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МОНТАЖА

Ма ри Кар пен тер

РЕТ КЕ МИ СЛИ О ПИ СА ЊУ КО ЈЕ ЈЕ  
КОР МАК МА КАР ТИ ПО ДЕ ЛИО У ОВОМ  
СА СВИМ НЕО ЧЕ КИ ВА НОМ ИН ТЕР ВЈУУ

Би ле су по треб не са мо две сред њо школ ке из Ари зо не да би се до би ли од го во ри 
од пи сца чу ве ног по сво јој по ву че но сти.

Из да вач ка ку ћа „Ноф“ на ја ви ла је 8. мар та да ће ове је се ни из да ти два ро ма на Кор-
ма ка Ма кар ти ја, пр ве на кон ше сна ест го ди на, али не оче куј те и про мо тив ну тур не ју. 
На и ме, овај до бит ник Пу ли це ро ве на гра де во ди пот пу но при ва тан жи вот.

„Он не да је ин тер вјуе, не др жи пре да ва ња и не пот пи су је књи ге”, на пи сао је Мајкл 
Хол за Te xas Monthly 1998. го ди не. „Не во ли да го во ри о пи са њу или o свом жи во ту, 
због че га су, на рав но, оста ли пи сци, ње го ви обо жа ва о ци, па чак и они ко ји ни су обо-
жа ва о ци, још ра до зна ли ји.”

За пра во, би ло је не ко ли ко ин тер вјуа – за New York Ti mes Ma ga zi ne 1992, Va nity Fa ir 
2005, с Опром Вин фри 2007. и за Wall Stre et Jo ur nal 2009. го ди не. Ма кар ти је одр жао 
чи та ње од ло ма ка сво је књи ге у Сан та Феу 2015. и из нео је са ве те о на уч ном пи са њу у 
ча со пи су Na tu re 2019. го ди не. Али то је би ло то. Не ки пи сци се ви ше пу та по ја ве у јав-
но сти за не де љу да на.

За то сам био скеп ти чан ка да ми је Деј вид Су дак ре као да је де та ље о за на ту пи са ња 
до био ди рект но од Ма кар ти ја. Ме ђу тим, Су дак је на став ник ко ји га ји страст пре ма 
до бром пи са њу, та ко да је чак и би ло мо гу ће да му се та ко по сре ћи ло. Ис при чао је 
при чу то ли ко убе дљи ву ко ли ко и не ве ро ват ну.

У про ле ће 2014. др жао је час је зи ка и књи жев но сти у Сред њој шко ли „Ка та ли на 
Фут хилс“ у пред гра ђу Ту со на. „Гру пе су има ле за да так да оба ве ре то рич ку ана ли зу 
ро ма на”, ка же Су дак, „и по том да је пред ста ве оде ље њу”.

За дао је уче ни ци ма да се по де ле у гру пе и ода бе ру је дан од по ну ђе них ро ма на. 
Не ки су иза бра ли Аме рич ку па сто ра лу Фи ли па Ро та или Бе ли шум До на Де ли ла, а неки 
Ма кар ти јев ро ман Сви ти ле пи ко њи.

Су дак је обо жа ва тељ це ло куп ног Ма кар ти је вог опу са, али ка же да је Сви ти ле пи 
ко њи пра ва књи га за ње го ве сред њо школ це из мно го раз ло га. Је зик је ди ван, окруже-
ње је пу стињ ско, до бро по зна то свим жи те љи ма Ари зо не, при ча је хи брид ве стер на 
и ро ман се. Те ма пре ла ска гра ни ца, од лом ци на шпан ском и еле мен ти мек сич ке исто-
ри је под сти чу до бре ди ску си је. Та ко ђе је за бав но за оде ље ње да кри ти ку је не ко ли ко 
сце на из фил ма. И на рав но, ту је упе ча тљи ви про та го ни ста.

„Не мо жеш да не во лиш Џо на Греј ди ја Ко ла”, ка же Су дак. „И ком уче ни ку Џи ми Бле-
винс не ће би ти за ни мљив лик?”
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Уче ни це Ли ли Вил хелм и Кар ли Осе ран за свој про је кат ода бра ле су ро ман Сви ти 
ле пи ко њи. И, има ле су иде ју.

Ис по ста ви ло се да је деч ко Ли ли Вил хелм пр ви ком ши ја при ја те ља Кор ма ка Ма-
кар ти ја, те да је чак и ви део пи сца. Сто га су Вил хелм и Осе ран са ста ви ле спи сак пи та ња 
за Ма кар ти ја, уз од ре ђе не смер ни це од Су да ка, и по сла ле их том при ја те љу имеј лом.

Убр зо је до шло вре ме за пре зен та ци ју на ча су.
„Би ло је ве о ма за бав но”, ка же Су дак. „Не ки су сни ми ли фил ми ће и ко ба ја ги ток-шоу 

с пи сцем. А на ступ ове гру пе гла сио је: ’Би ле смо у кон так ту с овим озло гла ше но по-
ву че ним пи сцем.’ И то је све оста ле из ба ци ло из кон ку рен ци је. А ја про сто ни сам 
мо гао да ве ру јем. Оду ше ви ле су ме.”

Ма кар ти јев при ја тељ од го во рио је љу ба зним имеј лом у ко јем је на пи сао пи шче ве 
од го во ре на пи та ња уче ни ца. Це ла раз ме на би ла је за бав на. За што има та ко ма ло 
зна ко ва ин тер пунк ци је у Ма кар ти је вом тек сту? Они „са мо за кр ма че стра ну”. За ко га 
пи ше? „Чи та лац ког имам на уму сам ја.” Шта он ми сли о ре то рич кој ана ли зи књи ге? 
То је „до бар на чин да се упро па сти ис ку ство чи та ња”. (Цео текст имеј ло ва на ве ден је 
у на став ку.)

Су дак је и да ље им пре си о ни ран том раз ме ном, као и уче ни ца ма Осе ран и Вил хелм 
ко је су спа зи ле при ли ку и угра би ле је. И са ма на су мич ност чи та вог до га ђа ја та ко ђе је 
оста ви ла ути сак на ње га. Све се чи ни ло ма ње мо гу ћим не го да Џи ми Бле винс на ђе 
свог ко ња у мек сич кој шта ли.

„По ми слио сам: ’Ка ква чи ста сре ћа’”, ка же Су дак. „Ко ја не ве ро ват на слу чај ност.”

Имеј ло ви Ли ли Вил хелм и Кар ли Осе ран 18. мар та 2014.1

При ја те љу: Мно го Вам хва ла што сте нам пру жи ли при ли ку да бо ље раз у ме мо 
Кор ма ка као пи сца и чо ве ка. Ле по смо се про ве ле на руч ку, хва ла што сте нам се по-
ве ри ли и што сте нам по мо гли у на шем школ ском ра ду. Ра ду је мо се Ва шем од го во ру, 
чу ће мо се уско ро, хва ла још јед ном!

Кор ма ку: Ве ли ка нам је част што смо до би ле при ли ку да Вам по ста ви мо пи та ња 
ко ја ће нам по мо ћи да бо ље раз у ме мо Ваш про цес пи са ња. Ми смо две сред њо школ-
ке ко је по ха ђа ју час на пред ног је зи ка и књи жев но сти и пра ви мо пре зен та ци ју ко ја 
од ра жа ва про цес ре то рич ке ана ли зе Ва шег ро ма на Сви ти ле пи ко њи. Пи та ња ко ја 
сле де усред сре ђе на су на све оно што нас је за ни ма ло док смо чи та ле ро ман, а има и 
не ко ли ко лич них пи та ња – на да мо се не пре ви ше лич них – не би смо ли пот пу ни је 
раз у ме ле спе ци фич но сти Ва шег про це са пи са ња и Вас као осо бу. Још јед ном, мно го 
Вам хва ла што сте нам омо гу ћи ли овај по се бан угао гле да ња на ва ше пи са ње. 

Ли ли и Кар ли

1 Ово је текст раз ме ње них имеј ло ва, с раз ба ца ним пи та њи ма и од го во ри ма. (По што при ја тељ Кор-
ма ка Ма кар ти ја ни је јав на лич ност, на зи ва мо га про сто При ја тељ.) 
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При ја те љев од го вор 21. мар та 2014.

Дра ге Ли ли и Кар ли,

У на став ку се на ла зе Кор ма ко ви ди рект ни од го во ри. По ста вио сам му пи та ња и 
ов де сам ку цао ње го ве од го во ре. Сви пра во пи сни зна ци су мо ји, lol. На дам се да ће 
вам би ти од ко ри сти.

За Ли ли и Кар ли од Кор ма ка: [Мој пријатељ] ка же ми да сте ве о ма па мет не и уч ти ве 
мла де да ме. Са мо та ко на ста ви те.

Све нај бо ље,
Кор мак и При ја тељ
Сан та Фе
21. март 2014.

*

Ли ли Вил хелм и Кар ли Осе ран: Мо же те ли да опи ше те део свог про це са раз ви ја
ња иде ја у при че?

Кор мак Ма кар ти: Пи са ње је ве о ма под све сно и уоп ште не же лим да раз ми шљам 
о ње му.

К. О. и Л. В.: До би ле смо за да так да оба ви мо ре то рич ку ана ли зу ро ма на Сви ти 
ле пи ко њи. Као пи сац, ми сли те ли да је то уоп ште мо гу ће или је то до бар на чин да се 
упро па сти до жи вљај чи та ња?

К. М. : Сма трам да је то до бар на чин да се упро па сти до жи вљај чи та ња.

К. О. и Л. В.: Ва ша син так са се по не кад опи су је као му зи кал на. За то нас за ни ма коју 
вр сту му зи ке слу ша те и да ли му зи ка ути че на ваш стил.

К. М.: Све у жи во ту ути че на стил и за то је те шко, ако не и не мо гу ће, тач но од реди-
ти не ки по се бан ути цај. [Пријатељ: Кор мак је ми слио да је ово од лич но пи та ње. Же лим 
да до дам и да је пре ви ше скро ман да ка же да див но пе ва и од лич но сви ра ги та ру. 
Бу ду ћи да је од ра стао у Те не си ју, во ли блу грас/кан три ба ла де, Бра ћу Лу вин и Кар тер 
фе ми ли, ко ју пред во ди Мај ка Меј бел Кар тер, на при мер. Тек сто ви не ких од тих ба лада 
ве о ма су про дор ни, за ни мљи ви. Не би би ло ло ше да их по тра жи те и од слу ша те.]

К. О. и Л. В.: Мно ги чи та о ци твр де да је по то ну Сви ти ле пи ко њи еле гиј ски ро ман 
и да део ва ше свр хе има ве зе са жа ло шћу због гу бит ка не ког про шлог до ба? Да ли је то, 
што се Вас ти че, тач но?

К. М.: Гу би так про шлог до ба је сва ка ко те ма књи ге, али не и ње на свр ха.

К. О. и Л. В.: Ва ши ро ма ни пре пу ни су жи во пи сних сли ка и вр ло де таљ них опи са пеј
за жа. Да ли, док пи ше те, за ми шља те од ре ђе на ме ста на ко ји ма сте би ли? Ако је од го вор 
да, ко ји је при мер то га?
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К. М.: И да и не. Сло же но је. Пи шем оно што ми је у гла ви, у ми сли ма. Сва ка ко да 
по сто је тре ну ци ка да оно о че му пи шем од го ва ра ме сту ко је до бро по зна јем, као што 
су за пад ни Тек сас и Мек си ко, али по не кад имам ви зу ел ну сли ку у гла ви ко ја се не од-
но си на кон крет но зна ње о не ком ме сту.

К. О. и Л. В.: Очи глед но же ли те да по стиг не те од ре ђе ни ефе кат ти ме што не кори
сти те на вод ни ке и што ру тин ски до де љу је те ди ја лог го вор ни ци ма. Мо же те ли то да 
про ко мен та ри ше те?

К. М.: У ста ри ја вре ме на пи сци су пу ни ли стра не књи га на вод ни ци ма, за ре зи ма, 
тач ка за ре зи ма и дру гим зна ко ви ма, на вод но да би по мо гли чи та о цу. Али у јед ном 
тре нут ку, по мом ми шље њу, са мо за кр ма че стра ну. Ко ри стим што ма ње пра во пи сних 
зна ко ва.

К. О. и Л. В.: Да ли обич но пи ше те из пер спек ти ве на ра то ра у тре ћем ли цу, и ако 
да, за што?

К. М.: Опет, то је под све сни про цес. Пи шем оно што ми пад не на па мет.

К. О. и Л. В.: Да ли сма тра те да има те не ких слич но сти с Џо ном Греј ди јем Ко лом? 
Ако да, ка квих?

К. М.: Има слич но сти. Ње го во по што ва ње пре ма зе мљи, све ту при ро де. Ми слим 
да је он деч ко до сто јан ди вље ња, и мо жда бих во лео да сам му био слич ни ји ка да сам 
био ње го вих го ди на.

К. О. и Л. В.: Шта ми сли те о филм ској адап та ци ји ро ма на Сви ти ле пи ко њи?

К. М.: Сма трам да не би тре ба ло да ко мен та ри шем туђ рад, чак и ако је за сно ван 
на мом.

К. О. и Л. В.: Чо век би по ми слио да је, на осно ву сти ла ва ших ро ма на, део Ва ше свр хе 
као пи сца да иза зо ве те сво је чи та о це и да оче ку је те ви ше од ти пич ног пи сца. Да ли је 
то на мер но или је са мо крај њи ре зул тат? Та ко ђе, за ко ју пу бли ку пи ше те?

К. М.: Не пи шем за од ре ђе ну пу бли ку. Чи та лац ког имам на уму сам ја. Ка да би неко 
дру ги пи сао ове књи ге, мо гао бих да играм голф.

(С ен гле ског пре ве ла Ири на Ву ји чић)


