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Игор Цви ја но вић

КР ВА ВА АМЕ РИЧ КА ЕПО ПЕ ЈА
Отац мо дер ног ра чу нар ства Алан Ма ти сон Тју ринг по знат је, из ме ђу оста лог, и по 

те сту ко ји је сми слио ка ко би се оце ни ла спо соб ност ма ши на да де мон стри ра ју ин те-
ли ген ци ју, пр вен стве но у ко му ни ка ци ји. Деј вид Кра ка у ер, пред сед ник на уч ног те о-
риј ско-ис тра жи вач ког Ин сти ту та Сан та Фе, на ко јем Кор мак Ма кар ти ства ра као ре-
зи дент по след њих два де се так го ди на, ка же да је са свим си гур но да ће не ко па сти на 
Тју рин го вом те сту код Ма кар ти ја ако га упи та за ње го ве књи ге. Или, још го ре, ако 
по ве де раз го вор о сво јим књи га ма. По Кра ка у ро вом су ду, за сно ва ном на при ја тељ ству 
и са рад њи ду гим два де сет го ди на, Ма кар ти ни је за ин те ре со ван за при чу о сво јим 
де ли ма, што у до број ме ри осли ка ва ње гов ста тус ениг ма тич ног ау то ра по ву че ног из 
јав но сти ко ји до ми ни ра аме рич ком књи жев но шћу у по след њих че тр де се так го ди на. 
Ин тер вјуи с Ма кар ти јем су рет ки – чу ве но је ње го во је ди но го сто ва ње на те ле ви зи ји 
2007. код Опре Вин фри – а у јав но сти се го то во не по ја вљу је (Ма кар ти је уна пред от-
ка зао сва ко уче ство ва ње у про мо ци ји нај но ви јих ро ма на, Пут ник и Сте ла Ма рис). До 
1991. ни је дан ње гов ро ман ни је пре ма шио ти раж од пет хи ља да при ме ра ка, па је Ма-
кар ти ду го ва жио за „нај бо љег не по зна тог пи сца у Аме ри ци“. На ред не го ди не је из дао 
ро ман Сви ти ле пи ко њи и по стао на ши ро ко по знат ау тор, овен чан нај ве ћим при зна-
њи ма ко ја се мо гу до би ти у аме рич кој књи жев но сти. Ши ра па жња кри ти ке и јав но сти 
до не ла му је и па жњу Хо ли ву да (ре жи се ри по пут бра ће Ко ен, Џо на Хил ко у та, Ри дли ја 
Ско та и Џеј мса Фран ка сни ма ли су фил мо ве по ње го вим ро ма ни ма или сце на ри ји ма) 
и по нов ну ева лу а ци ју ра ни јих де ла. Та ко је го то во не за па же ни Кр ва ви ме ри ди јан (1985) 
на кнад но сте као ре пу та ци ју јед не од нај ве ћих књи га аме рич ке књи жев но сти, за вре-
див ши хва ло спе ве кри ти ча ра по пут Ха рол да Блу ма и ау то ра као што су Фи лип Рот и 
Деј вид Фо стер Во лас, те се на шао на ли сти сто нај бо љих ро ма на The Ti mes-a на пи са них 
на ен гле ском од 1923. до 2005.

Кор мак Ма кар ти (ро ђен као Чарлс Џо зеф Ма кар ти 1933) да нас се сма тра јед ним од 
нај ве ћих жи вих пи са ца аме рич ке књи жев но сти. Ау тор је два на ест ро ма на, две дра ме, 
пет филм ских сце на ри ја и три крат ке при че. Ње го ва про за обич но се те мат ски де ли 
у три ци клу са, од ре ђе на пре ма ме сту рад ње. Пр ву гру пу са чи ња ва ју ро ма ни ко ји се 
ба ве Те не си јем, и ко ји су углав ном и на ста ли та мо: Чу вар воћ ња ка (The Or chard Ke e per, 
1965), Та ма нај крај ња (Ou ter Dark, 1968), Де те божје (Child of God, 1973; Де те бож је, прев. 
Ни ко ла Ма тић, „Кон траст из да ва штво“, 2017) и Са три (Sut tree, 1979; Са три, прев. Игор 
Цви ја но вић, „Кон траст из да ва штво“, 2019). У дру гој фа зи Ма кар ти се ба ви тру сним 
под не бљем аме рич ког ју го за па да: Кр ва ви ме ри ди јан (Blood Me ri dian, 1985; Кр ва ви мери
ди јан, прев. Го ран Ка пе та но вић, „Де ре та“, 2017), Сви ти ле пи ко њи (All the Pretty Hor ses, 1992; 
Сви ти ле пи ко њи, прев. Го ран Ка пе та но вић, „Be o bo ok“, 2011), Пре лаз (The Cros sing 1994), 
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Гра до ви у рав ни ци (Ci ti es of the Plain, 1998)1 и Ово ни је зе мља за стар це (No Co un try for 
Old Men, 2005; Ово ни је зе мља за стар це, прев. Вук Ше ће ро вић, „Кон траст из да ва штво“, 
2019), Пут (The Road, 2006; Пут, прев. Да ни ло Лу чић, „Кон траст из да ва штво“, 2016), 
Пут ник (The Pas sen ger, 2022; Пут ник, прев. Игор Цви ја но вић, „Кон траст из да ва штво“, 
2023) и Сте ла Ма рис (Stel la Ma ris, 2022; Сте ла Ма рис, прев. Игор Цви ја но вић, „Кон траст 
из да ва штво“, 2023),2 по мно го че му осо бе ни ро ма ни у Ма кар ти је вом опу су, при па да ју 
по зној фа зи ње го вог ства ра ла штва.

Ма кар ти у ве ћи ни ро ма на се ци ра ин хе рент но на си ље у по је дин цу, на ро чи то кад 
се он су ко би с окру же њем и по ве де вла сти тим на го ни ма, за не ма ру ју ћи гра ни це разу ма 
и дру штве них кон вен ци ја. Сво је ју на ке не под вр га ва мо ра ли за ци ји – он са мо пре ци-
зно, не рет ко на ту ра ли стич ки, ана ли зи ра мрач ну стра ну људ ске при ро де као не раз дво-
ји ви део ствар но сти. „Не по сто ји жи вот без кр во про ли ћа. За ми сао да на ша вр ста мо же 
не ка ко на пре до ва ти, да сви мо гу жи ве ти у хар мо ни ји, за пра во је опа сна иде ја. Љу ди 
за ве де ни том прет по став ком су пр ви ко ји ће пре да ти ду шу, сво ју сло бо ду. Же ља да 
та ко бу де на пра ви ће ро ба од чо ве ка и обе сми сли ти му жи вот“, ка же Ма кар ти у рет ком 
ин тер вјуу из 2009. Ма кар ти је ви ју на ци не ма ју илу зи ја о са вр ше ном скла ду. Они су 
ин стинк тив но (Ле стер Ба лард у ро ма ну Де те бож је) или про ми шље но (Кор не ли јус Са три 
у Са три ју), од но сно де мон ски про ра чу на то (су ди ја Хол ден у Кр ва вом ме ри ди ја ну) све-
сни да свет оби та ва у ха о су или ста њу ве чи тог ра та. „Рат је од у век био ов де. Још пре 
чо ве ка, че као га је. Вр хун ски за нат че као је свог вр хун ског за на тли ју. Та ко је од у век 
би ло, та ко ће увек и би ти. Та ко и ни ка ко дру га чи је“, ка же су ди ја Хол ден у Кр ва вом ме ри
ди ја ну. Ма кар ти је ва ви зи ја све та мо жда је сте ни хи ли стич ки су мор на, али је и сво је вр сно 
цр но огле да ло ци ви ли за ци је, од ње них апо ка лип тич них по хо да на Но ви свет у Кр ва
вом ме ри ди ја ну до пот пу ног са мо у ни ште ња у Пу ту. 

О те ма ма на си ља, али и мо ра ла, су ко ба тех но ло ги је и при ро де и уоп ште ге не зе ци-
ви ли за ци је, Ма кар ти го во ри осо бе ним, са мо и згра ђе ним сти лом за сно ва ним на про роч-
ком је зи ку чи је су ре че ни це ујед но и „жи во то дав не и смр то но сне“, ка ко их је опи сао 
Сол Бе лоу. Ма кар ти ко ри сти ре ду ко ва ну ин тер пунк ци ју, из бе га ва ју ћи за ре зе у нај ве-
ћој ме ри и ни кад не ко ри сте ћи тач ку за рез, знак ко ји је на звао „иди о тлу ком“. За ре зе 
нај че шће за ме њу је ве зник и, па Ма кар ти је ва про за од зва ња би блиј ским по ли син ден-
то ни ма, да ју ћи ње го вом при по ве да њу еп ску ау ру. Ње го во пре о сми шља ва ње пра во-
пи сних пра ви ла под ра зу ме ва и из о ста нак на вод ни ка у ди ја ло зи ма („Не ма раз ло га да 
се стра ни це уна ка зе чуд ним сит ним зна ко ви ма“), а са ме раз ме не из ме ђу ли ко ва не 
пра те ау то ро ве на по ме не о то ме ко шта из го ва ра. За ње го ве ан ти ве стерн ро ма не о 
Ју го за па ду ка рак те ри стич ни су и це ли ди ја ло зи на шпан ском без пре во да, ко ји ма 
Ма кар ти пот цр та ва кул тур ну и лин гви стич ку ком плек сност тог под не бља ко је об је ди-
њу је те ри то ри је САД и Мек си ка. Не ки од ње го вих ју на ка, иа ко ан гло сак сон ских име на, 
за пра во су и из вор ни го вор ни ци шпан ског, по пут Џо на Греј ди ја Ко ла и Би ли ја Па ра ма 
из Три ло ги је о гра ни ци, а мо жда чак и су ди је Хол де на из Кр ва вог ме ри ди ја на. Те ма наси-
ља и спе ци фич ност сти ла Кор ма ка Ма кар ти ја, ме ђу тим, тек су нај у па дљи ви је осо би не 

1 Три ро ма на из де ве де се тих по зна та су и као Три ло ги ја о гра ни ци и че сто се мо гу на ћи у јед но том ном 
из да њу.
2 Пут ник и Сте ла Ма рис та ко ђе чи не ком пле мен тар ну це ли ну иа ко су за себ ни ро ма ни.
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ње го вог ства ра ла штва. За ду бље раз у ме ва ње опу са по треб но је раз мо три ти и дру ге 
ка рак те ри сти ке ње го вих по је ди нач них де ла: на ра тив не сло је ве, је зич ку ком плек сност, 
еру дит ни во ка бу лар и фи ло зоф ску по тку Ма кар ти је вих при по ве сти. 

Кор мак Ма кар ти је с при лич ним за ка шње њем по стао до сту пан срп ским чи та о ци-
ма. Пр ви ње гов ро ман об ја вљен је код нас тек 2007, че тр де сет две го ди не по што је 
Ма кар ти об ја вио пр ве нац Чу вар воћ ња ка. Ути сак је да пер цеп ци ја о ва жно сти Ма кар-
ти је вог де ла на овим про сто ри ма још ни је у скла ду с ње го вом књи жев ном вред но шћу, 
иа ко би се ре кло да под не бље исто риј ски скло но екс пло зи ја ма на си ља ка кво је на ше 
има шта да про чи та и о се би у њи ма. Тек сто ви на пред сто је ћим стра ни ца ма По ља, 
ко ји осве тља ва ју ње гов опус из раз ли чи тих пер спек ти ва, мо гли би да пред ста вља ју 
ма ли ко рак у том сме ру. Те мат по све ћен ства ра ла штву Кор ма ка Ма кар ти ја до но си 
јед ну ње го ву нео бја вље ну при чу, од ло мак из нај но ви јег ро ма на Пут ник, ко ји ће се 
тек по ја ви ти код нас, кри тич ке освр те на свих два на ест ро ма на од 1965. до 2022, као 
и два рет ка ин тер вјуа, од ко јих је је дан за пра во не фор мал на пре пи ска с уче ни ци ма 
сред ње шко ле ко ја при ка зу је Ма кар ти ја у не што дру га чи јем све тлу не го ина че. 


