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МОНТАЖА

Ро берт К. Си келс и Марк Ок со би

У ПО ТРА ЗИ ЗА ДА ЉОМ ГРА НИ ЦОМ:
ТРИ ЛО ГИ ЈА О ГРА НИ ЦИ КОР МА КА МА КАР ТИ ЈА

Го ди не 1998. Ма кар ти је об ја вио тре ћи том сво је Три ло ги је о гра ни ци – Гра до ви у 
рав ни ци, у ко јој се су сре ћу про та го ни сти из прет ход на два то ма, Џон Греј ди Кол и Били 
Па рам. Њи хо ви пре ђа шњи за себ ни на ра ти ви се укр шта ју, чи ме се до би ја те мат ско 
об је ди ња ва ње три ло ги је. У пр ва два де ла Кол и Па рам, осе ћа ју ћи све ве ће на ди ра ње 
ур ба ни за ци је, на пу шта ју аме рич ки ју го за пад у по тра зи за јед но став ни јим, па сто рал-
ни јим жи во том у Мек си ку. Ме ђу тим, у тре ћем то му па сто рал ни сан о иди лич ном жи-
во ту на ру бу мек сич ке гра ни це за ме њу је мрач на ре ал ност ко рум пи ра ног по гра нич ног 
гра да Ху а ре са и ње го вог аме рич ког пан да на Ел Па соа. Сход но то ме, на кра ју Гра до ва 
у рав ни ци по ста је ја сно да Ма кар ти је ва три ло ги ја све до чи о смр ти тра ди ци о нал ног 
аме рич ког па сто рал ног сна. 

Аме рич ка па сто ра ла се тра ди ци о нал но бли ско по и сто ве ћу је с аме рич ким за па дом, 
где су по бе гли они ко ји тра га ју за уто чи штем и аграр ним жи во том, не би ли жи ве ли по 
соп стве ним пра ви ли ма. Ме ђу тим, по што у Сје ди ње ним Др жа ва ма ра сте по пу ла ци ја, 
а тех но ло ги је по пут те ле ви зи је, фил мо ва и ин тер не та до при но се кул тур ној хо мо ге-
ни за ци ји зе мље, За пад се ви ше не раз ли ку је на ро чи то од Ис то ка или би ло ког дру гог 
ре ги о на у зе мљи. Сва ки тр жни цен тар има исте про дав ни це, а сва ки мул ти плекс исте 
фил мо ве. Ка ко Ри чард Вајт твр ди:

Би ва ју ћи све моћ ни ји и на се ље ни ји, де ло ви За па да су све ви ше ли чи ли на ста ри је цен
тре мо ћи и на се ље но сти. На кра ју кра је ва, ау топу те ви и пред гра ђа Лос Ан ђе ле са, Да
ла са и Фе ник са из гле да ли су ге не рич ки, раз ли ку ју ћи се од пред гра ђа Ис то ка, Ју га, или Сред
њег за па да са мо по ши бљу са на плат них рам пи [...]. (538)

Са вре ме ни те о ре ти чар па сто ра ле Ло ренс Бу ел пи ше да је тер мин „’па сто рал ни’ 
по стао го то во си но ним за иде ју пре ла ска/по врат ка на ма ње ур ба ни зо ван, ’при род ни ји’ 
на чин жи во та“ (31). По овој де фи ни ци ји, ако филм ска зве зда са гра ди ви лу у Мон та ни, 
за ње га или за њу мо гло би се ре ћи да жи ве па сто рал но. За пад ви ше ни је па сто рал на 
зе мља у ко јој се мо же из бе ћи при ти сак ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је. Уме сто 
то га, то је за бав ни парк, та мо где Аме ри кан ци из сред ње кла се во де сво је по ро ди це 
у Ди зни ленд. Све ур ба ни зо ва ни ји аме рич ки за пад ви ше не пред ста вља аде кват но 
окру же ње за па сто ра лу. 

Зе мљо рад нич ки жи вот сам по се би не чи ни да се Кол и Па рам осе ћа ју као да жи ве 
„при род ни јим на чи ном жи во та“. По пут пр вих грч ких иди ли ча ра, они ве ру ју да се пра ва 
ве за са зе мљом за сни ва на на чи ну жи во та ко ји под ра зу ме ва ње но об ра ђи ва ње. Кол 
и Па рам и да ље ве ру ју у мо гућ ност оно га што Ри чард Слот кин на зи ва „да љом гра ни цом, 
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мит ским про стран ством иза гра ни це, мит ским про стран ством из ван пеј за жа За па да 
и аме рич ке исто ри је – чи је су мо гућ но сти у пот пу но сти ис тро ше не” (279). То ком рад-
ње три ло ги је, чи ји се ве ли ки део од и гра ва у Мек си ку, на вод ној да љој гра ни ци, спо-
кој ство па сто рал ног пеј за жа ви ше пу та би ва на ру ше но на ту ра ли стич ким при ка зом 
на ди ра ња ме ха ни за ци је и на си ља. Ви зи ја тра ди ци о нал не аме рич ке па сто ра ле, ве ли-
ча не на по чет ку Ма кар ти је ве три ло ги је, до ње ног кра ја се на пу шта и за ме њу је оним 
што се мо же на зва ти са вре ме ним аме рич ким па сто ра ли змом, где би ва ја сно да, без 
об зи ра на же ље, па сто рал ни жи вот ни је иза гра ни це, већ је трај но оне мо гу ћен.

Сви ти ле пи ко њи

Три ло ги ја по чи ње ро ма ном Сви ти ле пи ко њи и ње го вим ше сна е сто го ди шњим 
про та го ни стом Џо ном Греј ди јем Ко лом. На по чет ку ро ма на, сме ште ног у 1949. го ди ну 
и бли зи ну Сан Ан ђе ла у Тек са су, за ти че мо Ко ло вог оца ка ко уми ре од по сле ди ца уче-
ство ва ња у Дру гом свет ском ра ту. Ко ло ви ро ди те љи су раз ве де ни, па ранч на ко јем 
су он и ње гов отац не ка да за јед но ра ди ли са да при па да Ко ло вој мај ци, чи ји је отац, 
прет ход ни вла сник ран ча, не дав но умро. Ранч ви ше ни је са мо о др жив. Ко ло ва мај ка, 
ко ја се „по ми ри ла” са жи во том на ње му ка да се уда ла за Ко ло вог оца, коц ка ра и ка у-
бо ја, уви ди шан су да оства ри свој глу мач ки сан. Она од би ја Ко ло ве мол бе да за др жи 
ранч, ус кра ћу ју ћи му на тај на чин пра во на па сто ра лу ко је је сте као ро ђе њем. Да ствар 
бу де го ра, Ко ла оста вља де вој ка због ста ри јег мом ка ко ји има ау то. Бу ду ћи да на окол-
ним ран че ви ма не ма до вољ но по сла и ка ко не ма ју раз ло га да ту и оста ну, Кол и ње гов 
при ја тељ Леј си Ро линс од ла зе у Мек си ко да оства ре сан о ка у бој ском жи во ту. Та ко 
по чи ње њи хо ва по тра га за да љом гра ни цом.

Ме ђу тим, и пре по чет ка рад ње зна мо да чи та мо оно што је на из глед тра ди ци о нал-
но па сто рал но де ло. На пр вој стра ни ци Ма кар ти ко ри сти књи жев ни троп ко ји Лео 
Маркс на зи ва „пре ки ну том иди лом” – рас ки дом ина че хар мо нич ног од но са из ме ђу 
љу ди и све та при ро де (27). Ка ко Маркс пи ше, из не над на по ја ва ме ха ни за ци је у том 
пре де лу „ме та фо рич ки је кон цепт ко ји се сву да по на вља” у аме рич кој књи жев но сти 
(16). Чи ни се да Ма кар ти у пот пу но сти ства ра у окви ри ма ове тра ди ци је, што се ви ди 
ка да Кол оде у пре ри ју и чу је до ла зак во за: „Осе ћао га је под сто па ли ма. Про би јао се 
с ис то ка, као ка кав рас пу сни са те лит из ла зе ћег сун ца што за ви ја и ур ла у да љи ни [...]”.1 
Зна че ње во за је ве ће од про стог на ру ша ва ња иди лич не сце не: он је у јук ста по зи ци ји 
са смр ћу Ко ло вог на чи на жи во та. По ро ди ца ће уско ро из гу би ти вла сни штво над ран-
чем и то што Ко лу из ми че при ли ка да се ба ви зе мљо рад њом по ја ча ва „по дрх та ва ње 
тла“ ко је иза зи ва ло ко мо ти ва. Без одр жи вих оп ци ја за на ста вак жи во та на ран чу у 
тек са ским рав ни ца ма, Кол и Ро линс се дла ју ко ње и кре ћу за Мек си ко, где се на да ју да 
ће оства ри ти сно ве о ка у бој ском жи во ту. По сле ни за не сре ћа са Џи ми јем Бле вин сом, 
ко јег упо зна ју убр зо на кон што се оти сну на пу то ва ње, Кол и Ро линс за вр ша ва ју у уто пиј-
ској ха ци јен ди „На ша Го спа од пре чи стог за че ћа, ранч[у] од је да на ест хи ља да хек та ра, 

1 На ве де но пре ма: Ма кар ти, Кор мак. (2011). Сви ти ле пи ко њи. (Го ран Ка пе та но вић, прев.). Бе о град: 
Be o bo ok, 3. [Све фу сно те су пре во ди о че ве.]
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смешт ен[ом] уз гра ни цу До ли не че ти ри мо чва ре у др жа ви Ко а ху и ла”.2 Као што Алан 
Чез при ме ћу је: „Зе мља је обе ћа ње, обе ћа ње је зе мља – жи ва, сим бол, глас, лик“ (142). 
Мом ци ми сле да су ту на ран чу Дон Ек то ра Ро чеа и Ви ља ре а ла про на шли свој сан. Као 
што му са мо име ка же, ранч је пла нин ска оа за по ви ше гру бих мек сич ких рав ни ца. Док 
су се Ма кар ти је ви ра ни ји опи си мек сич ког пеј за жа усред сре ђи ва ли на ње го ву го лет 
и не плод ност, ранч се од ли ку је из о бил ном плод но шћу:

За пад ни окрај ци за ди ра ли су у Си је ру де Ан те о хо, до ви си не од две хи ља де се дам сто 
ме та ра, али је на ју гу и ис то ку ранч за у зи мао део ши ро ког ба се на до ли не, био је до бро 
на вод њен при род ним из во ри ма и би стрим по то ци ма те про ша ран мо чва ра ма и плит
ким је зе ри ма. У је зе ри ма и по то ци ма жи ве ле су ри бље вр сте не по зна те на дру гим кра је
ви ма пла не те, као и пти це и гу ште ри и дру га ство ре ња ко ја су ту одав но по ста ла ен
дем ска, јер се пу сти ња про те за ла на све стра не.3

У но ћи њи хо вог до ла ска, Ро линс, оп чи њен на дом ко ју им да је ранч, пи та Ко ла: „Шта 
ми слиш ко ли ко ду го би во лео да оста неш ов де?“ „Око сто го ди на“,4 од го ва ра Кол. Чини 
се да ће ранч пру жи ти уто чи ште и уте ху ка у бо ји ма умор ним од пу то ва ња. Упр кос па-
сто рал ном пеј за жу ран ча, де ча ци на кра ју са зна ју да на ту ни је све она ко ка ко се у 
по чет ку чи ни ло.

То ком бо рав ка на ран чу, Кол са сво јим нат при род ним раз у ме ва њем ко ња, на ко је 
је Ма кар ти ра ни је већ алу ди рао – се ди на ко њу „не са мо као да то ра ди од ро ђе ња, 
што је сте ра дио, не го и као да би, да је не ким злом или не сре ћом до спео у не ку зе мљу 
где ко њи ни кад ни су по сто ја ли, он ипак на шао ко ње”5 – сти че пра во да лич но упо зна 
Ро чу. Чи ни се да је Ро ча осо ба ко јој би Кол же лео да је на лик – ран чер ко ји жи ви свој 
жи вот од зе мље. Кол га та квог по шту је и ве ру је му, али Ро ча ни је она кав ка квим се 
чи ни. Упр кос то ме што је „је дан од рет ких ha cen da dos-а ко ји је за и ста жи вео од зе мље 
на ко ју је по ла гао пра во“, ранч ни је оно што му пру жа фи нан сиј ску не за ви сност.6 Без 
сво јих по слов них ве за у гра ду Мек си ку, он си гур но не би имао лук суз да по се ду је по-
ро дич ни ранч. По ред то га, иа ко Ро ча очи глед но во ли ранч, ни је по ве зан с њим та ко 
што ра ди на ње му. Он пла ћа дру ги ма да та мо ра де то ком ње го вих че стих и ду гих од-
су ста ва. Чак и док Ма кар ти пи ше о Ро чи ној љу ба ви пре ма ко њи ма, са оп шта ва нам да 
ле ти соп стве ним ави о ном, што на мо мен те у де ло ви ма ро ма на са ха ци јен дом на ру-
ша ва спо кој и по ја ча ва не мо гућ ност оства ре ња па сто рал ног сна. Иа ко уто чи ште од 
ин ду стри ја ли зма, ранч је ви ше ви кен ди ца не го ранч за рад.

Кол ве ру је да је про на шао срод ну ду шу у Але хан дри, Ро чи ној ћер ки ко ја во ли ко-
ње. Про тив но свом здра вом ра зу му, за по чи ње тај ну ве зу с њом. Ме ђу тим, Але хан дра 
се, као и њен отац, пре ба ци ла у мо дер ни свет, иа ко у по чет ку од би ја да при зна ту 
чи ње ни цу. По ха ђа елит ну сред њу шко лу, „фи ну не ку шко лу“, ка ко је Ро линс на зи ва, у 
гра ду Мек си ку. За и ста, Ро линс до ста го во ри о то ме да је Але хан дра „фи на де вој ка“, 

2 Ibid., 57.
3 Ibid.
4 Ibid., 56.
5 Ibid., 14.
6 Ibid., 57.
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раз ми шља ју ћи ка ко се „ве ро ват но за ба вља с мом ци ма ко ји има ју и сво је ави о не, а 
ка мо ли ау то мо би ле“.7 Док је у гра ду Мек си ку, Але хан дра ре дов но иде у по зо ри ште 
и на ба лет са мај ком ко ја не раз у ме дра жи ха ци јен де. Але хан дра не га ји, по пут сво је 
мај ке, од бој ност пре ма жи во ту на ха ци јен ди, али је мај ка по зна је бо ље не го што она 
са му се бе по зна је и про роч ки јој го во ри да ће се пре до ми сли ти о од ла ску на ранч и, 
још зло коб ни је, „о све му“. Кол то не ви ди. Он по гре шно ми сли да ње на љу бав пре ма 
ко њи ма и по тре ба да их ја ше та ко ђе ука зу ју на же љу да жи ви на гра ни ци с ка у бо јем. 
На жа лост, по ње га, то дво је ни су исто.

Не до зво ље на афе ра при вла чи па жњу го спо ђе Ал фон се, Але хан дри не ба ба-тет ке 
и ку ме, ко ја „са со бом је на ха ци јен ду до не ла ве зе са ста рим све том, ан ти кви те те и 
тра ди ци ју“.8 Ал фон си но ду бо ко уко ре ње но по зна ва ње „ан ти кви те та и тра ди ци је“ на-
ме ће јој же љу да на ђе не ког „при клад ни јег” (тј. бо га ти јег) за Але хан дру. Упр кос томе 
што је на сли чан на чин она за во ле ла не до стој ног удва ра ча то ком Ре во лу ци је, го спо ђа 
је про ме ни ла ми шље ње „о све му”, за шта Але хан дри на мај ка ве ру је да ће Але хан дра 
та ко ђе учи ни ти. Ка ко го спо ђа Ал фон са ка же: „Шта год се да ло за кљу чи ти по мом из-
гле ду, ја ни сам на ро чи то ста ро мод на же на”, због че га од ба цу је Ко ла јер га ви ди као 
ста ро мод ног мом ка чи ји се сно ви не по кла па ју са зе мљом у раз во ју.9 Зна чај но је што 
се Ал фон са не се ћа про шло сти Мек си ка као па сто рал ног ра ја, већ об ја шња ва: „Кад 
сам би ла мла да, си ро ма штво у овој зе мљи би ло је ужа сно. Ни по че му што да нас ви диш 
не мо жеш то ни на слу ти ти [...] Про сеч на по ро ди ца ни је има ла ни ка кав пред мет ма-
шин ске из ра де из у зев ку хињ ског но жа. Ни шта. Ни иглу ни та њир ни шер пу ни дуг ме. 
Ни шта. Ни кад.“10 Сто га, док се Але хан дра и Ро ча још по ло вич но опи ру то ме што ера 
ру рал но сти про ла зи, Ал фон са по ку ша ва да по др жи но ви свет ко ји је у ње ним очи ма 
бес крај но бо љи од ње не про шло сти. То што Ко ла од ба цу је као удва ра ча ди рект но је 
под стак ну то ти ме што га ви ди као ста ро мод ног и су ви шног у но вом и све мо дер ни јем 
ур ба ном кон тек сту Мек си ка. Као што при ме ћу је Џон К. Гра мер, Кол се у Мек си ко по вла-
чи во ђен сво јом „па сто рал ном во љом да ство ри ван вре мен ски по ре дак“ (21). Уме сто 
то га, у Мек си ку ће за те ћи оно што Том Пил кинг тон на зи ва „ствар ним и ме та фи зич ким 
ужа сом“ (315). На чин жи во та за ко јим тра га, оства ре ње ње го вог па сто рал ног сна, јед-
на ко је не до сти жно у Мек си ку као и у тек са ским рав ни ца ма. 

Упр кос упо зо ре њи ма го спо ђе Ал фон се, Ко лов од нос са Але хан дром се ин тен зи-
ви ра, што до во ди до то га да су Кол и Ро линс пре да ти вла сти ма због зло чи на ко је су 
на вод но по чи ни ли пре до ла ска на ха ци јен ду. И по ред нај бо љих на ме ра, они су, ка ко 
Ве рин Бел пи ше, „дис кре ди то ва ни и прог на ни са древ ног ме ста до брог жи во та ко је 
ве ру ју да су от кри ли, ха ци јен ду ‘На ша Го спа од пре чи стог за че ћа’“ (921). Го спо ђа Ал фон-
са, по Але хан дри ном на ло гу, сре ђу је њи хо во пу шта ње из за тво ра, али тек на кон што 
Але хан дра при ста не да ни ка да ви ше не ви ди Ко ла. На кон Ко ло вог пу шта ња, Але хан-
дра кр ши да ту реч, али са мо на крат ко. Она на кра ју од лу чу је да се при др жа ва свог 
обе ћа ња, што шо ки ра Ко ла, ко ји, као Аме ри ка нац при вр жен ко дек су За па да, „ве ру је 

7 Ibid., 67.
8 Ibid., 74.
9 Ibid., 76.
10 Ibid., 128.
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у ин ди ви ду а ли зам, сло бод ну во љу, мо гућ ност из бо ра“ (Pil king ton, 320). На кон стан ке 
пу не на си ља, ка да Кол по вра ти ко ње ко ји су ње му и Ро лин су од у зе ти пре не го што су 
их за тво ри ли, вра ћа се у Тек сас као сло мљен и не си гу ран чо век, скр хан спо зна јом да 
„чак и у Мек си ку, са вре ме ни свет по ли ти ке и ре во лу ци је, тех но ло ги је и гра до ва еро-
ди ра и уни шта ва тра ди ци ју се ла“ (Ca wel ti, 173). Еле гич ни за вр ше так ро ма на на го ве-
шта ва оне ко ји до ла зе. Кол лу та рав ни ца ма За пад ног Тек са са, вра тив ши се у род ни 
град тек да по тра жи Ро лин са, ко ји га охра бру је да оста не и ра ди на нафт ним плат фор-
ма ма, што се пла ћа „ђа вол ски до бро“.11 На Ко ло ву ве ли ку жа лост, ње го ва зе мља, „За-
пад ни Тек сас, не ка да је дан од по след њих ба сти о на тра ди ци о нал ног па сто ра ли зма у 
Аме ри ци, по стао је пу стош због нафт них бу шо ти на“ (Ca wel ti, 172). Кол од лу чу је да 
на ста ви да ље. Убр зо на кон то га про ла зи по ред нафт ног по ља, на чи јим се обо ди ма 
на ла зи ин ди јан ски ло гор. На по чет ку ро ма на, на кон што је ранч про дат, Кол го во ри 
оцу да је он као „Ко ман чи пре две ста го ди на“.12 Сли ка ин ди јан ских ви гва ма „диг ну тих 
на тој остру га ној и уз дрх та лој пу сто ши“, по ја ча ва Ко ло ву ра ни ју иден ти фи ка ци ју са 
ра се ље ним Ин ди јан ци ма.13 Оти шао је пре ко гра ни це и по том се вра тио, не от крив ши 
да љу гра ни цу, већ још јед ну исту та кву.

Пре лаз

Дру ги том три ло ги је, Пре лаз, го во ри о до жи вља ји ма јед ног де ча ка у Мек си ку. Пре
лаз је, као што на слов су ге ри ше, те мат ски след из ме ђу Свих тих ле пих ко ња, ко ји је 
до био име „по деч јој успа ван ки“ и Гра до ва у рав ни ци са сво јим би блиј ским алу зи ја ма 
(Lu ce, 156). Рад ња ро ма на пра ти Би ли ја ма Па ра ма и ње го ва три „пре ла за“ из Но вог 
Мек си ка у Мек си ко. Сва ко сле де ће пу то ва ње до дат но на гла ша ва чи ње ни цу да је, упр кос 
обе ћа ва ју ћој па сто рал ној по јав но сти, Мек си ко ко рум пи ран и про пао као и ње гов 
се вер ни су сед, ако не и го ре.

Рад ња овог ро ма на от по чи ње от при ли ке де сет го ди на пре ро ма на Сви ти ле пи 
ко њи, и исто вре ме но нас упо зна је с по ро ди цом Па рам – Би ли јем, ње го вим ро ди те-
љи ма и мла ђим бра том Бој дом – као и с пеј за жем нај у да ље ни јег ју го за пад ног кра ја 
Но вог Мек си ка: „Ка да су иза шли на југ из Грант Ка ун ти ја, Бојд је био тек бе ба, а но во-
фор ми ра ни округ ко ји су на зва ли Идал го је и сам био тек не што ста ри ји од де те та” (3). 
Дах све жи не ко ју уно си тек ро ђе на бе ба по ду да ра се са да хом све жи не но вог окру га, 
ме стом по нов ног ро ђе ња Па ра мо вих. Али чак и док жи ве на зе мљи и об ра ђу ју је, на-
вла че се там ни обла ци, а до „зи ме ка да је Бојд на пу нио че тр на ест го ди на, др ве ће 
ко је је ра сло уз су во ко ри то ре ке одав но је ого ле ло, а не бо је из да на у дан би ло си во, 
па је др ве ће ста ја ло бле до спрам ње га” (5). Про ме не ни су са мо ме те о ро ло шке. Чо век 
ко ји уго сти Би ли ја Па ра ма на јед ну ноћ об ја шња ва: „Ка ко се чи ни, у окру гу је све ве ћа 
гу жва. Је два мо жеш да ис пра тиш ко су ти ком ши је” (67). За и ста, зе мља на ко ју је поро-
ди ца пр ви пут на и шла, зе мља на ко јој су од лу чи ли да осну ју свој ранч, ви ше ни је иста. 
Не дав ни на пад јед не ву чи це на сто ку ран че ра ко ју је рас тр гла чи ни бор бу за оп ста нак 

11 Ibid., 162.
12 Ibid., 16.
13 Ibid., 164
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по ро ди це Па рам све те жом. По се та је нео бич на и пу на слут њи. Ком ши ја об ја шња ва: 
„Осим оних ко ји до ла зе из Мек си ка, ре као бих да ви ше не ма ву ко ва” (24). Прет по ста-
вља се да су ву ко ви на пу сти ли ту зе мљу, мо жда бе же ћи од „све ве ће гу жве”. Ни ка да 
се не по ста вља пи та ње шта је тач но мо гло на те ра ти ву чи цу да до ђе из Мек си ка. Ње но 
по на ша ње по ка зу је авер зи ју пре ма тех но ло шком и ур ба ном раз во ју зе мље: „Ни је 
пре ла зи ла пут или же ле знич ку пру гу по да ну. Ни је два пу та на истом ме сту про ла зи ла 
ис под жи ча не огра де. То су би ли но ви про то ко ли. Ус те за ња ко ја ра ни је ни су по сто ја ла. 
Са да је су” (25). Осим то га, Ма кар ти пи ше да су „ран че ри ре кли да су [вукови] би ли сви-
ре пи ји пре ма сто ци не го пре ма ди вља чи. Као да су кра ве у њи ма иза зи ва ле не ки гнев. 
Као да су увре ђе ни кр ше њем не ког ста рог по рет ка. Ста рог об ре да. Ста рих про то ко ла“ 
(25). Ву чи ца ре а гу је на су жа ва ње свог окру же ња ка ко је ди но уме: на па да сво ју но ву 
кон ку рен ци ју, не схва та ју ћи да не мо же из во је ва ти по бе ду.

Иа ко се Би ли Па рам на по слет ку по и сто ве ћу је са не да ћа ма ву чи це, у по чет ку је ви ди 
као смет њу ко ју тре ба за у ста ви ти. Хва та је, али уме сто да по гу би свог рат ног за ро бље-
ни ка, од лу чу је да жи во ти њу вра ти пре ко гра ни це у Мек си ко. Ме ђу тим, Би ли и ву чи ца 
се ни су вра ти ли у ди вљи ну. Обе леж ја ци ви ли за ци је по ста ју све очи глед ни ја. Су сре ти 
са жи те љи ма се вер ног Мек си ка за вр ша ва ју се та ко што Би ли ју од у зи ма ју ву чи ца.

Уме сто да ди вљи на угро жа ва ци ви ли за ци ју, ву чи ца по ста је за ба ва за љу де. Ко ри сте 
је као пса за бор бу. Ње ни про тив ни ци су „углав ном го ни чи ко ји се уз га ја ју на се ве ру, 
али и нео пи си ве жи во ти ње од пе ди греа из но вог све та и пси ко ји су би ли не што ви ше 
од пит бу ла уз га ја них за бор бу“ (115). Су коб из ме ђу ста рог и но вог по рет ка ни је мо гао 
би ти екс пли цит ни ји: свет при ро де се угу шио под при ли вом не при род но уз го је не 
сто ке. Убр зо, Би ли схва та да по сто ји са мо је дан на чин да се ву чи ца из ву че из ове си-
ту а ци је. Он је упу ца, окон чав ши јој му ке.

На кон смр ти ву чи це, Би ли бес циљ но лу та мек сич ким се ли ма. На по чет ку тих лу-
та ња Ма кар ти по на вља троп на ру ше не иди ле. Би ли во ди свог ко ња до сте но ви тог 
ис пу ста, тач ке са ко је мо же да ви ди окол ну мек сич ку при ро ду. Док Би ли гле да у не бо, 
ма шта ње му пре ки да мрач ни пред знак, „је дан ле ши нар ко ји не по мич но леб ди у не ком 
ви со ком век то ру што га је ве тар ода брао за ње га“. Скре ће по глед пре ма пеј за жу и 
ви ди „дим ло ко мо ти ве ка ко по ла ко про ла зи пре ко рав ни це на уда ље но сти од ше зде-
сет пет ки ло ме та ра“ (135). При су ство ле ши на ра у ши ро ком, отво ре ном мек сич ком 
пре де лу го во ри о ње го вој бу дућ но сти. Ле ши на ри се хра не мр тви ма и уми ру ћи ма, а 
оста так ро ма на пра ти све че шће Би ли је во су сре та ње са не из бе жно шћу смр ти ко ја 
пре ти и ње го вој по ро ди ци и зе мљи у ко јој су тра жи ли уто чи ште. Ка да се Би ли ко нач но 
вра ти на ранч, от кри ва да је он по ха ран, да су му ро ди те љи уби је ни, а ко њи укра де ни. 
По но во се удру жу је са сво јим бра том Бој дом, али дом Па ра мо вих, она кав ка кав је 
не ка да био, за у век је не стао. Та ко по чи ње лу та ње Би ли ја Па ра ма, у по тра зи за но вим 
жи во том, што је за пра во ње гов ста ри на чин жи во та. По ста је по пут ву чи це у ње ној 
без на де жној по тра зи за ста рим по рет ком, ста рим об ре ди ма, ста рим про то ко ли ма, 
па сто рал ном ег зи стен ци јом без упли ва са вре ме но сти. Не ду го на кон по нов ног оку-
пља ња, Би ли и Бојд од ла зе у Мек си ко с иде јом да по вра те ко ње, али по што су све ло ше 
ис пла ни ра ли, вра ћа ју се на по ро дич ни ранч и на ста вља ју с је ди ним жи во том за ко ји 
зна ју. Ме ђу тим, од са мог по чет ка овог дру гог пре ла ска у Мек си ко ја сно је да Би ли јев 
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же ље ни на чин жи во та бр зо не ста је. Ка ко Ма кар ти пи ше, „по ду хва ти осу ђе ни на про-
паст за у век рас по лу те жи во те на пре и по сле“ (129).

Ма кар ти окре ће бра ћу јед ног про тив дру гог у овом дру гом пре ла зу. Иа ко се Би ли 
Па рам и Џон Греј ди Кол по не кад по и сто ве ћу ју је дан са дру гим, Бојд је тај ко ји се са 
Ко лом мо же упо ре ди ти по по ве за но сти са па сто рал ним све том. Бојд, на при мер, по-
кре ће раз го вор са Би ли јем о то ме шта ко њи зна ју, где Би ли ка же: „До ђа во ла, не зна ју 
ни шта. Они са мо жи ве та мо у не ким пла ни на ма.“ Бојд се то ме про ти ви, по на вља ју ћи 
оно што Кол осе ћа у ро ма ну Сви ти ле пи ко њи. Он твр ди да би ко њи мо гли да на ђу пут 
на зад до ран ча јер „јед но став но зна ју где је шта“ (189). Дру ги ли ко ви при ме ћу ју раз-
ли ку из ме ђу Бој да и Би ли ја. Је дан са оп шта ва Би ли ју сво је за па жа ње: „Твој брат је до-
вољ но млад да ве ру је ка ко про шлост још увек по сто ји“ (202). С дру ге стра не, иа ко 
Би ли жа ли за про ме ном па сто рал ног на чи на жи во та, чи ни се да му се ни је то ли ко 
пре пу стио ко ли ко Бојд. Исти на, он је ма ње сли чан Ко лу, а ви ше Леј си ју Ро лин су у спо-
соб но сти да ис тра је, да пре бо ли гу би так на чи на жи во та ко ји во ли и на ко ји је на ви као.

На су прот то ме, ка да Би ли схва ти да је њи хо ва ло ше осми шље на по тра га уза луд на, 
Бојд оста је у Мек си ку јер не би да се вра ти са Би ли јем на се вер, чак и по сле на ро чи то 
муч ног ни за до га ђа ја у ко ји ма је озбиљ но ра њен у пуц ња ви. Бојд оста је због љу ба ви 
– због љу ба ви пре ма ка у бој ском на чи ну жи во та и љу ба ви пре ма ле пој, про сто ду шној 
мла дој Мек си кан ки ко ју су он и Би ли ра ни је спа си ли од груп ног си ло ва ња. По пут ву-
чи це, Бојд стра да од људ ских ру ку, а на кра ју ће и за вр ши ти као она. Али за Бој да то 
мо жда ни је нај го ра од свих мо гу ћих суд би на. Он по ста је не ка вр ста ле ген дар ног бун-
тов ни ка у зе мљи: мит, ве ли чан стве ни ји у смр ти не го што је био за жи во та, с об зи ром 
на то да се све те же мо гао при ла го ди ти жи во ту на зе мљи. Са знав ши за Бој до ву смрт, 
Би ли чу је сле де ће: „Он је та мо где би тре ба ло да бу де. Па ипак, ме сто ко је је про на шао 
је та ко ђе сам иза брао. То је сре ћа ко ју не тре ба од ба ци ти“ (387–388).

На кон дру гог по врат ка у Сје ди ње не Др жа ве из Мек си ка, Би ли се по но во су о ча ва 
са дру га чи јим све том од оног ко ји је на пу стио. Ка да се вра тио са пр вог пре ла ска, за-
те као је ро ди те ље мр тве и соп стве ни свет не по врат но из ме њен. Ме ђу тим, про ме на 
ко ју за тек не ка да у Ко лам бу су, у Но вом Мек си ку, пре ђе у Сје ди ње не Др жа ве, има уни-
вер зал ни је по сле ди це. Гра ни чар пи та Би ли ја да ли се „вра тио да се при ја ви“, на шта 
Би ли, ми сле ћи да го во ри о љу ди ма са ран ча, од го ва ра: „Прет по ста вљам. Ако мо гу да 
на ђем гру пу ко ја ће ме при ми ти.“ „Не тре ба да бри неш о то ме“, од го ва ра гра ни чар. 
„Не маш рав на сто па ла, зар не?”

„Рав на сто па ла?“
„Да. Ако имаш рав на сто па ла, не ће те узе ти.“
„О че му, до ђа во ла, го во риш?“
„Го во рим о вој сци.“
„Вој сци?“
„Да. Вој сци. Ко ли ко ду го те уоп ште ни је би ло?“
„Не мам пој ма. Не знам ни ко ји је ме сец.”
„Не знаш шта се до го ди ло?“
„Не. Шта се до го ди ло?’
„Вра та па кла, де ча че. Зе мља је у ра ту.“ (333)
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Без по ро ди це, без по сла и нов ца, Би ли од лу чу је да се при кљу чи вој сци, што би 
тре ба ло да ука же на ње гов пре лаз са ста рог па сто рал ног про то ко ла на но ви тех но ло-
шки. Ме ђу тим, упр кос спрем но сти да из вр ши ову тран зи ци ју, ви ше ње го вих по ку ша ја 
да се при ја ви у вој ску за вр ша ва ју се не у спе шно. Би ли је ва ар ти ми ја фи зич ки га дис-
ква ли фи ку је за вој ну слу жбу и ме та фо рич ки му ус кра ћу ју шан су да се укло пи у но ви 
свет ски по ре дак. Оча јан и збу њен, Би ли ра ди као по моћ ник на не ко ли ци ни ју го за пад-
них ран че ва пре не го што по след њи пут кре не за Мек си ко.

По што Ма кар ти рет ко до пу шта чи та о ци ма увид у ми сли сво јих ју на ка, у по чет ку је 
не ја сно за што Би ли по но во од ла зи у Мек си ко. При ли ка да се опет удру жи са бра том 
је ва жна, али мо жда се ни је баш на дао том по нов ном оку пља њу. Убр зо ће се по тврди-
ти оно на шта га је по тра га на во ди ла – брат му је уби јен. Ње го ва ми си ја се за тим ме ња 
од по нов ног оку пља ња до вра ћа ња Бој до вих по смрт них оста та ка, ко је он от кри ва у 
јед ној је зи вој епи зо ди. Вра ћа се у Но ви Мек си ко са бра то вље вим оста ци ма и са хра-
њу је их на гро бљу из ван Лорд сбур га.

О свом тре ћем пре ла зу у Мек си ко, Би ли ка же: „То је је ди ни пут ка да сам био та мо 
до ле да сам до био оно по шта сам до шао. Али, до вра га, то си гур но ни је би ло оно што 
сам хтео” (416). Би ли је ва ве ра у су пер и ор ност ру рал ног жи во та над град ским уми ре 
са Бој дом. Иа ко по но во ра ди на ран че ви ма, они му ви ше ни ка да не ће де ло ва ти то ли ко 
пу ни на де као не кад.

Гра до ви у рав ни ци

Пр ва два то ма Три ло ги је о гра ни ци пред ста вља ју при че о са зре ва њу сме ште не углав-
ном у Мек си ко, иа ко се при по ве сти Џо на Греј ди ја Ко ла и Би ли ја Па ра ма на из глед не 
по ду да ра ју на ро чи то. Ме ђу тим, пу те ви им се ко нач но укр шта ју у Гра до ви ма у рав ни ци, 
где њих дво ји ца ра де на ран чу Ме ка Мак го вер на не да ле ко од Ел Па са у Тек са су. У овом 
то му, ко ји се де ша ва 1952. го ди не, ко нач но са зна је мо њи хо ве суд би не. Ко лов сен ти мен-
тал ни сан о па сто рал ном жи во ту трај но је пре ки нут по сто ја њем гра до ва у рав ни ци, 
по себ но по гра нич них гра до ва Ху а рес и Ел Па со. Ме та фо рич ки, из раз „гра до ви у рав-
ни ци“ при клад но су ге ри ше па ра ле лу из ме ђу Ху а ре са и Ел Па са и Со до ме и Го мо ре. 
Бу квал но, из раз „гра до ви у рав ни ци“ им пли ци ра да су про стра не рав ни це Ко ло ве и 
Па ра мо ве мла до сти са да ис пре се ца не гра до ви ма, пре тво рив ши Ко лов па сто рал ни 
сан у ноћ ну мо ру и оста вља ју ћи Па ра ма да оста так сво јих да на про жи ви про го њен 
се ћа њи ма на све што је во лео и из гу био.

По чет на сце на ро ма на је по знат те рен: „Ста ја ли су на вра ти ма и из ба ци ва ли ки шу из 
чи за ма, ма ха ли ше ши ри ма и бри са ли во ду са ли ца“: ка у бо ји ула зе са ки ше, мо жда по сле 
на пор ног рад ног да на. Оно што сле ди пред ста вља но во тле у кон тек сту три ло ги је:

На ули ци, ки ша је пре се ца ла ба ру шти не те ра ју ћи бли ста ве цр ве не и зе ле не бо је неон
 ских ре кла ма да се ко ме ша ју и по дрх та ва ју и ки ша је пле са ла по че лич ним кро во ви ма 
ау то мо би ла пар ки ра них уз ивич њак.

Про клет био ако се ни сам ско ро уда вио, ре као је Би ли. За мах нуо је на то пље ним ше
ши ром.
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Где је онај пра ви аме рич ки ка у бој?
Ушао је уну тра.
Иде мо. Све ће оне до бре де бе ле одво ји ти за се бе. (3)

Ка да Би ли пи та где је „пра ви аме рич ки ка у бој“, ја сно је да мо же да ми сли са мо на 
Џо на Греј ди ја Ко ла. Схва та мо да Ма кар ти је ви ка у бо ји ви ше ни су на па шња ку, ни ти су 
се вра ти ли у сво је ода је на ран че ви ма. Уме сто то га, они су у јав ној ку ћи у Ху а ре су. И 
та ко се ус по ста вља но ви ми ље. У прет ход ним де ло ви ма три ло ги је, гра до ви су уме та ни 
у за пад њач ки пеј заж. Код Гра до ва у рав ни ци је обр ну то.

Са став ни део иде је о па сто рал ном пре де лу је сте по сто ја ње ди вљих жи во ти ња на 
сло бо ди. У епи зо ди о ву чи ци у Пре ла зу, ве ро ват но ћа да ди вље жи во ти ње ко ег зи сти-
ра ју с љу ди ма у све ур ба ни зо ва ни јем све ту је озбиљ но до ве де на у пи та ње. У Гра до ви ма 
у рав ни ци, Ма кар ти, кроз се ри ју кр ва вих ви ње та, чи ни су коб још екс пли цит ни јим. На 
по чет ку ро ма на, Би ли и Трој, ње гов са рад ник, иду да по се те Тро је вог бра та. Док су на 
пу ту, Трој ис при ча при чу о то ме ка ко је са дру гом јур цао кроз Тек сас у пот пу но но вом 
ол дсмо би лу 88. То ком пу та, ол дсмо бил све вре ме уда ра зе че ве. Они иг но ри шу не пре-
ста не „туп” зву ке и на ста вља ју ве ли ком бр зи ном. Ка да ко нач но до ђу на бен зин ску 
пум пу, ума ло да се по ту ку са чо ве ком чи ја же на с не го до ва њем од ре а гу је на оно што 
ви ди на хлад ња ку ол дсмо би ла. Ка ко Трој пре при ча ва, 

[...] ка да сам до шао до пред њег де ла ау та био је на чич кан зеч јим гла ва ма. Ми слим било 
их је за гла вље но сто ти нак та мо и пред њи део ау та и бра ник и све је би ло пре криве но 
кр вљу и зеч јим цре ви ма и ти зе че ви прет по ста вљам да су не ка ко са мо окре ну ли гла ве 
од удар ца јер су сви ма би ле отво ре не очи с не ким су ма ну тим по гле дом. Зу би су им се ви
де ли са стра не. Као да се ке зе. (22)

Ако по сто ји ме сто ко је је рај за зе че ве, то је си гур но Тек сас. Или је ба рем био пре 
не го што су ау то мо би ли по че ли en mas se да до ла зе. Тро је ва је зи ва при ча ви зу ел но 
илу стру је има нент не ма не све та при ро де ка да мо ра да се так ми чи са тех но ло ги јом.

Ка сни је, Кол раз го ва ра са го спо ди ном Џон со ном, та стом Ме ка Мак га вер на, ко ји је 
„ро ђен у ис точ ном Тек са су хи ља ду осам сто ше зде сет сед ме и као мла дић је до шао у 
ову зе мљу. У ње го во вре ме зе мља је пре шла пут од пе тро леј ке, ко ња и за пре ге до 
мла зних ави о на и атом ске бом бе” (106). Џон сон, фи гу ра ко ју Кол по шту је, го во ри му о 
вре ме ну ка да су ву ко ви сло бод но лу та ли рав ни ца ма, али ка же да „ни је чуо вуч је зави-
ја ње три де се так го ди на. Не знам где би тре ба ло оти ћи да се то чу је. Та кво ме сто мо жда 
и не по сто ји“ (126). На жа лост, го спо дин Џон сон има пра во што сум ња. У Пре ла зу ву ко-
ви су и да ље по сто ја ли, иа ко пр вен стве но у Мек си ку у бро ју ко ји се ра пид но сма њи вао. 
До вре ме на до га ђа ја при ка за них у ро ма ну Гра до ви у рав ни ци њи хо во по сто ја ње је 
по ста ло гла си на и ле ген да. Суд би на ву ко ва ће на кра ју би ти суд би на свих жи во ти ња 
из рав ни це, при ну ђе них да се све ви ше так ми че са љу ди ма за ре сур се у ви ду зе ле них 
по вр ши на ко је се екс по нен ци јал но сма њу ју. 

Баш као што жи во ти ње у рав ни ци па те због про до ра ин ду стри је, Џон Греј ди Кол, 
за ко га свет у ко ме је „ро ђен ни је свет за ко ји је ство рен“, та ко ђе от кри ва да ви ше не 
функ ци о ни ше као што је не ка да (Ar nold, 261). Де чак ко ји је по ка зао та ко фе но ме на лан 
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од нос с ко њи ма све ден је на обич ног чо ве ка, док је Џон Греј ди Кол, у ро ма ну Сви ти 
ле пи ко њи опи сан као не ко ко је ро ђен да ја ше ко ње, са да из ба чен из се дла. Не где на 
по чет ку Гра до ва у рав ни ци, Трој го во ри да се Кол по вре дио ка да је „коњ уна тра шке 
пао на ње га“ (15). Ње гов за па њу ју ћи пад слу жи као сти ли зо ва на на зна ка уза луд но сти 
Ко ло вих по ку ша ја да одр жи ка у бој ски на чин жи во та. Кол не ми нов но схва та да у по-
гле ду раз у ме ва ња ко ња ни је као што је не ка да био. Ка у бој ски на чин жи во та не не ста-
је са мо из пеј за жа већ и из са мог Ко ла ко ји ка же: „Ка да сам био де те ми слио сам да 
знам све што се о ко њу мо же зна ти. Што се ко ња ти че, по ста јем све глу пљи“ (53). Иа ко 
још ја ше дво стру ко бо ље од би ло ко га дру гог, ви ше се не са ме ра ва спрам де ча ка ко ји 
је не ка да био.

Ти сно ви Би ли ју ни ка да ни су би ли то ли ко дра ги као Ко лу, али је ипак не ка да ве ро-
вао у су пер и ор ност ка у бој ског сти ла жи во та. На кон оно га што се до го ди ло у Пре ла зу, 
он ви ше ни је си гу ран у то, иа ко на ста вља да ра ди као ис по моћ на ран чу. Ме ђу тим, Кол 
и да ље га ји па сто рал ну ви зи ју сво је бу дућ но сти и због то га ми сли ка ко је мо жда на шао 
срод ну ду шу у Би ли ју. Али ни је. Кол пи та Би ли ја: „Ми слиш да би во лео да жи виш у 
ста ра вре ме на?“ Би ли без окле ва ња од го ва ра: „Не. Је сам кад сам био кли нац. Не ка да 
сам ми слио да је го ни ти мр ша ву сто ку у не кој не по зна тој зе мљи нај бли же не бе си ма 
што чо век мо же да се ви не. Са да ти не бих дао бог зна шта за то.” Уме сто то га, он во ли 
„ка да се при ти сне пре ки дач и све тла се упа ле. [...]. Ка да по ми слим шта сам же лео као 
де те и шта же лим са да, то ни је иста ствар. Прет по ста вљам да оно што сам же лео ни је 
оно што сам же лео” (77 –78). Би ли, ста ри ји, му дри ји и ре ал ни ји од Ко ла, умо рио се од 
бор бе с њи хо вим све том ко ји се ме ња.

Али Џон Греј ди Кол још не би ни мр тав од у стао од тог сна. Без зна ња сво јих вр шња-
ка, док је био у јав ној ку ћи у увод ној сце ни ро ма на, Кол је уо чио пре ле пу мла ду епи-
леп тич ну про сти тут ку по име ну Маг да ле на. Иа ко јој ни је пла тио за услу ге, ка сни је јој 
ула зи у траг и за по чи ње с њом стра стве ну љу бав ну ве зу. На ме ра ва да је из ба ви из 
жи во та про сти ту ци је и вра ти је у ма лу ку ћу у бр ди ма из над ран ча. Кол за ми шља њи-
хов жи вот та мо као уто чи ште, без на ме тљи во сти ра сту ћег ур ба ни зма у све ту. Ка да 
Би ли пи та Ко ла да ли би мо гао да бу де не што дру го осим ка у бо ја, Кол ка же: „Не бих 
био ни шта дру го“ (95). Али Ко лов сан је у су шти ни по гре шан. Вој ска САД спре ма се да 
пу тем екс про при ја ци је пре у зме Мак го вер нов ранч и ње го ву око ли ну ка ко би про ши-
ри ла гра ни це су сед ног Форт Бли са. Кол не схва та да је план вој ске не из бе жан, као и да 
је Пр ви свет ски рат озна чио по че так тех но ло шког до ба из ко јег ви ше не ма по врат ка. 
Би ли про ниц љи во при ме ћу је да „ова зе мља ни је иста. Ни ти ишта у њој. Рат је све про-
ме нио. Ми слим да љу ди то га још ни су ни све сни”. Ка да Кол пи та: „Ка ко?“, Би ли од го ва-
ра: „На про сто та ко. Ви ше ни шта ни је исто. Ни ка да ви ше не ће ни би ти“ (78). По ред 
не спрем но сти да при хва ти да се ње гов сан о па сто рал ном ог њи шту ни ка да не мо же 
оства ри ти, Кол та ко ђе од би ја да при зна ко ли ко је ри зич но што по ку ша ва да про сти-
тут ку из ба ви из кан џи ма кроа ко ји је, у Маг да ле ни ном слу ча ју, на ро чи то опа сан чо век 
по име ну Еду ар до.

Свод ник је, от кри ће се, при ка зан ка ко сто ји с „ру ка ма скло пље ним из над зад њи це 
у ста ву ко ме се мо жда ди вио или о ко јем је чи тао, али ко ји је по ре клом из не ке дру ге 
зе мље, не из ње го ве“ (79). Еду ар до се све сно на ла зи у но вом све ту, прак ти ку ју ћи но ве 
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про то ко ле. У раз го во ру са Би ли јем, ко га је Кол по слао да ис пи та ка кве су мо гућ ност 
да от ку пи Маг да ле ни ну сло бо ду, Еду ар до не са мо да при хва та ове „но ве про то ко ле“, 
већ ома ло ва жа ва Џо на Греј ди ја због ње го ве не спо соб но сти да ре ал но са гле да свет. 
Њи хов раз го вор ду бо ко по га ђа Би ли ја, при зи ва ју ћи му у ми сли не са мо Џо на Греј дија 
Ко ла већ и Бој да. Би ли ка сни је ка же Ко лу: „По сле не ког вре ме на ве ћи на љу ди по пи је 
до вољ но ба ти на да поч не да во ди ра чу на. Све ви ше ме под се ћаш на Бој да. Је ди ни 
на чин на ко ји сам ика да мо гао да га на те рам да не што ура ди је сте да му ка жем да не 
ра ди то“ (146). Чак и док упо зо ра ва Ко ла о мо гу ћим по сле ди ца ма ње го ве да ље по тра-
ге за Маг да ле ном, чи ни се да зна да не мо же да од вра ти Ко ла од пу та ко ји је иза брао 
Бојд. Еду ар до не ће да оста не без Маг да ле не. Уме сто то га он је уби ја, због че га Кол 
хо ће осве ту. Он уби ја Еду ар да у бор би но жем, али не пре не го што и сам за до би је 
смр то но сне ра не. Убр зо на кон бор бе, уми ре у при су ству Би ли ја Па ра ма, ко ји сти же 
пре ка сно да би га спа сао. 

За Би ли ја Па ра ма, Ко ло ва смрт има сли чан ефе кат као и Бој до ва. По но во по чи ње 
пе ри од лу та ња. У епи ло гу опет сре ће мо Би ли ја Па ра ма, у „про ле ће дру ге го ди не но-
вог ми ле ни ју ма” (264). Иа ко из гле да као да је Па рам у Гра до ви ма у рав ни ци хтео да 
пре ђе из жи те ља ру рал не сре ди не у жи те ља ур ба не, он то ни ка да ни је ус пео. Уме сто 
то га, го ди на ма иде од ран ча до ран ча. Са зна је мо да је ње гов по след њи по сао био 
ста ти ра ње у фил му, што је мо жда је ди но ме сто где још жи ве ка у бо ји. Ка да има нов ца, 
од се да у бу ва ра ма од хо те ла. Ина че вре мен ске не по го де пре жи вља ва та ко што се 
скри ва под над во жња ци ма и спа ва под бе тон ским пло ча ма крај ау то-пу та. Сти гла је 
бу дућ ност ко ју је Кол же лео да пред у хи три. А с ње ним до ла ском, Па рам до би ја но ву 
пер спек ти ву. Упр кос же љи да жи ви жи во том у ко јем би мо гао да „при ти сне пре ки дач 
и све тла се упа ле“, са да је но стал ги чан за па сто рал ним жи во том за ко јим су Бојд и Кол 
то ли ко гор љи во тра га ли. Мо жда се ни ка да не ће у пот пу но сти пре пу сти ти истим по ри-
ви ма, али са сва ким гу бит ком све је бли жи да уви ди шта све не ста је. На кон што из гу-
би Бој да, у ста њу је да схва ти, упр кос ра ни јим тврд ња ма да су ко њи не у ке жи во ти ње, 
ка ко мо жда коњ за и ста зна шта је у чо ве ко вом ср цу (84). Исто та ко, на кра ју Гра до ва у 
рав ни ци он пре ста је „да раз го ва ра са де цом и ко њи ма“ у окру гу Де Ба ка, у Но вом 
Мек си ку. Пи је са из во ра, а Ма кар ти пи ше ка ко „го ди на ма ни је ви део по су ду на из во ру 
и др жао је обе ма ру ка ма као што су хи ља де пре ње га, ње му не по зна те, али сје ди ње ње 
с њи ме у об ре ду“ (289–290). И што је још ва жни је, он са ња. Са ња о ру рал ном жи во ту 
и о Бој ду и при ча о то ме ка ко је „био ужа сно до бар са ко њи ма. Увек сам во лео да га 
гле дам ка ко ја ше. Да гле дам ка ко се ба ви ко њи ма. Све бих дао да га ви дим још јед ном” 
(291). Би ли Па рам, по пут Бој да и Ко ла, по стао је са њар. Али за раз ли ку од свог бра та 
и при ја те ља, Би ли не мо же да са ња о не до сти жној бу дућ но сти, са мо о дав но ми ну лој 
про шло сти.

И та ко се за вр ша ва три ло ги ја ко ја по чи ње то ли ко ве ли ким на да ма. То ком ње, Џон 
Греј ди Кол по ла ко по чи ње да раз ми шља ка ко мо жда, са мо мо жда, не ће мо ћи да жи ви 
па сто рал ни жи вот из сно ва на аме рич ком тлу. Бо ра вак у уто пиј ском окру же њу ха ци-
јен де на во ди га на по ми сао да чак и ако не мо же да на ђе па сто рал ни жи вот у Аме ри ци, 
си гур но мо же у Мек си ку. Пред крај Гра до ва у рав ни ци, Кол пи та Би ли ја: „Зар не ми слиш да 
је, ако је ишта оста ло од овог жи во та, то та мо до ле?“, на шта Би ли од го ва ра: „Не знам 
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ни шта је овај жи вот [...] Ми слим да је у тво јој гла ви [...]. То је дру ги свет. Сви ко је сам 
ика да по зна вао, ко ји су се вра ти ли [у Мексико] не што су тра жи ли. Или су ми сли ли да 
тра же” (218). На жа лост, Би ли је у пра ву. Мек си ко пред ста вљен у Гра до ви ма у рав ни ци 
ни је иди лич на па сто рал на фан та стич на зе мља ха ци јен де већ бру тал на и пр ља ва ур-
ба на ствар ност Ху а ре са. Ку му ла тив но, Ма кар ти је ва Три ло ги ја о гра ни ци пра ти смрт 
тра ди ци о нал не аме рич ке па сто ра ле. Ре зул тат је де ло ко је је рев но сним пра ће њем те 
смр ти исто вре ме но по ста ло оно што је дан-да нас кључ но де ло са вре ме ног аме рич ког 
па сто ра ли зма, где но стал ги ја за оним што се ви ше ни ка да не мо же до сти ћи за ме њу је 
сно ве о па сто рал ној бу дућ но сти.
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