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АУ ТО ПОР ТРЕТ С ЛЕ ШОМ
(Карл Уве Кна ус гор: Мо ја бор ба. Том 1, пре вео са нор ве шког Ра дош Ко со вић, 

Bo o ka, Бе о град, 2015)

Ка ко по сма тра ти са вре ме ну свет ску про зу у вре ме ка да чи та о ци исто вре ме но чи-
та ју, на при мер, збир ку Can’t and Won’t Ли ди је Деј вис у ко јој до бар део при ча не пре-
ла зи јед ну или две стра ни це, те ро ман Мо ја бор ба Кар ла Увеа Кна ус го ра ко ји у сво јих 
шест то мо ва пре ма шу је три и по хи ља де стра ни ца? Да ли је мо гу ће на ћи не ке па ра ле ле 
и из ве сти за кључ ке о вла да ју ћим тен ден ци ја ма на два та ко ди ја ме трал но су прот на 
узор ка? Јер, ако пр ви те жи на ра ти ву од све га не ко ли ко ре че ни ца, а дру ги во лу ми но-
зно сти Пру ста, ја сно је да се они мо ра ју по ста ви ти на два су прот на кра ја да на шње 
про зе, ба рем ка да је реч о оби му. Ипак, ни су рет ки чи та о ци ко ји ће оба ау то ра ис тра-
жи ва ти јед на ко уз бу ђе но и те мељ но, не за до во ља ва ју ћи се јед ним чи та њем, и ко ји 
при из бо ру фа во ри та не ће по се за ти за ар гу мен том ду жи не, већ ква ли те та. 

Кад је реч о Кна ус го ру, већ не ко ли ко го ди на је ја сно да је у пи та њу спе ци фич на по ја-
ва но во ве ков не књи жев но сти, при сут на на два де се так је зи ка и на шим чи та о ци ма до 
са да до ступ на са мо у ори ги нал ним но р ве шким из да њи ма и ен гле ском пре во ду пр ва 
че ти ри то ма, те не бро је ним ин тер вју и ма, при ка зи ма, есе ји ма и кри ти ка ма на ин тер-
не ту. Од ове го ди не, у пре во ду Ра до ша Ко со ви ћа, Кна ус гор је при су тан и код нас.

Као пр во пи та ње ко је се на ме ће, сем, на рав но, ма сив но сти књи га, је сте жа нр. Ско-
ро јед на ке до зе ау то би о гра фи је, ме мо а ра, и про зе, фик ци је, кон стант но се про жи ма ју 
и ства ра ју не са мо не што из ме ђу те две ка те го ри је, већ и не што ви ше од њих по је ди-
нач но. Пра те ћи кри ти ку, а и пр ви ути сак чи та ња, ја сно је да су ми шље ња по де ље на: 
Мо ја бор ба мо гла би би ти и јед но и дру го, и оба, и ни јед но. Да, про та го ни ста-на ра тор 
зо ве се Карл Уве Кна ус гор, и он је пи сац, а чла но ви ње го ве по ро ди це у ро ма ну но се 
име на чла но ва ње го ве пра ве по ро ди це и ба ве се истим или слич ним по сло ви ма, жи ве 
на истим или слич ним ме сти ма, и та ко да ље. Ова књи га би вр ло ла ко мо гла да бу де 
ме мо ар у пот пу но сти, да ни је јед не бит не чи ње ни це: она је за ми шље на и из не се на као 
ро ман, тј. бил дун гсро ман, од но сно, још пре ци зни је, Künstle rr o man. Кна ус гор не пи ше 
да би опи сао свој жи вот, већ да би га раз у мео и ана ли зи рао, па се, раз о ча ран до ме ти-
ма фик ци је, од лу чу је за нај ши ри мо гу ћи оквир, ме мо ар ски, ко ји по том до пу ња ва из-
ма шта ним. Пра те ћи на ра то ло ги ју као би ло ко ји дру ги пи сац чи ји на ра тив не ма ни ка квих 
до дир них та ча ка са лич ним све том, Кна ус гор ис пи су је ро ман – сна жно по ста вљен на 
те ме љи ма би о граф ског, али и да ље ро ман. И то је не што што чи та о ци од мах тре ба се-
би да раз ја сне: те шко је да нас раз дво ји ти лич ност пи сца и пер со ну ко ја се ја вља у ње-
го вом/ње ном де лу као цен трал на. Зна ју ћи ко су, шта ра де, са ки ме су по ве за ни и ка кви 
су им по гле ди на књи жев ност, по ли ти ку, дру штво, исто ри ју, спорт, му зи ку или по пу-
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лар ну кул ту ру, ла ко је пре по зна ти тра го ве јав не по ја ве пи сца и оно га што се чи та. 
Ов де је и нај ве ћа пред ност пре во да стра них ау то ра: чи та о ци са ових про сто ра не зна-
ју мно го, или ни шта, о Кна ус го ру, ко је је про бле ме имао пре, то ком и на кон пи са ња и 
пу бли ка ци је. Он се за то не чи та као јав на лич ност и ње го во де ло за нас ни је пре оп те-
ре ће но бре ме ном ванк њи жев них и ме диј ских спе ку ла ци ја. (Уз гред, ла ко је на ин тер-
не ту про на ћи по дат ке о им пли ка ци ја ма ових ро ма на, њи хо вој ре цеп ци ји и ре ак ци ја ма 
по ро ди це, те се не рет ко по ми њу кон тро вер зе, сва ђе, дис тан ци ра ња, суд ске ту жбе, па 
чак и де пре си ја пи шче ве дру ге су пру ге.) Уз то, ме ан дри и ди гре си је ро ма на ко је се 
про те жу од не ко ли ко па са жа до ви ше де се ти на стра ни ца, во де при чу на пред по ве зу-
ју ћи про шлост са са да шњим тре нут ком. И упра во због ових ру ка ва ца ро ман по ста је 
уни вер зал ни ји и бли жи ши рој пу бли ци ко ја у јед ном тре нут ку пре ста је да раз ми шља 
да ли је реч о „пра вом“ Кна ус го ру или не, јер од го вор на пи та ње да ли је ро ман пот пу-
но ау то би о граф ски по ста је не би тан: он се чи та као фик ци ја и та ко би тре ба ло да бу де.

Глав ни ју нак и ње го ва те ма на гла ше ни су већ две ма ре чи ма на сло ва, а иза те бор-
бе се за пра во кри је про цес пи са ња и, исто вре ме но, про цес жи вље ња. Фи гу ра ко ја је 
на шој пу бли ци на кон Ки ша и Ал ба ха ри ја пот пу но бли ска и ов де је по кре тач: пи сац 
ко ји пи ше о оцу. Ме ђу тим, у то ме не успе ва и он да кре ће да ле чи не у спех ау то мат ским 
пи са њем о се би, сво јим тај на ма, ин ти ма ма, раз ми шља њи ма и ста во ви ма. Сто га се 
ро ман не фо ку си ра на рад њу у кла сич ном сми слу – исти на је да ју на ци не што ра де, 
не ку да иду и не што по сти жу у мно гим епи зо да ма, али бит ни ји по ло жај за у зи ма ју 
про цес од ра ста ња и фо р ми ра ња ми шље ња о све ту, као и, мо жда и нај при мет ни је, 
од нос са оцем. Сам на ра тив отва ра (и ка сни је про жи ма) есе ји стич ки ма нир ко ји ево-
ци ра ка нон ске про у ча ва о це те ме смр ти (Бен ја мин, Бо дри јар, Ба тај, То ма, Ту генд хат, 
Та у рек, Мо рен и др.), али се ме ђу њи ма нај о чи глед ни је мо же из дво ји ти Мон тењ ста вом 
из огле да „Да фи ло зо фи ра ти зна чи на ви ка ва ти се на смрт“ – „Онај ко би учио љу де да 
уми ру, на у чио би их ка ко да жи ве.“ Кна ус гор пр вен стве но го во ри о оцу, о ње го вом 
жи во ту то ком пи шче вог од ра ста ња (пр ви део ро ма на) и смр ти (дру ги део)1 на кон го-
ди на са мо де струк тив ног ал ко хо ли зма. За јед но са бра том, пи сац сти же у ку ћу у ко јој 
је отац жи вео са сво јом мај ком и умро, те је рас кр чу ју и чи сте. У том по слу, про чи шћу-
ју ћи по ро дич ну и про шлост са мог оца, от кри ва ју мно го и о се би – док је мла ђи брат, 
пи сац у иш че ки ва њу пр вог ро ма на, стал но из ме ђу су за и са кри ва ња емо ци ја, ста ри ји 
Ин гве је ра ци о на лан, хла дан и дис тан ци ран од оца. Ме ђу тим, ма ко ли ко то би ло тач-
но, чи ње ни ца да је отац у њи хо вом де тињ ству био груб, строг и не ми ло ср дан је сте 
не по ре ци ва, те не чу ди што га се си но ви, у сво јим од ра слим го ди на, и да ље пла ше и 
за зи ру ка да им се учи ни да су га чу ли на сте пе ни шту. У опи су оца се та ко ђе мо же ви-
де ти и про бле ма ти чан став пи сца пре ма ње му, али и пре ма (не)објек тив но сти уоп ште. 
Мно го је при ме ра оче ве гру бо сти и стро го ће – од за бра на из ла ска, пре ко ре ва ња, 
вер бал них увре да и ло шег оп хо ђе ња чак и у нај ра ни јем де тињ ству си но ва – но, то 
ни су је ди ни еле мен ти ње го ве ка рак те ри за ци је. За пра во, при ме ри ма оче вих рет ких, 

1 Пре во ди Мо је бор бе на ен гле ски је зик но се под на сло ве A De ath in the Fa mily, A Man in Lo ve, Boyhood 
Island и Dan cing in the Dark, те је већ на осно ву њих ла ко прет по ста ви ти до ми нан тан те мат ско-мо-
тив ски оквир де ла, што је по себ но слу чај код пр вог то ма. Из о ста вља ју ћи под на слов, Bo o ka на 
ин три ган тан на чин ну ди чи та о ци ма еле мент из не на ђе ња, бар до по ло ви не ро ма на.
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али ис кре них емо ци ја, пи сац не тра жи са жа ље ње за мр тва ца, већ да је раз ло ге кон флик-
та ко ји се у ње му од и гра ва – си мул та но же ли и жа ли смрт оца („А ја, ко је та та био за ме не? 
Не ко чи ју сам смрт же лео. И че му са да све те су зе?“). Са овим у ве зи се мо же по ме ну ти 
и објек тив ност на ра то ра, од но сно ње го ва не по у зда ност: вра ћа ју ћи се ви ше де це ни ја 
у про шлост, се ћа ње је об ли ко ва но та ко да по спе шу је „ши ру“ сли ку и укло пље но да од-
го ва ра књи зи. Услед про ла ска вре ме на и не из бе жног за бо ра ва, не ки де ло ви су из ме-
ње ни, до да ти или од у зе ти за рад при че, чи ме се ис кљу чи во ме мо ар ска де фи ни ци ја овог 
де ла још јед ном до ка зу је као не тач на: оно је ви ше на лик на де ла као што су Ита ка и 
ко мен та ри Цр њан ског или Жи вот чо ве ка на Бал ка ну Кра ко ва – про зни спој фак то-
граф ског и фик ци о нал ног без пре тен зи ја ка јед но знач ном жа нр ов ском од ре ђе њу.

Исто ка ко то ком тих не ко ли ко да на – ов де је бит но ис та ћи ме ша ви ну објек тив ног и 
су бјек тив ног вре ме на не са мо у том дру гом де лу ко ји за у зи ма тек око сед ми це у са да-
шњо сти, а мно го де це ни ја у се ћа њи ма чи не ћи по ло ви ну ро ма на, већ и у оста лим сег мен-
ти ма где Кна ус гор кон стант но ска че на пред и на зад – опи су је очај но ста ње у ко јем се 
ба ки на ку ћа на ла зи ла, ау тор при по ве да и оста так ро ма на. О ње го вој по е ти ци мо гу се 
ис пи са ти ре до ви и ра до ви, она се мо же чи та ти у кљу чу пост мо дер ни зма, ре а ли зма, на-
ту ра ли зма и ве ри зма, али мо жда нај за ни мљи ви ји опис свог сти ла да је сам пи сац. На и ме, 
у мно гим ау то по е тич ким за пи си ма от кри ва се ства ра ње ра ни јих де ла, по себ но пр вог 
ро ма на Ван све та из 1998. ко ји је из дат не ду го на кон оче ве смр ти. Чи та лац ов де от кри ва 
про цес ње го вог на стан ка, об ли ко ва ње ви зу ел ног из гле да ко ри це, ми сли то ком пи са ња, 
пред ви ђа ња о ње го вој бу дућ но сти и, нај бит ни је, основ ну на ме ру – пи са ње о оцу. Та ко ђе 
се по ми њу и дру га де ла (збир ка есе ја Аме ри ка ду ше из 2013), ау то ри ко је пи сац чи та и по-
шту је (по ред, очи глед но, Пру ста, ту су Же не, Рем бо, Бер нхард, Цвајг и дру ги, на шим чи-
та о ци ма ма хом не по зна ти скан ди нав ски ау то ри), као и шта књи жев ност пред ста вља у 
ње го вом жи во ту – бег од све при сут не ба нал но сти, са го ре ва ње три ви јал них ства ри и 
оства ри ва ње свр хе.2 Де таљ но се чи та где и ка да пи ше, ка ко скла па ми сли и о че му (не) 
раз ми шља то ком ра да, као и на ко ји на чин се оп хо ди пре ма љу ди ма око се бе то ком нај-
ак тив ни јих пе ри о да пи са ња. Ме ђу тим, за ни мљив је и је дан опис на су мич ног пе ша ка ког 
пи сац по сма тра на ули ци, а из ко јег се мо же мно го за кљу чи ти о сти лу Мо је бор бе: „Ста ри-
ји, сед, као прут мр шав чо век ве ли ког но са пре шао је пе шач ки пре лаз пред на ма. Кра је ви 
уста су му ви си ли. Усне мр ко цр ве не. Пр во је по гле дао уз ви си ну с мо је де сне стра не, по том 
низ про дав ни ца пре ко пу та, пре не го што је спу стио по глед ка зе мљи, ве ро ват но да би 
про ве рио где је пред сто је ћа иви ца тро то а ра. Све је то ура дио као да је пот пу но сам. Као 
да по глед дру гих ни ка да не узи ма у об зир. Та ко је Ђо то сли као љу де.“ Баш ова ко пи ше и 
Кна ус гор – са мно го де та ља, пре ци зно и тач но, а ње го во кре та ње кроз ро ман на ли ку је 
кре та њу тог стар ца: спо ро, од ме ре но, са мо стал но, као да ни ко дру ги на све ту не по сто ји 
и ни је би тан. Све сно би ра ју ћи да опи ше све о се би и по ро ди ци, ау тор ис ти че сво ју по себ-
ност и по вла шће ну по зи ци ју, но, од ње, по себ но у ин тер вју и ма, ипак за зи ре.

Мо ја бор ба ни је са мо Кна ус го ро ва бор ба, јер оно са чи ме се он су о ча ва са став ни 
је део жи во та нај ве ћег бро ја чи та ла ца од Осла до Остру жни це. Он от кри ва нај го ре 

2 „Пи са ти зна чи из ву ћи оно што по сто ји из сен ке оно га што зна мо. О то ме се ра ди у пи са њу. Не о 
оно ме што се та мо де ша ва, не о то ме ка кви се до га ђа ји та мо од и гра ва ју, већ о том та мо са мом 
по се би. Та мо, то је ме сто и циљ пи са ња. Али ка ко до тле сти ћи?“
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де ло ве сво је ин ти ме, не пре ска чу ћи мо мен те у ко ји ма се не пра вед но оп хо ди пре ма 
су пру га ма, чла но ви ма по ро ди це и при ја те љи ма, или ми сли ло ше о соп стве ној де ци 
ко ју не ка да ви ди као те рет и пре пре ку пи са њу. Та ко ђе опи су је ко ли ко пре зи ре се бе 
и ис ти че на ко је је све на чи не ло ша осо ба чи ме се ху ма ни зу је и за до би ја чи та лач ко 
по што ва ње, пра ће ње, пре по зна ва ње и ин ти ми за ци ју. Уз то, ова уни вер зал ност до во-
ди до за кључ ка да на мер но иза бран спе ци фи чан на слов ни је са мо про во ка ци ја – ма-
да је сте и то: иро нич на па ра ле ла са де лом Mein Kampf на мер на је и ди рект на (ус пут, 
есеј у ше стом то му Мо је бор бе по све ћу је ви ше сто ти на стра ни ца тој те ми) – не го и 
нај кра ћа де фи ни ци ја де ла. Оно је при каз ба нал но сти жи во та, ње го ве сра мо те и по-
ни же ња, да ле ко и су прот но од иде о ло шких при ча, по ли тич ких ан га жма на и ве ли ких 
на ра ти ва. У пи та њу је сва чи ја бор ба, а пи сац по ста је Everyman ко ји јук ста по зи ра уз ви-
ше ност и при зем ност: „Вре ме од ла зи, не ста је као пе сак кроз пр сте док ја... шта ја у 
ства ри ра дим? Пе рем под, пе рем веш, ку вам ру чак, спре мам ку ћу, идем у ку по ви ну, 
играм се с де цом на игра ли шту, вра ћам их ку ћи и ски дам, ку пам их, па зим на њих док 
не лег ну, по кри вам их у кре ве ту, ка чим веш да се су ши, сла жем оде ћу и ста вљам је у 
ор мар, чи стим, пе рем сто, сто ли це, кре ден це. То је бор ба, и ма да ни је хе рој ска, ипак 
је про тив над моћ не си ле.“ Ова ко пред ста вљен, ро ман те жи уни вер зал но сти, ау тор 
по ста је глас ве ћи не, ње го ва бор ба је сва чи ја, а ње гов жи вот жи ве сви. Он пи ше о 
„умет но сти жи вље ња“ и не са мо да пред чи та о ци ма сли ка ау то пор трет, већ им отво-
ре но, на тац ни, ну ди шпи јун ку у свој свет.

Још јед на вред ност ро ма на, ма да на пр ви по глед ми нор на у по ре ђе њу са оста ли-
ма, је сте и при каз скан ди нав ског жи во та ко ји у све ту мо жда ни је до кра ја по знат. Од 
умет но сти, кул ту ре, дру штва, по ли ти ке и обра зов ног си сте ма, пре ко пра знич них оби-
ча ја и тра ди ци о нал них по ро дич них од но са до пеј за жа Нор ве шке, опи са ње них пре-
де ла и тем пе ра мен та љу ди, овај ро ман да је увид у са да шњост се ве ра Евро пе и ње го-
ву исто ри ју у про те клој по ло ви ни ве ка. Нор ве шка књи жев ност код нас је при сут на у 
пре во ди ма и на кон Хам су на и Иб зе на – Ју стејн Гор дер, Ер ленд Лу, Ју Нес бе, Ни ко лај 
Фро бе ни јус и др. – али овим до се же но ви ни во, док из да вач иде и да ље од то га пла ном 
да го ди шње пре во ди и штам па по је дан том Мо је бор бе. Карл Уве Кна ус гор сво јим де-
ли ма да је но ву де фи ни ци ју ове вр сте књи жев но сти, ме ња уста ље на ми шље ња и пре-
ла зи у до мен фе но ме на: пи сац је јав на фи гу ра, поп ико на без ин ти ме, не ви ше ау тор 
због ко јег чи та о ци пра те пе ри о ди ку и но ви не не би ли за те кли ње гов или текст о 
ње го вим књи га ма, већ ау тор ко ји по ста је по пу лар ни ји од фуд ба ле ра, по ли ти ча ра, 
му зи ча ра или глу ма ца. На кра ју, он по ме ра па ра диг ме у са вре ме ном све ту, те због 
ње го вих де ла Нор ве шка са да ви ше ни је по зна та по Бреј ви ку, док на слов на син таг ма 
но си пот пу но но ву и мно го по зи тив ни ју асо ци ја ци ју за но ве ге не ра ци је свет ских чи-
та ла ца. Нај ве ћи иза зов овог ро ма на ни је ње гов обим већ пот пу но ра ци о нал но об ја-
шње ње шта је у ње му то ли ко до па дљи во по што је по де сни ји за чи та ње не го кри ти-
чар ску ин тер пре та ци ју – ма да је за ни мљи во тра жи ти па ра ле ле са ра ни је по ме ну тим 
ми сли о ци ма, од нос исто ри је и фик ци је, став ка исти ни, вла сни штво над при чом о 
оче вој смр ти, еле мен те пост мо дер ни зма итд. Дру гим ре чи ма: ствар но сна про за одав-
но ни је но ви на код нас, али ого ље ност жи во та и јед но став ност са ко јом овај пи сац 
при сту па сва ко дне ви ци чи не ње го во де ло ви ше не го при ма мљи вим шти вом. 




