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УОКВИРАВАЊЕ

Иван Иса и ло вић

ИСУ ВИ ШЕ ЉУД СКО: МЕ ХА НИ ЗМИ  
ДЕ ХУ МА НИ ЗА ЦИ ЈЕ И ИС КЉУ ЧИ ВА ЊА У  
РО МА НУ КОР МА КА МА КАР ТИ ЈА ДЕ ТЕ БОЖ ЈЕ

Зар чо век ни је ни шта ви ше до то? 
В. Шек спир, Краљ Лир; III чин, 4. сце на

Ка да је 1973. Кор мак Ма кар ти об ја вио Де те бож је (Child of God), иза се бе је већ имао 
хра бар де би ро ма ном Чу вар воћ ња ка (The Or chard Ke e per, 1965), ко ји је при клад но на-
гра ди ла Фон да ци ја „Ви ли јам Фок нер“ за нај бо љи де би тант ски ро ман, као и Та му нај крај
њу (Ou ter Dark, 1968), то ли те рар но ко пи ле Фок не ра и Флaнери О’Ко нор, ко је сли ка ма 
сек су ал не де ви ја ци је, на си ља и без над ног би блиј ског лу та ња, про ша ра ним твр дим 
ху мо ром и су мор ним ни хи ли змом, ма пи ра ау то ро ве пре о ку па ци је и оп се си је, на ја-
вљу ју ћи оства ре ња ко ја ће Ма кар ти ја ка сни је свр ста ти у нај ва жни је и нај у ти цај ни је 
аме рич ке ро ма но пи сце. 

Из ћор со ка ка би блиј ске па ра бо ле Та ме нај крај ње, тран спо но ва не из Је ван ђе ља по 
Ма те ју у мо чвар но бла то не где у Апа ла чи ма, из све та без па ра диг ме ко ји де кон стру и-
ше мит и исто ри ју аме рич ког ју га, ра ђа се и ан та го ни ста тре ћег Ма кар ти је вог ро ма на. 
Сме штен у пла нин ском окру гу Се ви јер у Те не си ју, ро ман Де те бож је при ка зу је жи вот-
ни пут Ле сте ра Ба лар да, на сил ног мла дог из оп ште ни ка и се риј ског уби це то ком 1960-
их, ко ји на кон број них си стем ских не прав ди и без у спе шних по ку ша ја да се ин те гри ше 
у дру штво, при гр ли нај мрач ни је по ри ве соп стве не ду ше и упа да у вр тлог људ ске из-
о па че но сти.

Ма кар ти јев при по ве дач, све де ним и еко но мич ним сти лом, осло бо ђе ним су ви шне 
атри бу ци је и ин тер пунк ци је, не ште ди чул ну има ги на ци ју чи та о ца већ кли зи ли ни јом 
за зо ра, том гра ни цом у чи та о че вом же лу цу ко ја се кон стант но по ме ра с еска ла ци јом 
зло чи на – од она ни стич ког во а је ри зма и ин це сту о зне жуд ње ка уби стви ма и не кро фи-
ли ји. Ипак, оно што овај крат ки ро ман чи ни из ним но уз не ми ру ју ћим ни су на ту ра ли стич-
ки при ка зи на си ља не го сам ње гов на слов, ко ји нам мрач ним ци ни змом от кри ва да 
је Ле стер Ба лард у ства ри „бож је де те” на лик на све дру ге. Онај фи ни от клон и олак-
ша ње ко ји нам за сва ку де ви ја ци ју и звер ство обич но омо гу ћи озна чи тељ не људ ско/
не ху ма но ов де не сто ји као мо гућ ност, јер ро ман Де те бож је ни је при ча о не људ ском 
већ о ису ви ше људ ском, ни је при ча о из ро ду чо ве чан ства чи ја ду ша про ла зи кроз 
бла то не го је зи ва па ра бо ла о де гра да ци ји чо ве чан ства ко је не ма до вољ но ем па ти је 
за све сво је по је дин це. 

Ово гле ди ште по твр ђу је ау то ров лу кав ода бир при по ве да ча ко ји за не ма ру је, од но-
сно до зи ра ње гов очи гле дан та ле нат за ко ло кви јал ну на ра ци ју из пр вог ли ца, уво ђе њем 
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све зна ју ће ин стан це ко ја у ро ма ну одр жа ва не при стра сан став, по зи ва ју ћи нас да са ми 
до но си мо за кључ ке о при ро ди Ле сте ро ве окрут но сти. Пр во ли це ре зер ви са но је за 
по вре ме не из ве шта је не и ме но ва них гра ђа на ко ји нам све до че о Ба лар до вој мла до сти, 
обе ле же ној на сил нич ким по на ша њем, пре те жно пре ма жи во ти ња ма, али и тра у мом 
ко ју су иза зва ли са мо у би ство оца и од ла зак мај ке. Да кле, иа ко Ма кар ти че сто у сво јим 
ро ма ни ма го во ри о за то мље ним гла со ви ма исто ри је, о по је дин ци ма на ко ји ма се 
исто ри ја нај же шће сло ми ла, о по сто ја њу тих ба стар да за јед ни це са зна је мо пре те жно 
по сред ством са ме за јед ни це, по сред ством дру гих гла со ва.

За хва љу ју ћи ме шта ни ма већ на по чет ку от кри ва мо да је Ба лард на сил но исе љен 
из свог до ма, ко ји је на аук ци ји про дат дру гом ста нов ни ку окру га Се ви јер, Џо ну Гри ру. 
От кри ва мо и ла жне оп ту жбе за си ло ва ње, пре би ја ња, по ни жа ва ња, де вет но ћи у за тво-
ру и ње го ва дру же ња са Ру бе лом, чу ва ром де по ни је. Сва ки глас у ро ма ну део је сла-
га ли це ко ја нам по ма же да до би је мо ком плет ну сли ку о Ба лар ду, али то ис пи ти ва ње 
јед не по ср ну ле ин ди ви дуе из раз ли чи тих угло ва исто вре ме но омо гу ћа ва и про до ран 
по глед на оне око ње га. Све зна ју ћа ин стан ца се го то во до след но др жи спо ља шње фо-
ка ли за ци је, та ко да чи та лац ни јед ног тре нут ка не мо же са си гур но шћу твр ди ти ко ји 
су пра ви раз ло зи за Ба лар до ве зло чи не. По што је ко нач на осу да или по ми ло ва ње, у овој 
„дра ми у три чи на”, за пра во на чи та о ци ма, оста је нам да ма пи ра мо сиг на ле ко је при-
по ве дач оста вља ка ко би смо утвр ди ли ко ме се за пра во су ди – ан та го ни сти или „хо ру”.

Ба лард увек из но ва чи ни не за ми сли во и нео про сти во, али у ро ма ну ни је пред ста-
вљен као јед но лич но оте ло тво ре ње чи стог зла. Ка да се чи та о чев же лу дац на вик не на 
Ма кар ти је ву ми то ло ги ју мра ка, уви де ће ка ко је за јед ни ца чо ве ка са ми зер ним гра ђан-
ским пра ви ма све ла на го ли жи вот. У рас та ка њу иден ти те та Ле сте ра Ба лар да уче ству-
је и агре сив ни фи нан сиј ски ка пи та ли зам ко ји је ње гов по сед и аграр ни про стор свео 
на ин ве сти ци ју. Ка да је по ро дич ни по сед ста вљен на аук ци ју, тај за кон ја чег у ка пи та-
ли стич кој би ро кра ти ји, од но сно мо дел ко ји по го ду је са мо при ви ле го ва ни ма, од у зео 
је Ле сте ру је ди ну ве зу са по ро ди цом. Аук ци о нар га осве шћу је ре чи ма да „не ма здра-
ви је ин ве сти ци је од имо ви не. Зе мљи ште [...] Ко мад не крет ни не, а по себ но у овој до-
ли ни, нај бо ља је ин ве сти ци ја ко ју мо же те на пра ви ти.” 

Го то во па ро дич но из гле да Ба лар до во опо на ша ње сре ди не у же љи да бу де при хва-
ћен. Ка да је при мо ран да са у че ству је у све ту ка пи та ли зма, он по ка зу је ко ли ко је не функ-
ци о на лан: пот пу но је збу њен на кон де таљ не ко ва че ве де мон стра ци је тра ди ци о нал ног 
за на та, а ка да у про дав ни ци по ку ша да за ра ди на про да ји са то ва, на са ма ри га гру па 
мо ма ка. Ње го ви не спрет ни по ку ша ји да учи ни не што до бро за вр ша ва ју се та ко ђе 
не у спе шно. Ини ци јал на на ме ра да по мог не оне све шће ној про сти тут ки до ве ла је до 
ла жне оп ту жбе за си ло ва ње и де ве то днев ног за тва ра ња. Флу ид ност иден ти те та и же ља 
да при па да не кој гру пи на ста вља се и у за тво ру, где по ку ша ва да ими ти ра ре то ри ку 
око ре лих кри ми на ла ца. На кон што афро а ме рич ки за тво ре ник, ко ји не ис по ља ва ни-
ка кво ка ја ње за по чи ње не зло чи не, за све сво је не во ље окри ви чи ње ни цу „да су га 
ухва ти ли”, Ба лард из го ва ра: „Све не во ље у ко је сам ика да упао иза зва ли су или ви ски 
или же не или обо је.” 

Чак и ка да је до бар у не че му, не по сто ји пра ве дан си стем ко ји би га по др жао. На 
ва ша ру ка да пу ца и осво ји не ко ли ко на гра да, за бра њу ју му да уче ству је ви ше од три 
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пу та, ма да та кво пра ви ло ни је по сто ја ло ра ни је. Симп то ма тич но је да је пу шка кроз 
цео ро ман нај ста бил ни ја ком по нен та ње го вог иден ти те та јер ју је имао још као де чак. 
Са зна је мо да је у де тињ ству ра дио тач но оно ли ко са ти и да на ко ли ко је би ло по треб но 
да би је ку пио. Та пу шка ни је че хо вљев ска, не уво ди се дис крет но на по чет ку ка ко би 
ан ти ци пи ра ла кр ва ви рас плет. Чи та лац зна да ће она опа ли ти од тре нут ка ка да Ба лард 
њом на аук ци ји ма ше и пре ти, јер пу шка је је ди ни је зик ко ји сви ме шта ни раз у ме ју. Та 
пу шка је Ба лар до ва про те за, про ду же так ње го вог те ла, оп ти ка кроз ко ју по сма тра 
свет око се бе. Он се сву да кре ће „са пу шком ко ја му је у ру ци ви си ла као не што што 
ни кад не мо же од ба ци ти”. Она је па ра диг ма Ма кар ти је ве пре да тор ске Аме ри ке. 

Пу шка је не из о став но и фа лич ки сим бол ко ји у про це су ју на ко ве де ма ску ли ни за-
ци је с вре ме ном по ста је но си лац ње го ве це ло куп не му шке енер ги је. Ка да Ба лард по-
сма тра га ћи це јед не од ћер ки ца чу ва ра де по ни је, он се бу рен це том пу шке луп ка по 
бу ти ни. Де ма ску ли ни за ци ја Ле сте ра Ба лар да по че ла је од ла ском мај ке, про ду би ла се 
гу бит ком по се да и агре сив ним жен ским ко мен та ри ма („Ти чак ни си му шка рац. Ти си 
са мо лу дак”), да би кул ми ни ра ла ју на ко вим обла че њем жен ског до њег ве ша и ста вља-
њем пе ри ке од скал по ва жр та ва у пе ћи ни, тој ма те ри ци зе мље, чи ји „ме ки” зи до ви, 
„об ло же ни вла жним и кр ва во цр ве ним бла том – из гле да ли су ор ган ски, као из ну три-
це не ке ве ли ке зве ри”. Осим овог мен стру ал ног мо ти ва, са ма пе ћи на у се би са би ра 
раз ли чи те ин тер пре та тив не пу те ве ко ји во де од би блиј ских и књи жев них ре фе рен ци, 
пре ко але го риј ских и ми то ло шких пред ста ва, до ево лу тив них и пси хо а на ли тич ких 
дис кур са. У сва ком слу ча ју, на кон не кро фил ског ис ку ства и би зар но-ко мич ног спа-
љи ва ња ко ли бе у же љи да очу ва то пло ту про на ђе ног жен ског ле ша, сим бо лич ка ката-
ба за при клад но је ис хо ди ште. 

Осим про це са де ма ску ли ни за ци је ва жно је ука за ти и на про це се де ху ма ни за ци је 
ју на ка. Чо век је у ро ма ну Де те бож је дру штве на жи во ти ња, али оног тре нут ка ка да му 
дру штво уки не ста тус, та жи во ти ња по ста је још јед на ка ри ка у лан цу ис хра не и део 
ди ја лек ти ке ди вљи не у ко јој не ва же за ко ни и пра ви ла. Док дру штво све ви ше гу ра 
Ба лар да у ћо шак, у обр ну том про це су ево лу ци је, он се де ге не ри ше у пре жи ве лог 
вар ва ри на, ње го во по сто ја ње се из јед на ча ва са жи во том при ма та, па не чу ди што му 
је плач „од је ки вао са зи до ва пе ћи не по пут мр мља ња гру пе са о се ћај них мај му на”. 

Ни дру ги ју на ци ни су по ште ђе ни ка рак те ри за ци је по сред ством на гла ше них ани-
мал них по ре ђе ња, па су та ко де вој ке „по пут ма ча ка у те ра њу при вла чи ле оста ле ги лип-
те ре у сво ја бу њи шта”. Нај гро теск ни ја сце на пак од и гра ва се у ку ћи чу ва ра де по ни је, 
ка да у ро ман тич ном ге сту пре ма же ни Ба лард ма ло ум ном де те ту до но си жи вог цр вен-
да ћа. Симп то ма тич но је то што пре ма овом де те ту, ко је сам при по ве дач де ху ма ни зу-
је на зи ва ју ћи га „ствар на по ду”, Ба лард има нај ви ше ем па ти је. Де те то ва се стра га 
упо зо ра ва да ће Би ли уби ти цр вен да ћа ако му га да, али Ба лард из го ва ра још јед ну од 
ре че ни ца ко је је на у чио од сво је сре ди не: „Ње гов је, мо же да га уби је ако та ко оће.” У 
сле де ћој сце ни Би ли од гри за и жва ће но гу цр вен да ћа. 

Ће ла ви, гла ва ти и ба ла ви при мат ко ји је био на ста њен у до њем де лу ку ће, бли зак 
при ја тељ де фор ми са них да са ка и ру па за кр пље них спљо ште ним кон зер ва ма хра не, дру
жбе ник бу ба шва ба и ве ли ких дла ка вих па у ко ва кад им је се зо на, ве чи то упо га њен и му чен 
без и ме ном штро ком.
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На чин на ко ји је Би ли опи сан су ге ри ше нам да про цес де ху ма ни за ци је у дру штву 
ни је екс клу зив но ве зан за Ле сте ра Ба лар да већ да је реч о опро ба ном ме ха ни зму ис-
кљу че ња ко ји омо гу ћа ва за јед ни ци да пре зи ре по је дин ца без уну тра шњег ка ја ња. 
Би ли и Ле стер Ба лард нео п ход ни су си сте му и за јед ни ци ка ко би у њи хо во те ло упи сали 
сву из о па че ност. По твр ду о Ба лар до вом ста ту су жр тве ног јар ца до би ја мо на са мом 
кра ју ро ма на, јер му те ло на кон смр ти слу жи се ци ра њу „где у ње го вој уну тра шњо сти 
сту ден ти про це њу ју на ја ву не ких дру гих мон стру ма”. Ма да се зло по сма тра као ин хе-
рент но чо ве ку и људ ској за јед ни ци, крај је ци ни чан – ти сту ден ти се ци ра ју по гре шно 
тки во, тра же ћи лек за симп том уме сто за бо лест оли че ну у дру штве ним не прав да ма. 

Ди ја лек ти ка про сто ра и при ро де у Ма кар ти је вом де лу та ко ђе за слу жу је по се бан 
осврт. Ау тор раз би ја мит о по врат ку при ро ди и осу ђу је ан тро по цен трич но дру штво 
ко је за не ма ру је сво је еко ло шке по сле ди це и ис ка зу је скло ност ка на си љу над би ло чим 
што спре ча ва ње ну пред ста ву о на прет ку. При ро да у ро ма ну Де те бож је ни је огра ни-
че на на пеј за жне сли ке, ни ти је ис кљу чи во сред ство пси хо ло ги за ци је ју на ка, већ има 
ак тив ну уло гу – на гла ша ва сло же ност и ди на ми ку од но са чо ве ка и ње го ве жи вот не 
сре ди не („Глас се од био од пла ни не и вра тио се из гу бљен и ли шен прет ње”). Не са мо 
да се при ро да бра ни и амор ти зу је сва ку чо ве ко ву прет њу већ је су ро ва и од го ва ра 
истом ме ром. У њој чо век не про на ла зи си гур ност. Зве зда но не бо на кра ју дру гог дела 
не од во ди Ба лар да до уте хе у ме та фи зич ком, као ни ве ћи ну Ма кар ти је вих ју на ка. При-
каз чо ве ка је из ра зи то те ле сан и фи зи о ло шки, од пр ве епи зо де у ко јој Ба лар да сре-
ће мо ка ко мо кри у шта ли пре аук ци је. И ње го вог обе ше ног оца су дру га ри ски ну ли 
„као ме со са ку ке”, те он је ди но и пре по зна је го вор ме са. Ње гов во а је ри стич ки по глед 
у при ро ди про на ла зи под сти цај у по сма тра њу су ко ба пса и ве пра, или цр вен да ћа и 
ја стре бо ва, и с вре ме ном до ла зи до хе ра кли тов ске спо зна је да су рат и бор ба у ср жи 
свих ства ри („Ни је знао ка ко се ја стре бо ви па ре, али је знао да се све ства ри бо ре”).

При ро да скла ди шти све при че о чо ве ко вом па ду, а „не ста нак сне га от кри ва па-
лимп сест ста рих за ко па них лу та ња”. Ле стер Ба лард се кре ће пу та њом град – при ро да 
– град, го то во као по схе ми Шек спи ро вих ко ме ди ја, ма да ње го во но ше ње ле ше ва, 
ма дра ца и пу шке кроз бр за ке и по пла вље ну шу му, ви ше упу ћу је на апо ка лип тич ну 
би блиј ску сли ку, или бар на ону из тре ћег чи на Кра ља Ли ра, ка да Лир по лу ди и, ски-
да ју ћи бе сно оде ћу са се бе, го во ри: „Бог ме, бо ље би ти би ло у гро бу не го да не по кри-
ве но те ло из ла жеш овом крај њем ди вља њу не бе са. Зар чо век ни је ни шта ви ше до то?” 
Чо век ко ји је мо рао да по лу ди и по ста не лу да да би спо знао „са му су шти ну ства ри”, 
да „при ро дан чо век ни је ни шта ви ше од та кве јад не, на ге, дво кра ке жи во ти ње”.

Го ла ег зи стен ци ја Ле сте ра Ба лар да са др жи не што од тог ис ку ства, а не рет ко је део 
и Ма кар ти је вог кар не вал ског сме ха. Је ди но олак ша ње у чи та њу овог ро ма на до ла зи 
од ау то ро ве мрач не ве дри не, оли че не у би зар ним си ту а ци ја ма и цр но ху мор ним за-
па жа њи ма; епи зо да у ко јој Ле стер на и ђе на пар за гу шен у ко ли ма, док се са и да ље 
укљу че ног ра ди ја чу је ка ко ди-џеј по све ћу је пе сму „бо ле сни ци ма и за тво ре ни ма”; или 
ка да Ле стер при ме ћу је, док на ме шта те ло мр тве же не у ко ли ма, да је „мр тва чев пе нис, 
об ло жен мо крим, жу тим кон до мом био кру то упе рен у ње га”.

Ро ман Де те бож је ис тра жу је при ро ду окрут но сти, при ка зу ју ћи на си ље као веч ну 
по кре тач ку сна гу чо ве чан ства. Ле стер Ба лард чи ни не за ми сли ве зло чи не, али пр ви део 
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ро ма на се за вр ша ва кон ста та ци јом јед не од на ра тив них ли ни ја: „Али за Ле сте ра се 
јед на ствар мо ра ка за ти. Ако оћеш, мо жеш да му пра тиш по ро дич но ста бло све до Ада-
ма и нек сам про клет ако их он ни је све над ма шио.” Крв је „за тро ва на” још ра ни је. Зло 
у овом ро ма ну ни је ба нал но, али је све при сут но, и ни ко га за пра во не из не на ђу је у 
за јед ни ци ко ја пам ти и ло ши ја вре ме на („Ни кад ни сам би ла на ова ко злоб ном ме сту, 
ре кла је же на. Ше риф се осмех нуо. Не кад је би ло и го ре, ре као је”).

При ча о злу не по чи ње и не за вр ша ва се са Ле сте ром Ба лар дом, ово је са мо јед на 
од ње них ема на ци ја. Мо жда би чак и мрач ни ја би ла при ча о Ру бе лу, чу ва ру де по ни је 
ко ји је на пра вио де вет кће ри и сва кој дао име из ста рог ме ди цин ског реч ни ка из ву че ног 
из ђу бре та (Уре тра, Це ре бе ла, Хер ниа Су); о чо ве ку ко ји по сма тра рас па да ње по ро-
ди це док про да је де ло ве уни ште них ау то мо би ла и ин ду стриј ског сме ћа са де по ни је 
и до при но си том рас па ду ин це сту о зно-пе до фил ским по ри ви ма.

Ка кав је, да кле, ко на чан суд о Ле сте ру Ба лар ду? Да ли је он жр тва или зло чи нац? Да 
ли га ис ку пљу ју не спо соб ност да се укло пи у ка пи та ли стич ку ма ши ну, ем па ти ја пре ма 
де при ви ле го ва ним гру па ма, тра у ма тич на по ро дич на по вест? Он ни је ха ри зма тич ни 
не га тив ни ју нак, али је су ли пла ка ње у пе ћи ни, при ви ђа ње оче вог зви жду ка, тог уса-
мље ног сви ра ча ко ји се вра ћа ку ћи, или сно ви о ја ха њу у соп стве ну смрт до вољ ни за 
на ше раз у ме ва ње? Ис ку пље ње ле жи у чи та о цу; мо же мо ли по гле да ти у ср це дру гог 
чо ве ка и за не ма ри ти га као чи сто зло или се мо ра мо за пи та ти да ли је то зло мо жда 
про из вод окол но сти?

Ро ман Де те бож је при па да жан ру аме рич ке ју жњач ке го ти ке јер те жи рас тва ра њу 
ју жњач ког па сто рал ног ми та за сту пље ног у аграр ној фи ло зо фи ји, али та ко ђе сво јим 
за хва том пре ва зи ла зи ре ги о нал но и сен за ци о нал но, отва ра за то мљен про зор у на шу 
кул ту ру и на чин на ко ји кон стру и ше мо пра ви ла мар ги на ли за ци је и ис кљу чи ва ња, од-
но сно на чин на ко ји кон стру и ше мо на ра тив о лич но сти ма по пут Ле сте ра Ба лар да. Јер, 
ако се вра ти мо на по чет но и на слов но ре фе ри ра ње на Је ван ђе ље по Ма те ју, Ле стер 
Ба лард ни је „трун у оку” дру ге кул ту ре већ је онај „бал ван у оку” на ше кул ту ре ко ји 
та ко че сто по ку ша ва мо да пре ви ди мо.


