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ИМЕ

Кор мак Ма кар ти, Џон Хил ко ут и Џон Јур ген сен 

ОМИ ЉЕ НИ КА У БОЈ ХО ЛИ ВУ ДА
Ро ма но пи сац Кор мак Ма кар ти из бе га ва ин тер вјуе, али ужи ва у раз го во ру. Про шле 

не де ље, ау тор је се део усред зе ле ни ла у дво ри шту хо те ла „Мен гер“ ко ји је из гра ђен 
око два де сет го ди на на кон оп са де Ала ма чи ји се оста ци на ла зе у бли зи ни.

По по днев ни раз го вор, у ком је уче ство вао и ре ди тељ фил ма Пут Џон Хил ко ут, 
тра јао је до су мра ка, а по том се на ста вио у обли жњем ре сто ра ну за ве че ром. Об у чен 
у но ве фар ме ри це и бра он ка у бој ске чи зме, го спо дин Ма кар ти за по чи ње оброк бом-
бај гиб со ном, хлад ним, без ле да.

Се дам де сет ше сто го ди шњи пи сац про сла вио се ро ма ном Кр ва ви ме ри ди јан из 1985, 
при чом о аме рич ком пла ће ни ку у ло ву на Ин ди јан це дуж мек сич ке гра ни це. Ко мер-
ци јал ни успех до шао је ка сни је, са ро ма ном Сви ти ле пи ко њи из 1992, пр вим де лом 
Три ло ги је о гра ни ци, за ко ји је до био На ци о нал ну књи жев ну на гра ду. Кри ти ча ри су се 
до тан чи на ба ви ли ње го вим ми ну ци о зним при ка зом За па да, ње го вим сли кар ским 
при ка зи ма на си ља и „ми ши ћа вом“ про зом ли ше ном ве ћи не зна ко ва ин тер пунк ци је.

Сам пи сац, ме ђу тим, по ка зао се да ле ко не у хва тљи ви јим. Не ће те га на ћи на књи жев-
ним фе сти ва ли ма, јав ним чи та њи ма и дру гим ме сти ма на ко ји ма се пи сци оку пља ју. 
Го спо дин Ма кар ти ви ше во ли да се дру жи с „па мет ним љу ди ма“ ван свог по ља ин те ре-
со ва ња, по пут про фе си о нал них по ке ра ша и ми сли ла ца с Ин сти ту та Сан та Фе, те о риј-
ско-на уч не фон да ци је у Но вом Мек си ку чи ји је ду го го ди шњи са рад ник.

Про те клих го ди на, ње гов дру штве ни круг се за ми ли ме тар по ме рио ка Хо ли ву ду. 
Мно ги но ви чи та о ци от кри ли су га пре ко фил ма Ово ни је зе мља за стар це1 из 2007, 
три ле ра ко ји се од ви ја око ак тов ке пу не па ра од дро ге и не ми ло срд ног уби це. Филм, 
ко ји су ре жи ра ли Џо ел и Итан Ко ен, до био је че ти ри Оска ра.

Да нас, 25. но вем бра, оче ку је нас пре ми је ра филм ске адап та ци је Пу та, ро ма на који 
је озна чио још је дан би тан ста ди јум ка ри је ре го спо ди на Ма кар ти ја. Јед на ко ин ти ман 
ко ли ко и ту ро бан, ро ман до но си при чу о чо ве ко вој ве зи са сво јим мла дим си ном док 
се обо ји ца бо ре за оп ста нак на кон што је ка та кли зма уни шти ла дру штво. Ро ман је до био 
Пу ли це ро ву на гра ду 2007, а Опра Вин фри га је уве ли ко про мо ви са ла као нео че ки ва ни 
из бор за свој књи жев ни клуб.

Филм, са Ви гом Мор тен се ном у глав ној уло зи оца и Ко ди јем Смит-Мак фи јем (у вре-
ме сни ма ња имао је је да на ест го ди на) у уло зи ње го вог си на, бли ско пра ти су мо ран 
на ра тив ро ма на ко ји укљу чу је и су сре те са ка ни ба ли ма. Го спо дин Хил ко ут је Ау стра-
ли ја нац ко ји је сни мио на сил ну при чу слич ну ве стер ну под на зи вом По ну да, чи ја се 
рад ња од ви ја у ау стра лиј ској ди вљи ни. Ка ко би до ча рао ра зо ре не пеј за же из Пу та, 

1 Зва нич ни пре вод фил ма гла си Не ма зе мље за стар це док је ро ман пре ве ден на срп ски под на-
сло ви ма Не ма зе мље за стар це („Be o bo ok“, 2008) и у дру гом из да њу као Ово ни је зе мља за стар це 
(„Кон траст из да ва штво“, 2020). (Прим. прев.)
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Хил ко ут је сни мио ве ћи део фил ма у Пит сбур гу то ком зи ме, где су оста ци ре ги о нал не 
ин ду стри је угља и че ли ка до при не ли ам би јен ту пу сто ши.

По за ди на при че Ма кар ти је вог ро ма на је ду бо ко лич на и осла ња се на ње гов од нос 
са је да на е сто го ди шњим си ном Џо ном ког је до био са сво јом тре ћом су пру гом Џе ни-
фер. Док смрт над вла да ва све у Пу ту, глав ни ју нак оп се сив но шти ти си на и при пре ма 
га да да ље на ста ви сам: „Знао је са мо то да је де те ње гов за лог. Ре као је: Ако оно ни је 
реч Бож ја, он да Бог ни кад ни је про го во рио.“2

Ма кар ти је до ле тео из свог до ма бли зу Сан та Феа ка ко би по се тио про дук циј ску 
ку ћу свог при ја те ља То ми ја Ли ја Џо ун са. Овај глу мац, зве зда фил ма Ово ни је зе мља за 
стар це, ре жи рао је филм по Ма кар ти је вој дра ми The Sun set Li mi ted,3 у ко јој је играо и 
глав ну уло гу уз Са мју е ла Л. Џек со на. Филм по чи ње сце ном у ко јој је дан чо век спре ча ва 
дру гог чо ве ка да се ба ци под под зем ни воз, и би ће при ка зан на HBO-у сле де ће го ди не.

Ма кар ти и Хил ко ут ода ју ути сак нео п те ре ће не при ја зно сти у свом при ја тељ ству, 
упр кос то ме што је ово мо гла би ти не згод на са рад ња.

Хил ко ут је из ја вио: „Ски нуо си ми ве ли ки те рет с пле ћа ка да си ре као: ’Ви ди, ро ман 
је ро ман, а филм је филм, и они се ве о ма раз ли ку ју.’“

Бла гим гла сом, че сто се сме ју ћи и гле да ју ћи нас про дор ним си во зе ле ним очи ма, 
Ма кар ти је го во рио о књи га ма и фил мо ви ма, апо ка лип си, оче ви ма и си но ви ма, про-
шлим и бу ду ћим про јек ти ма, о то ме ка ко пи ше – и о Бо гу.

The Wall Stre et Jo ur nal: Ка да про да је те пра ва на сво је књи ге, да ли Вам уго во ри пру
жа ју не ка кав увид у сце на рио или је то из ван Ва ше кон тро ле?

Кор мак Ма кар ти: Не, про даш их и идеш ку ћи, па на спа ва ње. Не пе тљаш се у не-
чи ји про је кат.

WSJ: Ка да сте пр ви пут оти шли на филм ски сет, ка ко је то би ло у по ре ђе њу с оним 
ка ко сте ви де ли Пут у сво јој гла ви?

К. М.: Прет по ста вљам да мо ја иде ја о то ме шта се до га ђа ло у Пу ту ни је укљу чи ва-
ла ше зде се то ро –о сам де се то ро љу ди и го ми лу ка ме ра. [Редитељ] Дик Пирс и ја смо 
сни ми ли је дан филм у Се вер ној Ка ро ли ни пре око три де сет го ди на и тад сам по ми слио: 
„Ово је на про сто па као. Ко би се овим ба вио?“ Уме сто то га, ја уста нем и по пи јем ка фу, 
цу њам око ло па ма ло чи там, сед нем и от ку цам не ко ли ко ре чи и он да гле дам кроз 
про зор.

WSJ: Има ли ипак не чег при ма мљи вог у том про це су са рад ње у по ре ђе њу с уса мље
нич ким спи са тељ ским по слом?

К. М.: Има, при ма мљу је те да га из бе га ваш по сва ку це ну.

WSJ: Ка да сте го во ри ли о адап та ци ји Пу та са Џо ном, да ли је ин си сти рао да са зна 
шта је иза зва ло ка та стро фу у при чи?

2 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 да-
ва штво, 8. (Прим. прев.)
3 На слов фил ма је пре ве ден на срп ски као По след њи воз. (Прим. прев.)
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К. М.: Мно ги ме то пи та ју. Не мам не ко ми шље ње. На Ин сти ту ту Сан та Фе са ра ђу јем 
с на уч ни ци ма из свих ди сци пли на и не ки од ге о ло га су ре кли да њи ма ли чи на удар 
ме те о ра. Али мо гло би да бу де би ло шта – вул кан ска ак тив ност или ну кле а р ни рат. 
Ни је ни на ро чи то ва жно. Чи та ва по ен та је у то ме шта ра диш у том тре нут ку. По след њи 
пут кад је кал де ра екс пло ди ра ла у Је ло у сто у ну, чи тав се вер но а ме рич ки кон ти нент је 
био под ско ро по ла ме тра пе пе ла. Љу ди ко ји су ро ни ли у је зе ру Је ло у сто ун ка жу да 
та мо по сто ји не ка из бо чи на на дну ко ја је са да око три ста ме та ра ви со ка и као да це-
ла ствар пул си ра. До би је те раз ли чи те од го во ре од раз ли чи тих љу ди, али мо же се 
де си ти да пук не у на ред не три до че ти ри хи ља де го ди на или би мо гла да еруп ти ра у 
че твр так. Ни ко не зна.

WSJ: Шта Вас све за бри ња ва?

К. М.: Ако раз ми сли те о не ким ства ри ма о ко ји ма го во ре ин те ли гент ни на уч ни ци, 
схва ти ће те да за сто го ди на људ ска ра са уоп ште не ће би ти пре по зна тљи ва. Мо жда смо 
за и ста де лом ма ши не и мо жда има мо им план ти ра не ком пју те ре у се би. Ви ше је не го 
те о рет ски мо гу ће им план ти ра ти у мо зак чип ко ји би са др жао све ин фор ма ци је из свих 
свет ских ба за по да та ка. Као што љу ди ко ји су о ово ме већ го во ри ли ка жу, све је у то ме 
да про кљу ви те умре же ње. Ето вам про бле ма о ко ме мо же те да раз ми шља те буд ни но ћу.

WSJ: Пут је јед на љу бав на при ча из ме ђу оца и си на, али њих дво ји ца ни јед ном не из
го во ре „Во лим те“.

К. М.: Не. Ни сам ми слио да би то мо гло до при не ти при чи на би ло ко ји на чин. Али 
мно ге ре че ни це ко је по сто је у књи зи су до слов но пре не се ни раз го во ри из ме ђу мог сина 
Џо на и ме не. Упра во на то ми слим кад ка жем да је он ко а у тор овог ро ма на. Мно го то га 
што де чак [у роману] из го ва ра за пра во је Џон ре као. Џон је ре као: „Та та, шта би ти ра дио 
да ја умрем?“ Ја сам ре као: „Па, и ја бих же лео да умрем“, а он је ре као: „Да би био са мном?“ 
Ре као сам: „Да, да бих био с то бом.“ То је са мо је дан раз го вор ко ји два мом ка во де.

WSJ: За што не пот пи су је те при мер ке Пу та?

К. М.: По сто је пот пи са ни при мер ци ро ма на, али они сви при па да ју мом си ну Џо ну, 
та ко да, кад бу де на пу нио осам на ест го ди на, мо же да их про да и оде у Лас Ве гас или 
не што та ко. Не, то су је ди ни пот пи са ни при мер ци књи ге.

WSJ: Ко ли ко их има те?

К. М.: Две ста пе де сет. С вре ме на на вре ме до би јем пи сма про да ва ца књи га или 
не ког дру гог у ко ји ма ми пи шу: „Ја имам пот пи са ни при ме рак Пу та“, а ја им ка жем: 
„Не. Не маш.“

WSJ: Ка кав је био Ваш од нос са бра ћом Ко ен на сни ма њу фил ма Ово ни је зе мља за 
стар це?

К. М.: Упо зна ли смо се и про ћа ска ли не ко ли ко пу та. Ужи вао сам у њи хо вом дру-
штву. Њих дво ји ца су па мет ни и ве о ма та лен то ва ни. Као ни Џо ну, ни њи ма ни је би ла 
по треб на мо ја по моћ да сни ме филм.
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WSJ: Ро ман Сви ти ле пи ко њи та ко ђе има сво ју филм ску адап та ци ју [са Ме том 
Деј мо ном и Пе не ло пе Круз у глав ним улогама]. Је сте ли би ли за до вољ ни ка ко је ис пао на 
кра ју?

К. М.: Мо гло је то би ти бо ље. Она кав ка кав је сте да нас, мо гао би се пре мон ти ра ти 
та ко да се од ње га на пра ви је дан до бар филм. Ре ди тељ је ми слио да мо же да пре не се 
це лу књи гу на плат но. Па, то се не мо же. Мо ра те да ода бе ре те при чу ко ју же ли те да 
ис при ча те и да то пре не се те на екран. Он је та ко на пра вио че тво ро сат ни филм и он да 
је са знао да, ако же ли да га при ка жу, мо ра да га скра ти на два са та.

WSJ: Да ли се про блем ду жи не мо же при ме ни ти и на књи ге? Је ли књи га од хи ља ду 
стра ни ца не ка ко пре ви ше?

К. М.: За мо дер не чи та о це је сте. Љу ди из гле да чи та ју са мо ми сте ри је би ло ко је 
ду жи не. Са ми сте ри ја ма, што је ро ман ду жи, уто ли ко бо ље, љу ди ће чи та ти би ло шта. 
Али ком плек сни ро ма ни од осам сто стра ни ца ко ји су се пи са ли пре сто го ди на се на-
про сто ви ше не ће пи са ти и љу ди на то мо ра ју да се при вик ну. Ако ми сли те да ће те 
на пи са ти не што по пут Бра ће Ка ра ма зо вих или Мо би ја Ди ка, са мо на пред. Ни ко то неће 
чи та ти. Не ма ве зе ко ли ко је књи га до бра или ко ли ко су чи та о ци па мет ни. Њи хо ве 
на ви ке, њи хо ви мо зго ви су дру га чи ји.

WSJ: Љу ди ка жу да је Кр ва ви ме ри ди јан не мо гу ће адап ти ра ти на филм ско плат но 
на про сто због мрач но сти и на сил но сти при че.

К. М.: То је све глу пост. Чи ње ни ца да је то јед на су мор на и кр ва ва при ча не ма ни-
шта с тим да ли мо же те или не мо же те да је пре не се те на екран. То ни је про блем. 
Про блем је у то ме што би то би ло те шко учи ни ти и што би то зах те ва ло не ког ко има 
буј ну ма шту и мно го пе тље. Али би за уз врат на гра да би ла из ван ред на.

[ОЧЕВИ И СИ НО ВИ

Пут се на до ве зу је на ду гу исто ри ју фил мо ва о оче ви ма и си но ви ма. Че сто је де чак 
ту нај ве ћи учи тељ.

Шам пи он (1931)
Де чак по име ну Динк (Џе ки Ку пер) др жи се уз свог оца, пи ја ног бор ца, кроз бокс-ме-

че ве у Ти ху а ни, очај нич ко коц ка ње и не сре ће са тр кач ким гр лом Ма лим шам пи о ном. 
Во лас Бе ри је до био Оска ра за уло гу оца ко ји ин си сти ра на по след њој бор би ка ко би 
се ис ку пио и обез бе дио но вац за си на.

Кра дљи вац би ци ка ла (1948)
Ка да кључ при хо да јед ног си ро ма ха, ње гов би цикл, бу де укра ден, он ће очај нич ки 

по ку ша ти да про на ђе крив ца ши ром Ри ма, док га у сто пу пра ти ње гов син Бру но. Ре ди-
тељ Ви то рио де Си ка бли ско пра ти по сле рат но си ро ма штво у вр хун ском при ме ру ита-
ли јан ског нео ре а ли стич ког по кре та, у ко ме се вред ну ју ау тен тич ни де та љи ви ше не го 
за плет.
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Кра мер про тив Кра ме ра (1979)
Ба ве ћи се две ма, у то вре ме, хра брим те ма ма за Хо ли вуд – раз во дом и са мо хра ним 

очин ством – Да стин Хоф ман игра оца оп сед ну тог ка ри је ром ко ји учи да се бри не о свом 
си ну. Ње го ве не зго де у ку хи њи су ко мич ни еле мент, али је Хоф ма нов пер фор манс (и 
пер фор манс ње го ве ко ле ги ни це Ме рил Стрип) осли као озбиљ не дру штве не про ме не, 
ко је су ре зул ти ра ле хи том на би о скоп ским бла гај на ма.

Жи вот је леп (1997)
Филм по чи ње 1939. ка да се Бе ни ни јев ша ша ви Гви до удва ра сво јој бу ду ћој су пру зи, 

за тим се пре ме шта у кон цен тра ци о ни ло гор, где Гви до убе ди свог си на да је њи хо во 
за то че ни штво са мо део сло же не игре. Ре ди тељ фил ма Ро бер то Бе ни ни кре тао се ри-
зич ном ли ни јом из ме ђу дра ме о Хо ло ка у сту и ко ме ди је, и за то је био на гра ђен број ним 
Оска ри ма.

Ок то бар ско не бо (1999)
Игра ју ћи ру да ра, Крис Ку пер се при дру жио ду гом ни зу стро гих оче ва са филм ске 

тра ке ко ји угње та ва ју сво је на да ре не си но ве и не хо ти це их те ра ју да по ста ну успе шни. 
Де чак у фил му, Хо мер Хи кам (Џејк Џи лен хол), био је ствар на лич ност, за љу бље ник у 
ра кет ну фи зи ку у За пад ној Вир џи ни ји то ком кри зе са „Спут ни ком“, и по стао је ин же њер 
у На си.

У по тра зи за Не мом (2003)
„Пик сар“ је по ку пио по хва ле кри ти ча ра за свој пре по зна тљив стил ани ма ци је – Џо 

Мор ген стерн из The Wall Stre et Jo ur nal-a на звао је филм „чу дом ви зу ел не енер ги је“ – али 
се и пу бли ка та ко ђе оду ше ви ла при чом о оцу и си ну ко ја се ба ви те мом гу бит ка. Ри ба 
кловн по име ну Мар лин из гу би сво ју же ну због пре да то ра, а за тим кре не у по тра гу за 
сво јим си ном, ко ји је стр пан у аква ри јум јед ног зу ба ра.]

WSJ: Ка ко пој мо ви ста ре ња и смр ти ути чу на Ваш по сао? Је ли по стао го ру ће пи
та ње?

К. М.: Бу дућ ност вам по ста је све кра ћа и то при ме ти те. По след њих го ди на ни сам 
имао же љу да ра дим би ло шта осим да пи шем и бу дем са [сином] Џо ном. Чу јем да људи 
при ча ју о од ла ску на од мор или не што та ко и ја се пи там о че му се ту ра ди. Ја не мам 
ни ка кву же љу да идем на пут. Мој са вр шен дан под ра зу ме ва се де ње у со би с ма ло 
пра зног па пи ра. То је рај. То је бла го и све дру го је са мо гу бље ње вре ме на.

WSJ: Ка ко тај сат ко ји от ку ца ва ути че на Ва ша де ла? Да ли чи ни да же ли те да пи
ше те кра ћа де ла или да за о кру жи те све јед ним ве ли ким, све о бу хват ним де лом?

К. М.: Не за ни ма ме пи са ње крат ких при ча. Све што не од у зи ма не ко ли ко го ди на 
ва шег жи во та и не те ра вас да се уби је те те шко да вре ди ра ди ти.

WSJ: По след њих пет го ди на су би ле ве о ма про дук тив не за Вас. Је ли би ло су шних 
пе ри о да у Ва шој ка ри је ри?

К. М.: Не ми слим да има плод них или су шних пе ри о да. То је са мо пер цеп ци ја ко ју 
до би је те кад по гле да те оно што је об ја вље но. Ваш нај про дук тив ни ји дан мо же да 
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укљу чу је и гле да ње не ких мра ва ка ко но се мр ви це хле ба. Не ко је пи тао Фла не ри О’Ко нор 
за што пи ше и она је од го во ри ла: „За то што сам до бра у то ме.“ Ми слим да је то пра ви 
од го вор. Ако сте до бри у не че му, ве о ма је те шко да то не ра ди те. Док сам при чао са 
ста ри јим љу ди ма ко ји су про жи ве ли до бре жи во те, по ло ви на од њих би не из бе жно 
ре кла: „Нај ва жни ја ствар у мом жи во ту је сте то што сам био не ве ро ват не сре ће.“ Ка да 
то чу је те, зна те да сте чу ли исти ну. То не ума њу је њи хов та ле нат или труд. Мо же те да 
има те све то и да опет не ус пе те.

WSJ: Мо же те ли да ми ка же те не што о књи зи на ко јој ра ди те, у сми слу при че или 
ме ста рад ње?

К. М.: Не иде ми баш до бро при ча ње о тим ства ри ма. Ве ћи ном се де ша ва у Њу Орле-
ан су от при ли ке 1980. При ча је о бра ту и се стри. Ка да ро ман поч не, она је већ из вр шила 
са мо у би ство и при ча пра ти то ка ко се он с ти ме но си. Она је за ни мљи ва де вој ка.

WSJ: Не ки кри ти ча ри ис ти чу да се рет ко уду бљу је те у жен ске ли ко ве.

К. М.: Овај оп ши ран ро ман је углав ном о мла дој же ни. По сто је за ни мљи ве сце не 
ко је пре се ца ју чи тав ро ман и све се ти чу про шло сти. Она се уби ла от при ли ке се дам 
го ди на ра ни је. Пла ни рам да на пи шем ро ман о јед ној же ни већ око пе де сет го ди на. 
Ни ка да не ћу би ти до вољ но ком пе тен тан да то учи ним, али у не ком тре нут ку чо век 
мо ра да по ку ша.

WSJ: Ро ђе ни сте на Ро уд Ај лан ду и од ра сли у Те не си ју. За што сте се об ре ли на Ју го
за па ду?

К. М.: Об рео сам се на Ју го за па ду јер знам да ни ко ни ка да ни је пи сао о ње му. По ред 
ко ка-ко ле, дру га ствар ко ја је на ши ро ко по зна та је су ка у бо ји и Ин ди јан ци. Мо же те да 
оде те и у не ко пла нин ско се ло у Мон го ли ји, па ће и та мо зна ти за ка у бо је. Али ни ко их 
ни је узео за о збиљ но, не у по след њих две ста го ди на. По ми слио сам, ево до бре те ме. 
И би ла је.

WSJ: Од га ја ни сте као ир ски ка то лик.

К. М.: Је сам, по ма ло. Ни је то би ло то ли ко ва жно. Ишли смо не де љом у цр кву. Чак 
се и не се ћам да смо о ре ли ги ји ика да раз го ва ра ли.

WSJ: Је ли Бог са ко јим сте од ра сли сва ке не де ље у цр кви исти Бог ко јег чо век у Пу ту 
пре и спи ту је и про кли ње?

К. М.: Мо гао би би ти. Ду бо ко са о се ћам са ду хов ним по гле дом на свет и ми слим да 
је он зна ча јан. Али је сам ли ја не ко ко ве ру је у ду хов но? Во лео бих да је сам. Ни је сад 
да раз ми шљам о не ка квом жи во ту по сле смр ти ко ји же лим да жи вим, не го јед но став-
но у по гле ду то га да тре ба би ти бо ља осо ба. Имам при ја те ље на Ин сти ту ту. Они су вр ло 
би стри мом ци ко ји се ба ве те шким по слом ре ша ва ју ћи сло же не про бле ме, и они ка жу: 
„За и ста је мно го ва жни је би ти до бар не го па ме тан.“ Сла жем се да је ва жни је би ти до-
бар не го би ти па ме тан. То је све што мо гу да Вам по ну дим.

WSJ: Због то га што је Пут то ли ко ли чан, је сте ли окле ва ли да га ви ди те на фил му?
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К. М.: Не. Гле дао сам Џо нов филм [Понуда] и знао сам по не што о ње му по чу ве њу, 
па сам по ми слио да би он ве ро ват но оба вио до бар по сао по шту ју ћи ма те ри јал. Та ко-
ђе, мо ја агент ки ња [Аманда Урбан], она је про сто нај бо ља. Она не би про да ла књи гу 
не ко ме осим ако не ма по ве ре ња у оно што би с њом мо гли да ура де. Ни је ствар са мо 
у нов цу.

Џон Хил ко ут: Зар ни си за по чео ро ман Ово ни је зе мља за стар це као сце на рио?

К. М.: Је сам, на пи сао сам га. По ка зао сам га не ким љу ди ма и ни је их на ро чи то за-
ни мао. За пра во, ре кли су: „Ово ни ка да не би упа ли ло.“ Го ди на ма ка сни је сам га из ву као 
и пре ра дио у ро ман. Ни је ми ду го тре ба ло. Био сам на до де ли Оска ра с Ко е но ви ма. 
Има ли су сто пун на гра да до кра ја ве че ри, ста ја ле су та мо као ли мен ке пи ва. Јед на од 
пр вих на гра да ко ју су до би ли би ла је за нај бо љи сце на рио и Итан се вра тио и ре као 
ми: „Па, ја ни сам ни шта ура дио, али на гра ду ћу за др жа ти.“

WSJ: За ро ма не по пут Кр ва вог ме ри ди ја на ба ви ли сте се оп се жним исто риј ским 
ис тра жи ва њем. Ка кву вр сту ис тра жи ва ња сте оба ви ли за Пут?

К. М.: Не знам. Са мо сам раз го ва рао с љу ди ма о то ме ка ко би ства ри мо гле да из-
гле да ју у раз ли чи тим ка та стро фал ним си ту а ци ја ма, али ни сам мно го ис тра жи вао. 
Во дим те раз го во ре пре ко те ле фо на са сво јим бра том Де ни сом и че сто раз го ва ра мо 
о не кој вр сти сце на ри ја о од врат ном кра ју све та и увек се на кра ју сме је мо. Сва ко ко 
би нас чуо, ре као би: „За што на про сто не одеш ку ћи, уско чиш у ка ду то пле во де и 
пре се чеш ве не?“ Раз го ва ра ли смо о то ме шта би љу ди ра ди ли да пре жи ви тек ма ли 
про це нат по пу ла ци је. Ве ро ват но би се по де ли ли у ма ња пле ме на и кад све не ста не, 
пре о ста ло би им са мо да је ду јед ни дру ге. Зна мо да је то исто риј ски тач но.

WSJ: Чи ме се ба ви Ваш брат Де нис? Да ли је и он на уч ник?

К. М.: Је сте. Он има док то рат из би о ло ги је и та ко ђе је и адво кат и чо век од ми сли 
и до бар при ја тељ.

WSJ: Брат ски раз го во ри тек та ко скре ну на те му апо ка лип се?

К. М.: Че шће не го што то мо же мо да оправ да мо.

WSJ: На ка кву сте вр сту ре ак ци је на Пут на и шли код оче ва?

К. М.: Имам јед но те исто пи смо од око шест раз ли чи тих љу ди. Јед но из Ау стра ли је, 
јед но из Не мач ке, јед но из Ен гле ске, али сва она ка жу исто. Ка жу: „По чео сам да чи там 
Ваш ро ман по сле ве че ре и за вр шио сам га у 3.45 сле де ћег ју тра, он да сам устао и оти-
шао на спрат и про бу дио сво ју де цу, па сам са мо се део на кре ве ту др же ћи их у на руч ју.“

Џ. Х.: Кор ма че, ми слиш ли да смо ухва ти ли дух књи ге?

К. М.: Да, ап со лут но. Ни сам ви део ко нач ну вер зи ју.

Џ. Х.: Бу ди за хва лан што ни си мо рао да се диш и гле даш пр ву вер зи ју ко ја је тра ја-
ла че ти ри са та. Ви ди те, ни ка да ни сам сни мио филм ни бли зу два са та тра ја ња. Ди вим 
се ста рим фил мо ви ма ко ји су тра ја ли по де ве де сет ми ну та.
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К. М.: По сто ји јед но ми шље ње да ре ди те љи ма не тре ба до зво ли ти да мон ти ра ју 
соп стве не фил мо ве. Али исти на је да би упра во они тре ба ло да то чи не. И тре ба ло би 
да бу ду за и ста бру тал ни. За и ста бру тал ни.

Џ. Х.: Гле да о ци су ба жда ре ни дру га чи је. Све је те же ко ри сти ти ши ро ки план на 
фил му да нас. И што је ве ћи бу џет, ви ше круп них пла но ва има на фил му и бр же се сме-
њу ју. То је скроз дру га чи ји при ступ. Де си ће се за пра во да ће по сто ја ти два екс тре ма: 
фил мо ви-фран ши зе ко ји се сад сни ма ју о брен до ви ма по пут Бар би, и Бетлши па (По-
та па ње бро до ва) и Ро нал да Мек до нал да, а с дру ге стра не ће те има ти не ве ро ват не 
ди ги тал не фил мо ве са ве о ма ни ским бу џе том. Али та сре ди шња зо на, њу је ви ше 
не мо гу ће одр жа ти и учи ни ти да функ ци о ни ше у тре нут ном мо де лу. Мо жда се ства ри 
бу ду про ме ни ле и на дај мо се да ће се по пра ви ти.

К. М.: Па, не знам шта ће од на ше кул ту ре пре жи ве ти, ни ти да ли ће мо ми пре жи-
ве ти. Ако по гле да те грч ке дра ме, оне су за и ста до бре. И има их са мо ша чи ца. А ко ли-
ко би до бре би ле да их има две и по хи ља де? Али то је бу дућ ност ко ја нас гле да у очи. 
Све на шта мо же те по ми сли ти по сто ја ће у ми ли о ни ма при ме ра ка. Са мо тај чист број 
ства ри ће им од у зе ти вред ност. Ни је бит но је ли у пи та њу сли кар ство, књи жев ност, 
по е зи ја или дра ма, шта год. Прост обим ства ри ће их раз вод ни ти. Ми слим, кад би сте 
има ли хи ља де грч ких дра ма да чи та те, да ли би би ле то ли ко до бре? Ве ру јем да баш и 
не би.

Џ. Х.: Не, пот пу но си у пра ву. Ево са мо је дан при мер, Филм ски фе сти вал у То рон ту 
је је дан од нај ве ћих филм ских фе сти ва ла. Они су пр ви пут до са да оте жа ли при ја вљи-
ва ње фил ма. На пла ћу ју огром не ко ти за ци је, али и по ред то га су са мо ове го ди не 
има ли пре ко че ти ри хи ља де при ја ва и све ли су их на три ста.

К. М.: Ово је тек по чет ни ста ди јум оно га што сле ди. Са мо за па њу ју ћи обим ар тефа-
ка та ће из бри са ти сва ко зна че ње ко је би они мо жда мо гли има ти. Али до тле ве ро ват но 
не ће мо ни до гу ра ти.

Џ. Х.: Ти то из пр ве ру ке. Да ти ни је не ко с Ин сти ту та дао ин сај дер ску ин фор ма ци ју? 
Мо жеш ли да нам даш та чан да тум?

К. М.: За шта, за крај све та? [смех] Не, не ма ју та чан да тум.

Џ. Х.: Твој на чин пи са ња, то је фор ма по е зи је. Али то ли ко то га што чи таш и про у-
ча ваш је тех нич ко и за сно ва но на чи ње ни ца ма. По сто ји ли гра ни ца из ме ђу умет но сти 
и на у ке, и где она по чи ње да бле ди?

К. М.: Сва ка ко да по сто ји естет ска стра на ма те ма ти ке и на у ке. То је био је дан од 
раз ло га због ко јег је Пол Ди рак упао у не во ље. Он је био је дан од нај ве ћих фи зи ча ра 
два де се тог ве ка. Али ствар но је ве ро вао, по пут дру гих фи зи ча ра, да ка да би им да ли 
из бор из ме ђу не чег што је ло гич но и не чег што је ле по, сви би се опре де ли ли за оно 
есте тич но као за не што за шта је из ве сни је да ће би ти тач но. Ка да је [Ричард] Фејн ман 
са ста вио сво ју до ра ђе ну вер зи ју квант не елек тро ди на ми ке, Ди рак ни је ми слио да је 
она тач на јер је би ла ру жна. Би ла је не у ред на. Ни је у њој би ло ја сно ће, еле ган ци је ко ју 
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је по ве зи вао са ма те ма тич ким или фи зич ким те о ри ја ма. Али ни је био у пра ву. За то 
не ма јед не је ди не фор му ле.

WSJ: Има ли раз ли ке из ме ђу на чи на на ко ји је чо ве чан ство при ка за но у Пу ту у по ре
ђе њу с оним у Кр ва вом ме ри ди ја ну?

К. М.: Не ма мно го до брих љу ди у Кр ва вом ме ри ди ја ну, док су до бри љу ди оно о 
че му је Пут. То је глав на те ма.

Џ. Х.: Се ћам се да си ми ре као да је Кр ва ви ме ри ди јан о људ ском злу, док је Пут о 
људ ској до бро ти. Тек кад сам до био си на схва тио сам да је лич ност јед но став но урође-
на сва кој осо би. Мо жеш да ви диш ка ко се фор ми ра. У Пу ту, Де чак је ро ђен у све ту у 
ком су мо рал и ети ка из ле те ли кроз про зор, ско ро као у не ком на уч ном екс пе ри мен ту. 
Али он је нај мо рал ни ји лик. Ми слиш ли да се љу ди ра ђа ју као до бри?

К. М.: Не ми слим да је до бро та не што што се учи. Кад би се на шао пре пу штен слу-
ча ју да од све та учиш о до бро ти, био би у про бле му. Али љу ди ми с вре ме на на вре ме 
ка жу да је мој син Џон сјај но де те. Ја им ка жем да је он то ли ко мо рал но су пер и ор ни ји 
у од но су на ме не да се осе ћам бле са во ка да га ис пра вљам, али мо рам не што да ра дим 
– отац сам му. Не мо же се мно го шта по ку ша ти да би сте учи ни ли да де те бу де не што 
што ни је. Али оно што оно је сте, за си гур но мо же те да уни шти те. Са мо тре ба да бу дете 
злоб ни и окрут ни и мо же те да уни шти те и нај бо љу осо бу.

WSJ: Шта Ви и Ваш син ра ди те за јед но? У че му на ла зи те за јед нич ки је зик?

К. М.: Сма трам да крв но срод ство у ства ри не зна чи мно го. Ја имам ве ли ку фа ми-
ли ју, али сам бли зак са мо с јед ним од свих њих, с мла ђим бра том Де ни сом. Он је чо век 
ка кав ми од го ва ра. Ја сам чо век ка кав му од го ва ра. И Џон је чо век ка кав ми од го ва ра.

WSJ: Обо ји ца сте оче ви мла де де це. Док их гле да те, да ли има те осе ћај да се умет
нич ки та ле нат пре но си с ро ди те ља на де цу?

К. М.: Џон све вре ме цр та, али мо рам да ка жем да ни је баш до бар у то ме, ја сам био 
ве о ма до бар. Ја сам као де те био умет ник. Вун дер кинд. Ра дио сам сва ка кве ства ри. 
Ве ли ке раз ме тљи ве сли ке жи во ти ња. Ни сам на сли као ни шта го ди на ма. Све је то испа-
ри ло. Ни кад ни сам да ље раз вио те ве шти не.

Џ. Х.: То нам је за јед нич ко. Ја сам имао озбиљ ну дис лек си ју и цр та ње ми је био 
ме ха ни зам пре жи вља ва ња. На кра ју сам имао одво је ну ка ри је ру где су мо је ства ри 
би ле из ло же не у Умет нич кој га ле ри ји у Ха мил то ну у Ка на ди ка да сам био ве о ма млад. 
Ра дио сам му ра ле за град.

WSJ: За и ста? Ја сам је ди ни уљез ко ји ни је из ла гао умет нич ка де ла као де чак?

К. М.: Ја сам имао из ло жбе кад ми је би ло осам го ди на. Би ло је то са мо због пре сти-
жа. Ло кал не умет нич ке из ло жбе. Се ћам се не ких сли ка. На јед ној је био но со рог ка ко 
ју ри ша. Би ла је она ко фи на. Ве ли ки аква рел, с по ме ша ним ме ди ји ма. Дру га је би ла 
баш све тло цр ве на, вул кан ка ко еруп ти ра. Би ло је за бав но. Ка сни је сам цр тао пти це и 
та кве ства ри. Сли ке при ро де.
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WSJ: Осе ћа те ли да по ку ша ва те да од го во ри те на иста ве ли ка пи та ња у свим сво
јим де ли ма, али на дру га чи ји на чин?

К. М.: Кре а тив ни по сао че сто је ин спи ри сан бо лом. Мо же би ти да ако не ма те не што 
на свом уму што вас из лу ђу је, мо жда ни шта не ће те ура ди ти. Ни је то баш до бро осми-
шље но. Да сам бог, не бих то та ко уде сио. Ства ри о ко ји ма сам пи сао ви ше ме не за ни-
ма ју, али су ме сва ка ко бри ну ле пре не го што сам их на пи сао. Та ко да по сто ји не што 
у пи са њу о њи ма што их уни шта ва. Све их ис ко ри стиш. Ка жем љу ди ма да ни ка да ни сам 
про чи тао ни јед ну од сво јих књи га, и то је исти на. Они ми сле да их за ви тла вам.

WSJ: Ра ни је сте спо ме ну ли уло гу ко ју сре ћа игра у жи во ту. Где је сре ћа уме ша ла пр сте 
за Вас?

К. М.: Ни је би ло осо бе од Ада ма ко ја је има ла ви ше сре ће од ме не. Ни је ми се до-
го ди ло ни шта што ни је са вр ше но. Не по ку ша вам да зву чим као ша љив џи ја. Ни је би ло 
ни тре нут ка кад сам био без па ре или на дну а да се не што ни је по ја ви ло. Увек из но ва, 
па опет из но ва. До вољ но да вас учи ни су је вер ним.

(С ен гле ског пре ве ла Сла ђа на Ста мен ко вић)


