тра шњи жи вот из о ста вљен сва ка ко и због агре сив ног ау то би о граф ског 
пред зна ка де ла. Ком плек сност ње не лич но сти се из гу би ла у по сре до ва њу 
ко је вр ши Кна ус гор као на ра тор. Осим што је то уни вер зал ни жа нр ов ски 
не до ста так, ов де се ра ди и о нео до љи вој по тре би на ра то ра да не пре ста но 
ис пи су је се бе. Схва тив ши ко ли ко је та по тре ба ком плек сна и им по тент
на, ау тор са мог се бе на ра зним ме сти ма про жи ма кроз по тен ци јал не и 
ствар не по гле де дру гих. 

Због то га је не рет ко на том по љу про та го ни ста ње гов при ја тељ Ге јр, 
дру ги ва жан лик у овој књи зи, и дру ги кон тра пункт у од но су на Кна ус
го ра. Од нос из ме ђу њих дво ји це је сли чан од но су Ме фи ста и Фа у ста, 
до ду ше ли шен ви со ко пар них сим бо лич ких вред но сти, од нос при зе мљен 
и фик си ран у на сто ја њи ма да се жи вот не пре ста но пу ни сми слом. Тек 
при кра ју књи ге, у јед ном ду гач ком раз го во ру, у јед ној од не ко ли ко озбиљ
них ди ја ло шких де о ни ца књи ге, Ге јр из ла же ду га чак ре фе рат о Кна ус
го ро вој лич но сти, упо тре бља ва ју ћи вр ло ин вен тив не син таг ме, по пут 
„књи го во ђа сре ће”. На ова квим ме сти ма у ро ма ну нај бо ље се огле да 
ве шти на пи сца. Пре пу шта ју ћи управ ни го вор о се би дру го ме, он сна жно 
под вла чи цео моћ ни апа рат са мо ре флек си је ко ји је до та да био сме штен 
из ме ђу ре до ва. 

Та мо где ни је оп сед нут пи са њем или ду бо ко по ме рен ме ђу људ ским 
од но си ма, Кна ус гор је де таљ ни сли кар при ро де, са ја сно из ра же ним 
ро ман ти чар ским Wel tan sha u ungом. Кон стабл је ње гов глав ни из вор 
ин спи ра ци је. Ро ман ти чар ски до жи вљај при ро де је тех нич ки пра вил но 
пре нет у је зик ре а ли стич ног при по ве да ња, обо га ћен је згро ви том и ин
тен зив ном упо тре бом ек фра стич ких при по вед них обра за ца. Чо век из
о ста је из тих ду гач ких ек фра за. Та ква кон цеп ци ја је у ја ком кон тра сту са 
по е ти ком сва ко днев ни це – али то ни је слу чај но. Не пре ста но ства ра ње 
ди на мич ног при по вед ног од но са из ме ђу сна ге при ро де ко ја се ра ђа и 
жи ви не за ви сно од три ви јал них лич них људ ских дра ма и сва ко днев ни це 
ко ју при по ве дач при ка зу је ми кро ре а ли стич ки од раз је тен зи је из ме ђу 
жи во та ко ји се кон стан то осми шља ва и вред ну је и жи во та ко ји се во ди по 
инер ци ји. Упра во тен зи је за сно ва не на тим меха ни зми ма кон тра сти ра ња 
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чи не ужи ва ње у чи та њу овог ро ма на пу но крв ним, јер ко нач но има мо је
дан књи жев ни са др жај, ду бо ко ли чан и ин тер и о ри зо ван, али фор му ли
сан та ко да сва ко мо же да на ђе ме сто за огле да ње. 

На ра тор рет ко при ка зу је дру штве но ста ње и рас пра вља о ње му. 
На не ко ли ко ме ста у књи зи упо тре бље на је ин те ре сант на има го ло шка 
ком па ра ци ја Швед ске и Нор ве шке, по не где се опи су је нор ве шки ру сти
кал ни па три о ти зам на спрам швед ске ли бе рал не по ли ти ке. Со ци о ло шка 
сли ка скан ди нав ске иде о ло ги је ко ју га ји мо на бал кан ски на чин на не
ко ли ко ме ста у овом ро ма ну по ка зу је пу ко ти не. Ис под по вр ши на на ших 
за блу да за сно ва них на еко ном ским сте ре о ти пи за ци ја ма кри ју на ту ра
ли стич ки по да ци упи са ни у ствар не жи во те по је ди на ца. Че шће од дру
штве них фе но ме на, Кна ус гор пре пли ће есе ји стич ке им пр о ви за ци је и 
при по вед не со ли ло кви је, ис пи па ва ју ћи од ре ђе не аспек те и фор ме жи
во та ег зи стен ци ја ли стич ким ме то да ма.

Су ви ше че сто ова књи га је обе ле жа ва на као књи жев на сен за ци ја. 
На жа лост, ова ква мар ке тин шка кон струк ци ја мо же са мо да на шко ди ње
ним ли те рар ним вред но сти ма. Сен за ци о нал ност у про дај ној стра те ги ји 
оја ча ва ју на ја вље не шо кант не ау то би о граф ске ис по све сти и ње не ван
ли те рар не по сле ди це. С дру ге стра не, они ко ји чи та ју књи гу у пре во ду, 
по пут стра стве них љу би те ља са вре ме них ТВ се ри ја, жељ но иш че ку ју 
на став ке и он да их, ве ро ват но, ха ла пљи во чи та ју. Ипак, ме ру учин ко ви
то сти оно га што се са свим нео д ре ђе но опи су је као ствар но и оно га што 
се по не кад нео пре зно ква ли фи ку је као фик тив но ни је по треб но из во ди ти 
у ко нач ном сво ђе њу ра чу на о овој књи зи. Ин те ре сант ни је би би ло ис пи
та ти, ако је то мо гу ће, про це се ре цеп ци је ове књи ге и ње не до ме те у исто
ри ји, со ци о ло ги ји и иде о ло ги ји ро ма на или ду жих про зних жа нр о ва. 

Мар ко БО ГУ НО ВИЋ




