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МОНТАЖА

Џејмс Вуд

КОР МАК МА КАР ТИ ЗУ РИ У АМ БИС
У про зи Кор ма ка Ма кар ти ја од у век по сто је два до ми нант на сти ла – гру бо ре че но, 

уз ви ше ни и ни ски, без до вољ но упо тре бљи вог ки се о ни ка из ме ђу њих. У уз ви ше ном 
ре жи му Ма кар ти је ве ли чан ствен, да ле ко вид, ште дар, те а тра лан. Ре чи по ср ћу око 
сво јих зна че ња, опи је не пом пе зном ело квен ци јом соп стве ног из ра за: „По след њи пут 
га је ви део у сну. Зло пат ни ка лич но од Бо га што гун ђа ју ћи за о гр нут те шко гра би пре ко 
ја ло вог ру ба не ке без и ме не пу сто ли не где хлад но си де рич но мо ре би је и пе ни и хук 
олу је до пи ре из тог цр ног и уз бур ка ног ал ка хе ста.” Ма кар ти јев ни ски ре жим пред ста-
вља обр ну ту ре то ри ку ћу тљи ве ис цр пље но сти, као да све ре чи, ма мур не од по ме ну те 
опи је но сти, мо гу да се осло не са мо на на ви ку и на оно што је по зна то: „На пра вио је 
се би сен двич и до дао сенф и на суо ча шу мле ка.” „Ста вио је чет ки цу ме ђу при бор за бри-
ја ње и узео пе шкир из тор бе и си шао у ку па ти ло и ис ту ши рао се у јед ној од че лич них 
ка би на и обри јао и опрао зу бе и вра тио се и обу као чи сту ко шу љу.” Ма кар ти јев ро ман 
Пут (2006) мо же се по сма тра ти и као ис пу ње ње и као пре о бра жај овог из да шно та лен-
то ва ног сти ли сте јер су се у ње му та два сти ла оправ да ла и спо ји ла ка ко би обра зова-
ла тре ћи, стил не ми ло срд не и про зрач не ле по те. Уз ви ше ни ре жим оправ дан је по ста-
по ка лип тич ним ужа си ма са мог ма те ри ја ла. Мо жда је те шко по ве ро ва ти у, ре ци мо, 
са вре ме ни Нок свил као уни ште ни град, ко ји Ма кар ти опи су је у свом ра ни јем ро ма ну 
Са три (1979), као џи нов ску ле ши ну, „за ди мље ни град, ту жна пред гра ђа мр твих об зи-
да на ко сти ма при ја те ља и пре да ка. [...] ме ђу век то ри ма ко ји не во де ни куд” и све оста ло. 
Али ма шта је има ла мно го ма ње те шко ћа у Пу ту, где слич на ре то ри ка леб ди из над 
пе пе ља стог пеј за жа ка та стро фе ко ја гу та све пред со бом. У ме ђу вре ме ну, ни ски ре жим 
од јед ном је имао ви ше сми сла и с књи жев не и с етич ке тач ке гле ди шта, бу ду ћи да је 
све ту го то во ли ше ном љу ди и пред ме та по тре бан је зик искон ске јед но став но сти, као 
да ре чи из но ва мо ра ју да на у че ка ко да про на ђу сво је ре фе рен те. У јед ној од нај дир-
љи ви јих сце на у Пу ту отац и син про на ла зе нео тво ре ну кон зер ву ко ка-ко ле, као у 
не кој па ро ди ји Хе мин гве је вих При ча о Ни ку, и отац мо ра да об ја сни си ну шта је тај 
из ми шље ни пред мет не ка да био.

Тре ћи стил др жи про ро чан ско и обич но у див ној рав но те жи. У ро ма ну Пут гип ка 
по е зи ја до ча ра ва мно ге ле по те на гри зе не зу бом вре ме на – на при мер, ка ко се пе пео, 
„ме ки цр ни талк”, раз но си по на пу ште ним ули ца ма „као си пи но ма сти ло ко је се вр тло-
жи дуж мор ског  дна”. Тај тре ћи стил је, за и ста, увек по сто јао у Ма кар ти је вим ро ма ни-
ма, иа ко се по не кад чи ни ло као да во ди до не кле из бе глич ки жи вот. Усред свих муч них 
уз ви ше но сти Кр ва вог ме ри ди ја на (1985) и да ље се мо гло про на ћи не што љуп ко и пре-
ци зно као што је „[газећи по] бе лом су вом ка ме њу мр твог реч ног дна, окру глом и глат-
ком по пут ми стич них ја ја”, или опис жу то о ких ву ко ва, тих „зве ри ко је су трч ка ра ле 
не чуј ним ко ра ком”. У ро ма ну Са три, об ја вље ном шест го ди на пре уза вре лог Кр ва вог 
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ме ри ди ја на, тре ћи стил лак ше се мо гао про на ћи бу ду ћи да се пи сац че сто од ри цао 
ве ли ког, не пре ци зног при ло га у ко рист ма њег, ег закт ни јег – „кад јој је гур нуо ру ку уз 
ха љи ну, но ге јој се рас тво ри ше бес крв но“ – или са вр ше не ма ле за вр шне име ни це – „док 
су ор ло ве кан џе цве та ле у утро би ру кав ца“.

Ви ше је раз ло га што је Ма кар ти јев јед но став ни ји тре ћи стил то ли ко че сто до ми-
нант на ре то ри ка у ње го ва два но ва ро ма на, Пут ник и Сте ла Ма рис (оба је об ја ви ла 
из да вач ка ку ћа „Ноф“). Пи сац се са да бли жи де ве де се тој и мо жда ре ла тив но нео п те-
ре ћен по зни стил ма ми бре ме ни тог ре то ри ча ра ко ји се „умо рио од за гу ше но сти” 
(ка ко је Хен ри Џејмс ока рак те ри сао по зног Шек спи ра). Лик у ро ма ну Пут ник опи су је 
то ста ње при клад ном јед но став но шћу: „При пре ма за сва ку бор бу углав ном се сво ди 
на то да се ра то си љаш бре ме на [...] Ди сци пли на бо дри дух и из о штра ва ви зи ју.” Пре 
ће би ти да је раз лог то што, по пр ви пут у ка ри је ри, Ма кар ти има за циљ да пи ше фик-
ци ју о „иде ја ма”: ова два ро ма на са др же ду ге раз го во ре о фи зи ци, је зи ку и сим бо лич-
ним је зи ци ма му зи ке и ма те ма ти ке.

На рав но, ње го ви ра ни ји ро ма ни ис тра жи ва ли су „те ме” и, на свој на чин, иде је. Ака-
дем ска де лат ност вер но ту ма чи сва ки Ма кар ти јев кр вљу на то пљен по тез око зла, пат ње, 
Бо га или од су ства Бо га, Би бли је, ге но цид не аме рич ке екс пан зи је, За па да, уни ште ња 
жи вот не сре ди не и та ко да ље. Али ти ро ма ни ни су ну ди ли, и у не ком сми слу ни су 
мо гли да има ју, про сто ра за ин те лек ту ал ни дис курс. Са сво јим ка рак те ри стич ним 
бр бља њем, те књи ге би ле су не при сту пач не ин те лек ту ал ци ма. Ма кар ти је ва два пре-
о вла ђу ју ћа сти ла уро ти ла су се да ли ше ње го ву фик ци ју та квог дис кур са. Уз ви ше ни 
ре жим то ли ко је гром ко по ка зи вао ка сво јим те ма ма да су иде је би ле ли ше не оно га 
што им да је моћ: сво је спо соб но сти да озна ча ва ју. Има ма те ма ти ке и те о ло ги је у овој 
ре че ни ци из ро ма на Са три, али нај мут ни је мо гу ће: „Ти уза вре ли гре шни ци чи ји се 
пла ште ви ди ме но се сам Ло гос из та бер на кла и про но се га ули ца ма док ап со лут на 
пред вар вар ска ма те ма ти ка за пад ног све та за ви ја за њи ма и за ви ја њи хо ва одр па на 
би блиј ска об лич ја у за бо рав.” У исто вре ме, ни ски стил за ти ре сва ку ми сао у се ме ну 
– ка да се Ма кар ти ву кља у свом ми ни ма ли стич ком ре жи му, увек на па мет па да мо то 
Ви ли ја ма Кар ло са Ви ли јам са: „Не ма иде ја сем у ства ри ма.”

У ова два но ва ро ма на, ко ји за себ но при по ве да ју жи вот не при че дво је ге ни јал них 
и фру стри ра них фи зи ча ра, Бо би ја Ве стер на и ње го ве мла ђе се стре Али си је, ства ра се 
нов про стор ка ко би се омо гу ћи ла раз ме на иде ја, а ре то рич ке по сле ди це осе ћа ју се 
у са мом тка њу фик ци је. Онај ста ри ра шља сти Ма кар ти и да ље је очи гле дан у сва кој 
ре че ни ци – сви мо ји ра ни ји при ме ри уз ви ше ног и ни ског сти ла, без на ве де ног из во ра, 
по ти чу из ро ма на Пут ник – али та но ва го сто љу би вост пре ма фи зи ци за со бом по вла-
чи го сто љу би вост пре ма ра ци о нал ном, ко ја баш и ни је би ла из ра же на у Ма кар ти је вим 
нај чу ве ни јим де ли ма. Увек је имао не по гре шив осе ћај за ди ја лог. У овим ро ма ни ма, 
уме сто пом пе зне ћу дљи во сти Ма кар ти је вих ра ни јих раз го во ра, чи та ви одељ ци по све-
ће ни су ду гим сце на ма лу цид но ур ба ног ди ја ло га. Љу ди раз ми шља ју и го во ре ра ци-
о нал но, сва ко днев но, ин те ли гент но, лу до, као што чи не у пра вом жи во ту – са мо код 
пи сца то ли ко чуд ног као што је Ма кар ти ова ино ва ци ја скре ће па жњу. А по ред из вр-
сног ди ја ло га, по сто ји и мно штво див них опа жа ња, че сто при род ног све та. У Мон та ни 
се ви де фа за ни ка ко пре ла зе пут „по ку ње ни као да су пре ступ ни ци”. Ва тра на ме дите-
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ран ској пла жи: „Пла мен је ле лу јао на ве тру.” Док се ус пи ње по над гра да Мек си ка, „ави он 
је уз ле тео кроз пла ви су мрак и из био по но во на сун це и наг нуо се из над гра да, па је 
ме сец кли знуо низ ста кло ка би не као нов чић што упа да у мо ре. [...] Да ле ко до ле кон-
ту ре гра да у за га си то мо дрим мре жа ма на лик не из мер ној ма тич ној пло чи”. Пут ник и 
Сте ла Ма рис функ ци о ни шу ску па и одво је но, по ма ло као они ра ни сте рео-сним ци 
где на ле вом звуч ни ку мо же те да чу је те Рин га и По ла, а на де сном Џор џа и Џо на. Пут ник 
при по ве да о Бо би ју, Сте ла Ма рис о Али си ји. Њих дво је су де ца је вреј ског фи зи ча ра 
ко ји је с Ро бер том Опен хај ме ром ра дио на Про јек ту Мен хетн. Од ра сли су у Лос Ала-
мо су и обо је су ис по љи ли из ра же не ма те ма тич ке спо соб но сти. Бо би је до био сти пен-
ди ју за Ка ли фор ниј ски тех но ло шки ин сти тут, али је, уме сто да док то ри ра, од у стао јер 
ни је био до вољ но до бар ма те ма ти чар. Ка ко об ја шња ва, исто ри ја фи зи ке пре пу на је 
љу ди ко ји су исто та ко од у ста ли за то што ни су мо гли ни шта да до при не су „пан те о ну 
рет ких те о ри ја ко је об ли ку ју свет”. За хва љу ју ћи по ро дич ном на след ству, Бо би је оти-
шао у Евро пу где је во зио на ау то-тр ка ма (фор му ла 2), све док, по сле су да ра 1972, ни је 
за вр шио у ко ми. Го ди на је 1980. ка да се при дру жу је мо Бо би је вим аван ту ра ма у Пут
ни ку. Три де сет се дам му је го ди на и ра ди у Њу Ор ле ан су као ро ни лац спа си лац.

Бо би жа ли што ни је остао у ко ми јер се про бу дио у све ту пу ном бо ла. Да ле ко гени-
јал ни ја од свог бра та, али из му че на ши зо фре ни јом и де пре си јом, Али си ја је из вр ши ла 
са мо у би ство не ду го на кон ње го ве не сре ће. Сто га је Али си ја са мо се ћа ње у Пут ни ку, 
иа ко је књи га ис пре се ца на сце на ма ко је при ка зу ју ње не ха лу ци на ци је – она во ди ду ге, 
би зар не раз го во ре с на бу си тим ће ла вим па туљ ком по зна тим као Де чак (но си исто име 
као и лик из Кр ва вог ме ри ди ја на). Ка сни је у ро ма ну иста ха лу ци нант на фи гу ра по се ћује 
бо ле сног Бо би ја, те раз го ва ра и с њим.

Ро ман Сте ла Ма рис, на зван по пси хи ја триј ској ин сти ту ци ји у Ви скон си ну у ко ју се 
при ја ви ла два де се то го ди шња Али си ја, от при ли ке је упо ла кра ћи од Пут ни ка и са стоји 
се од тран скри бо ва них те ра пе ут ских раз го во ра из ме ђу Али си је и ње ног пси хи ја тра, док-
то ра Ко е на. Тај ро ман сме штен је у 1972, док је Бо би и да ље у ко ми у Ита ли ји, а Алиси-
ја кон тем пли ра о са мо у би ству. Као и Бо би, Али си ја је на пу сти ла ма те ма ти ку – не за то 
што ни је до вољ но до бра већ за то што је пре ви ше до бра. При па да оној тра ди ци ји 
вит ген штај нов ских ге ни ја ко ји ма је ре дов на ра ци о на ли за ци ја од ви ше ла ка, ко ји бр зо 
ис цр пу све рас по ло жи ве фор му ле и про во де оста так из му че них жи во та бри љант но 
чу ва ју ћи ка пи је сво јих зва нич них ди сци пли на. Са ше сна ест го ди на ди пло ми ра ла је на 
Уни вер зи те ту Чи ка га, по ну ђе на јој је сти пен ди ја на Ин сти ту ту ви со ких на уч них сту-
ди ја на до мак Па ри за и по че ла је да се до пи су је с ве ли ким ма те ма ти ча рем Алек сан дром 
Гро тен ди ком (1928–2014), апа три дом на ста ње ним у Фран цу ској, та ко ђе ге ни јем бун-
тов ни ком ко ји је у мла дом уз ра сту не ка ко ис цр пао ма те ма ти ку, или је она ис цр пла 
ње га, или оба.

Ово дво је укле тих чла но ва Мен се, Али си ја и Бо би, пу ни су из не на ђе ња. Али си ја 
ни је са мо ма те ма тич ки ге ни је већ је и на да ре на ви о ли нист ки ња. По тро ши ла је свој део 
по ро дич ног на след ства на рет ку Ама ти је ву ви о ли ну ко ју је пла ти ла две ста три де сет 
хи ља да до ла ра на не ви ђе но. На рав но, ба та ли ла је озбиљ но сви ра ње чим је схва ти ла 
да не ће би ти ме ђу де сет нај бо љих у све ту. Али си ја је та ко ђе ве о ма ле па – ка ко је дан лик, 
му шки раз у ме се, ка же: „ле па као лут ка”. Бо би мо жда ни је на ње ном ин те лек ту ал ном 
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ни воу, али он је хо да ју ћа ре не сан са сам по се би. Ка да му не ко у ба ру ци ти ра Си о ра на, 
он има спрем ну ре пли ку из Пла то на. Сви ра ман до ли ну у про фе си о нал ном блу грас 
бен ду, на пр ви по глед мо же да пре по зна „пред рат ну” ка ла тра ву и во зи ма се ра ти бо ру 
из 1973. го ди не (за ко ји ско ро да сам оче ки вао да ће би ти опре мљен по себ ним оруж јем 
и ка та пулт ским се ди штем). За го нет но је са мо тан. По вре ме но ће с од ре ђе ним при ја-
те љи ма во ди ти ду ге раз го во ре у ве зи са ма те ма тич ким те ма ма, али че шће се, у сти лу 
ма чо-мом ка, из ра жа ва про јек ти ли ма од ре чи и под се ћа на Сти ва Ма кви на ко ји глу ми 
фи зи ча ра. Ка да по ку пи ма се ра ти из скла ди шта и ка да га чо век ко ји ра ди у кан це лари-
ји пи та ко ли ко ће тра ја ти во жња до Те не си ја (Бо би иде да по се ти ба бу), шту ра раз мена 
гла си ова ко:

Има да се на во зиш, а? Шта је, оће да рик не и да ти оста ви не ку кин ту?
Не да знам.
Ко ли ко има до та мо? 
Не знам. Око хи ља ду ки ло ме та ра.
Ко ли ко ти тре ба?
Ре ци мо шест са ти.
Не се ри.
Пет и по?
Ајд не за је ба вај.

„Док је гле даш на сун че вој све тло сти, чи ни ло ти се као да гле даш ка ко марк си зам 
уми ре”, на пи сао је Ха ролд Брод ки о из ми шље ној ју на ки њи. Као и на ив ност. Али си ја 
је жен ско са вр шен ство ко је уби ја све му шкар це пред со бом, а Бо би је му шко са вр шен-
ство за ко је би све же не не сум њи во жи вот да ле. У јед ној ра ној сце ни, же на у ба ру ди ви 
се ње го вом ду пе ту.

Да кле, на људ ском ни воу, на ни воу ве ро до стој но сти, овај пар ро ма на ни је баш нај-
о збиљ ни ји. Мо жда Ма кар ти по ку ша ва да спе ре са се бе оп ту жбу за ау тор ско ис пу ње ње 
же ље та ко што осу ђу је сво је фан та стич не ли ко ве на пре ра ну про паст. До зна је мо да је 
ве ли ка, го то во не из ре ци ва тра ге ди ја њи хо вих жи во та то што су се брат и се стра ису-
ви ше во ле ли. Као ти неј џер ка Али си ја је же ле ла да по ста не бра то вље ва љу бав ни ца, 
Бо би ју је од био. Усле ди ли су лу ди ло и ја ди ко ва ње. Ни јед но не мо же ду го да по сто ји 
без дру гог. Оба ли ка та ко ђе про га ња ба шти на ра да њи хо вог оца на атом ској бом би. 
Ка ко би по пу нио Пут ни ка, Ма кар ти по ста вља при лич но ге сти ку ла ци о ни па ра но ич ни 
за плет над Бо би је вим кре та њем и тај за плет ро ма ну да је ње гов на слов. Док пре гле-
да ју при ват ни ави он ко ји је по то нуо на ју гу Мек сич ког за ли ва, Бо би и ње гов ко ле га 
при ме те да је дан од пут ни ка не до ста је – док оста ли, вод њи ка ви ле ше ви, и да ље се де 
ве за ни у сво јим се ди шти ма. Убр зо Бо би ја по се те и поч ну да над зи ру чуд ни љу ди ко ји 
мо жда ра де, а мо жда и не ра де, за ФБИ и ко је из у зет но за ни ма оно што он зна о том 
пут ни ку ко ји фа ли. На по слет ку, По ре ска бло ки ра Бо би је ве ра чу не и он кре ће на за пад 
– у Тек сас, Мон та ну, Ва јо минг – где не ко вре ме жи ви као оро ну ли из гна ник.

Ме ђу тим, тај па ра но ич ни за плет са мо је из го вор да Бо би кре не на оно дро ња во и 
веч но хо до ча шће Ма кар ти је вих му шких ли ко ва, од ко јих би се сва ки мо гао на зва ти 
„пут ни ком” и ко ји иду ста зом до вољ но еле мен тар ном и мит ском да се од по чет ка, и 
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стал но из но ва, мо же на зи ва ти „пу тем”. Зва нич но, Бо би ја ју ри вла да, али за пра во га 
про га ња жа лост ко ју осе ћа због гу бит ка се стре, због сум њи ве ба шти не оче вог ра да 
и због оне те о ло шке ра ње но сти ко ју де ле број ни Ма кар ти је ви ју на ци. Та кви му шкар-
ци увек фи гу ри ра ју као не ка ва ри ја ци ја на те му „пр ва осо ба на пла не ти или по след ња”, 
чи ја се вер зи ја от кри ва и то ком овог ро ма на. При кра ју Пут ни ка Бо би за вр ши у ста рој 
ве тре ња чи бли зу Сре до зем ног мо ра, не где на шпан ској оба ли. Он је са да „по след њи 
па ган на све ту”, „[п]оследњи чо век од свих љу ди што сто ји сам у уни вер зу му ко ји ура ња 
у та му око ње га”. То је по зна та Ма кар ти је ва те ри то ри ја и ла ко ју је исме ва ти. Али не 
би би ло баш фер пре ма тим ро ма ни ма уко ли ко не до да да, иа ко про та го ни сти мо жда 
ни су на ро чи то увер љи ви, пи са ње, кад се све узме, је сте. На при мер, сна жна сце на у 
ко јој Бо би до ла зи у по се ту сво јој ба би у Те не си ју бес пре кор но је на пи са на. Бо би је ве 
ево ка ци је Лос Ала мо са и ну кле ар ног те ста Три ни ти од ли ку ју се при клад но са бла сном 
сна гом. („Два. Је дан. Ну ла. Он да на јед ном по бе ле ли ме ри ди јан.”) Ње го во са мот но пу-
то ва ње за пад ним др жа ва ма да је број не де ли кат но сро че не ре че ни це: „Шћу ћу ре ни 
ни ски ме сец од пи рин ча ног па пи ра за ја хао је во до ве.”

Бо би је во по след ње хо до ча шће мо же се по сма тра ти као по част за вр шним стра ни-
ца ма ро ма на Са три у ко јем исто и ме ни лик до жи вља ва не ку вр сту ха лу ци ни ра ног 
нер вног сло ма, а по том од ла зи из Нок сви ла бе же ћи ка Те ри то ри ји док на пу шта ро ман. 
Али би стри на Ма кар ти је вог је зи ка у Пут ни ку оштра је су прот ност оп скур но сти ро-
ма на Са три. Ка да Бо би и Али си ја раз го ва ра ју с дру гим ли ко ви ма у овим ро ма ни ма о 
ма те ма ти ци и фи зи ци два де се тог ве ка, Ма кар ти је при мо ран да се слу жи за јед нич ким 
је зи ком углед не ра ци о нал но сти. Ова ко Али си ја док то ру Ко е ну об ја шња ва сво је инте-
ре со ва ње за те о ри ју игре, са ин сај дер ским по ми ња њи ма Џо на фон Ној ма на и ен гле-
ског ма те ма ти ча ра Џо на Хор то на Кон ве ја:

Из ве сно вре ме сам про ве ла ба ве ћи се те о ри јом ига ра. Та те о ри ја је не ка ко за во дљи ва. 
Фон Ној ман се уплео у њу. Мо жда то ни је нај бо љи из раз. Али ми слим да сам на по кон по
че ла да уви ђам да она обе ћа ва об ја шње ња ко ја не мо же да обез бе ди. За и ста је те о ри ја 
ига ра. А не не што дру го. Без об зи ра на Кон ве ја. Све са чим поч неш је сред ство, али се на даш 
да за пра во пред ста вља те о ри ју.

А ево ка ко Бо би го во ри о Ма ри ју Гел-Ма ну и Ге ор гу Цвај гу и от кри ћу квар ка:

Не баш. Ма да је то јед но став на иде ја. Да се ну кле о ни са сто је – та ко ре ћи – од ма ле 
ску пи не сит ни јих че сти ца. У тро чла ним гру па ма. За ха дро не. Го то во иден тич них. На звао 
их је асо ви. Ре као ми је да је ми слио да то ни ко не ће от кри ти и да има вре ме на ко ли ко 
год же ли да то фор му ли ше. Ни је знао да је Ма ри већ ра дио исто и да је имао на рас по ла
га њу ма ње од го ди ну да на. На кра ју је Ма ри на звао те че сти це квар ко ви – пре ма ре чи из 
Џој со вог Фи не га но вог бде ња за сит ни сир. Три квар ка за Му стер Мар ка. И та ко је од нео 
убе дљи ву по бе ду и осво јио Но бе ло ву на гра ду, а Џорџ је за вр шио на те ра пи ји. Али Џорџ је 
ту бо ље про шао.

Ма ри [је] пр во пред ста вио ту те о ри ју као спе ку ла тив ну. Као ма те ма тич ки мо дел. 
То је ка сни је увек по ри цао, али про чи тао сам те тек сто ве. Џорџ је с дру ге стра не знао 
да се ра ди о ви со кој фи зич кој те о ри ји. Што је на рав но и би ла.
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От кад су 1984. Гел-Ман и оста ли осно ва ли ин тер ди сци пли нар ни Ин сти тут Сан та Фе, 
Ма кар ти је одр жа вао бли ске ве зе с Ин сти ту том и ду го го ди на се дру жио с Гел-Ма ном 
и Цвај гом ко је је упо знао пре ко Фон да ци је Ма кар тур. Чи та лац мо же би ти при лич но 
си гу ран да су ње го ву фи зи ку и ма те ма ти ку про ве ри ли они ко ји се у њих до бро раз уме-
ју. Али то не мо гу да бу ду ро ма ни „о” ма те ма ти ци јер пи сац не ма моћ да се ба ви би ло 
ка квом ма те ма ти ком. То су ро ма ни о ма те ма ти ча ри ма и за ви се од спо соб но сти да при-
ка жу Бо би ја и Али си ју као ве ро до стој не на уч ни ке. Да кле, ка ко ге ни јал ни ма те ма ти ча-
ри раз ми шља ју и го во ре? По што ве ро ват но ве ли ки део њи хо вих ми сли и раз го во ра 
има ве зе с ма те ма ти ком, по но во се су о ча ва мо с про бле мом ко јим смо и по че ли.

По сто је лу ка ви књи жев ни раз ло зи што се ова два ро ма на ба ве ин те лек ту ал ци ма 
ко ји су на пу сти ли сво ју ди сци пли ну – њи хо ва бун тов на ап сти нен ци ја осло ба ђа Ма кар-
ти ја оба ве зе да пред ста вља ли ко ве у би ло ка квом те ку ћем на уч ном ра ду. Уме сто то га, 
као што је фик тив но при клад но, ну ди нам дра му њи хо вог раз о ча ра ња, за јед но с њи-
хо вим раз ли чи тим емо ци о нал ним и ме та фи зич ким ди ле ма ма: то је оно што књи жев ник 
мо же да пред ста ви. Уме сто ма те ма ти ке до би ја мо ма се ра ти, рет ку ви о ли ну, по ро дич ну 
ве зу с атом ском бом бом и њи хо ву коб ну љу бав.

Али то нас са мо вра ћа на про блем. За што су Бо би и Али си ја осми шље ни као ма те-
ма ти ча ри, а не као во зач тр кач ких ау то мо би ла и ви о ли нист ки ња? Ако ни јед но од њих 
не мо же мо за те ћи на де лу из го ва ра ња или ства ра ња не ке ори ги нал не ма те ма тич ке 
иде је, он да су, што је ма ло збу њу ју ће, ово са мо ро ма ни о иде ји ма те ма тич ких иде ја. 
Прак тич но го во ре ћи, то зна чи да Бо би и Али си ја мо ра ју да зву че као „ге ни ји” док из-
но се па мет не и мар љи во на у че не из ве шта је (пу не чу ве них име на и слич но) о раз во-
ји ма у обла сти фи зи ке и ма те ма ти ке два де се тог ве ка, на ме ње не обич ним чи та о ци ма 
ко ји ни су ма те ма ти ча ри. То су ро ма ни за љу бље ни у иде ју на уч ног и му зич ког ге ни ја. 
А ка ко зву че ге ни ји? Го во ре бр зо и му дро, не ма ју стр пље ња за сво је тро ме са го вор-
ни ке. Сво је гла ви су, екс цен трич ни, уса мље ни. Они су у пси хич кој кри зи, на иви ци 
нер вног сло ма и са мо у би ства. Ба ха ти су у успе ху и не у спе ху: про гла ша ва ју да су пре-
ста ли да сви ра ју ви о ли ну јер ни је мо гу ће да се на ђу ме ђу пр вих де сет на све ту. Оп сед-
ну ти су ин те ли ген ци јом, сво јом и ту ђом. О Ро бер ту Опен хај ме ру Бо би ка же: „Број ни 
вр ло па мет ни љу ди су ми сли ли да је он ве ро ват но нај па мет ни ји чо век ког је Бог икад 
ство рио”, а Али си ја ка же: „Љу ди ко ји су по зна ва ли Ајн штај на, Ди ра ка, Фон Ној ма на 
го во ри ли су да је он нај па мет ни ји чо век ког су упо зна ли у жи во ту.” 

Да ли ге ни ји за и ста ова ко зву че? Мо жда та ко зву че љу ди ко ји су оп сед ну ти иде јом 
ге ни ја. Али из овог опо на ша ња ге ни ја – што, авај, из гле да да Ма кар ти ра ди у овим 
ро ма ни ма – про из и ла зи ба рем јед на зна чај на иде ја, ујед но и ко ре ла ци ја и симп том 
пи шче ве очи глед не љу бав не афе ре с ве ли чан стве ном пер фор ман сом ви ше ма те ма-
ти ке. Та иде ја гла си да ре чи ка сни је до ла зе до исти не, на кон бро је ва и му зи ке. Бли ска 
је Пи та го ри ној за ми сли да бро је ви ко ди ра ју бо жан ско – ма те ма ти ка и му зи ка сма трају 
се сим бо лич ким је зи ци ма ко ји су у ди рект ној ве зи с исти ном, док је је зик ре ла тив но 
ка сна људ ска тво ре ви на ко ја се не спрет но при бли жа ва исти ни. Али си ја то отво ре но 
и ка же: „А ин те ли ген ци ја су бро је ви. Не ре чи. Ре чи смо ми на пра ви ли. Ма те ма ти ку 
ни смо.” Ка да је док тор Ко ен пи та ка ко смо до шли до те иде је да је „ин те ли ген ци ја 
ну ме рич ка”, она од го во ри да смо „до тле за пра во до шли ра чу на ју ћи. Ми ли он го ди на 
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пре не го што је не ко ре као пр ву реч. Ако же лиш IQ пре ко сто пе де сет, бо ље да до бро 
вла даш бро је ви ма”. На дру гом ме сту, Али си ја се по зи ва на Шо пен ха у е ра, у сми слу да 
„ка да би све мир не стао, оста ла би са мо му зи ка”.

Да кле, му зи ка и ма те ма ти ка до ла зе пре је зи ка, а до ла зе и по сле је зи ка, мо гу нас 
све над жи ве ти. Је зик смо из ми сли ли, али ма те ма ти ку смо от кри ли, већ го то ву. Ова 
вр ста пла то ни зма уо би ча је на је ме ђу ма те ма ти ча ри ма и му зи ча ри ма (лик у Пут ни ку 
на зи ва Бо би ја „ма те ма тич ким пла то ни ча рем”). Али обра ти те па жњу ка ко Али си ја, или 
пи сац ко ји ју је ство рио, до ла зи до тог уви да: не ар гу мен ту ју ћи га као та квог већ ди-
ве ћи се из бар ске сто ли це чи стом ма те ма тич ком ко е фи ци јен ту ин те ли ген ци је. Ин те-
ли ген ци ја је су са мо бро је ви, док ре чи тек трч ка ра ју по ни жим ни во и ма. Ба ви ти се 
озбиљ ном ма те ма ти ком зна чи ко му ни ци ра ти с исти ном, а ба ви ти се ре чи ма, са мо 
пи са ти ро ма не, зна чи из но си ти при бли жне оце не о исти ни. Та ко пре ви ше раз го во ра 
на Ин сти ту ту Сан та Фе ути че на са мо по што ва ње јед ног пи сца.

Ства ри по ста ју за ни мљи ве ка да се овај ма те ма тич ки ми сти ци зам под врг не Ма кар-
ти је вом ка рак те ри стич ном тра гич ном гно сти ци зму. Ре ли ги о зни вер ник мо гао би за кљу-
чи ти да исти на ко ју ма те ма ти ка де ши фру је мо же би ти са мо бож ја исти на и да је Бог, 
пре ма то ме, ма те ма ти чар. Док тор Ко ен је то ре као Али си ји, а она се про ти ви јер не 
ве ру је у Бо га. Чи ни се да је ве ли ки ма те ма ти чар Курт Ге дел био не ка вр ста де и сте бу-
ду ћи да је ве ро вао да ма те ма ти ка не пред ста вља са мо исти не свој стве не уни вер зу му 
већ да от кри ва ви ши ди зајн уни вер зу ма. Али си ју ма ми та кав де и зам – што она, ма кар-
ти јев ским је зи ком, на зи ва иде јом ма те ма ти ке као „неки[м] треперави[м] палимпсест[ом] 
веч ног по ви но ва ња”. Али не мо же баш да на те ра се бе да при хва ти да је уни вер зум 
ин те ли ген тан на овај на чин или да ма те ма ти ка, ка ко пла то ни зам сма тра, от кри ва исти-
не ко је мо гу би ти не за ви сне од људ ског жи во та. Ако свет ни је ин те ли ген тан он да ће, 
ка да ко нач но екс пло ди ра, ис то пи се или оста не без ки се о ни ка, чи та ва људ ска ин тели-
ген ци ја не ста ти, укљу чу ју ћи и му зи ку и ма те ма ти ку. Шо пен ха у ер ни је био у пра ву. По 
Ге де ло вом ми шље њу ма те ма ти ка ве ро ват но не ма гра ни це и ње не исти не ис тра ја ва ју 
чак и на кон што по след ње људ ско би ће не ста не с ли ца зе мље, спе ку ли ше Али си ја. Она 
у то не ве ру је, раз ми шља ње о сма ку све та пред ста вља гра ни цу ње не ве ре у „ре ли гиј-
ски” при мат ма те ма ти ке.

Као и њен брат, као и ве ћи на Ма кар ти је вих прет ход них про та го ни ста, Али си ја је 
гно стич ки пе си ми ста. Ве ру је да је Бог ди гао ру ке од све та или да, у нај бо љем слу ча ју, 
во ди мо ужа сну бор бу са за мен ским Бо гом, с не ка квим ђа вол ским бо жан ством. „У је згру 
ствар но сти по чи ва ду бок и ве чан де мо ни јум”, ка же она. Кад је има ла де се так го ди на, 
Али си ја је осе ти ла при су ство тог ђа вол ског Бо га. У сну је ви де ла ка пи ју и осе ћа ла је 
да је иза те ка пи је је зи во при су ство ко је не мо же да ви ди или не мо же да се усу ди да 
га ви ди. Ту ђа во љу фи гу ру на зи ва Ар ха трон. Ме ђу тим, ако је је ди но бо жан ство за пра-
во ђа во и ако је свет ђа во ља тво ре ви на, је ли и са ма ма те ма ти ка, ко ја го во ри исти ну 
о том ђа вол ском све ту, ђа вол ска? Шта ако је ма те ма ти ка Ар ха трон? Али си ја не ка же 
то екс пли цит но, али та иде ја сен чи ова два ро ма на из очи глед них раз ло га. Ма те ма ти-
ка је у два де се том ве ку омо гу ћи ла про на ла зак бом бе ко ја би мо гла за тр ти људ ски 
жи вот. По зна то је да је Опен хај ме ру, док је све до чио екс пло зи ји Три ни ти, на ум па ла 
ре че ни ца из Ба га вад Ги те: „Са да по ста дох Смрт, уни шти тељ све то ва.” Свет је по стао 
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гно стик 1945. го ди не. Или, ка ко Али си ја ка же: „Свет ни је ство рио ни јед но жи во ство-
ре ње ко је не на ме ра ва да уни шти.” Бо би раз ми шља да сво је по сто ја ње ду гу је Адол фу 
Хи тле ру (ње го ви ро ди те љи су се упо зна ли у Оук Ри џу), да су „исто риј ске си ле ко је су 
упле ле ње го во про бле ма тич но бив ство ва ње у тка ње жи во та об ли ко ва ли Ау швиц и 
Хи ро ши ма, срод ни до га ђа ји ко ји су за у век за пе ча ти ли суд би ну За па да”.

На рав но, по ље у ко јем Ма кар ти мо же да бу де ау то ри та тив но ело квен тан – у ко јем 
мо же да бу де оно што је сте – ни је по ље бро је ва, где он има са мо иде ју „ге ни ја”, већ 
ме та фи зи ке, где рас по ла же свим ре сур си ма је зи ка. Но во и до бро до шло у ро ма ни ма 
Пут ник и Сте ла Ма рис је сте лу цид ност те гор ке ме та фи зи ке. Ма кар ти је ве ра ни је 
књи ге би ле су то ли ко оба ви је не мра ком, то ли ко су од зва ња ле хи је рат ском ври ском 
и мла та ра њем да се из њи хо вих ва тре них ду би на ла ко мо гло из ву ћи пет кон тра дик-
тор них те о ло шких иде ја исто вре ме но. За то се Пут мо гао чи та ти и као бе ке тов ски 
пе си ми зам и као хри шћан ски оп ти ми зам у по след њем тре нут ку, са де ча ком си ро че-
том ко ји, на кра ју, оста је да но си све тлост бо жан ског и пла мен људ ског. Мо же ли се 
свет по пра ви ти или не? Да ли је он бо жан ски ин те ли ген тан или ни је? Ови но ви ро ма-
ни ис те ру ју Ма кар ти ја из ње го вог ре то рич ког скро ви шта, а ње гов из ра зи то строг и 
ра ци о на лан од го вор на оба ова пи та ња гла си: не. У све ту оба сја ном „злим сун цем” 
ну кле ар ног изу ма, чи та ва исто ри ја, ка ко Бо би раз ми шља, са мо је „про ба ње го вог изу-
ми ра ња”. А ка да свет ко нач но сам се бе уби је, ни шта не ће оста ти – ни ре чи, ни му зи ка, 
ни ма те ма ти ка, ни Бог. Чак ни ђа во.

(С ен гле ског пре ве ла Ири на Ву ји чић)


