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МОНТАЖА

Те ренс Мек сви ни

„СВА КА НОЋ СВЕ МРАЧ НИ ЈА – ТАМ НИ ЈА  
ОД ТА МЕ“: ЕКО ЛО ШКА И ДУ ХОВ НА  

АПО КА ЛИП СА ПУ ТА (2009)1

Сва ки дан је си вљи од прет ход ног. Сва ка ноћ све мрач ни ја 
– там ни ја од та ме. Из не де ље у не де љу свет по ста је све 
хлад ни ји, док пла не та по ла ко уми ре. Ни јед на жи во ти ња 
ни је пре жи ве ла. Усе ви су одав но не ста ли.

Му шка рац, Пут (2009)

Адап та ци ја ро ма на Кор ма ка Ма кар ти ја Пут (The Road, 2006) ко ју је ура дио Џон 
Хил ко ут је дан је у ни зу еко а по ка лип тич них фил мо ва на ста лих у Хо ли ву ду то ком по-
след ње де це ни је. Ту се при дру жу је фил мо ви ма као што су Дан по сле су тра (The Day 
Af ter To mor row, 2004), По том ци (Chil dren of Men, 2006) и Ава тар (2009). Мо гло би се ре ћи 
да су ови фил мо ви под јед на ко по ве за ни са тур бу лент ном ге о по ли тич ком кли мом 
пр ве де це ни је но вог ми ле ни ју ма као што су Ин ва зи ја тре ћих би ћа (In va sion of the Body 
Snatchers, 1956) и Ноћ жи вих мр тва ца (Night of the Li ving Dead, 1967) би ли по ве за ни са 
хлад но ра тов ским иде о ло ги ја ма пе де се тих и ше зде се тих го ди на про шлог сто ле ћа. Овај 
текст раз ма тра про ли фе ра ци ју на уч но фан та стич них фил мо ва са та ко из ра же ним еко-
ло шким фо ку сом као од ра зом пре о вла ђу ју ћих стра хо ва у по гле ду еви дент ног по гор-
ша ва ња еко ло шког ста ња пла не те, уз не ми ре но сти пред ра пид ним опа да њем до ступ них 
ре сур са и стра ха да је дру штво до сти гло оно што мно ги сма тра ју не ком вр стом еко ло-
шке и мо рал не тач ке без по врат ка. Џа ред Дај монд, ау тор књи ге Слом: ка ко се дру штва 
од лу чу ју за про паст или успех (Col lap se: How So ci e ti es Cho o se to Fail or Suc ceed, 2005), 
на пи сао је:

Мно ги љу ди стра ху ју да је еко цид са да ба цио у сен ку ну кле ар ни рат и но ве бо ле сти као 
прет њу гло бал ној ци ви ли за ци ји. Еко ло шки про бле ми с ко ји ма се да нас су о ча ва мо укљу чу ју 
истих оних осам про бле ма ко ји су под ри ва ли дру штва у про шло сти, плус че ти ри но ва: 
кли мат ске про ме не иза зва не људ ским фак то ром, на го ми ла ва ње ток сич них хе ми ка ли ја 
у жи вот ној сре ди ни, не ста ши це енер ги је и пот пу но ко ри шће ње фо то син тет ског ка па
ци те та Зе мље. Ве ћи на од ових два на ест прет њи ће, ка ко се твр ди, по ста ти гло бал но 
кри тич на у на ред них не ко ли ко де це ни ја: или ће мо ре ши ти те про бле ме до та да или ће 
про бле ми пот ко па ти не са мо Со ма ли ју већ и дру штва Пр вог све та. (Di a mond, 7)2

1 Же лео бих да по све тим овај чла нак свом оцу Ке ви ну и сво јим во ље ним си но ви ма Ха ри со ну и Ва ја ту.
2 Оста лих осам ка те го ри ја ко је Дај монд на во ди је су кр че ње шу ма и уни шта ва ње ста ни шта, про-
бле ми са зе мљом, упра вља ње во дом, пре ко мер ни лов, пре ко мер ни ри бо лов, ефек ти уве де них 
вр ста на ау тох то не вр сте, раст људ ске по пу ла ци је и по ве ћан ути цај на љу де по гла ви ста нов ни ка.
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Ма кар ти јев и Хил ко у тов на ра тив у Пу ту ба ви се мно гим од ових на ро чи то ово вре-
ме них пи та ња на број не на чи не: при ка зу ју ћи не са мо про бле ме кли мат ских про ме на 
и не до ста та ка ре сур са већ и ис ко ре њи ва ња чи та вих вр ста и, на кон цу, мо гу ће ис тре-
бље ње са ме људ ске ра се. Ро ман на ко јем је ба зи ран филм по стао је фе но мен у из дава-
штву ка да је об ја вљен 2006. го ди не, кри тич ки и ко мер ци јал ни бе хе мот, што је кул ми-
ни ра ло ти ме да је ње гов ау тор Кор мак Ма кар ти за ње га до био Пу ли це ро ву на гра ду 
за про зу. Убр зо на кон об ја вљи ва ња ро ма на, Ник Век слер, ко ји је про ду ци рао фил мо-
ве Драг стор ка у бој (Drug sto re Cow boy, 1989), Ре кви јем за сан (Re qu i em for a Dre am, 2000) 
и 25. сат (The 25th Ho ur, 2002), обез бе дио је пра ва за филм. Век слер је раз у мео да ће 
су мор на (реч ко ју, као по уго вор ној оба ве зи, са др жи го то во сва ка кри ти ка и ро ма на и 
фил ма) и не кон вен ци о нал на при ро да ма те ри ја ла учи ни ти успе шну адап та ци ју те шком:

Би ло је дру гих ко ји су из но си ли по ну де, али оне ни су би ле ве ли ке, јер су се очи глед но 
пла ши ли ма те ри ја ла. То су вр ло мрач не ства ри. Књи га ми је на про сто ле гла. Ни сам имао 
пој ма да ће се та ко за хук та ти, да ће се о њој то ли ко раз го ва ра ти, да ће до би ти Пу ли
це ра, би ти пред ста вље на код Опре. Од јед ном сам мо гао да уви дим да је љу ди ма вр ло 
дра го це на, да по сто ји од ре ђе но по ве ре ње јав но сти у ве зи с овом књи гом. И осе ћа ли смо 
не ве ро ва тан при ти сак да ис по ру чи мо филм за ко ји би смо има ли осе ћај да је вер но адап
ти ран. (цит. у Chi a rel la)

Век слер се обра тио Џо ну Хил ко у ту, ко ји је ре жи рао по вољ но оце ње ни филм Усло
ви пре да је (The Pro po si tion, 2005), по е тич ни и на сил ни ау стра лиј ски ру рал ни ве стерн 
на стао под сна жним ути ца јем спи са тељ ских опу са Џо зе фа Кон ра да и са мог Кор ма ка 
Ма кар ти ја. Са Ви гом Мор тен се ном у уло зи не и ме но ва ног Му шкар ца и Ко ди ја Смит-Мак-
фи ја као Де ча ка, сни ма ње фил ма от по че ло је у фе бру а ру 2008. са скром ним бу џе том 
од два де сет ми ли о на до ла ра.3 Сни ма ње је за вр ше но у ма ју 2008, а вре ме пре ми јер ног 
при ка зи ва ња од ре ђе но је за но вем бар исте го ди не. Ка да је тај да тум до шао и про шао, 
а од фил ма и да ље ни је би ло ни тра га ни гла са, зва нич ни из во ри са оп шти ли су да је 
раз лог за то би ла по тре ба да се фи на ли зу ју ди ги тал ни ефек ти и дру ги пост про дук ци о ни 
про це си. Ме ђу тим, мно ги су на га ђа ли да у ком па ни ји „Вајн стин“ ни су зна ли шта тач но 
да ра де с фил мом ко ји ће ка сни је мно ги кри ти ча ри опи са ти као „уз не ми ру ју ћи“ (Rod dick, 
33) и уче ста ло „ужа са ва ју ћи“ (Tra vers).4

У ма ју 2009, ак ци о но ори јен ти са ни треј лер бр зог тем па иза звао је да љу бо ја зан да 
је Ма кар ти јев тмур ни и еле гич ни Пут мо жда пре тво рен у по ста по ка лип тич ни ак ци о ни 
филм у ма ни ру По бе сне лог Мак са (Mad Max, 1979) или Ја сам ле ген да (I Am Le gend, 2007). 
Треј лер је та ко ђе при ка зи вао тај фу не, по пла ве и вул кан, иза зи ва ју ћи да ља на га ђа ња 

3 У по ре ђе њу са две ста ми ли о на до ла ра за 2012, две ста ми ли о на до ла ра за Тер ми на тор: Спа се ње 
(Te r mi na tor Sal va tion, 2009), па чак и осам де сет ми ли о на до ла ра за Књи гу ис ку пље ња (The Bo ok of Eli, 
2010). У ства ри, на ши ро ко се из ве шта ва ло да је Ден зел Во шинг тон пла ћен два де сет ми ли о на до-
ла ра за уло гу у по то њем фил му. На не дав ној про јек ци ји, бра ћа Хјуз, ре жи се ри Књи ге ис ку пље ња, 
до да ли су: „Нај ску пљи спе ци јал ни ефе кат ко ји ће те ви де ти на екра ну ко штао је два де сет ми ли о на 
до ла ра, а ње го во име је Ден зел Во шинг тон“ (Mas sawyrm).
4 Хил ко ут је ка сни је про ко мен та ри сао: „На жа лост, Вајн сти но ви су би ли пре те ра но уз бу ђе ни и 
ни су слу ша ли. Би ли су пре ам би ци о зни. Ди вим се ам би ци ји, ап со лут но“ (Nat han).
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ка ко о при ро ди фил ма та ко и то ме да ће узрок апо ка лип се, ко ји оста је ка те го рич ки не-
од ре ђен у ро ма ну, би ти екс пли цит но дра ма ти зо ван. Том Ки ја ре ла из ча со пи са Esqu i re 
био је при су тан при ли ком ода би ра треј ле ра:

Ка да је Боб Вајн стин пу штао те треј ле ре, сва ки је пре у зи мао уло гу пре но ше ња пред
ви ди вог лу ка при че са же тог у ње го ву есен ци ју. По се до ва ли су бр зи ну ко ју сâм филм – ко ји 
сам ви део пре не го што сам ви део треј ле ре – не по се ду је ни ти те жи да по се ду је ур гент
ност ко ја оста вља ути сак кон стру и са но сти. Му зи ка је адре на лин ска и на гла ше на, по
ста вље на та ко да ства ра ап сурд на оче ки ва ња ак ци је од фил ма ко ји ти хо иза зи ва бри
гу по во дом ре ла тив не крх ко сти не ви дљи вих пу те ља ка ко ји по сто је из ме ђу љу ди и оно га 
што им је нео п ход но.

Упр кос не ко ли ци ни по зи тив них кри ти ка на Ве не ци јан ском филм ском фе сти ва лу 
и, су де ћи по из ве шта ји ма, је да на е сто ми нут ним ова ци ја ма,5 за ма јац фил ма у САД био 
је за у ста вљен шо кант ном кри ти ком То да Ма кар ти ја из ча со пи са Va ri ety, ко ји га је опи-
сао као „ве о ма, ве о ма да ле ко од оног фил ма ко ји је тре ба ло да бу де“ и без „ика квог 
осе ћа ја за тем по или драм ску мо ду ла ци ју“ (T. McCarthy, 29). На по слет ку, би о скоп ска 
пре ми је ра фил ма 25. но вем бра 2009, чи та ву го ди ну да на на кон пр во бит но на ја вље ног 
да ту ма, би ла је ко мер ци јал ни про ма шај, а кри тич ки је на и шла на у нај ма њу ру ку по-
ме ша на ми шље ња. У тре нут ку нај ши ре ди стри бу ци је, филм је био при ка зи ван у са мо 
396 би о скоп ских са ла, а то ком свог пре ми јер ног ви кен да за ра дио је тек ми ли он и по 

5 Ви де ти: Her nan dez.

Фо то гра фи ја 1: Не и ме но ва ни отац (Ви го Мор тен сен) и син (Ко ди Смит-Мек фи)  
раз гле да ју крш све та на умо ру (Пут, 2009).
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до ла ра. Убр зо на кон то га је иш че зао, за ра див ши ма ње од осам ми ли о на до ла ра у САД 
и укуп но пет на ест ми ли о на ин тер на ци о нал но. Филм Књи га ис ку пље ња, ко ји је об рађи-
вао слич не те ме и ко ји је кре нуо у би о скоп ску ди стри бу ци ју са мо два ме се ца ка сни је, 
ус пео је да ин ка си ра сто осам на ест ми ли о на до ла ра ин тер на ци о нал но. Кад се под ву-
кла цр та, кри ти ча ри су би ли оштро по де ље ни: да ли је ово би ла „екс трем но вер на, 
уз не ми ру ју ћа, али ду бо ко дир љи ва адап та ци ја“ (Rod dick, 33) или „ду гач ка, су во пар на 
до са да“ (Ho ber man) ко ја је оста ла „обес хра бру ју ће не у спе ла на свим по љи ма“ (T. 
McCarthy, 29)? Мо жда пу бли ка ни је би ла спрем на да ви ди та ко не по пу стљи во мрач ну 
при чу у то ли кој ме ри по ве за ну са са вре ме ним стра хо ви ма и стреп ња ма, мо жда и је-
дан од нај бе ском про ми сни је де при ми ра ју ћих фил мо ва у ско ри јем се ћа њу, ко ји би 
мо гао да ста не ра ме уз ра ме с фил мо ви ма као што су Не по врат но (Ir re ver si ble, 2002), 
Ли ља за у век (Lilya 4Ever, 2002), Ре кви јем за сан и Из ма гли ца (The Mist, 2007). Пут је по тре-
сна и ин те ли гент на отво ре на ра на од фил ма у ко јем тра у ма ти зо ва ни и те ро ри зо ва ни 
отац и син по ла ко пу ту ју кроз спа ље ни и ого ље ни по ста по ка лип тич ни пеј заж, жи ве ћи 
у не пре ста ном стра ху од лу та ју ћих бан ди уби ца и љу до жде ра, где си ло ва ња и уби ства 
вре ба ју иза сва ке оку ке на слов ног пу та.

Жи вот на кра ју вре ме на

А ја ти озбиљ но ка жем, од вра ти су ди ја. Да је Бог хтео да се 
ме ша у из о па че ност чо ве чан ства, зар то до сад не би ура
дио? Ву ко ви са ми тре бе сво је чо по ре, чо ве че. Ко ји дру ги створ 
то мо же? А зар људ ски род ни је и још гра бљи ви ји? Свет је 
уре ђен та ко да све из ра сте и про цве та и умре, али у људ ским 
по сло ви ма не ма је ња ва ња, а под не ње го вог из ра жа ва ња на
зна ча ва по че так но ћи. Дух му је ис цр пљен на вр хун цу оства
ре но сти. Ме ри ди јан му је исто вре ме но и су тон и ве че. Во ли 
игре? Пу сти га да се коц ка. Ово што ов де ви диш, ове ру ше
ви не по ко ји ма лу та ју ди вља пле ме на, зар ми слиш да се то 
ви ше не ће по но ви ти? Хо ће. И опет. С дру гим љу ди ма, дру гим 
си но ви ма.

Ма кар ти, Кр ва ви Ме ри ди јан (154)6

Нај бли же што филм (као и књи га) при ђе от кри ва њу при ро де ка та кли змич ног дога-
ђа ја ко ји иза зи ва крај све та је сте у јед ној је ди ној нео д ре ђе ној ре че ни ци ко ју у фил му 
Му шка рац из го ва ра у скло пу сво је на ра ци је: „Са то ви су се за у ста ви ли у је дан и се дам-
на ест. Ши ро ки зрак све тло сти и он да низ сла бих по тре са.“7 Та нео д ре ђе ност је дан је 

6 На ве де но пре ма: Ма кар ти, Кор мак. (2016). Кр ва ви ме ри ди јан. (Го ран Ка пе та но вић, прев.). Бе о град: 
Де ре та. (Прим. прев.)
7 Уну тар филм ске еки пе се же сто ко рас пра вља ло о гла сов ној на ра ци ји. При ча се да су Ви го Мор-
тен сен и Џон Хил ко ут у по чет ку би ли про тив те иде је, а Џо Пе нол и Ник Кејв би ли су за. Пе нол је 
из ја вио: „Пр ва ствар ко ју је [Кормак Макарти] ре као да му се до па да у ве зи с фил мом је сте на ра ци ја. 
Ово је већ не ко вре ме из вор за пре па шће ња. У по чет ку сам же лео да на пи шем на ра ци ју ка ко бих у 
пот пу но сти ухва тио Ма кар ти јев рас ко шни тре пет, али Хил ко ут то ни је же лео. За тим су, на кон што 
је сни мљен, про ду цен ти же ле ли на ра ци ју. Хил ко ут је не вољ но при стао, али на ша зве зда Ви го Мор-
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од мај стор ских по те за Ма кар ти ја и мно ги су је ис ко ри сти ли као осно ву за на га ђа ња 
у по гле ду при ро де ин ци ден та. Прем да по сто је алу зи је, кад се под ву че цр та, оба тек ста 
оста вља ју раз лог ка те го рич ки нео д ре ђе ним. „Зрак све тло сти“ и број ни по тре си мо гли 
би да су ге ри шу би ло ну кле ар но бом бар до ва ње би ло удар ме те о ри та. И јед но и дру го 
де лу је под јед на ко увер љи во има ју ћи у ви ду фи зич ки ис ход не ких де сет го ди на ка сни је, 
ка да се ве ћи део фил ма од ви ја, и оба би има ла од је ка у те ма ма раз ви је ним уну тар на-
ра ти ва.8 Ако је ка та стро фа за и ста ну кле ар на и, сход но то ме, ако су је иза зва ли љу ди, 
он да је чо ве чан ство ко нач но са мо про у зро ко ва ло соп стве но уни ште ње, оства ре ње 
про роч ке ми сли Ро бер та Опен хај ме ра, па ра фра зе из Ба вад Ги те: „Са да сам по стао Смрт, 
уни шти тељ све то ва.“ Али ако је ме те ор уда рио Зе мљу, ар би трар на при ро да де ва ста-
ци је јед на ко је опо зит на и пот цр та ва не би тан ста тус чо ве чан ства у уни вер зу му, за да-
ју ћи уда рац аро гант ним прет по став ка ма да су љу ди би ло шта ви ше од ен це фа ли зо-
ва них мај му на у нај бо љем слу ча ју или ма лиг ног ви ру са на ли цу Зе мље у нај го рем.9 
Не ко ли ко во де ћих еко ло га из ве ли су чо ве чан ство/кан цер ана ло ги ју: Деј вид М. Греј бер 
из ја вио је: „Не где ус пут, пре от при ли ке ми ли јар ду го ди на, мо жда по ла ми ли јар де – отка-
за ли смо уго вор и по ста ли кан цер. По ста ли смо по шаст са ми ма се би и Зе мљи“ (Gra ber, 9). 
Не ки од ла зе и да ље, по пут Во ре на М. Хер на, ко ји чак пред ла же но ви по јам за хо мо-
са пи јен са – хо мо е ко фа гус, од грч ког „ои кос“, што зна чи дом/еко си стем, и „фа гос“, што 
зна чи про ждр љи вац, ти ме нас пре и ме ну ју ћи у вр сту ко ја про жди ре соп стве ни свет 
(Hern, 9–39).

Чла нак Деј ви да Ку шне ра у ча со пи су Rol ling Sto ne по ку шао је да јед ном за сваг да 
окон ча де ба ту по во дом Ма кар ти је ве ин спи ра ци је:

На кон што је про ве рио по шту и си пао ка фу, Ма кар ти је опре зно кре нуо [...] у кан це
ла ри ју на углу свог при ја те ља Да га Ер ви на [научника и ку сто са па ле о би о ло ги је у На ци о нал
ном му зе ју при род не исто ри је Смит со ни јан ин сти ту та у Вашингтону]. Он да је по чео да 
се рас пи ту је о апо ка лип си. По себ но је же лео да зна о из у ми ра њу – ме те о ри ту из кре де и 
тер ци ја ра ко ји је збри сао ди но са у ру се пре ше зде сет пет ми ли о на го ди на. [...] Ер вин је ис при
чао Ма кар ти ју о мо гу ћим по сле ди ца ма смр то но сног ме те о ри та: раз ме ри опу сто шења, 
ко лап су еко си сте ма, рас па да њу оста та ка ра за ра ња и га со ви ма. За тим је, јед ног да на 
про шле го ди не, Ер вин сео да чи та ру ко пис Пу та ко ји при ка зу је муч но по ста по ка лип тич но 
пу то ва ње оца и си на. Ер вин се на сме јао – зна чи то је Ма кар ти био на у мио, за кљу чио је.

тен сен био је ка те го рич ки про тив. Ник Кејв, ко ји је ра дио му зи ку за филм, био је за. У ме ђу вре ме ну, 
Ро берт Ди вал, ко ји је био мо жда и у нај бо љој сце ни у фил му, по чео је да им про ви зу је соп стве ни из-
ван ред ни ди ја лог за ко ји су не ки од нас ми сли ли да би мо гао да бу де до бар за на ра ци ју“ (Pen hall, 19).
8 Ода кле Ма кар ти ју иде ја за ро ман? Ма кар ти је по чео да се пи та ка ква бу дућ ност че ка ње го вог 
де ча ка ког је до био у ка сним ше зде се тим. „Стал но раз ми шљам о Џо ну и о то ме ка кав ће свет би ти“, 
ка же он. „Би ће то ве о ма про бле ма тич но ме сто.“ Јед не ве че ри, то ком пу то ва ња у Тек сас са Џо ном, 
Ма кар ти је за ми слио јед но баш та кво ме сто. Док је ње гов син спа вао, Ма кар ти је гле дао кроз про-
зор сво је со бе и за ми шљао ва тру на бр ду. Ка сни је је од лу чио да о то ме на пи ше ро ман. Пут је 
по све ћен ње го вом си ну (Kus hner).
9 По гле дај те По крет за до бро вољ но из у ми ра ње љу ди, или VHEM (Vo lun tary Hu man Ex tin cti on Move
ment) на http://vhemt.org/. Сле ди мо то гру пе: „По сте пе но из ба ци ва ње људ ске ра се до бро вољ ним 
пре стан ком раз мно жа ва ња омо гу ћи ће Зе мљи ној би ос фе ри да по вра ти здра вље. Ста ње гу жве и 
не до ста ци ре сур са ће се по бољ ша ти што нас бу де ма ње.“
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Еко ло шки фо кус ро ма на на вео је Џор џа Мон би о та, но ви на ра и еко ло шког ак ти ви-
сту, да на гла си сле де ће:

Пре не ко ли ко не де ља, про чи тао сам оно што сма трам за нај ва жни ју књи гу о жи вот
ној сре ди ни ика да на пи са ну. То ни је Ти хо про ле ће, Ма ло је ле по или чак Вал ден. Не са др жи 
гра фи ко не, та бе ле, чи ње ни це, број ке, упо зо ре ња, пред ви ђа ња, чак ни ар гу мен те. Ни ти 
са др жи ијед ну за мор ну ре че ни цу, по че му се, на жа лост, раз ли ку је од ве ћи не ли те ра ту ре 
о жи вот ној сре ди ни. То је ро ман, пр ви пут об ја вљен пре го ди ну да на, и он ће про ме ни ти 
на чин на ко ји ви ди те свет. (Mon bi ot, 29)

Ути цај књи ге је био то ли ки да је Gu ar dian у ја ну а ру 2008. увр стио Ма кар ти ја на 
ли сту под на сло вом „Пе де сет љу ди ко ји би мо гли да спа су пла не ту“.

Шта год био узрок ка та стро фе, крај њи ре зул тат је исти: крх ки еко си стем пла не те 
је ра зо рен, пе пео за кла ња сун це, што ре зул ти ра све хлад ни јом кли мом, сав биљ ни 
жи вот је мр тав без мо гућ но сти да по но во из ра сте, све жи во ти ње убр зо уми ру без 
из во ра хра не. Пеј заж је ого љен и опу сто шен уче ста лим зе мљо тре си ма и по жа ри ма.10 
Бу ду ћи да не ма об но вљи вих из во ра хра не, пре о ста ли љу ди при ку пља ју оно ма ло 
ре сур са ко ји су и да ље до ступ ни и пре жи вља ва ју по мо ћу кон зер ви хра не ко је све 
ре ђе про на ла зе у на пу ште ним згра да ма. Пре о ста ло је ма ло на де за људ ску ра су јер 
ка да пот пу но не ста не хра не, и љу ди ће не ста ти, оста вља ју ћи за со бом са мо ру ше ви не 
згра да као спо ме ни ке на гро бу.11

На лик дис то пиј ској бу дућ но сти По то ма ка, свет Пу та је не пло дан, углав ном ли шен 
де це и ти ме сим бо лич ки и до слов но без пер спек ти ве. Они ко ји су упо зна ти с ро ма ном 
ни ма ло ни су би ли из не на ђе ни ти ме што су две нај у жа сни је сце не из књи ге из ба че не 
из фил ма, обе ве за не за де цу: се квен ца у ко јој ви ди мо мр тву бе бу ка ко се пе че на ра жњу 
и још јед на у ко јој се при ка зу је бан да љу до жде ра ко ја др жи труд ни це у за то че ни штву 
да би се хра ни ли њи хо вим бе ба ма. Обе сце не су ве ро ват но про це ње не као јед но став но 
пре ви ше шо кант не за филм ско при ка зи ва ње, чак и за филм као што је Пут.12 Ма кар ти 
и Хил ко ут не же ле да су ге ри шу, ре као бих, да би се чо веч ност за пад не ци ви ли за ци је 
уру ши ла услед та ко ка та кли змич ног чи на већ за пра во да се уру ша ва ње до га ђа упра во 
са да, што је ми сао ко ја од је ку је и у књи зи Мо ри са Бер ма на Dark Ages Ame ri ca: The Fi nal 
Pha se of Em pi re (2006). Бер ман је уз оспо ра ва ње су ге ри сао да је САД у стал ном и опа сном 
ста њу про па да ња: 

10 Зна чај на раз ли ка из ме ђу фил ма и ро ма на је сте у то ме што у фил му има знат но ма ње пе пе ла. У 
књи зи се стал но бо ре да га не удах ну. И отац и син су при мо ра ни да но се плат не не или про фе си-
о нал не ма ске пре ко це лог ли ца. Из ба ци ва ње то га из фил ма мо гла је би ти естет ска, прак тич на или 
бу џет ска од лу ка.
11 Књи га Ала на Вајс ма на Свет без нас (The World wit ho ut Us) раз ма тра мо гу ћу бу дућ ност у ко јој 
љу ди не по сто је. „Су шти на је да сва ка вр ста ко ја пре те ра но рас те же сво ју ба зу ре сур са тр пи пад 
по пу ла ци је. Огра ни ча ва ње на ше ре про дук ци је би ло би про кле то те шко, али огра ни ча ва ње на ших 
по тро шач ких ин стинк та мо же би ти још те же“ (Ro berts).
12 У ко мен та ри ју Хил ко ут от кри ва да је се квен ца са бе бом на ра жњу сни мље на, али је исе че на јер 
„ни је функ ци о ни са ла“.
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Јер оно што са да ви ди мо очи глед не су ка рак те ри сти ке За па да на кон па да Ри ма: 
три јумф ре ли ги је над ра зу мом, атро фи ја обра зо ва ња и кри тич ког ми шље ња, ин те гра
ци ја ре ли ги је, др жа ве и апа ра та за му че ње – трој ка ко ја је за Вол те ра пред ста вља ла 
цен трал ни ужас све та пре про све ти тељ ства. (Ber man, 2) 

Мно ги су по хи та ли да из не су ми шље ње да је узрок кра ја све та не би тан, да је за пра-
во од нос оца и си на ва жан. На рав но, њи хов од нос чи ни око сни цу на ра ти ва, али је ве-
ли ка гре шка ин си ну и ра ти да је кон текст не би тан. Том Ки ја ре ла је у пра ву ка да твр ди да 
„ка кву год ак ту ел ну аген ду љу ди при ка че на овај филм – гло бал но за гре ва ње, пад на-
ци о на ли зма, опа сно сти кон зу ме ри зма – то не ће би ти зна чај но. То уоп ште ни је ви зи ја 
бу дућ но сти. Ово је ви зи ја кра ја.“ Ипак, филм и књи га су не дво сми сле но про из вод пр ве 
де це ни је но вог ми ле ни ју ма, што је Хил ко ут и по твр дио на прес-кон фе рен ци ји на филм-
ском фе сти ва лу у То рон ту: „То сва ка ко има не ке ве зе са де це ни јом Бу шо ве ад ми ни стра-
ци је. [...] То ком по след ње де це ни је би ло је мно го стра ха у јав но сти и 11. сеп тем бар је био 
део то га. Стра ха због жи вот не сре ди не, стра ха због еко но ми је, стра ха због мно го че га 
[...] та кво окру же ње тре ба ло је да пот цр та оно што се до го ди ка да страх пре вла да“ (Hill-
co at, First Lo ok). Филм је про жет но во ми ле ни јум ским стра хо ви ма и стреп ња ма и са др жи 
уче ста лу и на мер ну ико но гра фи ју 11. сеп тем бра и ура га на Ка три на. Те глајн фил ма „У 
тре ну, свет се про ме нио за у век“, по зи вао је с по сте ра сво јом им пли цит ном ево ка ци јом 
11. сеп тем бра и не ко ли ко кри ти ка по ми ња ло је ве зу на ра ти ва са 11. сеп тем бром, би ло 
ди рект но или у про ла зу: од су ге сти је Ро џе ра Ибер та да „ево ци ра оп шту бо ја зан пост-
9/11“ (Ebert) до Chri sti a nity To day-а, ко ји је опи сао про је кат као „при чу на шег до ба, мо жда 
и нај и сти ни ти је де ло пост-9/11 ли те ра ту ре ко је по се ду је мо. Бу ду ћи да нам до лази у 
ме се ци ма је ња ва ња ове тур бу лент не де це ни је, ова филм ска адап та ци ја је сте све оно 
што мо ра да бу де и ви ше од то га“ (McCrac ken). Џо Пе нол, сце на ри ста фил ма, су ге ри сао 
је да је Ма кар ти јев опус са да ре ле вант ни ји не го ика да ра ни је, јер „пост-9/11, пост-Ка три-
на, пост-Ирак, обич ни Аме ри кан ци ко нач но мо гу да ство ре пред ста ву све та ли ше ног 
чо ве чан ства – свет ка кав Ма кар ти опи су је већ де це ни ја ма“ (Pen hall, 19).

Мо жда је баш бо ја фил ма, или њен ма њак, оно што по ста је де фи ни шу ће свој ство 
ње го вог ми зан сце на. Уку пан ефе кат ко ји оста вља ње го ва ис пра на па ле та је сте ефе кат 
рас па да: свет Пу та уми ре – на пу ште ни не бо де ри се уру ша ва ју, из од ба че них бан ко-
ма та из ли ва се на тло не кад обо жа ва ни а сад бес ко ри сни но вац, ма ши не су зар ђа ле 
и по ква ре не, а на пу ште на во зи ла пре пла вљу ју пеј заж као ле ши не. Пут на ко јем они 
бес крај но пу ту ју не кад је био сим бол људ ске ци ви ли за ци је и на прет ка, али је сад ра-
зо рен и рас пад нут као и дру штво у ко јем се за ти чу. По ста по ка лип тич ни пеј за жи за и ста 
су упе ча тљи ви: ого ље на окру же ња су ко шмар на, али исто вре ме но и пре ле па на свој 
укле ти на чин. У јед ној се квен ци про стра на шу ма го ри ки ло ме три ма око њих, до кле 
год им по глед се же, а они сто је па ра ли зо ва но, хип но ти зо ва ни ле по том при зо ра, уко-
ре ње ни на ме сту.

Да би се ре кре и ра ло та кво окру же ње, Хил ко ут је сни мао на ло ка ли те ти ма ствар них 
ка та стро фа, што фил му пру жа ве ро до стој ност ко ју не мо же мо про на ћи у по ста по ка-
лип тич ним при зо ри ма над ко ји ма до ми ни ра ју ком пју тер ски ефек ти дру гих мо дер них 
епо ва ка та стро фе као што су 2012 и Дан по сле су тра, фил мо ви ко ји се да нас опи су ју 



180

као „пор но гра фи ја ка та стро фе“: тек сто ви ко је ка рак те ри ше во а јер ско за до вољ ство 
ко је гле да о ци до би ја ју по сма тра њем гло бал ног уни ште ња.13 Хил ко ут је на гла сио 
раз ли ку из ме ђу ових естет ских при сту па и Пу та ка да је из ја вио: „Оно што је дир љи во 
и шо кант но у ве зи с Ма кар ти је вом књи гом је сте то што је то ли ко увер љи ва. Да кле, 
же ле ли смо не ку вр сту по ја ча ног ре а ли зма, за раз ли ку од при сту па у По бе сне лом 
Мак су ко ји се фо ку си ра на ви со ки кон цепт и спек такл. По ку ша ва мо да из бег не мо 
кли шее апо ка лип се и при ка же мо ово ви ше на лик при род ној ка та стро фи“ (цит. у 
McGrath). Сто га се сни ма ње од ви ја ло пр вен стве но на на пу ште ним ко по ви ма угља, 
руд ни ци ма, ау то-пу те ви ма, град ским бло ко ви ма, мо сто ви ма у из град њи и за бав ном 
пар ку уни ште ном у по жа ру, а не на про стра ним и ску пим сту диј ским се то ви ма.14 Хил-
ко ут та ко ђе суп тил но ко ри сти по сто је ћи сни мље ни ма те ри јал ствар них ка та стро фа 
ко ји ин те гри ше са сво јим, при че му укљу чу је чак и ма те ри јал уни ште ња Свет ског 
тр го вин ског цен тра.15 Јед на по себ но упе ча тљи ва сли ка два бро да на су ка на на ау то-
пу т, на из глед ки ло ме три ма од оба ле, за пра во је на ста ла у Њу Ор ле ан су на кон ура га-
на Ка три на. Хил ко ут је ре као:

Ка да про ђу кроз град, по сто ји сни мак два бро да ко ји сто је на ау топу ту ко ји из гле да 
као ви зу ел ни ефе кат. То је ау тен тич ни IMAX сни мак на 70 мм, сни мљен не ко ли ко да на 
на кон Ка три не. Мо ра ли смо да об ра ди мо сли ку, за пр ља мо је, учи ни мо је ток сич ни јом, 
по ста ви мо је у наш свет, али та ме ста ни је би ло те шко про на ћи. Већ по сто ји ви ше не
го до вољ но де ва ста ци је у аме рич ком пеј за жу. (цит. у Chi a rel la)

Фо то гра фи ја 2: Сли ке ура га на Ка три на пре у ре ђе не за дис то пиј ски пеј заж бу дућ но сти 
(Пут, 2009).

13 Ви де ти: Cor liss.
14 Марк Фор кер, ко ор ди на тор спе ци јал них ефе ка та, из ја вио је: „Углав ном смо гле да ли пра ве ка-
та стро фе. Гле да ли би смо сним ке ура га на, ка та стро фе с из ли ва њем наф те, фо то гра фи је ка та стро-
фа у Че р но би љу и ло ка ци ја ма дру гих ну кле ар них ка та стро фа, као и у од ре ђе ним обла сти ма у 
Ин ди ји и Ки ни где бро до ви од ла зе да умру“ (цит. у Clegg).
15 При зо ри ди ма ди рект но са сним ка Ку ла бли зна ки ња мо гу се на ћи на 08.16 на Блу-реј из да њу, 
где се мо же ви де ти ка ко до ла зи иза др во ре да с ле ве стра не екра на у бли зи ни ку ће.
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Два зар ђа ла тру па ево ци ра ју дис то пиј ски на уч но фан та стич ни еп Стал кер (1979) 
Ан дре ја Тар ков ског и вре ди раз ми сли ти да ли је Хил ко ут цр пао ин спи ра ци ју из ме-
лан хо лич ног рас по ло же ња и есте ти ке фил ма Тар ков ског. Џо на тан Ром ни је из ја вио да 
ки не ма то гра фи ја Пу та ево ци ра „зим ску па ле ту ко ја га чи ни оно ли ко бли ским ви зу-
ел ној ри го ро зно сти Бе ле Та ра или Стал ке ра Тар ков ског ко ли ко јој је ика да при шао 
мо дер ни аме рич ки мејнстрим филм“ (Rom ney, 28). И Пут и Стал кер от кри ва ју чо ве чан-
ство у не у мо љи вом мо рал ном и ду хов ном па ду, а њи хо ве све де не ви зу ел но сти указу ју 
на огра ни че не из гле де за оп ста нак људ ске ра се. И је дан и дру ги филм ис ка зу ју жа ље ње 
због гу бит ка за јед ни це и ве ре, оба ис ти чу да ро ви то де те као на ду за бу дућ ност. Што 
је нај ва жни је, и у јед ном и у дру гом фи зич ко пу то ва ње је ма ни фе ста ци ја ва жни јег емо-
ци о нал ног и ду хов ног уну тра шњег пу то ва ња. Не ко би мо гао да сма тра да је свет Пу та 
сли чан јед ној џи нов ској Зо ни, ло ку су оно га че га се бо ји мо да ће мо би ти, Де ле зов 
„не у глед ни про стор“.

Фо то гра фи ја 3: Сви су по ста ли бес кућ ни ци по сле апо ка лип се.  
Ста ри и мр ша ви отац гу ра раз дрн да на ко ли ца кроз не про ла зну зи му (Пут, 2009).

Об у чен у штро ка ву оде ћу, отац гу ра ста ра ко ли ца из са мо по слу ге пу на њи хо вих 
бед них ства ри кроз бе жи вот ни пеј заж. Ко ли ца су сли ка бо га та по ве зни ца ма с ура га ном 
Ка три на и не мо же а да не са др жи им пли цит ну кри ти ку ма те ри ја ли зма и кон зу ме ри-
зма ко ји про жи ма ју и филм и књи гу. У овом по ста по ка лип тич ном све ту сви су по ста ли 
бес кућ ни ци, а кон цепт за јед ни це је на из глед за у век из гу бљен. План Му шкар ца је да 
иде на југ с убо гом на дом да ће та мо би ти то пли ја кли ма, а мо жда на и ђу и на остат ке 
ци ви ли за ци је, али мо гу ће је да је и све стан да је то пу ста фан та зи ја, илу зор но обе ћа-
ње хар мо нич не бу дућ но сти ко ја не по сто ји. Он но си огро ман те рет одр жа ва ња свог 
си на у жи во ту и при пре ма ња Де ча ка за бу дућ ност чи ји он не ће би ти део јер зна да 
уми ре и да не ма још мно го вре ме на.
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Гле да ње у бу дућ ност

Ми слиш да до ла зим из дру гог све та, зар не?
Му шка рац, Пут

Филм по чи ње при зо ри ма из про шло сти – што ће ре ћи, гле да о че ве са да шњо сти 
– јед ним од не ко ли ци не флеш бе ко ва умет ну тих у филм, ко ји по ка зу ју ка кав је свет 
не ка да био за Му шкар ца, пре не го што се све про ме ни ло. Ове се квен це су кри ти ко-
ва не као смет ња и као пре ве ли ко скре та ње са ста зе ори ги нал ног ро ма на, али пом ном 
ана ли зом ну де ве што по ста вље не па ра ле ле из ме ђу са да шњо сти и про шло сти. Они 
на гла ша ва ју шта је Му шка рац – а ти ме и цео свет – из гу био, су прот ста вља ју ћи иди лич-
ну про шлост ње го вој ко шмар ној са да шњош сти, фор ми ра ју ћи тре но диј ски ла мент за 
оним што је не ста ло и што се ни ка да не ће вра ти ти. Сни мље ни ка ме ром из бли за, пр ви 
ка др о ви фил ма при ка зу ју свет при ро де: ли шће и гра не рас цве та лог др ве та, све тло и 
пре ле по цве ће. Бо је су жи во пи сне и жи вах не, ско ро да се пре ли ва ју с екра на. Ду го се 
за др жа ва мо на круп ном пла ну пре ле пе, не и ме но ва не Же не (Шар лиз Те рон) док се 
сра ме жљи во окре ће од ка ме ре. Му шка рац не жно ми лу је ра сног сме ђег ко ња16 ру ком 
на ко јој је упа дљи ва бур ма. Све тло је ме ка но и оно зе маљ ско, пру жа ју ћи се квен ци ми-
стич ну, све тле ћу ау ру ко ју зна чај но по ја ча ва ме лан хо лич на му зи ка ком по зи то ра Ни ка 
Кеј ва и Во ре на Ели са, ко ја бла го тре пе ри у по за ди ни уз ди је ге тич ке зву ке при ро де. 
Хил ко ут у сво јим Бе ле шка ма о сти лу при ме ћу је:

Флеш бе ко ви у фил му учи ни ће да се се ћа ња чи не ви ше на лик са бла сним сно ви ма над 
ко ји ма су над ви је ни и оче ви ду хо ви и ду хо ви ко лек тив не аме рич ке про шло сти. Би ће суп
тил но по ви ше ни да би се ство рио ма гич ни и утвар ни ква ли тет жа ло сти. Фо ку си ра ће 
се на нај о бич ни је ства ри. [...] Ова сно ли ка се ћа ња на крат ко ће раш чи ни ти смрт ко ја је 
за да та, али та ко ђе, са дру ге стра не, на гла си ти све оно што је из гу бље но, на ро чи то 
нај ма ње сит ни це ко је узи ма мо здра во за го то во.

При зо ри ци ља но ево ци ра ју рад Ви ли ја ма Егле сто на, пи о ни ра фо то гра фи је у бо ји 
1970-их, ко ји је фо то гра фи сао обич не сва ко днев не ар те фак те и стре мио то ме да от кри-
је чу де сно у при зем ном. О Егле сто но вом ра ду, Ју до ра Вел ти ре кла је: „Из ван ред не, убе-
дљи ве, ис кре не, ле пе и бес по штед не фо то гра фи је, све има ју ве зе с ква ли те том на ших 
жи во та у те ку ћем све ту: оне успе ва ју у то ме да нам по ка жу тек сту ру са да шњо сти, као 
пре сек др ве та. [...] Оне се усред сре ђу ју на оби чан свет. Али ни јед на те ма ни је пу ни ја 
им пли ка ци ја од обич ног све та!“ (Welty, 21). Пут по сту па на сли чан на чин пре ма сва-
ко днев ним ар те фак ти ма ко је сви узи ма мо здра во за го то во, ар те фак ти ма ко ји не ста ју 
или ме ња ју зна че ње по сле апо ка лип се. По ла ко се за тва ра ју вра та са ко мар ни ком 
оста вља ју ћи за со бом ову пре лап сар ску иди лу, као да се за тва ра ју пре ма це лом све-
ту, што ће и учи ни ти.

Исти флеш бек пре ме шта се за тим на ве че са мог апо ка лип тич ног до га ђа ја. Не што 
се де си ло, а Му шка рац и Же на не мо гле да ју кроз про зор, оп чи ње ни тим не чим, шта 

16 Коњ је бо жан ска и све та жи во ти ња за мно ге кул ту ре и че сто сим бол ху ма но сти и чи сто те у на-
уч ној фан та сти ци. Ви ди Со ла рис (Тар ков ски, 1972) и Ис тре бљи вач (Bla de Run ner, Scott, 1981).



183

год то би ло. Док се спо ља чу ју кри ци, раз бук та ла ва тра ба ца мр ља во све тло на ко жу 
Же не у по од ма клој труд но ћи док у не ве ри ци зу ри кроз про зор. Ипак, ка ме ра се у 
флеш бе ко ви ма ни ка да не по ме ра из њи хо ве ку ће (осим јед ном мно го ка сни је то ком 
фил ма) и ни ка да не ви ди мо ни ти нам је ре че но ка ква је тач но при ро да до га ђа ја ко ји 
је иза звао крај све та. Чув ши звук те ку ће во де ко ји до ла зи из ку па ти ла, Же на пи та: „Шта 
се де ша ва? За што се ту ши раш?“ „Не ту ши рам се“, гла си ње гов од сут ни од го вор. Јед на 
од ја чих стра на Хил ко у то вог фил ма је сте ње го ва еро те тич на при ро да, упор но од би-
ја ње да об ја сни и по твр ди де ла ли ко ва, што је у оштрој су прот но сти с хо ли вуд ским 
фил мом ко ји ка рак те ри ше на ра тив ори јен ти сан пре ма ци љу, де фи ни сан ак ци јом и 
ре ак ци јом. Ов де Му шка рац от кри ва сво ју праг ма тич ну при ро ду, као што ће уче ста ло 
чи ни ти и то ком фил ма: он мо мен тал но пу шта сла ви ну да на пу ни ка ду пре не го што 
во да бу де ис кљу че на или је не ста не, али тај ре зон оста је не из ре чен.

Те ку ћа во да де лу је као звуч ни мост ко ји во ди из сна до ре ал но сти са да шњо сти 
Му шкар ца. Отац и син спа ва ју по ред во до па да, мај ке ниг де не ма. Му шка рац не жно по-
ла же ру ку на гру ди усну лог Де ча ка да би осе тио да ли ди ше, пре не го што ста не по ред 
си ве, мут не во де ко ја у сла по ви ма па да од о зго. Ње го во ли це је у гр чу, на ста лом јук ста-
по зи ци јом ње го вог но стал гич ног све та сно ва и окрут не ствар но сти. Сво јом ра зно ли ком 
ле пе зом свој ста ва, во да и ва тра за у зи ма ју цен трал но ме сто у ви зу ел ним мо ти ви ма 
фил ма, ко ји ма се пре и спи ту ју пој мо ви ду хов но сти, ро ди тељ ства, хар мо ни је и по мире-
ња, а упра во су еле мен ти ма во де и ва тре не рас ки ди во по ве за не чо веч но сти Му шкар-
ца и Де ча ка. Му шка рац је ско ро не пре по зна тљив: ис пи јен, са буј ном бра дом и упа лим 
очи ма, оста рио је цео жи вот ни век за де сет го ди на ко ли ко је про шло – из гле да као 
жр тва кон цен тра ци о ног ло го ра. Док гле да пре ко ого ље ног пеј за жа, уми ру ће шу ме 
шкри пе, ле де ни ве тар бри ше, а зе мља се тре се, гла сно сте њу ћи. Јар ке бо је флеш бе ко ва 
за ме ње не су ис пра ном па ле том сме ђих и си вих то но ва ко је ће до ми ни ра ти са да шњо-
шћу фил ма. Де чак се бу ди и за бри ну то до зи ва оца. „То је са мо још је дан зе мљо трес“, 
ка же Му шка рац. „Ту сам, баш ту.“ На слов фил ма се ма те ри ја ли зу је: Пут. Ка сни је ће 
Му шка рац упо зо ри ти си на на до бре сно ве по пут оних ко је са ња: „Ка да са њаш да се 
де ша ва ју ло ше ства ри, то по ка зу је да се још увек бо риш. Још си жив. Ка да поч неш да 
са њаш о до брим ства ри ма, та да тре ба да се за бри неш.“

У дру гом флеш бе ку, Же на ти хо сви ра кла вир док ва тра иза зва на до га ђа јем и да ље 
го ри са дру ге стра не њи хо вих на пр слих про зо ра пре кри ве них ињем. Ку ћа им је до бро 
оп скр бље на по треп шти на ма сва ке вр сте: кон зер ва ма са хра ном, пе шки ри ма, све ћа ма, 
во дом, књи га ма и му ни ци јом – још до ка за прак тич но сти Му шкар ца. Ка да јој од јед ном 
пук не во де њак, она уз вик не: „О, не. Не. Не мо ра мо ово да ра ди мо. Не же лим ово да 
ра дим.“ Као да сма тра да је по гре шно уне ти но ви жи вот у свет ко ји уми ре. Ка сни је, 
пре не го што се би оду зме жи вот, при ме ти ће: „Мо је ср це је ис трг ну то оне но ћи ка да 
се ро дио.“ Ње но гр ле но ур ли ка ње док се по ра ђа слу жи као још је дан звуч ни мост ка 
са да шњо сти.17

17 Звук игра кључ ну уло гу у осли ка ва њу све та овог фил ма ко ји се осе ћа у утро би. У Бе ле шка ма о 
сти лу Хил ко ут ко мен та ри ше: „Звук ће би ти ис ко ри шћен где год то бу де мо гу ће – нео би чан да ле-
ки звук уда ра ња ’бул’ буб ње ва још је ви ше уз не ми ру ју ћи ако се не ви де буб ње ви, па чак ни буб-
ња ри. Др ве ће па да, гра не пу ца ју, ти хи ври ско ви из да љи не, пуц њи из да љи не, оштри ве тро ви, 
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Ка сни је, не ки од флеш бе ко ва гу бе сјај ка ко очај њи хо вог по ло жа ја по ста је све очи-
глед ни ји. Њи хо ва ку ћа, не ка да пу на ства ри, по ста ла је пра зна. Муж и же на се сва ђа ју 
око то га да ли је са мо у би ство је ди на ра ци о нал на оп ци ја у њи хо вој си ту а ци ји. Она 
за го ва ра са мо у би ство, а он, упр кос све ко ли кој пат њи ко ја их окру жу је, же ли да жи ви. 
За њу је та од лу ка је ди на ло гич на: ка кав је ово жи вот? Она ка же Му шкар цу: „Пре или 
ка сни је ће нас ухва ти ти и уби ти. Си ло ва ће ме. Си ло ва ће ње га. Си ло ва ће нас, уби ће нас 
и по је шће нас, а ти од би јаш да се су о чиш с тим. Ра ди је би са че као да се то де си.“ Сво ју 
од лу ку оправ да ва сле де ћим ре чи ма: „Дру ге по ро ди це то ра де.“ Ка сни је у са да шњо сти 
фил ма отац и син на и ђу на по ро ди цу чи ји су чла но ви из вр ши ли са мо у би ство. „За што?“, 
Де чак пи та. „Знаш за што“, гла си очев све де ни од го вор. Му шка рац уве ра ва су пру гу у 
флеш бе ку: „Шта год је по треб но. Ура ди ћу би ло шта. Би ло шта.“ Али ње го во обе ћа ње 
је шу пље и обо је су то га све сни: шта се мо же учи ни ти у та квом све ту где су сте ре о тип не 
пред ста ве о хе рој ству и „за у зи ма њу за се бе“ по ста ле за ста ре ле? Му шка рац је ве о ма 
да ле ко од дру гих, сме ли јих ли ко ва Ви га Мор тен се на, по пут То ма Сто ла из На сил нич ке 
про шло сти (A Hi story of Vi o len ce, 2005), Ни ко ла ја Лу жи на из За кле тве (Ea stern Pro mi ses, 
2007) и Ара гор на из Го спо да ра пр сте но ва (The Lord of the Rings, 2001–2003), ко ји су сви 
хе рој ски бра ни ли сво је по ро ди це (би ле оне би о ло шке или су ро гат) од си ла ко је су 
хте ле да им учи не на жао, ма да су сви, као и Му шка рац, обе ле же ни тра у мом иза зва ном 
на си љем у сво јој про шло сти.

Мај ка же ли да по ве де Де ча ка са со бом – што ће ре ћи, да за јед но из вр ше са мо у би-
ство – али отац то не мо же да до зво ли. Она ин си ну и ра да је се би чан јер одр жа ва Де-
ча ка у жи во ту по ред се бе и отац пре по зна исти ну у ње ним ре чи ма. Де чак је сте ње гов 
раз лог за жи вот, без ње га би био из гу бљен. Пре не го што оде, она по след њи пут 
оку па деч ка као мај ка, што пра ви кон тра пункт ка сни јој сце ни ка да Му шка рац би ва 
при си љен да ис пи ра мо зак мр твог љу до жде ра из ко се свог си на. Флеш бек се за вр ша-
ва из ви зу ре Му шкар ца, док и мај ка и син по ди жу по глед ка ње му. Он не мо же да им 
обез бе ди ни шта ни ти да их за шти ти, па се по вла чи пред њи хо вим про дор ним по гле-
ди ма. Мај ка не ста је у но ћи и ни ка да се не вра ти. Му шка рац у сво јој на ра ци ји раз ми шља 
о то ме: „Оти шла је, и хлад но ћа то га би ла је њен по след њи по клон [...] умр ла је не где 
у та ми [...] не ма се шта дру го ис при ча ти.“

По сто ји опи пљив осе ћај да про шлост те шко оп те ре ћу је Му шкар ца и да ни је у ста-
њу да је пре ва зи ђе, иа ко раз у ме да ста ри на чи ни ви ше ни су ре ле вант ни за њи хов 
оп ста нак и да је чак штет но за њих да се за др жа ва ју на про шло сти: мо ра ју да се при-
ла го де да би пре жи ве ли у овом но вом све ту. Он их обо ји цу под се ћа: „Мо ра мо да 
пре ста не мо да ми сли мо на њу“ – и у пре не се ном сми слу, на про шлост – али то је 
лак ше ре ћи не го учи ни ти. Ба ца нов ча ник с ње ном сли ком и њи хо вом бур мом, али се 
у сно ви ма вра ћа њој и ства ри ма ка кве су би ле пре. У јед ном од иди лич них флеш бе-
ко ва, муж и же на за јед но не жно сви ра ју кла вир, исти кла вир по ред ко јег јој је пу као 
во де њак. Ка да ка сни је у на пу ште ној ку ћи на и ђе на кла вир, од ту ге па да на ко ле на. Да 
ли ће се та ква му зи ка ика да по но во чу ти?

звук шум ског по жа ра или зе мљо тре са тре ба ло би да по мог ну да се ко ло ни зу ју чу ла и мак си ми зу-
је ве ро до стој ност – осе ћа ће се ствар но јер зву чи ствар но.“
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Оста је у не до у ми ци да ли тре ба да учи Де ча ка о она квом све ту ка кав је био пре 
или да то пот пу но оста ви иза се бе. Ка да на и ђу на ку ћу у ко јој је Му шка рац не ка да жи-
вео као де те, по ка зу је Де ча ку где је ка чио укра сне ча ра пе и по ста вљао јел ку, али за 
Де ча ка ни шта од то га не ма сми сла јер он не зна за та кве ства ри. То је жи вот ко ји он 
ни ка да не ће има ти, јер шта год да ура ди Му шка рац, не мо же га пру жи ти свом си ну. 
Му шка рац с љу ба вљу на ме шта ја сту ке на ка у чу и гла ди их она ко као што је не ка да 
чи ни ла ње го ва мај ка пре мно го го ди на. Он чак се да пред по ква ре ни те ле ви зор, но-
стал гич на фан та зи ја до ма ћин ства је не ста ла за у век, мр тва као и пти це ко је су не ка да 
ле те ле не бом и ри бе ко је су не ка да пли ва ле ре ка ма. Чак и Де чак зна да не што ни је у 
ре ду с по на ша њем ње го вог оца и ка же: „Ми слим да не би тре ба ло ово да ра ди мо.“ 
Док че ка на по љу, Де чак ви ди дру го де те, де ча ка по пут се бе, али у том тре нут ку у на-
ра ти ву не мо же мо би ти си гур ни да ли је то ха лу ци на ци ја по сле ду же тра у ме ко ју је 
до жи вео или ма ни фе ста ци ја ње го ве жар ке же ље да по но во бу де део по ро ди це.

Са зна је мо да је Му шка рац ра ни је учио Де ча ка да чи та и пи ше, али су пре о вла да ле 
прак тич ни је по тре бе: ка ко про це ди ти пр ља ву во ду да би по ста ла пит ка, ка ко про на ћи 
је сти ве ин сек те и ка ко про ве ри ти кон зер ви ра ну хра ну на бо ту ли зам. Уме сто да учи 
Де ча ка стре ља штву, што ни је мо гу ће због огра ни че не му ни ци је, при мо ран је да га учи 
ка ко да ко ри сти пи штољ да би из вр шио са мо у би ство ако се за то ука же по тре ба. Ка да 
на и ђу на зло коб ни знак на ко јем сто ји „Гле, крв на до ли на“ (Је ре ми ја 19: 6), Де чак не 
мо же да га про чи та, а Му шкар чев уз дах ука зу је на то да је мо жда та ко на кра ју и нај-
бо ље: че му чи та ње у ова квом све ту?18 Ипак, отац чи та свом си ну, на ро чи то при че о 
хра брим ју на ци ма, иа ко жи ве у све ту у ко ме су та кве при че о мо ра лу углав ном бе сми-
сли це. Де чак по ку ша ва да до ве де у ве зу свет у ко ме жи ви с оним у при ча ма, али оне 
по ти чу из кул ту ре и ци ви ли за ци је ко ја му је под јед на ко стра на ко ли ко и ан тич ка 
Грч ка или Рим.

 Ка да отац на и ђе на кон зер ву ко ка-ко ле у   зад њем де лу зар ђа лог ста рог ау то-
ма та за пи ће, он је да је си ну, зна ју ћи да је то мо жда по след ња кон зер ва ко ка-ко ле на 
све ту. „Шта је то?“, пи та Де чак. Има ју ћи у ви ду гло бал ну све при сут ност тог брен да, 
ко је то де те из два де сет пр вог ве ка не би пре по зна ло кон зер ву ко ка-ко ле? Има ли 
при зо ра ко ји би бо ље от крио ко лапс кор по ра тив ног ка пи та ли зма од те сјај не цр ве не 
кон зер ве ко ја је по ста ла та ко ле ген да ран сим бол аме рич ког кул тур ног и еко ном ског 
им пе ри ја ли зма? Ри чард Кју сел је ин си сти рао на то ме да „ни је дан ко мер ци јал ни про-
из вод ни је та ко те мељ но део иден ти те та Аме ри ке као ко ка-ко ла. Је дан зва нич ник 
ком па ни је на звао је ко ка-ко лу ’нај а ме рич ком ства ри у Аме ри ци’“ (Ku i sel, 52). Ипак, у 
све ту Пу та, „ко ка ко ло ни за ци ја“ и Pax Ame ri can-a, ко ји су не ка да де ло ва ли не из бе жно, 
одав но су не ста ли. Де чак ин си сти ра да кон зер ву по де ли с оцем, а он не вољ но то и учи-
ни. То је та ко ђе ме лан хо лич ни укус про шло сти ко јој Де чак ни кад не ће при па да ти.19

18 Чи та ње по ста је ис так ну та ка рак те ри сти ка у Књи зи ис ку пље ња, ко ја се вр ти око по след њег 
при мер ка Би бли је за ко ји се зна. Они ко ји уме ју да чи та ју, из у ми ру, јер се та ве шти на ни ка да ни је 
учи ла по сле апо ка лип се. Је дан лик тра жи Би бли ју ка ко би је ко ри стио за кон тро лу ста нов ни штва. 
Дру ги на сто ји да са чу ва њу и вред но сти са др жа не у њој.
19 „Пи та ли смо се ка ко да сни ми мо не за бо рав ну ко ка-ко ла сце ну из књи ге (ка да де чак и ње гов 
отац про на ђу по след њу пре о ста лу кон зер ву ко ка-ко ле у   ау то ма ту, де чак је ни ка да ра ни је ни је 
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Фо то гра фи ја 4: Увек ко ка-ко ла: де чак до би ја ме лан хо лич ни укус про шло сти ко ју ни ка да 
не ће спо зна ти (Пут, 2009).

Ме ђу тим, у њи хо вом све ту по ја ви ла се дру га вр ста ка пи та ли зма. Пу сто ши су на се-
ље не бан да ма друм ских раз бој ни ка, пљач ка ши ма и кул то ви ма кр ви ко ји лу та ју по 
ру рал ним пре де ли ма, од ко јих је ве ћи на при бе гла ка ни ба ли зму да би пре жи ве ла, 
бу ду ћи да су љу ди је ди ни из вор све жег ме са. Ти хо брун да ње мо то ра бу ди Му шкар ца 
из јед ног од ње го вих сно ва, у тре нут ку ка да се пр ља ви ка ми он по ма ља из мра ка ту-
не ла. Они бе же, као што чи не то ком ве ћег де ла фил ма, уда ља ва ју ћи се од би ло ка квог 
људ ског кон так та – то ли ко је ду бок тај страх свој ствен Пу ту. Члан бан де (Га рет Ди ла хант) 
их ви ди и по ну ди им по моћ: „За што не уђе те у ка ми он и уз ме те не што за је ло?“ Али 
Му шка рац зна шта су они и чи ме се ба ве. Ка да члан бан де згра би Де ча ка, отац пу ца с 
на ме ром да уби је и про си па мо зак љу до жде ра по си ну. Они бе же и скри ва ју се, док 
их до ду бо ко у ноћ про го ни оста так гру пе. Ка да се вра те по оно што је оста ло од коли-
ца, ви де остат ке чо ве ка ко јег су уби ли. Од ње га ни је оста ло ско ро ни шта бу ду ћи да га 
је по је ла ње го ва бан да.

Ка сни је на и ла зе на до бро очу ва ну ви лу са бе лом та ра бом. Из гле да из ра зи то не при-
род но с об зи ром на оно што су ви де ли и кроз шта су про шли. Док ула зе уну тра и ис тра-
жу ју, ка ме ра се за др жа ва на го ми ли обу ће ко ју отац не ви ди, ко ја на мер но ево ци ра 

про бао), јер је би ло нео п ход но да се на ба ви кор по ра тив но одо бре ње. Зва ни чан од го вор гла сио 
је да по ро дич ни брен до ви не же ле ни ка кву асо ци ја ци ју са ка ни ба ли змом! Та ко ђе, „Ко ка-ко ла“ има 
по ли ти ку да ни ка да не до зво ља ва да њи хов про из вод бу де при ка зан у фил му с оце ном R. Мо ра ли 
смо да сни ма мо сце ну из но ва и из но ва са ра зним без ал ко хол ним пи ћи ма, укљу чу ју ћи ко ка-ко лу, 
у на ди да ће се не ко од њих пре до ми сли ти. Та да је Ви го при хва тио иза зов и ди рект но кон так ти рао 
из вр шног ди рек то ра „Ко ка-ко ле“ за ду же ног за ту од лу ку – и до био одо бре ње ко је нам је би ло 
по треб но“ (Hil lco ut, “The Road: John Hil lco at’s Di ary“).
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че сто ви ђе не при зо ре ци пе ла, на о ча ра и зу ба ко је су жр тве Хо ло ка у ста оста ви ле у 
Ау шви цу и Бир ке на уу, што је не из бри си во ви зу а ли зо ва но у фил му Ноћ и ма гла (Nu it et 
Bro u il lard, 1955) Ала на Ре неа. Свет Пу та сли чан је ло го ру смр ти. Они жи ве у хоб сов ском 
све ту, „са ми, бед ни, гад ни, бру тал ни и крат ки“ (Hob bes, xi ii). У по дру му про на ла зе зато-
че не љу де у мра ку, ка ко их уз га ја ју и је ду по ла ко, ко мад по ко мад. Ово је ан тро по фа-
ги зам из ну жде, људ ска би ћа као ре сурс по след њег при бе жи шта као у фил мо ви ма 
Зе ле но сун це (Soylent Green, 1973) и Из глад не ли (Ra ve no us, 1999), а не иро нич ни и жи вах-
ни ка ни ба ли зам фил мо ва Кад ја гањ ци утих ну (Si len ce of the Lambs, 1991) и Аме рич ки 
пси хо (Ame ri can Psycho, 2000). Људ ско дру штво се уру ши ло, от кри ва ју ћи да је ци ви ли-
за ци ја са мо тан ка пре вла ка ко ја при кри ва ни ске људ ске ин стинк те ко ји ки пе под 
по вр ши ном. До ве де ни до оча ја ња, љу ди се вра ћа ју на сво је нај о снов ни је, жи во тињ ске 
на го не, чи ме је, ка ко је Ма кар ти на пи сао, „на по кон раз от кри ве на крх кост све га“ (24).20

Но си ти ва тру

По не кад де ча ку при чам ста ре при че о хра бро сти и прав ди 
– ко ли ко год те шко би ло да их се се тим. Све што знам је сте 
да је де те мој на лог, и ако он ни је реч Бож ја, он да Бог ни ка да 
ни је про го во рио.

Му шка рац, Пут

Ре ли ги о зне алу зи је те мат ски и визуeлно про жи ма ју филм: Де чак је чвр сто ус по ста-
вљен уну тар ши ро ко ре а ли стич ног окви ра на ра ти ва као не ка вр ста ква зи ме си јан ске 
фи гу ре ко ја би мо гла, али и не би мо ра ла да бу де, бо жан ска, фи гу ра тив но или бу квал-
но. Ње гов отац и дру ги ли ко ви на зи ва ју га бо гом или ан ђе лом пре че сто да би то би ла 
слу чај ност. Ка да се отац по жа ли Де ча ку да је он тај (отац) ко ји мо ра о све му да се 
бри не, Де чак му се су прот ста ви: „Ја сам тај.“ По тент не али и дво сми сле не ре чи ко је 
леб де над фил мом ду же од тре нут ка у ком су из ре че не. Де чак пред ста вља оно ма ло 
на де што је пре о ста ло за бу дућ ност, та ко на и ван, не вин и оп ти ми сти чан, што че сто фру-
стри ра оца. Чо веч ност и са ве сност Де ча ка раз ви ја ју се кроз филм у оштром кон тра сту 
са све ја чом оче вом од луч но шћу да за шти ти си на по сва ку це ну, што га с вре ме ном 
чи ни све не ми ло срд ни јим и са мим тим све ма ње у до ди ру са сво јом чо веч но шћу и „до-
брим мом ци ма“ о ко ји ма упор но на ста вља да чи та Де ча ку. Де чак од би ја да при др жи 
њи хов пи штољ ка да му отац на ре ди, а кад је на то при си љен, др жи га ра ши ре них дла-
но ва, као да је по сре ди не ки ван зе маљ ски ар те факт или за ра зан пред мет. Ње му је ста-
ло до оних на ко је на и ђу на свом пу ту, да је њи хо ву дра го це ну хра ну стран ци ма, чак се 
и пи та да ли је ис прав но је сти хра ну ко ју на ђу, бу ду ћи да је не кад при па да ла дру ги ма. 
Хил ко ут и Ма кар ти се кроз Де ча ка пи та ју шта зна чи пре жи ве ти ако при то ме из гу би мо 
оно што зна чи истин ски би ти чо век? Ка ко на ра тив на пре ду је, Де чак по сте пе но по ста је 
мо рал ни ба ро ме тар фил ма и пред сам крај про ме ће се у до ми нант ну фи гу ру у од но су 
отац-син. Апо ка лип тич ни фил мо ви че сто су се окре та ли ре ли ги о зном сим бо ли зму и 

20 На ве де но пре ма: Ма кар ти, Кор мак. (2016). Пут. (Да ни ло Лу чић, прев.). Бе о град: Кон траст из дава-
штво. (Прим. прев.)
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ме си јан ским ка рак те ри за ци ја ма да би пру жи ли осе ћај на де или на гла си ли ре ли ги о зне 
аспек те на ра ти ва: ли ко ви као што су Кла а ту у Да ну кад је Зе мља ста ла (The Day the Earth 
Stood Still, 1951), Макс Ро ка тан ски у По бе се не лом Мак су 2 (Mad Max 2, 1981), Џејмс Кол у 
Два на ест мај му на (Twel ve Mon keys, 1995) и Нео у Ма трик су (The Ma trix, 1999).21

Отац стал но го во ри Де ча ку да они „но се ва тру“ – то јест, кон цепт да тре ба оста ти 
мо ра лан у дру штву у ко јем је мо рал еро ди рао. Сам по јам, на рав но, има екс пли цит не 
ве зе с ре ли ги о зним ве ро ва њем, по себ но са хри шћан ском ве ром (Исус је ре као: „Ја 
сам све тлост све та“ [Јован 8: 12]), и по ве зан је с ни зом визуeлних ре фе рен ци на грал 
ко је про жи ма ју филм, што је још на гла ше ни је у књи зи. Прем да ни ка да ни је екс пли-
цит но об ја шње но шта зна чи „но си ти ва тру“, то по ста је њи хов раз лог за на ста вак жи-
во та. Ви го Мор тен сен је на Ме ђу на род ном филм ском фе сти ва лу у То рон ту по ну дио 
ху ма ни стич ки ју, али је дин стве но увер љи ву де фи ни ци ју: „Ми има мо ви шу свр ху. ’Но-
си ти ва тру’ зна чи би ти чо век, без об зи ра на то ко ли ко то га ти је од у зе то, од ре ђе ни 
етич ки стан дард.“22 Ово је уче ста ли на ра тив ни мо тив у Ма кар ти је вом де лу. И ори ги-
нал ни ро ман и филм Ово ни је зе мља за стар це (No Co un try for Old Men, 2007) за вр ша-
ва ју се од лу ком Еда То ма Бе ла (То ми Ли Џонс) да се по ву че из по ли ци је, раз о ча ран 
сво јим учин ком као пред став ни ком ре да и ми ра и соп стве ном не спо соб но шћу да 
ухва ти по себ но бру тал ног пси хо па ту. У за вр шном мо но ло гу фил ма он пре при ча ва сан 
о свом дав но пре ми ну лом оцу:

Али у дру гом смо обо ји ца би ли у не ком про ху ја лом вре ме ну и би ла је ноћ а ја сам ја хао 
ко ња по но ћи. Ја хао сам кроз пла нин ски кла нац. Би ло је хлад но и би ло је сне га на зе мљи а 
он је про ја хао по крај ме не и те рао да ље. Ни шта ни је ре као. Са мо је про ја хао и био је огр нут 
ће бе том и гла ва му је би ла кло ну ла и ка ко је про ла зио ви део сам да но си ва тру у ро гу, као 
што се не кад чи ни ло, а рог сам ви део због све тло сти уну тар ње га. Све тлост бо је ме сечи
не. И у сну сам знао да ја ше да ље и да се спре ма да не где у чи та вој тој та ми и хлад но ћи за па
ли ва тру и знао сам да ће ме кад год да стиг нем че ка ти та мо. И тад сам се про бу дио. (294)23

До слов на и сим бо лич ка та ма сна Еда То ма Бе ла су штин ски ре флек ту је свет Пу та 
и од нос отац-син ко ји се на ла зи у сре ди шту ње го вог на ра ти ва. У сну, чи ни се, Бел је 
раз о ча рао свог оца и ни је ус пео да оправ да од го вор ност ко ја му је по ве ре на – да ли 
ње гов отац про ја ше ми мо ње га кло ну ле гла ве из сра мо те, ка та ми (зло) ко ја до но си 
све тло (на да)? Упр кос то ме, отац га је и да ље че као, без об зи ра на то да ли је ус пео или 
ни је. Ипак, у Бе ло вом сну ова то пли на је про ла зна илу зи ја, и он се бу ди, баш као што 
се Му шка рац сва ки пут пре не из сно ва то ком це лог тра ја ња Пу та.24

21 Ини ци ја ли J. C. (Џон Кол / John Co le) ни су слу чај ност у Два на ест мај му на, као ни у слу ча ју Џо на Кофи-
ја (John Cof ey) у Зе ле ној ми љи (1999) или Џо на Ко но ра (John Con nor) у Тер ми на то ру 2: Суд њи дан (1991).
22 Кон фе рен ци ја за но ви на ре за филм Пут, Ме ђу на род ни филм ски фе сти вал у То рон ту, 1. сеп тем бар 
2009.
23 На ве де но пре ма: Ма кар ти, Кор мак. (2019). Ово ни је зе мља за стар це. (Вук Ше ће ро вић, прев.). 
Бе о град: Кон траст из да ва штво. (Прим. прев.)
24 У том по гле ду Пут је та ко ђе сли чан фил му Фран ка Да ра бон та Из ма гли ца у ко јем отац на сто ји 
да за шти ти си на на кон апо ка лип тич ног до га ђа ја. Вр ху нац фил ма је ка да отац од у зи ма жи вот соп-
стве ном си ну, да би се убр зо на кон то га ма гла раз и шла.
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Став фил ма на спрам ре ли ги је је ком пли ко ван и мо жда је и нај бо ље ис по љен у сце ни 
су сре та са стар цем об у че ним у пр ње и с ци пе ла ма од кар то на ко ји је су ге стив но на зван 
Илај и ко га игра го то во не пре по зна тљи ви Ро берт Ди вал.25 Му шка рац оста је на опре зу, 
сум ња ју ћи у то да је Илај пла ће ник друм ске бан де. Ра зу мљи во, не же ли да по де ли оно 
ма ло хра не ко ја им је оста ла, али де чак ин си сти ра. Док се де око ва тре, Ила је ве очи иза 
ко пре не ка та рак те да ју му оно зе маљ ски шмек, а њи хо ва кон вер за ци ја за др жа ва се на 
ес ха то ло шким те ма ма. „Ка да сам ви део тог де ча ка, ми слио сам да сам умро и да је он 
ан ђео“, ка же Илај. Му шка рац од го ва ра: „Он је сте ан ђео, за ме не је он Бог.“ Али Илај из-
ја вљу је: „Ако та мо го ре по сто ји Бог, он би нам до са да окре нуо ле ђа. Ко год је ство рио 
чо ве чан ство, ов де га не ће на ћи.“26 Илај от кри ва да је и он не ка да био отац, али не мо же 
да се на те ра да при ча о то ме. Он се одво јио од про шло сти да би об у здао бол на на чин 
на ко ји то Му шка рац ни ка да ни је био у ста њу да учи ни. Да ли је Илај од раз оно га што би 
се де си ло са Му шкар цем без ње го вог си на? Де чак же ли да Илај пу ту је с њи ма, али Му-
шка рац то не до зво ља ва, иа ко је ја сно да ће ста рац умре ти без њи хо ве по мо ћи. Убр зо 
на кон то га, њи хо ве ства ри би ва ју укра де не, али отац про на ла зи ло по ва и ин си сти ра да 
се ски не го, прак тич но га оста вља ју ћи да умре, упр кос су за ма и не го до ва њу Де ча ка. 
Очев осе ћај мо ра ла ис кри вљен је ње го вом же љом да одр жи Де ча ка у жи во ту без обзи-
ра на све, а ње го ва тра у ма и очај су га де ху ма ни зо ва ли. Ја сна ма ни хеј ска ди хо то ми ја 
из ме ђу до бра и зла по ста ла је не ја сна, Хил ко ут ко мен та ри ше: „Ви ди те ка ко мо рал ни 
ком пас овог до брог чо ве ка по чи ње да кли зи“ (цит. у Rom ney, 29).

Ка да се ко нач но до ко па ју оке а на, от кри ва ју да је сив и бе жи во тан као и око лиш 
кроз ко ји су пу то ва ли. Му шка рац ни је у ста њу да на ста ви да ље и ко ла би ра због сво је 
про лон ги ра не бо ле сти и ин фи ци ра не ра не од стре ле ко ју је ра ни је пре тр пео. Прет ход-
но се за пи тао: „Мо жеш ли да то учи ниш ка да до ђе вре ме?“ Што ће ре ћи, да ли ће би ти 
у ста њу да уби је Де ча ка, све тло свог жи во та, да би га по ште део пат ње и бо ла овог све та? 
Ка да до ђе вре ме, от кри ва да ни је у ста њу, не у том тре нут ку кад не ка кав сла ба шни 
осе ћај на де и да ље по сто ји. Ка кве на де? На де ко ја има упо ри ште у че сти то сти и не ви-
но сти од ко јих је сат кан ње гов син. То је све тло и ва тра ко ја не мо же би ти угу ше на ње-
го вом ру ком. Ра ни је је Де чак, што је би ло зна ме ни то, про на шао бу би цу у ста рој кар тон-
ској ку ти ји, пр ву жи ву жи во ти њу у це лом фил му. Ко ју је та мо ста вио? Ка ко је мо гу ће 

25 Не мо гу а да не при ме тим слич но сти из ме ђу овог ли ка и исто и ме ног глав ног ли ка у Књи зи иску
пље ња ког игра Ден зел Во шинг тон. Има ју исто име, обо ји ца су око ре ле лу та ли це, обо ји ца имају 
ду хов не на кло но сти и обо ји ца су ба рем де ли мич но сле пи. Они су ду хов не лу та ли це по пут Лај бо-
ви ца у Кан ти ку лу му за Лај бо ви ца, апо ка лип тич ном ро ма ну Вол те ра М. Ми ле ра мл. из 1959. го ди не.
26 Ила јев ди ја лог ево ци ра Хил ко у тов прет ход ни филм, Усло ви пре да је (2005), бо га то сим бо ли чан 
ве стерн ко ји се осла ња на Ма кар ти ја и Кон ра да у свом при ка зу од мет ни ка по име ну Чар ли Бернс 
(Гај Пирс) ко ји има за да так да уби је свог де мон ског ста ри јег бра та ка ко би спа сао жи вот мла ђем 
бра ту. Као и Пут, пун је би блиј ских алу зи ја и сли ка. Упи тан да ли ве ру је у Бо га, екс цен трич ни ло вац 
на гла ве Џе лон Лемб (Џон Херт) од го ва ра: „Дра ги Бо же, си не, не, не ве ру јем. Био сам, у ми ну лим 
да ни ма, вер ник. Али, авај, до шао сам у ову муч ну зе мљу и Бог је из ме не про сто... ис па рио. Хај де 
да про ме ни мо здра ви цу, го спо ди не. За Бо га ко ји нас је за бо ра вио.“ Мла ђи брат Ар тур Бернс (Дени 
Хју стон) фи гу ра је на лик Кур цу, ко ји су ге ри ше не што што је са став ни део Пу та: „Љу бав. Љу бав је 
кључ. Љу бав и по ро ди ца. Јер шта су ноћ и дан, сун це, ме сец, зве зде, без љу ба ви и оних ко је во лите 
око се бе? Шта мо же би ти пра зни је не го умре ти сам, не во љен?“
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да је жи ва? За див но чу до, она од ле ће. Да ли то зна чи да би дру га ство ре ња та ко ђе 
мо гла да пре о ста ну? На са мрт ном од ру, отац ка же Де ча ку да и по сле ње го ве смр ти 
на ста ви да раз го ва ра с њим, у ви ду не ка кве мо ли тве, и да ће, ако до вољ но па жљи во 
слу ша, чу ти свог оца. „Мо је це ло ср це при па да те би“, ка же Де ча ку у тре нут ку сво је 
ко нач не смр ти и оста вља сво је је ди но де те са мо на пу ту.

Крај фил ма до дат но на гла ша ва ме си јан ски ста тус Де ча ка. Док сто ји по ред те ла свог 
оца, при ла зи му чо век (Гај Пирс), у књи зи и на шпи ци фил ма иден ти фи ко ван као „Вете-
ран“. Де чак је по до зрив и др жи пи штољ она ко ка ко га је отац прет ход но на у чио. У ње му 
се на ла зи је дан је ди ни пре о ста ли ме так. Ве те ран зо ве сво ју по ро ди цу да се при бли же: 
же ну, де ча ка, де вој чи цу и пса. Не ве ро ват но, али ра ди се о де те ту ко је је Де чак прет-
ход но ви део ис пред Му шкар че ве ста ре ку ће а мо жда и о псу ко јег је чуо ка ко ла је док 
су се он и ње гов отац кри ли у по дру му. Де чак пи та чо ве ка да ли „но си ва тру“? Да ли 
би ово мо гла би ти по ро ди ца за ко јом је Де чак жу део? Хил ко ут је тај су срет пред ста вио 
дво сми сле но: они су по ро ди ца, они има ју пса ко ји ни је по је ден. За Ве те ра на би се 
ре кло да је очвр снуо и при пре мљен (има оруж је и руч но пра вље ну му ни ци ју), и они 
до зво ља ва ју Де ча ку да за др жи пи штољ. Али, чо век не ма пал че ве, што ука зу је на не што 
мут но у ње го вој про шло сти, а мај чин ин тен зи тет де лу је нео бич но.27 Ду хов ни при зву-

27 Не до ста ју ћи пал че ви има ју би блиј ску асо ци ја ци ју, као и ону прак тич ну, где су укло ње ни као 
ка зна за грех. У књи зи Ма кар ти на го ве шта ва да су та ко ка жња ва ни ло по ви. Али у Су ди ја ма 1: 17 
сто ји: „Се дам де сет ца ре ва од се че них па ла ца у ру ку и у но гу ку пи ше шта бе ше под мо јим сто лом. 
Ка ко сам чи нио, та ко ми пла ти Бог“ (Књи га о су ди ја ма 1: 7).

Фо то гра фи ја 5: Оче ви очај и од луч ност да си на одр жи у жи во ту по сва ку це ну  
ути чу на њи хо ву ве зу (Пут, 2009).
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ци од је ку ју у ње ној из ја ви: „Већ те ду го пра ти мо.“ Ипак, по сто ји на да за бу дућ ност, ма 
ко ли ко ма ла, и чи ни се да је отац био у пра ву што је пу стио Де ча ка. На жа лост, Хил ко ут 
је оспо рио дво сми сле на ту ма че ња кра ја фил ма у свом ко мен та ри ју сни мље ном за 
DVD/Блу-реј из да ње фил ма:

У овом дру штве ном тки ву по сто је и дру ги љу ди ко ји су од лу чи ли да се не спу сте нај
ни же и при бег ну ка ни ба ли зму. Тре ба ло би, на дам се, да бу де ја сно да је не жност на чи на на 
ко ји мај ка до ди ру је Де ча ков образ и раз го вор ко ји се до слов но по но во узи ма из књи ге, по
ка зу је да је реч о по ро ди ци на лик ње го вој и упра во у то ме је и на да.

Ро ман се за вр ша ва ре че ни цом дво сми сле ног гра ма тич ког вре ме на о Де ча ку ко ји 
на ста вља да раз го ва ра с оцем, што мо жда ука зу је на то да је за и ста пре жи вео не ко 
вре ме на кон за вр шет ка на ра ти ва. Она гла си: „По ку шао је 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“ 
(Пут, 195). Али, по след њи тре ну ци и књи ге и фил ма гле да ју у про шлост, а не у бу дућ ност:

Фо то гра фи ја 6: Иа ко отац уми ре и бу дућ ност зе мље је не из ве сна, док Де чак  
на ста вља да „но си ва тру“, не ки при вид на де и да ље оста је (Пут, 2009).
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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 ни је мо гло од мах ство ри 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. (Пут, 306–307)

Пре ко од јав не шпи це фил ма, Хил ко ут ре кре и ра овај за вр ше так филм ским сред-
стви ма. Mогу се чу ти гла со ви уз зву ке жи во ти ња и при ро де, зву ци ко ју су пре те жно 
од сут ни у фил му и са др жа ни је ди но у флеш бе ко ви ма. То је тре но диј ски ла мент над 
сви ме оним што је већ из гу бље но у све ту Пу та и под сет ник на све оно што узи ма мо 
здра во за го то во у на шем вре ме ну.28

Тог ви кен да ка да је кре нуо у би о скоп ску ди стри бу ци ју у но вем бру 2009, пу бли ка 
је од већ иг но ри са ла Пут, да ју ћи при о ри тет са ни ти зо ва ним при ча ма и фан та зи ја ма које 
по твр ђу ју пле ме ни тост жи во та као што су Мр тав угао (The Blind Si de, 2009) или Су мрак 
са га: Млад ме сец (The Twi light Sa ga: New Moon, 2009), па чак и ве о ма раз ли чи тој ин тер-
пре та ци ји еко а по ка лип се – 2012 (2009) Ро лан да Еме ри ха. Еме ри хов филм да ле ко је од 
истин ске дис то пи је Пу та и при ка зу је чо ве чан ство ко је се ује ди њу је у вре ме ну кри зе, 
чи ме по др жа ва је дан од су штин ских ми то ва ко је Пут те жи да оспо ри. Филм 2012 за-
вр ша ва се, као и ско ро сви на уч но фан та стич ни на ра ти ви о апо ка лип си, не с кра јем 
све та већ с но вим по чет ком за људ ску ра су, као да је апо ка лип са би ла ни шта ви ше до 
пра во вре ме на при ли ка за пси хо ло шко и еко ло шко про лећ но спре ма ње. Пут не ну ди 
та ква ла ка раз ре ше ња ни ти ша блон ске при ли ке за ис ку пље ње и мо жда је то раз лог 
за што у го ди на ма ко је до ла зе мо же да до стиг не ста тус јед ног од нај сна жни јих и нај про-
ниц љи ви јих на уч но фан та стич них фил мо ва пр ве де це ни је но вог ми ле ни ју ма. 
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