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КРАТ КА БИ О ГРА ФИ ЈА
Мно ге ће мо жда из не на ди ти што се пи сац ко ји ће по ста ти не рас ки ди во по ве зан с 

аме рич ким ју го за па дом – и, пре то га, с Те не си јем – ро дио у ве ли ком но во ен гле ском 
гра ду Про ви ден су, у Ро уд Ај лан ду, 20. ју ла 1933. Био је тре ћи од ше сто ро де це, а као 
нај ста ри ји син, до био је име Чарлс по оцу. (Из во ри раз ли чи то на во де да ли је сâм зва-
нич но про ме нио име у Кор мак или му је по ро ди ца за кон ски про ме ни ла име.) Су де ћи 
по Ри чар ду Ву двар ду, „Кор мак, гел ски пан дан Чар лсу, ста ри је по ро дич ни на ди мак 
ко ји су тет ке из Ир ске на де ну ле ње го вом оцу“ (“Ve no mo us Fic tion”). 

Пре ње га су се ро ди ле се стре Џе ки и Бо би, а Бил, Ме ри е лен и Де нис ро ди ли су се 
по сле ње га. Отац Кор ма ка Ма кар ти ја био је успе шан адво кат ко ји је ди пло ми рао на 
Јеј лу. За пра во, Ма кар ти је по те као из по ро ди це ко ја ни је би ла са мо от ме на не го и на-
пред на. Де да с оче ве стра не, Џон Фран сис, по ком ће Кор мак Ма кар ти на зва ти нај мла-
ђег си на, су прот ста вио се нор ма ма дру штва с по чет ка два де се тог ве ка та ко што је 
ћер ка ма, као и си но ви ма, омо гу ћио да сту ди ра ју.

Но, Кор мак Ма кар ти ни је ду го жи вео у Ро уд Ај лан ду. Кад му је би ло че ти ри го ди не, 
по ро ди ца се пре се ли ла у Нок свил, у др жа ви Те не си, где је отац по чео да ра ди као прав-
ни са вет ник за фе де рал ну елек тро ди стри бу ци ју у Те не си ју. Чарлс Џо зеф Ма кар ти, 
Гле дис Кри сти на Мек грејл Ма кар ти и њи хо во ше сто ро де це на кра ју су се скра си ли у 
ку ћи са де сет со ба у Ули ци Мар тин мил пајк 5501. Ма кар ти ја су на ју гу вас пи та ва ли у 
ду ху ри мо ка то лич ке ве ре, што га је са свим си гур но из дво ји ло из ве ћи не, а обра зо вао 
се у па ро хиј ској сред њој шко ли.

Пи шче во од ра ста ње у Те не си ју би ло је пре суд но за ње гов раз вој и ко рен је бе за-
зор них при ка за на си ља и кр во про ли ћа ко ји ће по ста ти до ми нант на од ли ка ње го вог 
ства ра ла штва. „Ка да од ра ста те на Ју гу, ис ку си ће те на си ље“, ре као је у јед ном ин тер вјуу 
2007. „А на си ље је при лич но гад но“ (Kus hner). Као де те, био је ве о ма за ин те ре со ван 
за при ро ду у бли зи ни свог до ма, што ће та ко ђе би ти до ми нант на од ли ка ње го вих ро-
ма на ка да по ста не по знат по осо бе ним и је зи вим опи си ма при род них окру же ња. „Кад 
сам био ма ли, мно го ме је за ни ма ла при ро да“, при се тио се Ма кар ти 2007. „И дан-да нас, 
у опу ште ним раз го во ри ма, ма ло по зна те чи ње ни це о при ро ди ће на про сто ис кр сну ти“ 
(ibid.).

Ма кар ти се упи сао на Уни вер зи тет у Те не си ју школ ске 1951/52, али је за тим на пу-
стио сту ди је да би се 1953. при ја вио у аме рич ко Рат но ва зду хо плов ство и од слу жио 
та мо че ти ри го ди не. Не ко ли ко го ди на је слу жио на Аља сци, где је имао сво ју ра дио-
еми си ју. Та да је по чео и да чи та ха ла пљи во и да књи жев ност ко ри сти ка ко би ис пу нио 
до сад не са те ван ду жно сти.

По сле слу же ња у Рат ном ва зду хо плов ству, на ста вио је сту ди је на Уни вер зи те ту у 
Те не си ју 1957, и иа ко ни кад ни је ди пло ми рао, то ком дру гог по ку ша ја да за вр ши сту ди је 
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по чео је озбиљ но да пи ше. Не по врат но се за ин те ре со вао по што му је је дан про фе сор 
по ве рио за да так уре ђи ва ња чи тан ке есе ја из осам на е стог ве ка. Убр зо по том пр ви пут 
се по ја вио у штам пи, об ја вив ши две при че у фа кул тет ском књи жев ном ча со пи су The 
Pho e nix. При ча „Бде ње за Су зан“ иза шла је на је сен 1959, а „Ута па ње“ по чет ком 1960. У 
то вре ме, Ма кар ти је до био и сти пен ди ју Фон да ци је „Ин грам Ме рил“. Та фон да ци ја, 
ко ју је осно вао про сла вље ни пе сник Џејмс Ин грам Ме рил, син осни ва ча ком па ни је 
Ме рил Линч, до де љи ва ла је но вац пи сци ма и умет ни ци ма.

Ма кар ти је ко нач но на пу стио фа кул тет 1961. и пре се лио се на крат ко у Чи ка го, где 
је ра дио у скла ди шту ре зер вних де ло ва за ау то мо би ле и пи сао пр ви ро ман. От при ли ке 
у исто вре ме оже нио се сво јом пр вом же ном, Ли Хо ле ман, ко ју је упо знао на Уни вер-
зи те ту у Те не си ју. До би ли су си на Ка ле на и на се ли ли се у окру гу Се ви јер у Те не си ју. 
Брак је, ме ђу тим, био крат ког ве ка, те је Ма кар ти от по чео лу та лач ки жи вот и пут га је 
од вео у Ешвил у Се вер ној Ка ро ли ни, а за тим у Њу Ор ле анс, где је жи вео у скром ним 
до мо ви ма и спа јао крај с кра јем. (Ње го ва бив ша же на, Ли Ма кар ти, из да ла је зби р ку 
песа ма под на сло вом Вра та жуд ње 1991, ко ја је са др жа ла и раз ми шља ња о про па лом 
бра ку.) На ста вио је да пи ше пр ву књи гу.

Кор ма ка Ма кар ти ја су ко нач но при зна ли као пи сца ка да је 1965. иза шао Чу вар воћ
ња ка, ро ман ко ји га је усто ли чио као на след ни ка ју жњач ке тра ди ци је чи је је оте ло вље-
ње Ви ли јам Фок нер. За пра во, Ма кар ти јев уред ник у из да вач кој ку ћи „Рен дом ха ус“, 
Ал берт Ескин, био је уред ник Фок не ру, као и Ро бер ту Пе ну Во ре ну и Рал фу Ели со ну. 
(Ма кар ти је на сле по по слао ру ко пис је ди ној из да вач кој ку ћи за ко ју је знао.) Али не ки 
су у овом де би тант ском ро ма ну ви де ли пре ве лик ути цај Ма кар ти је вог чу ве ног ју жњач-
ког прет ход ни ка Фок не ра. При каз у The New York Ti mes-у књи гу је оце нио као „им пре-
сив ну“ али „бол но оса ка ће ну [...] скром ним и пре те ра ним ди вље њем пре ма Ви ли ја му 
Фок не ру“ (Pre scott). Као да би се по твр ди ло то по ре ђе ње, Чу вар воћ ња ка је до био 
на гра ду Фон да ци је „Ви ли јам Фок нер“ за пр ви ро ман аме рич ког пи сца.

Али ово де ло је оди са ло и Ма кар ти је вим ис тан ча ним осе ћа јем за ста ре на чи не 
жи во та ко ји не ста ју у бр ди ма ру рал ног Те не си ја – бли скост с при ро дом, лов, тра пер-
ство и кру јим ча ре ње. Чу ва ра воћ ња ка од ли ко ва ли су и пи шчев мрач ни и су мор ни 
сен зи би ли тет, од су ство пси хо ло шког ис пи ти ва ња или оправ да но сти, те скло ност ка 
гро теск ном ко ја ће до ми ни ра ти ве ли ким де лом ње го вог ра ног ства ра ла штва. У ро-
ма ну, ко ји се де ша ва пре Дру гог свет ског ра та, де чак по име ну Џон Ве сли Рат нер 
спри ја те љи се с Ар ту ром Оун би јем, стар цем ду бо ко ве за ним за зе мљу и ста ре на чи не 
жи во та, и с Ма ри о ном Сај дле ром, кри јум ча ром за ког се не зна да је убио оца Џо на 
Ве сли ја. У овој фа зи Ма кар ти је ве ка ри је ре, кри ти ча ри су га од луч но сме шта ли у тра-
ди ци ју ју жњач ке го ти ке ко ју је по ред Фок не ра оте ло вља ва ла и Фла не ри О’Ко нор.

Но, Чу вар воћ ња ка, као и оста ли ме ђу пр вих пет Ма кар ти је вих ро ма на, све до Крва
вог ме ри ди ја на (1985), сла бо се про да вао кад је иза шло пр во из да ње (тек не ко ли ко хи-
ља да при ме ра ка). Ма кар ти је, ме ђу тим, на ста вио да до би ја сти пен ди је, што му је омогу-
ћи ло да скром но жи ви и на ста ви с пи са њем. Јед на од на гра да, сти пен ди ја за пу то ва ње 
ко ју је до био од Аме рич ке ака де ми је умет но сти и књи жев но сти, омо гу ћи ла му је да 
пре ко о ке ан ским бро дом оде у Ир ску, на вод но да ис тра жу је по ро дич ну исто ри ју за 
бу ду ћу књи гу. На бро ду је упо знао Ен гле ски њу по име ну Ен Де лајл ко ја је ра ди ла као 
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пе ва чи ца и пле са чи ца на бро ду. Вен ча ли су се у Ен гле ској 1966. и на осно ву сти пен-
ди је Фон да ци је „Рок фе лер“ пу то ва ли Евро пом, где су се јед но вре ме на ста ни ли на 
остр ву Иби ца, око осам де сет ки ло ме та ра од шпан ске оба ле, у Сре до зем ном мо ру. 
(Остр во је та да би ло у из ве сној ме ри бо ем ска умет нич ка за јед ни ца.)

Ту је Ма кар ти за вр шио Та му нај крај њу (1968), свој дру ги ро ман. Књи га је чвр сто 
утвр ди ла по сто ја ну та му Ма кар ти је ве ви зи је и ја сно по ка за ла пи шче ву спрем ност да 
се упу сти у сфе ре не при јат но сти ко је су дру ги из бе га ва ли. Око сни цу ро ма на чи ни 
ро до скрв на ве за из ме ђу бра та и се стре из ко је се ро ди бе ба. Ат мос фе ра са бла сне 
при по ве сти Та ме нај крај ње сно ли ка је и ар ха ич на, а та кви су и мо тив на пор ног пу то-
ва ња и ску пи на зло на мер них ли ко ва. Те од ли ке су пред ви де ле Кр ва ви ме ри ди јан и 
Три ло ги ју о гра ни ци об ја вље не да ле ко ка сни је, али се Та ма нај крај ња из два ја као Ма кар-
ти је во нај бом ба стич ни је и „нај про бле ма тич ни је“ де ло, ко је не по се ду је моћ ну не по-
сред ност мно гих дру гих ње го вих при по ве сти.

Го ди не 1967, Кор мак Ма кар ти и ње го ва дру га же на пре се ли ли су се у пи шчев род-
ни Те не си, на ста нив ши се у бли зи ни Нок сви ла, где су жи ве ли пр во на фар ми сви ња, а 
по том у згра ди мле ка ре ко ју је Ма кар ти пре у ре дио. Ен Де лајл је го ди на ма ка сни је 
твр ди ла да су прак тич но би ли на ру бу ег зи стен ци је. Исти ну го во ре ћи, он је до био 
Гу ген хај мо ву сти пен ди ју од ко је су жи ве ли док је пи сао сле де ћу књи гу, Де те бож је 
(1973), гро теск ну и је зи ву при чу о се риј ском уби ци/не кро фи лу по име ну Ле стер Ба лард 
ко ји жи ви у пе ћи ни са те ли ма сво јих по кој них жр та ва.

Де те божје је за сно ва но на ствар ним но вин ским ре пор та жа ма из окру га Се ви јер 
у Те не си ју, а у јед ном по ду жем и ди вље њем ис пу ње ном есе ју о том ро ма ну из ав гу ста 
1974, The New Yor ker је Ма кар ти ја ока рак те ри сао као ро ман си је ра „чи ја је суд би на да 
оста не ре ла тив но не по знат и не рет ко по гре шно схва ћен“ (Co les, 90). То пред ви ђа ње 
је ско ра, ма да не и да ља, бу дућ ност об и сти ни ла. Ма кар ти јев пор трет Ле сте ра Ба лар-
да ве о ма за ни мљи вим чи ни то што је пи сац ус пео да до не кле ху ма ни зу је тај лик, а да 
ни ње га ни ње го ва зло де ла не по сма тра пот пу но са о се ћај но. Овај ро ман ка рак те ри шу 
жи во пи сност, гро теск ност, па и цр ни ху мор.

Го ди не 1974, ре жи сер Ри чард Пирс за тра жио је од Ма кар ти ја да на пи ше сце на рио 
за Ба што ва но вог си на, те ле ви зиј ску дра му о вла сни ку мли на у Ју жној Ка ро ли ни ког 
хи ља ду осам сто се дам де се тих уби је по ре ме ћен мла дић са др ве ном но гом. (Мом ка су 
обе си ли због тог зло чи на.) Филм је пре ми јер но при ка зан на PBS-у 1977, а уло ге су ту-
ма чи ли Бред Ду риф, Нед Би ти и Ке вин Кон веј као чла но ви две за ва ђе не по ро ди це, 
бо га тих Грег са и рад нич ке по ро ди це Ма ке вој.

Го ди не 1976, Ма кар ти је на пу стио Те не си, ра стао се од дру ге же не и пре се лио у Ел 
Па со у Тек са су. Пи сац „се по ја вио у Ел Па су не кад у ја ну а ру 1976 [...] из не бу ха, па је ње гов 
до ла зак остао не при ме ћен. Та да је био че тр де сет тро го ди шњи пи сац три ро ма на ко ји 
ви ше ни су би ли у штам пи, чо век ко ји се два пут раз вео, а жи вео је ис кљу чи во од књи-
жев них сти пен ди ја“, на во ди је дан при лог у Tek sas Monthly-у из 1992. „По че ли су да га 
ви ђа ју у би ли јар ским клу бо ви ма и ку гла на ма у ју жном кра ју гра да, као и у ра зним мек-
сич ким ре сто ра ни ма, а увек је но сио не ку езо те рич ну књи гу“ (Dra per).

Тај ге о граф ски пре о крет има ће ути ца ја и на ње го во пи са ње, ко је ће се уско ро 
окре ну ти по гра нич ним пре де ли ма ју го за па да и књи жев ним и исто риј ским мо ти ви ма 
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За па да, чи ме ће се отво ри ти чи тав је дан но ви свет за Ма кар ти је ве ро ма не. Али, пре 
то га, 1979. иза шао је ро ман Са три, сме штен у Нок свил, на ком је, ка ко се твр ди, Ма кар-
ти по вре ме но ра дио две де це ни је. То де ло се та ко ђе сма тра ло де ли мич но ау то би о граф-
ским, што је рет кост у Ма кар ти је вом опу су. У ро ма ну се на слов ни ју нак од ри че свог 
при ви ле го ва ног вас пи та ња, на пу шта же ну и си на и от по чи ње жи вот ме ђу по ре ме ће-
ни ма, от пад ни ци ма и дру гим слич ним ли ко ви ма док обез бе ђу је ег зи стен ци ју ра де ћи 
као ри бар на ку ћи-бро ду на ре ци Те не си. Ам би ци о зни и брит ки Са три пре жи ве ће 
по ре ђе ње с Улик сом Џеј мса Џој са, а ка сни је ће га по је ди ни сла ви ти као Ма кар ти јев нај-
ве ћи ро ман, так мац Кр ва вом ме ри ди ја ну, ко ји се че сто ис ти че као ње го во ре мек-де ло. 
Док је још би ла уда та за Ма кар ти ја, Ен Де лајл је от ку ца ла ду гач ки ру ко пис Са три ја, а 
по што су се зва нич но раз ве ли 1978, њих дво је су оста ли при ја те љи.

У вре ме кад је жи вео на аме рич ко-мек сич кој гра ни ци, Ма кар ти је на вод но по чео 
да по дроб но ис тра жу је тај ре ги он и ње го ву исто ри ју, што је под ра зу ме ва ло и ис тра-
жи вач ке из ле те у Мек си ко. На у чио је шпан ски, ко ји ће че сто ис кр са ва ти у ди ја ло зи ма 
бу ду ћих књи га. Иа ко је за со бом имао не ко ли ко ко мер ци јал но не у спе шних књи га, 
фи нан сиј ска си ту а ци ја му се дра стич но по пра ви ла ка да је 1981. до био сти пен ди ју Ма-
кар тур, на гра ду по зна ти ју под на зи вом „сти пен ди ја за ге ни јал це“. Та сти пен ди ја се 
до де љу је по је дин ци ма из ши ро ког спек тра ди сци пли на – при род них на у ка, умет но сти, 
ху ма ни стич ких на у ка – ко ји, у за ви сно сти од сво јих по стиг ну ћа и по тен ци ја ла, до би-
ја ју по за ма шну су му нов ца (у Ма кар ти је вом слу ча ју, 200.000 до ла ра).

Та сти пен ди ја је ја сно по ка за ла да је, упр кос сла бој про да ји и пи шче вој по ву че но-
сти, по што ва ње пре ма Ма кар ти ју у ви со ким књи жев ним кру го ви ма ра сло. Ме ђу пи сци-
ма ко ји су га пре по ру чи ли за ту сти пен ди ју би ли су до бит ник Но бе ло ве на гра де Сол 
Бе лоу и про сла вље ни ју жњач ки ро ман си јер и исто ри чар Шел би Фут. Ипак, упр кос 
ука за ној ча сти и ако ла да ма, Ма кар ти је остао бун тов но по ву чен. Ни је да вао ин тер вјуе, 
из бе га вао је јав не на сту пе и др жао се да ле ко од тра ди ци о нал них ми љеа књи жев них 
кру го ва и пре да ва ња на уни вер зи те ту. „Кор мак је се би од ре дио жи вот са свим из ван 
књи жев ног си сте ма“, твр ди ла је ње го ва агент ки ња Аман да Ур бан 1992. (Dra per).

Осам де се тих го ди на два де се тог ве ка, Ма кар ти је на пи сао сце на рио под на сло вом 
Ки то ви и љу ди ко ји тек тре ба да се из да или про ду ци ра, прем да се мо же на ћи ме ђу 
До ку мен ти ма Кор ма ка Ма кар ти ја у Збир ци пи са ца Ју го за па да Др жав ног уни вер зи те та 
у Тек са су, у би бли о те ци Сан Мар кос. (Де ло је нај ве ро ват ни је на пи са но ра них осам де-
се тих го ди на јер се у ње му упу ћу је на 1984.) Тај сце на рио пред ста вља ду бо ко, ди ја ло-
гом во ђе но раз ма тра ње о при ро ди ки то ва, на ро чи то о њи хо вој ко му ни ка ци ји, а ме сто 
рад ње се пре ме шта из Фло ри де у Ир ску и Шри Лан ку. Су де ћи по Едви ну Т. Ар нол ду, у 
Ки то ви ма и љу ди ма „ки то ви пред ста вља ју не по зна ни цу у при ро ди, мо жда чак и све ту 
тај ну ко ју чо век осе ћа, али не мо же да раз у ме“ (си же Ки то ва и љу ди).

Али Кр ва ви ме ри ди јан, или ве чер ње цр ве ни ло на за па ду, из дат 1985, по ста ће пи шче-
во ве ли ко по стиг ну ће из осам де се тих и про из вод ње го ве све ко ли ке уро ње но сти у 
по гра нич не пре де ле. Тај ро ман је истин ски рас плам сао ње го ву књи жев ну ре пу та цију 
(иа ко су про сла вље ни пи сци по пут Фу та и Бе ло уа ис пе ва ли хва ло спе ве Ма кар ти ју пре 
не го што је ро ман успе шно за вр шен). Кр ва ви ме ри ди јан је за ма шна, еп ска, кр ва ва и 
фан та зма го рич на при по вест о ра зно ли кој гру пи ло ва ца на скал по ве ко ји нео б у зда но 
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ту ма ра ју по аме рич ком ју го за па ду и Мек си ку 1849. и 1850. Уз ви ше на и ар ха ич на про за, 
еп ски за мах и ду бо ко ум ни уви ди ин спи ри са ли су по ре ђе ња с Ма кар ти је вим оми ље-
ним ро ма ном, Мо би јем Ди ком (1851) Хер ма на Мел ви ла. У ро ма ну се по ја вљу је и је дан 
од Ма кар ти је вих нај ве ћих и нај зло слут ни јих ли ко ва, су ди ја Хол ден, чу до ви шан, ћо сав 
и увер љи во ви спрен уби ца ко ји пред крај ро ма на де лу је бе смрт но. Но, Кр ва ви ме ри
ди јан је при ву као па жњу кри ти ке тек у на ред ним де це ни ја ма. У вре ме кад је иза шао, 
на и шао је на слаб при јем и про да ло се све га не ко ли ко хи ља да при ме ра ка. Ма кар ти 
је, ипак, и да ље ва жио за култ ну фи гу ру и „пи сца за пи сце“. Ипак, Кр ва ви ме ри ди јан ће 
от кри ти мно ги чи та о ци у на ред ним го ди на ма, а еми нент ни књи жев ни кри ти чар Ха ролд 
Блум ће га чак свр ста ти ме ђу нај ве ће аме рич ке ро ма не свих вре ме на ко ји на ста вљају 
аме рич ку књи жев ну тра ди ци ју по те клу ди рект но од Мел ви ла и Фок не ра.

У Кр ва вом ме ри ди ја ну, Ма кар ти је ја сно фор ми рао ро ман си јер ски по глед на свет 
ко ји ће би ти до ми нан тан и у ње го вим ка сни јим ро ма ни ма, по глед ко ји ка рак те ри шу 
ого ље ни пе си ми зам, апо ка лип тич не сли ке и де таљ на раз ма тра ња не из бе жне на сил-
но сти чо ве ко вог ста ња. Ово по след ње под ра зу ме ва да су Ма кар ти је ве при по ве сти 
по не кад (не из бе жно) на би је не екс пли цит ним, су ро вим и за па њу ју ћим опи си ма не за-
ми сли вих кр во про ли ћа и уби ста ва. Блум се при се тио ка ко је ис пр ва „устук нуо због 
све при сут ног по ко ља“ у Кр ва вом ме ри ди ја ну (255), те да ни је мо гао ја сно да одре ди 
ве ли чи ну тог де ла све док ни је био у ста њу да ви ди да ље од тог ње го вог аспек та. По-
ред на си ља, све Ма кар ти је ве за пад не ро ма не ка рак те ри шу и ду бо ка фи ло зоф ска 
про ми шља ња о исто ри ји, Бо гу и са мој при ро ди по сто ја ња.

Ове од ли ке сва ка ко су би ле при сут не у Ма кар ти је вом сле де ћем ро ма ну, Сви ти 
ле пи ко њи (1992), у ком је рад ња сме ште на у исти по гра нич ни про стор сто го ди на по сле 
Кр ва вог ме ри ди ја на. Но, ком би но ва не су с при сту пач ни јом при по ве шћу ко ја се осла ња 
на пре по зна тљи ве тро пе љу бав не при че и аван ту ре. Са мо Ма кар ти зна да ли је то био 
сра чу нат по ку шај да сво ју ре пу та ци ју из ба ви из по при лич не ано ним но сти, али упра-
во то се и до го ди ло. Ро ман Сви ти ле пи ко њи, пр ви део пред ви ђе не Три ло ги је о гра ни
ци, до ка зао је ко мер ци јал ни по тен ци јал по став ши бест се лер и сте кав ши кри тич ку 
сла ву, те је овен чан На ци о нал ном на гра дом за књи жев ност и На ци о нал ном на гра дом 
кри ти ча ра.

Ма кар ти је тад имао ско ро ше зде сет го ди на и још је жи вео у Ел Па су, у скром ној 
ка ме ној ку ћи у бли зи ни јед ног тр жног цен тра. Уо чи из ла ска из штам пе ро ма на Сви ти 
ле пи ко њи, дао је пр ви ве ли ки ин тер вју, а раз го вор је во дио Ри чард Ву двард из The 
New York Ti mes-а. При стао је тек кад га је из да вач за мо лио да се пре пу сти пу бли ци те ту 
ка ко би по мо гао у про мо ци ји но вог ро ма на и Вин ти џо вих ре и зда ња ње го вих ра ни јих 
ро ма на ко ја су би ла у при пре ми.

По кло ни ци ма Ма кар ти ја ти ме се ука за ла пр ва при ли ка да ви де обри се лич но сти 
ениг ма тич ног и та јан стве ног пи сца. Сли ка Ма кар ти ја ко ју је Ву двард по ну дио сва ка ко 
је пред ста вља ла оштар кон траст у од но су на ње го ве сло же не и мрач не ро ма не:

Ма кар ти је ком пак тан, ви сок бли зу ме тар осам де сет у ка у бој ка ма и има ле пр шав 
ко рак, по пут не ког ко до бро пле ше. Уре дан је и на о чит док се ди и има келт ске пла во зе
ле не очи ду бо ко уса ђе не ис под ви со ког че ла. „Ода је ути сак сна ге и ви тал но сти и по е зи је“, 



39

ка же [писац Сол] Бе лоу, ко ји га опи су је као „зби је ног у соп стве но би ће“ [...] За та ко око ре лог 
уса мље ни ка, Ма кар ти је до па дљи ва лич ност, свет ски је го вор ник, за ба ван, твр до глав у 
сво јим ста во ви ма и ве дар. (“Ve no mo us Fic tion”).

При каз је от крио и да је Ма кар ти по след њих го ди на по но во ус по ста вио кон такт 
са си ном Ка ле ном и да ни је имао мно го при ја те ља из све та књи жев но сти не го је ви ше 
во лео да про во ди вре ме с на уч ни ци ма по пут фи зи ча ра Ма ри ја Гел-Ма на, до бит ни ка 
Но бе ло ве на гра де, и Ро џе ра Пеј на, би о ло га спе ци ја ли зо ва ног за ки то ве, ко је је упо знао 
пре ко фон да ци је за до де лу сти пен ди је Ма кар тур. (Ма кар ти је при знао да се упо знао 
с ро ман си је ром Едвар дом Еби јем пре ње го ве смр ти 1989.) Но, ин тер вју за The New York 
Ti mes ни је под ра зу ме вао на сту па ње пе ри о да отво ре но сти и при сту пач но сти у Ма кар-
ти је вом жи во ту. То ће би ти ње гов је ди ни ин тер вју, ком су се кри ти ча ри не пре ста но 
вра ћа ли у по тра зи за ин фор ма ци ја ма, у на ред них три на ест го ди на. (Кад је за шао у седму 
де це ни ју и до бро за га зио у но ви ми ле ни јум, Ма кар ти се ко нач но ма ло отво рио.)

У вре ме кад је иза шао чла нак у The New York Ti mes-у, Ма кар ти је ду бо ко уро нио у 
Пре лаз (1994), дру ги ро ман из три ло ги је, ко ји ће се из дво ји ти као њен нај те жи, нај сло-
же ни ји и нај сло је ви ти ји део. У ју лу 1993. свет ће пр ви пут за ви ри ти у тај по ду хват у 
ча со пи су Esqu i re, у ком се по ја вио пр ви део ро ма на, ту на сло вљен „Ло вац на ву ко ве“. 
То де ло је уве ло но вог про та го ни сту, Би ли ја Пар ха ма, и вра ти ло се у пе ри од от при ли ке 
де сет го ди на пре рад ње ро ма на Сви ти ле пи ко њи, уо чи и то ком Дру гог свет ског ра та. 
При по вест се са сто ји од три „пре ла ска“ гра ни це, ко ји ју на ке од во де да ле ко у Мек си ко 
и на зад, што му да је но ту еп ског књи жев ног пу то ва ња на лик Хо ме ро вој Оди се ји.

У пр вом де лу, Би ли уло ви на из глед не у хва тљи ву скот ну ву чи цу ко ја се хра ни сто-
ком са ран ча. Он да не ка ко од лу чи да је пу сти у пла ни на ма Мек си ка, што до во ди до 
не слав ног пре ки да од но са с по ро ди цом и му ко трп ног и нео че ки ва ног пу то ва ња. 
На кон то га, Би ли се вра ћа и са зна је да му је по ро ди ца уби је на и да су њи хо ви ко њи 
укра де ни, па он и ње гов мла ђи брат Бојд од ла зе у Мек си ко да вра те ко ње. По след њи 
пре ла зак је при ча о Би ли је вом по врат ку у Мек си ко по бра та. Он је та мо био остао због 
ве зе с јед ном мла дом Мек си кан ком ко ју су њих дво ји ца спа си ли. Та мо са зна је да му 
је брат по стао ле ген дар ни са мо про кла мов ни пред став ник за ко на и да су га уби ли. 
Би ли по том кре ће на пу то ва ње да пре не се по кој ног бра та пре ко гра ни це. Али прост 
си же ових пу то ва ња је два да на го ве шта ва те мат ски за мах и не бро је не ли ко ве ко је 
Би ли ус пут сре ће, као и жи во пи сне сли ке и ду бо ка раз ми шља ња упле те на у при по вест.

Ра них де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка Кор мак Ма кар ти је по чео да ре дов но 
од ла зи у Сан та Фе у оби ла зак Ин сти ту та Сан та Фе, ме ста ко је ће за ње га по ста ти по пут 
до ма. Ма кар ти јев при ја тељ, фи зи чар Ма ри Гел-Ман, и не ко ли ко дру гих на уч ни ка, 
осно ва ли су тај ин сти тут 1984. Сме штен у ста ри са мо стан у бр ди ма на до мак Сан та 
Феа, ин сти тут је по стао уто чи ште за ми сли о це из раз ли чи тих обла сти ко ји се та мо 
оку пља ју да би раз ма тра ли ком плек сност по сто ја ња. Ма кар ти отво ре но пре фе ри ра 
дру штво на уч ни ка у од но су на пи сце и умет ни ке. „На у ка је ве о ма ри го ро зна“, ре као 
је јед ном. „Кад се дру жи те с на уч ни ци ма и ви ди те ка ко они раз ми шља ју, не мо же те 
би ти окру же ни њи ма а да не раз ви је те по што ва ње пре ма то ме [...] Кад не што ка же те, 
то мо ра да бу де тач но. Не мо же те да са мо до ко но мо зга те о ства ри ма“ (Kus hner).
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Ма кар ти је по стао de fac to ре зи ден ци јал ни пи сац на ин сти ту ту и ка сни је се пре се-
лио из Ел Па са у Сан та Фе да би му био бли же. По не кад су га по сма тра ли као ку ри о-
зи тет ме ђу та ко мно го број ним ис так ну тим на уч ним умо ви ма. „Љу ди ко ји су упо зна ти 
с мо јим ра дом до ђу и не раз у ме ју са свим за што сам ов де“, ре као је, „али то је у ре ду. 
Убр зо то пре ва зи ђу“ (ibid.). Гел-Ман је Ма кар ти је во сва ко днев но при су ство на ин сти-
ту ту про ко мен та ри сао на сле де ћи на чин: „Ње га ду го за ни ма ју мно ге ства ри и не ве ро-
ват но мно го зна о њи ма... да ни је то ли ко сти дљив, ве ро ват но би по ста вљао про ниц-
љи ва пи та ња“ (Wo od ward, “Cor mac Co un try”).

Ка да је дру ги пут ин тер вју и сао Ма кар ти ја, овог пу та за Va nity Fa ir 2005, Ри чард Б. 
Ву двард за по чео је текст, ко ји ће по ста ти Ма кар ти јев дру ги ве ли ки ин тер вју, сле де ћим 
упе ча тљи вим опи сом:

На пар кин гу Ин сти ту та Сан та Фе у Но вом Мек си ку на ла зе се ни зо ви во зи ла ти пич
них за ака дем ске кру го ве у Аме ри ци: те рен ци и мо но во лу ме ни, по ко ји ста ри ји мо дел 
BMWа и мер це де са, јед на то јо та пра јус и нео д ре ди ва ко ли чи на ау то мо би ла мар ке су ба ру 
и хон да [...] У тој го ми ли ис ти че се цр ве ни форд Ф350 ди зел пи кап са тек са ским та бли
ца ма. Опре мљен је Бенк со вим си сте мом ко ји по ве ћа ва сна гу 7,3 ли тар ског мо то ра пре ко 
три ста коњ ских сна га, и има све ден зад њи крај, као шлепка ми о нет без че кр ка [...] Вла сник 
ка ми о не та, ро ман си јер Кор мак Ма кар ти, ни сам, из гле да, не при па да ов де. Он је је ди ни 
про зни пи сац на ин сти ту ту, а ње го ве књи ге, прем да пред ста вља ју ко ло сал но по стиг ну ће 
у но вој аме рич кој књи жев но сти, че сто су за стра шу ју ће на сил не. (“Cor mac Co un try”)

Го ди не 1997, Ма кар ти је до био На гра ду „Лон Тинкл“ за жи вот но де ло, ко ју до де љу је 
Тек са ски ин сти тут за књи жев ност. На ред не го ди не, че ти ри го ди не од из да ња Пре ла за, 
ко нач но се по ја вио по след њи део Три ло ги је о гра ни ци – Гра до ви у рав ни ци. Овог пу та, 
при по вест ни је опи си ва ла пу то ва ња ду бо ко у Мек си ко, не го се др жа ла бли зу гра ни це, 
у око ли ни гра до ва Ел Па са и Ху а ре са у Мек си ку, на ко је на слов упу ћу је. Овај ро ман је 
спо јио ли ко ве из прет ход на два де ла, Би ли ја Пар ха ма и Џо на Греј ди ја Ко ла, ко ји ов де 
за јед но ра де на јед ном ран чу у Но вом Мек си ку, не да ле ко од спо ме ну тих гра до ва.

Би ли, ко ји је у овом ро ма ну у по зним два де се тим го ди на ма, за у зи ма брат ски/мен-
тор ски став пре ма мла ђем Џо ну Греј ди ју, ко ји се за љу бљу је у мла ду, епи леп тич ну 
про сти тут ку у Ху а ре су и по ку ша ва да је осло бо ди од ма кроа ка ко би се оже нио њо ме. 
Но, ка ко се че сто де ша ва у Ма кар ти је вом опу су, ства ри опет по ђу на о па ко и Греј ди 
уми ре од ра на за до би је них у бор би но же ви ма с ма кро ом. Ли ко ви у ро ма ну су суп тил-
ни ји, ме лан хо лич ни ји и еле гич ни ји не го у прет ход на два де ла, а сто га што ро ман не 
од ли ку ју не по сред ност љу бав не при че и аван ту ре у Свим тим ле пим ко њи ма ни еп ске 
и муч не но те у Пре ла зу, ни је на и шао на јед на ко до бар при јем.

Гра до ви у рав ни ци се за пра во пр во по ја вио као сце на рио, ви ше од де сет го ди на 
пре не го што је иза шао пр ви део Три ло ги је о гра ни ци, ро ман Сви ти ле пи ко њи из 1992. 
За пра во, су де ћи по The New York Ti mes-у, Ма кар ти и ње гов при ја тељ, ре жи сер Ри чард Пирс 
(с ко јим је са ра ђи вао на Ба што ва но вом си ну), по ку ша ли су од ње га да на пра ве филм.

По зне де ве де се те го ди не два де се тог ве ка до не ле су вре ме у ком су Ма кар ти је ви 
ро ма ни по ста ли да ле ко тра же ни ји као по тен ци јал но вла сни штво Хо ли ву да. От при ли ке 
у то вре ме по че ла је да се про ду ци ра филм ска адап та ци ја Свих тих ле пих ко ња из 2000, 
ко ју је ре жи рао Би ли Боб Тор нтон, а уло ге ту ма че Мет Деј мон и Пе не ло пе Крус. Филм 
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углав ном ни је на и шао на до бар при јем, а Тор нтон је отво ре но ис ка зао бес због то га 
што је мо рао да из ба ци чи тав сат при че из ко нач не вер зи је.

У по зним ше зде се тим го ди на ма, Ма кар ти је по но во по стао отац. Џон Френ сис Ма-
кар ти се ро дио из пи шче ве ве зе са знат но мла ђом Џе ни фер Вин кли, ко ја ће по ста ти 
ње го ва тре ћа же на. „Уга ђа си ну, чи ја је со ба пу на књи га, ма па и мо де ла“, на пи сао је 
Ри чард Б. Ву двард 2005. „Сти че се ути сак да же ли да на до ме сти сво је прет ход не не-
до стат ке као ро ди те ља. Рет ко је ви ђао пр вог си на, Ка ле на, кад се пр ви брак рас пао“ 
(“Cor mac Co un try”).

Го ди не 2001. Ма кар ти јев Ка ме но ре зац: дра ма у пет чи но ва из ве ден је у Хју сто ну. 
Осми слио је тај ко мад мно го го ди на ра ни је и из да ла га је ку ћа „Еко прес“ 1994. (Го ди не 
1992. про па ла је иде ја да се дра ма про ду ци ра у ва шинг тон ском по зо ри шту Аре на стејџ.) 
Ма кар ти ни је не по сред но уче ство вао у про дук ци ји 2011, али се је сте по ја вио, што је 
би ло пра ва рет кост, на из вед би дра ме у знат но скра ће ној фор ми, су де ћи по кри ти ча-
ру и Ма кар ти је вом вер ном по кло ни ку Едви ну Т. Ар нол ду. „Дра му је нај те же на пи са ти“, 
ре као је Кор мак Ма кар ти у ве зи с ме ди ју мом ком се окре нуо. „Ро ма ни и оста ле књи-
жев не фор ме је су те шке, али дра ма је нај те жа. Нео бич но је кад се по ја ве два из у зет на 
драм ска пи сца у истом ве ку“ (Ar nold, “A Sto ne ma son Eve ning”). Ко мад је из ве ден са мо 
јед но ве че, 12. ок то бра, у цен тру Артс ала јанс у Клир Леј ку у Тек са су. 

Ар нолд је овим ре чи ма опи сао Ма кар ти је во при су ство на пред ста ви:

Сти же бр зо и не при мет но са бра том Де ни сом. Обо ји ца но се спорт ске са кое и фар мер
ке, а слич ност из ме ђу њих је очи глед на. Кад при гу ше све тла, Ма кар ти, ње го ва же на Џени
фер и Де нис се да ју у дну про сто ри је као не у па дљи ви гле да о ци ко ји се ста па ју с ано ним ном 
пу бли ком, апла у ди ра ју ћи и кли ма ју ћи гла вом у знак одо бра ва ња. Ма кар ти, на рав но, 
од лу чу је да не иза ђе пред пу бли ку кад га на кра ју пред ста ве, али сме шка се и ма ше да би 
пу бли ка мо гла да га при ме ти. (“A Sto ne ma son Eve ning”)

Док је ова скра ће на вер зи ја из о ста ви ла и про ме ни ла мно ге еле мен те Ма кар ти је ве 
дра ме, ње гов текст Ка ме но ре сца при по ве да о бли ској ве зи из ме ђу мла дог цр ног рад-
ни ка на гра ди ли шту, Бе на Тел фе ра, и ње го вог де де, ка ме но ре сца Папaа. Ко мад на из-
ме нич но пре ла зи с јед не на дру гу од две драм ске це ли не. У јед ној Бен из го ва ра дирљи-
ве мо но ло ге ко ји ода ју по част Папaу, а дру га и тра ди ци о нал ни ја це ли на пред ста вља 
по ро ди цу Тел фер ко ја жи ви за јед но у јед ној ку ћи у Лу и сви лу у Кен та ки ју ра них се дам-
де се тих го ди на два де се тог ве ка, и ба ви се те ма ма по пут ра си зма, не вер ства, нар ко-
ма ни је и са мо у би ства.

Су де ћи по The New York Ti mes-у, „рас пад по ро ди це у дра ми од ра жа ва не дав ни не-
ста нак ка ме но ре зач ког за на та“ (“Ve no mo us Fic tion”). „Сла га ње ка ме ња је нај ста ри ји 
за нат“, ре као је Ма кар ти 1992, по ка зу ју ћи уо би ча је но ве ли ко за ни ма ње за ста ре прак-
се. „Ни про сти ту ци ја му ни је рав на по вре ме шно сти. Ста ри ји је од све га, ста ри ји је од 
ва тре. А у по след њих пе де сет го ди на, с по ја вом хи дра у лич ног це мен та, он не ста је. 
Ми слим да је то ве о ма ин те ре сант но“ (ibid.).

Ма кар ти је ва сле де ћа књи га, Ово ни је зе мља за стар це (2005), пред ста вља из не на-
ђу ју ћи за о крет. (Су де ћи по Збир ци пи са ца Ју го за па да, у ко јој су Ма кар ти је ви до ку мен ти, 
ро ман је по те као од сце на ри ја из осам де се тих го ди на [Wi tliff].) Сме штен је у по зна то 
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ге о граф ско окру же ње, по гра нич не про сто ре, али уо ча ва но ву мрач ну си лу ко ја је 
за вла да ла тим под руч јем: тр го ви ну дро гом. Рад ња ро ма на се де ша ва 1980. и по сло вич-
но је на сил на, али се ис по ста ви ло да је овај ро ман исто вре ме но до са да нај ра зи гра није 
и нај чи тљи ви је Ма кар ти је во де ло ко је је по при ми ло обри се на пе тог кри ми три ле ра. 
Це ње ни филм ски ства ра о ци Џо ел и Итан Ко ен (Фар го, О, бра те, где си?, Ве ли ки Ле бов
ски) при гра би ли су пра ва за ро ман и адап ти ра ли га у сце на рио. Бра ћа Ко ен су ка сни-
је и ре жи ра ла филм по ње му. Филм је иза шао 2007, а уло ге ту ма че То ми Ли Џо унс и 
Џош Бро лин.4 Филм је из у зет но до сле дан Ма кар ти је вој књи зи, а на и шао је на да ле ко 
дру га чи ји при јем у од но су на адап та ци ју Свих тих ле пих ко ња. За пра во, овен чан је 
број ним на гра да ма и но ми но ван је за осам Оска ра, од ко јих је до био че ти ри, а ме ђу 
њи ма су на гра де за нај бо љи филм, за ре жи ју и за адап ти ра ни сце на рио.5

По став ши опре зно при сту пач ни ји, Ма кар ти се мо гао ви де ти на до де ли Оска ра 
ка ко сто ји и апла у ди ра кад је адап та ци ја до би ла на гра ду за нај бо љи филм. Ка ме ра га 
чак при ка зу је ка ко се ди (а син Џон је по ред ње га) док му се про ду цент Скот Ра дин 
за хва љу је с по зор ни це. То ком ме диј ске про мо ци је фил ма, Ма кар ти је по но во по ка зао 
спрем ност да уче ству је у њој. Ок то бра 2007, ча со пис Тајм об ја вио је кра так чла нак 
ко ји је, за пра во, не фор ма лан раз го вор из ме ђу бра ће Ко ен и Кор ма ка Ма кар ти ја. У 
ње му раз го ва ра ју о фил му и аме рич кој ки не ма то гра фи ји уоп ште.

Ма кар ти је по но во за ко ра чио у свет по зо ри шта 2006, кад је из дао дра му Воз, ко ја 
је пре ми јер но при ка за на у ма ју у по зо ри шту Сте пен вулф у Чи ка гу, а по том се крат ко 
из во ди ла у ок то бру у Њу јор ку, где је на и шла на до бар при јем. При каз у The New York 
Ti mes-у ока рак те ри сао је овај ко мад као „пе сму ко ја сла ви смрт“, упо ре див ши га с де лом 
Са мју е ла Бе ке та (Zi no man). У дра ми се по ја вљу ју два ли ка, по име ну „ЦР НИ“ и „БЕ ЛИ“, 
чи ји на дим ци исто вре ме но пред ста вља ју ра сну при пад ност ју на ка и њи хо ве ме ђу соб-
но су прот ста вље не по гле де на жи вот. (Као што то че сто чи ни, Ма кар ти ов де ко ри сти 
кон тра дик ци ју: ЦР НИ има иде а ли стич ни је ста во ве од њих дво ји це.) На са мом по чет ку, 
са зна је мо да је ЦР НИ, не ка да шњи осу ђе ник, не дав но спа сао БЕ ЛОГ, про фе со ра, ка да 
је хтео да се ба ци под воз. ЦР НИ је вер ник ко ји је при сво јио би блиј ска уче ња, док је 
ате и ста и ни хи ли ста БЕ ЛИ ан ти те за свом на дим ку: „Жу дим за та мом. Мо лим се да до-
ђе смрт“, ка же он. „Пра ва Смрт. Кад бих ве ро вао да ћу у смр ти сре сти љу де ко је сам 
по зна вао у жи во ту, не знам шта бих ра дио. Не би би ло ве ћег ужа са“ (57).

У том пе ри о ду, Ма кар ти је твр дио да исто вре ме но ра ди на не ко ли ко ро ма на, а 
убр зо по сле ро ма на Не ма зе мље за стар це из дао је Пут (2006), јед но од сво јих нај-
мрач ни јих и нај у жа сни јих де ла (ка ко је је дан кри ти чар ис та као, „то вам не што го во ри“ 
[Bar ra]). Та по ста по ка лип тич на при по вест при ка зу је му ко трп но пу то ва ње јед ног чо-
ве ка и ње го вог си на спа ље ним кра јо ли ком, стра да лим у не по зна тој и ка та кли змич ној 
ка та стро фи. Ма кар ти је ко нач но ис по ру чио оно што је ду го на го ве шта вао: смак све та. 
У на сто ја њу да до ђу до мо ра, два глав на ју на ка пре жи вља ва ју глад, из ло же ност ат мо-
сфер ским при ли ка ма и хор де љу до жде ра ор га ни зо ва них у гру пе.

И са ма при по вест је све де на и ого ље на (по себ но у по ре ђе њу с Три ло ги јом о гра ни
ци), а за њу је до био нај ве ћу на гра ду до са да, Пу ли це ра (2007). Ро ман је та ко ђе по стао 

4 Кључ ну уло гу ту ма чи и Ха ви јер Бар дем. (Прим. прев.) 
5 Ни шта ма ње ва жан ни је Оскар за спо ред ну му шку уло гу, до де љен Ха ви је ру Бар де му. (Прим. прев.)
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на ци о нал ни бест се лер, а у Ује ди ње ном Кра љев ству је до био пре сти жно при зна ње 
Џејмс Тејт Блек ме мо ри јал, нај ста ри ју бри тан ску на гра ду за књи жев ност. Те ле ви зиј ска 
мо гул ки ња Опра Вин фри чак је ода бра ла Пут за свој чи та лач ки клуб, а Ма кар ти је 
при стао да га она ин тер вју и ше у еми си ји у ју ну 2007, што је мо жда нај чуд ни ји за о крет 
у при чи о сти дљи вом пи сцу ко ји се кло ни пу бли ци те та. Опра Вин фри је до пу то ва ла 
до ме ста ко је је Ма кар ти нај ра ди је по се ћи вао, Ин сти ту та Сан та Фе, да сни ми ин тер вју 
с њим у ин сти тут ској би бли о те ци.

У ча со пи су Флак опи су је се те ле ви зиј ски пре нос њих дво је ка ко се де јед но пре ко 
пу та дру гог и раз го ва ра ју о пи шче вом де лу: „За Ма кар ти је ве ду го го ди шње фа но ве, 
шан са да га ко нач но ви де на те ле ви зи ји, а да пре ко пу та ње га се ди Опра Вин фри, ико-
на сло га на ’Са мо на пред, де вој ко’, пред ста вља ла је са му су шти ну ког ни тив не ди со-
нан це“ (Dan zen). За фа но ве је то би ла пр ва при ли ка да ви де и чу ју Ма кар ти ја, ко ји је у 
се дам де сет и тре ћој го ди ни де ло вао бла го на кло но, тре зве но и скром но. Ка да га је 
Опра Вин фро пи та ла да ли „стра стве но“ во ли да пи ше, по гнут у удоб ној сто ли ци у ис-
пе гла ној ко шу љи од тек са са, Ма кар ти је од го во рио: „Не знам. Стра стве но зву чи као 
при лич но ви со ко пар на реч. Во лим то што ра дим [...] Увек на уму има те иде ју о са вр-
ше ној ства ри ко ју ни ка да не мо же те да до стиг не те“ (Win frey). Кад га је во ди тељ ка 
упи та ла шта га је ин спи ри са ло да на пи ше Пут, Ма кар ти је об ја снио да се иде ја ро ди ла 
кад су он и ње гов мла ђи син Џон, ком је по све тио књи гу, од се ли у јед ном хо те лу у Ел 
Па су. „Стао сам крај про зо ра и чуо се звук во зо ва ко ји про ла зе ту да, ве о ма се тан звук“ 
(ibid.). Ре као је да му се ука за ла сли ка тог кра јо ли ка по сле апо ка лип се, с ва тра ма ко је 
го ре на бр ду.

По сле хо ли вуд ског успе ха фил ма Не ма зе мље за стар це, пра ва за филм ску адап та-
ци ју де ла Пут бр зо су ку пље на. Ау стра ли ја нац Џон Хил ко ут (Усло ви пре да је) ре жи рао 
је филм, у ком уло гу оца ту ма чи Ви го Мор тен сен из Го спо да ра пр сте но ва.6 За филм су 
ода бра ни ло ка ли те ти ко ји од го ва ра ју го лом, по ста по ка лип тич ном окру же њу у ро ма ну. 
Сни ма ње је по че ло у фе бру а ру 2008. у Пит сбур гу и око ли ни, а по је ди не сце не сни-
мље не су у Њу Ор ле ан су и на пла ни ни Сент Хе ленс. У крат ком при ло гу о про дук ци ји 
ко ји је иза шао у ма ју 2008. у Њу јорк тај мсу, је дан члан филм ске еки пе је об ја снио да 
су Пен сил ва ни ју ода бра ли „јер ну ди до вољ но по ста по ка лип тич них пеј за жа: на пу ште на 
на ла зи шта угља, оро ну ли де ло ви Пит сбур га и ве тро ви те ди не“. У члан ку се до да је да 
је „Крис Ке не ди, ди зај нер про дук ци је, чак про на шао је дан из го ре ли за бав ни парк... и 
три на ест ки ло ме та ра на пу ште ног мо то-пу та с ту не лом.“ Ова по след ња ло ка ци ја је 
би ла „иде ал на за сни ма ње сце не у ко јој оца и си на, глав не ју на ке, пра ти бан да љу до-
жде ра у ка ми о ну“ (McGrath). По пр во бит ном пла ну филм је тре ба ло да иза ђе у но вем бру 
2008, али је ка снио све до но вем бра 2009.

Име Кор ма ка Ма кар ти ја по ја ви ло се у ве сти ма те ле ви зиј ских мре жа с на ци о нал ном 
фре квен ци јом из са свим дру гог раз ло га у ја ну а ру 2009, кад је дав но на пу ште ни дом у 
ком је од ра стао стра дао у по жа ру, баш кад су нок свил ски бор ци за очу ва ње кул тур не 
ба шти не ба ци ли око на ње га у на ме ри да га ре но ви ра ју као књи жев ну зна ме ни тост. 
Јед не ло кал не ве сти на по ме ну ле су да су љу ди при ја вљи ва ли „бо ра вак бес кућ ни ка“ 

6 Уло га си на по ве ре на је Ко ди ју Смит-Мак фи ју. (Прим. прев.)



44

у на пу ште ној ку ћи, а при сут ни шеф сме не ва тро га са ца из ја вио је да је „уну тра шњост 
би ла гад но про па ла“. Ку ћу је још и „скри ва ло ши праж је од бам бу са и ор ло вих нок ти ју“ 
(Stam ba ugh). По мним чи та о ци ма Ма кар ти ја све је то зву ча ло као да жи вот ими ти ра умет-
ност, као да су се об и сти ни ли опи си из пи шче вог „нок свил ског“ ро ма на Са три ја. За пра-
во, у ро ма ну чак по сто ји сце на у ко јој глав ни ју нак ис тра жу је по не кој ку ћи, слич ној овој, 
не кад от ме ној, а сад је про па ла и по ста ла уто чи ште за скво те ре (Са три, 134–136).

По чет ком ма ја 2009, Ма кар ти је при мио још јед ну у ду гом ни зу по ча сти. Usa To day 
је об ја вио: „Ау тор Пу та, Свих тих ле пих ко ња и још не ко ли ко дру гих ро ма на по стао 
је до бит ник... на гра де ПЕН/Сол Бе лоу за жи вот но де ло у аме рич кој про зи“ (“Aut hor 
Cor mac McCarthy re ce i ves PEN award”). Као што је и са ма ор га ни за ци ја ко ја до де љу је 
на гра ду об ја ви ла, она „се до де љу је ис так ну том жи вом аме рич ком про зном пи сцу или 
спи са те љи ци чи ји опус на ен гле ском по се ду је од ли ке из у зет но сти, ам би ци о зно сти и 
ве ли ког по стиг ну ћа то ком чи та ве ка ри је ре ко ја га/је свр ста ва у нај ви ше кру го ве аме-
рич ке књи жев но сти“ (PEN Ame ri can Cen ter). Чла но ви жи ри ја ко ји су иза бра ли Ма кар тија 
би ли су Кло ди ја Рот Пир понт, Фи лип Рот и Бен џа мин Теј лор.

Као што се мо гло оче ки ва ти, Ма кар ти се ни је по ја вио на до де ли на гра де. При мио 
ју је Аџeј Синг „Со ни“ Мех та, из да вач и глав ни и од го вор ни уред ник из да вач ке ку ће 
„Нопф“, крат ко се за хва лив ши ор га ни за ци ји ПЕН што це ни Ма кар ти је во де ло. У тек сту 
обра зло же ња, жи ри Ма кар ти ја хва ли као оли че ње „са мо тран сфор ма ци је“ и умет ни ка 
чи ју ка ри је ру „у са мој ср жи во ди во ља за про ме ном“. Текст се та ко ђе ди ви чи ње ни ци 
да „фе но ме нал на ка ри је ра Кор ма ка Ма кар ти ја по ка зу је упра во ту са мо тран сфор ма-
ци ју. Из ме ђу Са три ја, ње го вог нок свил ског ро ма на из 1979, и Кр ва вог ме ри ди ја на, 
ро ма на из 1985. о Тек са су и Мек си ку сре ди ном де вет на е стог ве ка, ју жњач ки пи сац је 
по стао за пад ни пи сац“ (PEN Ame ri can Cen ter).

У тре нут ку пи са ња овог тек ста, у ле то 2009, ка жу да Ма кар ти ра ди на но вом ро ма-
ну, сме ште ном у Њу Ор ле анс, чи ји је рад ни на слов Пут ник, а на вод но при пре ма још 
два ро ма на по ред ње га.7 Ве сти о то ме по ја ви ле су се у ма ју 2009, ка да је ар хи ва до ку-
ме на та Кор ма ка Ма кар ти ја по ста ла до ступ на јав но сти у би бли о те ци Сан Мар кос Др-
жав ног уни вер зи те та у Тек са су, као део Збир ке пи са ца Ју го за па да. Збир ка је от ку пи ла 
ар хив ску гра ђу за два ми ли о на до ла ра, ка ко на во ди Асо ши еј тид прес („Др жав ни уни-
вер зи тет у Тек са су от ку пио је ар хив Кор ма ка Ма кар ти ја“). Лон дон ски The Gu ar dian 
на вео је 18. ма ја 2009. да „ар хив са др жи пи шче ве бе ле шке, ру ком ис пи са не рад не 
вер зи је и ко ре спон ден ци ју за сва ки од ње го вих де сет ро ма на“ (Flood).

У тој гра ђи су и дра гу љи за за љу бље ни ке, по пут „[р]уком ис цр та не и фо то ко пи ра-
не ма пе Сал ти ља и Са ка те ка са [...] ко је су део Ма кар ти је вог ис тра жи ва ња за ро ман 
Сви ти ле пи ко њи“, као и „пре пи ска из ме ђу Ма кар ти ја и јед ног док то ра“ у ве зи с рад-
ном вер зи јом сце не у ко јој је дан се о ски ле кар у Мек си ку ле чи Бој до ве ра не од ме та ка 
у Пре ла зу: „С књи жев не тач ке гле ди шта, сце на не сум њи во вер но при ка зу је не при ја тељ-
ство ко је пре ма Бој ду осе ћа мек сич ки ле кар ко ји му по ма же“, пи ше док тор Ма кар ти ју, 
„али са чи сто ме ди цин ске тач ке гле ди шта, не пи је во де.“ „Док тор је та ко ђе пру жио 

7 Ро ма ни Пут ник и Сте ла Ма рис иза шли су 2022. Тре нут но су у при пре ми пре во ди оба ова ро мана 
на срп ски, у из да њу „Кон траст из да ва штва“. (Прим. прев.)
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ин фор ма ци је о то ме да ли по је ди ни ме ди цин ски ин стру мен ти ко ји се у ро ма ну спо-
ми њу од го ва ра ју вре ме ну рад ње“ (ibid.).

Док та гра ђа све до чи о мар љи во сти и те мељ но сти с ко ји ма Ма кар ти при сту па пи-
та њу вер но сти ствар ном жи во ту, не до вр ше ни ру ко пис Пут ни ка, ко ји се та ко ђе на ла зи 
у збир ци (уз огра ни чен при ступ док ро ман не иза ђе), пред ста вља дру га чи је све до-
чан ство. Оно до ка зу је не у мор ну и по сто ја ну умет нич ку ве шти ну Кор ма ка Ма кар ти ја, 
ко ји пре ко че тр де сет го ди на од из да ња пр вог ро ма на и пре ко пе де сет го ди на од 
тре нут ка кад је од лу чио да по ста не пи сац и да ље тра га за не ис тра же ним књи жев ним 
те ри то ри ја ма.
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