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УОКВИРАВАЊЕ

Ср ђан Ср дић

ЏЕЈ ЏЕЈ ГЛЕН ТОН, ЊЕ ГО ВИ ПО СЛО ВИ И ДА НИ

Ова ко је пе вао Волт Вит ман, обра ћа ју ћи се „стра ним зе мља ма“:

I he ard that you ask’d for so met hing to pro ve this puz zle the New World,
And to de fi ne Ame ri ca, her at hle tic De moc racy,
The re fo re I send you my po ems that you be hold in them what you wan ted.

Има ов де дир љи вих за па жа ња, мо же мо ре ћи, би ће од ко ри сти не што ка сни је. Ево 
још јед ног: Волт Вит ман је ро ђен 31. 5. 1819. То је ла ко до ступ на, ен ци кло пе диј ска, сва ком 
по зна та чи ње ни ца. Исте го ди не, ме ђу тим, ро ђен је и Џон Џо ел Глен тон. Да тум не по знат 
ен ци кло пе ди ја ма, би ло ко ме. Да тум смр ти Џо на Џо е ла Глен то на, на дру гој стра ни, 
исто риј ски је по твр ђен. Реч је о 23. 4. 1850. Мо жда је упра во тог да на се део за сво јим 
сто лом ча сни Волт Вит ман и на кла пао о Аме ри ци и ње ној „атлет ској де мо кра ти ји“.

* * *

По сто ји спо ро го ре ћа, де це ниј ска рас пра ва на те му да ли је Кр ва ви ме ри ди јан Кор-
ма ка Ма кар ти ја „ве ли ки аме рич ки ро ман“. Ап со лут но ире ле вант но по ро ман, сло жи-
ће мо се, али до не кле ин те ре сант но. Шта би тре ба ло да бу де „ве ли ки аме рич ки ро ман“? 
Да ли је то текст, обич но ве о ма екс тен зи ван, ко ји би тре ба ло да нам ука же на не што 
из ван и ми мо ли те ра ту ре, ре ци мо, не што о не чем суп стан ци јал ном у по гле ду крај ње 
ира ци о нал не ка те го ри је „аме рич ког на ци о нал ног би ћа“? Или „исто ри је аме рич ког 
на ро да“? Или то ва жи са мо за „ве ли ки срп ски ро ман“? Све у све му, да ли је Кр ва ви 
ме ри ди јан у не ком сми слу исто што и Мо би Дик, Аме рич ка тра ге ди ја или Го ли и мр тви? 
Ап со лут но ире ле вант но по ро ман, ка жем. Џон Бан вил до во ди у ве зу Ма кар ти је ву 
књи гу с оном ко ју је на пи сао Мел вил. То има сми сла. Опет, чи ни се да се Бан вил не 
ба ви ире ле вант ним ква ли фи ка ци ја ма, не ка ко не ли чи на ње га, већ да пре го во ри о 
стра хо ти за ма ха ко ју је дан текст но си са со бом, као и ње го вој естет ској успе шно сти, 
са мим тим и зна ча ју. Бан вил ни је Аме ри ка нац, па му се мо же да се не ба ви ти пич но 
аме рич ким пи та њи ма. Ни сам ни ја, али се сла же мо у оце ни да је Кр ва ви ме ри ди јан 
ре мек-де ло. Ту сум ње не ма.

* * *

Има не ког фи ног све та ко ји свој но вац за ра ђу је у скло пу не че га што се зо ве „си стем 
обра зо ва ња и вас пи та ња Ре пу бли ке Ср би је“. Ако је то уоп ште си стем. Не ћу ићи пре-
да ле ко. У на ле ту цу на ми ја ин спи ра ци је, је дан део ових упо сле ни ка, за ду же них за 
пред мет чи је је име „срп ски је зик и књи жев ност“, од сво јих ма ло лет них а вер них 
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след бе ни ка и љу би те ља ле пе пи са не ре чи тра жи да се из ја сне о то ме да ли је цен трал-
ни лик Ан дри ће вог ка пи тал ног ро ма на – мост. Та ко је, ово ни сам из ми слио. Мост. 
Бра ун, је дан од при пад ни ка тзв. Глен то но ве бан де (да нас би то био клан), са оп шти ће 
су ди ји Хол де ну, ко ји је у хи је рар хи ји дру го ли це бан де, ка ко сма тра да је луд. „Ти си, 
Хол де не, луд.“ Та ко је го во рио Бра ун, све с огр ли цом од осу ше них људ ских уши ју око 
вра та. До ова кве кон ста та ци је Бра ун до ла зи на кон још јед ног ло го ре ич ног Хол де но вог 
ис па да, при ли ком ког ће овај из ре ћи да је „рат бог“. Пре то га ће ре ћи и да је рат „при-
ну да је дин ства по сто ја ња“. И још то га. Још мно го то га. 

Бан вил, Ирац, са свим си гур но зна шта пи ше у тек сту ње го вог зе мља ка Свиф та ко-
ји се ба ви „при ро дом, ко ри сно шћу и ну жно шћу ра то ва“. Кри ти ка ка же да је овај текст 
је дан од вр хун ских при ме ра иро ни је упо тре бље не у са ти рич не свр хе. Или ни је. Не што 
ми го во ри да је и Ма кар ти до бро упо знат с овим тек стом. И с при мед ба ма Хоб са, па 
чак и Кла у зе ви ца. 

Ме ђу тим, „ма ли“, Ма кар ти јев ју нак ко ји ће у фи нал ним ета па ма ро ма на по ста ти, 
ето иро ни је, „чо век“, не зна ни шта о ово ме. Он се оба ве стио о рат ној прак си та ко што 
је сту пио у па ра вој ску ка пе та на Вај та ко ја има на ме ру да „је бе мај ку Мек си кан ци ма“. 
Ре ла тив но из не на ђен на кон што му је по ну ђе на оп ци ја ре гру та ци је, „ма ли“ ла кон ски 
ка же: „Рат је го тов“, а за уз врат до би ја то да „ка пе тан ка же да ни је“. 

* * *

Пре ме сец-дв а, не мач ка ми ни стар ка спољ них по сло ва, не ка Бер бок, об зна ни ла је 
ка ко се Европ ска уни ја на ла зи у ра ту с Ру си јом. Ин те ре сант но, као плат фор му за исти-
ца ње ова ко да ле ко се жне ин фор ма ци је ка кав је об ја ва ра та, ис ко ри сти ла је Тви тер. 
Не ко ли ко да на ка сни је, ре те ри ра ла је и не знат но про ме ни ла ми шље ње. Рат ни је пре-
стао. С њом или без ње.

* * *

Не где у је сен 1849, мек сич ка вла да ан га жо ва ла је Џо на Џо е ла Глен то на и ње го ве 
љу де ка ко би ови „ре ши ли апач ко пи та ње“ у се вер ном Мек си ку и на ју го за пад ној гра-
ни ци Сје ди ње них Др жа ва. Не би ли до ка за ли да ства ри иду на бо ље, Глен то но ви љу ди 
су има ли оба ве зу да ло кал ним вла сти ма на те ри то ри ји по ко јој су се кре та ли до ста ве 
скал по ве Ин ди ја на ца чи је су пи та ње „ре ши ли“. Што ви ше скал по ва, то ви ше нов ца. 
Ова ква стра те ги ја мек сич ке вла де на ве ла је Глен то на на по ми сао да не би би ло ло ше 
скал пи ра ти и уби ти би ло ко га ко се ње го вом ма лом пред у зе ћу на ђе на пу ту и та ко се 
обо га ти ти. То ли ко не ка бу де ре че но о еко ном ском аспек ту ства ри. Ово је исто ри ја и 
о њој све до чи Чем бер лен Са мју ел, до бри аме рич ки вој ник ко ји се, ето, јед но крат ко 
вре ме за др жао и у Глен то но вој че ти. И по жи вео је до бри Чем бер лен све до да ле ке 
1908. го ди не, на пи сао је и ме мо а ре, па сад зна мо ви ше о оно ме о че му мо жда и ни смо 
же ле ли све да зна мо. И пре жи вео је на пад Ју ма на Глен то но ву бан ду, 23. 4. 1850. Он и 
го то во ни ко дру ги. Ни је дан аме рич ки суд ни ка да се ни је по за ба вио ње го вом не сваки-
да шњом де лат но шћу из сре ди не де вет на е стог ве ка. И за пи сао је Чем бер лен у сво јим 
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ме мо а ри ма ка ко је до бро упам тио су ди ју Хол де на. Ни ко дру ги ни је, уз све на по ре 
аме рич ких ис тра жи ва ча да се оба ве сте о овом, ви ше не го ин те ре сант ном по је дин цу. 
Код Ма кар ти ја пи ше ко ли ко ин те ре сант ном, књи жев но сти, ако не за ко ну. 

* * *

По чет ком де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, из ве сни па три от ски штам па ни 
ме ди ји оба ве сти ли су чи та о це ди љем не че га што се зва ло СР Ју го сла ви ја ка ко се до-
не кле на се ље но ме сто Тр сте ник на шло на уда ру са та ни ста. Не ких ве ћих до ка за овој 
тврд њи ни је би ло, осим гра фи та, сло га на ко ји се на шао на са о бра ћај ној та бли с име ном 
гра да. Та мо је ста ја ло: Wel co me to hell. Па три от ски ис тра жи вач ки но ви на ри ни су мо гли 
да зна ју за по сто ја ње исто и ме не пло че ен гле ског са ста ва Ve nom. А и за што би?

Је дан од вој ни ка из че те ка пе та на Вај та из ре ћи ће сле де ће: „Ово ме ни де лу је као пут 
пра во до па кла.“ И по гре ши ће. Он се на пу ту до па кла на шао мно го, мно го пре тих ре чи.

* * *

Док Глен тон, а с њим и Бра ун, ипак ра чу на ју на оче вид ну фи нан сиј ску до бит од сво-
јих ху ма ни тар них ак тив но сти, не би се ре кло да је то слу чај су ди је Хол де на. Пу сти њак 
ког ће „ма ли“ сре сти на по чет ку сво је епо пе је ре ћи ће му о то ме ка ко је „Бог кад је ства-
ро чо ве ка имо ђа во ла од ма по ред“. А ђа во, до да је пу сти њак, „све мо же, да на пра ви 
ма ши ну, и ма ши ну ко ја ће да пра ви ма ши ну, и зло што мо же да пре жи ви иља ду го ди на 
са мо од се бе“. 

Ду го веч ни ји при пад ни ци Глен то но ве бан де при ча ју „ма лом“ о не за бо рав ној сце ни 
пр вог су сре та су ди је Хол де на и че те, и о то ме ка ко је овај пле би сци тар но при хва ћен 
за ње ног иде о ло га и порт па ро ла. Али, до да ју они, сва ко од њих твр ди да је Хол де на 
имао при ли ке да ви ди бар јед ном у свом ра ни јем жи во ту, оном пре Глен то но вих уби-
лач ких по хо да. То чи ни Хол де но ву по зи ци ју у ро ма ну при лич но не дво сми сле ном. 
Ни су ове ју на чи не ниг де и ни ка да сре ле ни ко га осим се бе са мих, оног нај у жа сни јег 
што у њи ма пре би ва. Про паст Глен то но вог „про јек та“ усле ди ће на кон што се и он и 
Хол ден отрг ну сва кој кон тро ли и поч ну да спро во де не за пам ће ни те рор ра ди те ро ра, 
из вр да ва ју ћи до го во ру с мек сич ким вла сти ма. Зву чи по зна то?

Хол ден би био, уну тар Ма кар ти је вог опу са, да ле ки пре дак Ан то на Ши гу ра. Он, не-
појм љи во мир но и рав но ду шно, усред су ма ну тог кр во про ли ћа, на ла зи вре ме на да 
из го ва ра ре че ни це ка ква је: „Ни је ну жно да стран ке ов де бу ду упо зна те с чи ње ни ца ма 
ве за ним за њи хов слу чај, јер ће њи хо ва де ла пре или ка сни је за у зе ти ме сто у исто ри ји, 
би ли они то га све сни или не.“ Да ле ки пре дак су ди је Хол де на мо гао би би ти Не рон. 
Или Ка ли гу ла. Та кво не ка кво ство ре ње. 

* * *

О си ту а ци ји у Мек си ку и по ли ти ци та мо шњих вла да оба ве сти ти се код Бо ла ња 
Ро бер та, 2666. Или у Бо ла њу не скло ној та бло ид ној штам пи ко ја ка же ка ко мек сич ки 
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нар ко-кар те ли „уби ја ју де се ти не сту де на та са мо за то што су ови пре гла сни на ули ци, 
или ли кви ди ра ју це ле по ро ди це, па гла ве жр та ва за ка че на над во жњак“. Без не ких 
тра ди ци ја се, из гле да, не мо же.

* * *

Твр дио је до бри Ха ролд Блум ка ко је по ку ша вао да про чи та Кр ва ви ме ри ди јан и да 
му је то ус пе ло тек из тре ћег пу та. То ли ко на си ља на јед ном ме сту за и ста де лу је не про-
ба вљи во на пр ви по глед. Ипак, ка ко би „при мо рао“ чи та о це да не од у ста ну, Ма кар ти 
се по слу жио из ве сним стра те ги ја ма До на сје на Ал фон са Фран сое, у на ро ду по зна ти јег 
као Мар киз де Сад. Не ста шни мар киз раз у мео је да ће мул ти пли ци ра ње сце на ужа са 
до ве сти до ак ти ви ра ња пси хо ло шког ме ха ни зма при ви ка ва ња на мо но то ни ју без на-
ђа код чи та ла ца, те да ау тор оства ру је успех у оном ча су ка да чи та лац пре ста не да се 
на да би ло ка квој фор ми ка тар зе. То је слу чај Де Са до ве Жи сти не, Кр ва вог ме ри ди ја на, 
али и филм ске по е ти ке Лар са фон Три ра. И док је код Де Са да по е тич ко на че ло про-
и за шло из ли те рар них из ла га ња ста во ва ли бер тен ске фи ло зо фи је у ви ду бес ком про-
ми сне про во ка ци је, Ма кар ти на ме ра ва да про го во ри о исто ри ји она квој ка ква је сте 
и ме сту на ком исто ри ја сре ће из вор ну људ ску при ро ду она ко ка ко ју је Свифт до жи-
вео. И ето До сто јев ског, Ф. М.: „Исти на о све ту гла си да је све мо гу ће“, ка же су ди ја Хол ден. 
И за раз ли ку од До сто јев ског, ко ји за ме ра ни хи ли сти ма то што су до пу сти ли свет без 
бо га у ком је „све до зво ље но“ (слич но до ка зу је и Гол динг, ка да у Го спо да ру му ва из мак не 
де ци ме ха ни зме про све ти тељ ско-ро ди тељ ске кон тро ле).

Или је у пра ву онај ме но нит док не се бич но са ве ту је вој ску ка пе та на Вај та: „Бож ји 
гнев спа ва. Крио се ми ли он го ди на пре но што је чо век на стао и са мо чо век има моћ 
да га про бу ди. Па као ни је ни до по ла пун.“

* * *

По зна те су те зе по ко ји ма је Кр ва ви ме ри ди јан ан ти ве стерн. Њи хо ви ау то ри ра чу-
на ју и на из вор ни ве стерн ко ји не до ба цу је да ље од три ви јал них ро ман ти за ци ја, али 
и на ре ви зи о ни стич ки ве стерн ка кав би био филм Пла ви вој ник Рал фа Нел со на. Кр ва ви 
ме ри ди јан, ипак, има да ле ко ви ше ве зе с Нел со но вим фил мом чи је фи на ле као да је 
„ис па ло“ из Ма кар ти је вог ро ма на. Од но сно обр ну то. Док ни во оп ште по ли тич ке не-
ко рект но сти при сут не у Ма кар ти је вом тек сту по ве зу је ро ман с есте ти ком ита ли јан ског 
шпа ге ти-ве стер на. Ре че ни це ка ква је: „Че ти ри ства ри мо гу да уни ште ову зе мљу: же не, 
ви ски, нов ци и цр ње.“

* * *

По шав ши из „зе мље гла ди“ где је „за лу тао по мра ку“, „ма ли“ ће по ста ти „чо век“. 
Ако ни шта о ње го вом истин ском по ка ја њу не до зна је мо, ја сно је да он сво је зе маљ ско 
вре ме, на кон што ће Глен то но ва бан да не слав но за вр ши ти, про во ди мо жда не „од ри-
чу ћи се Са та не“, а оно бар огра ђу ју ћи се од ње га. Ње гов од пу сти ња ка на го ве ште ни 
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„те жак жи вот гре шни ка“ за вр ши ће у ну жни ку оп скур ног ба ра, на кон по след њег су сре-
та са су ди јом Хол де ном ко ји ни је би ло мо гу ће из бе ћи. И ми не ће мо, пр ви пут у ро ма-
ну, до би ти на ту ра ли стич ко уве ре ње шта се тач но с њим та мо де си ло. Ни шта до бро, 
ако је су ди ти по ре ак ци ја ма оних ко ји су га про на шли. И ни шта вред но па жње, на кон 
све га што ово ме прет хо ди. 

То ре ла тив но успе шно уз др жа ва ње од ис ка зи ва ња сво је пра ве при ро де као зле 
је ди но је што би чо век мо гао да ура ди да би за слу жио име чо ве ка, као да је не ве се ли 
Ма кар ти јев за кљу чак из ве ден из кр во лоч не исто ри је Џеј Џеј Глен то на. Уна ка же ни 
(прет по ста вља мо) „чо век“ у ну жни ку де лу је као обје кат три јум фа ма ло ум не прав де у 
све ту у ком бог од би ја да се „ме ша у из о па че ност чо ве чан ства“. Ако је Се мју ел Чем бер-
лен из бе гао ли цу зе маљ ске прав де, „ма ли“ се су срео с оном ко ја је ли те рар не при ро де.

И оста је су ди ја Хол ден, ко ји „пле ше и ни кад не ће умре ти“, што је за Ма кар ти ја не-
сва ки да шњи из раз па то са, па ско ро и по јед но ста вљи ва ње ли ка оног ко ји је ту ка ко би 
пре су дио оста лим за оно што је су, а је су то што он је сте, сви ко ли ко их у ро ма ну има. 
Јер су се сви на шли у све ту у ком је бог од био да се „ме ша у из о па че но сти чо ве чан ства“. 
Па је за вр шно пи та ње Ма кар ти је вог ро ма на ја сно: ко ће пре су ди ти су ди ји? А тог одго-
во ра не ма и не мо же да га бу де.


