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МОНТАЖА

Ка рен Нај фе

ОВО НИ ЈЕ ЗЕ МЉА ЗА СТАР ЦЕ 
СУ СРЕТ СА ЗЛОМ ИЛИ С ДУ ХОМ ДУ БИ НЕ?1

Ка да је Јунг на пи сао књи гу Сим бо ли тран сфор ма ци је (1912) већ се био при кло нио 
по и ма њу по ком је у пси хи на дје лу при род ни про цес тран сфор ма ци је. Цр ве на књи га 
опи су је Јун гов лич ни про цес пре о бра же ња. У Цр ве ној књи зи он го во ри о дви је си ле 
ко је упра вља ју по ступ ци ма нас као људ ских би ћа а ко је на зи ва ду хом вре ме на и ду хом 
ду би не. О њи ма ка же:

На у чио сам да је по ред ду ха овог вре ме на на де лу још је дан дух, на и ме онај ко ји вла да 
у ду би све га са вре ме ног. Дух овог вре ме на за ин те ре со ван је за ко рист и вред ност [...] Али 
онај дру ги дух ме ипак при мо ра ва да го во рим, ми мо оправ да ња, ко ри сти и сми сла. Ис пу
њен људ ским по но сом и осле пљен дрч ним ду хом овог вре ме на, ду го сам по ку ша вао да 
др жим онај дру ги дух по да ље од се бе. Али ни сам имао у ви ду да дух ду би не од дав ни на и 
за сва вре ме на по се ду је ви шу власт од ду ха овог вре ме на ко ји се ме ња ка ко се ге не ра ци је 
сме њу ју. (2016, 99)2

Уну тра шње пу то ва ње на ко је су Јун га при мо ра ли ови ду хо ви би ло је ње му је дин-
стве но, али исте си ле вр ше ути цај на све нас. У овом из ла га њу ко ри стим Јун гов опис 
ду ха вре ме на и ду ха ду би не ка ко бих ис тра жи ла про цес при род не тран сфор ма ци је 
при ка зан у фил му Ово ни је зе мља за стар це (Coen и Coen, 2007).3

Ово ни је зе мља за стар це, ко ји се за сни ва на исто и ме ном ро ма ну Кор ма ка Ма кар-
ти ја, про ду ци ра ли су и ре жи ра ли Џо ел и Итан Ко ен. Бра ћа Ко ен има ју нео би чан дар 
за то да сво је фил мо ве про жму уну тра шњим сви је том, док се у исто ври је ме чи ни да 
се при ча ба ви са мо оним спо ља шњим. Њи хов рад се та ко ђе од ли ку је пре пли та њем 
ду бо ког и ап сурд ног, ко ји гле да о ца во ди у ду би ну, и то су из ван ред но из ве ли у овом 
фил му, што ми за о ку пља па жњу от кад сам га ви дје ла при је три го ди не.

Филм је мра чан и ве о ма те жак за гле да ње, с об зи ром на то да при ка зу је та ко на-
сил не су сре те са злом. Је дан од раз ло га због ко јих филм оста вља јак до јам на ме не 
је су мо ја ис ку ства из ра ног дје тињ ства, по сље ди ца су сре та са Хо ло ка у стом мог оца, 

1 Из вор ник: Ka ren Na i feh, “No Co un try for Old Men: En co un ter with Evil or the Spi rit of the Depths?”, 
Jung Jo ur nal: Cul tu re & Psyche, про ле ће 2013, св. 7, бр. 2, 24–34.
2 Овај и сви на ред ни ци та ти на ве де ни пре ма: Јунг, Карл Гу став. (2016). Цр ве на књи га. Li ber no vus 
(Алек сан дра Ко стић, прев.). Бе о град, Под го ри ца: Но ва књи га. (Прим. прев.)
3 Из вор ни на слов фил ма, No Co un try for Old Men, за пра во је стих из јед не пје сме В. Б. Јеј тса, о че му 
ће би ти го во ра на кра ју огле да. Филм је код нас по знат под на сло вом Не ма зе мље за стар це, али 
у овом пре во ду за др жа ли смо ори ги на лу бли жи на слов под ко јим је Ма кар ти јев ро ман (по ком је 
пи сан сце на рио) об ја вљен на срп ском у из да њу „Кон траст из да ва штва“ (2019, пре вео Вук Ше ће-
ро вић). (Прим. прев.) 
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вој ни ка у Дру гом свјет ском ра ту. Услед то га, би ла сам пре стра ше но, анк си о зно ди је те 
и мла да же на. Јед но од мо јих нај по тре сни јих ис ку ста ва, ко је је ујед но до при ни је ло и 
мом са зри је ва њу, био је су срет са ствар но шћу вла сти те смр ти и мрач них си ла у сви-
је ту, у до бу око мог три де се тог ро ђен да на. Би ла сам при ну ђе на, не по пу стљи во, да 
про ве дем ско ро три сед ми це са сво јим нај го рим стра хо ви ма – ни је би ло мје ста гдје 
бих се мо гла са кри ти од њих. Осје ћа ла сам се све де на на го лу кост. Чи ни ми се да овај 
филм при ка зу је осло ба ђа ње тих истих си ла. Упра во сам из соп стве ног ис ку ства на у-
чи ла да се, упр кос то ме ко ли ко је ужа сан, су срет с тим си ла ма мо же по ка за ти као 
ис ку ство про ла ска кроз па као и до пи ра ња до соп ства. Не што од то га на ла зи се и у 
овом фил му. 

Ово ни је зе мља за стар це је мрач на и кр ва ва при ча. У фил му мрач на си ла про ди ре 
у сва ки да шњи жи вот, раз врг нув ши ба ри је ре ко је по ди же мо ка ко не би смо мо ра ли да 
се при сје ти мо да она по сто ји ме ђу на ма. По ли ци ји да је мо за за да так да се из бо ри с 
њом, гу ра мо је на пе ри фе ри ју сво јих жи во та, слу ша мо о њој као о ап страк ци ји. Али у 
овом фил му с њом смо ве ћи ну вре ме на и она је нео до љи ва. Љу ди ко је су сре ће мо 
обич ни су љу ди, при ну ђе ни да се ухва те уко штац, ка ко ка же ше риф, с не чим што не 
ра зу ми ју, не чим што из гле да као да им „из ла же ду шу ри зи ку”. Та кве си ле не сум њи во 
про из и ла зе из ду ха ду би не ко ји Јунг опи су је у Цр ве ној књи зи, у ње го вом нај стра шни јем 
об ли ку, ка ко зах ти је ва но ву ви зи ју или уни ште ње. Дух вре ме на др жи ове љу де из За-
пад ног Тек са са у гво зде ном сти ску кон вен ци о нал но сти и па тер на ли зма. Шта би ва с 
њи ма ка да су срет ну ове си ле? По сто ји код њих (и нас) сна жан на гон да се све то од би је, 
од ју на ка се зах ти је ва да то ме ста не на крај и пре ступ ни ке ба ци у там ни цу; су ви ше је 
ужа сно. Ми слим да љу ди ма те шко па да да гле да ју овај филм јер он та ко успје шно по-
ста вља зло у са мо сре ди ште. Као што ка зу је Јунг у Ајо ну: 

Са свим је у гра ни ца ма мо гућ но сти да чо вјек пре по зна ре ла тив но зло сво је при ро де, 
али за ње га је ри јет ко и ра зор но ис ку ство да по гле да у ли це ап со лут ног зла. (1959/1978, 19). 

На овај на чин, филм до во ди и нас до по ни ра ња у ду би не:

Ваш ужас и ва ше оча ја ње би ће ве ли ки, али из та кве му ке ро ди ће се но ви жи вот. Ро ђе
ње је крв и бол. Ваш мрак, ко га ни сте на слу ћи ва ли јер је био мр тав, ожи ве ће и осе ти ће те 
на ви ра ње оно га што је пот пу но зло... (Јунг, 2016, 128) 

и

Ка ко је те шка суд би на! Кад ко рак не те ка сво јој ду ши, нај пре ће те оста ти без сми сла. 
По ми сли ће те да то не те у бе сми сао, у ве чи ти не ред. У пра ву сте! Ни шта вас не спа са ва 
од не ре да и бе сми сла, јер то је сте дру га по ло ви на све та... Отва ра те две ри ва ше ду ше 
да би сте пу сти ли там не бу ји це ха о са да по ку ља ју у ваш ред и ваш сми сао. (115)

Рад ња, ко ја се од и гра ва у Тек са су у бли зи ни гра ни це с Мек си ком, има за пред мет 
про па ли дил, и љу де уми је ша не у тај дил. Ан тон Ши гур је пла ће ни уби ца унајм љен од 
стра не ан гло а ме рич ких ку па ца да по вра ти но вац. Он је на тра гу чо вје ку ко ји је на ба сао 
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на но вац, ло кал ном за ва ри ва чу Ле ве ли ну Мо су. Ше риф Ед Том Бел мо ра про на ћи су-
ди о ни ке у ди лу и чо вје ка ко ји му је убио за мје ни ка. То ком ци је лог фил ма гле да мо 
ка ко Ши гур га ња Мо са да би по вра тио но вац, Мо са ко ји му не пре ста но уми че, крај ње 
од луч ног да но вац за др жи и гу ра сво јим пу тем, ше ри фа ко ји по ку ша ва да се до че па 
Мо са и за шти ти га, и да ухва ти Ши гу ра, и Ши гу ра ко ји чи ни јед но уби ство за дру гим 
у сво јој не ми ло срд ној по тје ри за Мо сом. Ше риф је уви јек за дла ку иза њих. 

Смје шта ње рад ње на гра ни цу с Мек си ком при зи ва нам у пси ху пи та ња у ве зи са 
гра ни цом – ко га и шта да пу сти мо уну тра или да ис кљу чи мо, што успи је ва да је пре ђе 
скро ви то и у та ми? Тр го ви на дро гом ево ци ра огром ну пат њу љу ди у ве ли ким гра до-
ви ма и на чин на ко ји то ути че на нај у да ље ни је кут ке на ше зе мље. А љу ди из За пад ног 
Тек са са ко је су сре ће мо но си о ци су кул ту ре сна жног кон зер ва ти ви зма са про прат ним 
па три јар хал ним ври јед но сти ма. Као обич ни љу ди, ду бо ко су не свје сни дру гих си ла 
на сна зи, у ша ка ма ду ха вре ме на. Та ква си ту а ци ја от кри ва јед ну стра ну сва ког од нас, 
што по ста је ја сно кроз на ше по ис то вје ћи ва ње с ли ко ви ма у дра ми ко ја се од и гра ва. 

Филм за по чи ње та мом и уда ље ном гр мља ви ном. Ше ри фо во при по ви је да ње и 
ка дро ви пр о стра них, ја ло вих пу стињ ских кра јо ли ка За пад ног Тек са са у цик зо ре, 
ства ра ју зло слу тан тон у пр вим сце на ма фил ма. Као што Ха у ке ма е страл но ука зу је у 
свом огле ду о фил му у збор ни ку ра до ва Јунг и филм II, ду ша пу сти ње опи пљи ва је у 
овим сце на ма (2011, 92–93). И ми смо, по пут Јун га, до ве де ни у пу сти њу са мих се бе. 

Глас ше ри фа Еда То ма има са њи во, кон тем пла тив но свој ство док при ча о не ка да-
шњим ше ри фи ма. Ка зу је нам да је син и унук ше ри фа и да се осје ћа као дио вр ле тра-
ди ци је ју на ка ко ји ста ју на пут злу. Али по том на ста вља: „Зло чин ко ји да нас ви ди мо 
те шко је чак и про ци је ни ти. Ни је да га се пла шим. Од у ви јек сам знао да мо раш би ти 
спре ман да умреш ка ко би мо гао уоп ште ра ди ти овај по сао...” Сли је де сце не ше ри фо вог 
за мје ни ка док при во ди Ши гу ра (ово је наш пр ви су срет с њим), док ше ри фов вој со вер 
на ста вља: 

Али то не зна чи да во лим да ста вљам све на коц ку кад се срет нем с не чим што не 
ра зу ми јем... Мо же се ре ћи да је мој по сао да се бо рим про тив то га, али ви ше не знам ни 
шта је то не што... Шта ви ше, не же лим да знам. Чо вјек би мо рао из ло жи ти ду шу ри зи ку... 
Мо рао би ре ћи, океј, по ста ћу дио тог сви је та. (Coen и Coen 2007, “Old Ti mers”, 2)

Упра во ов дје Ед Том нам го во ри о сво јој ди ле ми – ни је реч о по мањ ка њу хра бро сти 
да ра ди свој по сао, али не што у ве зи са са да шњим зло чи ном пре ва зи ла зи ње го во ра-
зу ми је ва ње, и има осје ћај да ће га на пор да му се су прот ста ви уси са ти у сви јет ко ји га 
збу њу је и ужа са ва, сви јет с ко јим не же ли има ти ни ка кве ве зе. Сме тен је, тра га у мра-
ку за ду бљим од го во ри ма. Упр кос то ме, оба вља свој по сао, по ку ша ва про на ћи Мо са 
и скло ни ти га на си гур но, и ући у траг Ши гу ру. При дру жив ши му се, чи ни се као да и ми 
из ла же мо ду шу ри зи ку.

Оно што про ду бљу је, а по том згу шња ва мрач ну ат мос фе ру и осје ћај стра ве, је сте 
је зи ва сце на на по чет ку фил ма у ко јој Ши гур да ви за мје ни ка ше ри фа ули си че ним рука-
ма на за твор ском по ду. Сце на по чи ње са за мје ни ком на те ле фо ну ко ји го во ри ше ри фу: 
„Све је под кон тро лом”, не свје стан да му се Ши гур при шу њао иза ле ђа. Док се за мје ник 
бо ри и ко пр ца у аго ни ји, Ши гу ро во ли це од ра жа ва сна жну од луч ност, па чак и за нос. 
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Али сце на са др жи и нео бич ну ба нал ност ко ја је на гла ше на при зо ром и зву ком сто ли це 
на точ ки ће ко ја се обр ће, и тра го ви ма за мје ни ко вих чи за ма на по ду (ко ји са чи ња ва ју 
је зи ву ман да лу), док се дво ји ца му шка ра ца бо ре. Ти по зна ти зву ко ви пред ста вља ју 
„филм ску му зи ку”. Ре кла бих да не до ста так му зи ке ко ја би нас под у пр ла и во ди ла кроз 
на ше емо ци је, уз прат њу то ли ко обич них и до бро нам по зна тих „пре ки да”, чи ни уби ство 
из у зет но ствар ним. Оно про ди ре у на ше жи во те. Не ма ни че га на што би смо се усред-
сре ди ли осим уз не ми ру ју ће бор бе жи во та у сти ску смр ти пред на шим очи ма. Ово је 
тре ну так ка да, за ме не, чо вјек Ши гур по ста је ар хе тип смр ти – Са бла сни ко сач.

У круп ном пла ну ла ва боа, ви ди мо и чу је мо ли си це ка ко па да ју у ње га, док во да из 
сла ви не ис пи ра кр ва ве ру ке. Ово је тре ну так кад уре ђе ни сви јет, ко ји пред ста вља 
за мје ник („све је под кон тро лом”), би ва над ја чан од стра не ду ха ду би не, ко ји ки да 
сво је лан це и на ла зи се на сло бо ди.

Ши гур је сло жен лик, јер он ни је јед но став но мо но лит ни Са бла сни ко сач. Он је 
та ко ђе и чо вјек ко ји се мо же по ври је ди ти – ба рем фи зич ки. Два пут у фил му за до би ја 
по вре де и на ла зи мо се с њим у хо тел ској со би док сам ви да сво је ра не. Наг и уса мљен, 
ис пи ра ра не, али, иа ко очи глед но осје ћа бол ко ји узро ку ју, ма ло то га упу ћу је на то да 
због њих па ти. Он из гле да пот пу но одво јен од свог тје ле сног ис ку ства. Ако је чо вјек, 
из гле да као да се од ре као од (или је за тро) то ли ко соп стве не људ ско сти да по ста је 
пот пу но оп сјед нут ар хе ти пом – злом, Ан ђе лом смр ти, Са бла сним ко са чем. Не ма у 
ње му ни јед ног људ ског осје ћа ња. (Ха ви јер Бар дем, глу мац ко ји игра Ши гу ра, из ја вио 
је у јед ном ин тер вјуу да га је глу мио као не што не људ ско.) Ар хе тип ска ра зи на на ко јој 
Ши гур бивствју је на зна че на је у фил му ње го вим из гле дом – одје вен је у цр но; ко са му 
је оши ша на на паж до ра ме на и асо ци ра на ка пу ља чу Ко са ча. Са со бом но си плин ску 
бо цу са цри је вом ко је за вр ша ва про дор ним уби тач ним уре ђа јем у об ли ку ши ља стог 
вит ка, ко ји ме под сје ћа на ко су с ду гом др шком Са бла сног ко са ча. Ње на упо тре ба у 
свр ху уби ја ња при зи ва гро те ску.

Ве ћи на љу ди ко ја сту па у кон такт са Ши гу ром не схва та да је он Ан ђео смр ти и 
по ку ша ва да се по ста ви пре ма ње му као људ ском би ћу или да апе лу је на ње го ву чо-
вјеч ност или ло ги ку. (Ви ше жр та ва ка же му: „Не мо раш ово да ра диш.”) Али Ши гур 
жи ви во де ћи се би зар ним ску пом пра ви ла ко је из ра жа ва у не ко ли ко на вра та у фил му. 
На при мјер, ка же Мо су: „Ти ме ни до не си но вац, а ја ћу је пу сти ти. У су прот ном она је 
од го вор на. Баш као и ти” (Coen и Coen 2007, “The Best Deal”). Он је од лу чио да Мо со ва 
су пру га ње му „од го ва ра” и ис тра ја ва у то ме чак и кад ње го ва по тје ра за Мо сом ра ди 
нов ца ви ше ни је по ен та. Као што је Кар сон Велс, ло вац на гла ве ко ји та ко ђе го ни Ши-
гу ра, ка зао Мо су: 

Не ка пи раш. Не мо жеш се на го ди ти с њим. Чак и ако му даш но вац, сва ка ко би те убио. 
Он је чу дан чо вјек. Мо гло би се чак ре ћи да има прин ци пе. Прин ци пе ко ји на ди ла зе но вац или 
дро гу или би ло шта слич но. Он ни је као ти. Ни је чак ни као ја. (Coen и Coen 2007, “Me di co”)

Ши гур на су мич но да је се би за „пра во” да оду зме осо би жи вот или јој до пу сти да 
жи ви у за ви сно сти од ба че ног нов чи ћа. Он узи ма ова пра ви ла са свим озбиљ но, па 
ипак она су „ап сурд на” по нор мал ним дру штве ним стан дар ди ма. Али, као што за па жа 
Јунг у Цр ве ној књи зи:



92

[М]орао сам да, као лек ко ји је из ле чио бе смрт ност у ме ни, про гу там са зна ње ко ли ко 
је он за пра во ма ли. Тај лек ми је са го рео утро бу, јер ни је био ни ма ло сла ван, ни ма ло ју нач
ки, био је чак сме шан и од бо јан. Али др жа ла су ме кле шта ду ха ду би не, и мо рао сам да 
по пи јем тај нај гор чи од свих на пи та ка. (2016, 100)

Ши гур се, по пут ду ха ду би не, слу жи ап сур дом, бра том ви шег сми сла. Су сре ће вла-
сни ка ма лог драг сто ра на ау то-пу ту, ко ји се по ка зу је као ве ли ко њу шка ло, рас пи ту ју-
ћи се ко је Ши гур и ода кле до ла зи. Вла сник на слу ћу је да је на ба сао на не што ве о ма 
мрач но и за стра шу ју ће и по ку ша ва да по бјег не („Мо рам са да за тво ри ти рад њу”), али 
Ши гур то не до зво ља ва. У овом су сре ту Ши гур по ста вља тог чо вје ка ли цем у ли це с 
ње го вом не знат но шћу, кли је шта ду ха ду би не га сте жу. Ши гур га гле да та ко при је те ћи 
да нам по ста је ја сно да је од лу чио да га уби је из раз дра же но сти. Ме ђу тим, Ши гур се 
на кон то га по ви но вао ар хе ти пу уде са, или суд би не – ду бо ко је уз дах нуо и ре као вла-
сни ку док је ба цао нов чић:

Ши гур: Ко ли ко сте нај ви ше из гу би ли у ба ца њу нов чи ћа?
Вла сник: Из ви ни те, го спо ди не?
Ши гур: Нај ви ше – што – сте – из гу би ли. 
Вла сник: Не бих знао. Ствар но не знам.
Ши гур: Пи смо или гла ва?
Вла сник: Пи смо или гла ва?
Ши гур: Да.
Вла сник: У шта игра мо?
Ши гур: Са мо ти ре ци.
Вла сник: Па мо ра мо да зна мо у шта игра мо.
Ши гур: Мо раш да ка жеш. Не мо гу ја да ка жем уме сто те бе. Не би би ло по ште но.
Вла сник: Али ја ни сам уло жио ни шта.
Ши гур: Да, је си. Ула гао си чи та вог жи во та. Са мо ни си био све стан то га. Знаш ли ко ји је 

да тум на овом нов чи ћу?
Вла сник: Не.
Ши гур: Хи ља ду де вет сто пе де сет и осма. Пу то вао је два де сет две го ди не да стиг не ов де.
Или је пи смо или гла ва, на те би је да ка жеш. Ка жи.
Вла сник: Па ви ди те, мо рам да знам у шта играм.
Ши гур: У све.
Вла сник: (Збу њен) Ка ко то?
Ши гур: Играш у све. Ка жи.
Вла сник: (И да ље збу њен) У ре ду. Гла ва он да.
(Ши гур по вла чи ру ку и окре ће ша ку да по гле да у нов чић – гла ва је.)
Ши гур: До бар из бор. (Да је га вла сни ку.) ...Не ста вљај га у џеп.
Вла сник: Мо лим?
Ши гур: Не ста вљај га у џеп, то је твој срет ни нов чић.
Вла сник: Где хо ће те да га ста вим?
Ши гур: Би ло где осим у џеп. Или ће се из ме ша ти с оста ли ма и по ста ти са мо нов чић, (дуга 

па у за) што и је сте.4 (Coen и Coen, 2007, “Call It, Fri en do”)

4 Ци ти ран дје ли мич но при ла го ђе ни ди ја лог из срп ских ти тло ва за на ве де ни филм. (Прим. прев.)
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Док сам гле да ла ову сце ну осје ти ла сам, уз ја ку стреп њу а по том олак ша ње, да је 
исти на оно што је Ши гур ре као – др жао је суд би ну тог чо вје ка у ру ка ма, и сре ћа му се 
том при ли ком на сми је ши ла. Чи ни ло ми се да сам у ли ми нал ном про сто ру и гле дам 
ка ко се смрт при бли жа ва а по том уда ља ва, во ђе на пу ким слу ча јем.

Што се зби ва с Ле ве ли ном Мо сом ка да на и ђе на ове си ле? Мос, ло кал ни рад ник и 
ве те ран ра та у Ви јет на му, ло вио је у пу сти њи кад је на и шао на два на ест ма са кри ра них 
ти је ла, из ре ше та не ка ми о не и огром ну за ли ху дро ге. Пра те ћи траг кр ви, си ла зи у до-
ли ну гдје је до шло до пуц ња ве, во ђен – што под сје ћа на Фа у ста – цр ним псом. У по-
тра зи за по сљед њим пре жи вје лим, Мос је на шао још је дан леш и ак тов ку пу ну нов ца. 
Осво јио је „глав ни зго ди так”.

Но вац је по нио ку ћи, али сво јој же ни, Кар ли Џин, ни је ни шта от крио. До ла зи до 
нео ба ве зног, ду хо ви тог раз го во ра из ме ђу њих, али ја сно је да он ко ман ду је и не укљу-
чу је је у сво ја раз ма тра ња или про цес до но ше ња од лу ка. У то ме се ви ди па три јар хал-
ни дух вре ме на За пад ног Тек са са на дје лу, а за не ма рив ши ње но ми шље ње и ње ну 
бри гу, Ле ве лин ис кљу чу је мо гућ ност ду бљег ра зу ми је ва ња по ло жа ја у ком се сам 
на ла зи. 

Но ћу не успи је ва да за спи; уста је. Ње го ва по спа на су пру га на шла га је ка ко пу ни 
кр чаг во дом и спре ма се да иза ђе у мрак, на траг на мје сто пуц ња ве.

Кар ла Џин: Шта ра диш, дра ги?
Мос: Увр тео сам се би у гла ву да ура дим не што до зла бо га глу по али све јед но идем. (Упу

тио се ка вра ти ма) Ако се не вра тим, ре ци мај ци да је во лим.
Кар ла Џин: (на кон по спа не стан ке) Тво ја мај ка је мр тва, Левелинe.
Мос: (сме тен) Он да ћу јој сам ре ћи. (Coen и Coen 2007, “The Get ting Pla ce”)

Не што што се од ви ја у Мо со вој гла ви као по сље ди ца про на ла ска то ли ког нов ца 
при ву кло га је у ли ми нал ни про стор из ме ђу жи во та и смр ти.

По ку ша ји Ле ве ли на Мо са да из мак не сво јим го ни чи ма и за др жи но вац за се бе 
под сје ћа ју ме на Стајн бе ко ву при по вјет ку „Би сер”. У оба слу ча ја ра ди се о обич ним 
љу ди ма с дна еко ном ске ље стви це ко ји су се на шли с ве ли ким бо гат ством у ру ка ма и 
ко ји уми шља ју да ће им са да до па сти све до бре ства ри сви је та. Али у оба слу ча ја њи-
хо ви жи во ти пре тва ра ју се у ноћ ну мо ру јер го не их на сил ни, по хлеп ни љу ди, и обо-
ји ца су при си ље ни на плес смр ти и уни ште ња док се бо ре да са чу ва ју бо гат ство ко је 
се та ко чу де сно по ја ви ло у њи хо вим жи во ти ма. У овом фил му Мос је уби је ђен да је 
до вољ но мо ћан, пре пре ден, ис тра јан и хра бар да пре ваг не про тив си ла ко је га про-
га ња ју. Обе ћа ње ко је, ка ко му се чи ни, сав тај но вац до но си у ње гов жи вот узур пи ра 
му ра зум, и оно што му се чи ни као ве ли ко до бро до но си ве ли ко зло.

Под крин ком ве ли ког до бра (бо гат ства), ар хе тип ска сјен ка ула зи у Мо сов сви јет. 
Ки не ма то граф ски је то на гла ше но ка да је Ши гур зло коб но по ку цао на вра та, а по том 
раз нио бра ву спрем ни ком ком при мо ва ног ва зду ха и ушао у Мо сов дом у при ко ли ци. 
Сли ка пр во при ка зу је свје тло, а по том там ну фи гу ру ко ја за кла ња свје тлост, док Ши гур 
сто ји на ула зу и тра жи сво ју жр тву. Ње гов лик но си мно го ви ше од лич не сјен ке. Па 
ипак Мо со ва лич на сјен ка утр ла је пут за ње гов ула зак. 
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У ис трај ној од луч но сти да за др жи но вац и утек не Ши гу ру, Мос не ко ли ко пу та за 
дла ку из ми че смр ти док га го не и Мек си кан ци уми је ша ни у дил и Ши гур. Он је и сам 
озбиљ но ра њен, и по ступ ци за хва љу ју ћи ко ји ма из бје га ва опа сност узро ку ју уза стоп-
не смр ти не ви них по сма тра ча. Мос се гу би у свом ју нач ком ста ву. Ка да је ше риф Бел 
упо зо рио Мо со ву су пру гу да љу ди ко ји га го не не ће од у ста ти док га не уби ју, она од-
го ва ра: „Не ће ни он. Ни ка да ни је. Мо же да се но си с њи ма” (Coen и Coen 2007, “Ul ti ma te 
Ba dass”). И она је из гу бље на у Мо со вом ју нач ком ста ву. Пре ко те ле фо на Мос ка же 
Ши гу ру: „Да, до ни је ћу ти не што, и те ка ко. Од лу чио сам да ћеш по ста ти мој спе ци јал-
ни про јект. Уоп ште не ћеш мо ра ти да ме тра жиш” (“The Best Deal”). Мос не успи је ва 
схва ти ти гдје се на ла зи и са чим се су че ља ва. 

У Цр ве ној књи зи Јунг је упо зо рио:

Сту пај те оба зри во као да сте ку ка ви це, да би сте пред у хи три ли уби це ду ше. Ду би на 
би да вас скроз про гу та и угу ши у бла ту. Ко пу ту је у па као, па као и по ста је; за то не за бо
ра ви те ода кле до ла зи те. Ду би на је ја ча од нас, бу ди те, да кле, па мет ни и не ју на чи те се 
јер ни шта ни је опа сни је не го пред са мим со бом из и гра ва ти ју на ка. Ду би на ће хте ти да 
вас за др жи; пре ви ше их је ко је ни је вра ти ла, за то љу ди бе же од ду би не и на па да ју је. А 
шта ако се због на па да ду би на сад пре о бра зи ла у смрт? (2016, 140)

И та ко је ду би на за др жа ла Ле ве ли на Мо са.
Ше риф Ед Том Бел се бе сма тра до брим чо вје ком, хра брим, че сти тим чо вје ком по-

пут свог оца и дје да, ко ји су та ко ђе би ли ше ри фи. По све тио се Исти ни и Прав ди, прем-
да по ка зу је не свје сне ра сне пред ра су де („на вод но ко јо ти не је ду [мртве] Мек си кан це”). 
То ком ње го ве по тје ре за Мо сом и Ши гу ром, на ста вља се све ври је ме те ма о то ме ка ко 
мо дер ни зло чин пре ва зи ла зи ње го во ра зу ми је ва ње. Збу њен је, сме тен, пре не ра жен 
и згро жен. Стро го је уко рио во за ча ка ми о на ко ји пре во зи ле ше ве на кон пуц ња ве јер 
је за бри нут да ће ти је ла па сти на друм. Хтио би да „чвр сто при ве же ства ри” ка ко не 
би из ма кле кон тро ли, али се чи ни да га му чи осје ћај да за то ни је спо со бан. Мо дер ни 
кри ми нал ци су ван ње го вог мен тал ног до ме та. Шта ви ше, да на шња мла дост је из ван 
ње го вог до ме та. С ко ле гом ше ри фом ја да се на да на шњу мла дост:

Ро ско: Увек тај про кле ти но вац, Едe Томe. Но вац и дро га. То је по ста ло ва жни је од све га. 
Шта то зна чи? Где то свет иде? 

Бел: Знам.
Ро ско: Да си ми ре као пре два де сет го ди на да ћу гле да ти де цу на ули ца ма Тек са са са зе ле

ном ко сом и про бу ше них но се ва, ја ти јед но став но не бих по ве ро вао.
Бел: Зна ци и чу де са. По мом ми шље њу, кад ви ше не чу јеш „го спо ди не” и „го спо ђо” то је знак 

да је све оти шло до ђа во ла. 
Ро ско: То је пли ма. Су мор на пли ма. Ни је са мо јед на ствар.
Бел: Ни је са мо јед на ствар. (Coen и Coen 2007, “What’s Co min’”)

У овом раз го во ру, два ше ри фа прак тич но ли ша ва ју дје цу о ко јој го во ре њи хо ве 
људ ско сти јер су дру га чи ја. Не по сто ји во ља да се по ку ша ра зу мје ти због че га то она 
фар ба ју ко су у зе ле но, за што им тре ба дро га, за што не ка жу „го спо ди не” и „го спо ђо”, 
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јер то је про тив но оно ме што ше ри фи сма тра ју оп ште при хва ће ним оби ча ји ма. Мо жда 
би их по зна ва ње раз ло га учи ни ло свје сним не че га че га не ка ко не же ле би ти свје сни. 
И сто га ли ша ва ју дје цу људ ско сти ко ја им је за јед нич ка на го то во исто вје тан на чин на 
ко ји су „до бри љу ди” из ге не ра ци је ше ри фо вог дје да ли ши ли Ин ди јан це људ ско сти 
(ка сни је до зна је мо да су Ин ди јан ци уби ли ше ри фо вог стри ца, та ко ђе ше ри фа). Ту је 
да ље Ши гур са сво јим крај њим чи ном де ху ма ни за ци је: људ скост оних ко је уби ја за 
ње га је не ва жна.

По ред то га, не што у ве зи с тим ка ко се у фил му ко ри сти про блем дро ге (огро ман 
про блем за да на шњу за јед ни цу) као по за ди на при зи ва ми у сје ћа ње Јун го ве спи се у 
Пси хо ло ги ји и ре ли ги ји, гдје ка же да кроз бол но пре у зи ма ње те ре та сјен ке од стра не 
јед не ин ди ви дуе мо же за по че ти про цес оздра вље ња и мо рал не ин те гра ци је за јед ни це:

Та кав чо вјек зна да се шта год да је по гре шно у сви је ту на ла зи у ње му, и да, ако са мо 
на у чи да се из бо ри са соп стве ном сјен ком [...] да је успио на се бе пре у зе ти ба рем ин фи ни
те зи мал ни дио го ле мих, нер је ше них дру штве них про бле ма са да шњи це. (1958/1969, 140)

На чин на ко ји су Ко е но ви ин сце ни ра ли филм суп тил но по бу ђу је осје ћај да је Ши гур 
је дан аспект ше ри фа: у мо бил ној ку ћи Ле ве ли на Мо са ше риф сје да на исто мје сто гдје 
је Ши гур сје дио до при је не ко ли ко тре ну та ка, пи је исто мли је ко, по сма тра соп стве ни 
од раз у те ле ви зо ру као и Ши гур. Ка сни је, ше риф тра жи Ши гу ра у мо тел ској со би гдје 
је Мос уби јен. На вра ти ма је Ши гу ро ва „ви зит кар та” – ру па гдје је ста ја ла оду ва на бра-
ва. Ше риф ду го сто ји пред вра ти ма, док на из глед по ку ша ва да се при пре ми за су че-
ља ва ње. Не из вје сност је моћ на јер то би мо гао би ти час ка да се ју нак нај зад на ла зи 
ли це у ли це са зли ков цем. На ме ће нам се ути сак да се Ши гур кри је иза вра та. Али кад 
је ше риф нај зад гур нуо вра та и ушао, на су прот ном зи ду је ње го ва дво стру ка сјен ка. 
Ше риф ни је на шао ни ко га, и ка да га ви ди мо са мог у со би то иза зи ва нео би чан осје ћај. 
Дво стру ка сјен ка ука зу је на то да Ши гур пред ста вља не са мо не што „та мо ва ни” већ 
и не што „ов дје уну тра”. Кад је отво рио та вра та и сту пио пре ко кр вљу умр ља ног пра-
га, ше риф Бел је свје сно про дро у сви јет ког се ужа са ва, иа ко му из ла же ду шу ри зи ку. 
Са да је во љан да се су о чи са соп стве ном сјен ком.

Ше риф Бел је уви јек био до бар мо мак и по ста вљао је зло стрикт но „та мо ва ни”. Он 
је сви ми „до бри љу ди”, а ду би на зла пред ста вље ног у фил му мо жда од ра жа ва су му 
све у куп ног ма те ри ја ла сјен ке ко ју ми као дру штво по ста вља мо дру гдје, умје сто да је 
сва ко од нас пре у зме на се бе. Ме ђу тим, ше риф Бел по ста је по сте пе но све ви ше свје-
стан да му на чин на ко ји се уви јек оп хо дио у сви је ту (под стак нут ду хом свог вре ме на) 
ви ше не од го ва ра. Ши гур функ ци о ни ше као дух ду би не ше ри фа Бе ла, ко ји га је при-
ну дио да ис пи је гор ки на пи так не у спје ха. Не успи је ва спа си ти Мо са и не успи је ва 
ухва ти ти Ши гу ра. Осје ћа се „над и гра ним”, ка ко ће ка сни је ре ћи.

Он тра жи на чин да се из бо ри с тим. Пи тао је Ели са, бив шег дје до вог за мје ни ка, да 
ли би го нио чо вје ка ко ји га је оса ка тио, а Елис ка же: „Не би има ло сми сла. Све ври је ме 
ко је стра ћиш по ку ша ва ју ћи да по вра тиш од у зе то са мо је још вре ме на ко је од ле ти 
кроз про зор. На кон из вје сног вре ме на, гле даш са мо ка ко да ста виш за вој на то” (Coen 
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и Coen 2007, “Over matched”). Ше риф је од лу чио да се по ву че. То се на до ве зу је на те му 
о ста ро сти, ко ја са со бом до но си дру га чи ји став. Он ка же Ели су: „[...] Уви јек сам ми слио 
да ка да оста рим, да ће се Бог не ка ко по ја ви ти у мом жи во ту. (Па у за) А ни је. (Па у за) Не 
кри вим га. Да сам ја он, и ја бих имао исто та кво ми шље ње о се би” (Coen и Coen 2007, 
“ Over matched”).

Ше риф Бел пе си ми сти чан је у по гле ду то га да ће са да на ћи Бо га, али па ра док сал но, 
чи ном од у ста ја ња од вањ ске бор бе, он нај зад пра ви мје ста за Бо га. Ци тат из Цр ве не 
књи ге до ча ра ва, по ме ни, ду хов но рас по ло же ње до ког је Ед Том Бел са зрео:

Ко сту пи у сво је, мо ра да опи па ва шта му је на до хват ру ке, да осе ти свој пут од ка
ме на до ка ме на. Истом љу ба вљу мо ра да об у хва ти и вред но и без вред но. Про су ђи ва ње 
мо ра да от пад не с те бе, чак и укус, али пре све га по нос, чак и ако се за сни ва на за слу зи. 
Про ђи кроз ка пи ју убог, ја дан, скру шен, у не зна њу. Окре ни свој бес про тив се бе, јер са мо 
ти сам спре ча ваш се бе да ви диш и да жи виш. (Јунг, 2016, 148)

Филм за вр ша ва с Едом То мом ко ји пре при ча ва же ни два сна ко ја је имао:

У оба је био мој отац. Чуд но је. Са да сам два де сет го ди на ста ри ји но што је он икад 
био. Та ко да је у од ре ђе ном сми слу он мла ђи. Ка ко би ло, пр вог се не сје ћам до бро, али ра
ди ло се о то ме да смо се сре ли не гдје у гра ду да ми дâ не што нов ца. (Па у за) Ми слим да 
сам га из гу био. 

У дру гом, би ло је као да смо се обо је вра ти ли у ста ра вре ме на и ја ха ли смо кроз пла
ни не но ћу. Про ла зи ли смо кроз пла нин ски пре вој. Би ло је хлад но и на тлу је би ло сни је га. 
Про ја хао је по ред ме не и на ста вио на при јед. Ни је ре као ни ри је чи док је про ла зио. Јед но
став но је про шао по ред ме не, за мо тан у ће бе, по гну те гла ве, и ка да је про ја хао по ред 
ме не, ви дио сам да но си ва тру у ро гу као што је не кад био оби чај и мо гао сам ви дје ти рог 
од ва тре у ње му. Ма њеви ше бо је мје се ца. И у сну сам знао да је ја хао на при јед и да на мје
ра ва да на ло жи ва тру та мо не гдје у том мра ку и сту де ни, и знао сам, кад год стиг нем 
та мо да ће он би ти ту. А он да сам се про бу дио. (Coen и Coen 2007, “Over matched”)

Док гле да мо и слу ша мо Еда То ма ка ко пре при ча ва свој дру ги сан, ви ди мо да су и 
он и ње го ва су пру га под ње го вим сна жним ути ском, као и ми. Док при ча, ње го во ли-
це и глас од ра жа ва ју ја ке емо ци је. Дрх ти док го во ри: „[...] у том мра ку и сту де ни.” Филм 
за вр ша ва по гле дом пот пу не емо тив не за о ку пље но сти тим сном. Мо гу ће је да ње гов 
по сљед њи ис каз го во ри да се „бу ди” за свој уну тар њи сви јет.

Не што у ве зи с ње го вим од у ста ја њем од по тје ре за злом из ван се бе, и окре та ња 
уну тра шњем сви је ту, сво јим сно ви ма, чи ни се као по зи тив на ствар за ше ри фа и ње гов 
раз вој. Сад по сто ји је дан про стор за ње га да се су о чи са соп стве ном сјен ком. На пра-
вио је пр ви ко рак кад је при знао свој не у спјех и да раз о ча ра ва Бо га. Он је за и ста за-
ко ра чио у сви јет од ког је стре пио, са „свим тим мра ком и сту де ни”, и из ло жио је 
сво ју ду шу опа сно сти. Али ње гов сан упу ћу је на то да пред њим по сто ји свје тлост – 
свје тлост мје се ца што са др жи ва тру, и, мо жда, ис ку пље ње. 

На слов фил ма пре у зет је из пр вог сти ха Јеј тсо ве пје сме „Је дре ње у Ви зант”, ко ја је 
о окре та њу уну тра шњо сти у ста ром до бу: „Ни је то зе мља за ста ре.” Дру га стро фа гла си:
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Стар чо век ли чи на бру ку и му ку,
Ил’ ка пут на шта пу, сем ако се не ви не

Ду ша, и за пе ва, уз пље ска ње ру ку
Пе сму ја чу од рој ти смрт не јој ха љи не,

А шко ла пе ва ња на ста вља обу ку
У ду ху за вет не сво је ве ли чи не;

Због то га пре пло вих мо ра, да бих са да
Сти гао до Ви зан та, све то га гра да.5 

Ше риф Бел, по пут Јеј тса, и мно гих од нас, има ду шу ко ја же ли да за пје ва, ко ја же ли 
да до стиг не „све ти град” соп ства. Дух ду би не до вео је ше ри фа бли же ње го вом уну-
тра шњем сви је ту. Он је об у зет њим. Да се при сје ти мо ше ри фо вих раз ми шља ња с 
по чет ка фил ма: 

Али то не зна чи да во лим да ста вљам све на коц ку кад се срет нем с не чим што не 
ра зу ми јем... Мо же се ре ћи да је мој по сао да се бо рим про тив то га, али ви ше не знам ни 
што је то не што... Шта ви ше, не же лим да знам. Чо вјек би мо рао из ло жи ти ду шу ри зи ку... 
Мо рао би ре ћи, океј, по ста ћу дио тог сви је та. (Coen и Coen, 2007, “Old Ti mers”, 2)

При је кра ја фил ма он ће ипак „ста ви ти све на коц ку” док ула зи у мо тел ску со бу, 
пред ви ђа ју ћи да је Ши гур та мо с дру ге стра не. Он то ра ди а да не ра зу ми је оно с чим 
има по сла. Пла шио се да ће у по ку ша ју да схва ти оно про тив че га се бо ри из ло жи ти 
ду шу ри зи ку, би ти при ну ђен да ка же: „Океј, по ста ћу дио овог сви је та.” Ње го во су че-
ља ва ње за и ста зах ти је ва да он на не ки на чин по ста не – или пре у зме од го вор ност за 
чи ње ни цу што је сте – дио тог сви је та ко ји не ра зу ми је. Пу бли ци је на го вје ште но да је 
са бла сно (un canny) зло не ка ко по ве за но са ше ри фом Едом То мом. Гле да лац ви ди да 
је ше риф не при мјет но, по пут Ле ве ли на Мо са, за ко ра чио ка мје сту из ме ђу два сви је та: 
вањ ског сви је та ко ји по зна је и сви је та у сво јим ду би на ма, ко ји не по зна је. Ше риф мора 
про дри је ти у ли ми нал ност, упр кос стра ху од озбиљ не опа сно сти, ако же ли да до ку чи 
ка кво је то зло „та мо ва ни”. Учи нив ши то, пред крај фил ма из гле да да се он под вр га ва 
пре о бра жа ва ју ћем про це су по вра ћа ња ду ше.

Јед на од ства ри ко је нај ви ше ци је ним у овом фил му је сте то што нас, по пут кли је-
шта ду ха ду би не, др жи и тје ра да ис пи је мо овај гор ки гу тљај ка ко би смо мо гли оздра-
ви ти. До ве де ни смо ли це у ли це са си ла ма у овом сви је ту, у на ма, ко је ће се ма ни фе сто-
ва ти као спо ља шње зло ако не пре по зна мо и не при сво ји мо та му, зло у на ма са ми ма. 
У про тив ном оста је мо под ло жни коб ном бр ка њу се бе и дру гог, уну тра шњо сти и спо-
ља шњо сти, као и Ле ве лин Мос.

Су здр жа ти се од су да о „дру го ме”, би ти ра до знао умје сто пун мр жње, оста ти и су-
сре сти искре но умје сто да ства ри од гур не мо или осу ђу је мо, чак и кад је ве о ма те шко, 
ру жно, за стра шу ју ће, опа сно или јед но став но не у ку сно – то са чи ња ва на ше ис ку пље-
ње. У Цр ве ној књи зи Јунг на по ми ње: „Сви сте ви укљу че ни у уби ство” (2016, 127). Ми 

5 На ве де но пре ма: Јејтс, Ви ли јам Ба тлер. (2011). Иза бра не пе сме. (Ми ло ван Да ној лић, прев.). Но ви 
Сад: Ор фе ус, 76–77. (Прим. прев.)
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гле да о ци мо ра мо раз мо три ти ко ји је наш удио у уби стви ма ко ји нас та ко ужа са ва ју (и 
фа сци ни ра ју) у овом фил му.
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