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О (РЕ)КОН СТРУК ЦИ ЈИ ЖИ ВО ТА
(Карл Уве Кна ус гор: Мо ја бор ба, ше сти том, пре вео са нор ве шког Ра дош 

Ко со вић, Bo o ka, Бе о град, 2020)

Ели за бет Би шоп је, у је ку по ле ми ке око вред но сти ис по вед не по е зи је у Аме ри ци 
ше зде се тих го ди на, ре кла да је је ди но Ро берт Ло у ел од свих пе сни ка бо стон ског кру га 
зна ча јан јер о при ват ном жи во ту мо гу пи са ти са мо они ко ји су углед ни и мо гу про го во-
ри ти из дру штве но по вла шће не по зи ци је. Ло у ел је у сво јој нај по зна ти јој збир ци, Ски це 
жи во та, из ме ђу оста лог го во рио о не срећ ном бра ку сво јих ро ди те ља и осе ћа њи ма 
по во дом њи хо ве смр ти и то је иза зва ло низ кон тро вер зи у ве зи са (зло)упо тре бом ту ђе 
при ват но сти у књи жев но сти. Пе де се так го ди на ка сни је, Карл Уве Кна ус гор, нор ве шки 
пи сац из про сеч не гра ђан ске по ро ди це, без ари сто крат ског по ре кла, на ла зи се пред 
го то во јед на ком ди ле мом – шта пред ста вља име у књи жев но сти и на ко ји на чин се 
ау то би о граф ска фик ци ја од но си пре ма ствар ним по сле ди ца ма по жи во те бли жњих? 
Ше сти том Мо је бор бе, нај ду жи и те мат ски нај ком плек сни ји на ста вак, кроз ме ша ви ну 
исе ча ка из ствар но сти, ба нал них до го дов шти на из по ро дич ног жи во та с де цом, есе ји-
стич ких про ми шља ња књи жев но сти, жи во та и исто ри је, и го то во но вин ског из ве шта-
ва ња о то ку и по сле ди ца ма об ја вљи ва ња пр вих то мо ва Мо је бор бе, по ен ти ра ви ше го-
ди шњи Кна ус го ров књи жев ни екс пе ри мент ко ји је за по чео као ве жба ра ди осло ба ђа ња 
од спи са тељ ске бло ка де и за вр шио се као је дан од нај зна чај ни јих и, узев ши у об зир 
обим де ла, си гур но нај ам би ци о зни јих књи жев них про је ка та с по чет ка 21. ве ка. Де лом 
бор ба са са ве шћу и ути ца јем ко ји је књи га има ла на ау то ро ву ужу и ши ру по ро ди цу, а 
де лом по ку шај да се звуч ни на зив де ла по ста ви у кон текст и од нос пре ма Хи тле ро вој 
Мо јој бор би, по след њи том го то во да ну ди во а је ри стич ки увид чи та о цу у књи жев ну 
ра ди о ни цу, а пи са ње пред ста вља као рад, че сто не при ја тан, при ну дан, али емо тив но, 
ин те лек ту ал но и еко ном ски нео п хо дан.

Кна ус гор се у по след њем то му вра ћа оп се сив ним те ма ма оче ве смр ти, при ро де и 
гра ни ца иден ти те та, од но са књи жев но сти пре ма ствар но сти, као и ствар ном ути ца ју 
ко ји је Мо ја бор ба има ла на ње гов од нос пре ма бли жњи ма. У сре ди шњем де лу, ко ји се 
ба ви про бле мом име на кроз ана ли зу Це ла но ве по е зи је и Хи тле ро ве Мо је бор бе, пи сац 
по ста вља пи та ње о при ро ди соп ства: „мо жда ср це до жи вља ва мо као не што сво је, али, 
ка ко се ис по ста ви ло, ако нам ср це за ка же, мо же мо ста ви ти но во, из мр твог чо ве ка, и 
на ста ви ти да жи ви мо с њим. Ми ни смо на ше ср це, ни смо на ша ру ка, са мо је тре ба од-
се ћи и ви де ти ка ко ле жи на сто лу, ка кве ве зе та кр ва ва ствар има са мном?” С дру ге 
стра не, не што то ли ко ар би трар но и ап стракт но по пут име на од ре ђу је чо ве ка у да ле ко 
ве ћој ме ри но што то чи ни „та ма овог ме са и све тлост ових очи ју” јер га по ста вља у 
сло же не дру штве не од но се ко ји оп ста ју без об зи ра на крх кост иден ти те та – мр тви отац, 
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пр ви пут име но ван у по след њем то му, оста је ве зан за ње га по ро дич ним име ном упр кос 
ше сто том ној са ги о по ку ша ју да се иден ти тет за сну је као раз ли ка у од но су на Оца, као 
не-Отац и ра ди кал на Дру гост. На кон об ја вљи ва ња пр вих то мо ва Мо је бор бе, чла но ви 
оче ве по ро ди це на че лу са стри цом Гу на ром од лу чи ли су да ту же Кна ус го ра за по вре ду 
угле да и кроз чи тав по след њи том при су тан је страх од не а у тен тич но сти, прем да је 
ја сно да је у пи та њу ау то би о граф ска фик ци ја и да су мно ги де та љи из ме ње ни, би ло ра-
ди (про бле ма тич не) за шти те при ват но сти по је ди них ју на ка, би ло ра ди умет нич ког ефек-
та. Као и у Ло у е ло вом слу ча ју, мр тви отац је сим бол чи та ве јед не струк ту ре мо ћи ко ја 
је угро же на де ми сти фи ка ци јом по ро дич них од но са и тај ни по пут ал ко хо ли зма, де мен-
ци је, на си ља и брач них не су гла си ца. Ипак, на тре нут ке се чи ни да ау тор за бо ра вља и 
пре ћут ку је по ве за ност из ме ђу из но ше ња де та ља из брач ног жи во та сa су пру гом Лин дом 
и ње ног нер вног сло ма и опи са би по лар ног по ре ме ћа ја с кра ја ро ма на. На и ме, Кна ус гор 
отво ре но опи су је сво ју фру стра ци ју мо но то ни јом по ро дич ног жи во та и осе ћај да је сва 
од го вор ност, од бри ге о де ци до чи шће ња ку ће, ис кљу чи во ње го ва. Упр кос ау то ро вом 
лич ном не за до вољ ству, оно су штин ски тра гич но од ви ја се из ме ђу ре до ва, у по сте пе ном 
опи су рас па да ња љу ба ви под бре ме ном сва ко днев ни це и че стих пре пир ки. „Мо гао сам 
да је во лим због то га, али ни сам, са мо сам се на љу тио”, и чи та лац има ути сак да ви ри 
кроз кљу ча о ни цу по ро дич не ку ће и при слу шку је све оно што у ствар ном жи во ту оста-
је иза за тво ре них вра та. Име ју на ки ње из овог ро ма на има ли це, ку ћу, че тво ро де це 
и на ру ше но мен тал но здра вље, али и мо гућ ност да од го ва ра на но ви нар ска пи та ња 
и за до во ља ва на шу во а је ри стич ку по тре бу за од го во ром на пи та ње шта је би ло по сле. 

У тре ну ци ма ка да Кна ус гор опи су је на ста нак књи ге иза ку ли са, про цес уре ђи ва ња, 
из ме њи ва ња и бор бе за успех на књи жев ном тр жи шту, чи ни се да не ста је илу зи ја о 
ау то но ми ји књи жев ног де ла и умет нич кој ау ри и она из не на да по ста је ства ран пред-
мет са да ле ко се жним по сле ди ца ма по ствар ност и жи вот по је ди на ца. Ау тор нам до-
пу шта да де ло ко је је при вид но ин тим но ви ди мо и као ро бу на књи жев ном тр жи шту 
и из вор фи нан сиј ских при ма ња ње го ве по ро ди це, што че сто фи гу ри ра и као на ра тив-
на стра те ги ја ко ја не у тра ли ше па тос у де ло ви ма ро ма на о ме лан хо ли ји и по ро дич ним 
не су гла си ца ма. Глав ни ток бор бе од ви ја се, па ра док сал но, у ванк њи жев ном све ту, 
из ме ђу ау то ра, по ро ди це и јав не сфе ре у ко јој Мо ја бор ба нај пре пред ста вља сра мо-
тан до ку мент из при ват ног жи во та јед не нор ве шке по ро ди це, а тек по том мо же би ти 
ре чи о естет ским ква ли те ти ма де ла. 

Књи га по ста је из вор опа сно сти и на том тра гу је и по ре ђе ње са иде о ло шки обо је ном 
Мо јом бор бом Адол фа Хи тле ра у на из глед не мо ти ви са ном есе ју Име и број од ско ро че ти-
ри сто стра ни ца у сре ди ни по след њег то ма. Кна ус гор је овај есеј на пи сао у фор ми ис тра-
жи ва ња, са ре фе рен ца ма и спи ском ли те ра ту ре, али је не сум њи во да је ин те ре со ва ње 
за не мач ког фа ши стич ког во ђу мо ти ви са но не са мо за јед нич ким на сло вом де ла, већ и 
оп се сив ним по ку ша јем да се раз от кри ју ме ха ни зми и пре суд ни ути ца ји на фор ми ра ње 
иден ти те та. Оп се жно пре при ча ва ње Хи тле ро ве би о гра фи је и окол но сти у пр вој по ло-
ви ни 20. ве ка у функ ци ји су кон тем пла ци је о од но су из ме ђу по је дин ца (ја), дру штва (ми) 
и исто ри је, а го то во школ ска ана ли за по е зи је ти ши не Па у ла Це ла на, стих по стих, пред-
ста вља про тив те жу си ло ви тој и ути цај ној Хи тле ро вој ре то ри ци. На лик на То ма са Ма на 
у есе ји стич ким де ло ви ма Док то ра Фа у сту са или Ча роб ног бре га, Кна ус гор пра ви стил ски 
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за о крет и чи та о цу на вик ну том на ди ја ло ге и је згро ви те ко мен та ре о сва ко днев ном живо-
ту ова кав по сту пак у ве ли кој ме ри пред ста вља из ме шта ње из до та да шњег при по вед ног 
рит ма и су о ча ва га са фи ло зоф ским пи та њи ма о при ро ди људ ског жи во та, ства ра ла штва 
и њи хо ве исто ри је. Прем да сту ди о зно при сту па ту ма че њу Це ла но ве по е зи је и књи жевног 
аспек та Хи тле ро вог ства ра ла штва, Кна ус гор не рет ко да је оп ште или ма кар већ виђене 
ко мен та ре о из во ри ма то та ли та ри зма, те раз ло зи за не ма ли број стра ни ца о европ ској 
исто ри ји у 20. ве ку че сто ни су очи глед ни. Ипак, при мет но је ин те ре со ва ње за Хи тле ров 
про бле ма ти чан од нос пре ма фи гу ри оца, (а)сек су ал ност и жен скост, што су три по себ но 
ис так ну те те ме у Мо јој бор би. У ка сној адо ле сцен ци ји, али и у зре ли јем до бу, Кна ус гор се 
бо ри са пред ста вом о се би као „жен ска стом му шкар цу” ко ји се не укла па у сте ре о тип не 
пред ста ве о ма ску ли ни те ту, и у ви ше на вра та се чи ни да по ку шај за раз у ме ва њем Хи-
тле ро ве мла до сти у све тлу окол но сти ко је су обра зо ва ле ње гов иден ти тет пред ста вља 
из ве стан пут ка са мо спо зна ји и сво је вр сну (ла ич ку) ве жбу из пси хо а на ли зе и со ци о ло-
ги је. Кна ус гор че сто на ив но и по зи ти ви стич ки на сто ји да об ја сни Хи тле ро ве по ступ ке 
во де ћи се ра сом, сре ди ном и мо мен том и тра га за из ве сном ка у зал но шћу ко ја би ра цио-
нал но об ја сни ла фе но мен зла. Сам есеј не пред ста вља чвр сту ком по зи ци ју, већ оби лу је 
ди гре си ја ма ко је су че сто уда ље не од глав ног ми са о ног то ка и пред ста вља ју сло бод ну 
кон тем пла ци ју о ра зно ли ким те ма ма ва жним за ин ди ви ду ал ни и ко лек тив ни жи вот. 
Нај ва жни је пи та ње за Кна ус го ра-књи жев ни ка је сте ста тус умет но сти у са вре ме ном 
тре нут ку и оно што ау тор сма тра су штин ским пред ста вље но је као не по врат но из гу-
бље но тра га ње за уз ви ше ним и бо жан ским, а умет ност као уса мље но де ла ње на мар-
ги на ма дру штва ко је још увек чу ва траг ре ли гиј ске ек ста зе, те Кна ус го ру ни је стран 
по јам џој сов ске епи фа ни је као тре нут ка у ко јем по је ди нац сна жно до жи вља ва ле по ту 
и пу но ћу по сто ја ња. У есе ју се на зи ре на сто ја ње да се про ник не у кул тур но-исто риј ске 
про ме не у по и ма њу зна ча ја ре ли ги је, умет но сти и на у ке, али увек уз ис так ну то при су-
ство лич ног осе ћа ња гу бит ка ја сног сми сла, те се на овај на чин есеј по ве зу је са на гла-
ше но ау то би о граф ским при по ве да њем у увод ном и за вр шном сег мен ту ро ма на. 

Пр ви том Мо је бор бе по чи ње оче вом смр ћу и пра њем за пу ште не ку ће у ко јој је 
жи вео са сво јом мај ком, а по след њи том за вр ша ва се сли ком пра ња ку ће у ба штен ској 
ко ло ни ји на кон упа да мен тал но не ста бил ног бес кућ ни ка ко ји се у њу на ста нио. Ри ту ал 
пра ња код нор ве шког ау то ра пред ста вља две кључ не ини ци ја циј ске тач ке: оче ва смрт 
га чи ни пи сцем, а за вр шно пра ње ку ће у ко јој су на ста ја ли де ло ви ро ма на во ди ка по-
след њој ре че ни ци: „Он да ће мо се во зом вра ти ти у Мал ме, па се сти у ко ла и вра ти ти се 
на шој ку ћи, а ја ћу све вре ме ужи ва ти, за и ста ужи ва ти у по ми сли да ви ше ни сам пи сац.” 
На кон Мо је бор бе, Кна ус гор ни је пре стао да пи ше, али спи са тељ ски на пор с ко јим се 
су о ча ва у то ку ства ра ња овог де ла и ко ји је по дроб но опи сан у по след њем то му че сто 
пи са ње чи ни на мет ну тим са мо му че њем и тр ком са вре ме ном, ро ко ви ма и из да ва чи ма. 
Сто га, књи жев но де ло на тре нут ке гу би при вид це ли не, по себ но ка да ау тор опи су је 
про цес уре ђи ва ња ру ко пи са и ту ђу ин тер вен ци ју на ау то би о граф ском ма те ри ја лу, те 
по след њи том на ли ку је на ре стло ве с кра ја фил ма, ко ји раз би ја ју илу зи ју о не пре ки-
ну том при по вед ном то ку и по ка зу ју да је оно што тре ба да, ка ко Кна ус гор ви ше пу та 
ис ти че, пре ци зно осли ка ствар ност, оно ка ко је за и ста би ло, за пра во па жљи во са зда на 
кон струк ци ја с ефек том ствар но сти. 


