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МОНТАЖА

Деј вид Кра ка у ер

КОР МАК МА КАР ТИ КО ЈЕГ ПО ЗНА ЈЕМ
Кам пус Ко у ан Ин сти ту та Сан та Фе (СФИ) ре но ви ра но је про ши ре ње ку ће Па три ка 

Џ. Хар ли ја, вој ног се кре та ра Сје ди ње них Др жа ва од 1929. до 1933. и ам ба са до ра у Кини 
1945. го ди не. Хар ли је јед на од број них вој них лич но сти ко ја за у зи ма кра јо лик се вер-
ног Но вог Мек си ка, ко ег зи сти ра ју ћи с атом ским фи зи ча ри ма, ви зу ел ним умет ни ци ма, 
са мот ња ци ма, ра зним њу ејџ по кло ни ци ма еги пат ског бо га сун ца Ато на и по што ва оци-
ма ре зо нант них фре квен ци ја ми не ра ла. Кам пус се спу шта низ ме та морф не кри стал не 
сте не са за пад не стра не пла ни не Сан гре де Кри сто. Увек сам сма трао пре ми сом да 
ве ћа над мор ска ви си на про у зро ку је уз ви ше ни ју ми сао.

Гру па про сла вље них на уч ни ка са зва ла је 1984. са ста нак да би од ре ди ла ка ко би 
мо гао из гле да ти ра ди кал но нов при ступ ма те ма тич кој на у ци ка да она озбиљ но схвати 
сло же ност све та, ко је би вр сте лич но сти и та ле на та би ле по треб не и ка ква је кул ту ра 
нео п ход на као по др шка том на сто ја њу. У јед ном од осни вач ких до ку ме на та Ин сти ту-
та Сант Фе, Ма ри Гел-Ман, ко ји је 1969. до био Но бе ло ву на гра ду за фи зи ку за рад на 
раз ја шње њу си ме три ја по треб них за кла си фи ко ва ње су ба том ских че сти ца, из нео је 
сво је кри те ри ју ме за при јем. При том је ко ри стио кла сич ну еп ску так со но ми ју.

Мо гло би се ре ћи да је то про блем ти по ва лич но сти, да има оних ко ји во ле хлад ну 
ло ги ку, ра зум, ана ли зу и па жљи во струк ту ри са ње про бле ма, по себ но у свом ра ду... Има 
и дру гих, ко ји во ле син те зе, ква ли та тив на раз ма тра ња, оп ште на по ме не, при род ну 
исто ри ју и опис. Нај зад, по сто је и они ма ло број ни ко ји по ку ша ва ју да ком би ну ју та два. 
Не ки их на зи ва ју апо лон ским, ди о ни зиј ским и оди сеј ским... Ка да би смо ус пе ли да на ђе мо 
са мо не ко ли ко љу ди ко ји мо гу да при ме не те раз ли чи те ка рак те ри сти ке, то би има ло 
огро ман зна чај.

Ма ри Гел-Ман, “The Con cept of the In sti tu te”, Emer ging Synthe ses in Sci en ce 

Го ди шњи са стан ци Сти пен ди је Ма кар тур јед но су од ме ста где је Ма ри ишао у лов 
на те оди сеј ске ти по ве. Сам Ма ри био је стра стве ни чи та лац и ви ше пу та је из ра зио 
жа ље ње због сил ног вре ме на ко је про во ди чи та ју ћи књи ге уме сто да до ла зи до но вих 
от кри ћа. Не ки од Ма ри је вих оми ље них пи са ца би ли су Ко нан Дојл, Ме ри Ше ли, Хор хе 
Лу ис Бор хес и Кор мак Ма кар ти. Ма ри је био осни вач про гра ма Сти пен ди ја Ма кар тур 
и за то је ве ро ват но ути цао на то да Кор мак, та да ре ла тив но не по знат пи сац, до би је 
на гра ду 1981, већ пр ве го ди не до де љи ва ња. Упра во је Ма ри до вео Кор ма ка у Ин сти тут 
Сан та Фе и тре ба му ода ти при зна ње што је от крио та лен то ва ног пи сца ко ји ће по том 
раз ви ти ду бо ко и трај но ди вље ње пре ма ми сте ри о зним раз ми шља њи ма на уч ни ка 
сло же них си сте ма.

Не мо гу одо ле ти да ис при чам лич ну при чу ко ја илу стру је оп сег Ма ри је вих ин те-
ре со ва ња и је зич ких спо соб но сти и ко ја га при ка зу је као пра вог по ли хи сто ра књи шког 
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мољ ца. Се део сам у СФИ на руч ку с Ма ри јем, фи зи ча ром Ђи ном Се гре ом (не ћа ком 
но бе лов ца Еми ли ја Се греа ко ји је ра дио као во ђа гру пе у Лос Ала мо су на Пр о јек ту 
Мен хетн) и бив шим ди рек то ром На ци о нал не ла бо ра то ри је у Лос Ала мо су, Ха рол дом 
Ег њу ом. Ђи но је пи тао Ма ри ја о ње го вој ин тер ак ци ји с Нил сом Бо ром у Ко пен ха ге ну 
ка сних пе де се тих го ди на про шлог ве ка. Ма ри нам је ре као да је Бор био мрач њак 
ко ји је за не ко ли ко де це ни ја уна за дио фи зи ку сво јим ин си сти ра њем на то ме да се 
квант на ме ха ни ка не мо же ин ту и тив но ка у зал но раз у ме ти. Но, имао је ве о ма ле па 
се ћа ња на Дан ску. Пре не го што је та мо оти шао да одр жи се ми нар, осе ћао је по тре бу 
да на у чи дан ски. Оче ки вао сам да ће ми пре по ру чи ти не ку до бру књи гу из ра за. Уме-
сто то га, ис при чао нам је ка ко је кре нуо у по тра гу за нај бо љим дан ским пи сци ма не 
би ли на у чио до бре из ра зе и иди о ме. Од лу чио се за из ван ред ну књи жев ни цу Ка рен 
Блик сен (по зна ту и под име ном Исак Ди не сен) и на у чио је до вољ но дан ског да прочи-
та ње ну књи гу Мо ја Афри ка у ори ги на лу. Ђи но, Ха ролд и ја раз ме ни ли смо зна лач ке, 
скеп тич не по гле де. Ма ри је по том из гла ве из де кла мо вао це лу пр ву стра ни цу књи ге 
на дан ском. Тад мо ра да је про шло пе де се так го ди на од ње го ве по се те. По сти ђе ни, 
нас тро ји ца смо се вра ти ли свом руч ку – „до дај ми со”, што би ре кли Бри тан ци.

Сти гао сам на Ин сти тут Сан та Фе као члан ака дем ског осо бља по чет ком пр ве де-
це ни је овог ве ка, с Ин сти ту та за на пред не сту ди је на Прин сто ну. Ве за из ме ђу та два 
ин сти ту та ин три ги ра ла ме је због исто риј ске ве зе ко ју је ус по ста вио Ро берт Опен хај-
мер, кад је од 1947. до 1966. био и ди рек тор Про јек та Мен хетн и са мог Ин сти ту та за 
на пред не сту ди је. У ра ним го ди на ма, Ин сти ту том Сан та Фе до ми ни ра ли су фи зи ча ри 
ко ји су ра ди ли у На ци о нал ној ла бо ра то ри ји у Лос Ала мо су. Пред сед ник осни вач СФИ, 
Џорџ Ко у ан, ра дио је с Ен ри ком Фер ми јем у Чи ка гу пре не го што се при дру жио Про
јек ту Мен хетн, а за тим је име но ван за ди рек то ра оде ље ња за хе ми ју у На ци о нал ној 
ла бо ра то ри ји у Лос Ала мо су.

Улаз у СФИ слу жи и као по штар ни ца. Ка да сам пр ви пут ушао у ту згра ду, иза при-
јем ног сто ла на ла зио се ма сив од ку ти ја с књи га ма. Би ло је очи глед но да се ку ти је 
стал но скла ња ју и да исто та ко бр зо но ве при сти жу. На тај на чин ку ти је су до сти гле 
ди на мич ку рав но те жу. У из у ча ва њу сло же них си сте ма то се зо ве са мо ор га ни зо ва на 
кри тич ност, што је по зна то и као об ја шње ње за кон стан тан на гиб го ми ла пе ска и лица 
пе шча них ди на. 

Агенс тог кри тич ног ста ња био је Кор мак ко ји се за о ку пио ко па њем – по пут ен то-
мо ло га Ко боа Абеа у фил му Же на на ди на ма – ка ко би обез бе дио рав но те жу у СФИ и 
раст сво је би бли о те ке.

И сâм сам ко лек ци о нар књи га и хор дер, та ко да су Кор ма ко ве ку ти је са сво јим 
скри ве ним бла гом од мах де ло ва ле као при влач на си ла. Пре не го што сам сти гао у 
СФИ про чи тао сам ње гов ро ман Кр ва ви ме ри ди јан у ста њу мор бид ног за но са, та ко да 
ме је дво стру ко коп ка ло ка кви ли су на уч ни ле ше ви на го ми ла ни у тим зби р ка ма. На 
сре ћу, убр зо сам до био од го вор јер су на ше кан це ла ри је би ле сме ште не у истом крилу 
(Pod C) Ин сти ту та.

Кор мак је од мах за у зео Pod C у СФИ. То кри ло је нај да ље од ула за и ту је нај ма ње 
ве ро ват но да ће га оме та ти по се ти о ци. У Кор ма ко вој со би ни је би ло ни че га осим ње-
го вог сто ла, те пи ха у пер сиј ском сти лу, све за ка, би ко вих хе миј ских оло ва ка и пи са ће 
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ма ши не оли ве ти ле те ра 22. Кор мак је створ на ви ке и ди сци пли не. Рет ко се мо же ви-
де ти у СФИ ра но ују тро, али ка да се сме сти (обич но око де сет са ти), оста јао би и пи сао 
це лог да на с па у за ма за ру чак и ужи ну. У СФИ се тру ди мо да те па у зе што ви ше раз ву-
че мо и на тај на чин из бег не мо гре шке у про ра чу ну. Вр ло че сто би Кор мак то ком по-
по дне ва на пу штао СФИ ка ко би оти шао у град на хи тан сла до лед од ка фе.

За ужи ном и руч ком с при ја те љи ма и ко ле га ма раз го ва ра ли смо о све му и сва че му. 
Ти пи чан дан мо гао би об у хва та ти но ве ре зул та те у пре би о тич кој хе ми ји, при ро ду ауто-
ка та ли тич ких ску по ва, пре то по ло шке про сто ре у хе ми ји РНК, Мак све ло вог де мо на, 
Дар ви но ву мор ску бо лест, прет по став ку бли за на ца, ло гич ку ду би ну као мо дел еволу-
ци о не исто ри је, Го де ло ве на ви ке у ис хра ни, чуд ност Шпен гле ро ве Про па сти За па да 
и ало ме триј ско ска ли ра ње мо зга ки то ва. Ве ру јем да Кор ма ко ви не дав ни ро ма ни, Пут
ник и Сте ла Ма рис де лом по ти чу из овог рас пи ри ва ња иде ја ко је по ве зу ју до ме не 
бес ком про ми сне пре ци зно сти с крх ко шћу жи во та и ми ли тант но шћу дру штва. Ни ка да 
ни смо раз го ва ра ли о Кор ма ко вим књи га ма. Ни шта му не би би ло ма ње за ни мљи во 
од раз го во ра о соп стве ном ра ду.

Го ди на ма сам слу шао при че о Кор ма ко вој по ву че но сти и ми зан тро пи ји. Кор мак је 
ве ли ко ду шан са сво јим вре ме ном као и сва ко ко га сам ика да упо знао. Али ве о ма је 
се лек ти ван. Си гур но ће те па сти на Тју рин го вом те сту Кор ма ка Ма кар ти ја ако бу де те 
то ли ко не раз бо ри ти да му по ста ви те пи та ње о пи са њу и ње го вим књи га ма. Или још 
го ре, да го во ри те о свом пи са њу (на је жим се и на са му по ми сао). Др жи те се ри го ро зних 
иде ја, нај бо ље оних за ко је је по тре бан на пор да се о њи ма ди ску ту је и не ко ли ко 
деце ни ја да се са вла да ју.

Пр ва књи га ко ју ми је Кор мак по зај мио би ла је ра но из да ње Tra vels in Ara bia De ser ta 
Чар лса Мон та гјуа Да у ти ја. Што се Кор ма ка ти че – и са свим бих се сло жио с њим – нема 
бо ље књи ге о пу стињ ским пеј за жи ма и кул ту ри.

Те жак је њи хов ду ги дан бес по сли це, дре ма ју на сва ки сат и пу ше ду ван, не ке од њих 
сам ви део ка ко пре ба цу ју ка мен чи ће кроз твр де ша ке, да уби ју вре ме... Ноћ је од ма кла, 
ле гли смо на сво ја ме ста на зе мљи, да спа ва мо, али он да су гре шне ко зе, ко је су се по ма
ља ле из ноћ ног ва зду ха, шет ка ле пре ко на ших ли ца на сва ки сат све док ни је сва ну ло.

Чарлс Мон та гју Да у ти, Tra vels in Ara bia De ser ta

Пе сак је ма те ри јал ко ји ста ти стич ки фи зи ча ри на зи ва ју по ро зним ме ди ју мом. Про-
ток и тран спорт пе ска, као и ди фу зи ја флу и да кроз по ро зни ме ди јум, про у ча ва ју се 
по мо ћу те о ри је пер ко ла ци је. Раз ви је на је три де се тих и че тр де се тих го ди на про шлог 
ве ка да би се бо ље раз у ме ла пра ва гу сти на угља, а са мим тим и ње го ва енер гет ска 
вред ност. Те о ри ја пер ко ла ци је са став ни је део укуп ног на уч ног ра да про из ве де ног 
на Ин сти ту ту Сан та Фе. Она је го то во ме та фо ра за по ве зан, ко ле ги ја лан на чин на ко ји 
прак ти ку је мо на у ку.

Кор мак је ве о ма за ин те ре со ван за при ја тељ ство и иде је ко је про ис ти чу из раз го-
во ра. Ту спа да и од нос из ме ђу Џеј мса Еј џи ја и Во ке ра Еван са. Као фо то граф чи ји се 
објек тив „ри му је” с пор тре ти ма на сли ка ним Кор ма ко вим пе ром, Во кер Еванс је 1935. 
на пра вио фо то гра фи ју Рударeва ку ћа, Скот Рун, За пад на Вир џи ни ја. Она при ка зу је 
де ча ка ко ји нео бич но ли чи на са мог Кор ма ка и ен те ри јер ко ји се по кла па с не ко ли ко 
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са бла сних опи са из ње го ве књи ге Чу вар воћ ња ка, у ко јој пи ше: „Би ло је то као да бора-
виш у про сто ри ји пре пу ној не ви дљи вих и зло ћуд них ду хо ва.“

Џејмс Еј џи, пи сац с тај ним ве за ма с Кор ма ком, укљу чу ју ћи за јед нич ко ин те ре со ва-
ње за нок свил ски цајт гајст, ко ји Кор мак та ко сна жно опи су је у ро ма ну Са три, удру жио 
се 1936. с Во ке ром Еван сом на за дат ку да за ча со пис For tu ne на пра ве хро ни ку жи во та 
ју жњач ких над ни ча ра. Ре зул тат њи хо вог ис тра жи ва ња би ла је књи га Let Us Now Pra i se 
Fa mo us Men, об ја вље на 1941. го ди не. Ту књи гу чу ва мо у сво јој би бли о те ци и Кор мак 
је с вре ме на на вре ме узме да би нас под се тио на бли ску ве зу из ме ђу је зи ка и сли ке, 
си ро ма штва и ка рак те ра, те на рас ко шну ле по ту ко ја се мо же на ћи да ле ко од ре флек-
то ра та ко зва не ци ви ли за ци је.

Га зда се по бу нио да је то пре ви ше за ви ја ња и пре ви ше ре ли ги је без кра ја и кон ца, и 
шта ка же те за не што ма ло жи вље, зна ли су на шта ми сли, и он да мо гу да иду.

Џејмс Еј џи, Let Us Now Pra i se Fa mo us Men 

Го ди не 2012. пре се лио сам се на не што ви ше од три го ди не у Ме ди сон у Ви скон си-
ну ка ко бих ру ко во дио та мо шњим но вим Ин сти ту том за от кри ћа. У то вре ме је Сем 
Ше пард имао ре зи ден ци ју на СФИ и упо зо рио ме је да ће ме хлад но ћа ве ро ват но 
уби ти и да ће ме мо жда, у не кој нео д ре ђе ној бу дућ но сти, про на ћи као са вр ше но очу-
ва ну кон зер ву су пе из екс пе ди ци је Ter ra No va Ро бер та Фал ко на Ско та. Кор мак је оти шао 
ко рак да ље и дао ми при ме рак књи ге Мај кла Ле си ја Wi scon sin De ath Trip. То је збир ка 
фо то гра фи ја из Блек Ри вер Фол са ко је при ка зу ју смрт ност но во ро ђен ча ди, бал за мова-
не пен зи о не ре и љу де над ко ји ма је из вр ше на смрт на ка зна. Нео бич но ми је при ја ла. 
На Сред њем за па ду сам от крио да мој ка рак тер де фи ни тив но ни је нор диј ски, да су 
мо је то по граф ске пре фе рен ци је стр ме, а тем пе ра мент са мо вољ ни ји од оног ко ји по-
го ду је кон ти нен тал ној уну тра шњо сти. Ка да су ми по ну ди ли да бу дем пред сед ник СФИ, 
об ра до вао сам се што се вра ћам свом при род ном ста ни шту, ин сти ту ту ко ји сам за во-
лео и сво јим број ним јо гу на стим при ја те љи ма.

Кор мак се шко ло вао и ра дио је не ко ли ко го ди на као ар хи тек та у Те не си ју. Опи сао 
ми је ту вр сту по сла као „пре те жно из град њу ве ли ких ку ћа за бо га те кли јен те ко ји 
не ма ју уку са”. Пе де се так ки ло ме та ра за пад но од Ме ди со на у Ви скон си ну, Кор ма ков 
оми ље ни ар хи тек та Френк Лојд Рајт са гра дио је свој дом Та ли је син у Спринг Гри ну. 
Као и све Рај то ве гра ђе ви не, то је еу клид ска да бро ва ја зби на ко ју је на сли као Хо ку са ји. 
Ге о ме триј ска, кла у стро фо бич на и жи ва. Као да је ево лу ци ја за по че ла ак си о ми ма, уме-
сто што се за вр ши ла њи ма. Рај тов жи вот и рад обра зу ју за мр ше ну спо ну у Кор ма ко вој 
ма шти. Рајт је са мо и згра ђе ни фор ма ли ста, а ње го ве згра де су мо де ли са вр шен ства 
де ва сти ра ни ква ли те том ма те ри ја ла. У Кор ма ко вом Пан те о ну Fal ling Wa ter пред ста вља 
гра ђе ви ну бес ком про ми сног са вр шен ства, чи ја уну тра шњост не при мет но тру ли. У 
сни мље ном раз го во ру у би бли о те ци Ин сти ту та, у ко јој је на пи сао свој ро ман Пут, 
Кор мак ми је ре као: „Fal ling Wa ter је пре ле па ку ћа, али, ако уђеш уну тра, пр во што 
ви диш је сте го ми ла јеф ти ног на ме шта ја од иве ри це. На и ме, ка да је про јек то вао ту 
ку ћу иве ри ца је тек би ла от кри ве на. Ни је знао да ће се за де сет го ди на мо ћи на ћи у 
свим јеф ти ним мо те ли ма ши ром све та.”
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Ма ло ко ме Кор мак при да је то ли ко пом ну па жњу ко ли ко Лу дви гу Вит ген штај ну. 
По ред Вит ген штај но вих уви да у је зик и зна че ње и ње го вог ком пре сив ног сти ла, Кор-
мак ми је ре као: „Све о че му је [Витг енш тајн] раз ми шљао има ло је ве зе с тим да ли је 
не што ис прав но или по гре шно и не пре ста но је бри нуо о то ме”, као и: „Ако се фи ло-
зо фи ја не ти че то га ка ко чо век тре ба да жи ви, че га се ког ђа во ла уоп ште ти че?”

Ду бо ко не за до во љан ма те ри јал ним све том у ком је био при мо ран да жи ви, Вит-
ген штајн је 1925. про јек то вао сво ју ку ћу у Бе чу – Ha us Wit tgen ste in. Она ни је ни на лик 
„Вит ген штај но вој ко ли би” на је зе ру Скјол ден у Нор ве шкој где је у скром ној изо ла ци ји 
за пи си вао па сто рал не бе ле шке у Сме ђој књи зи, пре те чи Фи ло зоф ских ис тра жи ва ња. 
Ha us Wit tgen ste in ви ше ли чи на про јек ци ју фи ло зо фи је Трак та та у тро ди мен зи о нал ни 
про стор. Ер ми на Вит ген штајн, се стра за ко ју је ку ћа про јек то ва на, на пи са ла је: 

Иа ко сам се из у зет но ди ви ла тој ку ћи, од у век сам зна ла да не же лим ни ти мо гу да 
жи вим у њој. За и ста је мно го ви ше из гле да ла као пре би ва ли ште за бо го ве не го за ма лог 
смрт ни ка по пут ме не и ис пр ва сам чак мо ра ла да пре ва зи ђем бла го уну тра шње про ти
вље ње тој „ло ги ци оте ло тво ре ној у ку ћи“, ка ко сам је зва ла, тој са вр ше но сти и мо ну
мен тал но сти.

Кор мак и ја че сто смо раз го ва ра ли о ње го вим цр те жи ма за бу ду ћи дом. Чак је у 
не ком тре нут ку по ми њао и да би об ја вио књи гу сво јих ски ца. Цр те жи по чи њу сто ли-
ца ма и по ли ца ма, а за вр ша ва ју се мо ну мен тал ним со ба ма. Осми слио је си стем по ли-
ца ко ји се ла ко ра ста вља и мо же се без те шко ће но си ти као ко фер. Не ке со бе на ње-
го вим цр те жи ма ли че на ен те ри јер мо дер ни стич ких му зе ја. Про стор ни је про ра чу нат 
као оску дан. По вре ме но Кор мак про јек ту је со бе и ку ће за на шу за јед ни цу.

Вит ген штајн и Рајт има ли су ау тох то ну има ги на ци ју – ду бо ко по ве за ну с тлом ко је 
су мо жда са мо они мо гли да от кри ју. На ње му су уз го ји ли бес ком про ми сни кор пус 
де ла. Раз го ва ра ју ћи с Кор ма ком то ком го ди на, осе ћао сам да има ја ку по тре бу да раз-
у ме ка ко нај пре фи ње ни је иде је мо гу ко ег зи сти ра ти с нај јед но став ни јим од лу ка ма и 
нај ма њим ис ку ством. Ка ко на ив ност ни је не до ста так зна ња, већ ак тив но нео до бра-
ва ње по сто је ће кул ту ре.

Из ове пси хич ке ком би на ци је про ис ти чу ре во лу ци о на ри квант не ме ха ни ке чи јем 
се ра ду Кор мак ду бо ко ди ви и не пре ста но их чи та. Ве ћи на је два да је ди пло ми ра ла 
пре не го што су про гла си ли да су из у мр ле све иде је ко је су се по ја ви ле пре њих. Бор 
је имао два де сет де вет го ди на ка да је пред ста вио свој ор би тал ни мо дел ато ма, Ар тур 
Ком тон три де сет ка да је от крио ра се ја ње, Лу ис де Брољ три де сет јед ну ка да је пред-
ста вио ду ал ност та лас –че сти ца, а Вер нер Хај зен берг два де сет че ти ри ка да је из у мео 
ма трич ну ме ха ни ку. За Кор ма ка је не ис ку ство че сто пред у слов ин вен тив но сти. А то 
ва жи и за кул ту ре ко ли ко и за по је дин це. У не ко ли ко на вра та Кор мак је ди ску то вао о 
кул тур ном па ра док су ан тич ке Грч ке, о иде ји аре те или из вр сно сти, и го то во за не ма-
ри ва њу ко је се гра ни чи са ксе но фо би јом, мо жда нео п ход ним за ства ра ње но ве умет-
но сти и кул ту ре. Ми слим да за то Кор мак увек то ли ко по др жа ва мла де на уч ни ке на 
СФИ или оне без углед ног по ре кла, по што је нај ве ћа ве ро ват но ћа да ће баш они сме-
ни ти вла да ју ће иде је за ко је још и не зна ју да по сто је.

При ча се да је Ар тур Шо пен ха у ер у ра ним два де се тим мо гао да чи та или теч но 
го во ри не мач ки, ита ли јан ски, фран цу ски, ен гле ски, шпан ски, ла тин ски и грч ки. По ред 
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Трак та та, Шо пен ха у е ро во де ло Свет као во ља и пред ста ва свр ста ва се у Кор ма ко ву 
би бли о те ку нај о ми ље ни јих књи га. Шо пен ха у ер је ско ро не пре су шан из вор анег дот ских 
опа ски. Илу стра тив не су ње го ве број не ре че ни це ко је се мо гу ци ти ра ти и чи ни ми се 
да су ме ђу шкр ти јим по ма га ли ма ко ји ма Кор мак гра ди сво је ми шље ње о дру ги ма.

Код љу ди огра ни че них спо соб но сти скром ност је са мо искре ност. Али код оних ко ји 
по се ду ју ве ли ки та ле нат, она је ли це мер је.

Нај ве ћи ус пе си људ ског ума обич но се до че ку ју с не по ве ре њем.
Ар тур Шо пен ха у ер

Шо пен ха у е ров од нос с ро ди те љи ма осли ка ва до не кле ста тус стран ца ко ји кре а-
тив на из вр сност има у по ро ди ца ма. Кор мак се че сто на глас сме је ка да се се ти пи сма 
ко је је Шо пен ха у е ро ва мај ка Јо ха на на пи са ла си ну 1807: 

Све тво је до бре осо би не па да ју у сен ку тво је све зна ло сти и по ста ју бес ко ри сне све ту 
са мо због тво је обес ти да све знаш бо ље од дру гих, што же лиш да по бољ шаш и са вла даш 
оно чи ме не мо жеш да го спо да риш [...] Да си ма ње та кав ка кав је си, био би са мо сме шан, 
али, та кав ка кав је си, пот пу но си не под но шљив.

Има не чег ка тар зич ног у уви ђа њу уни вер зал но сти по ро дич ног раз до ра, а Јо ха на 
Шо пен ха у ер по ди же га на ви ши ни во.

Вит ген штајн је био на дах нут Шо пен ха у е ро вим ра ним ра до ви ма о све ту као иде ји, 
иде а ли змом ко ји је са жео у ре че ни ци: „Свет је мо ја пред ста ва”, што је пре те ча пр ве 
стра не Трак та та: „Свет је све што је слу чај”, и: „Чи ње ни це у ло гич ком про сто ру је су 
свет.” Ова вр ста ана ли тич ке ком пре си је, ко ја са др жи из о би ље зна че ња, ве ро до стој ног 
и мо рал ног, ука зу је на мре жу ве за ко ја об у хва та мно ге Кор ма ко ве оми ље не ми сли о-
це: Бер тран да Ра се ла, Фри дри ха Лу дви га Го тли ба Фре геа, Мај кла Да ме та и Хи ла ри 
Пут нам.

Кор мак и ја че сто раз го ва ра мо о Мон те њу ко ји успе ва да ин те гри ше мо рал ну те-
жи ну и ин те лек ту ал ну ла ко ћу. Мон те ње во при ја тељ ство с Ла Боеcијем је узор дру гар-
ства за Кор ма ка ко ји не ма по тре бу да прав да сво је при вр же но сти ши ро ког ра спо на, 
од кри ми на ла ца до му дра ца, осим што че сто ци ти ра Мон те ње ву из ре ку: „За то што је 
то био он, за то што сам то био ја.” А Мон те ње ва истин ска љу бав пре ма умет нич ким 
де ли ма и фи ло зо фи ји – до те ме ре да се у ста ну у ко јем је пи сао окру жи вао из гра вира-
ним ци та ти ма из њих – на спрам ње го ве сум ње у кри ти ча ре, до бро је по зна та Кор ма ку, 
што ва жи, прет по ста вљам, за мно ге пи сце.

Нo, от ку да то да дух бо гат зна њем то ли ких ства ри због то га не по ста је и жи вљи и 
на до буд ни ји, а гру бо и нео те са но че ља де мо же у се би за др жа ти, а да се при том не по
пра ви, ри је чи и про суд бе нај о длич ни јих ду хо ва ко је је сви јет из ње дрио? Још и данда нас 
се у то ме не сна ла зим.

Ми шел Мон тењ, О школ ни ци ма1

1 На ве де но пре ма: Мон тењ, Ми шел де. (2007). Са бра на дје ла Ми ше ла де Мон те ња I–IV, есе ји. (Вој мир 
Ви ња, прев.). За греб: Дис пут, 211. (Прим. прев.)
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Ка ко Кор мак сма тра, Мон тењ, у из ве сној ме ри, има ве зе са жи во том и де лом Ери-
ка Хо фе ра, чи ју ми је књи гу Пра ви вер ник јед ном при ли ком по кло нио. На лик Мон те њу, 
Хо фер у свом жи во ту и пи са њу по сти же рав но те жу ви со ке ми сли и ово зе маљ ског 
ди вље ња. Док је ра дио као луч ки рад ник на до ко ви ма Сан Фран ци ска, Хо фер је пи сао 
фи ло зо фи ју и чи тао Мон те ња на глас и у јав но сти. Јед ном је из ја вио, при се ћа ју ћи се: 
„Стал но сам га ци ти рао. Кла дим се да још има де се так скит ни ца у до ли ни Сан Хо а кин 
ко ји мо гу да ци ти ра ју Мон те ња.” Кор ма ка је оду ше ви ла иде ја да луч ки рад ни ци до лазе 
код Хо фе ра по про роч ки са вет од есе ји сте из ше сна е стог ве ка и во лео је да ре кре и ра 
ту си ту а ци ју: „Сти ви и ја има мо про блем са ше фом, шта би Мон тењ ура дио?” 

Да би се при сту пи ло ра зум ној про це ни Кор ма ко вог „књи жев ног клу ба” тре ба ло 
би не ко ли ко стра ни ца по све ти ти жи во ту и ра ду Чар лса Сан дер са Пер са. Кор мак посе-
ду је је ди ну ком плет ну збир ку Пер со вих де ла ко ја об у хва та осам књи га. Перс се од ли-
ку је ин те лек ту ал ном не за си то шћу су ди је Хол де на из Кр ва вог ме ри ди ја на. Али у Персо-
вом слу ча ју, он је сво ју же љу за пот пу ним овла да ва њем оства рио без кр во про ли ћа.

Раз ми шља ња и за кључ ци ма те ма ти ча ра ни нај ма ње не за ви се од то га да ли у ствар
ном све ту по сто је та кви објек ти ка кве он прет по ста вља.

Чарлс Сан дерс Перс

За вр ши ћу књи гом чи ји се зна чај за два де сет го ди на раз го во ра с Кор ма ком ни ка да 
ни је ума њио, ко ју ни ка да ни је ука ља ло по нов но ана ли зи ра ње и ре ар ти ку ла ци ја. Оном 
ко ја је пре пу на из не на ђе ња и уви да: Мо би Дик. Кор мак че сто раз ми шља о њој. Ње го во 
ди вље ње про те же се и на ње ног нај ве ћег илу стра то ра Ро кве ла Кен та, чи је ми је књи-
ге Wil der ness и Voyaging So ut hwards та ко ђе по зајм љи вао. Са за јед нич ким при ја те љем 
Ти мом Теј ло ром отво ри ли смо Мо би ја Ди ка и чи та ли на су мич не па су се као што су: „Смрт 
је са мо за стра ње ње у под руч ју Не ис тра же ног; са мо пр ви по здрав мо гућ но сти ма не-
из мер не Да љи не, Ди вљи не, Во да, Бес кра ја.”2 Кор мак ће по ди ћи по глед и про ко мен-
та ри са ти: „Ода кле му ово? Ка ко се до се тио да ка же: ’са мо пр ви по здрав мо гућ но сти ма 
не из мер не Да љи не?’” Не знам ни за јед ног дру гог пи сца ко ји иза зи ва ова кву за па ње ну 
ре ак ци ју.

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

2 На ве де но пре ма Мел вил, Хер ман (1981). Мо би Дик. (Злат ко Гор јан и Јо сип Та бак, прев.). За греб: 
Ли бер. (Прим. прев.)


