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ИГОРМАНДИЋ
(1939–2022)

МИ ЛИ САВ СА ВИЋ

ИГОРМАНДИЋОСРПСКИМ
РОМАНОПИСЦИМА

Уме сто не кро ло га

Оно што је у Ср би ји у кри ти ци пред ста вљао Бо ри слав Ми хај
ло вић Ми хиз, а у по ле ми ци Ни ко ла Ми ло ше вић, то је у Хр ват ској, 
а и ши ре, био Игор Ман дић. Књи жев ност је при хва тао као го збу, 
по пут оне ко ја га је че ка ла код шјор Иве у оми ље ном му Клу бу 
књи жев ни ка у Бе о гра ду. Иа ко део кул тур ног и мон ден ског еста
бли шмен та (ме ђу пр ви ма се су прот ста вио ими џу си ро ма шног, 
одр па ног и глад ног пи сца), че сто у бли зи ни књи жев не естра де, са 
при стој ним си не ку ра ма, ра до ви ђе ни гост у офи ци јал ним ме дији
ма, до бро пла ће ни ко лум ни ста, ни је се дао по ло ми ти и пот ку пи ти, 
књи жев ност је за ње га, пре све га, би ла пи та ње ча сно и мо рал но 
од ра ђе ног по сла. До ка зао је то, из ме ђу оста лог, што се осам де се
тих об ру шио на ко му ни стич ку ико ну Кр ле жу, ина че свог учи те ља, 
ја сно ис ти чу ћи раз ли ку из ме ђу мла дог, бун тов ног пи сца и ка сни
је, већ оста ре лог, апо ло ге та та да шњег дик та то ра. До ка зао је то и 
ти ме што је од бо ло вао рас пад Ју го сла ви је, у отво ре ном от кло ну 
пре ма вла сти ма но во ство ре не хр ват ске др жа ве, по ка зу ју ћи то и 
че стим до ла сци ма у Бе о град и го сто ва њи ма у срп ским ме ди ји ма. 
Био је под јед на ко при су тан и у срп ској и у хр ват ској књи жев но сти, 
ко је је др жао да су пи са не на јед ном, за јед нич ком је зи ку. 

Ман дић при па да ге не ра ци ји кри ти ча ра ко ја се за дру штве не 
сло бо де, та да мањ ка ве, бо ри ла пре ко умет но сти. Ако се дру штво 
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за сни ва ло на про из вод њи оп се на, ла жи и об ма на, од књи жев но сти 
се оче ки ва ло све су прот но, да се раз мах не на кри ли ма ма ште и 
сло бо де, да упла ше ном и обез ли че ном по је дин цу раз от кри је и 
по ну ди свет са мно го бол них и отво ре них пи та ња, до во де ћи га до 
сво је вр сне, ле ко ви те ка тар зе. Ако се у по ли тич ком дис кур су, у зва
нич ним ме ди ја ма ла га ло, то се ни је сме ло у ли те ра ту ри. То је и 
раз лог што се кри ти ка за сни ва на ја сним и отво ре ним вред но сним 
су до ви ма. Кри ти ка је мо гла да по мог не књи жев но сти та ко што се 
и са ма уз ди за ла на ни во ви со ке ли те ра ту ре, са свим ча ри ма чи та
лач ког за до вољ ства и ужи та ка. У то вре ме, кри ти ча ри, пра ви, 
би ли су на под јед на кој це ни као и вр хун ски пи сци. Ман ди ће ве 
кри ти ке чи та ле су се са истим жа ром као до бре при че и пе сме.

У ли сто ви ма ко је сам уре ђи вао (Књи жев на реч, 1972–1977. и 
Књи жев не но ви не, 1980–1982), Ман дић се че сто огла ша вао, углав
ном, по ле мич ким тек сто ви ма. По ле ми сао је, из ме ђу оста лих, са 
Дра го шем Ка ла ји ћем, оспо ра ва ју ћи ње го ве елит не, де сни чар ске 
по гле де, као и са Пре дра гом Ма твеј ви ћем, у чи јим је ра ди кал ним, 
ле ви чар ским иде ја ма на зи рао са бла сног „по ли циј ског ду ха”.

По рас па ду Ју го сла ви је, об ја вио је не ко ли ко књи га у Ср би ји. У 
„Про све ти”, у ко јој сам ра дио као уред ник, штам пао је Ро ма не кри зе 
(1996). У књи зи је ску пље но 120 кри ти ка, об ја вље них у НИНу од 
1981–1988. Ро ма ни кри зе су, по Ман ди ћу, „одри је ше ни је зик пост
ти тов ске епо хе”; они су но ше ни „еро сом по ли тич комо рал не раз
град ње на ше но во вје ков не тра ди ци је”. Мо рал гу бит ни ка пре тва ра 
се у књи жев ни до би так. Срп ски ро ман (а у књи зи је две тре ћи не 
тек сто ва о ње му) „по сли јед них го ди на пред ста вља чвр сти ба сти он 
кул тур не и дру штве не са мо сви је сти”, „с ону стра ну би ло ка квих 
на ци о нал них и ре пу блич ких гра ни ца”, за кљу чу је Ман дић.

Пре до чи ће мо, у крат ким цр та ма, Ман ди ће ве оце не два де се так 
оства ре ња срп ских пи са ца, и то оних и да нас ре ле вант них. За бо
ра вље не пи сце и бе зна чај не књи ге ће мо пре ско чи ти.

За Псе и оста ле (1981) Би ља не Јо ва но вић, чи ји је пр ви ро ман 
Па да Ава ла кри ти ка зду шно до че ка ла као но ви глас у жен ском 
пи сму, Ман дић ка же да па те од „фа бу лар не пра зни не” ко ја се не 
мо же на сил но „по пу ња ва ти на стра но сти ма, од но сно да је вер бал
на про во ка тив ност су ви ше слаб али би за про блем ску и ду хов ну 
оскуд ност”.

Дра шко ви ћев ро ман Су ди ја (1981) „на про бле ма ти зи ра њу 
етич ких ди ле ма са вре ме но сти за ра ђу је оно што гу би на стил ској 
об ра ди”. У ње му „етич ка по зи ци ја при по ве да ча жи ви као са мо свој
ни об лик, што Су ди ју чи ни дје лом не за о би ла зна зна че ња у на шој 
су вре ме ној про зи”. Већ у Дра шко ви ће вој Мо ли тви пр вој (1985), 
Ман дић на ла зи ма ло или че шће ни шта од књи жев но сти. За ро ман 



917

за кљу чу је да га од ли ку је ре пор тер ска ре че ни ца, јед но ди мен зи о
нал ност ли ко ва, пло шност фра зе, пре тен ци о зност и звуч ност епи
зо да, јеф ти но пси хо ло ги зи ра ње, ба нал но и ме ха нич ко во ђе ње фа
бу ле, то су „вањ ске ма ни фе ста ци је овог не у спје лог по ку ша ја об
ра чу на с ве ли ким те ма ма и за овог кри ти ча ра по све до вољ но за 
не га тив ну оцје ну”.

Уна (1981), ро ман Мо ме Ка по ра, ис при чан је за вид но ко му
ни ка тив ним сти лом. Ка по ро ве ски це из ве ле град ског жи во та и 
ус пут ни фељ то ни у ко ји ма хва та мо дер не „ми те ме”, у „при по вјед
ном сми слу оту пљу ју ње гов емо ци о нал ни и ро ман си јер ски кон
фор ми зам, пру жа ју ћи чи та те љи ма истин ско за до вољ ство”. Мно го 
по хвал ни је је Ман дић пи сао о Ка по ро вој Књи зи жал бе (1984), као 
„нај чи тљи ви јем, нај у збу дљи ви јем, па да ка ко и нај бо љем ро ма ну” 
про те клих се зо на. Ка по ров ро ман ни је ни пу ки ре фе рат у слу жби 
по ли ти ке, ни кри ти ка по ли ти ке као пу ког ре фе ра та.

Ман дић је пи сао о три ро ма на Ми ла на Оклоп џи ћа, а у сам 
врх ста вио је Ca li for nia blu es (1982), др же ћи га за при мер мо дер ног 
пи кар ског шти ва. Уоп ште узев, Ман ди ћу је бли ска ур ба на про за, 
у „тра пе ри ца ма”.

О књи зи Хе рој на ма гар цу Ми о дра га Бу ла то ви ћа, об ја вље ној 
1967, а пре штам па ној, у до те ра ној вер зи ји 1981, Ман дић ка же да 
је реч о фор си ра ној фан та сти ци. Он под се ћа да је књи га иза зва ла 
сво је вр сни скан дал, би ла је и хва ље на и на па да на. И јед не и дру ге 
ре цен зи је са да, по Ман ди ћу, до би ја ју на ва жно сти. Дру гим ре чи
ма, и оне не га тив не по ка за ле су се као тач не. Бу ла то ви ћев Gul lo, 
Gul lo (1983) мо гао би се од ре ди ти као „фан та стич ни по ли тич ки 
три лер”, али ове три ком по нен те пи сац ни је ус пео да сто пи у цели
ну, та ко да се не мо же го во ри ти о „вр ло до бром, па чак ни о до бром 
оства ре њу”.

По сле успе шног, исто риј ског ро ма на До ро теј, До бри ло Не на
дић се у Вре ви (1982) при кло нио та да по мод ној ствар но сној про зи. 
Без у спе шно, твр ди Ман дић. „Вре ва је ис под про сјеч но га ни воа 
на ше но ви је про зе.”

Ман дић је отво рен у по хва ла ма Иса ко ви ће вог Тре на 2 (1982). 
Пи сац сто ји по стра ни ба нал нопрак тич них ин тре пре та ци ја фено
ме на Го ли оток, што га чи ни мо рал но зре лим спи са те љем, а њего во 
по зна то при по ве дач ко мај стор ство „чи ни да се Трен 2 чи та и дожи
вља ва као књи га епо хал не ка зи вач ке од ва жно сти”.

За пи сце ствар но сне про зе Ман дић ни је имао слу ха, осим за 
Жи во ји на Па вло ви ћа, чи ја је про за озна ча ва на као же сто ка, „нај
ствар ни ја”. У ро ма ну За дах те ла (1982), ко ји фа сци ни ра сво јим 
„ори ги нал ним град бе ним по ступ ком” („ро ма неск на ком по зи ци ја 
у му зич ком сми слу”), при ча о јед ној по ро ди ци по слу жи ла је пи сцу 
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за „хи рур шки за хват у сам тр бух ствар но сти”. За Зид смр ти (1985) 
Ман дић ве ли да је „чуд на и по себ на књи га, мрач не ат мос фе ре и 
су мор них ста ња”. Па вло вић не во ли да фи ло зо фи ра, али сво јим 
„пре до ча ва њи ма уми је на ве сти на раз ми шља ња”. Па вло ви ће ви 
гу бит ни ци и раз о ча ра ни ти по ви, са мо у бо ји це, очај ни ци и опу сто
ше не ег зи стен ци је ла ко мо гу би ти од бој ни, што од „ове ли те ра
ту ре не чи ни шти во за раз би бри гу”. Ро ман Лов на ти гро ве (1988) 
за о кру жу је вра но вач ксу са гу.

Сам на слов „Пле мен ска књи жев ност” при ка за књи ге Кад го ра 
за зе ле ни (1982) Ми хај ла Ла ли ћа на го ве шта ва не га ти ван суд ко ји 
ће Ман дић из ре ћи. Ро ман је бес крај но „до са дан”. „Пле мен ска књи
жев ност мо жда је у не ком сми слу ру ди мен тар на, али да нас је она 
по све ре тро град на”.

За Пи смогла ва (1982) Сло бо да на Се ле ни ћа Ман дић ка же да 
је из у зет но емо ци о нал но и ин те лек ту ал но бо га то шти во. „Схва ћа
ње ре ла тив но сти све га нај бо љи је ли јек про тив сва ког екс трем ног 
опре дје ље ња”. Оче ви и оци (1985) пру жа ју, умет нич ки убе дљи во, 
не га тив ну стра ну исто риј ске ме да ље, у ње му се по ја вљу ју пред
став ни ци гра ђан ске кла се ко је је до та да ли те ра ту ра, на тај на чин, 
по зи тив но и са сим па ти ја ма, из бе га ва ла.

О та да шњем бест се ле ру и по ли тич ки оспо рав ном, али и хва
ље ном од по је ди них кри ти ча ра, Књи зи о Ми лу ти ну (1985) Дан ка 
По по ви ћа, Ман дић об ја вљу је текст под на слов „Се љач ко по ли ти
зи ра ње”. Че му на род ски при по ве дач у до ба кад су не бо пре мре
жи ли ин те лек ту ал ци, пи та се Ман дић и, на рав но, да је од го вор: 
Ин те лек ту ал ни дис курс по вла чи ви ше од го вор но сти и мо ра би ти 
исто риј ски уте ме љен, док „се љач ко по ли ти зи ра ње” мо же ла ко из ри
ца ти и нај шка кљи ви је оце не. Зах тев ни чи та лац не ма шта у Књи зи 
о Ми лу ти ну ни тра жи ти, ни на ћи, на жа лост, за кљу чу је Ман дић 
кри ти ку.

Се ли мо ви ћев не до вр ше ни ро ман Круг (1983) Ман дић ви ди 
као ама нет мла дим пи сци ма: он по ру чу је да се „пи сац мо ра из рав
но упле сти у мо рал не двој бе вре ме на – и то уви јек на стра ни про
бле ма тич них по је ди на ца”; ама нет „ври је ди као обра зац за сва ку 
про зу ко ја пре тен ди ра на не ку мо рал ну ви зи ју”.

Бе сни ло (1983) Бо ри сла ва Пе ки ћа, пи сца еру дит ске кул ту ре, 
ина гу ри ше ка та стро фо ло ги ју; књи га је без „пре се да на у на шој, а 
бог ме, и у свјет ској књи жев но сти”. Пе ки ће ву збир ку при ча 1999 
(1984) Ман дић др жи за СФ ро ман, али озби љан и те жак, ни ма ло 
лак за чи та ње. Књи га је то ли ко са мо род на да чи ни част књи жев
но сти у ко јој се по ја ви ла!

Књи га Увод у дру ги жи вот (1983) Мир ка Ко ва ча мно го ду гу је 
Рил кео вим За пи си ма Мал теа Ло ри ди са Бри џа, али она је до стој на 
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те ком па ра ци је, бу ду ћи да „пред ста вља јед но од нај о ри ги нал ни јих 
и нај у печ та љи ви јих ро ма неск них оства ре ња” по след њих го ди на.

При каз Чи зма ша (1983) Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа Ман дић 
по чи ње отво ре ном не га тив ном оце ном: књи га му се ни ма ло не 
сви ђа, не сма тра је ни зна чај ним ни вред ним оства ре њем у на шој 
но ви јој про зи (на шој под ра зу ме ва ју го слов не ску). И за вр шна ре
че ни ца је уби тач на: кри ти чар је ра зо чан због утро ше на чи талч ког 
вре ме на и тру да. 

За Ха зар ски ре че ник (1984) Ми ло ра да Па ви ћа Ман дић пи ше 
да се са ста вљен из при ча ко је су „мо жда не што нај бо ље ство ре но 
у на шој мо дер ној фан та сти ци”. У Ха зар ском ре че ни ку ви ди пе чат 
пле ме ни то сти, то ли ко по тре бан у на шој да на шњи ци. У Пре де лу 
сли ка ном ча јем (1988) Па вић се ис ка зу је као „за кле ти екс пе ри мен
та тор и ве ли ки ком би на тор”, пре ма че му Ман дић има бла ги от клон. 
При ча је, ина че, осли ка на „по ли тич ким ча јем”, ко ји ће „до бро 
угре ја ти и узру ја ти по ли тич ки пре део”. 

О До бри ци Ћо си ћу, ко јег део та да шње књи жев не јав но сти 
др жи за ста ро мод ног, ре а ли стич ког пи сца, а чи је по ли тич ке иде је 
су, на ро чи то у Хр ват ској, под врг ну те же сто кој кри ти ци као ре тро
град не и агре сив но на ци о на ли стич ке, Ман дић пи ше са очи глед ним 
сим па ти ја ма. Гре шник (1985) је фре ска у „ко јој је из у зет но остра
шће но про бле ма ти зи ра на иде о ло шкопо ли тич ка пи та ња оног вре
ме на”. У пи та њу је исто ри ја осве тље на с по ра же не стра не. На ди
ле му да ли етич ка пи та ња мо гу оправ да ти ро ма неск ну фор му, 
од но сно да ли ро ман оп ста је или па да као умет нич ко де ло, Ман дић 
се опре де љу је за пр ви од го вор. У ро ма ну От пад ник (1986) Ћо сић је 
об ра дио „Ке стле ро ву ди ле му” (у По мра че њу у под не Ке стлер је 
из ра зио сум њу у од нос ци ља и сред ста ва по је дин ца и ко лек ти ва, 
иде је и вла сти, ла жи и исти не, чо ве ка и бо га) кроз суд би не сво јих 
ју на ка из прет ход ног ро ма на. Да се за кљу чи ти, ка же Ман дић, да 
је у књи зи „згу сну та из ван ред но на пе та пси хо ло шка и етич ка про
бле ма ти ка”, што јој да је „те жи ну без прем ца у на шој но ви јој књи
жев но сти”. Ово шти во ни је за раз би бри гу, оно у „озбиљ ном чи та
о цу про бу ђу је бри гу за исти ном”. По след ња кри ти ка у књи зи, 122, 
је сте о Ћо си ће вом Вер ни ку (1988). То је за вр шна књи га обим не 
три ло ги је о „би лан су ју го сло веснке ре во лу ци је”, „дје ло ау то ра на 
врхун цу ми са о не зре ло сти”. Ро ма ни по пут Ћо си ће вог кр че пу те
ве сло бод ног ми шље ња, ус трај ни је и ду бље од би ло ко је иде о ло
шкопо ли тич ке пам фле ти сти ке. Не над ма шна ве ли чи на Ћо си ће вог 
ра да је у то ме што исто риј ску при чу пре до ча ва као из ма шта ну.

Ман ди ћу се ни је до пао ро ман Јо ва на Ра ду ло ви ћа Бра ћа по 
ма те ри (1986). Ро ман кроз суд би не ју на ка „илу стру је по мод не 
по ли тич ке по ле ми ке”. У по ма ка њу при по ве дач ке има ги на ци је 
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Ра ду ло вић у ро ман тр па „све и сва шта”, а то је ису ви ше илу стра
тив них мо ме на та за ау то ра „ко ји их не уми је по ве за ти и осми сли ти 
уну тар вла сти те при че.”

Ни ро ман Љу бав ни круг (1988) Ви до са ва Сте ва но ви ћа ни је се 
мно го „дој мио” Ман ди ћу. То је „осред њи по ку шај да се те ма ти зи ра 
љу бав”.

Ман дић је при ка зао и ро ман То по ла на те ра си (1985) ау то ра 
овог за пи са. Са вић је од јун ских ги ба ња „на пра вио јед но од кри
жних мје ста сво је при че, али се ни је ухва тио у зам ку да по зи ра 
као су ди ја или да се на ме ће као по бјед ник”. Са вић је мо жда пр ви 
по вео раз го вор о мо рал ној кри зи но ви јих ге не ра ци ја. По сво јој „стил
ској и струк ту рал ној уз бу дљи во сти ово је је дан од пр вих ро ма на 
то ком не ко ли ко по след њих го ди на”.

Из овог шту рог при ка за Ман ди ће вих кри ти ка о срп ском ро
ма ну у прет по след њој де це ни ји про шлог ве ка, ви ди се да је кри
ти чар ин си сти рао на об ра ди и те ма ти за ци ји мо рал них про бле ма 
и ве ли ких пи та ња вре ме на, с ја сном на зна ком да она мо ра ју до
би ти ау тен тич ну умет нич ку фор му. Са мо до бро про на ђе на фор ма, 
од но сно та ле нат и сна га, мо гла је пре ва зи ћи све ефе ме ри је та кве 
те ме. Пра ва књи жев ност по ти ре сва ку иде о ло ги ју. Ман ди ћу је био 
мно го бли жи ур ба ни сен зи би ли тет од ру рал ног, као и при по ве да
чи ин те лек ту ал ног, а не при ми тив ног, се љач ког ти па. У на ра ци ји 
ни је во лео до са ду. Чи та ње је, за Ман ди ћа, био сво је вр сни ужи так.




