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МОНТАЖА

Џон Вег нер

„РА ТО ВИ И ГЛА СИ НЕ О РА ТО ВИ МА“ У  
ТРИ ЛО ГИ ЈИ О ГРА НИ ЦИ КОР МА КА МА КАР ТИ ЈА

До бро ве че, го спо ди не Џон сон, ре као је.
До бро ве че, си не.
Шта ја вља ју на ве сти ма?
Ста рац од мах ну гла вом. Наг нуо се пре ко сто ла до про зор ске да ске 
на ко јој се на ла зио ра дио и уга сио га. Ни су то ви ше ве сти, ре че. 
Ра то ви и гла си не о ра то ви ма.

Ма кар ти, Гра до ви у рав ни ци

Мо дер но до ба је га ји ло сан у ко јем ће се чо ве чан ство, по де ље но 
на одво је не ци ви ли за ци је, јед ног да на збли жи ти у је дин ству и 
веч ном ми ру. Да нас, исто ри ја пла не те је ко нач но по ста ла јед на 
не де љи ва це ли на, али у пи та њу је рат, лу та ју ћи и ве чи ти рат, ко ји 
оли ча ва и обез бе ђу је ово ду го оче ки ва но је дин ство људ ске вр сте. 
Је дин ство чо ве чан ства зна чи: Ниг де ни за ко га не ма бе га.

Кун де ра, Умет ност ро ма на

Цен трал на те за Ма кар ти је вих де ла о аме рич ком ју го за па ду је сте рат. Пре лаз почи-
ње из ме ђу Пр вог и Дру гог свет ског ра та ка да је Аме ри ка на иви ци Ве ли ке де пре си је, 
а Гра до ви у рав ни ци се у су шти ни за вр ша ва ју 1952. го ди не са по ра стом аме рич ког 
при су ства у Ко ре ји. Отац Џо на Греј ди ја Ко ла вра ћа се из ло го ра за рат не за ро бље ни ке 
из Дру гог свет ског ра та бо ле стан и на са мр ти. Пре ла зак се за вр ша ва та ко што Би ли 
све до чи „чуд ном ла жном сви та њу сун ца [...] Три ни ти те сту“1 (Hant, 31), а Гра до ви у рав
ни ци по чи њу опи ја њем Џо на Греј ди ја са Тро јем, рат ним ве те ра ном. Још су про дор нији 
при ка зи Мек сич ке ре во лу ци је сле де ћи, ре ци мо, са став ни де ло ви на ра ти ва три ло ги је: 
при ча ко ју го спо ђа Ал фон са при ча Џо ну Греј ди ју о Фран ци ску И. Ма де ру, Би ли је ви 
су сре ти са сле пим ре во лу ци о на ром и па три о том у ба ру при кра ју Пре ла за, и Тра висо-
ва при ча у Гра до ви ма у рав ни ци о пре ла ску гра ни це на кон бор би у Ху а ре су. Два ра та 
ко ја чи не по за ди ну три ло ги је пред ста вља ју су прот не кра је ве спек тра. Мек сич ку ре-
во лу ци ју во ди ли су се ља ци и ло ше опре мље ни вој ни ци на ко њи ма и по же ле знич ким 
ши на ма. Нај по пу лар ни ја фи гу ра у ра ту био је гру би, не пи сме ни ге ри лац Пан чо Ви ља. 
Дру ги свет ски рат пак био је пр ви ве ли ки тех но ло шки рат во ђен из ва зду ха и за вр шио 
се ве ро ват но нај зна чај ни јим и нај смр то но сни јим от кри ћем XX ве ка – атом ском бом-
бом. У Ма кар ти је вој Три ло ги ји о гра ни ци ова два ра та слу же као исто риј ски окви ри 
ро ма на, де фи ни шу и ма пи ра ју свет у ко ме ови ли ко ви мо ра ју да жи ве и пре жи ве.

1 Tri nity Test (енг.) би ло је тај но име за пр во те сти ра ње ну кле ар не бом бе 16. ју ла 1945. у САД. (Прим. 
прев.)
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Пу то ва ње де ча ка из Кр ва вог ме ри ди ја на пре до ча ва и ва жност ра та и мно го број не 
пре ла ске из јед не зе мље у дру гу Џо на Греј ди ја Ко ла и Би ли ја Па ра ма у Три ло ги ји о гра
ни ци.2 Ње гов по ла зак за Тек сас из Те не си ја по чи ње не по сред но на кон Аме рич ко-мек-
сич ког ра та (1846–1848), да би по стао члан ра зних де струк тив них бан ди чи ји је циљ 
да збри шу са зе мље без бо жнич ка пле ме на ис под но во фор ми ра не гра ни це и при томе 
за ра де не што па ра. Де чак ула зи и из ла зи из жи во та слав них и зло гла сних, по зна тих и 
не по зна тих лич но сти са За па да и дру гих из ми шље них ли ко ва за сно ва них на исто риј-
ским лич но сти ма. У су шти ни, де чак ак тив но уче ству је у аме рич кој екс пан зи ји на за пад 
и југ.3 Исто вре ме но, епи лог Кр ва вог ме ри ди ја на као да на го ве шта ва Све те ле пе ко ње, 
Пре лаз и Гра до ве у рав ни ци.4 Иа ко по сто је мно ги фи ло зоф ски на го ве шта ји то га да чо-
век „на пре ду је пре ко рав ни це по мо ћу ру па“ (BM, 337), он бу квал но уко па ва сту бо ве 
огра де, сту бо ве ко је Џон Греј ди Кол и Леј си Ро линс не же ле да по сто је и сту бо ве огра-
де ко је ће Би ли и Бојд Па рам па ли ти као огрев на свом пр вом пу то ва њу у Мек си ко. 
Но стал ги ја Џо на Греј ди ја и Би ли ја за вре ме ном пре чо ве ка ко ји ко па ру пе за сту бо ве, 
вре ме ном ка да је де чак био млад, про из вод је на ив но сти, Хо ли ву да, сли ков ницâ и 
мла да лач ке жи вах но сти – ро ман ти зо ва ња Аме ри ке пре Пр вог свет ског ра та.

Ма кар ти јев Кр ва ви ме ри ди јан, ме ђу тим, ни је ну жно део гра нич не те тра ло ги је. На-
из глед (а мо жда и па ра док сал но), ње гов пр ви ро ман о Ју го за па ду слу жи као кон тра-
ар гу мент ско ро че жњи вом и ро ман тич ном на чи ну на ко ји се у три ло ги ји гле да на 
пре дин ду стриј ски Ју го за пад. У не кој вр сти ми дра ша о свом ра ду, Ма кар ти да је ко мен-
тар на соп стве не но стал гич не ве стерн ро ма не, от кри ва ју ћи „не мо гућ ност да се дис тан-
ци ра мо од до га ђа ја из на ше про шло сти ко је са да сма тра мо мо рал но не по жељ ним” и 
да је „аме рич ка исто ри ја низ на сил них кул тур них тран сфор ма ци ја, исто ри ја за кла них 
соп ста ва и чуд них, не при лич них ро ђе ња“ (Par rish и Spil ler, 463). На ро чи то би Џон Греј ди 
до бро про шао да про чи та Кр ва ви ме ри ди јан пре не го што је кре нуо пре ко гра ни це у 

2 Лео До ер ти у Кр ва вом ме ри ди ја ну (1985) ви ди у „су ди ји рат ни ку на пор да по стиг не до ми на ци ју 
– да бу де оства рен [...] ар хонт ове Ана ре тич не пла не те“ (164), а Рик Ва лах пра ви при клад но по ређе-
ње из ме ђу рат нич ких ко до ва Бе о вул фа и Кр ва вог ме ри ди ја на, твр де ћи да „струк тур ни дру штве ни 
си сте ми ко ји оправ да ва ју и про мо ви шу су ко бе, пред ста вља ју на си ље као ве шти ну и де струк тив-
ну ак тив ност за нат ски чи не кон вен ци о нал ном“ (113). Ро берт Л. Џа рет у тек сту Кор мак Ма кар ти 
твр ди да су ди ја „ар ти ку ли ше иде о ло ги ју осва ја ња ко ја бра ни бес ко нач ни рат као вр хов ног ар би тра 
ме ђу су ко бље ним [...] во ља ма“ (81), као и да Кр ва ви ме ри ди јан „те ра сво је чи та о це [...] да се су о че 
с исто ри јом на си ља и уни кул ту рал ном ре то ри ком пред рат ног пе ри о да ’Ма ни фест не суд би не’“ 
(93). Чи ни се да рат и Кр ва ви ме ри ди јан иду ру ку под ру ку (или мо жда из ру ке у ру ку), и иа ко су дију 
Хол де на не мо же мо ну жно на зва ти порт па ро лом ро ма на, он нај ви ше го во ри о ра ту:
Ово је при ро да ра та, у ко ме је улог исто вре ме но и игра и ау то ри тет и оправ да ње. Гле да но та ко, 
рат је нај и стин ски ји об лик про ри ца ња. То је те сти ра ње не чи је во ље и во ље дру гог уну тар те ве ће 
во ље ко ја је за то при ну ђе на да би ра, јер их ве зу је. Рат је ул ти ма тив на игра јер је рат на кра ју кра
је ва фор си ра ње је дин ства по сто ја ња. Рат је бог. (249)
3 За до дат не ин фор ма ци је о исто ри ји у Кр ва вом ме ри ди ја ну ви де ти John Se pich, “No tes on Blood 
Me ri dian” (Lo u i svil le: Bel lar mi ne Col le ge P, 1993), и Da na Phi lips, “Hi story and the Ugly Facts of Cor mac 
McCarthy’s Blood Me ri dian“, Ame ri can Li te ra tu re 68.2 (1996): 433–460.
4 Едвин Т. Ар нолд у “The Mo sa ic of McCarthy’s Fic tion”, твр ди да „крај Кр ва вог ме ри ди ја на гле да 
на пред, по че так Свих тих ле пих ко ња гле да на зад и они се су сре ћу у тач ки где се је дан текст спа ја 
са дру гим“ (19).
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по тра зи за сво јом Big Rock Candy Mo un tain.5 Ма кар ти је ви ро ма ни су по ве за ни сво јим 
под руч ји ма, као што Ју го за пад оста је ве зан за се бе и сво ју исто ри ју. То је под руч је 
ко је је од мек сич ког се ве ра до аме рич ког ју го за па да ре де фи ни са но ра том, и то је ре-
ги он у ко ме не ке обла сти и да ље има ју ви ше за јед нич ког са гра дом Мек си ком не го 
Њу јор ком.

Де чак до спе ва у Тек сас и на Ју го за пад убр зо на кон аме рич ког по ра за и то ком ми-
ров них пре го во ра у Гва да лу пе Идал гу.6 У овом кључ ном тре нут ку у исто ри ји, Аме ри ка 
ства ра гра ни цу ко ју ће Џон Греј ди и Би ли ка сни је пре ћи.7 Де ча ков жи вот у изо ла ци ји 
и де гра да ци ји тра је и то ком Аме рич ког гра ђан ског и Мек сич ког ра та за не за ви сност. 
Ка да де чак срет не Ел ро да у рав ни ца ма и су ди ју у пољ ском ну жни ку, Пор фи рио Ди ас 
је од не дав но мек сич ки пред сед ник, за ме нив ши Бе ни та Ху а ре са ко ји је успе шно бра нио 
Мек си ко од Мак си ми ли ја на и по ку ша ја Шпа ни је да по но во утвр ди сво ју ко ло ни јал ну 
моћ у Мек си ку. То ком ра та, Ху а ре сов „глав ни град“ био је Ел Па со дел Нор те, град од 
ви тал ног зна ча ја за снаб де ва ње оруж јем и аме рич ким нов цем. Ху а ре со ва по бе да је 
би ла пре суд на за од но се Сје ди ње них Др жа ва и Мек си ка јер је ње гов же сто ки мек сич-
ки по нос ство рио ан ти а ме рич ки сен ти мент ко ји тра је и да нас.8 Ка да је Ди ас пре о тео 
кон тро лу од Ху а ре са (до мо ро дач ког се ља ка ко ји се ви нуо на власт), отво рио је мек-
сич ку гра ни цу за бо га те аме рич ке ин ве сти то ре ко ји су при гра би ли зе мљу и ре сур се 
тла че ћи мек сич ко ста нов ни штво стра ним еко ном ским ин те ре си ма. Се вер ни Мек си ко 
и Ју го за пад Сје ди ње них Др жа ва у ко је Ма кар ти сме шта сво ја че ти ри ро ма на о Ју го за-
па ду на ста ју на кон сто де сет го ди на ре во лу ци ја и ра то ва. Мек сич ка окрет на вра та отпо-
че ла су зах те вом Ми ге ла Идал га и Ко сти ља за не за ви сно шћу Мек си ка од Шпа ни је 
(1810) и на ста ви ла се на ред них сто ти ну го ди на: Агу стин де Итур би де (1821), Сан та Ана 
(1823–1855), Бе ни то Ху а рес и Мел чор Окам по, Иг на сио Ко мон фор (1855–1872), Пор фи-
рио Ди ас (1876–1910). Сто ти ну го ди на на кон ре во лу ци је ко ју је пред во дио Идал го у Мек-
си ку тра ју пре ви ра ња због ре во лу ци је ко ју је пред во дио Фран ци ско И. Ма де ро (1910) 

5 На зив кан три-фолк пе сме ау то ра Хе ри ја Ме клин то ка из 1928. у ко јој се го во ри о из ма шта ној зе мљи 
из о би ља за бес кућ ни ке. (Прим. прев.)
6 Ми ром пот пи са ним у Гва да лу пе Идал гу окон чан је Аме рич ко-мек сич ки рат ко ји је тра јао од 1846. 
до 1848. (Прим. прев.)
7 Ви де ти: Améri co Pa re des, “With His Pi stol in His Hand”: A Bor der Bal lad and its He ro. Па ре дес твр ди: 
„Мир пот пи сан у Гва да лу пе Идал гу пру жио је по след њу бит ну ствар дру штву Рио Гран деа, гра ни цу. 
Ре ка, ко ја је би ла цен трал на тач ка, по ста ла је ли ни ја раз два ја ња. Од му шка ра ца се оче ки ва ло да 
сво је ро ђа ке и нај бли же ком ши је, љу де пре ко ре ке, сма тра ју стран ци ма у стра ној зе мљи“ (15).
8 Ху а ре со ва по бе да пред ста вља ла је „три јумф ан ти ко ло ни ја ли зма у до ба до ми ни ра ју ћих им пе ри ја. 
Као та ква, ан ти ци пи ра ла је на од го ва ра ју ћи на чин бор бе сре ди ном два де се тог ве ка“ (Ham nett, xii). 
Због ми ра пот пи са ног у Гва да лу пе Идал гу, Ел Па со дел Нор те су по де ли ле две зе мље. На зван по 
Бе ни ту Ху а ре су 1888. го ди не, Ху а рес је по стао озло гла шен то ком Ре во лу ци је 1910–1920. Град је имао 
кључ ну уло гу у ра ном на па ду Фран ци ска Ма де ра на Ди а са ка ко би га зба цио, омо гу ћа ва ју ћи при ступ 
аме рич ком оруж ју и дру гој ро би. Ви де ти мој пред сто је ћи чла нак “Me xi co’s Re vo lu ti o nary Hi story 
and Cor mac McCarthy’s Bor der Tri logy”, у: Myth, Le gend, Dust: Cri ti cal Re spon ses to Cor mac McCarthy, ур. 
Rick Wal lach (Man che ster: Man che ster UP, 2000) за до дат не ин фор ма ци је о Ху а ре су и Три ло ги ји о 
гра ни ци. По гле да ти Хам не тов текст о Ху а ре су за би о граф ске по дат ке о Бе ни ту Ху а ре су и ње го вој 
бор би за ау то но ми ју Мек си ка од Фран цу ске.
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ко ме су се (на по чет ку) при дру жи ли Еми ли ја но Са па та и Пан чо Ви ља. Ма де ро је усту-
пио ме сто Вик то ри ја ну Уер ти (1913), ко ји је бр зо из гу био пред сед нич ку функ ци ју од 
Ве ну сти ја на Ка ран се (1914). На ред не три го ди не обе ле жи ли су на сил ни гра ђан ски рат 
и при вре ме ни пред сед ни ци. Го ди не 1917. под Ка ран си ним вођ ством, Мек си ко је усво-
јио устав (ко ји се и да нас ко ри сти), али је Ка ран са уби јен 1920. и Ал ва ро Об ре гон је по стао 
пред сед ник. Об ре го нов из бор је за пра во озна чио крај ре во лу ци је. Упр кос спо ра дич-
ном ре во лу ци о нар ном на си љу у Мек си ку, Об ре гон је био сна жан во ђа ко ји је че ти ри 
го ди не вр шио пред сед нич ку ду жност, пот по мо гав ши ста би ли за ци ју мек сич ке вла де 
на кон де сет го ди на ре во лу ци је.

Усред тог кр во про ли ћа ис под гра ни це, Ма кар ти је ви ли ко ви жи ве и у том исто риј-
ском тре нут ку и на кон ње га. Глан то но ва бан да је по пло ча ла пут за љу де по пут Ви лија-
ма Рен дол фа Хер ста ка ко би ушли у мек сич ку еко но ми ју и ку пи ли ранч „Ла Ба би ко ра“, 
што се до го ди ло са мо шест го ди на на кон што је де чак упо знао су ди ју у пољ ском ну-
жни ку. За раз ли ку од де ча ка, ко ји ја ше уз му шкар це ко ји су би ли исто риј ске лич но сти, 
де ча ци из Три ло ги је о гра ни ци јед но став но жи ве исто риј ске по сле ди це кр во про ли ћа 
у Мек си ку. Ан ти а ме рич ки сен ти мент, Маг да ле нин те жак (и фа та лан) по ку шај да пре ђе 
гра ни цу и Еду ар до ва мр жња пре ма гу ба вом ра ју се вер но од гра ни це у Гра до ви ма у 
рав ни ци про из вод су исто ри је, али ни су део за бе ле же ног исто риј ског тре нут ка у тој 
по ве сти. Они су, дру гим ре чи ма, ствар фик ци је. Од тач них да ту ма и вре мен ских прог-
но за у Кр ва вом ме ри ди ја ну до не ја сне ло ка ци је бор де ла на Бе лом је зе ру, Ма кар ти је ва 
де ла о Ју го за па ду по ста ја ла су све ма ње исто риј ски и ге о граф ски пре ци зна. То је та 
раз ли ка из ме ђу за вр ше не Три ло ги је о гра ни ци и Кр ва вог ме ри ди ја на. Исто ри ја, ва жан, 
одр жив лик у Кр ва вом ме ри ди ја ну, по чи ње да вр ши ути цај – да бу де се кун дар ни, суп-
тил ни по кре тач рад ње – у три ло ги ји, где цен трал но ме сто за у зи ма ју људ ски од го во ри 
на тај исто риј ски ути цај. Џон Греј ди Кол мо жда ве ру је „у ин ди ви ду а ли зам, сло бод ну 
во љу, хте ње [...] [и да] је сва ки чо век ро ђен на овој пла не ти Адам, осло бо ђен се ћа ња 
и спо ља шњих огра ни че ња, спо со бан да об ли ку је сво је нео гра ни че но ’ја’ на ко ји год 
на чин же ли“ (Pil king ton, 320). Ме ђу тим, лек ци ја из исто ри је ко ју Џон Греј ди учи од го-
спо ђе Ал фон се у су прот но сти је с тим аме рич ким иде а лом. Уме сто то га са зна је, ка ко 
Ки ја да ка же Би ли ју, да је „ду ша Мек си ка ве о ма ста ра“ (C, 385), про шлост ути че на са да-
шњост и кон тро ли ше је. Пљач ка шке бан де ко је скал пи ра ју, по пут оне ка пе та на Вај та 
и Глан то на, би ле су пред у слов за на ста нак еко ном ских пљач ка шких бан ди ко је је 
пред во дио Херст. Ово кон ти ну и ра но и ре пре сив но аме рич ко при су ство под ста кло 
је Мек сич ку ре во лу ци ју 1910. због ко је су по о штре не гра нич не ре стрик ци је на ста ле 
на кон ми ра из Гва да лу пе Идал га. Џон Греј ди и Би ли пу ту ју у Мек си ко ко ји кон тро ли ше 
Ин сти ту ци о нал на ре во лу ци о нар на пар ти ја осно ва на 1938. Осни ва ње по ли тич ке пар-
ти је ко ја ин сти ту ци о на ли зу је ре во лу ци ју под ра зу ме ва у ства ри да је вла да та ко ја 
пред ста вља ре во лу ци ју и ње не ре фор ми стич ке иде је. По истом прин ци пу, вла да 
ели ми ни ше по тре бу за би ло ка квим но вим ре во лу ци ја ма, што им пли ци ра то да је 
Мек си ко у стал ном ста њу кон тро ли са не ре во лу ци је и про ме на. За Мек си ко је, да кле, 
ре во лу ци ја стал на и у то ку, сто га је про шлост зна ча јан део са да шњо сти.

Би ло да се ра ди о исто ри ји или о ми ту, из гле да да Ма кар ти је ва три ло ги ја по твр ђу-
је да се „про шлост ко ја је про шла ма ло раз ли ку је од про шло сти ко ја се ни је до го ди ла“ 
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(BM, 330). Ка да Би ли Па рам раз го ва ра с пут ни ком у епи ло гу Гра до ва у рав ни ци, на ра тор 
му ка же да „[о]ва при ча, као и сва ка, по чи ње пи та њем“ (277). При ча пут ни ка, при ча у 
при чи „у оно ме што мо ра мо за ми сли ти да је не ка не по зна та бес ко нач ност ал тер на-
тив ног би ћа и слич но сти“, је сте пре при чан на ра тив ко ји об ја шња ва за што је мек сич ки 
при по ве дач на цр тао ма пу свог жи во та (275). Ње го ва при ча о са ња ру и гру пи љу ди 
ко ји су уче ство ва ли у „крв ној це ре мо ни ји ко ја је би ла и та да и са да увре да за Бо га“, 
бри ше гра ни це из ме ђу сно ва и ствар но сти и твр ди да по сто ји за јед нич ка исто ри ја 
ме ђу свим љу ди ма, ода тле по сто ји и за јед нич ка исто ри ја ме ђу гра до ви ма, ме ђу на ро-
ди ма (280). На ра то ро ва рас пра ва о „уо би ча је ним исто ри ја ма“ и ње го ва при ча о сну 
са ња ра ко јег је са њао, са све ко ли ким ин хе рент ним фи ло зоф ским сло же но сти ма, као 
да де кон стру и ше гра ни це ко је раз два ја ју љу де и ге не ра ци је: „Ов де се до ди ру ју два 
све та“, сто ји у при чи пут ни ка (276, 285). Та тач ка кон так та од ра жа ва жи во те Џо на Греј-
ди ја Ко ла и Би ли ја Па ра ма. На вод но, пи та ње ко је за по чи ње при чу о дво ји ци про та го-
ни ста три ло ги је од но си се на то да ли је „ње го ва исто ри ја иста као ва ша или мо ја“ 
(COP, 285). Ова двој ност осве тља ва по че так три ло ги је баш као што нас „пла мен све ће 
и сли ка пла ме на све ће ухва ће ног у огле да ло“ упо зна ју са Џо ном Греј ди јем (APH, 3). 
Ако их тре ти ра мо као јед но, он да је ну жно тач но да је исто ри ја за јед нич ко ис ку ство 
и да са ме гра ни це ма ло до при но се раз два ја њу ефе ка та ко је до га ђа ји има ју та мо где 
се до ди ру ју два све та. Сли ка и ствар ност (мит и исто ри ја) ни су два раз ли чи та објек та, 
оба се „уви ја ју и ис пра вља ју” ка да ве тар ду ва (APH, 3).

Рат је умно го ме исто риј ски ис кри вљен и ис пра вљен. Ма кар ти је ва про за о Ју го за-
па ду до след но пру жа исто риј ске под сет ни ке на „ра то ве и гла си не о ра то ви ма“ (COP, 
61) ко је го спо дин Џон сон чу је на ра ди ју, а те нас гла си не не пре ста но под се ћа ју да се 
исто ри ја и сви до га ђа ји у исто ри ји вр те око ра та и ре во лу ци је. Кон стан ту у Ма кар ти-
је вим ро ма ни ма о Ју го за па ду пред ста вља ути цај ра та под јед на ко на му шкар це и на 
же не. Ре во лу ци је у Мек си ку би ле су до ми нант ни исто риј ски до га ђа ји на Ју го за па ду, 
а оне су ство ри ле но ву гра ни цу из ме ђу бо га тих Сје ди ње них Др жа ва и си ро ма шног 
мек сич ког на ро да. Бит ке ју жно од гра ни це ути ца ле су на спрем ност Аме ри ке за Пр ви 
свет ски рат, а Сје ди ње не Др жа ве су се вра ти ле на Ју го за пад ка ко би уса вр ши ле сво ју 
спо соб ност да окон ча ју свет ске ра то ве пра вље њем и те сти ра њем атом ске бом бе. 
Ипак, чак ни та спо соб ност не спре ча ва вој ну ин тер вен ци ју про тив зе мље и ње них 
љу ди, јер вла да пла ни ра да ку пи ранч Ме ка Мак га вер на ка ко би про ши ри ла ра кет ни 
по ли гон „Вајт сендс”.9 Ма кар ти је ви ро ма ни о Ју го за па ду од ба цу ју упо зо ре ње су ди је 
да „ако рат ни је све ти ња, чо век ни је ни шта дру го до пра ста ра гли на“ (BM, 307). Уме сто 

9 По сто ји, на рав но, исто риј ски пре се дан у то ме што је вој ска ку пи ла Мак га вер нов ранч. У го ди-
на ма 1941. и 1942, ка да је вла да за по че ла про је кат у Лос Ала мо су (атом ска бом ба), на ме ра ва ли су 
да за ку пе зе мљу од ран че ра. На кон те сти ра ња бом би, стра ху ју ћи од ра ди ја ци је, вла да се по ну ди-
ла да от ку пи ран че ве или про ду жи за куп. Ако ран че ри не би при ста ли ни на је дан од ових усло ва, 
вој ска би до не ла „пре су ду о за пле ни“ (“Whi te Sands“, оде љак 4). До 1982. го ди не, по ро ди ца Дејв 
Мак до налд је још про те сто ва ла про тив вој ног про гра ма за ис пла ту ран че ра. Мак до налд је твр дио 
да вој ска ни је по што ва ла уго вор о за ку пу. За ви ше ин фор ма ци ја о коп не ним пи та њи ма, по гле дај те 
“Whi te Sands Mis si le Ran ge – A Re gi o nal Hi story” и Fe renc M. Szasz, The Day the Sun Ro se Twi ce: The 
Story of the Tri nity Si te Nuc le ar Ex plo si on, July 16, 1945 (Al bu qu er que: U of New Me xi co P, 1984).
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то га, ови ро ма ни ди жу глас про тив бе сми сла ра та и ре пе ти тив них исто риј ских обра-
за ца ко ји до во де до ра то ва, до ка зу ју ћи ти ме да ће рат јед но став но мно го бр же за трпа-
ти чо ве ка у ту гли ну. Три ло ги ја о гра ни ци од ба цу је кли ше ти зи ра ну на ду да зна ти исто рију 
зна чи из бе ћи ње но по на вља ње. У њој се твр ди да је „рат про ме нио све“ (COP, 78), али 
Ма кар ти не пре ци зи ра ко ји рат јер су сви исти, про у зро ко ва ни истим вр ста ма до гађа-
ја. Про ме не се не пре ста но сме њу ју, на сил но и не из бе жно, а „ра то ви и гла си не о ра ту“ 
до ми ни ра ју дис кур сом XX ве ка.

Два ра та ко ја до ми ни ра ју три ло ги јом су Мек сич ка ре во лу ци ја и Дру ги свет ски рат, 
а аме рич ка уме ша ност у оба ова су ко ба пред ста вља ју тре нут ке ко ји де фи ни шу аме-
рич ку исто ри ју. И Дон Ек тор и го спо ђа Ал фон са го во ре „о ре во лу ци ји и исто ри ји Мек-
си ка [...] и о Фран ци ску Ма де ру“.10, 11 Ма де ро ва ре во лу ци ја је има ла за циљ да по ново 
ство ри Мек си ко и окон ча дик та ту ре ко је су тла чи ле рад ни ке и се ља ке. Иа ко је исти на 
да је ре во лу ци о нар на пар ти ја од не ла по бе ду по сле 1917. го ди не, си ро ма штво у Мек-
си ку ко је Џон Греј ди и Би ли ви де пот ко па ва ре то ри ку про ме на. Ре во лу ци ја је по ну дила 
на ду ма са ма да сло бод ни из бо ри мо гу ство ри ти јед на кост. Иа ко Дон Ек тор ис прав но 
од ба цу је Ма де ра и ње го ву ре во лу ци ју као дон ки хо тов ску (146), ре во лу ци ја је „би ла 
је дан од по след њих ста ро мод них, пре дин ду стриј ских ра то ва, у ко ји ма су мо дер не 
тех ни ке и ма ши не игра ле уло гу са мо по вре ме ну. Био је то рат еп ских би та ка и мит ских 
рат ни ка-хе ро ја, од ко јих су дво ји ца – Пан чо Ви ља и Еми ли ја но Са па та – сте кли сла ву 
ши ром све та“ (Rut her ford, 213).

У Ма кар ти је вој Три ло ги ји о гра ни ци ре во лу ци ја по ка зу је љу ба зност се ља ка док се 
су о ча ва ју са кон ти ну и ра ним угње та ва њем. Стран ци ма, као што је Ви ли јам Рен долф 
Херст, у чи јем су вла сни штву ме ста по пут ран ча „Ла Ба би ко ра“, као и ко рум пи ра но сти 
ка пе та на Ра у ла, ко ји ба ца у за твор стар ца Ор лан да у Ен кан та ди, не пре ста но се про тив-
ста вља ју нај о снов ни ја љу ба зност ху ма них рад ни ка, упра во оних љу ди ко је је ре во лу-
ци ја тре ба ло да осло бо ди од угње та ва ња. То је зе мља, ка же Тре вис Би ли ју и оста лим 
ка у бо ји ма, у ко јој је до бро та љу ди у су прот но сти са ре ал но шћу исто риј ског тре нут ка:

Ку по вао сам сто ку за Спар локс. [...] Ја хао сам по це лом се вер ном Мек си ку. До ђа во ла, 
ниг де сто ке. О че му не мо ра мо ни да при ча мо. Углав ном сам био у оби ла ску. [...] Сви де ла ми 
се зе мља и сви де ли су ми се љу ди у њој. Ја хао сам по це лој Чи ва ви и до брим де лом Коа ви ле 
и Со но ре. Не де ља ма ме не би би ло и ни сам имао пре би је ног пе со са у џе пу, али то ни је пра
ви ло ни ка кву раз ли ку. Ти љу ди би те при ми ли и уго сти ли, на хра ни ли би те бе, на хра ни ли 

10 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, 81. (Прим. прев.)
11 Гејл Мур Мо ри сон је 1999. го ди не (пре за вр шет ка три ло ги је) твр ди ла да ре во лу ци о нар не при-
че ста вља ју раз о ча ра ња Џо на Греј ди ја у пер спек ти ву и пре тва ра ју га у чо ве ка од ак ци је (191). 
Сло жио бих се да су при че ва жне, али чи ни се да Џон Греј ди већ је сте чо век од ак ци је у Свим тим 
ле пим ко њи ма. У ства ри, до бро би му би ло да бу де ма ње ори јен ти сан на ак ци ју, а ви ше про ми шљен. 
Ове при че та ко ђе не уче Џо на Греј ди ја мно го о Мек си ку, от кри ва се у Гра до ви ма у рав ни ци. Чак и 
на кон свог пу та у Мек си ко у Свим тим ле пим ко њи ма, он и да ље пи та Би ли ја: „Зар не ми слиш да 
је ишта оста ло од овог жи во та до ле?“ (COP, 218). За раз ли ку од Би ли ја, ко ји из гле да раз у ме да Мек-
си ко не да је од го вор („Сво је по сло ве та мо до ле сам дав но окон чао“), Џон Греј ди и да ље ви ди 
Мек си ко као лек за ран чер ски жи вот ко ји је у не ста ја њу.
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твог ко ња и пла ка ли кад би оти шао. Мо гао си да оста неш за у век. Ни су има ли ни шта. [...] 
Ви де ло се да им ре во лу ци ја ни је до не ла ни шта до бро. Мно ге по ро ди це су из гу би ле му шкар це. 
Оче ве или си но ве или обо је. Го то во све, прет по ста вљам. Ни су има ли раз ло га да бу ду го стољу
би ви пре ма би ло ко ме. По нај ма ње пре ма не ком грин го клин цу. Те шко су до шли до тог та њира 
па су ља ко ји би из не ли пред те бе. Али ни кад ме ни су од би ли. Ни је дан је ди ни пут. (COP, 90)

Као што сам ис та као на дру гим ме сти ма, Мек сич ка ре во лу ци ја се отво ре но по ја вљу-
је у сва кој књи зи три ло ги је.12 Ја вља се у ро ма ну Сви ти ле пи ко њи ка да Лу ис при ча о 
Ху ер ти, а то што се Лу ис и Ан то нио стал но пот чи ња ва ју Дон Ек то ру от кри ва да ре во-
лу ци ја ни је ус пе ла да из вр ши ути цај на дру штве ну ре фор му или да по ве ћа не за ви сност 
се ља ка. Не у спех Ма де ро ве ре во лу ци је је ис так ну та те ма у раз го во ри ма го спо ђе Ал фон-
се и Дон Ек то ра. Ре во лу ци ја је још ис так ну ти ја у Пре ла зу, хро но ло шки нај ра ни јем ро ма-
ну ко ји по чи ње 1939. за вре ме Кар де на со вог пред сед ни ко ва ња. На сво јим пу то ва њи ма 
Би ли су сре ће ли ко ве као што су мла да ре во лу ци о нар ка и ње на све кр ва и сле пи рево-
лу ци о нар ко ји му при ча сво ју жи вот ну при чу. Ре кло би се да ко ри до13 o „El gu e ri to“ ко ји 
Би ли чу је по по врат ку из САД при ка зу је Бој да као хе ро ја по тла че них, ре во лу ци о на ра 
ко ји се бо ри про тив „па тро но вих љу ди“ (381). Али, што је још ва жни је, ка ко је ре као 
Дирк Рат, „ко ри дои слу же као лак мус па пир за ста во ве Мек си кан ца пре ма оно ме што 
се до га ђа. Ко ри до је сво је вр сни ко лек тив ни днев ник, ет но и сто риј ски до ку мент ко ји 
са др жи фак то гра фи ју о дру штву и по ве сти. Ве ћи на ко ри доа при ка зу је Мек си кан ца или 
као жр тву или као хе ро ја и че сто те ма ти зу је ме ђу кул ту рал ни су коб. У мно ги ма од њих 
се ис ка зу је фру стра ци ја и гнев због ан гло а ме рич ке и се вер но а ме рич ке до ми на ци је, 
а по не кад они пред ста вља ју и по зив на ак ци ју“ (48). Чак и Ку и ја да при зна је да ко ри до 
„го во ри о ње му [...] Ко ри до је исто ри ја за си ро ти њу“ (C, 386). Ко ри до омо гу ћа ва они ма 
ко ји ни су на вла сти да ла мен ту ју над угње та ва њем и да се бу не про тив ње га. Ко ри до 
у су шти ни ну ди на ду. Мек сич ком на ро ду је био по тре бан хе рој јер им је фа ли ла моћ.14 
Мо жда су оства ри ли од ре ђе не аграр не ре фор ме, али зе мљо по сед ни ци ко јих ниг де 
ни је би ло и да ље су др жа ли власт у Мек си ку. Жи вот не окол но сти по ро ди це Му њос и 
Ин ди јан ца Ку и ја де, ко ји ра ди за Хер стов ранч „Ла Ба би ко ра“, из но ва ожи вља ва ју не-
у спех ре во лу ци је, зе мљи шне ре фор ме и при су ство стра ног вла сни штва над мек сич ким 
ре сур си ма.

Ре во лу ци ја је мо жда има ла ма ли ути цај на рас по де лу мо ћи и при хо да у Мек си ку, 
али је аме рич ка ре ак ци ја на њу по мо гла да се пре о бли ку ју фун да мен тал ни аспек ти 

12 За до дат не ин фор ма ци је о Ма де ру као исто риј ској лич но сти и ње го вој за сту пље но сти у три-
ло ги ји, ви де ти мој текст “Who se Story Is It? Hi story and Fic tion in Cor mac McCarthy’s All the Pretty 
Hor ses”, So ut hern Qu ar terly 36.2 (1998) 103–10. За до дат на исто риј ска по ја шње ња мно гих ре фе рен ци 
на Мек сич ку ре во лу ци ју у три ло ги ји, ви де ти мој пред сто је ћи чла нак “Me xi co’s Re vo lu ti o nary Hi story 
and Cor mac McCarthy’s Bor der Tri logy”.
13 Пуч ка пе снич ка фор ма на лик ба ла ди, ко ја је по пу ла ри зо ва на у Мек си ку то ком ре во лу ци је ко ја 
је тра ја ла од 1910. до 1920. Нај че шће го во ри о жи во ту кри ми на ла ца, го ни ча сто ке, опре си ји се љака 
и дру гим исто риј ски и дру штве но ре ле вант ним те ма ма. (Прим. прев.)
14 Ви де ти Améri co Pa re des, With a Pi stol in His Hand за нај пот пу ни је ин фор ма ци је о ко ри до и ма. Ви-
де ти та ко ђе Mer le E. Sim mons, The Me xi can Cor ri do as a So ur ce for In ter pre ti ve Study of Mo dern Me xi co 
(Blo o ming ton: In di a na UP, 1957), и им пре сив ну ко лек ци ју ко ри доа раз вр ста них по те ма ма.
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аме рич ке вој ске и њен од нос пре ма ра ту. Иа ко се Сје ди ње не Др жа ве ни ка да ни су зва-
нич но уме ша ле у Мек сич ку ре во лу ци ју, Аме ри ка је из вр ши ла ин ва зи ју на Ве ра Крус 1914, 
а на кон на па да Пан ча Ви ље на Ко лум бо, у Но вом Мек си ку, вла да је мо би ли са ла 40.000 
при пад ни ка На ци о нал не гар де и по сла ла их на гра ни цу бли зу Ел Па са 18. ју на 1916 (Van-
der wo od и Sam po na ro, 10, 12). Иа ко је Аме ри ка тех нич ки за др жа ла сво ју не у трал ност, 
мо би ли за ци ја то ли ког бро ја тру па да ла је вој сци шан су „да те сти ра но ву опре му и об у чи 
осо бље, да уса вр ши ко манд ну струк ту ру и мо дер ни зу је на чин на ко ји вр ши снаб де ва ње 
и пру жа по др шку. [...] За хва љу ју ћи овом по ду хва ту у Мек си ку, аме рич ка вој ска је ко нач-
но по ста ла бор бе на си ла два де се тог ве ка, ве ли ким де лом за хва љу ју ћи Пан чу Ви љи“ 
(Van der wo od и Sam po na ro, 186). Пер шин гов про бој у Мек си ко док је ју рио за Пан чом 
Ви љом по себ но је по мо гао вој сци да раз ви је тех ни ке ра то ва ња тен ко ви ма чи ме се за-
ви сност тру па од ма зги и во зо ва ме ња у прав цу снаб де ва ња во зи ли ма. У су шти ни, аме-
рич ка обу ка дуж гра ни це по мо гла је у при пре ми ње них тру па за Пр ви свет ски рат.15

Мо жда је нај ва жни је, ме ђу тим, то што је при су ство вој ске на Ју го за па ду пре Пр вог 
свет ског ра та ути ца ло да се она та мо вра ти ра ди при пре ма за Дру ги свет ски рат. Ако 
је Пр ви свет ски рат по ка зао спрем ност Аме ри ке да се укљу чи у ре ша ва ње европ ских 
про бле ма, Дру ги је дао Аме ри ци ми сте ри о зност су пер си ле. Атом ска бом ба, тво ре ви-
на чи је је ср це на Ју го за па ду, из те ме ља је про ме ни ла ли це ра та у са вре ме ном све ту. 
Не при ја те љи се ви ше ни су су ко бља ва ли на те ре ну и во ди ли ро вов ске бор бе. Тех но-
ло шко ча роб ња штво ко је је ели ми ни са ло људ ски кон такт са не при ја те љем по ве ћа ло 
је бру тал ност ра та. Глан то но ва бан да је зве р ска, али они ви де вред ност људ ског живо-
та. Са вре ме ни рат бри ше чо ве ка и чо веч ност из ра та, ства ра апа ти ју и обез вре ђу је се 
зна ње ко је рат ник по се ду је о не при ја те ље вом жи во ту, а оту да и о соп стве ном. У су шти-
ни, атом ска бом ба је олак ша ла уби ја ње и с тех но ло шког и са пси хо ло шког ста но ви шта. 
Ути ца ји се про те жу ван бој ног по ља. Као што Ро берт Л. Хол мес твр ди у књи зи О ра ту 
и мо ра лу, „па ра докс са вре ме не ци ви ли за ци је ле жи у чи ње ни ци да, на кон од ре ђе не 
тач ке, без бед ност по је дин ца по чи ње да би ва обр ну то сра змер на си сте ми ма ко ји тре ба 
да га ран ту ју ту без бед ност“ (3).

„Ра то ви и гла си не о ра то ви ма“ го спо ди на Џон со на са др же у се би не са мо исто рију 
ци ви ли за ци је већ и ар гу мен те ко ји се по кла па ју с те о ри ја ма су ди је Хол де на о ра ту. Ра-
то ви о ко ји ма слу ша на ра ди ју (ве ро ват но Ко ре ја и Еги пат ска ре во лу ци ја) но се са со бом 
прет њу пот пу ног уни ште ња свих зе ма ља због ра зор не мо ћи атом ске бом бе. Рат ни је 
ни шта но во, ка ко ка же го спо дин Џон сон,16 и то што рат до ми ни ра дис кур сом ни је ни шта 

15 Мајкл Д. Кар ман пи ше да је „на чел ник ар миј ског шта ба и ин спек тор од бра не из ве стио да је 
це ла вој ска има ла ко ри сти од мо би ли за ци је“ (48). Ви де ти та ко ђе Cla ren ce C. Clen de nen, Blood on 
the Bor der: The Uni ted Sta tes Army and the Me xi can Ir re gu lars (Lon don: Mac mil lan, 1969), за до дат не ин-
фор ма ци је о Пер шин го вој по те ри за Ви љом и при пре ма ма Аме ри ке за Пр ви свет ски рат. Ван дер-
вуд и Сам по на ро та ко ђе твр де да је на пре ла зу ве ко ва аме рич ка вој ска би ла ни же ран ги ра на од 
не мач ке и ја пан ске. Аме рич ко ва зду хо плов ство је би ло у го рем ста њу. По што је вла да пре ме сти-
ла по ли гон на ју го за пад ну гра ни цу и об у ча ва ла пи ло те у Мек си ку (188), ави он ко јим Ро ми ле те у 
Пре ла зу (401–402) мо гао би би ти ави он аме рич ког ва зду хо плов ства ко ји се ко ри стио то ком обу ке.
16 Два уја ка Џо на Греј ди ја Ко ла „уби је на су у Пор то ри ку хи ља ду осам сто де ве де сет осме“ (APH, 7). 
Нај ве ро ват ни је су по ги ну ли у Шпан ско-аме рич ком ра ту. 
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но во за Ма кар ти је ве чи та о це. Епи гра фи ко ји отва ра ју Кр ва ви ме ри ди јан ука зу ју на 
чо ве чан ству свој стве но на си ље. Ме ђу тим, Три ло ги ја о гра ни ци не ба ви се са мо на си љем, 
ба ви се и не ми нов но шћу, не мо гућ но шћу да се мир но пре жи ви. По не кад се чи ни да је 
рат бог, или (ка ко Кун де ра твр ди) рат ба рем ну ди је дин ство. Холмс ка же да

От ка ко је на стао пре че тр де сет хи ља да го ди на, рат је про гу тао ви ше бо гат ства, 
тра жио ве ће жр тве и иза звао ви ше пат ње од би ло ко је дру ге људ ске ак тив но сти. У обли
ко ва њу исто ри је по мра чио је чак и ре ли ги ју, у чи јој је слу жби та ко че сто био. Али прем да 
је рат из ву као оно нај го ре из чо ве ка, из ву као је и оно нај бо ље из ње га. Иа ко се не мо же 
ре ћи да је мно го учи нио за му зи ку, био је ин спи ра ци ја за књи жев ност и по е зи ју и до нео 
на пре дак у на у ци, ме ди ци ни и тех но ло ги ји, на ко ји би ина че мо ра ло ду го да се че ка. Рас кин 
твр ди да је то би ло од су штин ског зна ча ја и за умет ност. По не кад је рат био ко хе зив на 
си ла ко ја би ује ди ни ла раз је ди ње не на ро де ка ко би фор ми ра ли ја ка и трај на дру штва. (12)17

Чи ни се да је то слу чај с Мек си ком у Три ло ги ји о гра ни ци. Тре ви со во при се ћа ње пу-
та у Мек си ко да ку пи сто ку по дра жа ва оно што су Џон Греј ди и Би ли до жи ве ли то ком 
сво јих пу то ва ња у Мек си ко. Џон Греј ди, на по врат ку у Ha ci en da de Nu e stra Señora de la 
Purísima Concepción, во зи се с не ким рад ни ци ма са фар ме и „[к]асније ће ду го вре ме на 
има ти раз ло га да се при се ћа тих осме ха, да раз ми шља о до бро на мер но сти“ љу ди из 
тог ка ми о на.18 Слич но то ме, Би ли ју и Бој ду се ља ци пру жа ју по моћ у Пре ла зу. До бро та 
мек сич ког на ро да је у су прот но сти и мо жда под стак ну та опре сив ним све том у ко јем 
жи ве. Hom bres del país ко ји осло ба ђа ју ка пе та на са ли си ца ма на ру ка ма је су љу ди ко ји 
жи ве од зе мље, а не љу ди из вла де. Они ин стинк тив но зна ју да Џон Греј ди го во ри 
исти ну о сво јим ко њи ма и не тра же од ма зду за ње го во уче шће у от ми ци вла ди ног 
чо ве ка. Бој до ва тре нут на по пу лар ност на кон „уби ства man co-а у пуц ња ви“ и по ви ци 
рад ни ка да „hay ju sti cia en el mun do“ (C, 317–318, по сто ји прав да на све ту) та ко ђе сиг-
на ли зу ју глав но не за до вољ ство мек сич ког ста нов ни штва. Би ли јев ка сни ји су срет са 
пи ја ним па три о том до дат но под ри ва по кор ност ста нов ни штва и ука зу је на по тен ци-
јал но на сил но ан ти а ме рич ко рас по ло же ње у зе мљи (C, 356). Ма кар ти је во не пре ста но 
по зи ва ње на Ма де ро ву ре во лу ци ју на гла ша ва ди хо то ми ју из ме ђу ци ље ва ре во лу ци је 
и ње них по стиг ну ћа. То су љу ди ко ји не ма ју раз ло га да бу ду љу ба зни, по себ но не пре ма 
де ци грин га, али они то чи не упр кос ла жној на ди ко ју је ство ри ла ре во лу ци ја, на кра ју 
ин сти ту ци о на ли зо ва на и усво је на од стра не до ми нант не по ли тич ке ма ши не ри је у зе мљи.

По пут Мек сич ке ре во лу ци је, Дру ги свет ски рат је ство рио ла жне на де у Аме ри ци. 
Ка да се Би ли вра ти та мо, по ку ша ва да се при ја ви у вој ску, јер „не мам где да идем“ (C, 341), 
али га вој ска не ће узе ти због ње го вих про блем са ср цем. Да ја на Ц. Лус (Di an ne C. Lu ce) 
твр ди да „Би ли је ви по ку ша ји да се при ја ви у вој ску у Пре ла зу пред ста вља ју ње гов је дини 

17 Мо рао бих да ис так нем да се Хол мсов рад фо ку си ра на ин хе рент ну не мо рал ност сва ког ра та, 
су прот ста вља ју ћи се фи ло зо фи ма по пут Ав гу сти на ко ји твр де да рат мо же би ти пра ве дан (мо рално 
ис пра ван). Холмс ци ти ра оне ко ји по др жа ва ју рат као ко ри стан за умет ност и на у ку, укљу чу ју ћи 
за ни мљив од ло мак из Мо је бор бе Адол фа Хи тле ра: „Чо ве чан ство је по ста ло ве ли ко кроз веч ну 
бор бу [...] и са мо у веч ном ми ру про па да“ (цит. у Hol mes, 13). Хи тле ро ва тврд ња зву чи слич но не-
че му што би ре као су ди ја Хол ден.
18 Сви ти ле пи ко њи, 122. (Прим. прев.)



144

до след но уло же ни труд да жи ви ме ђу љу ди ма, а и тај по ду хват је осу ђен на про паст“ 
(211–212).19 Ме ђу тим, Би ли је ва же ља да по ста не део за јед ни це при ја вљи ва њем у вој ску 
је иро нич на: ин сти ту ци ја ко јој по ку ша ва да се при кљу чи глав ни је узроч ник све ве ће 
оту ђе но сти и изо ло ва но сти ко ју он и Џон Греј ди осе ћа ју. Ти мом ци су „раз ба шти ње ни 
ра том и рат ном ма ши ном“ (COP, 204). На кон што је по ку шао да се при ја ви у вој ску више 
пу та, Би ли ра ди у сме шта ју за ран че ре и, у сце ни ко ја ли чи на ње гов ка сни ји су срет са 
мек сич ким па три о том, од ла зи у бар у Вин слоу и на ру чу је пи во. У дру гом ба ру, где упо-
зна је вој ни ка и бар ме на, ње гов ћу дљи ви сто и ци зам му ства ра про бле ме. Бар мен твр ди 
да му „уни фор ма не зна чи ни шта“ (C, 349). Ту оп ту жбу је про пра тио па три от ским из ја-
ва ма ко ји ма је хтео да га за стра ши, ре кав ши вој ни ку да би Би ли ју ста ло до уни фор ме с 
„оним из ла зе ћим сун цем на краг ни [...] ка да би оно за ла зи ло [...] за Дру гу ули цу” (C, 349). 
Па три о ти зам је под ути ца јем ло ка ци је на ко јој се па три о та на ла зи: пра зан бар у Вин слоу, 
у Ари зо ни, где вој ник пи је сам. Би ли ка сни је лу та ју го за па дом где је „[до] про ле ћа тре ће 
го ди не ра та је два би ло ран чер ске ку ће у це лој зе мљи ко ја ни је има ла злат ну зве зду на 
про зо ру“ (C, 350).20 Ју го за пад је про шао „при лич но те шко [...] При лич но те шко“, ка же 
го спо дин Сан дерс Би ли ју (C, 351). То ком Би ли је вих лу та ња, ма ло се го во ри о рат ној слави.

Ипак, рат је био бла го дат за Ју го за пад. Упр кос злат ним зве зда ма и те шким вре ме-
ни ма за по ро ди це, рат је еко ном ски тран сфор ми сао За пад.21 Ме ђу тим, еко ном ска ко рист 
ни је на док на ди ла гу бит ке жи во та и на ду ко ју Ма кар ти ули ва сво јим ве те ра ни ма из 
Дру гог свет ског ра та. Би ли јев су срет с аме рич ким па три о том од ви ја се у пра зном ба ру. 
Отац Џо на Греј ди ја се вра ћа из ра та као сло мљен чо век на са мр ти. Док Џон Греј ди и 
Би ли раз го ва ра ју о сво јим пу то ва њи ма у Мек си ко, Би ли ка же Џо ну да „ова зе мља није 
иста. Ни ти би ло шта у њој. Рат је све про ме нио. Ми слим да љу ди то још ни не зна ју” 
(COP, 78). Дру ги свет ски рат је био рат ко ји је од у зео Аме ри ци ра дост по бе де. За разли-
ку од прет ход них, им пе ри ја ли стич ких ра то ва, Аме ри ка ни је до би ла зе мљу, и за раз-
ли ку од Пр вог свет ског ра та, ово ни је био рат за окон ча ње свих ра то ва. По сле Пр вог 
свет ског ра та, Аме ри кан ци су слу ша ли

ра диоеми си је [...] За ве де ни сли ка ма ре кла ма и би о ско па, под стак ну ти да оду са по зна
тих, си гур них ме ста у по тра зи за не по зна тим или за пу ким до жи вља јем пу то ва ња, 
Аме ри кан ци су по ста ли део из ра зи то мо дер не, дис кон ти ну и ра не и ано ним не кул ту ре: 

19 Лус пи ше да Би ли је во осла бље но ср це су ге ри ше да је „ње гов не до ста так ви ше у хра бро сти не го 
у спо соб но сти раз у ме ва ња“ (212). До дао бих се кун дар но чи та ње ове сце не као ко мен тар ап сур да 
вој ске и ра та. Би ли је во соп стве но ло гич но за па жа ње: „Ако ћу ипак умре ти, за што ме не ис ко ри-
сти ти“ (C, 341) по ка зу је и суп тил ни Ма кар ти јев ху мор и глу пост вој ске ко ја при зна је да „[н]емаш 
ниг де дру где да одеш“ (C, 337), али од би ја да му до зво ли да се при ја ви.
20 Из ве зе на злат на зве зда ко ја би се ка чи ла на про зор или вра та је оби чај ус по ста вљен 1918. и ши-
ро ко при хва ћен то ком II свет ског ра та ко јим се да је до зна ња да је у том до ма ћин ству не ко по ги нуо 
као при пад ник вој ске Сје ди ње них Др жа ва (прим. прев.)
21 Ви де ти: Ge rald D. Nash, The Ame ri can West Tran sfor med: The Im pact of the Se cond World War (Blo o ming-
ton: In di a na UP, 1985) за до дат не ин фор ма ци је о ути ца ју Дру гог свет ског ра та на аме рич ку еко но-
ми ју. Очи глед но је да је Пр ви свет ски рат про ме нио и аме рич ку еко но ми ју: „од ду жнич ког на ро да 
[Сједињене Државе] су се пре тво ри ле у кре ди тор ски на род, ко ји је дао зај мо ве Евро пи у вред но сти 
од 13.000.000.000 до ла ра” (Gray, 50).



145

а кул ту ра ко ја ни је би ла, ни ти је са да, спе ци фич но ве за на за би ло ко ји по је ди нач ни ло ка
ли тет, др жа ву, ре ги он – или, исти ни за во љу, за би ло ко ју од ре ђе ну на ци ју. (Gray, 50)

Ова оп чи ње ност тех но ло ги јом ни је би ла то ли ко при јат на на кон Дру гог свет ског 
ра та и Хи ро ши ме. Аме ри ка је пре тр пе ла ве ли ке гу бит ке и ба ца њем бом бе на не ла још 
ве ће, што је по тез ко ји је за пре па стио свет. Ме ђу тим, ефе кат ко ји је по вра так вој ни ка 
у Аме ри ку имао био је још очи глед ни ји. Отац Џо на Греј ди ја, бив ши за ро бље ник ко ји 
је пре жи вео Ба тан ски „Марш смр ти“,22 ка да се вра ти ви ше „ни је исти“, упр кос тврд њи 
ње го вог си на да је исти „уну тра“ (APH, 12). То ком њи хо ве по след њег ја ха ња, он гле да 
„[...] по кра јо ли ку оним упа лим очи ма као да је спо ља шњи свет не ка ко из ме њен, или 
да му сум ње бу ди оно што је од све та ви део на дру гим ме сти ма. Као да га ни кад ви ше 
не ће ви де ти. Или још го ре, да ће га нај зад ви де ти ка ко тре ба“.23 Оца Џо на Греј ди ја 
мо жда је до ку су ри ла упа ла плу ћа (мно ги пре жи ве ли из Ба та на вра ти ли су се са смрто-
но сном пне у мо ни јом или дру гим не из ле чи вим за ра зним бо ле сти ма), или рак, или емфи-
зем иза зван ци га ре та ма и упа ља чи ма де ље ним аме рич ким вој ни ци ма.

По пут оца Џо на Греј ди ја, Трој се вра ћа из ра та оту ђен. На кон от пу шта ња из вој ске, 
„лу тао је ши ром ове зе мље“ (COP, 22), ка же Би ли ју – од мах на кон што му је ис при чао 
о пу то ва њу у Ама ри ло са Џи ном Ед монд сом, ка да је до шао „до пред њег де ла ау та, био 
је на чич кан зеч јим гла ва ма [...] сви ма су би ле отво ре не очи, са не ким су ма ну тим по-
гле дом“ (COP, 22).

Тро је ва при ча осли ка ва по сле рат ни ин ду стриј ски свет. Иа ко је још увек мо гу ће уда-
ри ти зе че ве на пу ту док се во зиш за пад ним Тек са сом но ћу, ве ро ват но ћа да ће се то 
де си ти је ма ња, по што су се зе че ви на ви кли на ау то мо би ле. „Пот пу но но ви ол дсмо бил 
осам де сет осам“ (21) Џи на Ед монд са ко ји тут њи ау то-пу тем је сте Аме ри ка у два де се-
том ве ку. Пу то ва ње од Ел Па са до Ама ри ла (око 670 ки ло ме та ра) за де сет са ти је чу до 
мо дер но сти 1949. го ди не. (Упо ре ди те Тро је во пу то ва ње са пу то ва њем Џо на Греј ди ја 
и Леј си Ро линс, ко ји ма у Свим тим ле пим ко њи ма тре ба је дан дан да пре ђу се дам де сет 
ки ло ме та ра од Сан Ан ђе ла до Ел до ра да.) Бр зи ни пу то ва ња, ме ђу тим, су прот ста вља 
се па кле ни хлад њак ау то мо би ла „пре кри вен кр вљу и зеч јим цре ви ма“ (22). Смрт и је зи-
ви из глед ових зе че ва пред ста вља ју кла сич ног Ма кар ти ја. То је и кла сич на кон фрон-
та ци ја тех но ло ги је и при ро де. Но во от кри ве на љу бав Аме ри ке и аме рич ког ау то моби-
ла, уз све то ди на мич но кре та ње, ства ра мор бид не го тич ке сли ке.

Убр зо на кон што су Џон Греј ди и ње гов отац при ча ли о про да ји ран ча, по ке ру и 
де ди Џо на Греј ди ја, ње гов отац чи та но ви не и пи та се: „Ка ко се Шир ли Темпл мо же 
раз ве сти?“ (APH, 13).24 Раз вод Шир ли Темпл озна ча ва про ток вре ме на и гу би так не ви-
но сти. За оца Џо на Греј ди ја, смрт де де и раз вод Шир ли Темпл пред ста вља ју смрт вред-
но сти и жи во та од пре Дру гог свет ског ра та. У не ким аспек ти ма, раз вод сим бо ли зу је 
не у спех Дру гог свет ског ра та да ис пу ни обе ћа ње ми ра, про спе ри те та и свет ске де мо-
кра ти је. Крај ра та

22 При сил ни марш од сто два де сет ки ло ме та ра на ко ји је 1942. го ди не ја пан ска вој ска на те ра ла око 
76.000 ма хом фи ли пин ских за ро бље ни ка, а ко ји ни је пре жи ве ло ви ше од 30.000 љу ди. (Прим. прев.) 
23 Сви ти ле пи ко њи, 14. (Прим. прев.)
24 Вест о раз во ду Шир ли Темпл је об ја вље на на на слов ни ци San An ge lo Daily Stan dard-а 5. де цем бра 
1949. го ди не.
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1945. до нео је еу фо ри ју и жур бу да се ис пу ни обе ћа ње о ми ту о по врат ку [...] На род 
ко ји се по ја вио на кон ра та, и ко јем се ве те ра ни вра ћа ју, ни је исти [...] Али нај ду бљи јаз 
из ме ђу оче ки ва ња и ре ал но сти по бе де отво рен је рас па дом рат ног са ве за из ме ђу Сје ди
ње них Др жа ва и СССР. Шта год да је по бе да тре ба ло да зна чи, ус по ста вља ње трај ног 
ми ра и ра ци о нал ног свет ског по рет ка био је не сво ди ви ми ни мум. (Slot kin, 329, 332)25

Раз вод Шир ли Темпл, де ди на смрт и гу би так ран ча те шко да ну де не ка кав по ре дак. 
Па ра док сал но, пре ма Алек су Хан ту, це па ње ато ма, тре ну так вр хун ске кар те зи јан ске 
фи зи ке, иза зва ло је раз је ди ња ва ње и „оспо ри ло наш ан тро по цен трич ни по глед на однос 
из ме ђу чо ве чан ства и све та при ро де“ (31). Као што Хант ка же, Би ли је ве су зе на кра ју 
Пре ла за „опла ку ју на си ље чо ве чан ства и ње го во ко нач но оту ђе ње од при ро де кроз 
при сва ја ње ње них мо ћи“ (37).

Ре кло би се да су изо ло ва ност и оту ђе ност у ср жи Ма кар ти је вих ро ма на. Ме ђу тим, 
оту ђе ње по је ди на ца до ла зи у вре ме ка да је Аме ри ка ши ром све та екс по нен ци јал но 
по ве ћа ла сво је ме ша ње у ства ри дру гих зе ма ља. Са мо ства ра ње и упо тре ба атом ске 
бом бе прак тич но је на те ра ла Аме ри ку на уло гу свет ског ми ров ња ка Ве ли ког бра та, 
учи нив ши не мо гу ћим да очу ва изо ло ва ност. Ра то ви и гла си не о ра то ви ма ће се увек 
на ме та ти. Тех но ло ги ја два де се тог ве ка спу та ва же љу Џо на Греј ди ја да се „ма ло раз ба-
шка ри у бр ди ма” где мо же да ло ви оно што ће је сти и да се скло ни од све та из под нож ја 
(COP, 77). Џон Греј ди и Би ли су на у чи ли да „сва ко од нас има тај ну гра ни цу у се би, а њу 
је нај те же пре ћи, јер се сва ко од нас на да да ће се та мо за те ћи сам, тек да би от крио 
ка ко је ви ше не го ика да окру жен дру ги ма“ (Fu en tes, 161). У су шти ни, изо ло ва ност и 
оту ђе ње ни ка да ни су пот пу ни јер тех но ло ги ја под ри ва мо гућ ност да се оста не сам. 
Дру ги свет ски рат де лу је као тре ну так апо ри је за ове мом ке: оту ђе ње и изо ло ва ност 
по је дин ца де кон стру и ше не пре кид но ра сту ћа дру штве на од го вор ност и на ме тљи вост.

Вла ди но ме ша ње у жи во те ран че ра на Ју го за па ду ука зу је на раз вој за јед ни це. Из 
зад њег пла на Гра до ва у рав ни ци вре ба ју вој ни ге о де ти по сла ти да „про на ђу нај јад нију 
зе мљу ко ју мо гу да на ђу“ (11). Ова зе мља ће по ста ти део ми ли та ри зо ва ног Ју го за па да 
у ко ји спа да ју Форт Блис и ра кет на област Вајт Сенд. По ве ћа но вој но при су ство по че-
ло је то ком Мек сич ке ре во лу ци је и на ста ви ло се док је Аме ри ка ства ра ла ну кле ар ни 
ар се нал. Уки да ње при ват ног вла сни штва над зе мљом ни је увек про ти ца ло глат ко. Док 
Мак га верн схва та да ће „вој ска“ за у зе ти то ме сто, је ди ни на чин на ко ји ће је го спо дин 
Пра тер „на пу сти ти [је] у ков че гу“ (264, 62). Ка да Џон Греј ди пре ки не го спо ди на Џон со-
на док слу ша ра дио, до би ја мо крат ку исто ри ју Но вог Мек си ка. Го спо дин Џон сон ка же 
Џо ну Греј ди ју да је „Оли вер Ли увек го во рио ка ко је до шао ов де јер је зе мља би ла 
то ли ко јад на да је ни ко дру ги ни је хтео и да ће га за то ов де оста ви ти на ми ру. На рав но 
ни је био у пра ву. Ма кар у ве зи с тим да ће га оста ви ти на ми ру” (61). Вој ска ће „за у зе ти 
цео ба сен Ту ла ро са [...] Љу ди ће ку ка ти због то га. Али не ма ју из бо ра. Тре ба ло би да им 

25 Слот ки но ва сту ди ја Gun fig hter Na tion пру жа од ли чан увид у мит о За па ду и ње гов раз вој на фил-
му и у по ли ти ци. Го ре ци ти ра ни од лом ци го во ре о фил му Твр ђа ва Апа ча (Fort Apac he, 1948), у ко јем 
се по ја вљу је од ра сла Шир ли Темпл. За ни мљи во је да Слот кин ис ти че да је из ме ђу 1947. и 1949. 
Хо ли вуд на пра вио от при ли ке сто пе де сет ве стер на, од ко јих су мно ги или про па ганд ни/па три от-
ски фил мо ви или ан ти рат ни фил мо ви ко ји де таљ но опи су ју не де ла аме рич ких ору жа них сна га.
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бу де дра го што ће их из ба ци ти ода тле“ (62). Чи ни се да је Оли вер Ли по гре шио у оба 
слу ча ја. Не са мо да га не ће оста ви ти на ми ру, не што што Џон Греј ди та ко ђе мо ра да 
на у чи, већ се пре се лио на зе мљу ко ју љу ди же ле. Екс про при ја ци ја од стра не вој ске 
би ла је са мо још је дан рат у ду гој исто ри ји ра то ва за зе мљу, а у ко је спа да ју Мек сич ка 
ре во лу ци ја, ра то ви у окру гу Лин колн и про ши ре ње ра кет не обла сти Вајт Сенд.26 

Чак и пре вој не екс про при ја ци је зе мље, Ли је био уме шан у рат у окру гу Лин колн 
у Но вом Мек си ку. Ова бит ка око пра ва на зе мљу и во ду „при ву кла је де спе ра до се из 
свих де ло ва Но вог Мек си ка, Тек са са, Ко ло ра да и ју жно од Рио Гран деа” („Бе ли пе сак”, 
сек ци ја 3). Нај по зна ти ји уче сник био је, на рав но, Би ли Кид.

Ка да го спо дин Џон сон ка же Џо ну Греј ди ју да слу ша о „ра то ви ма и гла си на ма о ра-
то ви ма“, он на во ди и на ше ис ку ство чи та ња Ма кар ти је ве Три ло ги је о гра ни ци. Ова три 
ро ма на су пре пу на алу зи ја и ди рект них ре фе рен ци на ра то ве ко ји до ми ни ра ју про шло-
шћу аме рич ког ју го за па да и се вер ног Мек си ка. Чак и они ко ји не уче ству ју ди рект но 
у ра то ви ма по го ђе ни су њи ма, а са ми ра то ви су по сле ди ца ра ни јих ра то ва. Ова стал-
на ре во лу ци ја ра та и на си ља на ла зи се у ср жи три ло ги је. Ме ђу тим, још је ва жни је да 
исто ри ја ути че на све, без из у зет ка. Џон Греј ди и Би ли не мо гу да про ме не свет та ко 
што ће по бе ћи у Мек си ко или вра ти ти ву чи цу у ње но при род но ста ни ште. Уме сто тога, 
ови су ко би са др же у се би ми сао да су кроз исто ри ју „кон стант не је ди но по хле па и глу-
пост и љу бав пре ма кр ви, а то чак ни Бог – ко ји зна све што се мо же зна ти – ни је у ста њу 
да про ме ни”.27 Џон Греј ди и Би ли су оста ли „раз ба шти ње ни ра том и рат ном ма ши нери-
јом“ (COP, 204), ипак „свет на ших оче ва пре би ва у на ма” (COP, 281). Па ра док сал на зе мља 
чи ја тех но ло ги ја исто вре ме но оту ђу је и ује ди њу је по ста је свет у ко ме Џон Греј ди Кол 
не мо же да оп ста не. Ње го ва бор ба но же ви ма с Еду ар дом, дво бој на стао због сви ра ња 
из ко ла, сим бол је ди хо то ми је мо дер ног све та по сле Дру гог свет ског ра та.

До бро та на ко ју Би ли на и ла зи на кра ју три ло ги је под ри ва цир ку лар ност ро ма на. 
Би ли је ва со ба у Бе ти ној ку хи њи вра ћа нас на по че так Пре ла за. У сво је вр сној пост мо-
дер ни стич кој пе тљи, вра ћа мо се у вре ме Би ли је вог де тињ ства пре не го што је оти шао 
да вра ти ву чи цу у Мек си ко. У су шти ни, вра ћа мо се на се лид бу по ро ди це Па рам из 
окру га Грант (на зва ног по Ју ли си зу С. Гран ту) у округ Идал го (на зван по Ми ров ном 
спо ра зу му из Гва да лу пе Идал га, за чет ку мек сич ке не за ви сно сти). Упра во ово вра ћа ње 
на рат и рат не ре фе рен це де фи ни ше Ма кар ти је ву Три ло ги ју о гра ни ци. Исто ри ја ове 
обла сти и оних ко ји та мо жи ве про же ти су ра том. Џон Греј ди и Би ли по ста ју љу ди које 
су рат и на си ље сје ди ни ли, а овај рат ис пи су је ма пу ег зи стен ци је сва ке осо бе, ма пу која 
се исто вре ме но раз ли ку је и пре кла па са ма па ма дру гих.

26 Док се при ча го спо ди на Џон со на о Оли ве ру Ли ју и пу ков ни ку Фа ун теј ну чуд но ме ша са на ва лом 
вој ске, ње го ва при ча под у пи ре на си ље на Ју го за па ду, пред ста вља ју ћи „јед но од по след њих уби-
ста ва ста рог За па да” у ре ги о ну („Вајт Сенд”, оде љак 3). Ли, за јед но са Ви ли ја мом Мек не вом, оп ту жен 
је за „бри са ње“ жи га на ју не ту ко је при па да В. А. Ир ви ну из Ел Па са. Ал берт Џ. Фа ун тејн је био спе-
ци јал ни ту жи лац на том слу ча ју. Да на 31. ја ну а ра 1896. Фа ун тејн и ње гов осмо го ди шњи син не ста-
ли су док су се вра ћа ли ку ћи из Лас Кру се са. Те ла ни ка да ни су про на ђе на. Ви де ти Wil li am Ke le her, 
The Fa bu lo us Fron ti er: Twel ve New Me xi co Items (San te Fe, NM: Rydal P, 1945), за до дат не ин фор ма ци је 
о Ли ју и Фа ун теј ну. За ни мљи во је да се Фа ун тејн сво је вре ме но бо рио са Бе ни том Ху а ре сом.
27 Ibid., 132.
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