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ДО БРИ, ЛО ШИ, ЗЛИ: АН ТИ ЈУ НА ЦИ У  
РО МА НУ ОВО НИ ЈЕ ЗЕ МЉА ЗА СТАР ЦЕ  
КОР МА КА МА КАР ТИ ЈА

Ства ра ла штво Кор ма ка Ма кар ти ја при ка зу је свет на гра ни ци. Про стор не од редни-
це ње го ве про зе про на ла зе се на гра ни ци из ме ђу ди вљи не и ци ви ли за ци је, у су ро вим 
по гра нич ним про стран стви ма Тек са са и Мек си ка, у пре те ћим бес пу ћи ма на гра ни ци 
оп стан ка, про сто ри ма у ко ји ма ца ру ју на си ље и смрт. Ње го ви бру тал ни ан ти ју на ци 
ого љу ју гра ни це људ ско сти и дру штве не за јед ни це, од ба цу ју ћи кул тур не и мо рал не 
нор ме уре ђе ног све та, жи ве ћи у из гнан ству и из оп ште ни штву, ве ли ча ју ћи рат и смрт 
као је ди но бо жан ство. У фор мал ном сми слу, ње го ви ро ма ни ис пи су ју но ве гра ни це 
жан ров ских од ли ка и ну де но ве вер зи је ве стер на, кри ми ро ма на, по ста по ка лип тич не 
про зе. Ко нач но, екс трем на при ро да при ка за ног на си ља пред ње го ве чи та о це по ста-
вља пи та ња о гра ни ца ма њи хо вих чи та лач ких сен зи би ли те та, мо рал них вред но сти, 
кул тур них оче ки ва ња. Упр кос успе ху и при зна њу у кри тич ким кру го ви ма, и сâм Ма-
кар ти, упор но се др же ћи по да ље од јав ног жи во та, на из ве стан на чин оби та ва на 
гра ни ци књи жев не и кул тур не сфе ре. 

Ме та фо ре гра ни це и по гра нич ног при год на су сли ка Ма ка р ти је вог ства ра ла штва, 
бу ду ћи да га пред ста ве на си ља као кон стан те људ ског жи во та и људ ских за јед ни ца, 
ан ти ју на ци ко ји се ју смрт и уни ште ње, те кри за и про паст мо рал них нор ми свр ста ва-
ју у ре до ве тран сгре сив них пи са ца. Иа ко је тран сгре сив на про за жа нр ко ји се у ужем 
сми слу ве зу је за крај два де се тог ве ка, за пи сце по пут Бре та Ис то на Ели са и Ча ка По-
ла ни ка, Ро бин Му кер џи по ка зу је да се ко ре ни тран сгре сив ног пи са ња мо гу на ћи у 
да ле кој про шло сти, у де ли ма ан тич ких са ти ри ча ра (Mo o ker jee, 2013), док М. Кит Бу кер 
под се ћа да је тран сгре сив ност у осно ви људ ске кре а тив но сти и ства ра ња, ста ра ко-
ли ко и људ ско дру штво (Bo o ker, 1991). Слич но то ме, исто риј ска ди мен зи ја Ма кар ти је-
вог ства ра ла штва упу ћу је на без вре ме ност и све при сут ност на си ља; Ма кар ти је ви 
ли ко ви ни су про из вод тре нут них дру штве них окол но сти, већ по глед у кр ва ве ме ха-
ни зме људ ске исто ри је. Тран сгре сив на књи жев ност схва ће на ши ре, као књи жев ност 
суб вер зи је, те жи да пре и спи та увре же не ста во ве и схва та ња о људ ској при ро ди и 
људ ском дру штву, о до бру и злу, мо рал ном и не мо рал ном, нор мал ном и де ви јант ном, 
от кри ва ју ћи сво је са ти рич ке ко ре не као сред ство дру штве не кри ти ке. Пред мет Ма-
кар ти је ве кри ти ке су на ра ти ви и ма три це ко ји су у осно ви аме рич ке иде о ло ги је и 
ми то по е ти ке – о Аме ри ци као обе ћа ној зе мљи, о ши ре њу на За пад и ју нач ком по гра-
нич ном жи во ту, о ин ди ви ду а ли зму и са мо у са вр ша ва њу. Код Ма кар ти ја су ови мит ски 
еле мен ти ре ви ди ра ни и де кон стру и са ни кроз при ка зе па кле них, пустoшних пре де ла, 
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кр ва ве по хо де и бе сми сле на уби ства, те ан ти ју на ке ко је во ди жеђ за на си љем и уни-
ште њем.

 Ро ман Ово ни је зе мља за стар це по ста вља при чу о људ ској сла бо сти, на си љу 
и злу у окви ре кре та ња три цен трал на ју на ка, у по гра нич не пре де ле из ме ђу Тек са са 
и Мек си ка, ко ри сте ћи ме та фо ру ло ва и по те ре. Ло ве ћи антилопe, Лу е лин Мос на и ла зи 
на уби је ног тр гов ца дро гом и ко фер с ми ли о ни ма. Мо со ва од лу ка да узме но вац по кре-
ће ла нац до га ђа ја ко ји лов ца пре тва ра ју у плен, те у на став ку ро ман при ка зу је по те ру 
за Лу е ли ном и не ста лим нов цем. Слич ну де кон струк ци ју би нар них ка те го ри ја, свој-
стве ну тран сгре сив ној књи жев но сти, ро ман по сти же и кроз ка рак те ри за ци ју ли ко ва 
ко ји у се би об је ди њу ју опреч не вред но сти и од ли ке. Мос је ви јет нам ски ве те ран, 
мит ски по гра нич ни ју нак ко ји се ве што сна ла зи у пу стињ ској ди вљи ни осла ња ју ћи се 
је ди но на соп стве не спо соб но сти, али и на ив чи на и опор ту ни ста ко јег грам зи вост и 
пре те ра на си гур ност у вла сти те спо соб но сти во де у си гур ну и вр ло очи глед ну смрт. 
Раз ми шља ња ше ри фа Бе ла ко ја уо кви ру ју на ра ци ју ну де мо рал ни осврт на при ка за не 
до га ђа је и свет у ко јем се од и гра ва ју, али је Бел ујед но оста ре ла, ре зиг ни ра на ру ка за-
ко на ко ја у том су ро вом све ту пре жи вља ва за хва љу ју ћи ку ка вич лу ку, па сив но сти и 
не ме ша њу – ње го ва уло га у по те ри за Ши гу ром и мек сич ким кар те лом сво ди се на ла-
кон ски ху мор и пре ли ста ва ње штам пе. Ка ко при ме ћу је Џеј Елис, вај ка ње над мо рал ним 
по ср ну ћем Бе ла не спре ча ва да ужи ва у ка фи и пар че ту пи те (El lis, 241). Ан тон Ши гур, 
хлад но крв ни пла ће ни уби ца ко ји жр тве уби ја пи што љем за сто ку, ујед но је и „мор бид-
ни фи ло зоф уби ства“ (Bron ca no, 120), на из глед нај прин ци пи јел ни ји ме ђу ли ко ви ма и 
је ди ни ко ји се не мо же пот ку пи ти нов цем, оте ло вље ње не у мо љи ве суд би не и си гур не 
ка зне за људ ске сла бо сти. Иа ко Џо ел Ко ен овај тро јац по сма тра кроз ве стерн ти по ло-
ги ју до брих, ло ших и злих, где је Бел до бар, Ши гур лош, а Мос не што из ме ђу (в. Welsh, 
75), та кво јед но знач но пре сли ка ва ње не функ ци о ни ше у пот пу но сти. Уо ста лом, спрам 
Ши гу ро вог над на рав ног зла чак и Кар сон Велс, дру ги пла ће ни уби ца у ро ма ну, де лу је 
као не ки ве се ли до бри чи на. 

 Иа ко Ан то на Ши гу ра по је ди ни кри ти ча ри ви де као све де ни ју вер зи ју су ди је 
Хол де на из Кр ва вог ме ри ди ја на (El lis, 225; Ha ge, 54), Ши гур и ње го ва филм ска ин кар на-
ци ја у ту ма че њу Ха ви је ра Бар де ма у сфе ри ин тер нет кул ту ре по ста ли су си но ним за 
пси хо па то ло ги ју. Ми мо ви о то ме ка ко је Ши гур „нај у вер љи ви ји пси хо па та на фил му“ 
ни су без уте ме ље ња; др Се мју ел Лај стет, бел гиј ски пси хи ја тар, за и ста је на пи сао рад 
у ко јем Ши гу ра опи су је као „је дан од нај ре а ли стич ни јих филм ских при ка за иди о пат ске 
пси хо па то ло ги је“ (Le i stedt, 6). Кли нич ка пре ци зност Ши гу ро ве ка рак те ри за ци је сва-
ка ко све до чи о Ма кар ти је вој спи са тељ ској ве шти ни и по зна ва њу људ ске при ро де; но, 
Ши гур у ро ма ну да ле ко на ди ла зи та кву вр сту ме ди ка ли за ци је. Велс га по ре ди са ку гом 
(Ма кар ти, 132); би о ло шка или мит ска, Ши гур је пред ста вљен као по шаст ко ја уни шта-
ва мит ски свет хе рој ског ста рог За па да, али и ва ни сто риј ска си ла чи ји је плен чи та ва 
људ ска ци ви ли за ци ја, а не са мо јед но ње но исто риј ско ис по ље ње. 

За Џи ма Вел ша, Ши гур је пак „од већ је зив“ да би био ства ран, те га он ви ди као „але-
го риј ску ап страк ци ју“ (Welsh, 74) и ан ђе ла смр ти (80). Ши гур је и ђа во са ло шом фри-
зу ром и људ ски па лимп сест (Co vell, 95, 96), фи гу ра По ро ка из мо ра ли те та (Co o per, 42), 
„ско ро па дух“ (Ма кар ти, 284), а сво јим жр тва ма оста вља траг на че лу по пут жи га 
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зве ри. Ши гу ро ва уби ства пра ти је зи во ба ца ње нов чи ћа ко је од ре ђу је суд би ну ње го вих 
жр та ва, али и фи ло зоф ска про ми шља ња ко ја по зи ва ју на од го вор ност: „Пра вац је за-
цр тан. Ни нај ма ња ли ни ја не мо же да се обри ше“ (Ма кар ти, 246). Ипак, он ни је оли че-
ње не у мо љи ве прав де јер су на си љу из ло же ни сви ко ји му се на ђу на пу ту, без ја сног 
пре сту па или кри ви це; ње го во обра зло же ње да Кар лу Џин уби ја не би ли одр жао обе-
ћа ње да то Мо су ни је при мер кан тов ског мо рал ног им пе ра ти ва већ ње го ва тра ве сти-
ја, „пер вер ти ра на до бро та“ (Grif s, 8). На рав но, мо же би ти да Ма кар ти же ли да по ру чи 
да у та квом све ту не ма не ви них, али ти ме Ши гу ро ва ју сти циј ска уло га ни је ни шта увер-
љи ви ја. Ипак, Ши гу ро во зло ни је ни арен тов ски ба нал но и не мо ти ви ше га лич на ко рист. 
Ње го ве ре чи упу ће не Кар ли Џин („Тра жиш од ме не да сам се бе про гла сим ра њи вим 
а то ни кад не бих мо гао“, Ма кар ти, 247) от кри ва ју да ње го ва мо ти ва ци ја ни је ко ри сто-
љу бље већ са мо о др жа ње; као ви рус, Ши гур мо ра да обез бе ди соп стве ни оп ста нак.

Ши гу ров фа та ли зам има ви ше стру ку функ ци ју; по ред ве зе с палп књи жев но шћу и 
све том стри па (Welsh, 79), игра с нов чи ћем пред ста вља стра те ги ју за стра ши ва ња, а 
пратећa го во ран ци ја о де тер ми ни зму и усу ду слу жи да при кри је чи ње ни цу да ороз 
ипак по вла чи Ши гур, а не суд би на. У фил му, Кар ла Џин од би ја да уче ству је у тој мор-
бид ној игри, па опет стра да – да ли то зна чи да је суд би ни не мо гу ће по бе ћи, или да је 
ипак Ши гур тај ко ји од лу чу је о жи во ту и смр ти сво јих жр та ва? Ши гу ро ва мор бид на 
фи ло зо фи ја че сто је ис пра зна оп се на ко ја при кри ва чи ње ни цу да он у уби стви ма са-
ди стич ки ужи ва (в. и Hil li er, 166) – ка ко дру га чи је об ја сни ти то што од ра ње ног ди ле ра 
тра жи да га гле да у очи пре но што ће га упу ца ти у че ло, по сма тра ју ћи за тим ка ко 
„све тло сти не ста је“ (Ма кар ти, 112; та сце на под се ћа на Џо на Рејн бер да из ро ма на Пот
па љи ва чи ца Сти ве на Кин га). Ње го ве елип тич не ре че ни це има ју гно мич ки ка рак тер, 
али њи хов ви со ко пар ни, пре те ћи тон че сто при кри ва пра зну ре то ри ку и од су ство 
ду бљег зна че ња („Оно што је ура ђе но не мо же се про ме ни ти“, Ма кар ти, 243). Њи хо ва 
свр ха је пр вен стве но пер фор ма тив на, не де кла ра тив на – оне су део Ши гу ро ве за чуд-
не по ја ве, ефект не за то што су нео че ки ва не, а не за то што са др же не ка кве ду бо ке 
исти не. Слич но то ме, Ши гу ро во оруж је је за стра шу ју ће за то што де ху ма ни зу је жр тве, 
али је ујед но и сред ство очу ђе ња, као и ње го ва би зар на фри зу ра у фил му бра ће Ко ен 
и ње го ва ко сти мо ли ка оде ћа. Та ко упа ра ђен, Ши гур де лу је као ван зе ма љац ко ји се 
пре ру ша ва у људ ско об лич је, а не лик ко ји за и ста при па да све ту и вре ме ну у ко ји ма 
се је смрт и про по ве да сво ју мор бид ну фи ло зо фи ју. Он је не пре по зна тљи ва фи гу ра у 
уо би ча је ној га ле ри ји ли ко ва са гра ни це, ениг ма ти чан, не схва тљив, „из ван Мо со вог 
ис ку ства“ (Ма кар ти, 114). 

Ро бин Му кер џи по ка зу је ка ко су ан ти ју на ци тран сгре сив не про зе че сто „угла ђе на 
чу до ви шта“ (Mo o ker jee, 7), за во дљи ви и ха ри зма тич ни у сво јој мон стру о зно сти, у исти 
мах при влач ни и одур ни. Па трик Бејт ман из ро ма на Аме рич ки пси хо Бре та Ис то на 
Ели са, До ри јан из исто и ме ног ро ма на Ви ла Сел фа или Пи тер Кур тен из дра ме Нор ма
лан Ан то ни ја Нил со на (Nor mal, Ne il son) при ме ри су за овај тип ју на ка. За ми шље но или 
ствар но на си ље ко је ови ан ти ју на ци вр ше су прот ста вље но је њи хо вом шар му или 
фи зич кој при влач но сти; тран сгре сив ни пи сци нас че сто под се ћа ју да смо скло ни да 
фи зич ку ле по ту из јед на чи мо са до бро том. Ипак, угла ђе ни ан ти ју на ци тран сгре сив не 
про зе пре вас ход но су људ ска чу до ви шта – њи хов шарм и њи хо ва скло ност ка на си љу 
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ипак су пре по зна тљи ви у окви ри ма људ ског по на ша ња. Бејт ман, До ри јан и Кур тен 
сво ју мон стру о зност при кри ва ју ис под крин ке нор мал но сти. За раз ли ку од њих, Ши гур 
је кон стру и сан као фи гу ра из ван окви ра људ ског – отуд сил на по ре ђе ња са ду хом, 
ма ши ном, Тер ми на то ром (Ели са под се ћа на ки бор га, 228). Ипак, оруж је је алат ко ји 
Ши гур ко ри сти и од ко јег за ви си, не део ње га, а на кра ју га ви ди мо ра ње ног и осла бље-
ног, ољу ђе ног, ма да и да ље не за у ста вљи вог.

Ши гур и Мос су струк тур но по ве за ни као ло вац и плен, на из глед оли ча ва ју ћи су прот-
ста вље не стра не. Ши гур је мон стру о зни уби ца од ко јег за зи ру чак и ди ле ри дро ге, у 
пот пу но сти из ме штен ван сфе ре људ ских од но са и емо ци о нал них ре ак ци ја; Мос је 
оби чан чо век, Сва ко, јед но ста ван али пле ме нит, до бар мо мак с ле пом же ном ко ји живи 
скром но и гле да сво ја по сла све док га суд би на не до ве де у ис ку ше ње ко јем не успе-
ва да се од у пре. Ме ђу тим, ро ман их та ко ђе струк тур но из јед на ча ва у ви ше на вра та. 
Мос у ло ву про ма ши ан ти ло пу; Ши гур пу ца у пти цу на мо сту и та ко ђе про ма шу је (на-
су прот обо ји ци, ше риф Бел у јед ној сце ни скла ња са дру ма мр тву пти цу; тај чин је сте 
дир љив, али и па те ти чан, те илу стру је скром не до ме те Бе ло вог ути ца ја). Ра њен, Мос 
ку пу је ка пут од гру пи це пи ја них мо ма ка, док Ши гур ку пу је ко шу љу од де ча ка на би-
ци кли ма. Док бе жи с нов цем, Мос се обра ћа се би у дру гом ли цу, пре ко ре ва ју ћи се 
због од лу ке да га узме, ма да га то не за у ста вља. Иа ко Ра сел Хи ли јер ова не го до ва ња 
ту ма чи као глас Мо со ве са ве сти, тај дво глас ства ра ути сак да су Мо со ви по ступ ци ван 
ње го ве кон тро ле, во ђе ни ру ком суд би не – или ђа во ла – док он мо же са мо да по сма тра 
у не ве ри ци („Не ма опи са бу да ле, ре че се би, ко ји ти не при ста је”, Ма кар ти, 29). Тај де тер-
ми ни зам је још јед на струк тур на ве за са Ши гу ром, су прот на вред но сти ма аме рич ког 
ин ди ви ду а ли зма, где је чо век је ди ни кро јач сво је суд би не и при кри ва од би ја ње да се 
су о чи са вла сти тим по ступ ци ма. Мо сов су срет с кр ва вим ми ли о ни ма и су срет вла сни ка 
пум пе са Ши гу ро вим нов чи ћем раз ли ку ју се по ис хо ду, али обе сце не пред ста вља ју 
пре лом ни тре ну так у ко јем се чи тав њи хов жи вот са жи ма у је дан суд бин ски по сту пак. 
Чак и пред смрт, Мос об ја шња ва ау то-сто пер ки ка ко се ства ри „де се кад ти се де се. 
Ни шта те не пи та ју. Не тре ба им тво ја до зво ла“ (Ма кар ти, 206). Бел из ри че не што слич но 
ка да ка же: „Ни кад не знаш где не ке ства ри мо гу да те од ве ду“ (Ма кар ти, 277). По то ме 
се они ипак раз ли ку ју од Ши гу ра – ње му је пу та ња суд бин ског нов чи ћа ја сна „од са мог 
по чет ка“ (Ма кар ти, 246).

По те ра је ујед но кон стру и са на као тест ве шти не и му шко сти по ста вљен пред три 
цен трал на ју на ка. Стеј си Пиблс ука зу је на хи пе р ма ску ли ни зо ва ни оквир ро ма на у 
ко јем се три цен трал на ју на ка над ме ћу чи ји је (пи штољ) ве ћи (Pe e bles, 146), Ли ди ја 
Ку пер пи ше о ше ри фу Бе лу као де ма ску ли ни зо ва ном ју на ку ко ји се по вла чи пред за-
стра шу ју ћим про тив ни ком и за ме њу је по те ру ве че ра ма код ку ће (Co o per, 128–129), 
док Елис упу ћу је на ви ше не го очи глед не фа лу сне асо ци ја ци је на ко је на во ди Ши гу-
ро во оруж је (El lis, 230), а по том ана ли зи ра на чи не на ко је на ра ци ја пред ста вља оружје 
као фе тиш, сим бол му шке мо ћи и ви рил но сти (233). Ка да га Ши гур по го ди хи цем са 
бал ко на хо те ла, Мос се ди ви ње го вој пре ци зно сти и ве шти ни – Ши гур има ве ће оружје 
и зна да га упо тре би. Бу ду ћи да дру штве ни кон тек сти тек са ског по гра нич ја и аме рич-
ког ин ди ви ду а ли зма, али и жан ров ски окви ри ве стер на, на ме ћу та кву хи пе р ма ску ли-
ни за ци ју, а ка пи та ли стич ко дру штво успех по и сто ве ћу је с нов цем, Мо со ва од лу ка да 
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узме но вац је сте у из ве сном сми слу не из бе жна и пред о дре ђе на, али не ру ком суд би не, 
већ дру штве ним окви ром ко ји му на ме ће не ре ал не, смр то но сне нор ме.

У та квом хи пе р ма ску ли ни зо ва ном окви ру, чи ни се да оста ре ли Бел мо же са мо да 
ка ска за њи ма и вр ти гла вом. Упр кос то ме, Елис пра вим про та го ни стом сма тра упра-
во Бе ла (El lis, 225), што на го ве шта ва и на слов ро ма на. Бе ло ва па сив ност и не вољ кост 
ука зу ју на то да је у ро ма ну ње го ва уло га на ра ци ја, а не ак ци ја; за Ели са, Бе лов глас 
слу жи да ис пу ни ти ши ну из ме ђу пу шка ра ња (El lis, 242). На кон што са зна мо за Мо со ву 
смрт, на ра тив ни фо кус пре ла зи на Бе ла, а по том га на по след њим стра ни ца ма ви ди мо 
ка ко се ко нач но, мо жда, су о ча ва са вла сти тим не до ста ци ма. Ме ђу тим, као про та го-
ни ста он је па си ван, умо ран и по ра жен. Бел не са мо што не успе ва да про на ђе Ши гу-
ра већ не успе ва про на ћи ни Мо са, за раз ли ку од оста лих уче сни ка по те ре. Упр кос 
па те р на ли стич ком ста ву – Мо са, ко ји има три де сет и шест го ди на, зо ве „мом ком“, а 
ње го ви при ме ри о мо рал ној про па сти че сто су о де ци ко ја стра да ју – он је по ра же на 
очин ска фи гу ра, што је ли те ра ри зо ва но кроз гу би так кће ри, али је при ка за но и кроз 
кон траст из ме ђу ње го вог уни же ног ста ту са у за јед ни ци и им по зант не фи гу ре ње го вог 
оца у сну на кра ју ро ма на. Док у сну Бе лов отац по но сно ја ше про но се ћи ва тру (ја сно 
је да то ни је ва тра па кла из кал де ре), Бе ло ва пр ва ин тер вен ци ја у ро ма ну ти че се мач ка 
ко ји се по пео на др во и не уме да си ђе. Бел и Ши гур су та ко ђе струк тур но по ве за ни, 
као су пар ни ци чи ји ко нач ни окр шај зах те ва кон вен ци ја ве стер на. Бел је ру ка за ко на, 
Ши гур оли че ње бе за ко ња; Ши гу ро ва мор бид на фи ло зо фи ја је ан ти те за Бе ло вом испо-
вед ном мо ра ли са њу (El lis, 229). Ме ђу тим, они се у ро ма ну и не су сре ћу – Бел од у ста је 
од по те ре за Ши гу ром, по ра жен и по ни жен, иа ко до окр ша ја ни је ни до шло. Ма да 
мо рал но упит на, Бе ло ва од лу ка је у исти мах и са свим ра ци о нал на, и про ис ти че ко-
ли ко из стра ха то ли ко и из ре ал не спо зна је да Ши гу ро во зло не мо же би ти по ра же но, 
да је у том окр ша ју уна пред осу ђен на не у спех и смрт, али и да њи ме „ри зи ку је сво ју 
ду шу“ (Ма кар ти, 10). По вла че ћи се пред Ши гу ром, Бел суб вер ти ра мит ске, хи пер бо лич-
не вред но сти ве стер на о хра бром ка у бо ју, не за у ста вљи вом пред сва ком опа сно шћу. 
Ме ђу тим, Бе ло ви по ступ ци у ра ту и чи та во ње го во ше ри фо ва ње от кри ва ју ку ка вич лук 
ко ји је у су прот но сти с ње го вим сен ти мен тал ним мо рал ним иде а ли змом, али и од би-
ја ње да се су о чи са вла сти тим уде лом у мо рал ном су но вра ту ко јем све до чи.

За раз ли ку од Јеј тсо ве Ир ске ко ја вр ца од (ово зе маљ ског) жи во та, су ро ви тек са ски 
пре део при ка зан је као Хад. Ње го ва по гра нич на при ро да не упу ћу је са мо на ли ми-
нал ност ег зи стен ци је на вар љи вој гра ни ци до бра и зла већ и на гра ни цу из ме ђу овог 
и оног све та. Бе же ћи с нов цем, Мос пре ла зи ре ку – Стикс? – ис пр ва си ла зе ћи низ пе-
шча ну па ди ну, а по том је „јед но став но па дао“ (Ма кар ти, 33). Мо сов бег је сто га и ње гов 
пад, а пре ла зак ре ке на ја вљу је не ми нов ну тра гич ну за вр шни цу. Узев ши но вац, Мос је 
већ мр тав; из тог је раз ло га ње го ва смрт у ро ма ну та ко ан ти кли мак тич на – већ смо је 
ви де ли, на са мом по чет ку. При каз Тек са са као па кла ука зу је и на ин тер тек сту ал не везе 
са Дан те о вим Па клом, ко је де таљ но ана ли зи ра Реј чел Гри фис. У ње ној ана ли зи не само 
да сва три цен трал на ли ка од го ва ра ју гре шни ци ма у Па клу већ је ше риф Бел у ду бљем 
кру гу Па кла од Мо са, јер су ње гов гре си, апа ти ја и мо рал на ле њост, те жи (Ши гур je, 
на рав но, нај ду бље). Свет ро ма на и ње го во пу ко без вла шће бли жи су сто га „Дру гом до-
ла ску“ не го „Је дре њу у Ви зант“, чи је сти хо ве на слов ево ци ра – то је кр во мут на пли ма, 
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а не на до шло мо ре што ври од ску ша. На кра ју ро ма на, Ши гур, ра њен али не за у ста-
вљив, ше па низ друм ву ку ћи се по пут Јеј тсо ве зве ри ка не ка квом па кле ном Ви тле је му 
(в. и Welsh, 74). Код Ма кар ти ја звер ни је про ве ла два де сет ве ко ва у твр дом сну већ је 
од у век ме ђу на ма, кре ћу ћи се по пут сен ке и се ју ћи смрт.

Хи ли јер Ма кар ти јев ро ман ту ма чи као ди дак тич ки текст ко ји при ме ром по гре шних 
мо рал них из бо ра на во ди чи та о ца да још ви ше це ни мо рал не вред но сти (Hil li er, 163). 
Та кав за кљу чак до и ма се, у нај ма њу ру ку, на ив ним – и Бел но ми нал но це ни мо рал не 
вред но сти, па не успе ва да по сту па у скла ду с њи ма. Шта ви ше, ње го ве су гре шке, и у 
ра ту у Фран цу ској и у ра ту про тив нар ко ти ка, по сле ди ца са свим ра зу мљи вог стра ха; 
ве ћи је пре ступ, чи ни се, ла жно ис тра ја ва ње у не у те ме ље ној, па и на ив ној, мо рал ној 
ви зи ји. С дру ге стра не, нај по пу лар ни ји лик из филм ске адап та ци је не сум њи во је упра-
во Ши гур, и то не мо же мо об ја сни ти са мо ма е страл ном глу мом Ха ви је ра Бар де ма. Ово 
ни је зе мља за стар це, за јед но са сво јом филм ском адап та ци јом, у ду ху нај бо љих транс-
гре сив них ро ма на сто га ого љу је су ро ву ре ал ност по љу ља них мо рал них окви ра и на-
во ди чи та о ца на пре и спи ти ва ње вла сти тих вред но сти и ста во ва не кроз јед но знач но 
или де кла ра тив но при хва та ње „до бро те“ или „мо рал но сти“ већ кроз пи та ња о фа сци-
на ци ји злом и су штин ској до са ди ко ју иза зи ва ју ли та ни је о до бру и мо ра лу. 

Чи ни се, да кле, да су ју на ци ро ма на сви ло ши или зли. Но ни је баш та ко – до бри се 
мо гу на ћи ме ђу жен ским ли ко ви ма. Кар ла Џин ну ди ал тер на ти ву Мо со вом опор ту ни-
зму, Ши гу ро вом мор бид ном де тер ми ни зму и Бе ло вом по ра же ном, ис пра зном иде а-
ли зму – она рас крин ка ва Ши гу ро ву ла жну мо рал ну фи ло зо фи ју („Хо ћеш да спад не да 
ми је нов чић пре су дио. Али ти си то ура дио“, Ма кар ти, 245; в. и Pe e bles, 151), а Мо сов 
но вац не же ли јер је то „ла жно бо жан ство“ (Ма кар ти, 171). Елис при ме ћу је да ро ман 
те ма ти зу је про блем му шког на си ља (El lis, 261); мо жда су за то је ди но же не по зи тив ни 
ли ко ви, али оне су ре дом и жр тве му шких од лу ка и по сту па ка. Иа ко Ши гур ну ди Мо су 
да от ку пи жи вот Кар ле Џин укра де ним нов цем, за пра во је њен жи вот ва лу та ко јом се 
Мос и Ши гур из но ва над ме ћу у му шко сти: Ши гур га ну ди као сво ју ро бу, при сво јив ши 
га од Мо са, а Мос га до дат но обез вре ђу је, не од у ста ју ћи од нов ца. С та квим ис хо дом 
на ме ће се крај ње иро ни чан за кљу чак, има ју ћи у ви ду жан ров ске окви ре ро ма на: док 
се му шкар ци игра ју пу шка ма, не ви ни стра да ју, а свет од ла зи до вра га. Тач ни је, враг 
до ла зи сâм, с нов чи ћи ма у џе пу и пи што љем за сто ку.
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