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МОНТАЖА

Ха на Старк 

„СВЕ ОВЕ СТВА РИ ЈЕ И ВИ ДЕО И НИ ЈЕ“: 
СВЈЕ ДО ЧЕ ЊЕ СМА КУ СВИ ЈЕ ТА У ПУ ТУ  

КОР МА КА МА КАР ТИ ЈА
Ре зи ме

Пут Кор ма ка Ма кар ти ја мо же се ту ма чи ти као при мјер кли мат ске фик ци је ко ја је у 
про цва ту. Овај чла нак ис тра жу је на ко ји на чин се у овом тек сту очи ту је стреп ња за 
жи вот ну сре ди ну, не са мо кроз при каз бу ду ће, ра зо ре не зе мље, већ, твр дим, на јед ном 
ви ше сим бо лич ком и але го риј ском ни воу: кроз ме та фо рич ку уло гу ви ђе ња, чу ла ви да и 
сље пи ла. Раз ма тра ње ме та фо ре ви да од кључ не је ва жно сти за из у ча ва ње овог тек ста 
као кли мат ске фик ци је, јер она по зи ци о ни ра чо вје ка као иза бра ног свје до ка сма ка сви је та. 
Овај чла нак пре и спи ту је ан тро по цен три зам у ср жи Ма кар ти је вог тек ста, и про ми шља 
уло гу љу ди у ши рим де ба та ма о ан тро по ге ним кли мат ским про мје на ма.

Ро ман Кор ма ка Ма кар ти ја Пут (2006), до бит ник Пу ли це ро ве на гра де, по здра вљен 
је од стра не Ен др јуа О’Хеј га на као „пр во ве ли ко ре мек-дје ло гло бал но за гри ја не гене-
ра ци је“.1 Бу ду ћи да при па да тра ди ци ји дис то пиј ске фик ци је са сна жном ди дак тич ком 
функ ци јом, Пут је мо гу ће чи та ти као упо зо ре ње о не ми нов ној еко ло шкој ка та стро фи. 
У по пу лар ним ме ди ји ма и ака дем ским де ба та ма, овај се ро ман на ме ће као зна ча јан 
текст за раз ма тра ња о кул тур ној про из вод њи у ври је ме еко ло шке кри зе. У The Gu ar
dian-у је пи сац и ак ти ви ста за кли му Џорџ Мон био оти шао чак до тле да опи ше Пут 
као „нај ва жни ју књи гу о жи вот ној сре ди ни ко ја је икад на пи са на“.2 Књи жев на кри ти ка 
смје сти ла је Пут у жа нр све по пу лар ни је дис то пиј ске књи жев но сти про зва не кли мат ска 
фик ци ја.3 Та ко ђе га ту ма чи као шти во ко је кри ти ча ри ма омо гу ћу је да раз мо тре све 
раз ви је ни ју сви јест о ан тро по це ну у са вре ме ној књи жев но сти и књи жев ној кри ти ци.4

1 Cor mac McCarthy, The Road (Lon don: 2010). Ци тат О’Хеј га на ва жан је за мар ке тинг ро ма на и поја-
вљу је се на по ле ђи ни „Пи ка до ро вог“ из да ња из 2010. го ди не.
2 Ge or ge Mon bi ot, “Ci vi li za tion Ends with a Shut down of Hu man Con cern: Are We The re Al ready?”, 
Gu ar dian, 30. ок то бар 2007. http://www. gu ar dian.co .uk /com men tis free/2007/cot /30/com ment.bo oks.
3 Ade li ne Johns-Pu tra, “Ecoc ri ti cism, Gen re, and Cli ma te Chan ge: Re a ding the Uto pian Vi sion of Kim 
Stan ley Ro bin son’s Sci en ce in the Ca pi tal Tri logy”, En glish Stu di es 91, 7 (2010), 748; Adam Trex ler and 
Ade li ne Johns-Pu tra, “Cli ma te Chan ge in Li te ra tu re and Li te rary Cri ti cism”, Wi ley In ter di sci pli nary Re vi ews: 
Cli ma te Chan ge 2, 2 (2011), 188.
4 Lo u i se Squ i re, “De ath and the An thro po ce ne: Cor mac McCarthy’s World of Un li ving”, Ox ford Li te rary 
Re vi ew 34, 2 (2012), 211–228.
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У Пу ту се стреп ња о кли мат ским про мје на ма ма ни фе сту је не са мо кроз ви зи ју 
бу ду ће опу сто ше не зе мље већ, твр ди ћу, на јед ном при је сим бо лич ком и але го рич ком 
ни воу, кроз ме та фо рич ку уло гу ви ђе ња [vi si on], чу ла ви да [sight] и сље пи ла у тек сту. 
Де ба та о кли мат ским про мје на ма за ви си од на ше спрем но сти да са гле да мо гло бал но 
за гри је ва ње као не из бје жни ре зул тат ак ту ел ног људ ског дје ла ња или не дје ла ња. По-
јам ви ђе ња је у са мом сре ди шту дис кур са о кли мат ским про мје на ма јер зах ти је ва од 
нас да се би пре до чи мо бу ду ћи сви јет, али та ко ђе и због то га што се скеп ти ци зам спрам 
кли мат ских про мје на мо же опи са ти као об лик хо ти мич ног сље пи ла. Оно што је од 
сре ди шње ва жно сти и за Ма кар ти јев ро ман и уоп ште за дис курс о кли мат ским про мје-
на ма је сте фи гу ра чо вје ка. То ни је ни гдје то ли ко очи глед но као у на зи ву „ан тро по цен“ 
за на ше ак ту ел но ге о ло шко раз до бље, као и ка да је ри јеч о ан тро по ге ним кли мат ским 
про мје на ма.5 Овај ан тро по цен три зам про жи ма Ма кар ти јев текст, у ком су љу ди је ди-
ни пре о ста ли об лик жи во та: по сљед њи свје до ци кра ја сви је та. Овај чла нак ис тра жи-
ће по ста по ка лип тич ку ви зи ју ко ју Пут пред ста вља, уло гу ви да и сље пи ла у тек сту, и 
на чин на ко ји они до при но се по ста вља њу не и ме но ва них чо вје ка и дје ча ка у уло гу 
свје до ка ра за ра ња про у зро ко ва ног кли мат ским про мје на ма.

Ма кар ти при пи су је за че ће Пу та ви зи ји ко ју је имао о мо гу ћој бу дућ но сти. У свом 
пр вом те ле ви зиј ском ин тер вјуу, ко ји је екс клу зив но дао Опри Вин фри, она га је упи та ла 
гдје је „апо ка лип тич ки сан“ Пу та на стао. Од го во рио је:

Са си ном Џо ном, при је от при ли ке че ти ри го ди не, он и ја оти шли смо у Ел Па со [...] и 
при ја ви ли смо се у ста ри хо тел та мо и јед не но ћи (Џон је спа вао) [...] а ја сам јед но став
но ста јао и гле дао град кроз про зор [...] јед но став но ми се при ка за ла сли ка то га ка ко би 
овај град мо гао из гле да ти за пе де сет или сто го ди на. На про сто сам имао то ви ђе ње тих 
по жа ра на бр ди ма и ка ко све би ва опу сто ше но, и ду го сам ми слио о свом дје ча ку.6

Из да нак овог при ви ђе ња при ка зу је оца и си на ка ко се кре ћу кроз по ста по ка лип-
тич ки кра јо лик. На чин на ко ји је овај сви јет пред ста вљен осла ња се ве ли ким ди је лом 
на ес ха то ло шки има ги на ри јум От кро ве ња.7 Ин тер тек сту ал не ре фе рен це на ово ве-
ли ко апо ка лип тич ко шти во укљу чу ју све ду бљу та му, сун це ко је цр ни, спа ље ну зе мљу, 
му ње, зе мљо тре се, мр тви оке ан и за тро ва не во де не по вр ши не. По сто ји до ста на га ђа ња 
у кри ти ци о узро ку овог пу сто ше ња, с од го во ри ма ко ји иду од бож је ин тер вен ци је, 
ме те о ра ко ји се су да ра са зе мљом, ну кле ар не зи ме и кли мат ских про мје на.8 Оно што 

5 По ри је кло ри је чи „ан тро по цен“ је an thro pos, што зна чи „људ ско би ће“, и ka i nos, што зна чи „но во“: 
но во ге о ло шко до ба у ком се људ ски ути цај до жи вља ва као при род на си ла и на ни воу пла не тар-
них про мје на.
6 “Oprah’s Ex clu si ve In te r vi ew with Cor mac McCarthy Vi deo”, http://www.oprah.com/oprah sbo ok club/
OprahsEx clu si veIn ter vi ewwithCor macMcCarthyVi deo, при сту пље но 5. ав гу ста 2013.
7 От кро ве ње је та ко ђе текст ко ји се по зи ва на иде је о ви ду. Ово се ја сно ви ди у по но вље ној за по-
ви је ди „гле“, у ви ђе њу ко је узро ку је смрт („И кад га ви дјех, па дох к но га ма ње го ви јем као мр тав“, 
Отк. 1: 17) и жи во ти ња пу них очи ју.
8 Carl Ja mes Grin dley, “The Set ting of McCarthy’s The Road”, The Ex pli ca tor 67, 1 (2010), 11–13; Da na 
Phil lips,“’He Ought Not Ha ve Do ne It’: McCarthy and Apo calypse ”, Cor mac McCarthy: All the Pretty Hor ses, 
No Co un try for Old Men, The Road, ур. Sa ra L. Spur geon (Lon don: Con ti nu um, 2011), 172–88; Tim Black-
mo re, “Li fe of War, De ath of the Rest: The Shi ning Path of Cor mac McCarthy’s Ther mo nuc le ar Ame ri ca”, 
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је ва жно код овог до га ђа ја, ко ји функ ци о ни ше та ко што ди је ли ври је ме на „при је“ и 
по сли је“, је сте да оста је дво сми слен и не и ме но ван. У ви ше по гле да, ни је бит но о ком 
се тач но до га ђа ју ра ди. Зна чај но је то што је сви јет ко ји нам је опи сан онај сви јет ко ји 
не ма ни еко си стем ни при род не ре сур се. При каз жи вот не сре ди не мо же се ту ма чи ти 
бу квал но као опис кли мат ских про мје на чи је је по сље ди це у на шу бли ску бу дућ ност 
до нио не ки ка та кли змич ни до га ђај или, не што убје дљи ви је, као але го риј ска про јек-
ци ја стреп њи при сут них у кул тур ном ду ху вре ме на, фил три ра них кроз дис курс о 
кли мат ским про мје на ма. Тач ни је, мо же се сма тра ти да Пут од ра жа ва стреп ње ве за не 
за екс трем не вре мен ске при ли ке, ра шу мљи ва ње, из у ми ра ње жи во тињ ских и биљ них 
вр ста и не ста ши цу хра не. За ни мљи во је то што и ту ма че ња из пер спек ти ве кли мат ских 
про мје на и От кро ве ње, на се би свој ствен на чин, за ми шља ју апо ка лип су као по сље-
ди цу по на ша ња љу ди.

Пр ви опис ове зе мље по ну ђен је ка да чо вјек по гле да низ пут: „Не плод на, ти ха, без-
бо жна“ (7).9 

Та чан пра вац њи хо вог пу то ва ња био је пред мет број них ис тра жи ва ња, али сла жем 
се са Ло ром Год фри ко ја, на осно ву уве лих би ља ка на ко је чо вјек и дје чак на и ла зе, 
су ге ри ше да се кре ћу кроз Апа лач ке пла ни не ка Мек сич ком за ли ву.10 Вје ру ју да ће на 
ју гу про на ћи то пли ну и мо жда дру ге „до бре мом ке“. Окру же ње кроз ко је се кре ћу 
опи са но је као „уни ште на зе мља“ (8), „ка у те ри зо ва на зе мља“ (14), „опу сто ше на зе мља“ 
(16) и „срав ње на пу стош“ (172). При ка за на као пу сти ња, зе мља је опи са на спе ци фич но 
као ја ло ва и ли ше на жи во та. Ово је нај о чи глед ни је у од су ству жи ве фло ре и фа у не. 
Из у зев ши не ко ли ко смр ча ка (31) и пса чи је по сто ја ње ни кад ни је по твр ђе но (59), чо вјек 
и дје чак не на и ла зе ни на јед но жи во би ће осим на дру ге љу де. Кра јо лик кроз ко ји се 
кре ћу не кад је био пун би ља ка, али све што оста је је њи хов де три тус: „си ро ви мр тви 
удо ви“ (31), „пу стош тра ве“ (124), „су ве ма ху не“ (149), мр тва мор ска тра ва. Екс пли цит но 
нам је ка за но да „ни шта не жи ви ту“ (25). И са ма зе мља опи са на је као бе жи вот на кроз 
упо тре бу опи сних ме та фо ра ко је асо ци ра ју на смрт, као што су „по чив ши свет“ (12), 
„бле ди дан“ (12), „зе мља без те ста мен та“ (90), и „за мо та на Зе мља“ (125). То је че сто у 
ве зи с од су ством сун ца, ко је ви ше ни је мо гу ће ви дје ти иза тми не си вог не ба. Сун це је 
при ка за но као „прог на но“ (26) и „ин ди фе рент но“ (151). Ова мр тва зе мља на ста ње на је 
пра зним и уру ше ним гра до ви ма за тр па ним сме ћем и људ ским оста ци ма. 

Не ка да шњи сви јет, наш сва ки да шњи сви јет, при су тан је у тек сту кроз сно ве о не бу 
ко је пла вет ни лом дра жи по глед и плод ном зе ле ни лу, о ко ји ма чо вјек го во ри као о 
свје то ви ма „ко ји су при па да ли си ре на ма“ (17). Док чо вјек по ти че из овог пре ђа шњег 
сви је та, дје чак је ди је те но вог. Мо же мо прет по ста ви ти, по што је мај ка „гла ди ла сто мак“ 
(40) оне но ћи ка да су ча сов ни ци ста ли, да се дје ча ко во ро ђе ње де си ло ре ла тив но 
бр зо на кон ка та стро фал ног до га ђа ја. Чо вјек је свје стан да га дје чак вје ро ват но ви ди 

Bul le tin of Sci en ce, Tec hno logy and So ci ety 29 (2009), 18–36; и Mon bi ot, “Ci vi li za tion Ends with a Shut down 
of Hu man Con cern”.
9 Број стра ни це на ве ден у за гра да ма по сли је сва ког ци та та од но си се на: Ма кар ти, Кор мак. (2016). 
Пут. (Да ни ло Лу чи ћа, прев.). Пут, Бе о град: Кон траст из да ва штво. (Прим. прев.)
10 La u ra Gru ber God frey, “’The World He’d Lost’: Ge o graphy and ’Green’ Me mory in Cor mac McCarthy’s 
The Road”, Cri ti que: Stu di es in Con tem po rary Fic tion 52, 2 (2011), 170.
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као ван зе маљ ца: „Ство ре ње са пла не те ко ја ви ше не по сто ји“ (106).11 Пут нас гу ра у нашу 
бу дућ ност, при ка за ну та ко да из ра зи на ше нај го ре стреп ње о кли мат ским про мје на ма. 
Ме ђу тим, у ди је ге зи тек ста, рад ња се од и гра ва у ин тер ва лу вре ме на ко ји дје чак и чо вјек 
ди је ле: њи хо вој са да шњо сти. То је ли ми нал ни про стор пу та ко ји их бес крај но во ди 
на при јед. Ка да до спи ју до оке а на, за ко ји су вје ро ва ли да ће би ти крај пу то ва ња, то је 
тек је дан не знат ни тек сту ал ни до га ђај и они се мо ра ју по ми ри ти са чи ње ни цом да 
мо ре ну ди са мо још мо но то ног си ви ла. Оба ла пру жа тек при вре ме ни пре дах од путо-
ва ња и њи хов до ла зак на би ло ко је крај ње од ре ди ште бес крај но се од ла же. Чо вјек и 
дје чак не ма ју бу дућ но сти; кад чо вјек умре на кра ју ро ма на, дје чак оста је у сви је ту све 
оскуд ни јих ре сур са.

Мо тив ко ји се стал но по на вља у ро ма ну, чо вјек и дје чак ко ји гле да ју уз и низ пут, 
при каз ко ји се ти че пр вен стве но ви ђе ња, от кри ва њи хо ву стреп њу за бу дућ ност и кри-
ви цу ве за ну за соп стве ну про шлост. На са мом по чет ку тек ста они има ју чак и огле да-
ло ока че но о ко ли ца, ко је им до зво ља ва да гле да ју уна зад та мо ода кле су до шли (8). 
Зна чај но је то што упра во дје чак че сто ба ца по глед уна зад, ге стом пу ним зеб ње, што 
по твр ђу је ње го ву уло гу мо рал ног ком па са у тек сту, као и по сте пе ни гу би так не ви но-
сти. То до ла зи до из ра жа ја у слу ча је ви ма ка да срет ну дру ге љу де на пу ту. Ка да су срет ну 
чо вје ка по го ђе ног му њом, дје чак се освр ће све док не уви ди да му не мо гу ни на ко ји 
на чин по мо ћи (38). Ка сни је, ка да дје чак по ми сли да је ви дио дру го ди је те и по том чу-
ју пса ка ко ла је, он се стал но освр ће (61). Та ко ђе се стал но освр ће ка да оста ве чо вје ка 
ко ји им је украо одје ћу го лог и бес по моћ ног на пу ту (176). На кон што су оста ви ли на 
пу ту је ди ног име но ва ног ли ка у књи зи, Или ју – ко ји се и сам „ни је освр тао“ (112) – ре-
че но нам је: „Де чак се ни јед ном ни је освр нуо“ (121). Мо же мо прет по ста ви ти да ће сви 
ови ли ко ви не из бје жно умри је ти на кон што чо вјек и дје чак оду. Ка да је чо вјек уви дио 
да је смрт бли зу, по су стао је иза дје ча ка. При ча нам да ће дје чак „по гле да ти на зад и 
по диг ну ти су зне очи и ви дје ти га ка ко сто ји та мо на пу ту, по сма тра ју ћи га из не ке 
не за ми сли ве бу дућ но сти, док се си ја у тој пу сто ши као та бер накл“ (186).

Ни је из не на ђу ју ће то што гле да ње за у зи ма сре ди шње мје сто у Пу ту. Чо вјек и дје-
чак мо ра ју би ти опре зни ка ко би пре жи вје ли; мо ра ју тра га ти за хра ном, кри ти се од 
дру гих, и па зи ти на „ло ше мом ке“. Због овог кон тек ста стал не при смо тре чо вјек нала-
же дје ча ку да бу де њи хов „из ви ђач“ (104). До ста при по вје дач ког про сто ра по све ће но 
је опи си ва њу по сма тра ња. Ме ђу оно ма ло ства ри ко је су чо вјек и дје чак но си ли са 
со бом био је дво глед ко јим су раз гле да ли око ли ну. Пр ви пут кад је чо вјек по гле дао 
кроз дво глед, он ну ди тек сту ал ну стра те ги ју за опис окру же ња, ко ји се по ка зу је као 
без бој ни пе пе ља ви кра јо лик с мр твим др ве ћем и ди је ло ви ма пу та (8). Иа ко је дво глед 
спра ва за уве ћа ње ви да, у на ред них не ко ли ко при ли ка ка да чо вјек по гле да кроз ње га, 
он не ис пу ња ва ту функ ци ју. У пр ва два на вра та ка за но је ка ко не ви ди „ни шта“ (10, 56), 
а тре ћи пут тра жи спе ци фич но на зна ке ди ма, али их не ви ди (130). Чо вјек и дје чак у 
ви ше на вра та опи са ни су ка ко по сма тра ју свој сви јет: ви ди мо их док „[посматрају] 
пра шња ву днев ну све тлост ка ко се на ку пља над тлом“ (8), „гле да ју без и ме ну та му“ (11) 

11 За ни мљи во је да се смрч ци, је ди на пре о ста ла ре ли кви ја из ста рог сви је та, опи су ју као „ван зе-
маљ ске ства ри“ (32).
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и „гледа[ју] ка ко са за па да све тлост па да на свет“ (86). Чо вјек то ли ко по сма тра дје ча ка 
да га пред крај ро ма на овај пре кли ње: „Пре ста ни да ме гле даш, та та“ (172).12 На гла ша-
ва ју ћи те му ро ди тељ ског по гле да, чо вјек се пи та да ли га вла сти ти пре ци по сма тра ју 
„про кли њу ћим по гле ди ма“ (129). Дје чак буд но по сма тра чо вје ка. Ње го во мо тре ње 
по ста вља га на по ло жај из у зет но зре ле и ем па тич не осо бе. Он не са мо што мо три 
чо вје ка док овај по сте пе но коп ни, све бли жи смр ти, већ и ак тив но по сма тра ње го во 
етич ко оп хо ђе ње. Ра но у књи зи дје ча ко ва скло ност пра вед но сти и же ља да по ди је ле 
оскуд не ре сур се по ка за ле су се ка да је пре ко рио чо вје ка што је ње му дао ка као, а за 
се бе узео са мо во ду: „Све вре ме мо рам да па зим на те бе“ (28). Ари јел Зи ба рак ту ма чи 
дје ча ко ву бри гу о овој не пра вед ној рас по дје ли ре сур са као од би ја ње да уче ству је у 
јед ној вр сти сим бо лич ког ка ни ба ли зма. Ка да би дје чак јео ви ше но што му при па да, 
то би ли ши ло чо вје ка нео п ход не ис хра не и до ве ло до то га да му се ти је ло ис тро ши и 
сма њи.13 То је по ве за но с етич ким ко дом по ко ме чо вјек и дје чак жи ве, чи ји је нај ве ћи 
та бу – оно што их из да ва ја од „ло ших мо ма ка“ – ка ни ба ли зам.

У књи зи у ко јој је фи зич ки опис ли ко ва огра ни чен, зна чај но је то што се све ври је-
ме го во ри о очи ма. Пр ва осо ба на ко ју су на ба са ли на пу ту има јед но за тво ре но око, 
спр же но усљед уда ра му ње (38). Не га ти вац ко ји им не по сред но при је ти но жем има 
„[о]чи об ру бље не ча ђу и ду бо ко уса ђе не, као да је у ло ба њи жи во ти ња ко ја гле да кроз 
ру пе за очи“ (46). На кон што је от кло нио ову при јет њу, оцу оста је сје ћа ње на ње го ве 
„хлад не и ко лу та ве очи“ (55). Од ру бље на гла ва ис под ста кле ног зво на за ко ла че на 
апо те ка ре вом пул ту има „[у]сахле очи ту жно окре ну те ка уну тра“ (127). Или ји не су 
„си во пла ве очи до по ла за ко па не у тан ким и ча ђа вим на бо ри ма ње го ве ко же“ (113). 
Овај лик се обич но ту ма чи као алу зи ја на про ро ка Или ју из ста ро за вјет не Књи ге Кра
ље ва,14 ко ји је вје сник сма ка сви је та. Ово ту ма че ње је сва ка ко осно ва но јер ње гов 
лик је не са мо при су тан за ври је ме оно га што је ја сно пред ста вље но као крај данâ већ 
је ре као чо вје ку да је пред ви дио ка ко крај до ла зи (117). Ме ђу тим, ми шље ња сам, уко-
ли ко се усред сре ди мо на ње гов осла бље ни вид, да би се мо гао с јед на ким пра вом 
про ту ма чи ти као алу зи ја на Ели ја из Књи ге Са му и ло ве, све ште ни ка осла бље ног ви да 
ко ји је на кра ју осли је пио. Ели ју је по вје ре но ди је те за ко је Ана мо ли Бо га, Са му ил, 
ко ме се Бог ја вио и ко ме ка зу је да ће ка зни ти Ели је ву дје цу због њи хо вих зло дје ла. 
Ова алу зи ја до би ја на по себ ном зна ча ју ако се књи га ту ма чи као упо зо ре ње о ан тро-
по ге ним кли мат ским про мје на ма, ко је су у дис кур су са вре ме ни ка пред ста вље не као 
ре зул тат људ ског по на ша ња.

Чин гле да ња нео п хо дан је за го ло пре жи вља ва ње у Пу ту, али он је та ко ђе и опа сна 
дје лат ност. Чо вјек ре а гу је ве о ма за штит нич ки спрам дје ча ка ка да овај би ва пред мет 
ту ђег по гле да. Ка да чо вје ку и дје ча ку при при је ти „ло ши мо мак“ ко ји је до шао у шу му да 
се олак ша на кон што се ка ми он ко јим пу ту је по ква рио, чо вјек из вла чи пи штољ и наре-
ђу је му: „Не гле дај на зад. Ме не гле дај“ (46). „Лош мо мак“ гле да пи штољ, пут и дјеча ка. 

12 Дје чак та ко ђе тра жи од чо вје ка да га пре ста не гле да ти док ли же по кло пац кон зер ве (133).
13 Ari el le Zi brak, “In to le ran ce, A Sur vi val Gu i de: He te ro nor ma ti ve Cul tu re For ma tion in Cor mac 
McCarthy’s The Road”, Ari zo na Qu ar terly 68, 3 (2012), 119.
14 Grin dley, “The Set ting”, 12. и Erik J. Wi e len berg, “God, Mo ra lity and Me a ning in Cor mac McCarthy’s 
The Road”, Cor mac McCarthy Jo ur nal 8, 1 (2010), 2.
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Раз го вор ко ји сли је ди от кри ва да се њи хо ва бор ба за пре моћ од и гра ва у од но су на 
по глед:

[Човјек] Јел ти ли чим на им бе ци ла? 
[Негативац] Не знам на шта ли чиш. 
За што га гле даш?
Мо гу да гле дам где хо ћу.
Не, не мо жеш. Ако га опет по гле даш, упу ца ћу те. (48)

„Ло ши мо мак“ је успио по сег ну ти за но жем на кон што је од ву као па жњу чо вје ко вих 
очи ју та ко што је ис пу стио ка иш. Гле да ње ће их опет из ло жи ти опа сно сти ка да на и ђу 
на ве ли ку ста ру ку ћу, и чо вјек из го ва ра је дан од стал но по на вља них на пје ва књи ге: 
„Мо ра мо да ба ци мо по глед“ (74). На пе тост из ме ђу ви ђе ног и не ви ђе ног до ла зи до изра-
жа ја у ста ром ју жњач ком пре би ва ли шту.15 Ова те ма је већ на го ви је ште на от при ли ке 
два де се так стра ни ца ра ни је ка да су сре ли је ди не по тен ци јал но дру же љу би ве љу де 
на пу ту (све до кра ја тек ста). Ка да дје чак ус твр ди да је ви дио дру гог дје ча ка (60), отац 
га не ви ди, те пред ста вља су срет на та кав на чин да до во ди у пи та ње ње го ву ствар ност. 
Тај до га ђај у тек сту смје штен је на кон што су чу ли не ви ђе ног пса ка ко ла је (59), а по што 
у шти ву не ма ни јед ног дру гог не људ ског би ћа, ње го во по сто ја ње ма ло је вје ро ват но. 
Ка да уђу у ку ћу, њи хо ва спо соб ност да тач но при ми је те оно што ви де ста вље на је на 
про бу. Док страх дје ча ка до ка зу је да је он очи тао си ту а ци ју као опа сну, оче ва упор ност 
до во ди их у не по сред ну опа сност. Да ти сег мент ро ма на ства ра на пе тост кроз на го вје-
шта је. Док раз гле да ју ку ћу, оче во при по ви је да ње пред ста вље но је ре тро спек тив но и 
од ра жа ва све ве ћу бри гу. Док с јед не стра не не спо ми ње жи цу ко ја се спу шта низ про зор 
и пре ко три је ма, он ипак от кри ва да су про зо ри би ли „нео че ки ва но не так ну ти“ (74), 
и го во ри нам ка ко му хр па одје ће, ви зу ел ни под сјет ник на Хо ло ка уст, ну ди не што о 
че му ће ми сли ти ка сни је (75). Док опи су је ка цу од ли ве ног гво жђа ка ква се ко ри сти ла 
за то пље ње ма сти, он чи ни ужа сно при зна ње: „Све ове ства ри је и ви део и ни је“ (77). 
Пре кид ве зе из ме ђу ви да и пер цеп ци је по не кад је опи сан као хо ти ми чан чин. Отац је 
за бри нут због је зи вог сви је та ко ме је дје чак из ло жен. Ка да су на и шли на ти је ла из бје-
гли ца ис то пље на у ас фал ту, чо вјек и дје чак су по ве ли раз го вор:

Узми ме за ру ку, ре че. Ми слим да не би тре ба ло да ви диш ово. 
Оно што уба циш се би у гла ву за у век оста је та мо?
Да. 
Океј је, та та.
Океј је?
Већ су та мо.
Не ћу да гле даш. 
Ипак ће би ти та мо. (132) 

15 Мо же мо прет по ста ви ти да се ра ди о ве ли кој ју жњач кој ку ћи, јер, док су на три је му, ка же се како 
су „ро бо ви не кад сту па ли по тим да ска ма но се ћи хра ну и пи ће на сре бр ним по слу жав ни ци ма“ 
(75). Ово по ми ња ње људ ског роп ства на и ла зи на уз не ми ру ју ћи од јек с от кри ћем љу ди за кљу ча них 
у по дру му ку ће.
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Ово се мо же про ту ма чи ти као ме та тек сту ал ни мо ме нат. Ре кла бих да нам Пут не 
по ка зу је ни шта што већ ни смо за ми сли ли. Дис то пиј ска књи жев ност је ри зни ца на ших 
већ по сто је ћих стра хо ва, про јек то ва них у бу ду ћи сви јет. Кли мат ска фик ци ја је у овом 
сми слу ег зем плар на јер при ка зу је ужа сну бу дућ ност пла не те за ко ју већ на слу ћу је мо 
да се мо же оства ри ти.

Те мат ска пре о ку па ци ја ве зом из ме ђу ви ђе ња и пер цеп ци је про ши ре на је кроз 
пред ста ву оште ће ног ви да. Текст от по чи ње чо вје ком ко ји се бу ди у шу ми у мо но хро-
мат ском сви је ту цр них но ћи и све си вљих да на, „[к]ао за че так хлад ног гла у ко ма ко ји 
му ти свет“ (7). Ово ме та фо рич ко упу ћи ва ње на по ре ме ћај ви да ко ји мо же до ве сти до 
сље пи ла пра ти опис сна из ког се про бу дио. У том ви зи о нар ском сну ди је те га уво ди 
у пе ћи ну гдје, у је зе ру у ве ли кој стје но ви тој ода ји, на и ла зе на мон стру о зно ство ре ње 
ко је је „зу ри ло та ко сле по у све тлост, мр твим очи ма без зе ни ца по пут па у ко вих ја ја“ 
(7). Сли ка ја ја не са мо што по ја ча ва има ги на ри јум гла у ко ма кроз на го вје штај би је ле и 
пра зне по вр ши не већ су прот ста вља опис очи ју као „мр твих“ са сим бо ли змом жи во та 
ко ји ја ја при зи ва ју. Ја ја су при вре ме ни ар те фак ти. Она са др же стра вич ни по тен ци јал 
ро ја ми ни ја тур них ство ре ња с мно штвом очи ју. Ова ко са гле да на, па у ко ва ја ја упу ћу ју 
ујед но и на сље пи ло и на мно го стру кост ви ђе ња. Ова на пе тост на ста вља се на увод ним 
стра ни ца ма та ко да, упр кос то ме што Ма кар ти ко ри сти сна жну ме та фо ри ку да при зо ве 
по јам о осла бље ном ви ду, тим исто вре ме но ево ци ра и спо соб ност ви ђе ња. Не са мо 
да је сан о пе ћи ни дис то пиј ско при ви ђе ње у скло пу тек ста ко ји се и сам мо же на тај 
на чин опи са ти већ је њи хо во про ди ра ње у пе ћи ну при по мог ну то из во ром свје тло сти 
ко ја оба сја ва та му у под зем ном про сто ру та ко да мо гу ви дје ти во ду што ка пље и од мје-
ра ва ге о ло шко ври је ме зе мље. И са ма зви јер је нео бич но про зрач на, што им до зво-
ља ва да са гле да ју ње ну ну три ну све до цри је ва, ср ца и мо зга.

У не ко ли ко на вра та у Пу ту и сам сви јет је опи сан ан тро по мор фски, кроз ме та фо ру 
осла бље ног ви да. Цр ни ло но ћи је „не про зир но“ (15), а пе пео кроз ко ји се кре ћу за њи ма 
се за тва рао „ти хо као очи“ (125). Ово до при но си још ве ћем на гла ша ва њу сље пи ла у 
тек сту. Ка же се ка ко дје ча ко ва мај ка „ни шта чак и не ви ди“ (43). Па ипак, по што је та-
ко ђе опи са на док „по сма тра“ чо вје ка уз пла мен сви је ће за ври је ме јед не сва ђе, не ја сно 
је до ког ступ ња је њен вид оште ћен, а по ста вља се и пи та ње да ли је то због ње ног 
осла бље ног ви да или цр ни ла но ћи. Мај ка има нај ја сни је ви ђе ње о то ме што бу дућ ност 
но си чо вје ку и дје ча ку. Она ка же: „Пре или ка сни је ће нас ухва ти ти и уби ти. Ме не ће 
си ло ва ти. Ње га ће си ло ва ти. Си ло ва ће нас и уби ће нас и по је шће нас и ти не ћеш да 
при знаш то“ (42). Ње на ја сна ло ги ка спрам ње го вог сли је пог оп ти ми зма на ста вља по-
зна ти троп о сли је пим ли ко ви ма на да ре ним ја сно ћом ви до ви то сти. Ме ђу тим, иа ко 
без бјед ност и пре жи вља ва ње ни су вје ро ват ни, не по ко ле бљи ва на да чо вје ка на крају 
се ис пла ти ла и бу дућ ност ко ју им је мај ка пре до чи ла не оства ру је се у окви ру тек ста. 
Стреп ња о сље пи лу ко ја про жи ма ци је ли текст по ста је очи глед на на нај дра ма тич ни ји 
на чин ка да чо вјек уз вик не: „До ла зи да ми укра де очи. Да ми за пе ча ти уста зе мљом“ (178).

Сло же ни сплет ре фе рен ци на ви ђе ње, вид и сље пи ло, до при но си мом ту ма че њу 
чо вје ка и дје ча ка као свје до ка. „На кон сма ка сви је та“, пи ше Ше ли Рам бо, „не ма ци ља 
на ви ди ку, не ма од ре ди шта, ни ти обе ћа ња бу ду ћег жи во та. Али спрам ових не мо гућ-
но сти, те жња да се на мет не ис ку пље ње за ми је ње на је им пе ра ти вом да се по свје до чи 
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о оно ме што оста је.“16 Ово је текст у ком ли ко ви (и чи та лац) свје до че сви је ту на кон 
апо ка лип се. Има тре ну та ка у тек сту ка да чо вјек осје ћа да по сје ду је ја сно ви ђе ње о 
то ме ка ко ства ри сто је. На при мјер:

Ише тао је на си во све тло и ста јао та ко и на тре ну так уви део пот пу ну исти ну све
та. Хлад но, твр до гла во кру же ње зе мље без те ста мен та. Не по мир љи ва та ма. Сле па 
[пасунца] у тр ку. Не ми ло срд ни цр ни ва ку ум уни вер зу ма. И две про го ње не жи во ти ње тамо 
не где, тре су се као ли си це у сво јим ја зби на ма. Од суд но вре ме и од суд ни свет и од суд не 
очи ко ји ма се опла ку ју. (91)

Па ра док сал но је што је ње го ва ви зи ја у том мо мен ту про же та сли ка ма оште ће ног 
ви да, усљед од су ства свје тло сти и сље пи ла. Ње го ва не бе ска пер спек ти ва пре но си 
ме та фо ру сље пи ла на са мо сун це, уз на го вје штај да је па сун це, тер мин ко јим се обич но 
на зи ва ат мос фе рич ки ха ло-ефе кат око сун ца – ли ше но ви да. Ово би мо гло ево ци ра ти 
не ку вр сту пра зног об ли је та ња, уто ли ко што од ра жа ва по јам Зе мље што кру жи око 
Сун ца ко је не пру жа ни до вољ но свје тло сти ни то пло те. Зе мља је при ка за на као мр тва 
кроз де скрип тор in te sta te, ко ји озна ча ва ли це ко је ни је на пра ви ло те ста мент, и на гла-
ша ва уза луд ност ње ног „твр до гла вог кру же ња“ (90). Сље по ћа па су на ца та ко ђе призи-
ва та му, до при но се ћи осје ћа ју не по пу стљи ве та ме у том од лом ку. Чо вје ко ва про ши-
ре на пер спек ти ва омо гу ћа ва му спо ља шње са гле да ва ње се бе и дје ча ка у ко смо ло шком 
кон тек сту. Овај по јам о про ши ре ном гле ди шту на сви јет по но во је ево ци ран ка да 
чо вјек свје до чи сма ку сви је та као вр сти обр ну тог по ста ња. Он нам го во ри: „Мо жда 
ће са уни ште њем све та би ти мо гу ће ви де ти ка ко је ство рен. Оке а ни, пла ни не. Не зграп-
ни ан ти спек та кли ства ри ко је пре ста ју да по сто је. Срав ње на пу стош, жед на и хлад но 
по де ље на. Шут ња“ (187). Оно што ује ди њу је оба ова при мје ра је сте то што је људ ско 
би ће не са мо за ми шље но као иза бра ни свје док кра ја данâ већ је овом чо вје ку та ко ђе 
обез би је ђе на бо жан ска пер спек ти ва на то ра за ра ње.

Не ма сум ње да је упра во људ ско би ће у сре ди шту овог тек ста. У ко смич ком пре у ре-
ђе њу, ка же се да Сун це кру жи око Зе мље (26), смје шта ју ћи та ко њу и ње не ста нов ни ке 
у цен тар свих ства ри. Сам на слов књи ге, и ствар за ко ју вје ру ју да ће их од ве сти на 
не ко бо ље мје сто – пут – људ ско је зда ње и знак ци ви ли за ци је ко ји је над жи вио смак 
сви је та. Осим бу сен чи ћа пе чу ра ка и не ви дљи вог пса, не ма мо до ка за ни о че му што 
жи ви на овом сви је ту, с из у зет ком љу ди. За раз ли ку од оста лих ско ра шњих еко ди сто-
пи ја, као што је ро ман Ан ти ло па и Ко сац Мар га рет Атвуд (2003), у ком на кон апо ка-
лип тич ног до га ђа ја љу ди ма не иде до бро, али мно ге биљ ке и жи во ти ње на пре ду ју, 
Пут ну ди ан тро по цен трич ни по глед на смак сви је та у ком су љу ди ко нач ни свје до ци 
и у ком је крај људ ског ујед но и крај сви је та. То је не дво сми сле но из ра же но ка да се 
дје чак раз бо лио на пла жи, и чо вјек је био спре ман да се уби је ка ко дје чак не би мо рао 
сам да сту пи у смрт. „Мо раш да бу деш бли зу“, чо вјек го во ри се би, „мо раш да бу деш брз. 
Да би мо гао да бу деш с њим. По след њи дан на Зе мљи“ (171, кур зив до дат). Ов дје се крај 
жи во та два глав на ли ка пре но си на са му зе мљу.

16 Shelly L. Ram bo, “Beyond Re demp tion? Re a ding Cor mac McCarthy’s The Road Af ter the End of the 
World”, Stu di es in the Li te rary Ima gi na tion 41, 2 (2008), 115.
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Сто га ни сам скло на да се сло жим са Кир ни јем да „при ча нај бо ље слу жи као иза зов 
гра ни ца ма људ ског опа жа ња та ко што нам на крат ко омо гу ћу је да са гле да мо ’сви јет 
без нас’“.17 Не са мо што се при по ви је да ње у ве ли кој мје ри усмје ра ва кроз чо вје ка, и 
сто га је нео спор но ан тро по цен трич но, већ овај сви јет, иа ко ни је по до бан за љу де, 
сва ка ко ни је ли шен њих. Дје ча ков оп ста нак, не бит но ко ли ко ма ло вје ро ва тан, га ран-
ту је да ће људ ска пер спек ти ва би ти одр жа на до кра ја тек ста. Људ ско при су ство одржа-
ва се чак и у ви зи ји ар ка ди је ко јом се књи га за вр ша ва: 

Не ка да је би ло па стрм ки у пла нин ским по то ци ма. Мо гле су се ви де ти у ју тар њој 
стру ји, ка ко им бе ле иви це пе ра ја ла га но тре пе ре у во ди. Ми ри са ле су на ма хо ви ну ка да 
би сте их узе ли у ру ке. Глат ке и ми ши ћа ве и окрет не. На њи хо вим ле ђи ма на ла зи ле су се 
ви ју га ве ша ре ко је су би ле ма пе све та у на стан ку. Ма пе и ла ви рин ти. Оно га што се ви ше 
ни је мо гло са ста ви ти. [Што се ви ше не мо же ис пра ви ти.] У ду бо ким кли су ра ма где су 
жи ве ле, све ства ри су би ле ста ри је од чо ве ка и пе ву ши ле су о тај на ма. (195)

Ово ви ђе ње не так ну те при ро де ука зу је на вре мен ски пе ри од ко ји се про те же ван 
људ ског до ду бо ког или ге о ло шког вре ме на. Па стрм ке се по ја вљу ју не ко ли ко пу та у 
при чи, али са мо као успо ме на на не што што је не ка да би ло (25, 32). Иа ко су па стрм ке 
опи са не као „ста ри је од чо вје ка“, оне ни су при сут не на кра ју сви је та ко ји се оства ру је у 
људ ском вре ме ну. У овој за кључ ној ви зи ји, људ ско би ће про јек ту је се у не так ну ту при-
ро ду у обра ћа њу не ком „те би“, вје ро ват но чи та о цу, ко ји мо же не са мо „ви дје ти“ па стрм-
ке већ их мо же и др жа ти у ру ка ма.18 Ов дје је при ро да до слов но у ру ка ма чо вје чан ства.

Ка да чо вјек за у зи ма при ви ле го ва но мје сто свје до ка сма ка сви је та у кул тур ном 
има ги на ри ју му, мо ра мо би ти свје сни спе ци фич но сти ове вер зи је чо вје ка. Оно што је 
оче вид но у Пу ту је сте оп ста ја ње иде о ло ги је ли бе рал ног ху ма ни зма. Ан тро по цен три-
зам Пу та ста вља у пр ви план пер спек ти ву од ре ђе ног ти па чо вје ка, му шкар ца, очи то 
би јел ца, ко ји при зи ва хри шћан ску ми то ло ги ју и не ка да је при па дао сред њој кла си.19 
То је аме рич ки глас у тек сту у ком су Сје ди ње не Др жа ве по ста ле ци је ли сви јет. Чо вјек, 
чи је пу ко по сто ја ње ис пу ња ва „аме рич ку из у зет ност“, утје ло вљу је од ли ке аме рич ког 
ин ди ви ду а ли зма: са мо стал ност, сна ла жљи вост и не за ви сност. То су осо би не ко је чо вјек 
га ји и у дје ча ку, ко ји очвр шћа ва та ко што учи да не мо гу по ма га ти дру ги ма на у штрб 

17 Ke vin Ke ar ney, “Cor mac McCarthy’s The Road and the Fron ti er of the Hu man”, Li te ra tu re In ter pre ta tion 
The ory 23, 2 (2012), 175.
18 Ова бес тје ле сна ви зи ја на кра ју оштро од у да ра од при ви ђе ња чу до ви шта у пе ћи ни ко јим књи-
га по чи ње. Ни су су прот ста вље ни са мо уну тра шњост и спо ља шњост, ви си на и ду би на, већ и не-
по мич ност и кре та ње: пе ћи на са др жи там но и древ но је зер це, док се по ток у пла ни на ма кре ће у 
ћи ли бар ској стру ји. При каз па стрм ки и чу до ви шта не би мо гао би ти ви ше по ла ри зо ван. Не са мо 
да су ри бе по зна те, а чу до ви ште чуд но, већ су па стрм ке „глат ке и ми ши ћа ве и окрет не“ (195) док 
је чу до ви ште „бле до и на го и про вид но“ са „ала ба стер ским ко сти ма“ (7). Док чу до ви ште не ви ди 
сво ју око ли ну и ори јен ти ше се у свом сви је ту за хва љу ју ћи ми ри су, па стрм ке има ју на ле ђи ма ис-
цр та не ма пе бу дућ но сти.
19 Ту ма чим чо вје ка као би јел ца јер у тек сту се ни гдје не упу ћу је на ра су. Ова бје ли на је на гла ше на 
до дје лом уло ге чо вје ка Ви гу Мо р тен се ну у филм ској адап та ци ји ро ма на из 2009. Чо вје ко ва кла са 
раз от кри ва се и кроз ње го ве успо ме не на ста ри жи вот, као што је од ла зак у по зо ри ште са же ном 
(18), и кроз ње гов кул ти ви са ни тон.
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соп стве ног оп стан ка. Му шки ин ди ви ду а ли зам по вла шћен у тек сту до дат но је на гла шен 
кроз ду бо ко про бле ма ти чан по ло жај до ди је љен же на ма. Глав ни при мјер то га је удво-
стру ча ва ње дје ча ко ве мај ке и же не ко ја раз го ва ра с њим о Бо гу на кра ју тек ста, ко је 
за јед но утје ло вљу ју ар хе тип же не као Бо го ро ди це или кур ве. Ка да ње го ва мај ка оправ-
да ва са мо у би ство, опи су је се бе му шкар цу као „без вер ну куч ку“ (42) „кур вин ског ср ца“ 
(43). На кон ње не смр ти, чо вјек са ња о њој у сек су а ли зо ва ним сно ви ђе њи ма у ко ји ма 
је при ка за на као за вод ни ца ко ја га ма ми у смрт (17). У књи зи ко ја се усред сре ђу је на 
од нос из ме ђу ро ди те ља и дје те та, ње на од сут ност ста вља је у по зи ци ју не у спје ле 
мај ке.20 С дру ге стра не, же на на кра ју књи ге по ста вља се као до бра мај ка не са мо за то 
што је оста ла жи ва већ и сто га што, текст нам то екс пли цит но са оп шта ва, ни је по је ла 
сво ју дје цу (193). Ка да је су сре ла дје ча ка, пру жи ла му је не по сред ну ма те рин ску бри гу 
та ко што га је узе ла у на руч је. Она му та ко ђе го во ри о Бо гу, што је по ста вља у оквир по-
зна тог тро па же не у свој ству упо ри шта мо рал ног по рет ка уну тар до ма ћин ске сфе ре. 
Ар хе тип ски ста тус ових ли ко ва по ја чан је не до стат ком именâ у ци је лом тек сту. То њи-
хо ва ис ку ства про ши ру је до уни вер зал ног зна ча ја и, у слу ча ју чо вје ка, по ста вља га као 
аме рич ког Еveryman-а. При хва ти ти ан тро по ге не кли мат ске про мје не зна чи при зна ти 
да се људ ско по сто ја ње од ра жа ва на гло бал ној ска ли и на ге о ло шком ни воу, под ра-
зу ми је ва ве о ма ва жан и нео п хо дан на пор да се убла жи људ ски ути цај. То зах ти је ва од 
нас да се би пре до чи мо да су кли мат ске про мје не не што што су љу ди про у зро ко ва ли, 
те да се рје ше ње овог еко ло шког про бле ма на ла зи у људ ском дје ла њу. У ве зи са де-
ба том о гло бал ном за гри ја ва њу, Ди пеш Ча кра бар ти је из нио иде ју да на ни воу дис-
кур са при су ству је мо рас ци је пу из ме ђу при род не и људ ске исто ри је. Он пи ше:

На уч ни ци ко ји пи шу о тре нут ној кри зи кли мат ских про мје на за и ста го во ре не што 
знат но дру га чи је од оно га што су до сад го во ри ли исто ри ча ри жи вот не сре ди не. У не свје
сном по ни шта ва њу вје штач ке, али већ ду го при зна те раз ли ке из ме ђу при род не и људ ске 
исто ри је, на уч ни ци ко ји се ба ве кли мом твр де да је људ ско би ће по ста ло не што мно го 
ве ће од обич ног би о ло шког аген та ка кав су он или она уви јек би ли. Љу ди са да упра вља ју 
ге о ло шком мо ћи.21

Ово уве ли ча ва ње људ ског огле да се не са мо у струч ним рас пра ва ма о кли мат ским 
про мје на ма већ и у књи жев но сти ко ја на њих ре а гу је. Ме ђу тим, при хва ти ти чи ње ницу 
кли мат ских про мје на та ко ђе зах ти је ва и по и ма ње сви је та у ком чо вјек ни је у сре ди шту 
све га. Дис кур зив на пред ност да та људ ском ро ду мо же та ко ђе огра ни чи ти оп сег на шег 
ви ђе ња сви је та и на шег ути ца ја на ње га. Не са мо да мо ра мо обра ти ти ви ше па жње на 
обри се људ ског уну тар овог дис кур са већ, ка ко би се књи жев ност и књи жев на крити-
ка за и ста ухва ти ли уко штац с кли мат ским про мје на ма, мо ра мо кри тич ки про ми сли ти 
о мје сту ко је за у зи ма ју људ ско и не људ ско у са вре ме ним тек сто ви ма.

(С ен гле ског пре ве ла Ма ри ја Бер гам Пе ли ка ни)

20 Дру га мај ка ко ја очи то не успи је ва у тек сту је же на на чи ју бе бу на и ла зе док се обез гла вље на 
пе че на ва три (137).
21 Di pesh Cha kra barty, “The Cli ma te of Hi story: Fo ur The ses”, Cri ti cal In qu iry 35 (2009), 206.


