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МОНТАЖА

Сти вен Фрај

ЈУ ЖЊАЧ КА ДЕ ЛА
Го ди не 1957, на кон што је две го ди не био ста ци о ни ран на Аља сци при Аме рич ком 

вој ном ва зду хо плов ству, где је ве ћи део сло бод ног вре ме на про вео чи та ју ћи, Ма кар ти 
се вра тио у Нок свил да на ста ви сту ди је ху ма ни сти ке. У сва ком сми слу се вра ћао ку ћи, 
про спе ри тет ном ју жњач ком гра ду у ком је жи вео од сво је че твр те го ди не. Ње гов отац 
је по ро ди цу пре се лио та мо 1937. да би сту пио на ду жност адво ка та при Ди рек ци ји за 
до ли ну Те не си ја, аген ци ји за јав не ра до ве, од го вор ној за мно ге фи зич ке и дру штве не 
про ме не ко је су тран сфор ми са ле ру рал ну пла нин ску ре ги ју по чет ком два де се тог ве ка. 
Чак и нај по вр шни је чи та ње Ма кар ти је вих ју жњач ких де ла от кри ва зна чај ме ста у кон-
цеп ту овог ау то ра. По на ша ње, је зик, вред но сти, чак и нај е ле мен тар ни ји опа жа ји лико-
ва као што су Ар тур Оун би, Џон Ве сли Рат нер, Ка ла Хо ум и Кор не ли јус Са три про же ти 
су об ли ци ма и ни јан са ма зе мље на ко ју се спу шта мрак, као и нео бич но шћу, при кри-
ве ним осе ћа јем си ве, фа та ли стич ке, ми стич не стреп ње ко ју су де ли ли мно ги љу ди 
Апа лач ке ре ги је од пр вог до се ља ва ња из се вер не Бри та ни је, ју жне Шкот ске и са план-
та жа Ал сте ра. По по врат ку у Нок свил, из гле да да се Ма кар ти је ва жи ва, али ра зно ли ка 
ин те лек ту ал на ин те ре со ва ња ста па ју у ам би ци ју да пи ше. За вре ме сту ди ја на Уни вер-
зи те ту у Те не си ју, об ја вио је две при че, „Бде ње за Су зан“ и „Ута па ње“ у Pho e nix-у, сту-
дент ском књи жев ном ча со пи су, обе пот пи са не име ном „Ч. Џ. Ма кар ти“. Ка сни јих го ди на 
ће се ша љи во дис тан ци ра ти од ових ра них из ле та у ју жњач ки пре део и мен та ли тет. 
Од био је при ли ку да их пре штам па у ча со пи су Vir gi nia Qu ar terly и из ја вио да се на да 
да ће већ ду го би ти у гро бу пре не го што по но во ис пли ва ју. Ова осе тљи вост мо жда 
до ла зи од уоч љи ве чи ње ни це да се Ма кар ти јев књи жев ни сен зи би ли тет про ме нио с 
Чу ва рем воћ ња ка, јер овај ро ман са др жи ве ћи ин тен зи тет лир ског из ра за као и сло же-
ни је пре пли та ње на ра тив них ни ти ко је под се ћа ју на Фок не ра и дру ге ви со ке мо дерни-
сте. Па ипак, „Ута па ње“ и „Бде ње за Су зан“ омо гу ћа ва ју ле ти ми чан по глед на ау то ро ву 
је зич ку ве шти ну и ње го ву за о ку пље ност од лу чу ју ћим ути ца јем под не бља на уну тра-
шњи пре део људ ског ума. Ин ди ка тив но је да „Бде ње за Су зан“ по чи ње ци ти ра њем 
ре чи сер Вол те ра Ско та, што мо же да су ге ри ше по ја ву ин те ре со ва ња за исто риј ске 
ро ма не. На до па дљив ма да по ма ло сен ти мен та лан на чин, у при чи се при по ве да о 
ис ку ству мла ди ћа по име ну Вес, ко ји на ло вач ком из ле ту на ле ти на гроб ну пло чу обра-
слу пу за ви ца ма што то не у вла жну зе мљу. То је гроб јед не мла де же не с укле са ном 
го ди ном 1834. и Вес за ми шља спо ља шње не во ље и уну тра шње де та ље де вој чи ног 
пр вог љу бав ног ис ку ства. При ча за те му узи ма вре ме и про зом бо га том опи си ма при-
ро де по ку ша ва да де вој чин крат ки жи вот при ка же као уни вер зал но ис ку ство та ко што 
Вес ства ра пот пу ни ју при чу од ма те ри ја ла из соп стве не ма ште, при чу ко ју гроб на пло ча 
тек ма гло ви то на го ве шта ва. Про за је ра фи ни ра на ма да по ма ло кон вен ци о нал на и 
на го ве шта ва ау то ро во ин те ре со ва ње за при ро ду, чо ве ко ву изо ло ва ност и гу би так. 



58

„Ута па ње“ до но си при чу о де ча ку ко ји из вла чи уто пље но те ло ште не та ба че ног у реку 
Те не си. Цр ти ца се за вр ша ва гро теск ним то ном ка да де чак, мо ти ви сан сла бо по ти сну-
тим бе сом, сме шта мр тво ште не у ко лев ку по ред усну лог те ла бе бе. Као и „Бде ње за 
Су зан“, ова при ча ево ци ра ру рал но окру же ње, али то ном ко ји је мрач ни ји, и ви ше ука-
зу је на ро ма не ко ји ће усле ди ти – бо гат у опи си ма, али с да ле ко ви ше на ту ра ли стич ким 
при ка зи ма окру же ња и окол но сти. Оба про зна тек ста су сра змер но до бро са чи ње на, 
иа ко по ма ло не зре ла у по ре ђе њу с ка сни јим де ли ма, али за јед но пру жа ју увид у Ма кар-
ти јев стил у на ста ја њу и ње го ва те мат ска ин те ре со ва ња. Они бар по сред но ан ти ци пи-
ра ју пред мет че ти ри ро ма на те не си јев ског пе ри о да, де ла ко ја се ба ве при ро дом, исто-
ри јом, дру штве ном про ме ном и све при сут ном ствар но шћу ми сте ри је и не по зна тог, 
на ро чи то ка да се су ко бља ва с ин тен зи те том људ ске све сти и пер цеп ци је. Ма да су 
ње го ви ју жњач ки ро ма ни об ја вље ни из ме ђу 1965. и 1979. го ди не, он се на Југ вра ћа у 
ка сни јим го ди на ма ро ма ном Пут, а ру рал на Апа ла чи ја и ње но окру же ње чи не ме сто 
рад ње ње го вог сце на ри ја Ба што ва нов син, исто риј ске дра ме за сно ва не на ствар ним 
до га ђа ји ма ко ја се ба ви два ма по ро ди ца ма из Ју жне Ка ро ли не у де вет на е стом ве ку, 
а ре жи рао ју је Ри чард Пирс 1976. за PBS-ов се риј ски ци клус Vi si ons. Ка ме но ре зац, дра ма 
на пи са на ра ни је а об ја вље на 1994. го ди не, об ра ђу је мно ге од сре ди шњих те ма ју жњач-
ких ро ма на: вред ност ин тим но сти у кон тек сту по ро дич ног на сле ђа, као и ми стич но 
ис ку ство ко је ка рак те ри ше рад тра ди ци о нал ног за на тли је, ко ји схва та да „пра ву каме-
ну гра ђе ви ну на оку пу не др жи це мент већ си ла те же [...] за кри вље ност све та“ (9).1 

Чу вар воћ ња ка (1965)

На пи сан на кон што је ау тор на пу стио Уни вер зи тет у Те не си ју, де лом док је ра дио 
у про дав ни ци ау то-де ло ва у Чи ка гу, Чу вар воћ ња ка је екс пе ри мен тал ни ји од мно гих 
ње го вих ка сни јих де ла, ако не те мат ски бар фор мал но. Пр ви при ка зи су ге не рал но 
би ли при лич но по зи тив ни. У ли сту Sa tur day Re vi ew, Грен вил Хикс хва ли Ма кар ти јев 
је зик ре чи ма да он „опи су је зе мљу пре ци зно, ело квент но и с љу ба вљу“.2 У ча со пи су 
Kir kus Re vi ews, Га бри јел Ше ва ли је од го ва ра зна ти жељ ним то ном твр де ћи да је ро ман, 
„ма да су мо ран, ефек тан по мно го че му“ јер ту има „из у зет но нео бич но на пи са ног 
тек ста из бра зда ног ја ким, ви зу ел ним сли ка ма док је са ма при ча се но ви то фа сци нант на“.3 
У ма га зи ну Har per’s, Ке трин Га ус Џек сон по ка зу је раз у ме ва ње за фор мал не иза зо ве у 
при чи, оце њу ју ћи је као „ком пли ко ва но и су ге стив но пред ста вља ње про ла зно сти 
жи во та, са свим вред но кон цен тра ци је ко ју зах те ва“.4 Мно ги кри ти ча ри за па жа ју ути цај 
ју жњач ке књи жев но сти, не ки из но се ми шље ње да Ма кар ти је вом пр вом оства ре њу 
не до ста је ори ги нал ност за ми сли и сти ла. Је дан ано ним ни при ка зи вач у Ti mes Li te rary 
Sup ple ment пи ше да је „дуг г. Ма кар ти ја очи гле дан и кон кре тан: то је дуг Фок не ру“ и 
ма да кри ти чар пре по зна је сна гу Ма кар ти је вог де скрип тив ног је зи ка, он за кљу чу је да 

1 Ви де ти: Ed win T. Ar nold, “The Sto ne ma son: The Un ma king of a Play”.
2 Gran vil le Hicks, “Six Firsts of Sum mer”, Sa tur day Re vi ew, 12. јун 1965, 35.
3 Ga briel Che val li er, Kir kus Re vi ews, 1. март 1965, 271.
4 Kat he ri ne Ga uss Jac kson, “Bo oks in Bri ef”, Har per’s, ју ли 1965, 112.
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ау тор „ода је ути сак да је у ста њу да на пи ше мно го бо љи ро ман од ово га, али он то 
не ће ура ди ти све док свој Те не си бр ка с [Фокнеровим] Окру гом Јок на па то фа“.5 Дру ги 
при ка зи хва ле оно што ви де као све жи ну Ма кар ти је вог на ра тив ног гла са. У New York 
He rald Tri bu ne Bo ok We ek-у, Џејмс Р. Фрејкс са гле да ва ро ман као „сте сан, али не до ко ске, 
по ет ски али не пре те ра но [...] осве жа ва ју ће и за до во ља ва ју ће по стиг ну ће“.6 

Ма кар ти јев пр ви ду жи по ду хват до био је по што ва ња вред ну ако не и ве ли ку па-
жњу, а кри ти ча ри су пре по зна ли еле мен те ори ги нал но сти као и ау то ро во уче шће у 
бо га тој и ра зно ли кој аме рич кој тра ди ци ји. По сво јој ја сној ми то ло ги ји и за о ку пље но-
сти ефек ти ма исто риј ске про ме не на жи во те по је ди на ца, као и по жи вим опи си ма при-
ро де и зе мље, ро ман се ко ри сти кон вен ци ја ма аме рич ког исто риј ског ро ма на. Сме штен 
у ру рал не ре ги је у око ли ни Нок сви ла, у Те не си ју, у пе ри од из ме ђу два свет ска ра та, 
Чу вар воћ ња ка у ро ман тич ном то ну сла ви под мла ђу ју ћу моћ при ро де и вред но сти 
јед но став ног жи во та и с ове афир ма тив не по зи ци је кри ти ку је по не кад де струк тив не 
си ле ин ду стриј ске ци ви ли за ци је, им пли цит но оте ло вље не у раз ли чи тим гра ђе вин ским 
про јек ти ма Ди рек ци је за до ли ну Те не си ја. У том сми слу, ро ман од ра жа ва основ не вред-
но сти ју жњач ких агра ра ца, еклек тич не гру пе пи са ца, пе сни ка и ин те лек ту а ла ца ко ји 
су се по ја ви ли три де се тих го ди на два де се тог ве ка, а од ко јих су мно ги де ло ва ли с Уни-
вер зи те та Ван дер билт у Не шви лу. Ту спа да ју Ро берт Пен Во рен, Џон Кроу Рен сом, Ален 
Тејт и Ри чард М. Ви вер. Ови књи жев ни ци су по вре ме но по ве зи ва ни с кон зер ва тив ном 
по ли ти ком, ма да су се мно ги од њих, а нај и стак ну ти ји при мер су Ро берт Пен Во рен и 
Џон Кроу Рен сом, ка сни је дис тан ци ра ли од екс трем ни јих по ли тич ких им пли ка ци ја 
ре ак ци о нар них сен ти ме на та агра ра ца. Они су се у осно ви ба ви ли не га тив ним ефек-
ти ма ин ду стриј ског ка пи та ли зма и ур ба ни за ци је ко ји су обе ле жи ли пе ри од мо дер но сти, 
за го ва ра ју ћи, раз ли чи тим сте пе ном ин тен зи те та, по вра так на тра ди ци о нал не, по љо при-
вред не, чак ру рал не на чи не жи во та и дру штве не ор га ни за ци је. На те мат ском пла ну, 
основ ни кон фликт у Чу ва ру воћ ња ка је сте онај из ме ђу си ла исто риј ског на прет ка и 
ре ак ци је, по што оста ре ли шу мар Ар тур Оун би, по знат као чи ка Атер, чу ва ја буч њак 
и леш Ке не та Рат не ра ко ји се рас па да. Не зна ју ћи иден ти тет те ла, он по ста је мен тор 
си ну пре ми ну лог чо ве ка, Џо ну Ве сли ју Рат не ру, ко ји се од ра ног уз ра ста за клео да ће 
осве ти ти оче во уби ство. У раз ма ци ма то ком ком пли ко ва ног за пле та, и чи ка Атер и Џон 
Ве сли су сре ћу раз бој ни ка и кри јум ча ра Ма ри о на Сил де ра, ко ји је мно го го ди на ра није 
убио Ке не та Рат не ра у са мо од бра ни, ма да то Џон Ве сли не зна. Сил дер по ма же де чаку 
на раз не на чи не, у јед ном мо мен ту бра не ћи га од ко рум пи ра ног за ме ни ка ше ри фа, и 
њи хо ви жи во ти по ста ју ис пре пле та ни у мре жи окол но сти ко је ни је дан од њих не може 
да кон тро ли ше ни ти раз у ме. Чи ка Ате ро ва же ља да оста не бли зу искон ских и спа со-
но сних си ла при ро де, ње го ви на по ри да по мог не Џо ну Ве сли ју да на у чи лек ци је зе мље, 
у су ко бу су са дру штве ним и еко ном ским про ме на ма два де се тог ве ка, фи зич ки оте ло-
вље ним у ва ро ши ма, гра до ви ма, ау то-пу те ви ма и мо сто ви ма ко ји не пре кид но за ди ру 
у њи хо ве жи во те. У све му то ме, ни зом оп шир них и лир ски уоб ли че них опи са, при рода 
по ста је лик, истин ски ди на мич но при су ство у ро ма ну. Ма да се тро ји ца му шка ра ца 

5 Anon., “Ame ri cans in Debt”, Ti mes Li te rary Sup ple ment, 10. март 1966, 185.
6 Ja mes R. Fra kes, “Ju icy Fru it”, New York He rald Tri bu ne Bo ok We ek, 4. ју ли 1965, 14.
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су сре ћу, њи хо ве при че су ис при ча не одво је но у за себ ним при по вед ним то ко ви ма, а 
Ма кар ти одо ле ва ис ку ше њу да их об је ди ни не ким фор мал ним по ступ ком. На тај на чин 
екс пе ри мен тал ност ро ма на по ста је очи глед на у тро стру ком за пле ту усло жње ном оп-
шир ним опи си ма и ис пре пле та ним ни ти ма се ћа ња ко ји пре ки да ју вре мен ски ток приче.

За раз у ме ва ње на ра тив не сло же но сти Чу ва ра воћ ња ка нео п ход но је обра ти ти по-
себ ну па жњу на ове раз ли чи те на ра тив не ли ни је. Про ме не тач ке гле ди шта, обич но од 
Џо на Ве сли ја Рат не ра пре ко чи ка Ате ра до Ма ри о на Сил де ра, обич но су обе ле же не 
по гла вљи ма, а по не кад одва ја њем оде ља ка раз ма ци ма из ме ђу па су са. Тач ка гле ди шта 
је до след но огра ни чен све зна ју ћи при по ве дач у тре ћем ли цу. Mада, опет, ли не ар ни 
ток вре ме на че сто се пре ки да ду жим раз ми шља њи ма у се ћа њу, ја сно уоч љи вим у кур-
зи ву. У окви ру ових раз ли чи тих на ра тив них ни ти, ко је се мо гу по ве за ти с од ре ђе ним 
ју на ци ма, све зна ју ћи при по ве дач по не кад ин тер ве ни ше у опи си ма окру же ња ко ји су 
че сто осми шље ни да спо је „ка рак тер“ при ро де са жи во ти ма му шка ра ца укљу че них у 
при чу. Ро ман, за пра во, по чи ње јед ном из дво је ном ви ње том у кур зи ву, у ко јој се тро-
ји ца не и ме но ва них му шка ра ца му че да раз ва ле пањ и про на ла зе жи ча ну огра ду сра-
слу у ње га, чи ме се на по чет ку уво ди јед на од основ них те ма ро ма на, ве чи та бор ба 
из ме ђу при ро де и ци ви ли за ци је, ин ду стриј ске мо дер но сти и при ми тив не зе мље.7 

Ро ман је по де љен у че ти ри де ла, при че му су пер спек ти ве свих ју на ка упле те не 
јед на у дру гу, а дис хар мо ни чан ефе кат ових про ме на тач ке гле ди шта убла жен је тек 
кад се са гле да те мат ски ре зул тат. Док се њи хо ви по је ди нач ни жи во ти укр шта ју, сва ки 
чо век оста је ве зан у изо ла ци ји соп стве не све сти, свог лич ног уну тра шњег све та. Ово 
ис ти ца ње чо ве ко ве изо ло ва но сти ја вља се док сва ки од ју на ка на са да шње ис ку ство 
од го ва ра при се ћа ју ћи се про шло сти. Ма да се по ја вљу је са мо на крат ко пред сво ју 
смрт, у Пр вом де лу Ке нет Рат нер ула зи у ко но бу и оно што ви ди иза зи ва ду же при се-
ћа ње на крч му „Зе ле на му ши ца“ у бли зи ни Ред Бран ча, ма ле за јед ни це у ко јој се од-
ви ја ју глав ни до га ђа ји у ро ма ну (ус пут под се ћа ју ћи на Ци клус цр ве не гра не (Red Branch 
Cycle) у келт ској ми то ло ги ји). У Дру гом де лу, док чи ка Атер сто ји и по сма тра ја буч њак 
и зна ко ви то бу ре за во ду ко је се по пут уље за на ме ће зе мљи, он се при се ћа да на кад 
је от крио те ло Ке не та Рат не ра по што му је дво је пре пла ше не де це ре кло где се оно 
на ла зи. На ро чи то ду га се квен ца се ћа ња за по чи ње и го то во за вр ша ва тре ће по гла вље 
Дру гог де ла, у ком се Џон Ве сли Рат нер се ћа ка ко је ухва тио коп ца и по ку пио на гра ду 
на кон што је пти ца уги ну ла. Овај па сус ан ти ци пи ра је дан ка сни ји до га ђај, ка да, на кон 
што је сте као ве ће по што ва ње пре ма зе мљи и вред но сти ма оте ло вље ним у чи ка Ате ру, 
он по ку ша да му вра те мр твог коп ца а да он вра ти на гра ду. Ове де скрип тив не ни ти се-
ћа ња по ста ју уну тра шње при че у окви ру ве ћих при по ве сти ис при по ве да них из од-
ре ђе не пер спек ти ве. Сва ка одво је на тач ка гле ди шта те че па ра лел но с дру гом и, ма да 
ли ко ви де лу ју уза јам но, њи хо ве при че оста ју углав ном раз дво је не. Ма кар ти ов де 
пр ви пут уво ди на ра тив ну тех ни ку ко ју че сто ко ри сти у сво јим ка сни јим ро ма ни ма, 
тех ни ку ко ја га, упр кос слич но сти ма ко је су за па зи ли кри ти ча ри, раз ли ку је од Ви ли ја ма 
Фок не ра. Кад Фок нер пре ки да вре мен ски низ ду гим мо но ло зи ма пи са ним тех ни ком 

7 За де таљ ни ју об ра ду ових исто риј ских на пе то сти ви де ти: Ra gan, “Va lu es and Struc tu re in The 
Or chard Ke e per”.
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то ка све сти, он то обич но ра ди пре но ше њем ствар них ми сли љу ди из свог има ги нар-
ног све та. Ма кар ти ко ри сти објек тив ног при по ве да ча ко ји при ча при чу из ви зу ел не 
и сен зор не пер спек ти ве ли ко ва а да не ула зи са свим у њи хо ве умо ве, ти ме за др жа ва-
ју ћи осе ћај за го нет но сти, бу ду ћи да по је дин ци на не до ку чи ве на чи не ре а гу ју на не у мо-
љи во сло жен свет. У Чу ва ру воћ ња ка ови на ра тив ни еле мен ти те мат ски су ин те гри са ни 
при ро дом и сли ка ма при ро де и цен трал ном на пе то шћу из ме ђу зе мље и ин ду стриј ских 
си ла ко је по ку ша ва ју да је об у зда ју и кон тро ли шу.

Упра во кроз овај у осно ви исто риј ски су коб Ма кар ти уз ди же чи ка Ате ра и Џо на 
Ве сли ја Рат не ра на ни во ми та и цр пи ма те ри јал из тра ди ци је аме рич ког исто риј ског 
ро ма на. На не ки на чин, ро ман је са вре ме ник Ма кар ти је вог вре ме на, јер је сме штен у 
вре ме ње го вог де тињ ства и са мо три де сет го ди на пре са да шњи це. Исто риј ски ро ма ни 
су че шће сме ште ни у пе ри о де ко ји су из ра зи то уда ље ни од оног ау то ро вог. Али Ма кар-
ти је у ли ку чи ка Ате ра за о ку пљен про шло шћу, а глав на пи та ња ко ји ма се ба ве пи сци 
аме рич ких исто риј ских ро ма на кључ на су за Чу ва ра воћ ња ка. Ва жан еле мент исто риј-
ског ро ма на, од ње го вих по че та ка у де ли ма сер Вол те ра Ско та, пре ко При ча о Ко жној 
Ча ра пи Џеј мса Фе ни мо ра Ку пе ра, па до мно гих де ла Ви ли ја ма Фок не ра (у овом слу-
ча ју, нај зна чај ни је Си ђи, Мој си је), је сте мит ски ју нак, а у аме рич кој књи жев но сти овај 
ју нак обич но про на ла зи свој дом на гра ни ци.8 Чи ка Атер је сим бо лич ки пред став ник 
ста рог по рет ка, вре ме на ка да су оп ста нак, чо ве ко ва сре ћа, чак и ду хов на хра на дола-
зи ли од не го ва ња си нер гиј ског од но са с не у кро ће ном ди вљи ном. Осим то ком кра ћих 
пре ки да, ста ри из бе га ва град и жи ви у ста рој ко ли би у пла ни на ма. Као стра жар ко ји 
чу ва ка пи ју дру гог све та, он пред се да ва воћ ња ком, у раз ли чи тим мо мен ти ма при се ћа-
ју ћи се вре ме на ка да је ње го ва ин тер ак ци ја с ди вљом зе мљом би ла ду бља и до но си ла 
ви ше за до вољ ства. Он је ухва ћен у ка та кли змич ки за мах вре ме на и пред ста вља ам блем 
прет ход ног до ба ко је не из о став но мо ра усту пи ти ме сто не у мо љи вим си ла ма мо дер-
ног све та.9 

Тра ге ди ја ње го вих окол но сти дра ма тич но је ухва ће на у мо мен ту док се он сет но 
и ша љи во при се ћа ра ни јих го ди на ка да су пан те ри (или „пан те ре“) сло бод но вре ба ли 
шу ма ма но ћу, као чуд на оте ло вље ња из дру гог све та, сво јом ми сте ри о зно шћу и сна-
гом по бу ђу ју ћи страх и по што ва ње. Има не ке ми стич но сти у ве зи с том жи во ти њом 
(ко ја ан ти ци пи ра ау то ро во ка сни је пи са ње о ву ку у Пре ла зу), а мо гу се уо чи ти и од је ци 
тран сцен ден та ли стич ког обо жа ва ња при ро де Рал фа Вол да Емер со на и Хен ри ја Деј-
ви да То роа. Али чи ка Ате ро ва пер цеп ци ја ду ха при ро де мрач ни ја је и ми сте ри о зни ја, 
у скла ду с јед ним об ли ком фа та ли зма че стим код мно гих љу ди с Апа лач ких пла ни на. 
На нај ду бљим пси хо ло шким и ду хов ним ни во и ма, пан тер и при вла чи и од би ја. Док 
Џон Ве сли и гру па мла ди ћа се де и слу ша ју, чи ка Атер при по ве да не што на лик ми то-
ло шкој при чи о ду хо ви ма, о свом по ку ша ју да уло ви пан те ра-раз бој ни ка: „’Ви ди’, ре као 
је по ла ко, мрач но, ’има ова кви’ и она кви’ пан те ра. Не ки су са мо то, а он да има ју и 
дру ги, скроз чуд ни. Та ста ра пан те ри ца, она ни кад да оста ви ни тра га. Она ни је би ла 

8 Ви де ти: Ric hard Slot kin’s Re ge ne ra tion Thro ugh Vi o len ce: The Mytho logy of the Ame ri can Fron ti er, 1600 
to 1860 (Mid dle ton, Conn.: We sleyan  Uni ver sity Press, 1973), 4.
9 Ви де ти: Da vid Paul Ra gan’s “Va lu es and Struc tu re in The Or chard Ke e per”.
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обич на пан те ра’“ (157). Ма да по сто ји до за ша љи во сти у шу ма ре вом пре при ча ва њу, за 
ње га „чуд но“ и ми сте ри о зно по ста ју уте ло вље ни у фи зич ком све ту он да ка да он ни је 
ис ква рен ин ду стри јом, а ис пра ван жи вот про ис ти че из раз у ме ва ња и уче ство ва ња у 
скром ној ин тер ак ци ји с овим пра и скон ским си ла ма. Чи ка Атер по ста је мит ска пер со-
ни фи ка ци ја овог пре по зна ва ња, пред ста вља ју ћи си стем вред но сти ко ји је де фи ни сао 
ста ри по ре дак и ис ку ство гра ни це. Он осе ћа по ве за ност с про шло шћу, али има и осе-
ћај из ме ште но сти, ка да из ла зе ћи из пла ни не на и ла зи на људ ском ру ком ис ко па ну ја му 
са за па ље ном ке дро ви ном. Ов де он до жи вља ва „ста ри же сто ки тр зај кр ви у сна зи и 
оча ју, буб ња ње пул са нео по зи вог чи на. [...] На ли цу му на го ве штај ра до сти, бо ла – не чег 
при ми тив ног и на по ла скри ве ног“ (158). Ста рац је пре по зна тљи во сли чан по ста ре лом 
Не ти ју Бам пу из Пре ри је Џеј мса Фе ни мо ра Ку пе ра и чи ка Ај ку Ма ка сли ну у Фок не ро-
вом „Ме две ду“. Као мит ском ју на ку аме рич ке гра ни це, ње му је на ме ње но да ис ку си, 
жи ви и под у ча ва, а ње гов уче ник је Џон Ве сли, ко ји учи од ста рог шу ма ра и ме ња се због 
то га, по ста ју ћи при ла го ђе ни ји зе мљи и ње ној мо ћи, при мер че га је ње гов осу је ће ни 
по ку шај да вра ти на гра ду за коп ца. Али мла дић тра гич но пре по зна је да су про шлост 
и са да шњост не сра змер не јер све што пре о ста је од гра ни це на кон што је чи ка Атер ухва-
ћен и за тво рен је су не ја сне се но ви те фи гу ре са чи ње не од „ми та, ле ген де, пра ха“ (246).

Ове у осно ви ре ак ци о нар не и чак ро ман тич не те ме, ко је ве ли ча ју ми стич не од ли-
ке при род ног све та, ор ке стри ра не су пре ле пим и лир ски уоб ли че ним опи си ма. Ови 
па су си укљу чу ју „при ро ду“ уско про ту ма че ну као не ис ква ре ну али све ма њу ди вљи ну, 
али су то и опи си окру же ња ши ре по сма тра но. Не ки од нај при јат ни јих де ло ва Ма кар-
ти је вог пи са ња мо гу се про на ћи у овим се квен ца ма. У Чу ва ру воћ ња ка Ма кар ти уво ди 
јед ну ва жну ка рак те ри сти ку свог сти ла у на ста ја њу, а то је се лек тив но раз ме шта ње 
оп скур них, струч них или ар ха ич них ре чи ко је слу же свр си по ја ча ва ња ми сте ри ја при-
род ног све та. Ре чи као што су „ка ра пакс“ (Окс форд ски реч ник ен гле ског (OED): „гор њи 
део окло па код кор ња ча и зглав ка ра“), „са у риј ски“ (OED: при дев ски об лик име ни це 
ко ја озна ча ва „ред реп ти ла“) и „пар те но ге не за“ (OED: „асек су ал но раз мно жа ва ње, као 
код це па ња или пу па ња“) не ким чи та о ци ма су по зна те, али су ве ћи ни не пре по зна тљи-
ве, те сам је зик по ста је сред ство ис ти ца ња не спо зна тљи вог, оте ло вље ног у људ ским 
ис ку стви ма ко ја су чак у нај ве ћем сте пе ну фи зич ка и так тил на. Не до ку чи ве сло же но-
сти чо ве ко ве све сти по ја вљу ју се кроз на мер но не схва тљи во ма ни пу ли са ње сти лом, 
из бор ре чи и ре че нич ну струк ту ру, као кад се чи ка Атер про би ја ста за ма, из ми чу ћи 
ше ри фо вој по те ри. Он ви ди и про ма тра не што то ли ко јед но став но по пут из ло мље ног 
сте ња у ка ме но ло му: „свр ста ни у ре до ве и не зграп ни мо но ли ти сте не, оту ђе ни из ва-
ђе ни из зе мље и раз не ти у до сад ну си ме три ју, на сла ња ју се, ли ца са жле бо ви ма бле да 
и по ле гла ме ђу др ве ћем, као ста ре ру ше ви не хра ма“ (189). Гла сна ма њи на кри ти ча ра 
бу ни ла се на сло же ност па су са по пут овог, али њи хо ва свр ха је сте да из ме не пер цеп-
ци ју чи та о ца, да узму обич не сли ке и пред ста ве их на нео би чан на чин и да им по да ре 
из ве стан ре ли гиј ски и ми стич ни ква ли тет.

 Ове ско ро па ре ли ги о зне сли ке ин тим но су ве за не за тен ден ци ју да се при ро да 
при ка зу је упо тре бом алу зи је и сим бо ла. Пан тер (ко ји се на дру гим ме сти ма у ро ма ну 
по ја вљу је у чи ка Ате ро вим стал ним сно ви ма о „Мач ка ма“) и ко бац, ко ји гле да Џо на 
Ве сли ја, „про ма тра ју ћи га без зло бе или стра ха – има ту не чег те шког, не у мо љи вог и 
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не по пу стљи вог“ (77), при ме ри су сна жних сим бо ла с мно штвом на го ве ште них зна че-
ња. Али ду жи опи си по зи ва ју на још ду бље про ми шља ње, док при ро да по ста је ви ше 
од исто ри је при ро де, мрач ни про зор кроз ко ји се ви ди де лић оча ра ва ју ћег пеј за жа 
дру гог све та: „Ста ри се др жао свог прав ца, пре ко про шло го ди шњег ли шћа кли ског од 
во де, по ска ку ју ћи и пле шу ћи ди вље усред вр тло га по бу ње ног зе ле ни ла по пут не ког 
ки шног ду ха, ис те ра ног ва тром из по лу та ме у ла кр ди ја шкој кон фи гу ра ци ји на спрам 
бр зог сја ја му ње“ (172). При ро да по ста је пра и скон ски је зик при кри ве ног на го ве шта ја, 
пре пун не у хва тљи вих зна че ња ко ја тран сцен ди ра ју ма те ри јал но и на уч но, а фи зич ки 
опис је ме та фо рич ки и ду бо ко уко ре њен у књи жев ну тра ди ци ју. У том сми слу, на ро-
чи то се ис ти чу кар не вал ске сли ке упо тре бље не у де лу кад Џон Ве сли ула зи у Нок свил 
и ви ди па ра ду, са ту би стом „цр ве ним у ли цу и ди вљим“ и ау то бу си ма ко ји из ба цу ју 
„лоп те ма гли ча стог пла вог ди ма“, а цео град „го лих чуд но ва тих згра да [...] укра шен 
фан та стич ним ша ре ни лом, лу ко ви, над врат ни ци, са жле бо ви ма и ара бе ска ма“ (80–81). 
Ова упо тре ба кар не вал ског ука зу је на гра ни це спо зна тљи вог, све при сут ност ми сте-
ри је и не ја сан осе ћај из о па че ног и де ка дент ног. Бо га ти и су ко бље ни опи си при род ног 
све та у Чу ва ру воћ ња ка по ја вљу ју се и у Ма кар ти је вом сло бод ном ко ри шће њу уз ви ше-
ног, на ро чи то ка да чи ка Атер при су ству је олу ји: „А ве тар се ди зао и по стао хлад ни ји 
док се др ве ће са ви ја ло као да је но ше но на пред не ким же сто ким убр за њем Зе мљи ног 
окре та ња а он да је и то пре ста ло и уз лу пу и ши шта ње из мир ног ва зду ха ле де на по-
шаст“ (171). Ле по та овог и дру гих од ло ма ка укљу чу је спа ри ва ње су прот но сти ти ме 
што се при род ни и сен зу ал но при јат ни фе но ме ни ве тра и Зе мљи не ро та ци је, за јед но 
с „др ве ћем“ и „ле дом“, ком би ну ју с уз не ми ру ју ћим на си љем и не ре дом ко ји не ја сно 
ко но ти ра ме та фи зич ку свр ху, а све то је ти пич но за уз ви ше не сли ке у дру гим де ли ма 
за пад не књи жев но сти. Да кле, ши ро ко схва ћен, Чу вар воћ ња ка ис ти че тран сфор ма-
тив ну моћ при ро де ко ри сте ћи је зик, алу зи ју и сим бол ко ји се на дру гим ме сти ма у 
ро ма ну ком би ну ју са би блиј ском алу зи јом, ко шмар ном фан та зи јом и се ћа њем на 
сно ве, по ред оста лих де скрип тив них сред ста ва. Узе ти за јед но, они сме шта ју ју на ке у 
свет ми сте ри је. Чи ка Атер, Џон Ве сли Рат нер, Ма ри он Сил дер, чак и са ма при ро да, по-
ста ју уве за ни у не ра зу мљи вој игри исто риј ских и ко смо ло шких си ла, у слат ко-гор ком 
ро ма ну ко ји сла ви про шлост чак и док она пре ла зи у се ћа ње.

Та ма нај крај ња (1968)

Ма кар ти јев дру ги ро ман за на слов узи ма део из Је ван ђе ља по Ма те ју 8: 10–12, у 
ком се Хри стос обра ћа цен ту ри о ну ко ји је до шао да за мо ли да му слу га бу де из ле чен. 
Цен ту ри он, чо век из ван хе бреј ског „кра љев ства“, сту па по ни зно, а Исус ко ри сти ту 
при ли ку да уко ри оне ко ји се сма тра ју иза бра ни ма: „За и ста вам ка жем: ни у Изра и љу 
то ли ке вје ре не на ђох. И то вам ка жем да ће мно ги од ис то ка и за па да до ћи и сје шће 
за тр пе зу с Авра мом и Иса ком и Ја ко вом у цар ству не бе ско ме: А си но ви цар ства из-
гна ће се у та му нај крај њу; он дје ће би ти плач и шкр гут зу ба.“10 У ро ма ну сме ште ном у 
не и ме но ва ни ју жњач ки ло ка ли тет, с тек крат ким на го ве шта ји ма о исто риј ском кон-

10 На ве де но пре ма пре во ду Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. (Прим. прев.)
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тек сту при че, Ма кар ти ши ри би блиј ске мо ти ве у па ра бо лу исто вре ме но мит ску и 
сим бо лич ку, уни вер зал ну по те ми, али ја сно ствар ну по свом ево ци ра њу при род ног 
све та, ди ја лек та, ре ги о нал них оби ча ја и дру штве не струк ту ре. Али за Ма кар ти ја, у 
су шти ни, „та ма нај крај ња“ у ве ли кој ме ри пред ста вља ап со лут но ста ње чо ве ко вог 
ис ку ства.

Мла дић по име ну Ка ла Хо ум на пра вио је де те сво јој се стри. Ре кав ши јој да је бе ба 
умр ла, он бес по моћ ног де ча ка оста вља у шу ми. Про на ла зи га пу ту ју ћи ка зан џи ја кога 
је Ка ла оте рао и убр зо га пре да је до ји љи. От крив ши об ма ну, мај ка, Рин ти, кре ће да 
про на ђе сво је де те. Сле ди ро ман по тра ге ко ји се пре ба цу је с пу то ва ња на пу то ва ње, 
а сва ко од њих је ис пре ки да но ис пре пле та ним ви ње та ма у ко ји ма се при по ве да о 
ужа сним по хо ди ма уби лач ке бан де од мет ни ка, ми сте ри о зног „трој ства“, ко ји де лу ју 
као аген ти са мог Усу да или Ну жно сти. Оп хр ван кри ви цом и сти дом, Ка ла лу та „та мом 
нај крај њом“, а од по чет ка мрач ни де тер ми ни зам од ре ђу је раз вој окол но сти ко је га 
те ра ју у ду бља под руч ја оча ја без из бо ра. Та ма нај крај ња је ро ман ко ји се ја сно на сла-
ња на тра ди ци ју ју жњач ке го ти ке и ју жњач ке гро те ске, али сво јом из ме ште но шћу из 
вре ме на, би блиј ским од је ци ма и ко ри шће њем мо ти ва по тра ге, те жи да у пр ви план 
сме сти уни вер зал не те ме оса мље но сти и гу бит ка, по сле ди це гре ха и мо гућ ност ис-
ку пље ња усред про па да ња и рас па да ња. Кроз трој ство и фи гу ру сле пог чо ве ка (ко ји 
се по ја вљу је у по след њем по гла вљу), ро ман озна ча ва Ма кар ти јев ула зак у мел ви лов-
ски ро ман, бу ду ћи да се ба ви сна гом и огра ни че њи ма људ ског де ло ва ња у огром ном 
и ми сте ри о зном уни вер зу му, као и по тен ци јал ном уло гом бо жан ског у об ли ко ва њу 
људ ске суд би не.

Пр ви при ка зи Та ме нај крај ње би ли су по све ра зно ли ки, мно ги по хвал ни, а тек не-
ко ли ко рав но ду шни. Кри ти ча ри су опет при ме ти ли ути цај Фок не ра. У New York Ti mes-у, 
го во ре ћи о ру рал ном окру же њу, де та љи ма ме ста рад ње и по тра зи, То мас Ларк из но си 
ми шље ње да при ча има „фок не ров ски про фил“.11 У New Yor ker-у, под се ћа ју ћи чи та о це 
на Ма кар ти јев успех оства рен осва ја њем на гра де Фон да ци је „Ви ли јам Фок нер“ за 
Чу ва ра воћ ња ка, Ро берт Ко улс пи ше: „При се ћа мо се Све тло сти у ав гу сту док се Та ма 
нај крај ња раз мо та ва: си ро ма шни бел ци, су ро ви пу ри та ни зам, ка та стро фа лан су коб 
Ин стинк та с По бо жно шћу и Оби ча јем, као и сли ке – прог на ни ка, лу та ли ца, из оп ште-
ни ка, ко ји су, до ду ше, сви об у че ни у ру рал ну аме рич ку но шњу.“12 Али по пут мно гих 
при ка зи ва ча Та ме нај крај ње, Ко улс ро ман раз ма тра на на чин ко ји га одва ја од фок не-
ров ског ути ца ја, и то ви ше не го мно ги при ка зи ва чи Чу ва ра воћ ња ка, те та ко по чи ње да 
пред ви ђа Ма кар ти је ве зна чај не књи жев не та лен те: „Ду го се ни је де си ло да је дан 
аме рич ки пи сац – и при том млад – по ку ша да се из бо ри са Су ђа ја ма и с оним што 
Пла тон зо ве њи хо вом мај ком: Анан ке или Ну жност.“13 Дру ги кри ти ча ри би ли су под јед-
на ко оду ше вље ни. У New York Ti mes Bo ok Re vi ew-у, Гај Да вен порт се укљу чу је у по ма ло 
оштру де ба ту о Ма кар ти је вом је зи ку и ком плек сно сти ре че ни це, твр де ћи да „та ко 
чвр сто ис ко ван стил уоп ште ни је афек ти ран. Та ква књи шка дик ци ја упот пу њу је ону 

11 Tho mas Lask, “So ut hern Got hic”, New York Ti mes, 23. сеп тем бар 1968, 33.
12 Ro bert Co les, “The Empty Road”, New Yor ker, 22. март 1969, 137.
13 Ibid.
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ру рал ну“, да ље твр де ћи да ау то ро ва ди сци пли но ва ност „не до ла зи са мо из ве штог 
вла да ња ре чи ма већ и из раз у ме ва ња до вољ но му дрог да се усу ди да ис при ча та ко 
мрач ну и ужа сну при чу“.14 

То ком чи та ве Ма кар ти је ве ка ри је ре, чи ни се да се рас пра ве о ње го вом де лу ак ти-
ви ра ју око пи та ња сти ла, а пр ви чи та о ци Та ме нај крај ње су из гле да гра ви ти ра ли ка 
пи та њу да ли ау то ров ар ха ич ни је зик и ком пли ко ва на син так са пред ста вља ју ле ги тим-
но естет ско екс пе ри мен ти са ње, умет нич ку ино ва тив ност или на про тив, кон фу зи ју, 
не у спех и пре тва ра ње. У Ti mes Li te rary Sup ple ment-у, Ан дре Дојч је уме рен ма да кри-
ти чан ка да ка же да је „Ма кар ти из на шао не ку вр сту под би блиј ске ре то ри ке ко ја че сто 
ума њу је вред ност оних бо љих ства ри у књи зи“.15 Али у до дат ку Bo ok World Was hing ton 
Post-а, Па трик Кра твел је оштар и чак пре зрив. Он за па жа ути цај Фок не ра, али Ма кар-
ти ја на зи ва „сла би јим“ пи сцем, твр де ћи да он од Фок не ра пре у зи ма „бес ко нач ну без-
о блич ну ре че ни цу и траг ве о ма књи шких епи те та ко ји из гле да ју им пре сив но осим 
ако сте до вољ но не бла го на кло ни да пи та те шта за пра во зна че“.16 У ову тврд њу уса ђе на 
је им пли цит на кри ти ка на ра чун Фок не ра, а на по чет ку при ка за Кра твел Та му нај крај
њу на зи ва „де лом ве о ма, ве о ма су мор ног гот ског хо ро ра“.17 Ја сно је да се Фок не ро ва 
сен ка и да ље пре те ћи уз ди же у при ка зи ма ових пр вих ро ма на, с раз ли чи тим по не кад 
по зи тив ним и не га тив ним ис хо ди ма, али по ре ђе ње оста је ва лид но у сми слу да су се оба 
пи сца упу шта ла у ра ди кал не об ли ке екс пе ри мен ти са ња и на ни воу на ра тив не фор ме 
и у по гле ду упо тре бље ног сти ла, струк ту ре и реч ни ка. У Ма кар ти је вом слу ча ју, на ро-
чи то има ју ћи у ви ду Та му нај крај њу, тврд ња да су ови по ду хва ти увек успе шни био би 
жа ло стан чин би о граф ског иде а ли зо ва ња, али је под јед на ко жа ло сно и од ба ци ва ње 
ко јим се не ги ра да су то свр сис ход ни и чак пле ме ни ти по ку ша ји да се оства ри не што 
ау тен тич но и но во. На кра ју кра је ва, као што ве ћи на кри ти ча ра при ме ћу је, ње гов 
успех је при лич но ве ли ки. Кра тве ло во упу ћи ва ње на „гот ско“ је сте ин ди ка тив но и 
тач но и од но си се ди рект но на ме сти мич ну оп скур ност при сут ну у ау то ро вом ода би ру 
ре чи. Та ма нај крај ња осци ли ра из ме ђу ко ло кви јал ног и ре ги о нал ног и еру дит ског и 
со фи сти ци ра ног уте ме љу ју ћи жи во те Ка ле и Рин ти у су мор не дру штве не окол но сти 
ју жњач ких си ро ма шних сло је ва. Док пу ту је, Ка ла су сре ће јед ног ста ри јег чо ве ка и раз-
го ва ра с њим. Ста ри го во ри у ди ја лек ту, с лир ским ка ден ца ма је зи ка ре ги је и спе ци фич-
ним на чи ном из ра жа ва ња чвр сто ве за ним за под не бље. Го во ре ћи о бу на ру, он ка же: 

Та мо иза је био по ток, но је пре су шио или уто нуо под зе мљу, та ко не што. Уто нуо, 
ми слим. Го ди не ура ка на. Одувô ми ди мљак. Из ва лио се из дво ри шта и оста вио ру пе ти ну 
на тој стра ни ку ће. (119)

Ов де Ма кар ти бе ле жи де та ље па жљи во ар ти ку ли са ном књи жев ном мај сто ри јом. За 
раз ли ку од мно гих ра них екс пе ри ме на та са ди ја лек ти ма код ло кал них ко ло ри ста из 
де вет на е стог ве ка, ко је је че сто би ло те шко раз у ме ти, стар чев го вор за др жа ва ни јан се 

14 Guy Da ven port, “Ap pa lac hian Got hic”, New York Ti mes Bo ok Re vi ew, 29. сеп тем бар 1968, 7.
15 An dré De utsch, “Wan de ring the War rens”, Ti mes Li te rary Sup ple ment, 4. де цем бар 1970, 1409.
16 Pa trick Crut twell, “Plum bless Rec re ments”, Was hing ton Post Bo ok World, 24. но вем бар 1968, 18.
17 Ibid.
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ди ја лек та чак и уну тар по је ди нач них ре чи, као што су „ура кан“, „одувô“ и „ди мљак“, а 
опет па сус је ја сан и лу ци дан, ра зу мљив је и ла ко се чи та без жр тво ва ња ау тен тич но-
сти. Али овај на гла сак на ме сту кон со ли ду је се око гру пе ду бо ко фи ло зоф ских те ма 
ко је на кра ју зах те ва ју уз ви ше ни ји књи жев ни је зик. У истом раз го во ру са стар цем, ова 
пи та ња и да ље про на ла зе из ра за у ко ло кви јал ном го во ру. Твр де ћи да по сто ји не ка 
не до ку чи ва свр ха свих до га ђа ја у при ро ди, ста рац се из ра жа ва ско ро па ре ли ги о зним 
ми сти ци змом ко ји уте ху про на ла зи у људ ским огра ни че њи ма, на ро чи то кад се она 
ти чу зна ња и му дро сти. Он ка же: 

Што ви ше учим не што, ви ше га раз у мем уна тра шке. Учи ду го и учиш по гре шно. То ми 
је рекô је дан ста ри стре лац јед ном кад ме је до био за по ла го ве ди не у пу ца њу пу шком. Ја 
знам ства ри ко је ни кад ни сам учио. Знам ства ри на ко је ни кад ни сам ни ми слио. (125)

Мо же се чи ни ти да ова тврд ња из ра жа ва ан ти ин те лек ту а ли зам ти пи чан за мно ге 
љу де ко ји жи ве у стар че вим дру штве ним окол но сти ма, али узе те у ши рем кон тек сту 
ро ма на, ње го ве ми сли од ра жа ва ју ау то ро во при ста ја ње на не до ку чи ву ми сте ри ју 
ко ја је увек у сре ди шту гот ског ро ма на у ње го вом нај бо љем об ли ку. Са бла сно трој ство 
ко је пра ти Ка лу и Рин ти алу ди ра на исту ову ми сте ри ју, а Ма кар ти јев опис на пу ште не 
бе бе при ка зу је екс тре ме ње го ве екс пе ри мен тал не ре то ри ке, као и су ге стив ни осе ћај 
чо ве ко ве изо ло ва но сти. По је дин ци мо ра ју да се ба тр га ју у бор би про тив не до ку чи вих 
не про зир но сти огром ног не схва тљи вог уни вер зу ма. Де те ле жи у шу ми, „без о блич на 
бе ла пла зма ко ја се бо ри на буј ној пра и сто риј ској ма хо ви ном као мр ша ви мо чвар ни зец“ 
(17). Пре не го што угле да де ча ка, ка зан џи ја га чу је:

Ми слио би да је то не ки мли та ви срод ник стреп ње ње го вог ср ца да де те ни је за пла
ка ло.

Ур ла ју ћи, про кли ња ло је мут ни ка ма рин ски свет свог ро ђе ња ја у ком за ја у ком док је 
та мо ле жао мла та ра ју ћи од у зе тим кан џа ма, ру ка ма од гу ру ју ћи ноћ као не ка кав без ум ни 
па ра клет по сед нут бу ком це лог лим ба. (17–18)

Ову про зу од ли ку је не у хва тљи вост ко ја зах те ва па жњу и пом но про ма тра ње, због 
ре чи као што су „ка ма рин ски“ (OED: „ба ра или мо чва ра ко ја смр ди“), „па ра клет“ (OED: 
„ти ту ла до де ље на Све том Ду ху [или по не кад Христу]: бра ни лац, по сред ник, или пома-
гач или те ши тељ“), као и тер мин ко ји се обич но бо ље раз у ме, „лим бо“ (OED: „ре ги ја 
ко ја на вод но по сто ји на гра ни ци па кла као пре би ва ли ште пра вед ни ка пре ми ну лих 
пре Хри сто вог до ла ска и не кр ште не но во ро ђен ча ди“). Кад се утвр ди зна че ње ових 
ре чи, по ја вљу је се јед на дру га чи ја те мат ска ди мен зи ја, ко ја ни на ко ји на чин не угро-
жа ва већ уме сто то га про ду бљу је су ге стив ну ре ли ги о зност па су са. Ба ра ко ја смр ди 
упу ћу је на про па да ње, а па ра клет или те ши тељ је са да не ра зу ман и на пу штен, при 
че му лим бо чи та о цу да је осе ћај „та ме нај крај ње“ као ме та фо ре. То је ме сто на ко ме 
не ви но де те, фи гу ра обич ног чо ве ка не све сног свог по ре кла, ле жи пла чу ћи, изо ло-
ва но и са мо. От кљу ча ва ње зна че ња ових ар ха и за ма от кри ва до тад не ви ђен слој ко ји 
укљу чу је је зик Ма кар ти је вог ка то лич ког вас пи та ња, за јед но с по ја ча ним осе ћа јем 
људ ске не мо рал но сти, де ка ден ци је, сла бо сти и под ло жно сти не зна ним си ла ма из ван 
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се бе. Све те те ме су цен трал не у ју жњач кој гро те ски и ју жњач кој го ти ци као и мел ви-
лов ском ро ма ну, ма да ове жан ров ске ка те го ри је ни по што не по кри ва ју фи ло зоф ске 
те ме ро ма на, ни ти под ри ва ју ње го ву ори ги нал ност и осо бе ни глас.

У Та ми нај крај њој при по вест укљу чу је ин те гра ци ју одво је них а опет по ве за них 
при ча ује ди ње них мо ти вом пу то ва ња. По гла вља су не на сло вље на и не ну ме ри са на: 
два у тре ћем ли цу све зна ју ћем из пер спек ти ва Ка ле и Рин ти, де вет у тре ћем ли цу све-
зна ју ћем из Ка ли не пер спек ти ве, шест из Рин ти не, јед но из ка зан џи ји не и шест ви ње-
та у кур зи ву ко је раз два ја ју по гла вља, од ко јих све осим јед не укљу чу ју трој ство. Ова 
пу то ва ња по кре ћу за плет, а и Ка ли ни и Рин ти ни су сре ти с љу ди ма са свим су раз ли-
чи ти. Док пу ту је, Ка ла тра жи по сао и по вре ме но га на ла зи, све вре ме су сре ћу ћи ми сте-
ри о зне фи гу ре ко је га увла че у раз го во ре ко ји, по сред но али с на ме ром, упу ћу ју на 
ње гов грех и не во љу, на ро чи то раз го вор са стар цем у осмом по гла вљу, сле пим про-
ро ком у за кључ ку и пред вод ни ком трој ства. Ка лу пу то ва ње за ти че у окру же њи ма 
ис пу ње ним та мом и про па да њем ти пич ним за гот ске ро ма не. Рин тин свет се раз ли ку је 
од ово га са мо у сми слу да она ус пут на и ла зи на са о се ћа ње код ра зних љу ди, укљу чу-
ју ћи и љу ба зну по ро ди цу ко ја је хра ни и док то ра ко ји је ле чи јер јој гру ди и да ље про-
из во де мле ко. Ипак, и брат и се стра се кре ћу на сле по кроз ди вљи ну изо ло ва но сти и 
ег зи стен ци јал ног стра ха. Они бе же од нео д ре ди ве си ле сим бо лич но оте ло вље не у 
трој ству, си ле ко ја по ста је оспо ље на у њи хо вим лич ним кон флик ти ма, у им пул си ма 
уну тра шњег гот ског хо ро ра и пси хо ло шке те жи не гре ха и кри ви це. Си ла на го ве ште на 
трој ством сто га је, у из ве сном сми слу, нео д ре ди ви прин цип рав но те же и прав де, из-
ван глав них ли ко ва, али све при су тан у уни вер зу му, ко ји као да зах те ва осве ту.18

Уло га трој ства по ста је де ли мич но ја сна Ка ли при ње го вом пр вом су сре ту с њи ма. 
На кон не сре ће на бро ду, он их су сре ће на оба ли. Они као да га по зна ју и по здра вља-
ју га с до зом ла жне го сто љу би во сти, при че му дво ји ца пи ље у ње га „пре да тор ском 
ра до зна ло шћу“ (170), ну де ћи му „за цр ње но“ ме со ко је „има тек сту ру ко жног ре ме на, 
по су то је пе пе лом, има укус сум по ра“ (172). Бра да ти чо век из трој ства при ка зан је 
нео бич но ди ја бо лич но: „На све тлу ко је до пи ре од о зго под на ги бом, бра да му је си ја ла 
и уста су му би ла цр ве на, а очи за сен че не лу не те у ко ји ма не ма баш ни че га“ (171). Би-
блиј ске алу зи је се на ста вља ју јер Ка ла њи ма из гле да „по пут не ког олуј ног и ра зор ног 
про ро ка“ (170). На кон око ли ша ња у раз го во ру о уло зи име на у до де љи ва њу иден ти-
те та љу ди ма и ства ри ма, бра да ти чо век хлад ном суп тил но шћу зах те ва да му Ка ла да 
пар чи за ма ко је је украо од вла сте ли на, фар ме ра ког је трој ство ка сни је уби ло. Овај 
ма ли чин ре сти ту ци је на ја вљу је за кљу чак ро ма на, а док трој ство не ста је у та ми, Ка ла 
по сма тра ва тру ко ја се га си, „је дан је ди ни раз де ље ни и жу ти је зи чак пла ме на ко ји 
сто ји усред угље на“ (181). У „та ми нај крај њој“, у „ка ма рин ском“ „лим бу“ Ка ли ног гот ског 
све та, све што он ви ди је су из ло мље не сим бо лич не кон ту ре ње го ве лич не не мо рал-
но сти, а ава та ри Са та не, трој ство, иро нич но пред ста вља ју фи гу ре ко ји ма је пред о-
дре ђе но да по но во ус по ста ве при вре ме ну рав но те жу у све ту ко ји је он ис кри вио. Они 
на кра ју то и чи не бру тал но уни штив ши по сле ди це ње го вог гре ха. Ин цест, зе мља на 
ко ју се спу шта мрак, осе ћај стреп ње и уну тра шња из о па че ност ко ја по кре ће Ка лин 

18 Ви де ти: Ar nold, “Na ming, Kno wing, and Not hing ness: McCarthy’s Mo ral Pa ra bles”.
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пре ступ, све су то еле мен ти ју жњач ке го ти ке ка ко ју је де фи ни са ла Елен Глас гоу, а 
да ље уса вр шио Те не си Ви ли јамс. Рад ња ро ма на сме ште на је на Југ, а ро ман са др жи 
жан ров ске кон вен ци је мно гих ју жњач ких пи са ца. Као и у де ли ма Фок не ра, Ви ли јам са 
и О’Ко но ро ве, по сто ји мит ски од јек ко ји од ли ку је ро ман и по кре ће ње го ве те ме.

Али као што при ме ћу је Ро берт Ко улс, ова не мо рал ност од ра жа ва мо рал не бри ге 
„стро гог пу ри та ни зма“,19 а та упут ни ца је ин ди ка тив на кад се раз мо три „кал ви ни стич-
ка су мор ност“ ко ју Мел вил, хва ле ћи На та ни је ла Хо тор на, ве зу је за „моћ цр ни ла“ ко је 
про жи ма де ло сва ког истин ски ве ли ког пи сца.20 Ово ин те ре со ва ње за по сле ди це 
људ ског гре ха у уни вер зу му де фи ни са ном си лом ко ја је оба ви је на ми сте ри јом, опет 
се кон фи гу ри ше кроз трој ство, а њи хо ва при кри ве на свр ха до ла зи до пот пу ног ис пу-
ње ња на кра ју. По сле јед ног упе ча тљи вог до га ђа ја (ко ји алу ди ра на при чу из Но вог 
за ве та), ка да гру па па сти ра из гу би ста до сви ња пре ко ли ти це, Ка ла се, по што им је 
ума као јер кри ве ње га за не срећ ну смрт јед ног од сво јих дру го ва, на ђе у си ту а ци ји да 
са трој ством се ди око ва тре. Ка зан џи ја, ко ји је бру тал но од био да Рин ти вра ти де те, 
ви си мр тав на др ве ту, као ужа сна гро те ска ко ју су уни шти ле Мој ре лич но, а Ка ла че ка 
на ту роб ну и не из бе жну ру ку осве те а да не зна ка ква му је ко нач на суд би на. Он ви ди 
три чо ве ка и чи ни се да су „об да ре ни ви шком из не ког сна. Као при ка зе ко је се по но-
во по ја вљу ју у пре де ли ма опу сто ше ним гро зни цом: са бла сни, опи пљи ви као ка мен“ 
(231). Де те ко је са да има ју опи са но је у ма ни ру књи жев не гро те ске: ствар но је и пре по-
зна тљи во, али је и из о па че но и из об ли че но, чи ме се ука зу је на са му пер верз ност ко ја 
је „пла ка ње“ до не ла на свет: „Има ло је за ле че ну опе ко ти ну це лом ду жи ном јед не стра-
не те ла а ко жа му је би ла као од па пи ра и из бо ра на као у стар ца“ (231). Док де те гле да 
оца, Ка ла ви ди „јед ну пра зну и бе сну цр ве ну оч ну ду пљу као вра та на пе ћи ко ја во де 
до мо зга у пла ме ну“ (231–232). Чо век с бра дом де лу је као ви дов њак док оп ту жу је Калу 
да је се стри на пра вио де те, а Ка ла се опи ре, од ба цу ју ћи оп ту жбе као и би ло ка кву бри-
гу за де ча ка. Али ње го ве ре чи са мо су ма ска, јер он пре кли ње за де те тов жи вот и 
по ку ша ва да их убе ди да ће се Рин ти ста ра ти о де те ту. Чо век с бра дом раз ми шља о 
иден ти те ту оних у па клу, иде ји да они не ма ју име на, и ово тра гич но под се ћа на чи ње-
ни цу да је, упр кос Рин ти ној очај нич кој же љи, Ка ла од био да де ча ку дâ име. У јед ном 
крат ком тре нут ку ко ји је још је зи ви ји због сво је не до ре че но сти, чо век с бра дом ста вља 
де те ту нож под гр ло. Гро теск ни хо рор те сце не, ме ђу тим, мо ра се са гле да ти у кон тек сту 
Ка ли не дра ма тич не ма да убла же но при ка за не тран сфор ма ци је. Де те ко је је узео од 
се стре и оста вио у шу ми да умре, он са да очај нич ки по ку ша ва да јој вра ти. Као Пе тар 
са Хри стом, он од ба цу је де те ре чи ма: „Оно ме ни ни је ни шта“ (233), али ње го во пре кли-
ња ње да се де те ту по ште ди жи вот про ра чу на то је и ја сно: „Мо ја се стра ће га узе ти. [...] 
Тог ма лог. Мо же мо да је на ђе мо и она ће га узе ти“ (236). У овој па кле ној сце ни уби ства 
и осве те иро нич но де фи ни са ној де мон ским трој ством, Ка ла ко нач но по чи ње не са мо да 
раз у ме ва при ро ду свог гре ха већ и да же ли да гре шком за че то де те ко је је без ду шно 
на пу стио бу де без бед но. На кон уби ства де ча ка трој ство не ста је, али они оста вља ју 

19 Co les, “The Empty Road”, 137.
20 Her man Mel vil le, “Hawt hor ne and His Mos ses”, у: MobyDick, ур. Her shel Par ker и Har ri son Hayford, 
2. изд., 517–32 (New York: Nor ton, 2002).
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Ка лу у жи во ту, ве ро ват но да би раз ми шљао о по сле ди ца ма сво јих де ла, што он и чи-
ни кроз су срет са сле пим чо ве ком.

Мно го го ди на је про шло, ма да ро ман оста је из ван вре ме на, и Ка ла пу ту је још јед-
ним пу тем без име на. Он су сре ће сле пог чо ве ка, ко ји је „у ри та ма“ и „спо ко јан“, и 
сле пи чо век га по здра вља го во ре ћи да га је већ ви део. Ова фи гу ра лу та ју ћег про ро ка 
пре ма Ка ли се од но си са ср дач но шћу ко ју је рет ко сре тао и њи хов крат ки раз го вор 
пре ла зи ди рект но на пи та ње бо жан ског и при ро де људ ске суд би не. Сле пи ло се по ја-
вљу је као ин ди ка ти ван мо тив ко ји се спа ја са све при сут ном ме та фо ром о „та ми нај крај-
њој“, али са да је та ма ко ја оба ви ја вид ста рог чо ве ка та ма уну тра шњег све тла. Он пи та 
Ка лу да ли му тре ба не што и пи та ње про пра ћа тврд њом да је он „на Бож јем за дат ку“ 
(240). Ка ла пи та да ли је он про по вед ник, али сле пи чо век од го ва ра: „Не про по вед ник. 
Шта ту има да се про по ве да?“ (240). Стар че во спо кој ство очи глед но је по сле ди ца та ме 
ко ја га окру жу је док сам пу ту је пу тем ну де ћи да дâ оно што не ма, за кљу чу ју ћи да ће 
сви до ћи ње му кроз мо ли тву. Оно што ви ди кри стал но ја сно је сте не у мо љи ва суд би на 
ко ја огра ни ча ва сва ко пу то ва ње, а ка да га Ка ла пи та за што не из мо ли по вра так ви да, 
он од го ва ра: „Шта ће чо ве ку да гле да пут кад је та мо сва ка ко по слат?“ (241). Сле пи чо век 
је из гу био са мо оно што би му се ука за ло на све тлу: ва шљи ви ар хе тип ски пре део ди-
вљи не и про па да ња, „пу сту зе мљу“ ко ја је у не ку ру ку оспо ља ва ње Ка ли ног ума, „мр тва 
зе мља где се ни шта ни је по ме ра ло осим ве тром но ше них на но са пе пе ла ко ји су се 
ди за ли жа ло сни и опет за ми ра ли низ за цр ње не про ла зе“ (242). Упра во ов де „та ма нај-
крај ња“ из на сло ва ро ма на, та ко сјај но из ву че на из Је ван ђе ља по Ма те ју, по ста је ме сто 
где ис ку пље ње по ста је мо гу ће, по што Ка ла су сре ће до бро ту и при зна ње, ру ку са ме 
бес по моћ но сти ко ја ну ди по моћ. Тра чак мо гућ но сти на го ве штен је истом су ге стив ном 
ре ли ги о зном тер ми но ло ги јом на сло ва, кад у прет ход ном по гла вљу Рин ти хо да по сред 
угље ни са них ру ше ви на ло го ра трој ства „у крх кој аго ни ји ми ло сти“ (237). Ро ман се 
за вр ша ва та ко што је Ка ла и да ље из гу бљен и лу та, као сва људ ска би ћа све сна ми сте-
ри је свог по ре кла, али са да бар раз ми шља о сво јој оба ве зи да по мог не сле пом чо ве-
ку, да га од ве де да ље од мо чва ре ко ју не мо же да ви ди. Де та љи Ка ли них ми сли су 
скри ве ни, али он на кра ју по ка зу је бри гу, ем па ти ју и им пулс да се на ђе не ко ме ко га 
не по зна је али ин стинк тив но пре по зна је као срод ну ду шу. Кроз би блиј ске алу зи је и 
из ме ште ност из вре ме на, као и су ге стив ну упо тре бу ли ка као сим бо ла, ро ман по ста-
је сло же на па ра бо ла ко ја ис тра жу је по сле ди це људ ског сле пи ла. То је при ча ко ја 
при ка зу је на чин на ко ји чо ве ко ва де ла и њи хо ве по сле ди це тран сфор ми шу уну тра шње 
„про ла зе“ чо ве ко ве ду ше, не кад за рад до брог, ко нач но од је ку ју ћи и од зва ња ју ћи у 
не по зна тим све то ви ма.

Де те божје (1974)

У свом тре ћем ро ма ну, Ма кар ти ожи вља ва под руч ја људ ске де гра да ци је, упе ча-
тљи ва и рет ко при сут на чак и у де ли ма са вре ме них аме рич ких ау то ра као што су 
То мас Пин чон, То ни Мо ри сон, Фи лип Рот и Тру ман Ка по ти. На по чет ку ро ма на, он се 
не по сред но обра ћа чи та о цу, ти ме што глав ног ли ка Ле сте ра Ба лар да ениг ма тич но 
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опи су је као „бо ж је де те, мо жда умно го ме слич но ва ма“ (5).21 Ма кар ти по зи ва на ди-
рект но ма да опре зно по и сто ве ћи ва ње са сво јим ли ком: де гра ди ра ним, гро теск ним 
и мон стру о зним из о па че њем људ ско сти, ко је у то ку ро ма на пре ко ра чу је нај све ти је 
мо рал не гра ни це и ко је ће спо рим и не из бе жним по кре том па сти у ужа сан пси хо ло-
шки за бо рав. Као што је слу чај с Ка лом Хо у мом, уну тра шњост Ле сте ро вог ума оста је 
у сен ци, а чи та о ци се по зи ва ју да раз ми шља ју о ње го вом основ ном иден ти те ту и 
окол но сти ма ко је убр за ва ју ње гов пад. Он је аут сај дер, као де те прог нан из по ро ди це 
и за јед ни це. У кон тек сту све та ко ји се ме ња, он је из гу био дом и пре жи вља ва кра до-
ми це, по мо ћу об ма на и оно га што мо же да на па бир чи ве штим ба ра та њем пу шком. 
Али ње го ви су ро ви по ступ ци на го ве ште ни су на сил нич ким по на ша њем из вре ме на 
кад је био де чак и чи ни се да је зло ћуд ност цр та ње го вог су штин ског ка рак те ра. Окру-
жу је га бо га то при ка зан при род ни пеј заж ру рал ног Те не си ја, а опи са на при ро да је 
исто вре ме но сли ко ви та и уз ви ше на, ле па и кон стант но су ро ва или рав но ду шна. Упра-
во усред овог „ха о са“ Ле стер Ба лард мо ра да пре жи ви и про на ђе свр ху, а у све ко ли кој 
не мо рал но сти и ди вљач кој из о па че но сти, он тра жи ве зу с људ ском за јед ни цом. Ма-
кар ти опет на ста вља свој ри зич ни екс пе ри мент у до ме ну ка рак те ри за ци је, екс пе ри-
мент ко ји се, и по ред све уо че не слич но сти с Фок не ром, уда ља ва од свог књи жев ног 
прет ход ни ка, јер у мно гим Ма кар ти је вим ро ма ни ма умо ви ли ко ва оста ју у ве ли кој 
ме ри за кло ње ни, док им се мо ти ви раз от кри ва ју пр вен стве но кроз њи хо ве ре чи и 
де ла. Ужас Ле сте ра Ба лар да по ста је уни вер зал ни ужас људ ског по тен ци ја ла за ко ји је 
ано ним ни при ка зи вач у Atlan tic Monthly-ју ре као да „ни је не људ ски, са мо на нај у да ље-
ни јем кра ју кон ти ну у ма на ком жи ви мо“.22

Основ на си ту а ци ја ро ма на Де те божје на вод но се за сни ва на ствар ном слу ча ју 
уби ства у окру гу Се ви јер, у Те не си ју, ма да не ма чвр стих до ка за да ово по твр де, а глав-
ни лик под се ћа на ви ше по пу лар них фил мо ва из тог пе ри о да, укљу чу ју ћи и Пси хо 
Ал фре да Хич ко ка.23 Ле стер Ба лард има два де сет се дам го ди на. Мај ка га је на пу сти ла 
док је био де те, а отац му је из вр шио са мо у би ство. Ро ман по чи ње ње го вим по ку ша јем 
да пре ки не аук ци ју на ко јој ће по ро дич на фар ма би ти про да та. На тој аук ци ји, Ле стер 
би ва бру тал но пре ту чен уши ца ма се ки ре и од не сен. На ћи ће се у си ту а ци ји да жи ви 
у на пу ште ној ко ли би у бли зи ни сво је ста ре ку ће, где про во ди вре ме лу та ју ћи се о ским 
под руч јем ко је је у Ма кар ти је вој об ра ди над ре а лан спој при род не ле по те и људ ског 
от па да с ка њо ни ма пре кри ве ним гу стом шу мом, на пу ште ним ка ме но ло ми ма и на су-
мич но ра за су тим де по ни ја ма. Ле стер по вре ме но свра ћа у за јед ни цу у око ли ни, по ја-
вљу ју ћи се на крат ко у про дав ни ца ма и цр ква ма, су сре ћу ћи раз ли чи те љу де ко ји се 
пре ма ње му од но се с раз ли чи тим сте пе ном опре за и пре зи ра. Ка ко вре ме про ла зи, 
он по ста је стра нац и уса мље ник, по сма трач и во а јер. Јед ног да на про на ла зи мла ди ћа 
и де вој ку мр тве и на ге у ау то мо би лу. Сек су ал но оп шти са же ном и узи ма но вац из 
мла ди ће вог нов ча ни ка. Ова од лу ка по кре ће низ уби ста ва у ко ји ма не кро фил Ле стер 

21 Ци та ти из ро ма на пре у зе ти су из: Ма кар ти, Кор мак. (2017). Де те божје. (Ни ко ла Ма тић, прев.). Бео-
град: Кон траст из да ва штво. Бро је ви у за гра ди од но се се на стра ни це из овог из да ња. (Прим. прев.)
22 Anon., “De pra ved”, Atlan tic Monthly, мај 1974, 128.
23 Ову по тен ци јал ну ве зу са филм ским из во ри ма пр ва је при ме ти ла и ис тра жи ла Di an ne C. Lu ce у: 
Re a ding the World: Cor mac McCarthy’s Ten nes see Pe riod.
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по ни ре ду бље у фи зич ку и емо тив ну изо ла ци ју, све ви ше из лу ђен оним што га окру-
жу је, док га не кон тро ли са но при вла че све бру тал ни ји и би зар ни ји чи но ви на си ља и 
из о па че но сти.

О ро ма ну је на пи сан ве ли ки број при ка за и, по пут Та ме нај крај ње, при звао је же сто-
ке и при лич но по ме ша не ре ак ци је. Уз не ми ру ју ћа и кон тро верз на те ма иза зва ла је тек 
по не ки ко мен тар и ма ли број при мед би. Исти ано ним ни при ка зи вач из Atlan tic Monthly-ја 
иде та ко да ле ко да ус пут но бра ни са др жај ро ма на ре чи ма да се „реч не кро фи ли ја од-
но си на ствар не ства ри у све ту. Не ма раз ло га за што не би мо гла да бу де те ма књи жев не 
фик ци је“.24 Они ко ји су при ка зи ва ли ро ман с ма ње оду ше вље ња че шће су при го ва-
ра ли оно ме што су ви де ли као ло ше осми шље ну ка рак те ри за ци ју. У New swe ek-у Пи тер 
С. Пре скот пи ше да „уме ће Кор ма ка Ма кар ти ја као пи сца ни је по др жа но овла да ва њем 
на ра ци јом у це ли ни“, опи су ју ћи Ле сте ра као „у пот пу но сти оба мр лог чо ве ка“. Пре скот 
има ам би ва лен тан став пре ма са мој про зи, ко ју сма тра крај ње уме шно на пи са ном и 
ра фи ни ра ном, „де сти ло ва ном на на чин вре дан ди вље ња“, али с ко је је „сва емо ци ја 
сљу ште на“.25 Пре ско то ва про це на пре по зна је ка рак те ри сти ке то на и сти ла ро ма на 
ко ји га одва ја ју од Ма кар ти је ва прет ход на два ро ма на. Ма да са др жи ма ло рад ње у 
кон вен ци о нал ном сми слу, Де те божје ка рак те ри ше брз тем по и ми ни ма ли стич ки стил, 
с ма ње ар ха и за ма и ого ље ни јом син так сом. По гла вља су сра змер но крат ка, а Ле сте ро-
во из о па че ње стр мо ви то и од по чет ка на из глед не из бе жно. Ви ше кри тич ки на стро је ни 
при ка зи че сто су скре та ли па жњу на овај очи гле дан не до ста так емо ци о нал не сна ге. У 
New York Ti mes Bo ok Re vi ew-у, Ри чард Брик нер, го во ре ћи о мо мен ти ма у ро ма ну у ко-
ји ма се опи су ју Ле сте ро ви по ступ ци, твр ди да „та кви мо мен ти, ма да се чи не ау тен тич-
ним, не по ма жу мно го ро ма ну та ко ли ше ни људ ског за ма ха или свр хе“. Он да ље твр ди 
да је Де те божје „у су шти ни сен ти мен тал ни ро ман ко ји, ко ли ко год непо ко ле бљи во 
те жи да бу де тра ги чан, ни ка да ни је ни шта ви ше до су мо ран“.26

Док су се мно ги кри ти ча ри ба ви ли оним што су ви де ли као огра ни че ња у сти лу 
ро ма на и ка рак те ри за ци ји, не ки су ове аспек те сма тра ли за ре зул тат све сног умет-
нич ког из бо ра. У New Yor ker-у, Ро берт Ко улс, ко ји је с оду ше вље њем на пи сао при каз 
Та ме нај крај ње, раз ми шља о Ма кар ти је вој бу дућ но сти као ау то ра: „По чи ње те да се 
пи та те да ли он до мно гих Аме ри ка на ца мо ра да до ђе ду гим, за о би ла зним пу тем ко јим 
је Фок нер ишао: ов де при знат у огра ни че ном кру гу, све сна жни је ре ак ци је Евро пља-
на на ње го ве чуд не и мрач ним ми сли ма оп хр ва не ро ма не и тек ка сни је ши ре при зна-
ње ње го вих зе мља ка.“27 Има ју ћи у ви ду да ће про ћи го то во два де сет го ди на пре не го 
што је Ма кар ти сте као ши ро ку чи та лач ку пу бли ку и На ци о нал ну књи жев ну на гра ду 
за ро ман Сви ти ле пи ко њи, има не чег ин ди ка тив ног и про роч ког у Ко ул со вој спе ку-
ла ци ји. У истом при ка зу, он раз ма тра за што ау тор би ра да оста ви Ле сте ра Ба лар да 
оба ви је ног ми сте ри јом, не са свим ра зу мљи вог и мо жда до не кле тан ко оцр та ног. Ко улс 
твр ди: „Он про сто пи ше ро ма не ко ји нам го во ре да не мо же мо схва ти ти за го нет ке 

24 Anon., “De pra ved”, 128.
25 Pe ter S. Pre scott, “Dan ge ro us Wit ness”, New swe ek, 7. ја ну ар 1974, 63–67.
26 Ric hard P. Bric kner, “A He ro Cast Out, Even by Tra gedy”, New York Ti mes Bo ok Re vi ew, 13. ја ну ар 1974, 
6–7.
27 Ro bert Co les, “The Stran ger”, 87–90.
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људ ске осо бе но сти, ути цај пу ких мо гућ но сти или слу чај но сти на на ше жи во те. Он је 
ро ман си јер ре ли ги о зних осе ћа ња, ко ји де лу је да се не оба ве зу је ни јед ној ве ри, али 
ко ји не мо же да пре ста не да се на нај ва тре ни ји и нај по ште ни ји на чин пи та шта жи во-
ту да је зна че ње.“28 Ово пре по зна ва ње Ма кар ти је вог „ре ли ги о зног осе ћа ња“, на ко је 
нај ја сни је ука зу је ње гов из бор на сло ва у дру гом и тре ћем ро ма ну (као и ка сни је у 
Гра до ви ма у рав ни ци), сва ка ко осве тља ва ау то ро ву мо ти ва ци ју да ево ци ра оно не до-
ку чи во у ка рак те ру Ле сте ра Ба лар да и да узро ке ко ји оцр та ва ју ње го ву при ро ду оста-
ви у сла бо осве тље ној и је два ра за зна тљи вој про шло сти. У New Re pu blic-у, за раз ли ку 
од Брик не ра, До рис Грам бах из но си те зу да Ма кар ти у Де те ту божјем успе шно иза-
зи ва ду бо ки осе ћај тра гич ног и ис ти че да „опет као Фок не ро во де те, Ма кар ти је у 
ста њу да по ну ди цр ну, ра зум ну ко ме ди ју у ср цу сво је тра ге ди је“.29 Она да ље твр ди да 
је ово тра гич но осе ћа ње уни вер зал но по оп се гу. Ау тор „нам је до пу стио не по сред но 
оп ште ње с овом по себ ном вр стом ха о са“, бу ду ћи да ро ман ну ди кра так по глед на 
„ве ли ку та му лу ди ла и на си ља и не из бе жне смр ти ко ја нас све окру жу је“.30 Ипак, по ред 
свег ње ног оду ше вље ња, оста је сен ка Фок не ра, а ма ло је при ка зи ва ча ко ји не спо ме-
ну то име. У Ti mes Li te rary Sup ple ment-у, у при ка зу Де те та божјег, па жње вред на је 
по хва ла Ма кар ти ју из пе ра Ро ја Фо сте ра. Он пи ше да је „аме рич ки Југ про на шао мо ћан 
но ви глас“ у ком је „осо бе ни ква ли тет жи во та на ју жњач ким бр ди ма де сти ло ван као 
рет ко кад пре“ с „осе ћа њем тра гич ног [које је] ско ро не по гре ши во“. Али он огра ни ча-
ва ову по хва лу до да ју ћи да „ту и фа ли не што, што је Фок нер уно сио: уни вер зал на 
ви зи ја“.31 

Ма да је пер цеп ци ја Ма кар ти је ве вред но сти у овој тач ки у ње го вој ка ри је ри оста ла 
оште ће на стал ним под ре ђи ва њем Фок не ру, окру же ње, стил и те ма ти ка по зи ва ју на 
то по ре ђе ње. Де те божје сва ка ко је на пи са но у тра ди ци ји ју жњач ке го ти ке, при че му 
Ле стер Ба лард из ра ња као екс трем на са вре ме на вер зи ја гот ског зли ков ца, при каз 
ка рак те ра из ко га је од стра ње но сва ко за о ста ло осе ћа ње умет нич ке при стој но сти 
ко ја је мо жда прет хо ди ла Ма кар ти ју у ју жњач кој тра ди ци ји. Ба лар до ва из о па че ност 
и еле мен ти ју жњач ке гро те ске ко ји пра те ње го во по на ша ње и окру же ње уо би ча је ни 
су мо ти ви и естет ски по ступ ци у ју жњач кој књи жев но сти и они на ста вља ју да при зи-
ва ју тра ди ци ју ро ман се де вет на е стог ве ка. Струк ту ра ро ма на је не кон вен ци о нал на, 
ор га ни зо ва на у три глав на де ла. Пр ви по чи ње Ле сте ро вим по ку ша јем да пре ки не 
аук ци ју и за др жи сво ју зе мљу и на ста вља се док се он нео д луч но при ла го ђа ва окол-
но сти ма као пу ту ју ћи скит ни ца у ру рал ној за јед ни ци. Пр ви део пре ла зи са по гла вља 
при по ве да них у тре ћем ли цу (ко ја се ти чу Ле сте ро вих ак тив но сти) на по гла вља у 
ано ним ном пр вом ли цу у ко ји ма се раз ма тра Ле сте ров ка рак тер по сле уби ста ва. Те 
при че у пр вом ли цу из ра же не су у ди ја лек ту и по ма ло од ра жа ва ју не ке аспек те ло-
вач ке при че и тра ди ци је ху мо ри стич ке при че аме рич ког ју го за па да, ко ја је за по че ла 
на Ју гу ро ма ном При зо ри из Џор џи је (Ge or gia Sce nes, 1835) Ога ста са Бол дви на Лонг стри та. 
Дру ги део са др жи низ по гла вља у тре ћем ли цу ко ја ма пи ра ју Ле сте ров пад у из о па-

28 Ibid.
29 Do ris Grum bach, “Prac ti ti o ner of Gha stli ness”, New Re pu blic, 9. фе бру ар 1974, 26–28.
30 Ibid.
31 Roy Fo ster, “Dow nhill-billy”, Ti mes Li te rary Sup ple ment, 25. април 1975, 445.
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че ност, по чев ши од мо мен та ка да про на ла зи угу ше на те ла мла дог па ра на пла ни ни 
Фрог. Тре ћи део, та ко ђе у тре ћем ли цу, осци ли ра из ме ђу ис тра ге ше ри фа Фејт Тер не ра 
и ко нач ног па да и от кри ва ња Ле сте ро вих по сту па ка.

Це лим то ком ових ис пре пле та них на ра тив них ни ти, Ма кар ти се нај ви ше ба ви са мим 
Ба лар дом: из во ром ње го ве зле ћу ди, ње ним до ме том и по тен ци ја лом и мо гућ но шћу 
про на ла же ња зна че ња и свр хе у све ту у ком је Ле сте ру до пу ште но, ма кар на не ко вре-
ме, да спро во ди на си ље. Ма кар ти ком пли ку је ова пи та ња спа ја ју ћи Ле сте ро ву не мо-
рал ност с не по ре ци вим са о се ћа њем због ње го ве оту ђе но сти и гу бит ка зе мље, што 
је обо је но бру тал но шћу и не у ко шћу свих оних ко је сре ће. До не кле епи грам ски кључ 
за схва та ње Ле сте ро вог ка рак те ра и ме сто где се чи та о ци охра бру ју да се по и сто ве те 
с њим је сте мо ме нат ка да он раз ми шља о свом окру же њу: „Ха ос у шу ми, др ве ће обо-
ре но, нео п ход не но ве ста зе. Ка да би до био од го вор ност, Ба лард би учи нио ства ри 
да ле ко уре ђе ни јим, и у шу ми и у људ ским ду ша ма“ (113). Ле стер Ба лард је ве ћим де лом 
во ђен на го ном, не кон тро ли са ном, искон ском и из об ли че ном сек су ал но шћу. Тај мо тив 
га во ди на пла ни ну Фрог да удо во љи свом во а јер ству и во ди га го то во исто вре ме но 
до па да у не кро фи ли ју. Он је пер со ни фи ка ци ја и мрач но пси хо ло шко оте ло вље ње 
оног истог ха о са на ко ји се на вод но жа ли. Али он је и мај стор ме то да, пре жи ве ли који 
не ко вре ме сам се би кр чи пут и пла ни ра сво је по хо де пре ци зно ма да не увек успе шно. 
Сна жна иро ни ја из ра ња на кон ње го ве смр ти, ка да оста ци ње го вих жр та ва бу ду от кри-
ве ни у пе ћи ни пре ци зно и „уре ђе но“ раз ме ште ни, у „просториј[и] у ко јој су те ла неко-
ли ко љу ди би ла по ло же на на ка ме не ис пу сте, по ста вље на као да се од ма ра ју“ (164). 
Аспект ро ма на ко ји нај ви ше уз не ми ру је мо жда ни је са ма не кро фи ли ја већ гро теск но 
уве зи ва ње уби ства, оп ште зло бе, мр жње и сек су ал не пер верз но сти с уро ђе ном же-
љом чо ве ка да се од у пре очи глед ном ха о су при вид них фор ми и да из са ме смр ти 
из гра ди не ка кав по ре дак и за јед ни цу.

Ови при ме ри иро ни је и па ра док са ор ке стри ра ни су кроз низ крат ких али ин ди ка-
тив них ин тер ак ци ја ме ђу ли ко ви ма, као и кроз ре чи и спа ја ње ком пле мен тар них 
умет нич ких мо ти ва. Ма кар ти јев је зик је из у зет но по де сан за кар не вал ско, што по ста-
је екс пли цит но ка да Ле стер укра ша ва сво је пе ћин ско ста ни ште мон стру о зним пре па-
ри ра ним жи во ти ња ма осво је ним пу шком на ва шар ским штан до ви ма за га ђа ње. Али 
кар не вал ско се че шће по ја вљу је у ау то ро вим ду жим опи си ма, где об у хва та мрач не и 
упе ча тљи ве сли ке ко сти ма чуд них ша ра, као и окру же ња ко ја на гла ша ва ју сен зу ал но 
ужи ва ње, под ра зу ме ва ју ћи и не ја сно сла ве ћи пре ла же ње мо рал них огра ни че ња. У 
пр вом по гла вљу, Ле сте ра окру жу ју ова кве сли ке ка да сто ји на ве ран ди где „осе про-
ле ћу кроз ле стви ча сту све тлост ко ја се про би ја из ме ђу да са ка ам ба ра у ни зу треп та ја, 
злат не и дрх та ве из ме ђу цр ног и цр ног, по пут сви та ца у зби је ној по мра чи ни из над“ 
(5). Овај мо тив по ста је ди рект ни ји ка да он по се ћу је сам ва шар, где ва тро ме ти екс пло-
ди ра ју као „огром на мрач на ме ду за“ (53–54), а де вој чи ца се по ја вљу је у од бле сци ма 
ве штач ког све тла „са уше ће ре ном ја бу ком у усти ма и ши ро ко отво ре ним очи ма“ (54). 
Ње на ком про ми то ва на не ви ност и прет по ста вље ни пре ступ по ста ју очи глед ни јер 
„ње на бле да ко са ми ри са ла је на са пун, де вој че из не ког дру гог вре ме на, ус хи ће но 
под сум пор ним сја јем и ча ђа вом све тло шћу не ког сред њо ве ков ног ва ша ра“ (54). Ове 
сли ке пра те Ле сте ров пад и од ра жа ва ју су мор но му че ње и дез о ри јен ти са ност ко ји га 
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оп хр ва ва ју. Ка да на крат ко до спе у за твор по што је оп ту жен за си ло ва ње, упо зна је 
јед ног црн ца и они у раз го во ру раз ма тра ју свр ху ети ке има ју ћи у ви ду оно што се 
чи ни као бес ко ри сност мо рал ног де ла ња. Цр нац при зна је да је „од се као [...] јед ној 
гов нар чи ни гла ву пе ро ре зом“ и твр ди да је „бе гу нац [...] од овог и ова квог све та“. Он 
да ље ја ди ку је над про клет ством са ме са ве сти и мо жда мо рал них за ко на ко ји се кри-
ста ли шу у ста њу буд но сти ре чи ма: „Био бих бе гу нац и од соп стве ног ума, са мо да имам 
ма ло бе лог“ (43). У сре ди шту њи хо вог раз го во ра на ла зи се бор бе но спре ман ин стинкт 
за ис прав но де ло ва ње ко ји сто ји у на тег ну тим од но си ма с им пул сом што их на го ни 
на бе сми сле не по ступ ке искон ске по жу де, пер верз но сти и без ум ног на си ља. Ко ли ко 
год не си гур но, Ле стер се др жи не ја сне иде је о мо рал ном по рет ку тра же ћи бар не ки 
узрок за сво је гре шке и твр де ћи: „Све не во ље у ко је сам ика да упао [...] иза зва ли су 
или ви ски или же не, или обо је“ (43). Али црн ца је одав но на пу стио сва ки осе ћај етич-
ке ду жно сти, те он не сми шља из го во ре и не ви ди ни ка кву свр ху у све ту де фи ни са ном 
„ха о сом“ ко ји Ле стер сла ба шно по ри че. Цр нац од го ва ра од луч но: „Све не во ље у ко је 
сам ика да упао иза зва ло је то што су ме ухва ти ли“ (43). Ова крат ка раз ме на ре чи осве-
тља ва су коб ко ји се по ја вљу је у Ле сте ро вим ма ло број ним ра ци о нал ним тре ну ци ма 
ка да тра жи прин цип по рет ка по ко јем би су дио о сво јим гу би ци ма и де фи ни сао гра-
ни це ко је оме ђу ју ње го ве нај о снов ни је на го не. Овај аспект Ле сте ро вог ка рак те ра 
по ја вљу је се у уну тра шњем „гла су“ ко ји ис пу шта „не ко ста ро од ба че но ја, ко је се и 
да ље вра ћа ло с вре ме на на вре ме, у име ра зу ма, ка ко би га не жно по ву кло са иви це 
ка та стро фал ног гне ва“ (129). Он жу ди за ве зом с љу ди ма, чак ин тим но шћу, али ка да је 
на крат ко про на ђе код црн ца, она го во ри из по но ра на си ља, пре сту па и са мог ха о са. 

Ка ко ро ман од ми че, „глас“ ко ји га при бли жа ва „ра зу му“ сла би до не чуј ног ша па та, 
а ужас Ле сте ро вог по на ша ња по ста је још ви ше уз не ми ру ју ћи на кон уби ста ва ка да се 
он обла чи у оде ћу сво јих жр та ва ко нач но се по ја вљу ју ћи као ва шар ска фи гу ра до ве-
де на до нај гро теск ни јег екс тре ма, „го тич ка лут ка у ха љи ни ко ја јој је ру жно ста ја ла, 
са на кар ми ни са ним усти ма, ко ја су пло ви ла кроз бе ли пеј заж, јар ка и одво је на“ (116). 
На сна жан мел ви лов ски на чин, уну тра шњост Ле сте ро вог гро зни ча вог ума сим бо лич ки 
се об ли ку је у ње го вом спо ља шњем соп ству. Ле же ћи у пе ћи ни, он про ми шља ми стери-
ју свог по ре кла, опет тра же ћи сми сао ме ста док по сма тра „хор де раз ба ца них хлад них 
зве зда кроз отвор“ и пи та се „од че га су оне са чи ње не, или од че га је са чи њен он“ (117). 
Не кро фил по ста је са мо све сна ка ри ка ту ра, он тра жи од ма зду на па да ју ћи из за се де 
чо ве ка ко ји је ку пио ње го ву фар му. По ја вљу је се но се ћи жен ску оде ћу и осу ше ни скалп 
ски нут с јед не од сво јих жр та ва и у раз ме ни ва тре гу би ру ку и бу ди се у бол нич ком кре-
ве ту. Про го њен ру љом, вра ћа се у сво ју пе ћи ну, а ње го ва из о па че ност се са да огле да 
у гот ском ма ни ру, сим бо лич но, у уду бље њи ма ње го вог „гро та“ (grot to, ла тин ска реч 
од ко је ети мо ло шки на ста је „гро те ска“). Ма кар ти га ту опи су је да „фр фља ју ћи“ ис пу шта 
„звук ко ји ни је баш био плач“, као „са о се ћај но мр мља ње чо по ра мај му на“ (130). Ова 
си ми јан ска сли ка из два ја се ско ро фо то граф ски, при че му се Ле стер раз от кри ва као 
ре ду ко ва ни и из о па че ни пор трет уни же ног чо ве чан ства, а при по вест се за вр ша ва 
дра ма тич ним спа ја њем је дин стве них до га ђа ја. Ка ко се мај му но ли ко „де те бож је“ по-
ја вљу је из зе мље, на ста је упе ча тљи ви тре ну так си ту а ци о не иро ни је док се он кре ће 
од ста ња бе сти јал не изо ло ва но сти до крат ке и про ла зне ко нек ци је с дру гим људ ским 
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би ћем. Док чу чи у ко ро ву по ред пу та, он ви ди се бе у ли цу де ча ка у про зо ру цр кве ног 
ау то бу са.

Ма кар ти отво ре но по ку ша ва да код чи та ла ца под стак не са о се ћа ње. Пре не го што 
Ле стер кре не да се спре ма да из вр ши од ма зду над вла сни ком фар ме ко ју је не ка да 
по се до ва ла ње го ва по ро ди ца, он се ди сам и по сма тра ле по ту при ро де ко ја га окру-
жу је и ви ди „ка ко, уда ље но шћу ума ње не, све ства ри у до ли ни на пре ду ју [...] ла га не 
зе ле не за сто ре ко је је др ве ће ши ри ло“ (140). До оча ја га до во ди хлад на рав но ду шност 
све та: „Чу че ћи ту, пу стио је да му гла ва пад не ме ђу ко ле на и по чео да пла че“ (140). Не што 
ви ше од изо ло ва но сти и оту ђе но сти од људ ске сфе ре про у зро ку је ње го ву ја ди ков ку. 
То је оно што се чи ни као не до ста так зна че ња, на го ве ште но при ро дом ко ју не мо же 
да про чи та, по рет ком и свр хом ко је не мо же да на ђе. У нео бич но ан ти кли ма тич ном 
раз ре ше њу за пле та, на кон бек ства од ру ље, он се вра ћа у бол ни цу и би ва сме штен у 
пси хи ја триј ску уста но ву где на кра ју уми ре. Ро ман се за вр ша ва ка те го рич но, а чи та-
о ци су при ну ђе ни да у се ћа њу за др же су ге стив ну сли ку тран сцен ден ци је ко ју Ле стер 
до жи вља ва с де ча ком на пу ту. Али овај бле сак све тло сти урав но те жен је сен ком ка да 
се Ле сте ро во те ло се ци ра на ме ди цин ском фа кул те ту и би ва рас ту ре но ме ђу оста лим 
ле ше ви ма, чи ме ње го ва из о па че на же ља за по ве зи ва њем про на ла зи за до во ље ње тек 
у гро теск ном за јед ни штву с мр тви ма. „Ста вљен је на ме тал ну пло чу и одран, рас по рен 
и ди се ци ран“, а ње го ви раз ли чи ти де ло ви су „из ву че ни и раз ву че ни“, док су се сту ден-
ти на ги ња ли „над њи ме, као древ ни ха ру спек си“ (163). Су мор на иро ни ја је да по ре дак 
ко ји Ле стер тра жи, он оте ло вљу је у смр ти. Упра во ов де Ма кар ти пред ста вља фа сци нан-
тан иза зов за чи та о це, ко ји мо ра ју да при ме не је дин стве ну ин тер пре та тив ну прак су 
у чи та њу Ма кар ти је ве упо тре бе оп скур ног и ар ха ич ног реч ни ка. Ро ман се за вр ша ва 
Ле сте ром, ко ји као го ми ла ма те ри јал них де ло ва, у ко ји ма из гле да не ма ду ха, ука зу је 
на стро ги фи ло зоф ски ма те ри ја ли зам, чак ан ти тран сцен ден тал ну и ан ти ре ли ги о зну 
пер спек ти ву. Као ле ка ри на прак си, сту ден ти по ку ша ва ју да схва те при ро ду фи зич ког 
си сте ма, ње го ве ме ха ни зме и про це се функ ци о ни са ња. Али ме та фо рич ки, они су и 
„ха ру спек си“, древ ни рим ски вра че ви и про ро ци етрур ског по ре кла, ко ји чи та ју ми-
стич не тај не у утро ба ма мр твих. Ко нач но, он је кон фи гу ра ци ја ме са, одран и си сте ма-
ти зо ван, а исто вре ме но је и све ти текст, ко ји, ка да се чи та на глас, ша па том пре но си 
не до ку чи ву ми сте ри ју.

(С ен гле ског пре ве ла Бо ја на Аћа мо вић)


