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МОНТАЖА

Ерик Џ. Ви лен берг

БОГ, МО РАЛ НОСТ И СМИ САО У РО МА НУ ПУТ  
КОР МА КА МА КАР ТИ ЈА

Дво знач ност бо га и чо ве ко ва ми си ја

Пр ве ре чи ко је је Чо век у ро ма ну Пут из го во рио на глас гла се: „Ако оно [дете] није 
реч Бож ја, он да Бог ни ка да ни је про го во рио“ (8).1 Ова из ја ва уво ди фун да мен тал ну 
дво знач ност ко ја се про вла чи кроз чи тав ро ман. Чо век не про гла ша ва свог си на речју 
Бож јом. Уме сто то га, ње гов ис каз је хи по те тич ке при ро де. Он из ја вљу је да је ње гов син 
Бож ја реч, или Бог ни ка да ни је про го во рио. Књи га по ста ња при ка зу је Бо га ка ко ства ра 
кроз го вор (По ста ње, 1: 1–31). Бог ко ји не го во ри је Бог ко ји не ства ра. Да кле, чо ве ков 
ис каз гла си да је или ње гов син реч Бож ја, или је, прак тич но, уни вер зум без бо жан.

Мно ги до га ђа ји у ро ма ну мо гу се ту ма чи ти у скла ду с обе ове мо гућ но сти. Раз мо-
три те, на при мер, обра зац бли зи не смр ти пра ће не ма ло ве ро ват ним из ба вље њем, што 
се по на вља то ком чи та ве рад ње. Отац и син су на иви ци смр ти од гла ди ка да от кри ју 
под зем ни бун кер пун хра не. Ка сни је, ка да су по но во су о че ни са том опа сно шћу, Де чак 
је угле дао ку ћу у да љи ни и ис по ста ви ло се да у њој има хра не. Још ка сни је, Чо век 
про на ла зи пи штољ за све тле ће ра ке те на на пу ште ној је дри ли ци – пи штољ ко ји ће 
би ти пре су дан у јед ном по то њем су сре ту. И, на рав но, по сто ји Де ча ков су срет са „вете-
ра ном из ста рих окр ша ја”, са сач ма ром, на кон што му отац умре. Да ли су ови до га ђаји 
ма ла чу да – Бож ја ру ка ко ја по се же у из го ре ли па кле ни пре део да би за шти ти ла де те 
– или су то са мо ни зо ви срећ них окол но сти? Од го вор на ово пи та ње оста је не ја сан. 
По сто је на го ве шта ји бо жан ског де ло ва ња, али они ни ка да ни су ви ше од на го ве шта ја. 
На при мер, име на пу ште не је дри ли це је Pájaro de Espe ran za, пти ца на де. Пти ца на де је 
го луб. У Ста ром за ве ту го луб ко ји но си ма сли но ву гран чи цу сиг на ли зи ра Но ју да се 
по пла ва по вла чи (По ста ње 8: 11). Али је дри ли ца на зва на по го лу бу до но си по ру ку 
оча ја – по ти че са Те не ри фа, шпан ског остр ва уз оба лу Афри ке. До но си по ру ку да је 
ка та стро фа ко ја пред ста вља по за ди ну ро ма на Пут за пра во гло бал на.

На ро чи то муч на илу стра ци ја ове дво сми сле но сти је сте су срет оца и си на са стар-
цем ко ји се мо же или не мо ра зва ти Или ја. Овај лик на од ре ђе ни на чин под се ћа на 
ста ро за вет ног про ро ка Или ју.

Или ја је пред ви део су шу (Пр ва књи га о ца ре ви ма, 17: 1). Или ја [у ро ма ну Пут] ка же 
да је знао да ће до ћи до ка та стро фе (или не че га слич ног то ме): „Од у век сам ве ро вао 
у то“ (117). Или ја се пи та да ли је по след ња жи ва осо ба: „Прет по ста ви мо да си ти остао 
по след њи? Прет по ста ви мо да си учи нио то се би?“ (117). Или ја ка же Бо гу да „си но ви 

1 Сви ци та ти из ро ма на Пут на ве де ни пре ма: Ма кар ти, Кор мак. (2016). Пут. (Да ни ло Лу чић, прев.). 
Бе о град: Кон траст из да ва штво. (Прим. прев.)
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Изра и ље ви оста ви ше за вјет твој, тво је ол та ре раз ва ли ше, и про ро ке тво је по би ше 
ма чем; а ја остах сам, па тра же ду шу мо ју да ми је узму” (Пр ва књи га о ца ре ви ма, 19: 10, 
[курзив ау то ра тек ста]).2 Или ја лу та пу сти њом, а хра ну му да је Бог ко ји му је ша ље 
по га вра ну (Пр ва књи га о ца ре ви ма, 17: 5–7). Де чак је хра нио Или ју и овај га је ве ро ват-
но по ме шао с ан ђе лом. У Књи зи про ро ка Ма ла хи је, по след њој књи зи Ста рог за ве та, 
Ма ла хи ја пред ви ђа суд њи дан, дан „ко ји го ри као пећ, и сви ће се по но си ти и сви који 
ра де без бо жно би ти стр њи ка, и упа ли ће их дан ко ји иде, ве ли Го спод над вој ска ма, и 
не ће им ста ви ти ни ко ри је на ни гра не” (Ма ла хи ја, 4: 1). Ма ла хи ја из ја вљу је да ће Бог 
по сла ти Или ју пре овог ва тре ног суд њег да на. Књи га про ро ка Ма ла хи је – и сам Ста ри 
за вет – за вр ша ва се ова ко:

Ево, ја ћу вам по сла ти Или ју про ро ка при је не го до ђе ве ли ки и стра шни дан Го спод њи;
И он ће обра ти ти ср це ота ца к си но ви ма, и ср це си но ва к оци ма њи хо ви јем, да не 

до ђем и за трем зе мљу. (Књи га про ро ка Ма ла хи је, 4: 5–6)

Та јан стве на ка та стро фа у ро ма ну Пут је би блиј ских раз ме ра и под ра зу ме ва ва тру 
– мно го ва тре. И очи глед но је окре ну ла ср це Чо ве ка и ср це Де ча ка јед но пре ма дру гом. 
Ови на го ве шта ји су ге ри шу да је мо жда Или ја про рок ко ји је пред ви део ка та стро фу у 
ро ма ну Пут и прет хо дио де те ту ко је је реч Бож ја. С дру ге стра не, Или ја је из гу био ве ру: 
„Оста вио сам све то за со бом. Већ го ди на ма. Та мо где љу ди не мо гу да жи ве ни бо го ви 
не про ла зе бо ље” (119). Та ко ђе не ги ра да се зо ве Или ја. Упа дљи во је да Или ја исто вре-
ме но по ри че по сто ја ње Бо га и про гла ша ва се бе про ро ком у јед ној па ра док сал ној 
ре че ни ци: „Не ма Бо га, и ми смо ње го ви про ро ци” (117). Ови аспек ти Или је упу ћу ју на 
мо гућ ност да Бог ни ка да ни је про го во рио. Овај ста рац је пре жи вео не за хва љу ју ћи 
Бож јој по мо ћи већ пу ком слу чај но шћу. Он и сви оста ли ко ји су пре жи ве ли ка та стро фу 
су про ро ци ате и зма, ко ји но се све до чан ство о од су ству Бо га из уни вер зу ма.

Не си гур ност у ве зи са Бож јим при су ством по сто ји не са мо у уни вер зу му ро ма на 
Пут већ и у Чо ве ко вом уму. По не кад по ку ша ва да убе ди де те, а мо жда и се бе, да Бог 
још увек де лу је: „Мој по сао је да се бри нем о те би. Бог ме је по ста вио да то ра дим” 
(56). Јед ном ра ни јом при ли ком, кле че ћи у пе пе лу по пут Јо ва, Чо век из ра жа ва сум њу 
у по сто ја ње Бо га: „Јел си ту? [...] Хо ћу ли те нај зад ви де ти?“ По пут чо ве ка, и Јов се кре ће 
„у мра ку без сун ца“ (Књи га о Јо ву, 30: 28). За раз ли ку од чо ве ка, Јов по се ду је не по ко ле-
бљи ву ве ру: „Али знам да је жив мој ис ку пи тељ, и на по шље дак да ће ста ти над пра хом 
[...] опет ћу у ти је лу свом ви дје ти Бо га” (Књи га о Јо ву, 19: 25–27). Јов пи та Бо га: „Је су ли 
у те бе очи тје ле сне?“ (Књи га о Јо ву, 10: 4). Чо век се пи та: „Имаш ли врат да мо гу да те 
за да вим? Имаш ли ср це? Про клет био за у век имаш ли ду шу?“ (12). По след ња Чо ве ко ва 
опа ска под се ћа на са вет ко ји је Јо ву да ла же на: „Про ку ни Бо га и умри“ (80) (Књи га о 
Јо ву, 2: 9). За пра во, Чо век се ка сни је и сам при се ћа овог са ве та.

Чо ве ко ву не во љу илу стру је сле де ћи па ра докс. Чи ни се да ве ли ка пат ња до ла зи од 
до ка за про тив по сто ја ња Бо га ко ји во ли, али то та ко ђе мо же да ство ри или оја ча ве ру 
у та квог Бо га. Ка да тр пи мо, нај по треб ни ја нам је ве ра у Бо га ко ји во ли, ка ко би смо 
на ста ви ли да ље. Што је ви ше раз ло га за сум њу у Бож ју ствар ност, ви ше нам је по треб но 

2 Сви ци та ти из Ста рог за ве та пре ма пре во ду Ђу ре Да ни чи ћа. (Прим. прев.)
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да ве ру је мо. Зе мља у књи зи Пут опи са на је као „не плод на, ти ха, без бо жна“ (7) и Чо век 
пре по зна је да је „не ки део ње га од у век же лео да се све ово за вр ши“ (106). Упра во због 
то га ње му је по треб но да ве ру је да је на бо жан ској ми си ји.

Са вре ме на ис тра жи ва ња ука зу ју на по ве за ност бе де и ре ли ги о зно сти. По сто ји све 
ве ћи кор пус до ка за из со ци о ло ги је и пси хо ло ги је ко ји ука зу ју на то да су нај срећ ни је 
на ци је на све ту ујед но и нај ма ње ре ли ги о зне. Оне ко је су дру штве но нај дис функ ци о-
нал ни је, по ка зу ју нај ви ши ни во ре ли ги о зно сти. На ро чи то је упе ча тљи ва књи га Фи ла 
Цу кер ма на Дру штво без Бо га, у ко јој се ис пи ту ју дру штва Швед ске и Дан ске. Пре ма 
Цу кер ма ну, ови на ро ди има ју „ве ро ват но нај ма ње ре ли ги о зне др жа ве на све ту, а мо-
жда и у исто ри ји све та“. Та ко ђе су, ис па да, „ме ђу ’нај бо љим’ зе мља ма на све ту, ба рем 
пре ма со ци о ло шким стан дар ди ма”. Мо жда фак тор ко ји до при но си овој ко ре ла ци ји 
је сте тај што бе да зах те ва ве ру. У слу ча ју Чо ве ка, љу бав пре ма си ну мо ти ви ше га да 
на ста ви да ље. Ње гов про блем је то што се чи ни да ње го вој же љи да на ста ви не до ста-
је ра ци о нал на осно ва. То нај бо ље илу стру је флеш бек у ко јем му су пру га об ја шња ва 
сво ју од лу ку о са мо у би ству: „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. Пре би да че каш да се то до го ди. Али ја не мо гу” (42). На кон што она оде и уби је се, 
Чо век при зна је да је „би ла у пра ву. Ни је би ло ар гу ме на та“ (43). Ипак, он на ста вља да-
ље иа ко на од ре ђе ном ни воу пре по зна је да бор ба мо же би ти уза луд на. Бу ду ћи да је 
у при ро ди људ ских би ћа да же ле да ства ри ко је ра де има ју сми сла, он се хва та за 
убе ђе ња ко ја ће ње го вој бор би да ти сми сао. Ме ђу њи ма је ве ро ва ње да је на бо жан-
ској ми си ји. Али не ра ди се о то ме да на ста вља да ље за то што ве ру је да је на бо жан ској 
ми си ји. Пре ће би ти да пр во до ла зи же ља: за то што же ли да на ста ви да ље, он ве ру је 
– или по ку ша ва да ве ру је – ка ко је на бо жан ској ми си ји. У тре нут ку на ро чи тог оча ја ња, 
му шка рац се се ћа оп ту жбе сво је же не да не ће да се су о чи с исти ном: „Огр нуо га је 
сво јом јак ном и умо тао ће бе око њих и се део др же ћи га, кла те ћи се на пред-на зад. 
Је дан ме так у ре вол ве ру. Не ћеш да се су о чиш са исти ном. Не ћеш” (50). 

Мо жда се Чо век при се ћа оп ту жби сво је же не јер се у том тре нут ку ка је што ни је 
сле дио њен при мер. Али та ко ђе је мо гу ће Чо ве ко ве ми сли ов де схва ти ти не као при-
зна ње из оча ја већ као под сти цај са мом се би да се не су о чи с исти ном. Схва та да ће, 
ако се су о чи са ствар но шћу, пот пу но па сти у очај, па пре тва ра оп ту жбу сво је же не у 
ва пај за до зи ва њем к се би. Су о ча ва ње с исти ном зна чи од у ста ја ње, па он под сти че 
се бе да се не су о ча ва с њом.

Чо век се бо ри да мо ти ви ше де те као и се бе. По не кад се по зи ва на по јам но ше ња 
ва тре ка ко би га уми рио. Због то га што но се ва тру, ка же он, не ће им се до го ди ти ни шта 
ло ше. Шта зна чи но си ти ва тру? То ком нај ве ћег де ла рад ње, њих дво ји ца до слов но 
но се ва тру или ба рем сред ства за ње но ства ра ње. Ва тра их одр жа ва, гре је их и ку ва 
им хра ну. Омо гу ћа ва им кар та ње и омо гу ћа ва Чо ве ку да но ћу чи та де те ту. Ва тра је 
те мељ ци ви ли за ци је. На рав но, ва тра је та ко ђе при мар но сред ство уни шта ва ња ци-
ви ли за ци је у ро ма ну Пут. Мо жда но си ти ва тру зна чи но си ти се ме ци ви ли за ци је. Ако 
ће се ци ви ли за ци ја вра ти ти у свет, то ће се до го ди ти на по ри ма „до брих мо ма ка”, као 
што су Чо век и Де чак. У нај ма њу ру ку, њих дво ји ца се бо ре да из ме ђу се бе одр же ци-
ви ли за ци ју.
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Но ше ње ва тре ни је ла ко. У грч кој ми то ло ги ји Про ме теј је украо ва тру од Зев са и 
дао је чо ве чан ству. За ка зну због кра ђе, Про ме теј је ве зан за сте ну. Сва ког да на џи нов ски 
орао кљу ца му је тру. Али Про ме теј не уми ре. Уме сто то га, ње го ва је тра се об на вља и 
сле де ћег да на му је по но во је ду. По што је Про ме теј но сио ва тру чо ве чан ству, ње го ви 
да ни су ис пу ње ни пат њом. То се не раз ли ку је од си ту а ци је у ко јој су Чо век и Де чак.

Не по сред но пре не го што умре, Чо век ка же Де ча ку да је он све вре ме но сио ва тру: 
„У те би је. Увек је би ла та мо. Ја мо гу да је ви дим” (190). Чо век то го во ри ка ко би по ку-
шао да убе ди Де ча ка да не од у ста је, да на ста ви да иде пу тем. Мо жда је по јам но ше ња 
ва тре са мо не пре ра ђен мит ко ји су њих дво ји ца усво ји ли да би се одр жа ли, а Чо век 
по ку ша ва да ми том под стак не Де ча ка да не од у ста не на кон што он умре. Али мо жда 
ту по сто ји и не што ви ше од то га. Но си ти ва тру и би ти „до бар мо мак” бли ско је по ве-
за но: ва тру но се са мо до бри мом ци. Пре не го што умре, Чо век та ко ђе ка же Де ча ку: 
„Ти си нај бо љи мо мак“ (190). До тог тре нут ка, Чо век је увек твр дио да су они до бри 
мом ци и да но се ва тру. Док уми ре, из гле да да Чо век го во ри да је Де чак пра ви до бар 
мо мак. Ка ко да схва ти мо ово? Да би смо од го во ри ли на то пи та ње, мо ра мо раз мо три ти 
шта зна чи би ти „до бар мо мак“ у све ту ро ма на Пут.

Ко декс до брих мо ма ка

Има ну ел Кант је твр дио да се све на ше мо рал не ду жно сти сво де на је дан те мељ ни 
прин цип ко ји је на звао „ка те го рич ки им пе ра тив“: увек по штуј те ин трин сич ну вред ност 
ра ци о нал них би ћа. Осно ва кан тов ске мо рал не фи ло зо фи је је сте да по сто ји ва жна 
раз ли ка из ме ђу осо ба и пу ких ства ри. Ства ри су вред не са мо као ору ђе. Кад ви ше не 
слу же ва шим ци ље ви ма, мо же те их сло бод но од ба ци ти. Ме ђу тим, осо бе има ју су штин-
ску вред ност ко ја се увек мо ра це ни ти и по што ва ти.

У све ту ро ма на Пут по сто ји јед но став но пра ви ло за раз ли ко ва ње до брих од ло-
ших. Ло ши мом ци је ду љу де; до бри мом ци не. Од ка те го рич ког им пе ра ти ва оста ло је 
сле де ће: не тре ти рај љу де као хра ну. Иа ко је ово нај о чи глед ни ји прин цип ко јем су 
до бри мом ци по све ће ни, ни је је ди ни. У Пу ту је мо гу ће ра за бра ти „ко декс до брих 
мо ма ка“, скуп прин ци па ко ји ма су они пре да ни. Тај ко декс укљу чу је сле де ћа пра ви ла:

1. Не је ди љу де
2. Не кра ди
3. Не ла жи
4. Др жи се обе ћа ња
5. По мо зи дру ги ма
6. Ни ка да не од у стај
Чо век по ку ша ва да на у чи Де ча ка тим прин ци пи ма, али и сам на сто ји да их се при-

др жа ва. То ком чи та вог ро ма на све до ци смо Чо ве ко ве бор бе да бу де до бар мо мак и да 
чи ни оно што је ис прав но у све ту у ко јем се чи ни да је ве ћи на љу ди од у ста ла од мо ра ла.

Збу њу ју ћи фак тор у овој бор би је сте то што бар не ки од тих мо рал них прин ци па 
при зна ју из у зет ке. Ба рем не ки од тих прин ци па је су основ на пра ви ла, али ко ја ва же 
са мо у нај ве ћем бро ју слу ча је ва. На по чет ку ро ма на, Чо век и Де чак су сре ћу чо ве ка 
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ко ји је не дав но по го ђен гро мом и ко ји је очи глед но на са мр ти. Де чак же ли да му по-
мог не, али Чо век то од би ја. Сво је по ступ ке об ја шња ва Де ча ку на сле де ћи на чин: „Не. 
Не мо же мо да му по мог не мо. Ни шта не мо же мо да учи ни мо за ње га“ (38). Ка сни је 
ка же Де ча ку: „Он ће умре ти. Не мо же мо да де ли мо оно што има мо ина че ће мо и ми 
умре ти“ (39). У да тим окол но сти ма, по ступ ци Чо ве ка мо гу би ти оправ да ни. Али ов де 
по сто ји опа сност. Опа сност је у то ме што уче ство ва ње у оправ да ним кр ше њи ма ко дек-
са до брих мо ма ка мо же учи ни ти нео прав да на кр ше ња из ве сни јим, ту вре ба кли зав 
те рен. Кант је упо зо рио упра во на ову опа сност:

Овим на ста је [...] скло ност ка це пи дла че њу с тим стро гим за ко ни ма ду жно сти, до
во ђе ње у пи та ње њи хо ве ва ља но сти или ба рем чи сто ће и стро го сти, као и њи хо во 
пре тва ра ње, та мо где је мо гу ће, у не што ком па ти бил ни је с на шим же ља ма и скло но сти
ма. На тај на чин су та кви за ко ни ис ква ре ни у сво јим те ме љи ма и це ло до сто јан ство им 
је уни ште но. (Кант, За сни ва ње ме та фи зи ке мо ра ла)

Чо век по не кад пре кр ши сво ја обе ћа ња да та Де ча ку. На при мер, у јед ном тре нут ку 
се пре тва ра да је по де лио па кет ка ка оа на по ла, док је за пра во све дао Де ча ку, што је 
ра ни је обе ћао да не ће чи ни ти. Де чак га гр ди: „Ако пре кр шиш ма ла обе ћа ња пре кр ши-
ћеш и ве ли ка. То си ти ре као” (28). То је кан тов ска за бри ну тост над оним кли ским те ре-
ном. Кр ше ње обе ћа ња да би Де ча ку дао сав ка као мо же би ти оправ да но, али за бри-
ну тост на ста је због то га што би то мо гло да до ве де до не до пу сти вог кр ше ња обе ћа ња. 
Чо век пре по зна је ту опа сност, али по ку ша ва да уве ри Де ча ка: „Знам. Али не ћу [пре-
кршити ве ли ка обећања]“ (28).

Нај ва жни је Чо ве ко во обе ћа ње Де ча ку је сте да га ни ка да не ће на пу сти ти, чак ни у 
смр ти. Кад се Чо век на ђе на са мр ти, син га мо ли да уби је и ње га: „Са мо ме по ве ди са 
со бом. Мо лим те.“ Кад се све све де на кра ју отац ни је мо гао да ис пу ни зах тев де те та: 
„Не мо гу. Не мо гу си на да др жим мр твог у ру ка ма. Ми слио сам да мо гу, али не мо гу“ 
(190). Ме ђу тим, он про на ла зи дру ги на чин да одр жи обе ћа ње. Ка же си ну да ће мо ћи 
да раз го ва ра ју је дан с дру гим чак и на кон што он умре, све док син то ве жба: „Мо ра да 
из гле да као раз го вор ко ји си за ми шљао” (190). На кон што отац умре, Де чак обе ћа ва 
да ће раз го ва ра ти с њим сва ки дан и он то обе ћа ње ис пу ња ва: „[...] нај бо ље му је било 
да раз го ва ра са сво јим оцем и при чао је са њим и ни је за бо ра вио“ (195). Де ча ко во обе-
ћа ње да ће раз го ва ра ти с оцем сва ког да на и оче во обе ћа ње да га ни ка да не ће на пу-
сти ти, ме ђу соб но су по ве за ни. Одр жав ши сво је обе ћа ње, син омо гу ћа ва оцу да одр жи 
сво је. Сто га, иа ко Чо век не ис пу ња ва сва сво ја обе ћа ња, ис пу ња ва нај ва жни је.

Чо век се та ко ђе бо ри ка да тре ба да по мог не дру ги ма. Сум њи чав је и не по вер љив. 
Не ра до де ли оно ма ло хра не што има ју. Де чак, на су прот то ме, обич но по ку ша ва да 
до пре до дру гих љу ди и по мог не им. Да кле, по ме ну ти су срет са чо ве ком ко јег је уда-
рио гром илу стру је ди на ми ку ко ја се по на вља кроз ро ман. У том сми слу, чи ни се да 
Де чак че сто функ ци о ни ше као Чо ве ко ва са вест. Ка да Чо век по ма же дру ги ма, то је на 
на го вор си на. Чо век ве ру је у иде ал по ма га ња дру ги ма, али те шко га ис пу ња ва с обзи-
ром на окол но сти. У јед ном тре нут ку, Де чак се жа ли: „Али у при ча ма ми увек по ма же мо 
љу ди ма, а не по ма же мо им” (183).
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Је дан од озбиљ ни јих не у спе ха Чо ве ка у по ма га њу дру ги ма укљу чу је и ње гов не у-
спех да по мог не дру гом де те ту. Тај не у спех за уз врат на го ве шта ва озбиљ ни је обе ћа ње 
ко је ће би ти пре кр ше но. Ову епи зо ду тре ба де таљ но раз мо три ти.

Пре кр ше но обе ћа ње и Чо ве ко ва глав на ма на

Њих дво ји ца ула зе у град и ис тра жу ју под руч је. Чо век оста ви Де ча ка са мог на сте-
пе ни ца ма згра де. Док је он од су тан, Де чак ви ди дру гог де ча ка: „Јед но ли це је гле да ло 
у ње га. Де чак, от при ли ке ње го вих го ди на, умо тан у пре ве ли ки ву не ни ка пут са подвр-
ну тим ру ка ви ма” (60). Син отр чи пре ма де ча ку, али де ча ка ви ше не ма. По ви ци Де ча ка 
де ча ку да се вра ти на те ра ју Чо ве ка да се тр че ћи вра ти: „Шта ра диш? про сик тао је” (60).

У том тре нут ку се ја вља по зна та ди на ми ка. Де чак же ли да по мог не дру гом де ча ку, 
али Чо век се про ти ви. Он ин си сти ра да мо ра ју на пу сти ти град са да ка да су при ву кли 
па жњу на се бе. У по чет ку Чо век по ри че да је син за и ста ви део дру гог де ча ка. За тим 
ин си сти ра да су у бли зи ни од ра сле осо бе ко је се бри ну о дру гом де ча ку, са мо су се 
кри ле. По ку ша ва да ра ци о на ли зу је сво је по ступ ке. До бри мом ци по ма жу дру ги ма – 
си гур но не на пу шта ју бес по моћ ну де цу. Чо век же ли да бу де до бар мо мак, сто га не 
мо же да при зна да је на пу стио дру го де те.

На кон то га, њих дво ји ца кам пу ју крај ва тре, оста вив ши град (и дру гог де ча ка) иза 
се бе, ка да се ја вља из ван ре дан па сус: 

Пас ко јег се се ћа пра тио нас је два да на. По ку шао сам да га на ма мим да до ђе, али ни
је хтео. На пра вио сам ом чу од жи це да га ухва тим. У бу рен це ту су би ла три мет ка. Ни је 
би ло ви шка. Она је од ше та ла низ пут. Де чак је гле дао за њом и он да је по гле дао ме не и 
он да је по гле дао пса и по чео да пла че и да мо ли да по ште ди мо псу жи вот и ја сам обе ћао 
да не ћу по вре ди ти пса. Пас са ре шет ком од ре ба ра и ко жом пре ву че ном пре ко. Сле де ћег 
да на је не стао. То је пас ко јег пам ти. Не пам ти ни ка кве ма ле де ча ке. (62)

У овом од лом ку Чо век ну ди про ши ре ну ра ци о на ли за ци ју сво јих по сту па ка. По ку-
ша ва да убе ди чи та о ца, или мо жда се бе, да Де чак за пра во ни је ви део дру гог де ча ка 
у гра ду ко ји су упра во на пу сти ли. Ка да су пр ви пут ушли у тај град, у да љи ни су за чу ли 
ла веж пса. Са да Чо век то чак не ги ра; об ја шња ва да је Де чак збу њен, ми сле ћи на ра-
ни ју си ту а ци ју ка да је сте на шао пса. Не ги ра при су ство пса или дру гог де те та у гра ду 
ко ји су упра во на пу сти ли.

Из го ва ра ју ћи ову лаж, Чо век от кри ва прет ход но пре кр ше но обе ћа ње. Он опи су је 
епи зо ду ка да му је же на још би ла жи ва и док су још увек има ли три мет ка у пи што љу. 
Ка да за поч не глав ни на ра тив ни ток ро ма на, у пи што љу су два мет ка. Ов де се по ста вља 
пи та ње: шта се до го ди ло са тре ћим мет ком? Овај флеш бек су ге ри ше од го вор. У ње му, 
тро је пут ни ка пра ти пас. Чо век очи глед но же ли да га ухва ти и уби је као хра ну. Же на 
се уда љи пу тем, јер не же ли да гле да Чо ве ка ка ко уби ја пса. Де чак схва та шта се де ша ва 
и мо ли Чо ве ка да га не уби је. Сле де ћег да на пса ви ше не ма. Шта се де си ло? Од го вор 
је, прет по ста вљам, да је Чо век тре ћим мет ком убио пса. На тај на чин кр ши обе ћа ње 
да то Де ча ку да не ће по вре ди ти пса.

Ево ар гу мен та за ово ту ма че ње. У све ту ро ма на Пут по сто је три глав не на ме не за 
ме так: са мо у би ство, са мо од бра на и уби ја ње ра ди хра не. Зна мо да тре ћи ме так ни је 
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ко ри шћен за са мо у би ство. Же на га из вр ша ва ко ри сте ћи „ко ма дић оп си ди ја на“. По-
сто је до ка зи да тре ћи ме так ни је ко ри шћен ни за са мо од бра ну. На кон што Чо век 
упо тре би дру ги ме так да уби је ка ни ба ла ко ји но жем пре ти Де ча ку, он му ка же: „Хтео 
си да знаш ка ко из гле да ју ло ши мом ци. Са да знаш. Мо жда се до го ди опет” (56). Овим 
се су ге ри ше да су срет с ка ни ба лом пред ста вља пр ву упо тре бу мет ка за са мо од бра ну. 
Ко нач но, ка да Чо век и Де чак у по чет ку уђу у град и чу ју ка ко пас ла је у да љи ни, Де чак 
од мах пи та: „Не ће мо га уби ти, зар не, та та?“ (59). Ти ме се на го ве шта ва да се Де чак се ћа 
ра ни је при ли ке ка да је пас уби јен и по је ден – упр кос Чо ве ко вом обе ћа њу да не ће 
по вре ди ти пса.

Као што сам ра ни је на по ме нуо, део Чо ве ко ве бор бе да бу де до бар мо мак по ти че од 
про бле ма са кли за вим те ре ном: по не кад је мо рал но до зво ље но кр ши ти ко декс до брих 
мо ма ка, али по пу шта ње мо же до ве сти до не до пу сти вих кр ше ња ко дек са. Дру ги збуњу-
ју ћи фак тор у Чо ве ко вој бор би да бу де до бар мо мак су ге ри ше не што што Де ча ку ка же 
на кон што оста ви ло по ва да умре: „Ја сам упла шен. [...] Раз у меш? Ја сам упла шен“ (177). 
Чак и кад зна те шта је ис прав но учи ни ти, че сто је те шко на те ра ти се да то учи ни те. 
Чо век зна ко декс до брих мо ма ка. По ку ша ва да га се при др жа ва, али не успе ва увек.

Да ли то зна чи да тај чо век ипак ни је до бар мо мак? Твр дим да раз ми шља ње о овом 
пи та њу ука зу је на то да је иде ја да се љу ди де ле на до бре мом ке, ко ји увек ра де оно 
што мо рал зах те ва, и на ло ше мом ке, ко ји ни ка да не ра де оно што мо рал зах те ва, 
пре ви ше по јед но ста вље на. Ствар ност је сло же ни ја од то га. Ме ђу тим, по сто ји ва жна 
раз ли ка из ме ђу оних ко ји ма је ста ло да се по на ша ју ва ља но и оних ко ји то не чи не. 
Чо век је до бар мо мак у то ме што му је ста ло да ура ди пра ву ствар. По што смо љу ди, 
по све ће ност мо рал ним прин ци пи ма не зна чи да ће мо их увек и ис пу ни ти. Ме ђу они-
ма ко ји има ју та кву по све ће ност, не ки ће има ти ве ћи успех од дру гих у ис пу ња ва њу 
прин ци па. Чо век ве ру је у мо рал, он Де ча ку ка зу је „при че о хра бро сти и прав ди“ (32). 
При по ве да му и оне у ко ји ма њих дво ји ца по ма жу дру ги ма. Де чак се жа ли да те „при-
че ни су исти ни те“ (40), али чи ње ни ца да Чо век при ча та кве при че ипак је зна чај на. 
При че ко је при ча мо од ра жа ва ју на ше иде а ле. Ло ши мом ци не при ча ју ова кве при че 
и не жа ле за гу бит ком ле по те и до бро те. Ло ши мом ци ни су љу ди ко ји те же да бу ду 
мо рал ни али не успе ва ју. То су љу ди ко ји су пре ста ли уоп ште да бри ну о мо ра лу. Њима 
је ста ло са мо до пре жи вља ва ња и учи ни ће све да то по стиг ну. Жи ве без ус те за ња, 
уоп ште без прин ци па: „Нај зад мој брат. Кал ку ла ци је гми зав ца у тим хлад ним и ко лу-
та ју ћим очи ма. Си ви, тру ли зу би. Ле пљи ви од људ ског ме са” (55). Со крат је твр дио да 
је оно што је ва жно „не [само] жи вот већ до бар [тј. исправан] жи вот”. До бри мом ци 
при хва та ју ово со кра тов ско гле ди ште и тру де се да жи ве у скла ду с њим. Не га тив ци 
бри ну са мо о жи во ту, али не и о то ме ка ко га жи ве. У све ту ро ма на Пут то зна чи да ће 
чак по је сти соп стве ну де цу ка ко би пре жи ве ли.

У јед ној од уз не ми ру ју ћих епи зо да у књи зи, Чо век и Де чак на и ла зе на обез гла вље ну 
бе бу ко ја се пе че на ра жњу. Ка да на и ђу на то, бли зу су то га да оста ну без хра не. Ко ли-
ко год би ло за стра шу ју ће раз ми шља ти на тај на чин, чи ње ни ца је да одој че пред ста вља 
хра ну. Дру ги су га уби ли и ис пе кли; њих дво ји ца га не ће ожи ве ти ти ме што га не ће 
по је сти. Али ни кад се не по ста вља пи та ње да ли ће по је сти бе бу. Они су до бри мом ци, 
а до бри мом ци не је ду љу де – „без об зи ра на све” (82).
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Чо век се бо ри да учи ни оно што зна да је ис прав но. Као и мно ги од нас, и он је до-
бар мо мак са ма на ма. Не ис пу ња ва сва обе ћа ња, али ис пу ња ва нај ва жни је обе ћа ње. 
Не ће је сти љу де, без об зи ра на све. Ни кад се не пре да је. Ипак, он има ва жну ма ну. 
Чо ве ка су оште ти ла ње го ва ужа сна ис ку ства. Из гу био је спо соб ност да ве ру је дру ги ма 
и оства ри ве зу с њи ма. На по чет ку ро ма на нам је ре че но да Чо век и Де чак „је дан дру-
гом пред ста вља ју чи тав свет” (9). Чо век ви ше не ма спо соб ност да свој свет про ши ри 
ван Де ча ка. Де чак пак има ту спо соб ност. Та раз ли ка из ме ђу њих дво ји це об ја шња ва 
су коб ко ји се по на вља око по мо ћи дру ги ма. Де чак је при род но склон да по сег не, да 
по ку ша да оства ри од нос са дру гим љу ди ма, док је Чо ве ков пр ви ин стинкт не по ве-
ре ње и из бе га ва ње. Чо век на са мр ти да је Де ча ку сле де ћа упут ства: „Мо раш да на ђеш 
до бре мом ке, али не смеш да ри зи ку јеш. Не ма ри зи ко ва ња. Јел чу јеш?” (189). Не мо гу ће 
је сле ди ти ова упут ства. Не ма на чи на на ко ји би се по ве зао са дру гим до брим мом ци-
ма без не ког об ли ка ри зи ко ва ња. Ка да Де чак срет не ве те ра на на кон смр ти оца, он га 
пи та ка ко да зна да је он је дан од до брих мо ма ка. Чо век од го во ра: „Ни ка ко. Мо ра ћеш 
да ри зи ку јеш” (193). Де чак ри зи ку је, оглу шив ши се о оче ва упут ства, што ре зул ти ра 
ти ме да је у мо гућ но сти да се по ве же са дру гом по ро ди цом.

Мањ ка вост Чо ве ко вих упут ста ва про из ла зи из ње го ве не спо соб но сти да ве ру је 
дру ги ма. Ова ма на има ва жну им пли ка ци ју по Де ча ка – он ни је у мо гућ но сти да се 
по ве же са дру гим до брим мом ци ма док му је отац жив. По сто је на го ве шта ји да је ве-
те ран (а мо жда и ње го ва по ро ди ца) већ ду го пра тио Чо ве ка и Де ча ка, али ни су би ли 
спрем ни да при ђу док је Чо век био жив. На при мер, се ти те се пр вог ве те ра но вог пи-
та ња упу ће ног де те ту: „Где је чо век са ко јим си био?“ (192). Да је ве те ран при шао док 
је Чо век још био жив, овај би учи нио све у сво јој мо ћи да из бег не ин тер ак ци ју са ве-
те ра ном. Чо век зна да су за де ча ка ства ри без на де жне ако се не мо же по ве за ти са 
дру гим до брим мом ци ма, али то се не мо же до го ди ти док Чо век не умре. Нај ва жни ја 
функ ци ја ро ди те ља је сте да сво јој де ци омо гу ће са мо стал ни на пре дак. По што је Чо век 
оште ћен, он ни је у мо гућ но сти да у пот пу но сти ис пу ни ову функ ци ју. У ро ди тељ ству 
мо же за и ста ус пе ти је ди но уми ра њем.

Чо век пре по зна је ту раз ли ку из ме ђу се бе и Де ча ка. Сло мљен је и он то зна. Не 
бри не са мо о пре жи вља ва њу си на већ и о оп стан ку до бро те у ње му: „Али ка да се са-
гнуо да по гле да де ча ко во ли це ис под ка пу ља че од ће бе та по бо јао се да је не ста ло 
не што што ви ше ни је мо гло да се вра ти” (94). Ка да ка же Де ча ку да је он тај ко ји но си 
ва тру, да је он „нај бо љи мо мак“, чо век ука зу је на то да Де чак има кључ ну спо соб ност 
ко ју је он из гу био. Са мо до бар мо мак ко ји има спо соб ност да ус по ста ви ве зе са дру гим 
љу ди ма, да уђе или по мог не у ства ра њу за јед ни це, за и ста но си ва тру. Де чак има ту 
спо соб ност. Због то га је Де чак онај ко ји за и ста но си ва тру – и увек ју је но сио. Чо век 
но си ва тру са мо у се кун дар ном сми слу: он но си Де ча ка.

Сми слен жи вот

У по след њем раз го во ру са Чо ве ком, же на му ка же: „Да не ма те бе, узе ла бих и ње-
га са со бом. Знаш да бих. То је ис прав на ствар” (42). Тим ре чи ма она из ја вљу је не са мо 
да не ма ни шта ло ше у са мо у би ству већ да би Чо век и она тре ба ло да уби ју и Де ча ка. 
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Те мељ ње ног ста ва је сте да ће се њих тро је у сва ком слу ча ју уско ро су о чи ти са стра-
вич ном смр ћу:

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. Пре би да че каш да се 
то до го ди. Али ја не мо гу. Не мо гу. (42)

Овом стра вич ном суд би ном, не из бе жном и бли ском, же на из ја вљу је да се она је-
ди но на да „веч ном ни шта ви лу и нада[м] му се свим ср цем” (43).

Иа ко чо век при зна је да је „би ла у пра ву“ (43), ње го ви по ступ ци до ка зу ју да је по-
гре ши ла. Ужа сна суд би на ко ју је сма тра ла не из бе жном и бли ском ни је би ла та ква. На 
кра ју ро ма на, Чо век уми ре, али ни је по је ден, а Де чак је од ве ден у но ву по ро ди цу. Ипак, 
же нин став по во дом са мо у би ства отва ра ва жно пи та ње. Из гле да да же на не бри не ни 
о че му и сма тра жи вот бе сми сле ним. Ов де се по ста вља сле де ће пи та ње: шта жи вот 
чи ни сми сле ним? Шта је то што људ ском жи во ту да је вред ност? Ви де ће мо да Пут на 
то од го ва ра им пли ци ра ју ћи да, са или без Бо га, људ ски жи вот мо же има ти сми сла, чак 
и у та ко очај ним окол но сти ма ка кве су при ка за не у ро ма ну.

Ба ук бе сми сле ног по сто ја ња про го ни Пут. Већ смо се до та кли Чо ве ко вих очај нич-
ких на по ра да убе ди се бе да ње го ва бор ба има свр ху. Ка же же ни да су пре жи ве ли, 
она од го ва ра да су они „хо да ју ћи мр тва ци у хо рор фил му“ (41). По ку ша ва да је убе ди 
да мо ра ју да за у зму став, она ка же да не ма ста ва ко ји тре ба за у зе ти. Је дан по себ но 
сна жан тре ну так у ро ма ну ја вља се ра но у ре ла тив но срећ ној сце ни, ка да Чо век и 
Де чак кам пу ју у бли зи ни во до па да. Чо век по ку ша ва да на у чи си на да пли ва: „Др жао 
га је да мо же да плу та, а де чак је дах тао и се као во ду. До бро ти иде, ре че чо век. До бро 
ти иде” (31). У овој сли ци по сто ји осе ћај без на ђа, иза зван чи ње ни цом да је под у ча ва ње 
де те та пли ва њу ак тив ност ко јом се гле да у бу дућ ност. У јед ном тре нут ку Де чак са ња 
играч ку пин гви на. Био је то пин гвин на на ви ја ње. У сну пин гвин на ста вља да се кре ће 
иа ко „кључ за на ви ја ње ни је се окре тао” (29). Пин гвин са мо на ста вља да иде да ље, 
нео бја шњи во, бе сми сле но. Ова сли ка са вр ше но бе ле жи стра шну мо гућ ност да су они 
ко ји су „пре жи ве ли“ ка та стро фу за ро бље ни у бе сми сле ном по сто ја њу, да је „сва ки 
дан лаж“. Ко ји је сми сао све га то га?

Пут су ге ри ше јед но ста ван, али сна жан од го вор на ово пи та ње. Да би смо схва ти ли 
од го вор, мо ра мо да раз мо три мо по врат ну ре ак ци ју ко ја се ја вља ра но у ро ма ну. Флеш-
бек при ка зу је је дан дан из Чо ве ко вог де тињ ства. Ујак и он це лог да на пло ве је зе ром 
ка ко би из ва ди ли ко мад др ве та за огрев. Не раз го ва ра ју је дан с дру гим. Чо век опи су-
је тај дан као „са вр шен дан [...] де тињ ства“. Али шта је ту сјај но?

Од го вор је да, упр кос (или мо жда де ли мич но за хва љу ју ћи) од су ству вер бал не ко-
му ни ка ци је из ме ђу њих, Чо век и ње гов ујак про во де дан де ле ћи ду бо ку по ве за ност. 
Они ску па ра де на за јед нич ком за дат ку. Ујак де ли сво је зна ње са Чо ве ком, а Чо век учи 
од уја ка. Упра во то чи ни тај дан са вр ше ним, а то је оно што људ ским жи во ти ма – ка ко 
у све ту Пу та, та ко и у на шем све ту – пру жа зна че ње: по ве за ност са дру гим љу ди ма. 
Јед ном реч ју, по ен та све га је љу бав.

Упр кос мно гим ужа си ма с ко ји ма су се Чо век и Де чак су о чи ли, они та ко ђе де ле 
ду бо ку по ве за ност. Она њи хо вим жи во ти ма обез бе ђу је сми сао и да је вред ност, усред 
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свег тог стра да ња. Упра во по сто ја ње те по ве за но сти чи ни да љу бор бу вред ном тру да. 
Сва ки дан ни је лаж, сва ки дан је по бе да, дан у ко ме су ус пе ли да се из бо ре за још сми-
сла и вред но сти. „Сва ки дан пред о дре ђен са мим со бом. Сат. Не по сто ји ка сни је. Ово 
је ка сни је. Та ко да, шап нуо је усну лом де ча ку. Ја имам те бе” (40). Мно ги да ни ко је Чо век 
и Де чак про во де ску па по се ду ју у су шти ни струк ту ру по пут оног са вр ше ног да на из 
Чо ве ко вог де тињ ства. Да не про во де ра де ћи за јед но усред сре ђе ни на за јед нич ки циљ, 
Чо век де ли сво је зна ње, Де чак учи од Чо ве ка, та ко да њих дво ји ца про ду бљу ју сво ју 
ве зу. Сва ка ко ни је слу чај но што је „са вр шен дан” про ве ден у по тра зи за др ви ма за 
огрев – иден тич на по тра га ис пу ња ва ско ро сва ки дан Чо ве ка и Де ча ка ко ји про ве ду 
на пу ту.

Мо ти ви ко ји по чи ва ју ис под же ни ног са мо у би ства ни су то ли ко ди рект ни као што 
се ис пр ва чи не. Не ке опа ске су ге ри шу да она би ра са мо у би ство за то што је то ма ње 
од два мо гу ћа зла, где је дру го зло да бу де си ло ва на, уби је на и по је де на. Али по сто ји 
на го ве штај јед не дру га чи је вр сте мо ти ва ци је: она је из гу би ла по ве за ност са Чо ве ком 
и Де ча ком. Ка да јој Чо век ка же да је ни ка да не ће на пу сти ти, она од го ва ра да не ма ри 
за то и опи су је се бе као „без вер ну куч ку” (42). Го во ри сле де ће:

Ср це ми је би ло иш чу па но оне но ћи ка да се он ро дио та ко да не мој са да да од ме не 
тра жиш ту гу. Не ма је. Мо жда ћеш би ти до бар у ово ме. Сум њам, али ко зна. Јед на ствар 
ко ју мо гу да ти ка жем је сте да сам не ћеш пре жи ве ти. Знам, јер са ма ни кад не бих сти гла 
ово ли ко да ле ко. Са вет за оно га ко ји не ма ни ког је сте да се по ве же са не ким про ла зним 
ду хом. Ожи ви га и при во ли се би ре чи ма љу ба ви. (43)

Ови ре до ви су ге ри шу да же на ви ше не осе ћа ту гу. Та ко ђе, по сто ји и на зна ка да она 
ви ше не ве ру је у Чо ве ка, ка же да сум ња да ће се до бро бри ну ти о де те ту. Пре то га, 
ка же му: „Не мо жеш да нас за шти тиш” (42). Ка же и да је сти гла „ово ли ко да ле ко” (43) 
је ди но за то што је пре жи вља ва ла за дру ге љу де. Чи ње ни ца да ви ше не же ли да жи ви 
су ге ри ше да она ви ше не ма ри за те љу де. Ако је ова ин тер пре та ци ја ис прав на, он да 
се по ста вља пи та ње шта је иза зва ло по гор ша ва ње од но са из ме ђу же не и остат ка по-
ро ди це? Мо жда то по ти че де ли мич но од то га што је ви де ла Чо ве ка ка ко кр ши сво ја 
обе ћа ња, ре ци мо обе ћа ње Де ча ку да не ће уби ти пса. Још је дан траг се мо же на ћи у 
флеш бе ку ко јим се опи су је ро ђе ње Де ча ка. Ре че но нам је да то ком по ра ђа ња ње му 
ни шта не зна че же ни ни је ца ји. Мо жда је Чо ве ко ва фо ку си ра ност на бри гу о си ну до-
ве ла до то га да за по ста ви же ну. У том слу ча ју, по сто је очи глед не ин ди ка ци је да је она 
из гу би ла ве ру у ње га, као и ја сне на зна ке да је из гу би ла по ве за ност и са Чо ве ком и 
са Де ча ком. То об ја шња ва Чо ве ко во осе ћа ње кри ви це због ње не смр ти: „Ни је се бри-
нуо о њој и она је умр ла са ма не где у мра ку” (29). 

Од су ство по ве за но сти са дру ги ма пра ва је прет ња сми слу и вред но сти ма. Њи хов 
из вор је љу бав. Нај ве ћи страх Чо ве ка и Де ча ка ни је смрт већ пре уса мље ност. Упа-
дљи во је то што же на са ма од ла зи да из вр ши са мо у би ство. Ње на смрт не пре ки да 
ве зе са дру ги ма не го је осло ба ђа ег зи стен ци је у ко јој су све та кве ве зе већ пре ки ну те. 
Опет, оно што је тач но у све ту ро ма на Пут, тач но је и у на шем све ту: нај бо љи пред знак 
са мо у би ства је сте дру штве на изо ла ци ја.
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Не ки фи ло зо фи твр де да би не по сто ја ње Бо га обе сми сли ло све људ ске жи во те, 
без об зи ра на окол но сти све та. На при мер, са вре ме ни хри шћан ски фи ло зоф Ви ли јам 
Крејг пи ше:

Ако не ма Бо га, он да су чо век и уни вер зум осу ђе ни на про паст. По пут за тво ре ни ка 
осу ђе них на смрт, че ка мо сво је не из бе жно по гу бље ње. [...] До при но си на уч ни ка на прет ку 
људ ског зна ња, ис тра жи ва ња ле ка ра са ци љем убла жа ва ња бо ла и пат ње, на по ри ди
пло ма та да обез бе де мир у све ту, жр тве до брих љу ди за по бољ ша ње ста ња људ ске 
ра се – све се то не сво ди ни на шта. На кра ју они не успе ва ју да на пра ве ни трун ку раз ли
ке, ни нај ма ње. Жи вот сва ке осо бе је сто га без крај њег зна че ња. А бу ду ћи да су на ши жи
во ти на кра ју бе сми сле ни, и ак тив но сти ко ји ма их ис пу ња ва мо та ко ђе су бе сми сле не. 
Ду ги са ти про ве де ни на сту ди ја ма на уни вер зи те ту, на ши по сло ви или ин те ре со ва ња, 
на ша при ја тељ ства – све је то, на по слет ку, крај ње бе сми сле но. Ово је ужас мо дер ног 
чо ве ка: јер он се за вр ша ва ни у че му, он је ни шта.

Ви де ли смо да је не ја сно да ли је Бог при су тан у све ту ро ма на Пут. Пре ма Креј го-
вом уму све за ви си од ре ша ва ња овог про бле ма. Ако Бог ни је про го во рио, он да су 
бор бе Чо ве ка и Де ча ка бес циљ не, а њи хо ви жи во ти бе сми сле ни – а исто је и с на шим 
жи во ти ма и бор ба ма. Ово су моћ не ства ри. Ако је Крејг у пра ву, бо ље би нам би ло да 
Бог по сто ји. Али Креј го во обра зло же ње је по гре шно. У ње го вој тер ми но ло ги ји, да би 
не ка ак тив ност има ла крај њи сми сао или зна чај, та ак тив ност мо ра да ути че на то како 
се ства ри од ви ја ју на кра ју – на са мом кра ју. Без Бо га ни јед на људ ска ак тив ност не мо же 
ути ца ти на ко нач но ста ње уни вер зу ма, па та ко свим на шим ак тив но сти ма не до ста је 
оно што Крејг озна ча ва као „крај ње зна че ње“. Из ово га за кљу чу је да су све на ше ак тив-
но сти бе сми сле не. Али то на про сто ни је ло гич но. Кључ но ис кли зну ће ја вља се у сле-
де ћој ре че ни ци: „А бу ду ћи да су на ши жи во ти на кра ју бе сми сле ни, и ак тив но сти ко-
ји ма ис пу ња ва мо свој жи вот су бе сми сле не.“ Оно што Крејг ка же у тој ре че ни ци је сте 
да је сва ка ак тив ност ко ја не ути че на то ка ко ће се ства ри од ви ја ти на кра ју пот пу но 
бе сми сле на.

Креј го ва гре шка је у то ме што пре ви ђа чи ње ни цу да не ке ак тив но сти већ у се би 
но се вред ност и зна че ње. Њи хо во зна че ње ни је из ве де но са мо из крај њег ефек та ко ји 
оне про из во де. Пут нас упу ћу је на та кву ак тив ност: раз ме ну ду бо ке по ве за но сти са 
дру гим љу ди ма. Ра но у ро ма ну по ста је ја сно да су оче ви да ни од бро ја ни. Ипак, сва ки 
дан ко ји Чо век и Де чак про во де за јед но са др жи вред ност и зна че ње, без об зи ра на 
ко нач ни ис ход. Сва ки дан ко ји њих дво ји ца про ве ду је „сми слен за се бе“. Би ти при вре-
мен ни је исто што и би ти бе сми слен или без вре дан. Чак и ако Бог ни ка да ни је про го-
во рио, жи во ти Чо ве ка и Де ча ка ис пу ње ни су сми слом. И би ло Бо га или не, и на ши 
жи во ти мо гу би ти то исто, јер од су ство Бо га не чи ни љу бав лаж ју.

Крејг та ко ђе ка же: „Пре ма хри шћан ском по гле ду на свет, Бог по сто ји, а чо ве ков 
жи вот се не за вр ша ва у гро бу. Вас кр се њем те ла чо век мо же ужи ва ти у веч ном жи во-
ту и за јед ни штву са Бо гом.” Хри шћан ство на ме ће са вр ше ног Оца за сва ког од нас, оно-
га ко ји сва ког од нас са вр ше но раз у ме и чи ја је љу бав пре ма на ма без у слов на и веч на. 
Ве ли ко до бро хри шћан ског уни вер зу ма – је ди на ак тив ност ко ја, пре ма Креј гу, у се би 
но си сво је зна че ње и вред ност, је сте ди рект но сје ди ње ње и за јед ни штво са Бо гом. 
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Тре ба ло би да је очи глед но да је ово ве ли ко до бро иде а ли зо ва на вер зи ја људ ског 
за јед ни штва. Про блем људ ског за јед ни штва је у то ме што под ра зу ме ва гре шне, смрт не 
љу де. Хри шћан ство обе ћа ва ве зу са дру гим би ћем ко је је са вр ше но и по свом ква ли-
те ту и по тра ја њу. Ако је Бог ства ран, вер ни ци на кра ју не ће би ти уса мље ни. Они ће 
оства ри ти ко нач ну ве зу са дру гим би ћем на кон смр ти. Да кле, хри шћан ски уни вер зум 
пру жа не ку вр сту га ран ци је ко ја не до ста је без бо жном уни вер зу му. Без об зи ра на 
окол но сти овог жи во та, сми сле но по сто ја ње је увек мо гу ће.

У без бо жном уни вер зу му не ма та кве га ран ци је. За јед ни ца с љу ди ма је не по у зда на 
ствар у би ло ком све ту. С дру ге стра не, то има сво јих пред но сти. Иа ко ство ре ња од 
кр ви и ме са не тра ју веч но, ми зна мо да су ствар на и мо же мо да по сег не мо за њи ма 
и до дир не мо их. На кра ју ро ма на Пут ка жу нам да ка да о Де ча ку поч не да се бри не 
ње го ва но ва по ро ди ца, он по ку ша ва „да раз го ва ра са Бо гом, али нај бо ље му је би ло 
да раз го ва ра са сво јим оцем и при чао је са њим и ни је за бо ра вио” (195). Чи ни се да је 
Де чак нај ви ше уте хе из ву као из при вре ме ног, мањ ка вог, али очи глед но ре ал ног одно-
са ко ји је имао са сво јим зе маљ ским оцем.

Ре као сам ра ни је да је ствар на прет ња сми слу не по сто ја ње ве зе са дру ги ма. Ово 
је тач но без об зи ра на то да ли је Бог ства ран или не. Па као је че сто за ми шљен као 
пла ме но ме сто, ме сто ве ли ких пат њи, ис пу ње но „пла чем и шкр гу том зу ба“ (Ма теј, 13: 
42). Али оно што па као за и ста чи ни па кле ним је сте изо ла ци ја – изо ла ци ја од Бо га. У 
Обич ном хри шћан ству К. С. Лу ис пи ше: „Од го вор сви ма ко ји се про ти ве док три ни па-
кла, сам по се би је пи та ње: ’Шта тра жи те од Бо га да ура ди?’ [...] Да их оста ви на ми ру? 
Авај, бо јим се да је то оно што Он и ра ди.” Веч на, не из бе жна уса мље ност: то је па као.

Мо рал на мо ти ва ци ја у уни вер зу му без бо га

Кра так оде љак при кра ју ро ма на иза зи ва сум њу у ве зи са чо ве ко вом бор бом: „Ми-
слиш да те оци гле да ју? Да ти де ле оце не у сво јим књи га ма? Због че га? Не ма ни ка кве 
књи ге и тво ји оци су мр тви и за ко па ни” (135). По след ње две ре че ни це од ба цу ју је ди ни 
раз лог ко ји Чо век мо же има ти да се бо ри да бу де до бар мо мак, но си ва тру, бри не се 
о свом си ну и шти ти га. Раз лог ко ји смо од ба ци ли је сте тај да Чо ве ку су де ње го ви пре ци 
да ли успе ва да по шту је њи хо ве стан дар де ис прав ног и по гре шног. Чо век има оби чај 
да гле да у не бо иа ко зна да та мо не ма шта да се ви ди. Пре ка та стро фе, гле да ју ћи у 
не бо мо гли смо до би ти ин фор ма ци је о до бу да на, о то ме у ко јем се прав цу кре ће мо, 
о вре мен ским при ли ка ма, и та ко да ље. Али на кон ка та стро фе, гле да ти у не бо је бе сми-
сле но, на ви ка ко ја ви ше не ма сми сла. На ве де ни од ло мак иза зи ва сум њу да је на ви ка 
угле да ња на мо рал не прин ци пе под јед на ко бе сми сле на.

Ова за бри ну тост је по ве за на с јед ним од нај ста ри јих пи та ња у фи ло зо фи ји мо ра ла: 
за што би ти мо ра лан? Ко ји је раз лог због ко јег би смо се тру ди ли да бу де мо до бри мом ци? 
Не ки ве ру ју да би ти мо ра лан има сми сла је ди но уко ли ко по сто ји Бог. Ви ли јам Крејг, на 
при мер, твр ди да „уко ли ко се жи вот за вр ша ва у гро бу, он да не ма ни ка кве раз ли ке да 
ли смо га про жи ве ли као Ста љин или као све тац [...]. Мо же те јед но став но жи ве ти како 
год хо ће те.”
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Крејг прет по ста вља да сви раз ло зи по ти чу из на шег лич ног ин те ре са. Он прет по-
ста вља да има мо за што да се бри не мо за мо рал ност са мо ако у то ме има не че га за нас. 
Али дру га мо гућ ност је сте да по сто је мо рал ни раз ло зи. Раз ми сли те о пр вом прин ципу 
до брих мо ма ка у ро ма ну Пут: Не је ди љу де. Са вр ше но до бар раз лог за устру ча ва ње од 
уби ја ња и је де ња љу ди је сте то што та кав чин оста вља ужа сне ис ку стве не по сле ди це 
на сво је жр тве. Исте ства ри ко је на пр вом ме сту не ко де ло чи не до брим или ло шим 
та ко ђе фор ми ра ју раз лог за из вр ше ње (или устру ча ва ње од из вр ша ва ња) тих де ла.

Па ипак, уко ли ко су ти лич ни ин те ре си по жељ ни као раз ло зи због ко јих се тре ба 
бри ну ти о мо рал но сти у уни вер зу му без Бо га, та квих раз ло га има. У ро ма ну Пут, на-
кон сва ког слу ча ја у ко јем Чо век за стра ни са пу та до брих мо ма ка, Де чак пре ста не да 
раз го ва ра с њим.

Ово је на ро чи то очи глед но у си ту а ци ја ма ка да ома не у по ма га њу дру ги ма. Сва ки 
Чо ве ков мо рал ни пре ступ осла бљу је, бар при вре ме но, ве зу из ме ђу њих дво ји це. Бу-
ду ћи да упра во та ве за одр жа ва Чо ве ка, да ју ћи сми сао ње го вом жи во ту, он има не по-
сре дан, се би чан раз лог да се по тру ди да бу де до бар мо мак. Би ти до бар мо мак при-
бли жа ва га си ну. Не у спех у то ме да бу де до бар мо мак, одва ја га од си на (и, ако је Де чак 
реч Бож ја, мо рал ни пре сту пи одва ја ју Чо ве ка од Бо га). У јед ној ана ли зи ро ма на Пут 
на во ди се да нам ро ман пру жа „ис ку пље ње у об ли ку љу ба ви из ме ђу ро ди те ља и де-
те та – њи хо ву же љу да бу ду до бри, ма да то не слу жи ни че му“. Али же ља Чо ве ка и 
Де ча ка да бу ду до бри има сво ју свр ху: са мо они ко ји те же да бу ду мо рал ни, спо соб ни 
су за љу бав ка кву њих дво ји ца де ле. Же ља да бу де мо до бри чи ни ис ку пље ње мо гу ћим.

Уоп ште но го во ре ћи, раз лог због ко јег би смо из лич них ин те ре са во ди ли ра чу на о 
мо ра лу у уни вер зу му без Бо га је сте то што нам мо рал омо гу ћа ва да има мо сми сле не 
од но се са дру гим љу ди ма, док нас мо рал ни пре сту пи изо лу ју јед не од дру гих. Екс-
трем ни не мо рал мо же до не ти зна чај ну ма те ри јал ну ко ри сти. Ме ђу тим, це на та квог 
не мо ра ла – чак и ка да је нео т кри ве на – пред ста вља изо ла ци ју. За ни мљи во је да Крејг 
спо ми ње баш Ста љи на: „Уко ли ко се жи вот за вр ша ва у гро бу, он да не ма ни ка кве разли-
ке да ли смо га про жи ве ли као Ста љин или као све тац.” Раз мо три те слу чај Ста љи но вог 
жи во та, пред ње гов крај:

Ње го ва огор че ност, па ра но ја и страх чи не да је те шко за ми сли ти би ло ко га дру гог 
ка ко же ли да бу де Ста љин. Хру шчов, ко ји га је опи сао као „бо ле сног, сум њи ча вог“, за пи сао 
је: „Мо гао је да са мо по гле да чо ве ка и ка же: ’За што вам по глед да нас то ли ко лу та?’, или: 
‘За што се да нас то ли ко окре ће те и из бе га ва те да ме по гле да те пра во у очи?’“ [...] Хру шчов 
је при ме тио ко ли ко је био стра шно уса мљен и ко ли ко му је тре ба ло да има око се бе љу
де све вре ме: „Кад би се ују тро про бу дио, од мах би по слао по нас, би ло да нас по зо ве да 
гле да мо филм, би ло да за поч не раз го вор о не че му што је мо гло би ти ре ше но за два ми
ну та, али он би га раз ву као та ко да што ду же оста не мо са њим.’“

Љу до жде ри из ро ма на Пут мо гу пре жи ве ти, али ће за то пла ти ти ви со ку це ну. Окре-
ћу ћи ле ђа мо ра лу, за у век су пре се кли све пра ве ве зе с љу ди ма. На кон што Чо век уби је 
ка ни ба ла ко ји је но жем пре тио да ће за кла ти Де ча ка, ње го ви са пут ни ци га ску ва ју и 
по је ду. Љу ди од ко јих су са чи ње ни ови ка ни ба ли стич ки чо по ри ни су са ми у фи зич ком 
сми слу, али су са ми у мно го ду бљем сми слу. Ра ни је сам по ме нуо да је Кант су ге ри сао 
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да је те мељ мо ра ла спо зна ја да се лич но сти раз ли ку ју од пу ких ства ри по то ме што 
оне пр ве има ју уну тра шњу вред ност и до сто јан ство ко је тре ба по што ва ти у сва ком 
тре нут ку. Пут нас учи це ни за не ма ри ва ња ове раз ли ке: тре ти ра ју ћи дру ге љу де као 
обич не ства ри, Чо век ри зи ку је да и сам по ста не обич на ствар, пред мет по пут играч ке 
пин гви на из Де ча ко вог сна, ствар ко ја на ста вља да иде да ље, али без ва ља ног раз ло га.

Ако је Бог про го во рио, он да окре ну ти ле ђа мо ра лу ри зи ку је оту ђе ње од Бо га. До-
бар раз лог за мо рал ност је сте при бли жа ва ње Бо гу. У уни вер зу му без Бо га окре та ње 
ле ђа мо ра лу пред ста вља ри зик да се оту ђи те од остат ка чо ве чан ства. Љу ди на ово ме 
све ту ко ји су по пут Ста љи на или Бер ни ја Ме до фа пред о дре ђе ни су за овај или онај 
па као, са мо је пи та ње да ли ће тај па као би ти при вре мен или ве чан. У сва ком слу ча ју, 
очи глед но је не тач но твр ди ти да ако Бог не по сто ји, он да не ма раз ли ке у на чи ну на 
ко ји жи ви мо.

Основ на дво знач ност Бож јег по сто ја ња оста је не раз ре ше на у ро ма ну Пут. Јед на 
од по у ка ро ма на је сте да од го вор на пи та ње да ли Бог по сто ји ни је то ли ко ва жан ко-
ли ко се че сто сма тра. Кон крет но, пи та ње је да ле ко ма ње ре ле вант но за мо рал ност и 
сми сао не го што мно ги ве ру ју. Ко декс до брих мо ма ка је ди рек тан, ла ко пре по зна тљив 
и уни вер за лан. Не при па да ис кљу чи во не кој од ре ђе ној вер ској тра ди ци ји. Без об зи ра 
да ли Бог по сто ји или не, нај вред ни ја ствар на овом све ту је сте љу бав, а до бар раз лог 
за бор бу за мо рал ност је тај што је то је ди ни на чин да се по стиг не истин ска љу бав. 
Це на не мо ра ла је, на кра ју кра је ва, уса мље ност.

Пре ма хри шћан ству, нај ва жни ја за по вест од свих је сте да во ли те Бо га свим ср цем. 
Ни Чо век ни де чак не ис пу ња ва ју ову за по вест. Ро ман Пут по чи ње са Чо ве ком ко ји 
се пи та да ли ће има ти при ли ку да шче па Бо га за врат и про ку не га. За вр ша ва се ти ме 
што Де чак од лу чи да раз го ва ра са Чо ве ком, а не са Бо гом. Пре ма ме ри ли ма хри шћан-
ског мо ра ла, ни Чо век ни Де чак не сто је на ро чи то до бро. Ис пра ван за кљу чак ко ји се 
мо же из ву ћи из ово га је сте да је хри шћан ски мо рал мањ кав.

У јед ном тре нут ку у ро ма ну Или ја су ге ри ше да Де чак мо жда ве ру је у Бо га. Чо век 
од го ва ра да не зна у шта Де чак ве ру је. Од го вор на Или ји но пи та ње гла си да Де чак 
ве ру је у ху ма ност. Бо ре ћи се да бу де до бар мо мак и ис пу ња ва ју ћи сво је ве ли ко обећа-
ње, Чо век успе ва да одр жи Де ча ко ву ве ру у чо ве чан ство. Ова ве ра омо гу ћа ва Де ча ку 
да ве ру је ве те ра ну, због че га за уз врат мо же по сти ћи спа се ње – ово зе маљ ско спа се ње, 
у ви ду сми сле не по ве за но сти са дру гим људ ским би ћи ма.

(С ен гле ског пре вео Да ни ло Лу чић)


