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УОКВИРАВАЊЕ

Вла ди мир Ма ни го да 

КА КО МЕ ЈЕ КОР МАК МА КАР ТИ НА У ЧИО  
ДА ПРА ШТАМ1

Књи жар ство и ја на шли смо се у огла си ма за за по шља ва ње и би ла је то љу бав на 
пр ви по глед. Прет по ста вљам да је за то за слу жна мо ја буј на ма шта и оп шта стра стве на 
за ин те ре со ва ност за свет ко ји ме окру жу је.

Зна ју ћи ма ло или ско ро ни шта о књи жар ском по слу, лу тао сам, та да ми се чи ни ло, 
бес крај ним по ли ца ма и пре вр тао сва ку књи гу ко ја ми је до шла под ру ку. Не где по што 
сам и ја при спео у књи жар ство, у јед ној ју тар њој ис по ру ци књи га на шао се и ро ман 
Пут Кор ма ка Ма кар ти ја, ко ји је об ја вио та да мла ди из да вач „Be o bo ok“. Прет по ста вљам 
да је са свим ја сно да ми је све у ве зи с по ме ну тим на сло вом, али и ау то ром, би ла пот-
пу на не по зна ни ца. Цр на омот ни ца са ма сив ним уни ште ним жу тим фон том ни је пу но 
от кри ва ла о са др жа ју не че га што ће се ка сни је ис по ста ви ти јед ним од ме ни нај дра жих 
мо дер них ро ма на. Је ди но што се на омот ни ци, осим ге не ра ли ја, ис ти ца ло је сте крат-
ка цр ти ца из ко је смо мо гли за кљу чи ти да је књи га овен ча на Пу ли це ро вом на гра дом 
(на мо ју сра мо ту, та да ми та ин фор ма ци ја ни је пу но зна чи ла). Да ни ма смо се од ме ра-
ва ли Пут и ја и у јед ном тре нут ку, ни сам не знам за што, спа ко вао сам по ме ну ту књи гу 
и по нео је на чи та ње.

Би ле су по треб не две трам вај ске ста ни це да ми ми сли, по глед и свест у пот пу но сти 
уто ну у ма е страл но опи сан по ста по ка лип тич ни свет Кор ма ка Ма кар ти ја, чи ја је ди на 
функ ци ја је сте да ство ри је зи ву сце но гра фи ју дра ме ко ја ме је не дво сми сле но про-
ме ни ла. Од нос оца и си на о ком се го во ри у ро ма ну је сте те ма о ко јој се пи са ло још од 
ан тич ких вре ме на, та ко да Ма кар ти у том сми слу ни је ни ма ло ре во лу ци о на ран, али 
оно што овај ро ман чи ни не сва ки да шњим је су де та љи и ду бо ко ин тим на дра ма то ком 
ко је до ла зи до тран сфе ра мо ћи из ме ђу про та го ни ста.

Оп сед ну тост је тра ја ла да ни ма и на кон цу ми се чи ни ло да сам не што про пу стио, 
што се ка сни је и по ка за ло као исти ни то. На кон за вр шет ка чи та ња, ку пио сам књи гу у 
сво јој књи жа ри и про чи тао је још јед ном. Не што ме је ту ин три ги ра ло све док ни сам 
по чео да ко пам по сво јој све сти, се ћа њи ма и не ми нов но се вра тио у 1999. го ди ну.

Та да, са не пу них ше сна ест го ди на, ту ма рао сам с оцем бес пу ћи ма Бе о гра да про-
да ју ћи нај ра зли чи ти је ства ри с јед ном иде јом: да се пре жи ви. То ком тих бес крај них 
шет њи, у сце но гра фи ји сру ше ног, по ни же ног, по ср ну лог гра да, од ви ја ла се, баш као 
и код Ма кар ти ја, јед на крај ње лич на дра ма из ме ђу нас дво ји це. Па ра ле ле ко је сам 
ус пео да из ву чем из ме ђу сво јих се ћа ња, а за њих сам знао да су вар љи ва, и ро ма на биле 
су по ра жа ва ју ће. По га ђа те да смо све то пре жи ве ли, али тај тран сфер мо ћи из ме ђу 

1 Из вор ник: Блиц, 20. 3. 2018. https://www.blic.rs/kul tu ra/ve sti/ka kome je kor makma kar tina u cioda 
pra stam/pnctmj5
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нас дво ји це, то ски да ње ли ца бо га с ли ца оца, оста вио је ду бок траг у ме ни, а ве ру јем 
и у ње му.

Се ћам се с ко јом охо ло шћу сам га по сма трао док сам у ње го вим очи ма очи та вао 
страх, не моћ, не сна ла жљи вост и сво је агре сив не ини ци ја ти ве у тре ну ци ма ка да по 
пр ви пут по чи њем да осе ћам моћ ко ју но си сло бо да из бо ра, од лу ка, де ла ња. При се ћао 
сам се на ших ди ја ло га ко ји су, иа ко озбиљ ни ји од оних у Пу ту (де чак у ро ма ну је знат-
но мла ђи од ме не у том тре нут ку), сим бо лич ки у пот пу но сти ко ре спон ди ра ли с Ма-
кар ти је вом по став ком ства ри и ње го вом иде јом. Мно го ка сни је, чи та ју ћи ње го ве 
ин тер вјуе, до дат но ме је до та кла чи ње ни ца да су то ди ја ло зи ко је је он во дио са сво јим 
си ном то ком пи са ња ро ма на и ка ко он си на за пра во на во ди као ко а у то ра.

Овај ро ман ме је емо тив но ра зо рио јер сам ту, пре све га лич ну апо ка лип су, пр ви 
пут са гле дао ту ђим очи ма, мо жда баш оче вим, и тек та да схва тио сву без из ла зност 
ње го ве си ту а ци је, све ег зи стен ци јал не стра хо ве ко је рат, али и сва ко днев ни жи вот у 
та да шњој Ср би ји не ми нов но до но се, све кроз шта је про ла зио тих да на, ме се ци, го-
ди на ко је смо про ве ли ше та ју ћи не ким на шим пу те ви ма. Од та да сам мно ге ства ри 
опро стио, пре шао пре ко мно го че га и ски нуо ве ли ки те рет са сво јих ле ђа тим чи ном. 
По је ди нац не мо же ви ше оче ки ва ти од књи жев но сти.

Ма кар ти је ва књи жев ност је за ме не учи ни ла оно што, уо ста лом, и је сте глав на 
уло га књи жев но сти: да нас кроз вр тлог са мо ре флек си је, на те шком пу ту са мо пре по-
зна ва ња, спро ве де што без бол ни је и мо жда до ве де до ис це ље ња.

Упра во у то ме ле жи основ на Ма кар ти је ва ма ги ја. На из глед про стим сти лом, са па-
са жи ма ван вре мен ских опи са, нај че шће при ро де или сце но гра фи је са мог де ша ва ња, 
ства ра муч ну, че сто па кле ну ат мос фе ру са крај ње на ив ним до га ђа ји ма у ко ји ма у јед ном 
тре нут ку мо же те пре по зна ти зло еп ских раз ме ра. Да кле, до вољ не су две стра ни це да 
вас овај чо век не по врат но по ве де у ис тра жи ва ње нај ду бљих људ ских по ри ва, али 
исто та ко и нај та на ни јих осе ћа ња ко ја су два људ ска би ћа спо соб на да оте ло тво ре. 
Ма кар ти пи ше о љу ди ма. Ма кар ти во ли љу де. Ма кар ти жа ли љу де. Ма кар ти се ба ви 
злом у њи ма, јер, ка ко је че сто на во дио, зло га ин три ги ра и он же ли да га раз от кри је 
у мно гим фор ма ма на ше исто ри је, са да шњо сти, али и нео д ре ђе не бу дућ но сти у ко јој 
се упра во и од и гра ва рад ња ро ма на Пут.

На рав но да сам на ста вио да пра тим ње го ва из да ња у пре во ду код нас, а сле де ће 
го ди не сам на бе о град ском Сај му књи га по ку цао на штанд ње го вог та да шњег из да-
ва ча у Ср би ји и др ско (то пре по ру чу јем свим ак тив ним књи жа ри ма/ка ма) ин си сти рао 
да ми по кло ни све што је до та да об ја вље но од овог ау то ра, под из го во ром да сам за 
Ма кар ти ја у Ср би ји учи нио ви ше не го сам из да вач, с об зи ром на то да сам про дао ма њи 
ка ми он по ме ну тих на сло ва (увек твр дим да за ау то ре не ма ни шта бо ље не го да се 
књи жа ри/ке за љу бе у њих). До био сам не са мо ње го ва из да ња већ и не ко ли ко дру гих 
на сло ва, на кон што сам му об ја снио из ко је књи жа ре до ла зим, јер му је та да по ста ло 
ја сно по че му је баш та књи жа ра то ли ко по себ на и за што у ме сеч ним из ве шта ји ма 
сто ји да про да је ви ше Ма кар ти је вих на сло ва не го оста так Ср би је.

Го ди не су про ла зи ле, а ја сам у маг но ве њу ка сног од ра ста ња и на пра гу зре ло сти 
по ми слио да би би ло крај ње за ни мљи во да се и са мо стал но поч нем ба ви ти књи га ма, 
али ово га пу та из пер спек ти ве из да ва ча. „Кон траст из да ва штво“ је ту ма ра ло го ди на ма, 
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ра сло, са зре ва ло, и у тре нут ку ка да сам по ми слио да би смо би ли у мо гућ но сти да 
об ја ви мо јед ног бит ног ау то ра да на шњи це, ни сам мно го раз ми шљао. Ма кар ти је сва-
ка ко био пр ви из бор, а ка ко се ње гов до та да шњи из да вач у Ср би ји на жа лост уга сио, 
ство ри ла се мо гућ ност да до ђе мо до пра ва за об ја вљи ва ње. До ста бр зо сам на шао 
кон такт ње го вих бал кан ских аге на та, али још бр же сам од би јен, уз обра зло же ње да 
се за Ма кар ти ја тра жи ве ћи из да вач ко ји би при стао да из да ње го во це ло куп но де ло.

Ме не је те шко обес хра бри ти (што је осо би на ко ја ме је увек до во ди ла у ра зна ис ку-
ше ња) и, сход но то ме, на кон не ко ли ко ме се ци сам у ка фан ском раз го во ру (а где се бо ље 
раз го ва ра о књи жев но сти не го у ка фа ни) са сво јим при ја те љем из „Де ре та из да ва штва“ 
схва тио да су и они има ли сли чан про блем јер су та ко ђе би ли за ин те ре со ва ни за изда-
ва ње Ма кар ти је вих књи га. Ве о ма бр зо смо се до го во ри ли, услед прет ход не из у зет не 
са рад ње, али и при ја тељ ских од но са, да са ра ђу је мо и на про јек ту из да ва ња Ма карти-
је вих са бра них де ла у Ср би ји. Ово га пу та смо има ли ви ше сре ће и Ма кар ти се за те као 
по дру ги пут ме ђу на шом пу бли ком.

Од та да је „Кон траст из да ва штво“ по но ви ло из да ње Пу та (на ма ло шта сам у овом 
по слу по но сан као на ту чи ње ни цу), „Де ре та из да ва штво“ је из да ла Кр ва ви ме ри ди јан 
(сти ли стич ки бру тал но ре мек-де ло мо дер не књи жев но сти), док смо ми за прет ход ни 
Са јам књи га из да ли Де те божје, до са да не пре ве ден ро ман код нас, у пре во ду Ни ко ле 
Ма ти ћа.

Сре ђу ју ћи до ку мен та пред про шло го ди шњи Са јам, ли стао сам упра во при сти гли 
уго вор за го ре по ме ну ти ро ман и, ра ни је не чи нив ши та ко не што, по гле дао пот пи сни-
ка са дру ге стра не (та ко ве ли ким пи сци ма чи ја де ла су об ја вље на на пре ко че тр де сет 
тр жи шта обич но аген ти пот пи су ју уго во ре). На мо је ве ли ко из не на ђе ње, Ма кар ти јев 
пот пис је ста јао не да ле ко од мог. Бит но је ис та ћи да Ма кар ти ни ка да не пот пи су је 
сво је књи ге. По сто ји две ста пе де сет при ме ра ка ко ји се на ла зе у по дру му ње го ве ку ће 
у Сан та Феу, ко је је са чу вао за свог си на ка да од ра сте (де ча ка је до био у ка сним пе де-
се тим го ди на ма), да их јед ног да на про да. Да кле, имам је дин стве ну при ли ку да чу вам 
Ма кар ти јев пот пис као ма лу ре ли кви ју на зи ду на ше кан це ла ри је.

Го ди на 2019. је сте го ди на у ко јој пла ни рам да по се тим Аме ри ку и про пу ту јем је за 
че тр де сет пет да на. На рав но да је то ма ло вре ме на да се упо зна јед на та ко ве ли ка и 
ва жна кул ту ра и још ма ње вре ме на да се по се те сва она ме ста или љу ди ко ји ме ни 
пред ста вља ју од ре ђе ну кул тур ну ре фе рен цу. Ме сто ко је ни у ком слу ча ју не ћу про пу-
сти ти је сте Ин сти тут Сан та Фе, где је Ма кар ти, са да већ у ду бо кој пен зи ји, до жи вот ни 
fel low mem ber (као код нас стал ни члан Ака де ми је на у ка).

Ма кар ти је осо бен тип, ме диј ски изо ло ван сво јом же љом, ко ји је жи вот про вео у 
пи са њу. Са мот њак. Ве ру јем да му мо ја не на ја вље на по се та не ће при ја ти, али уз ма ло 
шар ма и осме ха из ла зио сам и из те жих си ту а ци ја као по бед ник. На кон ду жег раз ми-
шља ња на те му пр вог пи та ња ко је бих му по ста вио, из бор је не дво сми сле но пао на: 
Има ли на де, го спо ди не Ма кар ти?


