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МОНТАЖА

Ин герАн  Соф тинг

ПУ СТИЊ СКИ ПАН ДЕ МО НИ ЈУМ:  
ПО КА ЛИП ТИЧ НИ „ВЕ СТЕРН“ КОР МА КА  

МА КАР ТИ ЈА У КР ВА ВОМ МЕ РИ ДИ ЈА НУ
Ка кво се то ко ре ње при ма, ка кве гра не ра сту
Из овог ка ме ног сме ћа? Си не чо ве ков,
Не мо жеш ни да ка жеш, ни да на слу тиш, јер знаш са мо
Го ми лу сло мље них сли ка у ко ју би је сун це,
А мр тво др во не да је за кло на, ни цвр чак олак ша ња,
Ни су ху ка мен тра га во де. Са мо
Има хла да ис под ове цр ве не сте не,
(До ђи у сен ку ове цр ве не сте не),
И ја ћу ти по ка за ти не што што ни је
Ни тво ја сен ка што за ују тру ву че иза те бе,
Ни тво ја сен ка што ти уве че уста је у су срет,
По ка за ћу ти страх у пре гр шти пра ши не.

Т. С. Ели от, „Пу ста зе мља“1

Сви ро ма ни Кор ма ка Ма кар ти ја не по гре ши во, али ин ди ка тив но до ла зе из од ре-
ђе ног де ла САД. Пеј заж и при род но окру же ње нео дво јив су део њи хо вог дис кур са. 
Ње го ва пр ва че ти ри ро ма на од ви ја ју се на jугу, у пеј за жу Те не си ја ко ји је Ма кар ти 
по зна вао из лич ног ис ку ства по што је од ра стао у гра ду Нок сви лу у тој др жа ви. Кри-
ти ча ри су че сто ис ти ца ли ње го ву на кло ње ност ју жњач кој тра ди ци ји го ти ке и гро те ске 
ко ја је при мет на код Ви ли ја ма Фок не ра и Фла не ри О’Ко нор. Ипак, Фок не ро ва го ти ка 
је бле да спрам Ма кар ти је ве. Као што Марк Рој дон Вин чел ис ти че по во дом ро ма на 
Де те божје, „не кро фи ли ја је по ен та (не бих да ка жем и кли макс) при че, а на кон то га 
се ни шта да ље не мо ра и не мо же ре ћи. Ма кар ти то ви ди као срж на ра ти ва, док ње не 
им пли ка ци је по ја ча ва све шо кант ни јим де та љи ма“ (301). Иа ко ни је по гре шно ста ви ти 
Ма кар ти ја ра ме уз ра ме са Фок не ром и ње го вом ју жњач ком гро те ском, ово по ре ђе ње 
тре ба бла го до ра ди ти. Упр кос упо тре би ло кал них од ли ка и де та љи ма ко ји ма сли ка 
пеј заж, Ма кар ти у сво јим ју жњач ким ро ма ни ма ни је пр вен стве но усме рен на ло кал но 
и кон крет но. Још ва жни је је то што ју жњач ка тра ди ци ја пру жа књи жев ни кон текст 
тран сгре сив ном ства ра ла штву – то јест, пи са њу ко је по ку ша ва да иде ван тач ке у ко јој 
се „ни шта да ље не мо ра и не мо же ре ћи“ и ко је та ко пре и спи ту је соп стве не гра ни це, 

1 На ве де но пре ма: Ели от, Т. С. (1998). Пе сме. (Јо ван Хри стић, прев.). Бе о град: Срп ска књи жев на 
за дру га, 53–54. (Прим. прев.)
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као и гра ни це чи та ла ца. А ка ко је већ на го ве ште но, Ма кар ти је ва тран сгре си ја умно-
го ме над ма шу је ону „кла сич них“ ју жњач ких пи са ца.

Ма кар ти јев пе ти ро ман, Кр ва ви ме ри ди јан, пред ста вља ге о граф ски од мак од ра ни јег 
из ра за и пр ви је од че ти ри ро ма на ко ји су сме ште ни на гра ни цу ју го за па да Аме ри ке. 
Упр кос про ме ни про сто ра, усме ре ње на тран сгре сив не си ле би ћа, на ро чи то на крај но-
сти та ме и на си ља, у ср жи је ње го вог ства ра ла штва у Кр ва вом ме ри ди ја ну. Као што Том 
Пил кинг тон ша љи во ис ти че, „[ч]итаоцу ће се опро сти ти ако бу де за кљу чио да је Ма кар-
ти је во но во де ло на пи са ло ван брач но де те Зеј на Гре ја и Фла не ри О’Ко нор – а да је Мар-
киз де Сад био ле кар ко ји га је по ро дио“ (312). Ма кар ти из вр сно опи су је пре део и ло-
кал ни ка рак тер, би ло да се ра ди о не плод ним пу сти ња ма ју го за па да или бо га тим шу-
ма ма ју го и сто ка. Исто вре ме но, у свим ње го вим ро ма ни ма уви ђа се фа сци ни ра ност 
фе но ме ни ма ко ји сме њу ју би ло ко ји кон крет ни пре део, исто риј ски пе ри од или жа нр и 
из гле да да је то, а не оно ло кал но у ње го вом ра ду, при ву кло ма ли број чи та ла ца ко ји су 
по све ће ни и не пре ста но по ста ју број ни ји, али и од би ло ње го ве нај о штри је кри ти ча ре.

Мо је чи та ње Ма кар ти је вог Кр ва вог ме ри ди ја на, ње го вог пр вог „ве стерн ро ма на“, 
ис тра жу је ка рак те ри стич ни су жи вот ло кал ног и од ре ђе ног, са јед не стра не, те уни вер-
зал ног и тран сцен дент ног, са дру ге. Пи са ње ро ма на ко ји при па да жан ру ко ји је то ли-
ко сти ли зо ван као што је ве стерн под ра зу ме ва да се од но си мо пре ма већ утвр ђе ним 
гра ни ца ма и оста не мо уну тар њих. Слич но то ме, пи са ње исто риј ског ро ма на зах те ва 
да по све ти мо па жњу од ре ђе ном исто риј ском кон тек сту, нај ви ше оном кон тек сту ко-
ји и је сте те ма тек ста. Код Ма кар ти ја су пи та ња жан ра и исто рич но сти ком плек сни ја, 
па се ми он да ба ви мо исто риј ским ро ма ном у чи јем се сре ди шту на ла зи на из глед 
не ис то риј ско по сма тра ње вре ме на и исто ри је. Чи ни се да се Кр ва ви ме ри ди јан ви ше 
ба ви оним што се на ла зи ван гра ни ца од оно га што је уну тар њих. И за и ста, ро ман има 
на ме ру да пре и спи та сва ки по јам гра ни це и до се же ти ши ну ван је зи ка. Ова на мет ну та 
бри га за ли ми нал ност је та ко ђе на зна че на у пу ном на сло ву ро ма на, Кр ва ви ме ри ди јан 
или Ве чер ње цр ве ни ло на за па ду, ко ји оби та ва и на хо ри зон ту и иза ње га.

Ма кар ти ни је слу чај но ода брао про стор аме рич ког за па да и жа нр ве стер на за свој 
пе ти ро ман. У јед ном од ма ло број них ин тер вјуа ко је је дао, он ис ти че да га је „од у век 
ин те ре со вао Ју го за пад. Не по сто ји ни јед но ме сто на све ту на ко је мо же те да оде те а 
да та мо већ ни су чу ли за ка у бо је, Ин ди јан це и мит о За па ду“ (Pil king ton, 312). Тај мит ски 
За пад за бе ле жен је у мно го број ним ве стер ни ма, и филм ским и књи жев ним, а Кр ва ви 
ме ри ди јан не дво сми сле но до ка зу је да Ма кар ти до бро по зна је жа нр ве стер на, као и 
про стор За па да. Ипак, ка да се по ре ди с опи сом иде о ло ги је За па да и ве стер на у књи-
зи За пад но од све га: уну тра шњи жи вот ве стер на (West of Everything: The In ner Li fe of 
We sterns) Џејн Томп кинс, Кр ва ви ме ри ди јан при зи ва дух раз ли чи тог уме сто истог:

Тај За пад функ ци о ни ше на ни воу сим бо ла сло бо де и при ли ке за по ко ра ва њем. Из гле да 
као да он ну ди бег од усло ва жи во та у мо дер ном ин ду стриј ском дру штву: од ме ха нич ког 
по сто ја ња, еко ном ске про па сти, дру штве них по те шко ћа, не срећ них љу бав них ве за и 
по ли тич ке не прав де. Же ља за про ме ном та ко ђе ис ти че и моћ ну по тре бу за пре о бра жа
јем соп ства. Све тло у пу сти њи и про стор пу сти ње, звук ко же на се длу и сун це ко је пе че, 
енер ги ја и сна га ко ња: те ства ри обе ћа ва ју про ме ну у не што што је чи сти је и ау тен тич
ни је, ду бље, ствар ни је. (4)
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Кр ва ви ме ри ди јан је у до ди ру с оним што Џејн Томп кинс опи су је ов де. Фра зе као 
што су „по ко ра ва ње“, „бег од дру штве них по те шко ћа“ и „же ља за про ме ном“ ја вља ју 
се у Кр ва вом ме ри ди ја ну, али у Ма кар ти је вој про зи је упа дљи во од су ство по зи тив ног 
кон тек ста ко ји опи су је те фра зе. Сна жна ве за Кр ва вог ме ри ди ја на са ве стер ном је очи-
глед на, али при ро да те ве зе ни је. Оста је пи та ње да ли се Кр ва ви ме ри ди јан по сма тра 
као ре ви зи о ни стич ки ве стерн, као што за се бе твр ди ве ћи на са вре ме них ве стер на са 
књи жев ним аспи ра ци ја ма, или се пак ра ди о ан ти ве стер ну.

Про та го ни ста ро ма на, ма ли, оте ло тво ру је кон цепт „чо ве ка без име на“, као што су 
то кроз исто ри ју За па да чи ни ли и мно ги дру ги де ча ци, мла ди пла ће ни ци с оне стра не 
за ко на. При ча од по чет ка до кра ја опи су је ње гов пут на За пад, а за плет Кр ва вог ме ри
ди ја на, у ме ри у ко јој по сто ји за плет, пре сли ка ва екс пан зи ју на За пад – „[п]росторни 
по мак за и ста је сте цен трал на сли ка тек ста“ (Pug he, 380). Ме ђу тим, у Ма кар ти је вом 
ро ма ну се пот пу но под ри ва кон цепт про до ра на За пад као хе рој ског под ви га са ду бљом 
свр хом по што „на пре дак“ ма лог де лу је крај ње на су мич но, као не пре кид но лу та ње ка 
За па ду ко је све вре ме пре ки да ју еруп ци је без ум ног на си ља. Не ка да то на си ље по кре-
ћу три ви јал не епи зо де, а не ка да га очи глед но не по кре ће ни шта. Оно ни ка да ни је 
хе рој ског ка рак те ра, ни ти се мо же би ло ка ко оправ да ти. Је ди ни по кре тач ки мо тив 
је сте лов на скал по ве Апа ча – ово је исто риј ски ау тен ти чан еле мент ко ји ис ти че ка-
пи та ли стич ку мо ти ва ци ју за пут на За пад на гро те скан на чин.

На си ље и об на вља ње пу тем на си ља че сте су од ли ке ве стер на и ми та о За па ду, а 
ко ри ца мог „Вин ти џо вог“ из да ња Кр ва вог ме ри ди ја на хра бро ис ти че да се ра ди о „кла-
си ку аме рич ког ро ма на о об на вља њу пу тем на си ља“. Ме ђу тим, упра во је пи та ње 
об на вља ња про бле ма тич но у Ма кар ти је вој књи зи јер те шко се мо же по ве ро ва ти да 
би ло шта мо же да по сто ји на кон на сил не при че Кр ва вог ме ри ди ја на. Ипак, не по сто ји 
ја сна, чак ни при кри ве на кри ти ка на си ља ко је је при ка за но у овом ро ма ну. Ути сак 
ко ји оста је на кон чи та ња је сте осе ћа ње ам би са, ни шта ви ла.

На ра тив Кр ва вог ме ри ди ја на уда ља ва се од обра за ца и кон вен ци ја ве стер на ти ме 
што се усред сре ђу је на еле мен те жан ра. Пре те ри ва ње је, на мно го на чи на, нај у пе ча-
тљи ви је сред ство ро ма на. Си ту а ци је и иде је се из во де до крај њих гра ни ца, до тач ке 
ка да де лу ју фан та стич но или пот пу но ван окви ра. При мер то га је при каз на пе то сти 
из ме ђу ди вљи не и ци ви ли за ци је. По гра нич на ли ни ја је обич но пред ста вља ла ге о граф-
ску и ме та фо рич ну ли ни ју ко ја озна ча ва гра ни цу из ме ђу ди вљи не и ци ви ли за ци је, али 
и по кре ће про цес акул ту ра ци је. Те за Фре де ри ка Џек со на Тар не ра о ме сту по гра нич-
не ли ни је у исто ри ји Аме ри ке за сно ва на је на при вре ме ном пре тва ра њу ци ви ли зо-
ва ног чо ве ка у би ће ко је је ви ше у до ди ру са ди вљи ном, од но сно пре тва ра ње у ма ње 
ци ви ли зо ва ну осо бу. У ве стер ни ма тен зи ја из ме ђу ци ви ли за ци је и ди вљи не игра ва жну 
уло гу, али обич но је ја сно да, ка ко при ме ћу је Ри чард Слот кин, „иа ко смо би ли љу ди 
’ди вљи не’, ни смо би ли ди вља ци“ (11). Ју нак са по гра нич не ли ни је мо рао је у сво јој сржи 
да за др жи основ ну при стој ност, али и да има до вољ но ви сок ни во ре флек си је да пре-
ко ра чи јаз из ме ђу ци ви ли за ци је и ди вљи не: „Као ’чо век ко ји по зна је Ин ди јан це’, ју нак 
са по гра нич не ли ни је на ла зи се из ме ђу су прот ста вље них све то ва ди вља штва и ци ви-
ли за ци је, на сту па ју ћи не ка да као по сред ник или пре во ди лац из ме ђу ра са или кул ту-
ра, али нај че шће као нај е фи ка сни је сред ство ци ви ли за ци је у бор би про тив ди вља штва“ 
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(Slot kin, 16). У Кр ва вом ме ри ди ја ну, уло гу ју на ка са по гра нич не ли ни је на ви ше ни воа 
игра су ди ја. Он је чо век ко ји по зна је Ин ди јан це и ко ји зна ка ко да пре жи ви у ди вљи ни. 
Ме ђу тим, су ди ја не ну ди уте ху, ни ти уве ре ње да не ко у су сре ту са ди вљи ном не ће 
за и ста по ста ти ди вљак. Он не ну ди уте ху да чо век пре су сре та са ди вљи ном ни је већ 
био ди вљи и зао. Сце на у ко јој се вра ћа из пу сти ње на кон што је не ко ли ко да на пре жи-
вео у су шној ди вљи ни без ика квих ала та за пре жи вља ва ње, зби ља је гро теск на:

Нај чуд ни је је што је но сио и сун цо бран, на пра вљен од тру лих пар ча ди ко же ра за пе тих 
пре ко окви ра од ре ба ра и уве за них ка на пом. Др шка је би ла од пред ње но ге не ког би ћа, а 
су ди ја је био об у чен мал те не у кон фе те, то ли ко је мо рао да ис це па оде ћу ка ко би му фи
гу ра у њу ста ла. С тим мор бид ним сун цо бра ном и иди о том у ко жној огр ли ци ко ји је ци мао 
по во дац, ли чио је на не ког де ге не ри са ног пред у зет ни ка ко ји бе жи с ис це ли тељ ског ва ша ра 
и од бе са гра ђан ства ко је га је опу сто ши ло. (329)2

Су ди ја у овом од лом ку ли чи на јед ну не мо гу ћу ре ин кар на ци ју са мог Ђа во ла и Ро-
бин зо на Кру соа. Ако је ово акул ту ра ци ја, он да је то акул ту ра ци ја ко ја је по шла по злу. 
Мо же мо да се пи та мо да ли при су ство су ди је ути че на то да ди вљи на по ста не ме сто 
ди вља штва или је си ту а ци ја обр ну та. Ова сли ка је тран сгре сив на и сто га чуд на – ипак, 
она на нео би чан на чин под се ћа на иде ју Џејн Томп кинс ко ја ка же да „у ве стер ни ма 
љу ди ими ти ра ју зе мљу; по ку ша ва ју да што је ви ше мо гу ће ли че на при ро ду. Све се 
са вр ше но укла па у пу сти њу“ (72).

Кр ва ви ме ри ди јан от кри ва па ра диг ме ве стер на, али их пред ста вља на не у о би ча јен 
на чин. То нас вра ћа на пи та ње да ли би овај ро ман тре ба ло опи си ва ти као ре ви зи о ни-
стич ки ве стерн или пак као ан ти ве стерн. Ве стерн се, као жа нр, би ло да се ра ди о књи-
жев но сти или фил му, обра зу је око ни за би нар них опо зи ци ја као што су, из ме ђу оста-
лих, За па д–И сток, ди вљи на –ци ви ли за ци ја, му шко –жен ско. Ре ви зи о ни стич ки ве стерн 
обич но под ри ва те од но се, та ко да оно што је пр во бит но од ба че но или опи са но као 
„дру го“, на осно ву че га се и фор ми ра по гра нич но соп ство, у но вој вер зи ји по ста је 
при мар но. Фе ми ни стич ка пре ра да ће да ти пред ност не ка да за по ста вље ном жен ском 
соп ству, а ин ди јан ска пре ра да ће та ко да ти пред ност не ка да за по ста вље ним Ин ди јан-
ци ма. Ова стра те ги ја се ни ка ко не мо же при пи са ти Кр ва вом ме ри ди ја ну јер ро ман се 
не пре тва ра да го во ри у име дру гих. У ње му не ма по зи тив них ју на ки ња, а же на ко ја 
од га ја, што је је дан од нај че шћих тип ских ка рак те ри сти ка ве стер на, из бри са на је већ 
на по чет ку књи ге: „Мај ка, мр тва већ че тр на ест го ди на, у сво јој је утро би га ји ла ство ра 
ко ји ће јој до ћи гла ве. Отац ни кад не из го ва ра ње но име, ма ли га не зна. На овом све-
ту има се стру ко ју ви ше ни кад не ће ви де ти“ (7). Же не у Кр ва вом ме ри ди ја ну, нај че шће 
про сти тут ке, пре ви ше су уда ље не да би се уоп ште сма тра ле ју на ки ња ма. Исто та ко 
не упо зна је мо ни по је ди нач не или до па дљи ве Ин ди јан це. Или су пре ви ше уда ље ни, 
као фи гу ре ко је па да ју са ко ња, или су јед на ко не сим па тич ни и на сил ни као и дру ги 
ју на ци ро ма на. Уме сто да под ри ва те уста ље не би нар не опо зи ци је, Ма кар ти ра за ра 

2 Сви ци та ти из ро ма на Кр ва ви ме ри ди јан, као и бро је ви стра ни ца на ко ји ма се на ла зе, пре у зе ти 
су из из да ња Ма кар ти, Кор мак. (2016). Кр ва ви ме ри ди јан или Ве чер ње цр ве ни ло на за па ду. (Го ран 
Ка пе та но вић, прев.). Бе о град: Де ре та, 2016. (Прим. прев.)
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си стем су прот но сти по све ћу ју ћи па жњу са мо јед ној стра ни. Не мо же по сто ја ти на пе-
тост из ме ђу му шког и жен ског ако жен ско не по сто ји. Не мо же по сто ја ти на пе тост 
из ме ђу ди вљи не и ци ви ли за ци је ако ци ви ли за ци ја не по сто ји. Те пра зни не у тек сту 
при сут не су као не што за чим чи та о ци жу де и што оче ку ју. Сто га, Ма кар ти уве ћа ва 
при су ство уо би ча је но до ми нант не стра не би нар не опо зи ци је и та ко те ра мит о аме-
рич ком за па ду до нај у жа сни је тач ке. 

По што ро ман за и ста не ну ди ни ка кав ре ви зи о ни зам, од но сно ни ка кву ал тер на тив-
ну пред ста ву, и по што ста вља па ра диг му ве стер на у је дан нео че ки ва ни про стор, 
јед но став но би би ло за кљу чи ти да је Кр ва ви ме ри ди јан бли жи ан ти ве стер ну не го ре-
ви зи о ни стич ком ве стер ну – и то ан ти ве стер ну ко ји је искре но фа сци ни ран ве стер ном. 
Ма кар ти јев ро ман се на ме ће као ду бин ски не мо ра лан или чак амо ра лан и уоп ште не 
са др жи чи сту са вест мо дер них ре ви зи о ни стич ких про је ка та. Ва жан нус про и звод ре-
ви зи о ни стич ког ве стер на, као што је филм Плес са ву ко ви ма Ке ви на Кост не ра, је сте 
ре ви зи о ни стич ко ис ку пље ње соп ства, као и ре ви зи о ни зам оно га ко је са дру ге стра не. 
Тај филм ба ца по зи тив но све тло на ре ви зи о ни сту, у овом слу ча ју бе лог му шкар ца из 
ве стер на, упра во за то што то по ка зу је (са мо)са гле да ва ње ко је је нео п ход но да би се 
ис пра ви ла не пра вед на пер спек ти ва исто ри је. Он та ко ђе пру жа по зи ти ван пра зан 
про стор у ком пу бли ка мо же да уче ству је у ис пи си ва њу ко је „ле чи“ ра не из про шло-
сти. Кр ва ви ме ри ди јан не ну ди чи та о ци ма та кву уте ху у ис ку пље њу. Не мо же мо да се 
осе ћа мо бо ље као људ ска би ћа за то што смо све до чи ли пат њи жр тви и па ти ли с њи ма. 
Уме сто то га, чи та ње пред ста вља „по тре сно мо рал но ис ку ство“ (Pug he, 372), то ли ко 
да по кре ће етич ка пи та ња по во дом са мог чи на чи та ња. Ако при хва та мо овај текст, да 
ли уче ству је мо у не мо рал ном чи ну – да ли се наш чин чи та ња мо же схва ти ти као са-
у че сни штво?

Кри ти ча ри су ис ти ца ли естет ско ужи ва ње ко је про ис ти че из чи та ња чак и нај крва-
ви јих сце на, што чи ни и Сти вен Ша ви ро: „Кр ва ви ме ри ди јан пе ва оду на си љу, а ње гов 
див ни је зик сла ви кр во про ли ће у све ко ли кој рас ко ши и сја ју“ (143). Ми зан сцен чар ки 
у пу сти њи исто вре ме но је и де та љан и ре чит. Стра вич но мо рал но ис ку ство чи та ња 
Кр ва вог ме ри ди ја на де лом про из и ла зи из чи ње ни це да не мо же мо да, упр кос свој тој 
кр ви, по рек не мо осе ћа ње од ре ђе ног не вољ ног за до вољ ства. Ви зу ел но ужи ва ње које 
Ма кар ти јев дис курс ја сно ну ди ли чи на ути сак ме та ве стер на Сер ђа Ле о неа. Ње го ва 
на кло ност пре ма ко ле ба њу из ме ђу ста тич них ка дро ва и из у зет но круп ног пла на, као 
и пре ма ви со ко по ста вље ној ка ме ри ко ја пре ла зи пре ко без о блич ног пра шња вог 
про сто ра, огле да се и у Ма кар ти је вом сти лу. Са бла сна му зи ка ко ју ком по ну је Енио 
Мо ри ко не ве ро ват но се не би чи ни ла ван кон тек ста у Кр ва вом ме ри ди ја ну.

Ужи так ко ји до ла зи из пред ста ве на си ља од био је мно ге Ма кар ти је ве чи та о це и 
мо же се ко ри сти ти као етич ки ар гу мент про тив књи ге. По што она не за у зи ма став 
пре ма на си љу ко је пред ста вља и чи та о ци ма не ну ди ни ка ква ди дак тич на упут ства 
под ло жна је то ме да се обе ле жи као не е тич ка. Ре кла бих да Ма кар ти је ви ро ма ни, 
на мер но или не, по ста ју при ме ри за кључ ка ко ји Адор но ну ди у есе ју „По све ће ност“: 
„Та ко зва на умет нич ка пред ста ва ого ље ног фи зич ког бо ла оних ко ји су пре ту че ни 
кун да ци ма укљу чу је мо гућ ност, ма ко ли ко ма ла она би ла, да се из то га мо же ис це ди-
ти ужи так. Мо рал ко ји за бра њу је умет но сти да то за бо ра ви на трен гу би се у ам би су 
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сво је су прот но сти“ (88). Кр ва ви ме ри ди јан од ба цу је би ло ка кву обим ну ре то ри ку ко ја 
са кри ва ужи ва ње у на ра ти ву ко је смо под ло жни да осе ћа мо док чи та мо текст. Он не 
пру жа про стор у ком ми, као чи та о ци ко ји су по ве за ни са тек стом, мо же мо да осу ди-
мо зло де ла исто ри је. Уса мље ност чи та ла ца ко ји се су о ча ва ју са тек стом и соп стве ним 
ре ак ци ја ма на ње га је дан је од нај те жих аспе ка та чи та ња Кр ва вог ме ри ди ја на. Ефе кат 
ко ји Адор но де фи ни ше као искре но по све ће но умет нич ко де ло је сте де ло ко је чи ни 
да „зва нич на по све ће на умет нич ка де ла из гле да ју као деч ја игра – бу де не мир о ко јем 
ег зи стен ци ја ли зам мо же са мо да го во ри“ (90) – и то се на ме ће као суп ти лан опис упе-
ча тљи во сти Ма кар ти је вог сти ла. Го во ре ћи о Кр ва вом ме ри ди ја ну као исто риј ском 
ро ма ну, Ро берт Л. Џа рет ис ти че сли чан став:

На си ље у ро ма ну је за и ста „исто риј ско“ у нај пот пу ни јем сми слу те ре чи; оно је упо
тре бље но да би се при ка за ле ди на мич не ет нич ке, ра сне и дру штве не тен зи је овог пе ри
о да исто ри је За па да. [...] Ово не зна чи да не ужи ва мо у том на си љу, јер ње го во је зич ко 
„ту ма че ње“ ни је ни не до па дљи во, ни ти не е сте тич но. Ово ве о ма есте тич но ужи ва ње 
мо же да на ве де чи та о ца на гри жу са ве сти због лич ног естет ског кон зу ми ра ња при по ве
да ног на си ља. А та по гре шна свест о уче шћу би мо гла и би ти Ма кар ти је ва по ен та. Упра
во би ра зи ла же ње из ме ђу ње го вог по е тич ног сти ла и „су ро во сти“ на си ља ко је ње гов је зик 
пред ста вља, и у овом од лом ку и ина че, мо гло да нас на ве де да се за пи та мо над ју на ци ма 
ко ји упра вља ју тим на си љем, над њи хо вим мо ти ви ма, као и дру штве ним и исто риј ским 
тен зи ја ма ко је пред ста вља ју. Да ли ће то што ће мо скло ни ти по глед од на сил них чи но
ва на ше на ци о нал не исто ри је од ба ци ти те чи но ве или ће раз ре ши ти са да шњост од 
те ре та про шло сти? (90)

Кр ва ви ме ри ди јан ре кре и ра ис ку ство на си ља ко ри сте ћи та чан опис пра зни не вред-
но сног ста ва. Ма кар ти јев стил се кат кад на ста вља на стил ра ног Хе мин гве ја, оног 
Хе мин гве ја из збир ке У на ше вре ме (In Our Ti me), с тим што је Ма кар ти јев сти ли стич ки 
пут ка ре кре и ра њу ис ку ства на си ља бо га ти ји од Хе мин гве је вог. Чи та о це Кр ва вог ме
ри ди ја на уз не ми ра ва то што ро ман не за у зи ма ни ка кав став, чак ни на кра ју. Шта ви ше, 
он као да по др жа ва ми зан троп ску бру тал ност јер је ди ни пре жи ве ли ко ји је ус пео у 
жи во ту је сте су ди ја, нај злоб ни ји ју нак од свих.

Џе рет оста вља отво ре ну мо гућ ност за ис ку пљу ју ће ефек те Ма кар ти је ве књи ге 
ка да ка же да би они „тре ба ло да нас на ве ду да пре и спи та мо ју на ке ко ји чи не на си ље 
[...] као и дру штве не и исто риј ске тен зи је ко је они пред ста вља ју“. У кон тек сту Кр ва вог 
ме ри ди ја на, де лу је не до вољ но ис та ћи да ми мо же мо да „пре и спи та мо ју на ке“. Наш 
пр ви су срет са ве ћи ном тих ли ко ва, као што је су ди ја, су срет је с па ко шћу и злом, и у 
ве о ма ра ној фа зи чи та ња уви ђа мо да не мо же мо да се ис ку пи мо. Тач ни је, про блем је у 
то ме што не са мо да не мо же мо да пре и спи та мо ју на ке већ их се и пла ши мо, и ту зати-
че мо се бе ка ко смо фа сци ни ра ни њи ма. Мо же мо да оде мо и ко рак да ље и за кљу чи мо 
да Кр ва ви ме ри ди јан уоп ште и не по ку ша ва да оправ да ка ко се бе, та ко ни исто риј ску 
под ло гу. Ро ман не уче ству је у оно ме што Лео Бер са ни на зи ва „кул ту ром ис ку пље ња“:

Кључ на прет по став ка у кул ту ри ис ку пље ња је сте да од ре ђе ни тип по на вља ња ис
ку ства у умет но сти ис пра вља ис ку ство ко је је су штин ски оште ће но или без вред но. [...] 
Ово би мо гло да зву чи као не по бит на чи ње ни ца, али же лим да по ка жем да ти на вод но 
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при хва ће ни ста во ви о вред ној ре кон струк тив ној функ ци ји у кул ту ри за ви се од исто риј
ског ис ку ства и умет но сти. Исто риј ске ка та стро фе су ма ње ва жне ако су на не ки на чин 
ис пра вље не у умет но сти, а умет ност се сво ди на функ ци ју не ке вр сте уз ви ше не за кр пе 
и она је по ро бље на истим оним са др жа јем ком, по свој при ли ци, да је вред ност. (Ber sa ni, 1)

Али се и овај став мо же обо ри ти. Бер са ни по ми ње Ни чеа, Ба та ја и Бо дле ра као 
при ме ре „књи жев но сти без ау то ри те та ис ку пље ња“ (2) и упра во ти ме ства ра ути сак 
да је ово књи жев ност ис ку пље ња из истог оног раз ло га из ког она не твр ди да је сте. 
Чи та лац с осе ћа њем етич но сти не из бе жно ће тра жи ти угао ис ку пље нич ког чи та ња 
или, ако не мо же то да по стиг не, пот пу но од ба ци ти Кр ва ви ме ри ди јан. За чи та о ца који 
не бри не за амо рал ност ко ја се на ме ће чи та њем ро ма на, пред ста ва зла у ње му ће би ти 
упра во то: на ту ра ли стич ка пред ста ва зла ко ја се мо же ви де ти као ре а ли стич на или 
исто риј ска.

Про блем ко ји се уви ђа у Џа ре то вом ина че вр ло пре ци зном опи су зла у Кр ва вом 
ме ри ди ја ну ле жи у то ме што он не дво сми сле но ви ди на си ље као исто риј ско „у пу ном 
сми слу те ре чи“. Не по сто ји сум ња у то да су се на си ље и анар хи ја ко је са др жи Кр ва ви 
ме ри ди јан за и ста од и гра ва ли на аме рич ком за па ду сре ди ном XIX ве ка, али Ма кар ти јев 
текст ипак иде ма ло из ван гра ни це исто рич но сти. Чи ни се да нас текст те ра да осе ти-
мо на си ље у свој ству на си ља, а не на си ље као им пе ри ја ли стич ко на си ље на прет ка на 
За пад. Мо же мо чак и да се пи та мо да ли би Кр ва ви ме ри ди јан, упр кос исто риј ском 
кон тек сту и мно гим уте ме ље ним исто риј ским ре фе рен ца ма, уоп ште тре ба ло чи та ти 
као исто риј ски ро ман.

Из по што ва ња пре ма тек сту, не мо же мо да за не ма ри мо чи ње ни цу да је исто ри ја 
сна жно при сут на у Кр ва вом ме ри ди ја ну. Ро ман се од ви ја на обе стра не мек сич ко-аме-
рич ке гра ни це, а при ча по чи ње 1848. го ди не,3 не ду го по за вр шет ку Мек сич ко-аме рич-
ког ра та. Да кле, мо рал ни и дру штве ни ха ос ко ји об у зи ма Кр ва ви ме ри ди јан до не кле 
је сли ка ау тен тич них исто риј ских окол но сти у овом пре де лу где су Аме ри кан ци, Мек-
си кан ци и Ин ди јан ци у пре пле та ним и ме ђу соб но не при ја тељ ским од но си ма.4 Џон 
Емил Се пич је у ни зу тек сто ва о Кр ва вом ме ри ди ја ну до дат но по ка зао ка ко се ро ман 
сна жно осла ња на ствар не лич но сти и до га ђа је ко ји се мо гу про на ћи у та да шњим 
исто риј ским из во ри ма.5 На при мер, два ва жна ју на ка, Џон Џо ел Глен тон и су ди ја Хол-
ден, за сно ва ни су на ствар ним исто риј ским лич но сти ма ко је се по ми њу у ау то био-
граф ском тек сту Мо је ис по ве сти (My Con fes si ons) Са мју е ла Чејм бер ле на из 1840-их 
го ди на. Ни је но ви на да се ве стер ни за сни ва ју на ау тен тич ним исто риј ским лич но сти-
ма и до га ђа ји ма. Шта ви ше, ви ше раз ли чи тих ве стер на пред ста вља исте ле ген дар не 
до га ђа је и исте ле ген дар не лич но сти, по пут бра ће Ерп и об ра чу на код „О. К. ко ра ла“. 
Ода бир од ре ђе них исто риј ских еле ме на та ко је Ма кар ти ко ри сти у про зи по се бан је јер 
он би ра осо бе и до га ђа је ко је ве ћи на ње го вих чи та ла ца не зна. Мно ги од нас мо ра ли 

3 Мо же мо и да ка же мо да по чи ње у Те не си ју 1833. го ди не ро ђе њем ма лог. Иза зов но је по сма тра-
ти ње го во ро ђе ње и ка сни ји пут на Ју го за пад као од раз раз во ја Ма кар ти је вог ау тор ског гла са.
4 Ро берт Л. Џа рет ну ди пре глед но и оштро исто риј ско чи та ње Кр ва вог ме ри ди ја на у сту ди ји Кор мак 
Ма кар ти.
5 Ви де ти спи сак из во ра.
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би про чи та ти Се пи чо ве тек сто ве да би уме ли да пре по зна ју не ке од чи ње нич них еле-
ме на та. Сто га Ма кар ти не ус по ста вља кон крет ни за јед нич ки ре фе рент ни оквир са 
сво јим чи та о ци ма ван оп штег окви ра За па да и ве стер на. Мо же мо са мо да на га ђа мо 
због че га пра ви та кав из бор. Не да је му ни ка кву пред ност то што ње гов текст не ће 
пре и спи та ти би ло ка кве кон крет не пред ра су де и пред зна ња ко је чи та о ци мо жда 
има ју. Да је Кр ва ви ме ри ди јан при ка зао Ва ја та Ер па ка ко окрут но ску пља ин ди јан ске 
скал по ве и уби ја же не и де цу, ро ман би се не сум њи во чи тао као кри тич ка ре ви зи ја 
ста ре ле ген де. Са дру ге стра не, да је при ка зао бра ћу Ерп као хе ро је ка квим се че сто 
и при ка зу ју, Ма кар ти јев ро ман би стао у ред мно гих дру гих ве стер на и осна жио ту 
ле ген ду. Ова ко, Ма кар ти из бе га ва ди рек тан су коб с од ре ђе ним и по зна тим ле ген да ма, 
али и не у пит но ка ле ми свој текст на исто ри ју и ствар ност.

Због че га се он да чи та ње Кр ва вог ме ри ди ја на као нај пре исто риј ског ро ма на чи ни 
не ка ко ду бо ко не за до во ља ва ју ће и због че га се то чи ни као не а де ква тан при ступ 
тек сту? Ово ни је са мо још јед на вер зи ја при че о то ме „ка ко је За пад за и ста по бе дио“, 
иа ко се де ли мич но и мо же чи та ти на тај на чин. Опет се вра ћа мо на чи ње ни цу да дис-
курс Кр ва вог ме ри ди ја на не за у зи ма став пре ма сво јим те ма ма и нај че шће не са др жи 
свест о исто ри ји. Уме сто то га, он се, са свим чуд но, сме шта из над и ван сва ког кон цеп-
та исто ри је. О овом про бле му го во ри То мас Пју у свом еми нент ном тек сту о Кр ва вом 
ме ри ди ја ну, у ком при сту па том пи та њу са те о риј ске стра не уво де ћи Ђер ђа Лу ка ча. У 
Исто риј ском ро ма ну Лу кач го во ри о функ ци ји по гра нич ног ју на ка На та ни је ла Бам па 
у ро ма ни ма Џеј мса Фе ни мо ра Ку пе ра: „У тој при про стој, на род ској по ја ви, ко ја сво ју 
тра ги ку до жи вља ва са мо осе ћај но, а не мо же да је схва ти, Ку пер оли ча ва огром ну 
исто риј ску (sic!) тра ги ку оних пр вих ко ло ни за то ра ко ји су на пу сти ли Ен гле ску да би 
са чу ва ли сво ју сло бо ду, а ко ји су сво јом де лат но шћу у Аме ри ци баш ту сло бо ду по ни-
шти ли“.6 Пју иден ти фи ку је нај ма ње је дан про блем у по сма тра њу Кр ва вог ме ри ди ја на 
као исто риј ског ро ма на ка да ис ти че да „Кр ва ви ме ри ди јан не са др жи ни јед ног европ-
ско-аме рич ког ју на ка ко ји, по пут На та ни је ла Бам па, ис ка зу је тра гич ни сми сао исто риј-
ских кон тра дик ци ја, те ни јед ног Ин ди јан ца ко ји, као Чин гач гок, има свој глас. [...] Он 
не ства ра ’ин ди ви дуе свет ске исто ри је’, ка ко ка же Лу кач, већ од у зи ма ин ди ви ду ал ност 
на сил ни ци ма ко ји из гле да ју као да не ма ју ни ка кву исто риј ску вред ност“ (372). Пју нам 
ов де скре ће па жњу на јед ну од нај ка рак те ри стич ни јих од ли ка Ма кар ти је ве про зе: 
ње го ви ју на ци су пред ста вље ни сво јим де ли ма, ко ја су рет ко кад ис ку пљу ју ћа, али су 
чи та о ци че сто све сни њи хо вог фи зич ког из гле да. Осим то га, они као да не ма ју ни ка кву 
су бјек тив ност, емо ци је или мо ти ва ци ју7 – њи хо ва бру тал ност се чи ни уро ђе на. „Ма-
кар ти јев ски“ при по ве дач не от кри ва сво ју по зи ци ју већ оста је не до ку чи во ре зер ви сан. 
Пју за кљу чу је да мо дел ко ји Ма кар ти че сто ко ри сти на ди ла зи исто ри ју и да би се мо-
гао зва ти „тран си сто риј ски и мит ски“ (372).

6 На ве де но пре ма: Лу кач, Ђерђ. (19589. Ис то ри ски ро ман. (Фри да Фи ли по вић, прев.). Бе о град: 
Кул ту ра, 55. (Прим. прев.) 
7 Де су бјек ти ви за ци ја ју на ка та ко ђе се ви ди у то ме што при по ве дач рет ко ко ри сти њи хо ва име на 
не го их опи су је за ме ни ца ма и из бе га ва да ко ри сти ве ли ка по чет на сло ва њи хо вих на ди ма ка као 
у при ме ри ма „су ди ја“ или „ма ли“. 



117

Дру ги аспект Кр ва вог ме ри ди ја на ко ји, па ра док сал но, ну ди от пор исто ри ци зму, 
је сте сли ка вре ме на и про сто ра. Ово је па ра док сал но јер је сна жан осе ћај вре ме на и 
про сто ра у ро ма ну јед на од ње го вих нај ја сни јих и нај сјај ни јих од ли ка. Ме ђу тим, ра ди 
се о вре ме ну и про сто ру као су шти ни, а не о ре фе рен ца ма ко је су ва жне за про стор 
и ње го ву исто ри ју. Јед на не стал на од ли ка без вре ме но сти је сте и са да шње вре ме које 
чи ни оквир при че. Увод не ре че ни це су уми ру ју ће и тра же пот пу ну па жњу: „Ето ма лог. 
Блед је и мр шав, у тан кој и из ли за ној плат не ној ко шу љи. Па ли ва тру за пра ње су до ва“ 
(7). Ово је по ста нак ма лог, пре до чен у са да шњем гла гол ском вре ме ну. Обим на сре ди-
шња це ли на ро ма на ис при по ве да на је у про шлом вре ме ну и од но си се на на пре дак 
ма лог пре ко зе мље све док не ис пу ни сво ју суд би ну, свој апо ка лип тич ни крај, на по-
след њим стра ни ца ма књи ге. Њен по след њи па сус је опет у пре зен ту, ко ји ов де пре-
но си ти хи осе ћај да се при ча ни је за вр ши ла, да још увек тра је. Су ди ја и да ље пле ше 
– а то ни ма ло не уми ру је: „Сто па ла су му ла ка и окрет на. Ни кад не спа ва. Ка же да ни кад 
не ће умре ти. Пле ше у све тло сти и у та ми и ве ли ки је ми ље ник. Ни кад не спа ва су ди ја. 
Пле ше, пле ше. Ка же да ни кад не ће умре ти“ (370). Кра је ви и по че ци, по стан ци и до ла-
сци де лу ју не стал но и нео д ре ђе но, и сто га за ма гљу ју исто риј ску од ре ђе ност ро ма на, 
ње го ву исто рич ност. Бан да ло ва ца на скал по ве у ро ма ну се опи су је из гна ни ци ма, али, 
ка ко на во ди Сти вен Ша ви ро, „из гнан ство ни је не што не ста ло или из гу бље но већ на ше 
искон ско и ја сно ста ње“ (145). Ови ју на ци ни от ку да ни су прог на ни јер ми не зна мо 
ни шта о њи ма сем њи хо вог лу та ња по пу сти њи, а чи ни се да не по сто ји ни шта че му 
се спа се ни мо гу при кљу чи ти.

Нео бич но осе ћа ње вре ме на и без вре ме но сти та ко ђе се ре флек ту је на пеј заж у 
ро ма ну. У овом кон тек сту је нео п ход но раз лу чи ти пеј заж од под руч ја: под руч је је од-
ре ђе но ме сто ко је ка рак те ри стич на кул ту ра чи ни пре по зна тљи вим, док би се пеј заж 
мо гао по сма тра ти као уни вер зал ни ји фе но мен, про стор су про тан ме сту. О аспек ту 
под руч ја у Кр ва вом ме ри ди ја ну и књи жев ном кон тек сту ко ји му од го ва ра већ је би ло 
ре чи по во дом аме рич ког за па да и ве стер на. Али Ју го за пад та ко ђе ну ди уз ви ше ност 
сво јим пу стињ ским пеј за жем чи је од ли ке иду до екс тре ма, а ова „ап со лут на пу сти ња“ 
на ла зи се у ср жи дис кур са Ма кар ти је ве књи ге. Пу сти ња је не за ви стан и екс трем ни 
про стор у ком љу ди не зна че мно го: „Пу сти ња на ко ју су се укр ца ли би ла је ап со лут на 
пу сти ња, пот пу но очи шће на од свих осо бе но сти, ни је би ло ни че га по че му би мо гли 
од ме ри ти на пре до ва ње по њој“ (326). Или, да се под се ти мо ка рак те ри стич но гран ди-
о зних ре чи су ди је: „Та пу сти ња у ко јој су то ли ки мно ги по кле кли огром на је и из и ску-
је ши ри ну ср ца, али је та ко ђе и пот пу но пра зна. Твр да је, ја ло ва. Ње на пра ва при ро да 
је ка мен“ (365). Ово је пеј заж ко ји ума њу је људ ска би ћа и њи хо ву вред ност. Бри ше 
њи хо ву ин ди ви ду ал ност и су бјек тив ност, што је су прот но ве стер ну, у ком су ин ди ви-
ду ал ност и су бјек тив ност у сре ди шту. Људ ска би ћа при сут на су одав но у овој „ап со-
лут ној пу сти њи“, али је ди ни њи хов траг су раз ба ца не ко сти и оста ци њи хо вих ку ћа. 
Они су све де ни на фи зич ко при су ство, а по кре ти ја ха ча кроз пу стињ ски пе сак ли че 
на не пре кид ни па лимп сест: „Та ко су се те дру жи не раз дво ји ле у по ноћ на рав ни ци, 
обе су про ду жи ле пу тем ко јим је она дру га до шла, пра те ћи, што сви пут ни ци мо ра ју, 
без број не обр те на ту ђим пу те ше стви ји ма“ (138). Су ди ја се, сво јим моћ ним го во ри ма 
и огром ним све тле ћим те лом, на ме ће као из у зе так од тог пра ви ла, али он је сва ка ко 
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ју нак ко ји је ве ћи од жи во та, ве ћи чак и од смр ти, и он је пре оли че ње зла не го ин ди-
ви ду а ли зо ва ни ју нак. Ње гов не пре кид ни плес на кра ју при че на гла ша ва на пред ну и 
веч ну стра ну вре ме на и исто ри је. Исто ри ја ће на ста ви ти да се по на вља као што је то 
од у век ра ди ла, и као што то чи ни у по на вља ју ћем кре та њу ју на ка кроз пу сти њу. Увод-
ни ци тат из но ви на The Yuma Daily Sun пот цр та ва све при сут ност зла кроз исто ри ју, без 
об зи ра на исто риј ски пе ри од или про стор:

Кларк, ко ји је во дио про шло го ди шњу екс пе ди ци ју у се вер но е ти оп ску област Афар, и 
ње гов ко ле га Тим Д. Вајт с Ка ли фор ниј ског уни вер зи те та у Бер кли ју, та ко ђе су ре кли да 
је по нов ним ис пи ти ва њем 300.000 го ди на ста ре фо сил не ло ба ње от кри ве не у истом 
ре ги о ну уста но вље но да је би ла скал пи ра на.

Уме сто да пред ста ви од ре ђе но ме сто у од ре ђе ном вре ме ну, пу сти ња по ста је сре-
ди шња ме та фо ра Кр ва вог ме ри ди ја на, ме та фо ра тран сгре си је, оно га што се не мо же 
за др жа ти или кон тро ли са ти, и оно га што ни је људ ско.

При су ство За па да и ве стер на, као и исто ри је и исто ри ци зма, у Кр ва вом ме ри ди ја ну 
не до во ди се у пи та ње. Ипак, ви ше не го би ло шта дру го, ови еле мен ти из гле да ју као 
ин спи ра тив не сте пе ни це ка де таљ ни јим ис пи ти ва њи ма не за до вољ ства ци ви ли за ци-
је, а је зик и дис курс су у овом кон тек сту на цен трал ном ме сту. Дис курс Кр ва вог ме ри
ди ја на мо гао би се опи са ти као гра нич ни и тран сгре сив ни. Текст све вре ме ис пи ту је 
гра ни це са мог дис кур са и је зи ка. Је дан од на чи на на ко ји то чи ни је сте и су о ча ва ње 
са чи та лач ким при хва та њем оно га што би се мо гло ди рект но пред ста ви ти ре чи ма, као 
и пре ла зак пре ко тог при хва та ња. Ма кар ти јев дис курс уоп ште не ука зу је по што ва ње 
пред ме ти ма о ко ји ма го во ри, а то се нај бо ље ви ди у опи су љу ди. Већ смо по ме ну ли 
не про зир ност ју на ка и оп скур ну мо ти ва ци ју, ако она уоп ште по сто ји, за њи хо ве чино-
ве на си ља. По што се сви они чи не као спо соб ни за без ум но на си ље, те шко је њи хо ве 
ду ше за ми сли ти као то пла и све тла ме ста или пак као би ло шта што за слу жу је по што-
ва ње. Исто то не по што ва ње ви ди се у опи су људ ских те ла. Иа ко зна мо и при хва та мо 
да људ ска те ла, као и сва те ла, с вре ме ном по ста ну под ло жна од у ми ра њу и рас па да њу, 
ипак бе жи мо од опи са или пред ста ве тог про це са. Ди рект но пред ста вља ње људ ског 
те ла ко је се рас па да ко си се с на шим сми слом за при стој ност у тек сту и по што ва њем 
за људ ски ма те ри јал. У Кр ва вом ме ри ди ја ну рас па да ње те ла се отво ре но по ка зу је, а 
људ ско би ће све де но је на ор ган ску ма те ри ју, са не сен ти мен тал ним ро ком тра ја ња. 
Јед на од ра за ра ју ће гро теск них и пре те ра но на ту ра ли стич ких опи са је сте сли ка Спра-
у ло ве ин фи ци ра не ру ке: „Спра ул је ски нуо ко шу љу. Ле пи ла се за ко жу, а по те као је жут 
гној. Ру ка му је на те кла до де бљи не бу ти не, би ла је бле шта во бе ла, а ма ли цр ви гми-
за ли су по отво ре ној ра ни“ (78). У овом тре нут ку Кр ва ви ме ри ди јан сли чан је жан ру 
хо рор и спла тер фил мо ва исто ко ли ко и ве стер ну. Ве стер ни нам обич но го во ре да 
на си ље по сто ји и да је људ ски жи вот на За па ду фра ги лан, али они обич но за зи ру од 
то га да на ту ра ли стич ки при ка жу ре зул та те тог на си ља. Чак ни Пе кин по ов „ба лет на-
си ља“ не опи су је те ла без удо ва.

Уку пан ре зул тат ово га је сте скр на вље ње људ ског те ла и ду ше на гро те скан и транс-
гре сив ни на чин ко ји ис ти че ап сурд ност иде а ли зма. Ов де се уви ђа ја сна па ра ле ла са 
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фи ло зо фи јом Жор жа Ба та ја: „Ба зна ма те ри ја је спољ на и стра на иде ал ним људ ским 
те жња ма, и она од би ја да до зво ли се би да се све де на ве ли ке он то ло шке спра ве ко је су 
ре зул тат тих те жњи“ (Ba ta il le, 1985: 51). За сле пљу ју ће пу стињ ско сун це у Кр ва вом мери
ди ја ну бли же је Ба та је вом сун цу зла не го сун цу као по зи тив ној и об на вља ју ћој си ли:

Ја ха ли су да ље, сун це је с ис то ка ба ца ло бле де зра ке све тло сти, он да се там ни ја 
ни јан са бо је на лик кр ви раз ли ла у на глим по те зи ма по чи та вој рав ни ци, а та мо где се 
зе мља пре та па ла у не бо, на ру бу по ста ња, врх сун ца кре нуо је да ни че ни из че га, као гла
вић ве ли ког цр ве ног фа лу са, све док зве зда ни је пре шла нео зна че ну гра ни цу и сме сти ла се, 
зло на мер но буб ња ју ћи, њи ма иза ле ђа. (53)

Сун це во ли ис кљу чи во ноћ и пре ма Зе мљи усмје ра ва сво је свје тло сно на си ље, свој 
про сти пе нис, али не спо соб но је до сег ну ти по глед или ноћ, иа ко се ноћ на зе мљи на про
стран ства не пре кид но усмје ра ва ју пре ма пр љав шти ни сун че вог зра ка.8

Жал за про шлим вре ме ни ма и ме сти ма не по сто ји у Кр ва вом ме ри ди ја ну, као што 
не ма ни ро ман тич не ви зи је сје ди ње ња са бла го на кло ном при ро дом. Са свим су прот но 
од то га, сје ди ње ње с при ро дом у Ма кар ти је вом ро ма ну је зло коб но и уз не ми ру ју ће 
по што је и при ро да окрут на. Ма кар ти пи ше о не кул ти ви са ном или ди вљем еле мен ту 
у при ро ди и кул ту ри, без об зи ра на то да ли се рад ња од и гра ва у гра ду као што је Сан 
Ан то нио или усред вре ле пу сти ње.

Ла ко би би ло за кљу чи ти, као што то чи ни То мас Пју, да је „[з]аправо свест ’ма лог’ 
или би ло ког дру гог ју на ка – ко ја са др жи ’уну тра шња’ ис ку ства по пут стра ха, бе са или 
бо ла – пот пу но из о ста вље на из тек ста“ (373). Ме ђу тим, то ни је слу чај. Ка ко на пре ду је мо 
са чи та њем књи ге, не за па њу је нас све при сут ност на си ља већ по вре ме ни уви ди у 
не што што би се мо гло раз у ме ти као чо веч ност. Ови уви ди су че сто бес те ле сни, а чо-
веч ност по сто ји у дис кур су ро ма на као од ре ђе но убла жа ва ње то на ви ше не го у би ло 
ко јим дру гим аспек ти ма при че. Је дан при мер ка да је ви ди мо у од но су на јед ног од 
ју на ка је сте ка да ма ли раз го ва ра са ста ри јом же ном у ша лу. Ту ма ли от кри ва сво ју 
свест, а овај леп од ло мак от кри ва осе ћај ност и фра гил ност ко ја из не на ђу је чи та о це 
док су упра во све до чи ли сце ни окрут ног уби ства:

Ма ли је устао, освр нуо се по том не срећ ном при зо ру, а он да, у ма лом уду бље њу у 
сте на ма, ви део ста ри цу, са му и ус пра вље ну, ка ко у из бле де лом ша лу кле чи обо ре ног по
гле да.

Про шао је кроз ле ше ве и стао пред њу. Би ла је вр ло ста ра, ли це јој је би ло си во и из
бо ра но, пе сак јој се на ку пио у на бо ри ма оде ће. Ни је ди гла по глед. Шал на ње ној гла ви до ста 
је из бле део, но ипак су се, као утка не, на ње му ви де ле зве зде и по лу ме се ци и дру ге озна ке 
по ре кла, ње му не по зна те. Обра тио јој се ти хо. Ре као јој је да је Аме ри ка нац, да је да ле ко 
од зе мље у ко јој се ро дио, да не ма по ро ди цу, да је мно го пу то вао и мно го ви део, да је ра
то вао и из др жао не во ље. Ре као јој је да ће је од ве сти на си гур но, до не ке дру жи не ње них 
су на род ни ка ко ји ће је то пло до че ка ти, да би мо ра ла да им се при дру жи јер он не мо же 
да је оста ви на том ме сту, по што би си гур но умр ла. 

8 На ве де но пре ма: Ба тај, Жорж. (2010). „Со лар ни анус“. (Ми ле на Осто јић, прев.). Li bra li be ra, год. 11, 
бр. 27, 79. (Прим. прев.) 
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Кле као је на јед но ко ле но, спу стио пу шку пред се бе као штап. Abu e li ta, ре че. No pu e des 
escúchar me? 

Пру жио је ру ку у уду бље ње и до дир нуо јој ру ку. Бла го се по ме ри ла, це лим те лом, ла ка 
и уко че на. Ни је има ла ни ка кву те жи ну. Би ла је то са мо су ва љу шту ра, ту је се де ла мр тва 
већ го ди на ма. (348–349)

Је зик овог од лом ка има осе тљи ву ла ко ћу и јед но став ност ко ја пре сли ка ва фра гил-
ност су ве људ ске љу шту ре у сте ни. Ма ли ов де по ка зу је симп то ме људ ске сла бо сти чи је 
смо на зна ке ви де ли ра ни је, у при ли ка ма ка да би он од у стао од уби ста ва иа ко је имао 
при ли ке да их по чи ни. У овом из у зет но ело квент ном мо но ло гу, он по ка зу је сво ју чо-
веч ност, сво ју уса мље ност и по тре бу да се са не ким по ве же. Украт ко, он от кри ва да 
је, на кра ју кра је ва, „чо век, са мо чо век“, а то је раз лог због ког га су ди ја на кра ју уби ја: 
„У тка њу твог ср ца по сто ји оште ће ње. Ми слиш ли да ни сам мо гао уви де ти? Је ди ни си 
ти био бун то ван. Је ди но си ти у свом ср цу са чу вао не ки ку так ми ло ср ђа за без бо жни ке“ 
(331). Раз лог због ког ста је мо на стра ну ма лог је сте упра во тај што он у рет ким при ли-
ка ма по ка зу је чо веч ност, а то је, прет по ста вљам, и раз лог не пре кид ног ин те ре со ва ња 
за књи гу.9 Још је дан еле мент ко ји пру жа при ви ле го ва ни увид у ма лог је сте чи ње ни ца 
да се ње го во жр тве но уби ство не ви ди у тек сту. Оста ли ју на ци су при ка за ни бе стид но, 
као су ште ма те ри је, не ва жни и без бо жни. Уби ство ма лог је је ди ни чин на си ља у овој 
књи зи ко ји је пред ста вљен са мо ме то ни миј ски, ко ри сте ћи тра го ве ре ак ци ја ју на ка 
ко ји ви де ње гов леш. Ово је је ди ни чин по што ва ња људ ског те ла ко ји је при су тан у 
це лом тек сту, а то је, са мо по се би, ва жно.

С јед не стра не, Кр ва ви ме ри ди јан као да ин си сти ра на то ме да је сва ма те ри ја ба зна 
ма те ри ја и да је то све што по сто ји. Та тврд ња би ла би искон ски ан ти ме та фи зич ког 
ка рак те ра ко ји од ба цу је ду хов но и иде а ли стич но. Сти вен Ша ви ро ука зу је на крај њу 
мо гућ ност чи та ња ро ма на као кри ти ку за пад њач ке ме та фи зи ке:

За пад на кул ту ра ве ко ви ма је са ња ла не ку вр сту хе рој ске тран сгре си је и тран сфор
ма ци је са ме се бе: би ло да се ра ди о про све ти тељ ском об ли ку ра ци о нал не ми сте ри је или 
пак о ро ман ти чар ској и ми стич ној апо ка лип тич ној тран сфи гу ра ци ји. Ма кар ти, као и 
Ни че, от кри ва не са мо уза луд ност тог сна, већ – што је још про бле ма тич ни је – ње го ву 
уро ђе ну по бо жност, иро ниј ску за ви сност од са мих (прет по ста вље них) ми сте ри ја ко је 
твр ди да кр ши. (147)

С дру ге стра не, текст има ква ли тет ау ре ко ја се мо же опи са ти као мит ска и ме тафи-
зич ка. Сре ди шњи ок си мо рон у ње му из го ва ра су ди ја – „Ду ша вам тра жи да чу је не ку 

9 Још јед но ме сто где по сто је су бјек тив ност и осе ћа ња по пут стра ха и не си гур но сти је сте код ко ња, 
као у овој сце ни где за ње га бле ди ја хач тра жи за клон пре ко но ћи: „Диг ну те ру ке ко ји ма су ву кли 
оде ћу би ле су све тле, сва ка за мра че на ду ша би ла је об у хва ће на чуј ним об ли ци ма све тло сти као 
да је од у век та ко би ло. Ко би ла на су прот ном кра ју шта ле фрк та ла је и уз ми ца ла од тог сја ја за цр-
ње них би ћа, а ко њић се окре нуо и са крио ли це у мај чин бок“ (247). Лик ма лог ко ји лу та и осе ћај ност 
у опи су жи во ти ња по на вља ју се у на ред на три Ма кар ти је ва ро ма на, Сви ти ле пи ко њи (All the Pretty 
Hor ses), Пре лаз (The Cros sing) и Гра до ви у рав ни ци (Ci ti es in the Plain), ко ји су та ко ђе, на не ки на чин, 
ве стер ни.
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ми сте ри ју. Ми сте ри ја је то што не ма ми сте ри је“ (281) – и он су ми ра кон тра дик тор не 
пре пре ке у ср жи тек ста. А то се чи ни као ми сте ри ја ко ја је ве ћа од свих дру гих.

Чи та ње Кр ва вог ме ри ди ја на као исто риј ског ро ма на или ве стер на (или пак ан ти ве-
стер на) до во ди до по ја шња ва ју ћег ма пи ра ња исто риј ских еле ме на та и пред ста ва, као 
и уоп ште них обра за ца, а исто вре ме но је про све тљу ју ће и от кри ва ју ће – ко ли ко год 
је то мо гу ће. Про блем је у то ме што чи та ње не при сту па по ку ша ји ма тек ста да се ба ви 
ства ри ма ко је се не мо гу за др жа ти у гра ни ца ма исто риј ског ро ма на или ве стер на. На 
кра ју, чи та ју ћи Кр ва ви ме ри ди јан, чи та о ци се су сре ћу са са мим со бом и сво јим ре акци-
ја ма на оно што су до жи ве ли. Ис ку ство Кр ва вог ме ри ди ја на има слич но сти са не из ре-
ци вим ис ку ством стра ве у ро ма ну Ср це та ме (He art of Dark ness) Џо зе фа Кон ра да, али 
„стра ва“ код Ма кар ти ја при па да чи та о ци ма, а не ју на ци ма. Ро ман не ну ди уте ху, а 
ње гов очи глед ни књи жев ни ква ли тет нас спре ча ва да га опи ше мо као „јеф ти ну стра-
ву“. Хо ми Ба ба опи су је ис ку ство ко је је им пли ци ра но, али не и на зна че но ре чи ма 
„стра ва, стра ва“, као „пре по зна ва ње анк си о зно кон тра дик тор ног про сто ра из ме ђу 
љу ди и не-љу ди, из ме ђу сми сла и бе сми сла“ (125). Ово опи су је наш су срет с не чим што 
је у исто вре ме по зна то, али ни на лик на би ло шта дру го. У тој не до ку чи вој тен зи ји 
из ме ђу сми сла и бе сми сла, од ре ђе ног и не де фи ни са ног, пре ле пог и гну сног, Кр ва ви 
ме ри ди јан раз ви ја соп стве ну ми сте ри ју:

Ми сте ри ја у књи жев но сти не дво сми сле но је та кве при ро де да је чи та лац де гра ди ра 
ако је по шту је, а ако је схва ти мо, он да је ис пу шта мо. Ако јој се ди ви мо из да ле ка, ако је 
на зи ва мо тај ном и не из ре ци вом, она се пре ва ра у обје кат гну ша ња, не што са вр ше но 
вул гар но. А ако јој при сту пи мо да би смо је об ја сни ли, ми ви ди мо ми сте ри ју ко ја кри је, и 
сто га хр ли мо са мо ка оној ко ја не ста је. (Blan chot, 43–44)

Об на вља ју ћу си лу ве стер на ме ња апо ка лип тич ни вр ху нац ко ји не обе ћа ва ни шта. 
Ма ли, је ди ни ио ле до па дљи ви део ро ма на, ри ту ал но је уби јен на кра ју, а Кр ва ви мери
ди јан као да се сла же са Ба та је вом иде јом да „не по сто ји ни шта што мо же да по ко ри 
на си ље“ (Ba ta il le, 1986: 48). Ова из ја ва чи ни се окрут ном – нај ви ше због то га што у 
кон тек сту Кр ва вог ме ри ди ја на окрут ност не при па да не ко ме ко га мо же мо ла ко да од-
ба ци мо. Она по ста је не што што ми као чи та о ци схва та мо као део се бе ко ји се сре ће 
с ро ма ном. То је ужас с ко јим при хва та мо чи ње ни цу да смо спо соб ни да нас фа сци-
ни ра окрут ност и не што што је у су ко бу с на шим етич ким ин стинк ти ма. А то је мно го 
ужа сни је ис ку ство не го су срет с „јед но став ним“ ре а ли стич ним при ка зом исто риј ског 
на си ља, јед но став но због то га што се не мо же мо са кри ти иза исто риј ске уда ље но сти 
од те стра ве. 
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