
246

УБО ГИ МА ПО СЛА НИ ЦА
(Кор мак Ма кар ти: Са три, пре вео са ен гле ског Игор Цви ја но вић, Кон траст, 

Бе о град, 2019)

Кор мак (кр ште но Чарлс) Ма кар ти још ни је до био Но бе ло ву на гра ду. На ве де ни аме-
рич ки гра ђа нин ро ђен је 20. 6. 1933, и не што ми го во ри да на ве де ну на гра ду ни ка да 
не ће до би ти. Што је, ми мо де ли лов ски ка сног па ље ња ње го ве књи жев не ка ри је ре 
(1992, Сви ти ле пи ко њи), ло ша вест за Но бе ло ву на гра ду. Јер, још је Ма кар ти јев вр шњак, 
по след њих не ко ли ко ме се ци по кој ни Ха ролд Блум, на пра вио ли сту че тво ри це нај зна-
чај ни јих, у то до ба, жи вих аме рич ких пи са ца: Де ли ло, Пин чон, Рот, Ма кар ти. И, све да 
не дог ма ти зу јем Блу мо ве ста во ве, мо рао бих да се сло жим с ова квом рас по де лом 
сна га, уз ма лу огра ду и сме шта ње Во ла са на Ро то во ме сто. Не го во ри то ло ше о Ро ту, 
на про тив, чи сто сен зи би ли тет ска, при ват на ствар. Као што је рад Но бе ло вог ко ми те та 
ис кљу чи ви про блем Но бе ло вог ко ми те та. Ма кар ти не ка га бој ко ту је, рад или ко ми тет, 
ако је до кон у ми ро ви ни. Ни шта се ту не ће про ме ни ти. Блум ће оста ти у пра ву. А с њим 
и ја. Је два јед ном.

Пр ви пре вод Ма кар ти ја ов де сти же 2007. го ди не и у пи та њу је ро ман Пут (2006), 
го то во из ве сно Ма кар ти је ва нај по пу лар ни ја и нај пре во ђе ни ја књи га по ред са мо го ди-
ну ста ри је Не ма зе мље за стар це. Сво ју по пу лар ност обе су сте кле и уз оби ла ту по моћ 
при лич но успе шних екра ни за ци ја (бра ћа Ко ен бо ља од Хил ко у та, опет сен зи би ли тет), 
та ко да је ло кал на ре цеп ци ја овог ау то ра би ла знат но пот по мог ну та с дру ге, хо ли вуд ске 
стра не. И не мо же мо ов де мно го да се жа ли мо на из да ва че, уред ни ке и пре во ди о це 
због ово ли ког за ка шње ња, кад је чи ње ни ца да ни Кр ва ви ме ри ди јан (1985), књи га ко ја 
да нас има углед кла си ка аме рич ке књи жев но сти, ни је успе шно про чи та на у вре ме 
об ја вљи ва ња. Али, мо же мо да из ве де мо про сту ра чу ни цу ко ја по ка зу је ка ко је Са три 
(1979) ше сти Ма кар ти јев ро ман пре ве ден на срп ски је зик, а укуп но их је де сет, и то је 
од лич но. До ду ше је дан од тих пре во да чо век не мо же с ла ко ћом да на зо ве пре во дом, 
али то је не ка дру га те ма. Тре нут но ми се мо же да је не за по чи њем.

Има то ме ви ше од три де сет го ди на (1987), ка да је Пе ри Фа рел ис пе вао сти хо ве 
сво је, у оп штој не ко рект но сти, зна ме ни те пе сме ико нич ног на зи ва Who res, за не у пу-
ће не Кур ве. Ова ко је пе вао Пе ри Фа рел:

Way down low whe re stre ets are lit te red
I fo und my fun with the fre aks and the nig gers (и та ко да ље).

Ко ће зна ти да ли је Фа рел у свом ви ше не го ин тен зив ном жи вље њу ус пео да се до-
мог не Ма кар ти је вог Са три ја, па и да се про би је кроз пет сто ти нак стра ни ца у нај ма њу 
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ру ку зах тев ног тек ста, не мам од го вор на то пи та ње, али ње го ви сти хо ви као да су сти-
ли зо ва ни блурб за оно што чи та о ца ове књи ге све вре ме сна ла зи. По вла сти том при-
зна њу Ма кар ти је на овом ро ма ну ра дио два де сет го ди на, што ће ре ћи да ју је за по чео 
1959, три го ди не пре смр ти Ви ли ја ма Фок не ра, чо ве ка чи ји је те мељ ни, ви ше спи ри ту-
ал ни не го по е тич ки на ста вљач. И за и ста вам ка жем, не ма мно го слу ча је ва у исто ри ји 
свет ске књи жев но сти у ко ји ма је дан ау тор ова ко де лу је као про ду же на ру ка дру гог, 
и то у нај бо љем, ни ка ко епи гон ском и идо ло по кло нич ком сми слу. Чак и не ве ро ват на 
анег до та с по чет ка Ма кар ти је ве ка ри је ре, она ка да ша ље ру ко пис пр вог ро ма на (The 
Or chard Ke e per, 1965) је ди ном из да ва чу за ког та да зна, а у пи та њу је, ни ма ње ни ви ше 
не го „Рен дом ха ус“, па се ру ко пи са та мо до мог не ни ко дру ги до Ал берт Ер скин, Фок-
не ров уред ник, на би за ран на чин го во ри о не сва ки да шњој по ве за но сти ове дво ји це. 
Тек, у сми слу ода би ра ам би јен тал ног и со ци јал ног кон тек ста, али и од на пре за ња да се 
ка же по не ка баш о све му, иа ко би смо нај ра ди је во ле ли да не чу је мо баш све о све му, 
ово је де фи ни тив но Фок не ром ин спи ри са на књи жев ност. Од лич на књи жев ност.

Да је оста ло на то ме, пла шим се да се не би смо да нас ба ви ли Са три јем на ова кав 
на чин, би ла би то јед на од, али се истин ска укуп на вред ност ро ма на не на ла зи у ње-
го вом ко ло ри ту, већ у је зи ку ко јим је ко ло рит ис ка зан. А тај је зик ни је то ли ко бли зак 
че стом Фок не ро вом твр до кор ном сти ли стич ком ха о су (го во рим о фа зи 1929–1939), 
ко ли ко нео ту ђи во упу ћу је на пр вог од свих Аме ри ка на ца, Хер ма на Мел ви ла, од но сно 
књи гу ко ја је овом ау то ру ку пи ла веч ност, Мо би ју Ди ку. И опет, умео је Ма кар ти да 
ка же, а не до ла зи че сто до то га да он про го ва ра, ка ко је упра во Мо би Дик пр ва од свих 
књи га. И то је оно што, у по гле ду је зич ке ин вен ци је, у Са три ју пи ше. И ма ло под се ћа ње: 
исто је о Мо би ју Ди ку го во рио и Фок нер. Кад му је до ла зи ло да ка же не што о књи жев-
но сти. Што ће ре ћи, не баш че сто. 

Је зик Са три ја, она ко ка ко Ма кар ти отва ра ро ман, јед ним сво јим де лом на ле же и на 
Џој со ву про зу, што је озби љан ком пли мент (Ма кар ти је ви су ир ски ка то ли ци, то ли ко 
не ка бу де ре че но о то ме), али је мо жда и фак тор уз не ми ру ју ћег оп те ре ће ња чи та ла ца, 
мо жда чак јед не мла да лач ке пре тен зи је да се ра ди ра ди кал но, екс тре ми стич ки чак. 
Ма нир као про и за шао из не ка квог ба рок ног ма ни ри стич ког ко шма ра за др жа ва се у 
го то во свим на ра тив ним одељ ци ма, с тим што при по ве дач по ста је ре лак си ра ни ји на 
ка сни јим стра ни ца ма, да би пра ва екс пло зи ја усле ди ла пред сам крај, у ха лу ци нант ној 
Са три је вој ви зи ји ко ја оде љу је од жи вље ни ток ње го вог жи во та од још не до жи вље ног. 
И док фи на ам би ци ја ви со ког мо дер ни зма да се су ро ви је зик про зе по е ти зу је где год 
се то и ко ли ко год се мо же увек на и ла зи на мо је чи та лач ко раз у ме ва ње, мо жда се у 
Са три ју мо гло и без „ка та то нич них ша ма на“, „ма три јар хал ног ме са“ и „гро ба јед ног 
али ја са“, раз ба ца них и раз ву че них по ио на ко за стра шу ју ћим ре че ни ца ма и њи хо вим 
нео че ки ва ним пре ки ди ма, ин тер пунк ци ји оста вље ној на во љу чи та о ци ма, ра фа ли ма 
сли ка и сен за ци ја (Цви ја но ви ћу Иго ру, пре во ди о цу, че стит ке на фан та стич ном по слу). 
Мо жда су то прет ход ни ци, Џојс и Мел вил сва ка ко, бо ље уме ли да ра де. Али, не ко је 
увек бо љи. И то ли ко о то ме. 

У јед ном крај ње те жи шном, есен ци јал ном по гле ду, чи ни се ка ко су се у ро ма ну два 
те мат ска упо ри шта од нај ви тал ни јег на ра тив ног ин те ре са су сре ла и до кра ја пре кло-
пи ла: Кор не ли јус Са три и Нок свил, Те не си. У нај кра ћем, Кор не ли јус Са три, за ин ти му се 
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Бад, или Сат, жи тељ Нок сви ла, Те не си, у јед ном тре нут ку свог жи во та и ра да од лу чу је 
да ви ше не жи ви и не ра ди то што је до тад жи вео и ра дио. Ето та ко. Од лу ка о ко јој нас 
ул тра са мо све сни на ра тор, глас за се бе, тек овлаш оба ве шта ва, на чи ње на је по це ну 
од ре ђе них жр та ва у ко је је ла ко убро ја ти Са три је ве ро ди те ље, же ну и ма ло лет ног 
си на. Сви ма њи ма Са три окре ће ле ђа и од ла зи. И ви ше се не вра ћа. Не та мо. Про спе-
ри тет ни ака дем ски (ма ло)гра ђа нин не на пу шта Нок свил, већ се спу шта на ре ку, у сво је-
вр сну whi te trash ни шу, где вре ме про во ди у скле па ној ку ћи ци из ко је се оти ску је у 
не из ве сне ри бо ло вач ке по хо де. На кон ко јих сле де озбиљ не пи јан ке, ту че, при во ђе ња, 
бек ства, бо рав ци у по прав ном за во ду, гла до ва ња, све вр сте емо ци о нал них и здрав-
стве них сло мо ва. Уз ко ло ри тан ам би јент, на рав но, сле де и ко ло рит на по знан ства, 
та ко да при ја те љи Кор не ли ју са Са три ја по ста ју про сја ци, ал ко хо ли ча ри, кри ми нал ци, 
про сти тут ке, ју ро ди ви, црн ци и нај не за ми сли ви ја си ро ти ња овог и сва ког дру гог све-
та. Пра ви при ја те љи, јер је са стра те ги јом кре та ња са са мог дна, Са три при хва тио и 
ста нов ни ке дна као се би рав не, од но сно, схва тио да ће пре жи ве ти тек уко ли ко га они 
ви де као се би рав ног, обра зо ва ни јег се би рав ног. 

То ком бо рав ка у по прав ном за во ду Са три ће упо зна ти Џи на Ха ро геј та, по лу ма ло-
ум ни ка ка квих ваљ да ни код Фок не ра не ма, ухап ше ног због бе сти јал но сти (Сек су ал ни 
од но си с лу бе ни ца ма. Да, лу бе ни ца ма.), деч ки ћа ко ји би се ис ту ши рао са мо кад би знао 
ка ко се то ра ди. На пр ву, упра во овај Ха ро гејт у од но су пре ма Са три ју ства ра пра ска ви, 
нео до љи ви кон тра пункт ко ји у оп штем нок свил ском лу ди лу де лу је ко ли ко-то ли ко ре-
лак си ра ју ће. У Са три ју Ха ро гејт ви ди ду хов ног и сва ког дру гог оца, гу руа и при ја те ља, 
ког мал те не ни у јед ном слу ча ју не ће по слу ша ти, ни шта од све га што Са три по ку ша да 
уту ви у ње го ву пра зну гла ву овај не ће усво ји ти. Не спо со бан за ра ци о нал но раз ми шља-
ње, Ха ро гејт је оп сед нут нај ра зли чи ти јим фик са ци ја ма на мо мен тал но сти ца ње огром ног 
бо гат ства кри ми но ге ним пу те ви ма, ода кле сле ди се ри ја нај су ма ну ти јих ак тив но сти 
ви ђе них од вре ме на Бу ва ра и Пе ки шеа, од ко јих се сва ка, по пра ви лу, за вр ша ва чи стом 
тра ги ко ме ди јом не у спе ха: ма сов на хај ка на сле пе ми ше ве, при глу по пљач ка ње те ле-
фон ских го вор ни ца по истом, кван ти та тив ном прин ци пу, као и под ме та ња ди на ми та 
под за ми шље не зи ди не бан ке, што ума ло за вр ша ва фа тал но по „град ског ми ша“. 

Ми мо Ха ро геј та, Са три ће сти ћи да по ко па вла сти тог си на на кон што се ожа ло шће-
на по ро ди ца ко ја га на са хра ни не же ли уда љи са спро во да (еп ска, ко ло сал на сце на, 
као увод у Pet Sematary Сти ве на Кин га), јед но вре ме жи ви као ли це из др жа ва но од 
стра не агре сив не про сти тут ке, сту пи у са вез с по ро ди цом бес кућ ни ка, ло ва ца на шкољ-
ке, тач ни је би се ре без ика кве вред но сти, за ве де ма ло лет ну ћер ку гла ве по ро ди це 
ко ја ги не у од ро ну, опи ја се до бе све сти и из не мо гло сти, и уче ству је у свим мо гу ћим 
со ци јал ним и мо рал ним кре та њи ма за јед ни це ко јој ни ка ко не при па да. Са мо да би 
от крио где уоп ште при па да. До те ме ре да и ње гов је зик по ста је је зик на ре че не за јед-
ни це, што Ма кар ти је ве дра мат ске пре фе рен це (нео зна ча ва ње уче сни ка у ди ја ло гу, 
фок не ров ско на гло по ме ра ње вре мен ских пла но ва) чи ни на о ко не про ход ним, све 
док се иза сва ког од фик ци о нал них иден ти те та не утвр ди та чан ег зи стен ци јал ни ма-
нир ко ји га упра вља ка го во ру уоп ште. 

Исто вре ме но сме шан и ту жан, Са три ба у ља по стра ни ца ма ро ма на као слу ђе ни и 
не сре ђе ни нок свил ски са му рај ко ји за се бе би ра нај не про ход ни је од свих пу те ва, а 
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да са мом се би не мо же и не уме да об ја сни за што то ра ди. Та кав ка кав је сте, Са три је сте 
Нок свил, или бар ње гов твр до гла ви, раз ба ру ше ни дух, онај ко ји се опре де лио за обо-
де, гра ни це, гра нич на ис ку ства, гра нич не си ту а ци је ка ко би утвр дио шта све чо век 
мо же да пре жи ви у Нок сви лу. Док је жив у Нок сви лу. Са три је књи га ужа са ва ју ћег на-
ту ра ли стич ког ми кро пла на, не при јат на, у њој Мајкл, Ин ди ја нац, Ба дов нео че ки ва ни 
ко ле га ри бар, без о се ћај но че ре чи кор ња чу, ре ком плу та за пар ло же но нок свил ско 
сме ће, пи ја ни про сја ци се ва ља ју по ули ца ма са шле мо ви ма од смрад ног и пр ља вог 
кар то на, по вра ћа се на све стра не, гро теск не кре а ту ре пре ме ћу се по шу ту и гво зде-
ном от па ду оба сја ном за га ше ним нео ном, кур ве за по ма жу, пи што љи се ва де за сва ку 
сит ни цу, по ли ци ја пре би ја сва ког ко се учи ни под ло жним пре би ја њу, без на ло га, осно-
ва, без ика квог ре да. 

Нок свил Кор ма ка Ма кар ти ја је сте гро зни не ред и ни је те шко иден ти фи ко ва ти пр вих 
не ко ли ко бал за ков ских стра ни ца ро ма на, са вр ше но оте жа лих од ра да на њи ма, сав тај 
екс те ри јер ужа са са свим што се на ла зи уну тар Кор не ли ју са Са три ја Ба да, ви ше не ис пи-
са ним не го ис пи са ним, јер не ма те пси хо ло ги је ни ти ре ли ги је ко је мо гу да од го нет ну 
све што би тре ба ло да се од го нет не. Док је при су тан у рав ни ко ју је сам ода брао за 
сво је ста ни ште и у ко јој та во ри сли чан би ло ко јој од зве ри, Са три је нок свил ско огле-
да ло, „ро ђен раз о ча ран“, без на де, без пер спек ти ве, чо век ко ји се у луд ни ци пи та о 
тво р цу луд нич ког кон цеп та по ком је по треб но све лу да ке сме сти ти на исто ме сто. 
Пер вер зи ја је то, ми сли Са три. 

А он да поч ну да на до ла зе пер вер зи је смр ти, на до ла зе од ла сци мно гих ко је је Са три 
раз у мео, по ма гао, с ко ји ма је жи вео сво је го ди не жи во та ан ти-Хаклбе ри ја Фи на, и он 
као да схва та да се до вољ но спу стио и да да ље не ма ни че га. Тек смрт. А Кор мак Ма-
кар ти је чо век ко ји не во ли Пру ста и Хен ри ја Џеј мса, ка же да не раз у ме шта они ра де, 
за што не пи шу о жи во ту и смр ти. А Са три се сре ди, до те ра и оче шља, и иза ђе на је дан 
од пу те ва ко ји во де из Нок сви ла, јер се су о чио с гад ном њу шком Ни че га и она му се 
ни ма ло ни је до па ла. И Кор не ли јус Са три, лош отац и су пруг, до бар при ја тељ мно го број-
них по кој ни ка, од ла зи из Нок сви ла док овај пре ста је да по сто ји за јед но с њим и ње-
го вом пер цеп ци јом ко ја би мо ра ла да бу де и пер цеп ци ја на ра то ра, бар де ли мич но, и 
ње го ва ем фа за, и ње го ва хи сте ри ја, и ње го ва уну тар ња ло го ре ја. И та ко Кор не ли јус 
Са три од ла зи из сво је књи ге ко ја на ста вља да пе ва. 


