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1. Inledning

[...] war is the truest form of divination. It is the testing of one's will and the will of another within that 
larger will which because it binds them is therefore forced to select. War is the ultimate game because war  
is at last a forcing of the unity of existence. War is god.1 

Cormac McCarthys roman Blood Meridian, or, the Evening Redness in the West (1985) 

transporterar läsaren till en ogästvänlig vidd, ett öppet landskap vars karga mark befolkas av 

skalpjägare och indianer. Verkets slingrande meningar bildar en lovsång tillägnad våld och blodbad 

– det är ett epos som saknar en konkret hjältefigur och skildrar besinningslös brutalitet med 

intensitet. Romanens titel alluderar till den 98:e meridianen, en geografisk positionering som 

identifierats som den Vilda Västern – gränslandet mellan Mexiko och Texas.2 Samtidigt innehåller 

den en apokalyptisk vision: en blodröd solnedgång färgar det landskap som brukar benämnas ”the 

frontier”.3

     McCarthy beskriver via tät prosa en expedition av skalpjägare i 1850-talets amerikanska 

västernlandskap. Det är en nomadisk resa utan en konventionell protagonist och är fylld till brädden 

med hänsynslöst våld. Litteraturvetaren Harold Bloom berättar i sitt förord: ”[...] my first two 

attempts to read through Blood Meridian failed, because I flinched from the overwhelming carnage 

that McCarthy portrays.”4 Romanen behandlar brutalitet och extrema akter av våld. Kontexten är 

gränsområdet mellan Texas och Mexiko: en historisk-mytisk miljö präglad av rasdominans och 

imperialism. Historia – reella platser och karaktärer – vävs samman med den Vilda Västerns 

mytiska landskap och bildar ett litterärt amalgam där separation av de två innebär ett dilemma då  

dokumentation är inbakad i myten. I denna bit av alternativ historia visar sig en specifik typ av våld,  

av ett slag som ej innefattar subjekt och riktas mot köttsliga värdar utan patos vid oräkneliga 

tillfällen.

     Upphovsmakaren till Blood Meridian – Cormac McCarthy – är en amerikansk författare bosatt i 

New Mexico och har under sina år mottagit utmärkelser som exempelvis National Book Award 

samt det prestigefyllda Pulitzerpriset.5 Han har skrivit cirka tio romaner, varav de mer 

uppmärksammade är All the Pretty Horses (1992), No Country for Old Men (2005) och The Road 

(2006). I sina alster åskådliggör McCarthy en fäbless för nomadiska gestalter, våld och 

Nordamerikas södra partier – ett intresse som först visade sig i romanen Child of God (1973), där 

1 Cormac McCarthy, Blood Meridian, 2001, s. 261 (Fortsättningsvis refereras verket enbart med sidhänvisning i 
brödtexten).

2 Sara L. Spurgeon, Exploding the Western: Myths of Empire on the Postmodern Frontier, 2005, s. 3 ff.
3 Spurgeon, s. 6.
4 Harold Bloom, Blood Meridian (förord), 2001, s. vii-viii.
5 Uppgift hämtad från bokomslag. 
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berättelsens antihjälte vandrar mellan bergen i Tennessee och mördar individer utan tanke. 6 I Blood 

Meridian vidareutvecklar han en snarlik tematik som innefattar de tre element som nämns ovan. Det 

är författarens första renodlade västernskildring och kan ses som en produkt av den period vi kan 

benämna som post-Vietnam – en epok som innebar eskalation av våld inom amerikansk film och 

litteratur.7 Under Vietnamkriget fylldes dagstidningar och nyhetsrapportering av det blodbad som 

tog plats på världskartans östra hörn. Ett veritabelt flöde av brutalitet – som publiken aldrig tidigare  

skådat – forsade ur massmedia.8 I och med den målande rapporteringen av förtrycket i Hanoi och 

Saigon stärktes allmänhetens tolerans för realistiskt våld och vidgade således ”anständighetens” 

gränser inom kulturellt uttryck, något som vi kan se i västernskildringar av exempelvis Sergio 

Leone, Sam Peckinpah eller Cormac McCarthy.9 Litteraturrecensenter har för vana att jämföra 

Blood Meridian med verk av regissören Peckinpah, där det atavistiska våldet är en stark 

beröringspunkt. Filmen The Wild Bunch (1969) av Peckinpah har kallats för ”an orgy of bloodshed 

directly suggestive of the carnage in Vietnam”.10 Barcley Owens noterar följande i sin text ”Blood 

Meridian's Violence”: ”McCarthy draws on contemporary images of violence from the news media 

and popular films”.11 Detta fenomen placerar romanen i en tydlig social kontext, USA:s brutala 

erövring placeras inom det mytologiserade landskap som benämns den Vilda Västern.

      Bloom kallar Blood Meridian för ”an American and a universal tragedy of blood”.12 Romanen 

inleds med minnet av födseln av dess namnlösa antihjälte, läsaren känner honom endast som ”the 

kid”.13 Fadern är spöklikt frånvarande och modern dog vid förlossningen och ruvade således på den 

varelse som blev hennes frånfälle. Året är 1847, han är fjorton år gammal och ”in him broods 

already a taste for mindless violence” (s. 3). Vid denna ålder rymmer han hemifrån och efter flera 

pärser hamnar han i kontakt med Glantongänget (min övers.): ett sällskap paramilitära skalpjägare 

som arbetar för amerikanska såväl som mexikanska myndigheter. Deras verksamhet är rasorienterad 

utrotning – primärmålet är Comanche- och Apacheindianer – och skördar de blodiga troféer deras 

offer erbjuder efter varje strid.  Gänget utgörs av före detta soldater och depraverade män av 

blandad etnicitet. Bland dessa finner vi gruppens ledare: John Glanton, samt dess andliga 

överhuvud: Holden – en två meter lång albino med smeknamnet ”the judge”: ”He was bald as a 

6 Gary M. Ciuba, ”McCarthy's Enfant Terrible: Mimetic Desire and Sacred Violence in Child of God”, Sacred  
Violence: A Reader's Companion to Cormac McCarthy, red. Wade Hall & Rick Wallach, 1995, s. 77 f.

7 Barcley Owens, Cormac McCarthy's Western Novels, 2000, s. 21.
8 Owens, s. 22.
9 Owens, s. 40.
10 Vince Brewton, ”The Changing Landscape in Cormac McCarthy's Early Novels and the Border Trilogy”, Southern 

Literary Journal 37.1, http://muse.jhu.edu/journals/southern_literary_journal/v037/37.1brewton.html (2013-05-06).
11 Owens, s. 10. 
12 Bloom (förord), s. viii.
13 Läsaren bör notera att McCarthy understryker karaktärens anonymitet genom att enbart benämna honom som ”the 

kid” (i gemener) – gestalten kommer att refereras till på liknande vis i avhandlingens brödtext.
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stone and he had no trace of beard and he had no brows to his eyes nor lashes to them” (s. 6).14 

Blood Meridian dokumenterar Glantongängets våldshandlingar och plundringar med skiftande 

fokus mellan the kid och Holden. McCarthy kartlägger deras bloddränkta expedition kring 

gränslandet mellan Nord- och Centralamerika.

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att genom en närläsande metod granska den förintelse som präglar Blood Meridian och 

studera dess brutala egenart. Jag kommer huvudsakligen att utgå ifrån Glantongängets enigmatiska 

medlemmar – deras våldshandlingar samt deras utsagor gällande nämnda gärningar – för att således 

försöka kartlägga en mentalitet eller en trosuppfattning berörande krig och sadism. Det individuellt  

utövade våldet kommer därefter att kontrasteras mot den miljö karaktärerna rör sig i: söderns 

ofruktbara vildmark, fylld av skalpjägare och vittrande kyrkor. Min intention är att undersöka 

brutaliteten i idémässig samt fysisk form, för att därefter placera fenomenet i romanens angivna 

kontext. 

     I min studie kommer jag att utgå ifrån följande frågeställningar: Hur uttrycks och bemöts våldet  

genom handling samt tal? Kan detta brutala uttryck systematiseras och placeras i en kontext som 

inbegriper begreppen ritual och ceremoni? Hur ter sig terrängen som karaktärerna nomadiskt rör sig 

genom och hur hjälper den att förklara den individuellt utövade brutaliteten? 

1.3 Tidigare forskning

Det är förhållandevis få studier som bedrivits kring Blood Meridian, trots att verket ideligen jämförs 

med litterära alster av exempelvis William Faulkner eller Herman Melville. 15 Jag kommer 

huvudsakligen att utgå från text- och motivanalyser som granskar verket med skiftande emfas samt 

Harold Blooms förord till romanen i fråga. I Barcley Owens bok Cormac McCarthy's Western 

Novels (2000) diskuterar han det berörda alstret i ett flertal avsnitt, varav två fokuserar på 

våldsaspekterna: ”Blood Meridian's Violence” samt ”Blood Meridian and the Reassessment of 

Violence”. 

     Den amerikanska kulturkritikern Steven Shaviro behandlar brutaliteten ytterligare. I texten ”The 

Very Life of the Darkness” försöker Shaviro sätta fingret på de rituella aspekter som går att finna i 

Blood Meridian och resonerar kring bibliska paralleller mellan karaktärerna och deras handlingar. I 

14 McCarthy alternerar mellan att kalla denna gestalt för Holden respektive ”the judge” (i gemener), något jag imiterar  
i min studie.

15 Bloom (förord), s. viii.
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hans läsning av romanen placeras krigsgärningar i en kontext präglad av ceremoni och offer. Denna 

undersökning har vissa beröringspunkter med mina frågeställningar och kommer omnämnas flitigt – 

jag har för avsikt att vidareutveckla den idé Shaviro presenterar i avhandlingen som följer.  

     Utöver dessa studier, vars brännpunkt är våld, kommer jag använda mig av Exploding the  

Western: Myths of Empire on the Postmodern Frontier (2005) av Sara L. Spurgeon. I avsnittet 

”Foundation of Empire” diskuterar hon förhållandet mellan karaktärerna och deras omgivande natur 

i Blood Meridian och använder sig av begrepp som exempelvis ”heliga jägare” samt ”nattvard” 

(min övers.).16  Förbindelsen mellan historia och myt i McCarthys roman berörs till viss mån i 

samtliga av de ovan nämnda texterna. John Emil Sepich har i sin undersökning ”What kind of 

indians was them [sic]?” granskat det historiska stoff Blood Meridian använder som fundament och 

diskuterar relationen mellan de anglosaxiska kolonisatörerna och den nordamerikanska 

urbefolkningen. Sepichs text och den ovan nämnda ”The Very Life of the Darkness” av Shaviro är 

delar av samlingen Perspectives on Cormac McCarthy (1999). 

     För att utveckla mina idéer angående våldsuttrycket använder jag mig av begreppet ”nomadism” 

ur A Thousand Plateaus (1980) av filosofen Gilles Deleuze och psykoterapeuten Félix Guattari, 

något som vidareutvecklas av författaren Brian Evenson i texten ”McCarthy's Wanderers: 

Nomadology, Violence and Open Country” ur essäsamlingen Sacred Violence: A Reader's  

Companion to Cormac McCarthy (1995).

     Slutligen vill jag nämna två artiklar som publicerats på olika håll (Southern Literary Journal  

respektive The New York Times) och visat sig matnyttiga för mitt arbete: ”The Changing 

Landscape of Violence in Cormac McCarthy's Early Novels and the Border Trilogy” (2004) av 

Vince Burton samt ”Is Everybody Dead Around Here?” (1985) av Caryn James. Båda berör 

våldsakterna i Blood Meridian.

1.4 Metod och teori

Jag kommer utgå ifrån en närläsande metod med särskilt fokus på de situationer som skildrar 

våldshandlingar eller orerande kring dessa. Studiens uppmärksamhet ägnas åt brutalitet och 

kontextualiseras sedan i förhållande till omgivande landskap. 

     Min analys av brutaliteten i Blood Meridian utgörs av ett avsnitt, vilket i sin tur är indelat i ett 

antal underrubriker. I avhandlingens inledande partier undersöks romangestalternas individuella 

inställning till våldet – hur det utövas samt hur det bemöts. Romanens karaktärer kommer att  

presenteras samtidigt som dess historiska bas och kontext diskuteras. Huvudsaklig uppmärksamhet 

16 Spurgeon, s. 19 ff. 
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kommer placeras på the judge, i och med sin roll som idémässigt språkrör inom den berörda 

gruppen av skalpjägare. Därpå följer ett avsnitt som behandlar den miljö gestalterna rör sig i.  

Bebyggelse och natur diskuteras samtidigt som resultatet från föregående underrubriker placeras i 

kontexten. Den ansamlade informationen placeras sedan i relation till termer som exempelvis trofé,  

ceremoni och ritual. Uppsatsen avslutas därefter i en sammanfattande diskussion. Notera att mina 

egna idéer varvas med den primär- och sekundärlitteratur jag utgår från. Min analys är fortlöpande 

alltigenom texten och blandas kontinuerligt med annan forskning.

     Jag använder mig av ett par begrepp ur den poststrukturalistiska volymen A Thousand Plateaus 

av Deleuze och Guattari. Det främsta är deras definition av konceptet ”nomad” – en karaktär som 

huvudsakligen kännetecknas av sin rotlöshet samt sin konstanta rörelse. Deleuze och Guattari 

utvecklar: ”[...] the nomad goes from point to point only as a consequence and as a factual 

necessity; in principle, points for him are relay along a trajectory”.17 Denna typ av individ befinner 

sig i ett tillstånd som är i skarp kontrast till ett statligt samhälle och är ett slags utanförskap eller en  

dynamisk status. Nomadism karaktäriseras av förflyttning och förändring och innebär befrielse från 

ett organiserat system. Målet är att kontinuerligt röra sig mållöst: ”The life of the nomad is the 

intermezzo”.18 Han existerar utanför (och trots) bestämda rutter, främmande för intellektuella samt 

moraliska banor. Denna art av vandrare rör sig inom en miljö Deleuze och Guattari kallar för 

”smooth space”, dess motsats är ”striated space”: en omvärld skapad av samhälleliga strukturer och 

präglad av hierarki. Smooth space – det Shaviro benämner som ”open topography” – innebär 

således ett rum genomsyrat av disharmoni berörande grad- och rangsystem, en brist på ordning.19 

En vidd av sådan definition gör det möjligt för nomaden att verka utanför civilisationens regelverk 

och blir en metaforisk motsvarighet till en etisk frizon. Hans rörelser kan fritt utforska de gränslösa 

möjligheter smooth space erbjuder samtidigt som han har en vilja att erövra vidden: ”The nomad 

distributes himself in a smooth space; he occupies, inhabits and holds that space; that is his 

territorial principle”.20 Nomadens bana kan kompliceras av mötet med likasinnade som även ämnar 

reglera den ”öppna miljön”. Problematik visar även sig när bebyggelse – striated space – dyker upp 

i det otämjda området. Bosättningen blir ett hinder och om det stör nomadens färdväg måste den 

laglösa vandraren slå sin väg igenom.21

17 Gilles Deleuze & Félix Guattari, A Thousand Plateaus (1980), 2004, s. 419.
18 Deleuze & Guattari, s. 419.
19 Steven Shaviro, ”The Very Life of the Darkness”, Perspectives on Cormac McCarthy, red. Edwin T. Arnold & 

Dianne C. Luce, 1999, s. 147.
20 Deleuze & Guattari, s. 420.
21 Deleuze & Guattari, s. 419 ff.
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2. Våldets uttryck

2.1 Blodiga troféer: om atavistiskt våld, skalpering och historiskt stoff

Oavsett vart the kid rör sig i det dystra västernlandskapet stöter han på spår av våld och död. En 

gammal eremit visar honom ett mänskligt hjärta ”dried and blackened” (s. 19). Följande dag 

passerar han ”a deadcart bound out with a load of corpses” (s. 23). Under kvällen mördar the kid en 

bartender som vägrar servera honom alkohol genom att krossa en flaska över barservitörens huvud 

för att därefter ”[cram] the jagged remnant into his eye as he went down” (s. 27). Massakern 

fortsätter på liknande manér och efter ett par solnedgångar hamnar den unga våldsmakaren i 

sällskap med en person vid namn Captain White; ledaren för en milis som planerar att röra sig ner 

mot Mexiko. Ett land vars invånare kompanichefen benämner: ”A mongrel race, little better than 

niggers” (s. 36). The kid väljer att slå följe med dessa aggressiva figurer och skådar under sin resa 

söderut att öknen är späckad med tecken av död: ”They saw halfburied skeletons of mules with the 

bones so white and polished they seemed incandescent even in that blazing heat and they saw 

panniers and packsaddlers and the bones of men and they saw a mule entire, the dried and 

blackened carcass hard as iron” (s. 48).

     Två dagar senare stöter the kid på de figurer som han senare kommer att jaga: indianer. Captain 

White upptäcker ett moln av damm, uppskattar att det rör sig kring ett dussin tjuvar på hästrygg och 

utbrister: ”We may see a little sport here before the day is out” (s. 54). Istället svärmar hundratals 

Comancheindianer ur röken: 

A legion of horribles […] wardrobed out of a fevered dream with the skins of animals and silk finery and 
pieces of uniform still tracked with the blood of prior owners, coats of slain dragoons, frogged and 
braided cavalry jackets, one in a stovepipe hat and one with an umbrella and one in white stockings and a 
bloodstained weddingveil and some in headgear of cranefeathers or rawhide helmets that bore the horns  
of bull or buffalo and one in a pigeontailed coat worn backwards and otherwise naked and one in the 
armor of a Spanish conquistador […]. (s. 55)

Dessa antagonistiska stammedlemmar porträtteras som komiska och groteska, klädda i underliga 

dräkter och täckta av krigsmålningar. De utgör en demonisk hord av vanställda barbarer: ”[...] 

mounted clowns, death hilarious” (s. 55). Indianerna rider mot kompaniet och mördar dem utan nåd. 

McCarthy beskriver detaljerat den extrema brutaliteten Captain White och hans män utsätts för: 

[The indians were] stripping the clothes from the dead and seizing them up by the hair and passing their 
blades about the skulls of the living and the dead alike and snatching aloft the bloody wigs and hacking 
and chopping at the naked bodies, ripping off limbs, heads, gutting the strange white torsos and holding 
up great handfuls of viscera, genitals, some of the savages so slathered up with gore they might have 
rolled in it like dogs and some who fell upon the dying and sodomized them with loud cries to their 
fellows. (s. 56)
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Med detta parti fastställs romanens huvudsakliga tema – atavistiskt våld – samtidigt som det 

introducerar de indianer som så många vill utrota. 

     The kid och en man vid namn Sproule är de enda som överlever Comancheattacken och under 

sin flykt stöter de på en buske vars grenar är prydda av döda bebisar: ”These small victims, seven, 

eight of them, had holes punched in their underjaws and were hung so by their throats from the 

broken stobs of a mesquite to stare eyeless at the naked sky. Bald and pale and bloated, larval to 

some unreckonable being” (s. 60). Här stöter vi på det Owens benämner i sin text ”Blood 

Meridian's Violence” som McCarthys andra ledmotiv: nämligen att skänka karaktärerna rollen som 

”vittnen”.22 The kid och Sproule passerar de massakrerade spädbarnen utan att visa emotionell 

respons eller chock. De observerar den groteska scenen och fortsätter röra sig framåt. Information 

berörande tidigare bevis på brutalitet bearbetas utan att the kid eller hans medresande lyfter ett  

ögonbryn. Gestalterna i Blood Meridian ter sig inkapabla till att uppleva rädsla eller känslor – 

utöver vrede – och när Sproule håller på att dö av sina sår med en arm ”swollen to the size of his 

thigh and [...] garishly discolored and small worms worked in the open wound” (s. 70) visar den 

skadade enbart ett ansiktsuttryck som motsvarar likgiltighet.

    Efter detta – romanens inledande parti – hamnar the kid i kontakt med John Glanton och ansluter 

sig till hans kompani av skalpjägare. Glantongänget utgörs av en brokig skara gestalter: exempelvis 

Tobin – en präst som numera arbetar som prisjägare – och Toadvine, en man vars panna är märkt 

med bokstäverna H och T (”horse thief”). De två ledargestalterna inom gruppen – Glanton samt 

Holden – är baserade på historiskt dokumenterade figurer.23 Sepich noterar i sin text ”What kind of 

indians was them?” att en viss John Joel Glanton nämns i texten My Confessions, ett personligt 

narrativ av soldaten och författaren Samuel Chamberlain som nådde ytan så sent som år 1956.24 I 

denna memoar beskrivs Glanton som en hänsynslös mördare, en girig karl som slet skalper av 

indianer och mexikaner likaså för profit.25 Under 1840- och 1850-talet var skalpjakt en lukrativ 

verksamhet kring Texas samt de norra delarna av Mexiko. Stammar som exempelvis Comanche 

plågade de lokala bosättningarna och fick således ett pris på sina huvuden. Myndigheterna i 

delstaten Chihuahua anlitade paramilitära grupper av angloamerikaner och köpte deras skördade 

indianskalper för tvåhundra dollar stycket. Sepich noterar: ”[...] the government payment on a 

single scalp exceeded the amount which a gang member could earn by hard labor in a year”.26 

Amerikanska soldater lämnade sina poster för att iklä sig skalpjägarens skrud. Eftersom den 

genomsnittliga lönen för en menig var femton dollar under denna period såg de en möjlighet för 

22 Owens, s. 6.
23 John Emil Sepich, ”What kind of indians was them?”, Perspectives on Cormac McCarthy, red. Edwin T. Arnold & 
Dianne C. Luce, 1999, s. 124.
24 Sepich, s. 124.
25 Sepich, s. 124.
26 Sepich, s. 126.
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rikedom inom nämnd bransch.27 Sepich vidareutvecklar: ”A group of Indian hunters averaging 

about fifty men and paid two hundred dollars a scalp would have to bring only four scalps into 

Chihuahua City in order to exceed the army's rate of pay, and for work not much more hazardous 

than the army's”.28 Resultatet blev ett veritabelt folkmord och vänligt sinnade indianstammar samt 

mexikaner slaktades utan hänsyn i och med sina mörkare hjässor. Myndigheterna kunde inte 

särskilja vare sig skalperna tidigare tillhörde en stridande Comanche respektive en mexikansk 

lantbrukare. En företeelse jägare som exempelvis den dokumenterade figuren John Joel Glanton 

utnyttjade.29 

     Ett intressant fenomen berörande själva akten av skalpering – något som utförts av människor i 

över 300 000 år – är dess janusansikte.30 Skalpen fungerar på en nivå likt ett – som Glanton kallar 

det – ”receipt” (s. 102) respektive ett objektivt bevis på en död indian. Samtidigt bör det noteras att  

Comanche- och Apachestammen vördade sin huvudsvål. Sepich utvecklar: ”Scalping is 

annihilation; the soul ceases to exist […] Let the scalp be torn off, and the body becomes mere 

carrion, not even worthy of burial”.31 Denna typ av trofé blir således en neutral handelsvara såväl 

som en skymf, ett ”emotionellt bevis” berörande indianens bortgång. Den fruktansvärda akten 

hindrar stammedlemmens själ från att nå paradiset.32 

     I ”What kinds of indians was them?” hänvisar Sepich även till My Confessions berörande en 

annan historiskt verifierbar gestalt i Blood Meridian, nämligen dess andliga språkrör Holden. Enligt 

Chamberlains memoar var Holden vice befälhavare inom Glantons brokiga grupp och beskrivs som 

en man av ”gigantic size” och ”a dull tallowed colored face destitute of hair” med en förkärlek för  

våld och fruktansvärda berättelser.33 Personskildringen motsvarar den hos McCarthy: hans the judge 

är över två meter lång och saknar likväl kroppslig behåring (s. 6). Likheterna mellan den reella 

gestalten och den uppdiktade är åtskilliga, i My Confessions har Holden ett starkt intresse för 

geologi, något som ekar i Blood Meridian där vi finner honom ”[...] holding an extemporary lecture 

in geology” (s. 122). Följaktligen noterar Sepich att Chamberlain nämner att den berörda mannen 

innehar en imponerande arsenal av språklig kunskap, något som även understryks i Blood 

Meridian.34 Vid ett tillfälle resonerar Holden med en mexikansk sergeant på felfri spanska (s. 87-88) 

och vid en senare episod samtalar han med den guvernör som anlitat Glantongänget, en man vid 

namn Angel Trias ”in a tongue none other in that room spoke” (s. 176). I McCarthys roman 

utvecklas the judge's referens- och kunskapsbas ytterligare under samtalet med den nämnda 

27 Sepich, s. 126.
28 Sepich, s. 126.
29 Sepich, s. 127.
30 Shaviro, s. 149.
31 Sepich, s. 125.
32 Sepich, s. 125.
33 Sepich, s. 127 f.
34 Sepich, s. 131.
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sergeanten: 

He adduced for their consideration references to the children of Ham, the lost tribes of Israelites, certain  
passages from the Greek poets, anthropological speculations as to the propagation of the races in their 
dispersion and isolation through the agency of geological cataclysm and an assessment of racial traits 
with respect to climatic and geographical influences. (s. 88-89)

Som tidigare nämnt är dokumentation inbäddad i myten i Blood Meridian. McCarthy använder sig 

flitigt av historiskt stoff i sin roman. Ett sådant exempel är situationen berörande skalpjakt kring 

norra Mexiko samt ett par av dess antagonister: John Joel Glanton och Holden. Författaren 

inkorporerar detta för att därefter mätta berättelsen med våld och bildar således en typ av alternativ  

historia. Den sistnämnda av de två karaktärerna ter sig luta mot det övermänskliga och beskrivs 

bland annat som ”[a] great pale deity” (s. 97) och ”a great ponderous djinn” (s. 101), en företeelse 

jag kommer att återkomma till senare i avhandlingen. 

     

2.2 Brutalitetens rytmik: om indianer, skalpjägare och överträdelse

Utbytet av våld mellan de infödda amerikanerna och skalpjägarna ter sig jämbördigt och 

brutaliteten besvaras kontinuerligt – samtliga gestalter bär på ”a taste for mindless violence” (s. 3). I  

Blood Meridian stöter vi på otaliga sekvenser som påvisar indianernas bestialiska beteende. Här 

finner gänget ett stort antal döda pilgrimer: 

[They lay] nameless among the stones with their terrible wounds, the viscera spilled from their sides and 
the naked torsos bristling with arrowshafts. Some by their beards were men but yet wore strange 
menstrual wounds between their legs and no man's parts for these had been cut away and hung dark and 
strange from out their grinning mouths. (s. 159)

Dessa bevis på ”hedningens” tidigare närvaro väcker ingen reaktion hos sina vittnen. 

Comancheindianerna framställs som en naturkraft, en svärm av gräshoppor som slukar allt i sin väg. 

Glantongänget fungerar samtidigt inte som en moralisk kontrast, utan applicerar en identisk grad 

våld på sina offer. Under sin horisontella resa stöter de på en gammal kvinna ”the color of pipeclay” 

(s. 102) sittande vid vägkanten för sig själv. John Glanton stiger av sin häst, placerar mynningen av 

sin pistol mot hennes huvud och klämmer avtryckaren: ”A fistsized hole erupted out of the far side 

of the woman's head in a great vomit of gore and she pitched over and lay slain in her blood without 

remedy” (s. 103). Efter avrättningen säger han en enda mening till sina medresande: ”Get that 

receipt for us” (s. 103). Den äldre kvinnans mörka hy blev hennes undergång. Som tidigare nämnt 

görs det ingen distinktion mellan frände eller fiende, eftersom samtliga skalpar generar profit blir  

alla med ”rätt” pigment en måltavla. Det atavistiska våldet är konstant närvarande alltigenom Blood 

Meridian och likt Owens nämner: ”[...] there is no progressive myth of good overcoming evil, no 
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courageous men taming the West for civilization. Instead, Captain White's militia and Glanton's 

gang are both examples of man's primal rapacity”.35 I romanen upprepas huvudgestalternas 

demoniska gärningar om och om igen, deras dåd motsvarande de orsakade av de infödda 

amerikanerna. Notera den tidigare angivna beskrivningen av Comancheindianerna – framställda 

som ”[...] mounted clowns, death hilarious” (s. 55) – och jämför med den ursprungliga skildringen 

av Glanton och hans män, porträtterade som både jägare och kannibaler:

[…] a pack of viciouslooking humans mounted on unshod indian ponies riding half drunk through the 
streets, bearded, barbarous, clad in the skins of animals stitched up with thews and armed with weapons 
of every description, revolvers of enormous weight and bowieknives the size of claymores and short  
twobarreled rifles with bores you could stick your thumbs in and the trappings of their horses fashioned 
out of human skin and their bridles woven up from human hair and decorated with human teeth and the 
riders were wearing scapulars or necklaces of dried and blackened human ears […] a number of  
halfnaked savages reeling in the saddle, dangerous, filthy, brutal, the whole like a visitation from some 
heathen land where they and others like them fed on human flesh. (s. 82-83)
 

Likt den hord som förintade milisen ledd av Captain White bär de angloamerikanska skalpjägarna 

troféer, bevis berörande lyckad jakt av sitt byte. De är barbarer klädda i mänsklig hud och bär 

torkade öron kring sina halsar.

     I ett kapitel finner de en Gileñosby, ett läger bestående av ett tusental oskyldiga och vänligt  

sinnade indianer (s. 160). Utan vidare eftertanke väntar Glantongänget in gryningen och börjar 

slakta dess invånare när solen börjar skymta. De gör ingen distinktion mellan individers ålder eller 

kön, utan riktar våldet mot kvinnor, barn och äldre likaså. Detta konkretiseras när en av 

skalpjägarna slår ihjäl två spädbarn:

[...] one of the Delawares emerged from the smoke with a naked infant dangling in each hand and 
squatted at a ring of midden stones and swung them by the heels each in turn and bashed their heads 
against the stones so that the brains burst forth through the fontanel in a bloody spew [...] (s. 162)

När byn är massakrerad sätter de igång med att skalpera sina offer, till och med en av deras egna – 

en stupad mexikan vid namn McGill – blir av med sin hjässa under skörden (s. 165). Strax därefter 

blir skalpjägarna attackerade av en skara Apacheindianer. Under sin flykt finner de en av deras 

ynglingar och Holden räddar barnet från en annars säker död. De tar med honom, leker kring 

lägerelden och lockar fram skratt hos den lilla pojken. När han väl somnat täcker de honom med en 

filt och vid soluppgången sitter the judge med barnet i knät: 

Toadvine saw him with the child as he passed with his saddle but when he came back ten minutes later 
leading his horse the child was dead and the judge had scalped it. Toadvine put the muzzle of his pistol 
against the great dome of the judge's head. 
Goddamn you, Holden. 
You either shoot or take that away. Do it now.
Toadvine put the pistol in his belt. The judge smiled and wiped the scalp on the leg of his trousers and 
rose and turned away. (s. 170-171)

35 Owens, s. 7.
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Det är svårt att se ett konkret mönster berörande våldet i Blood Meridian, de brutala handlingarna 

verkar inte fylla något syfte eller avklä ett mysterium, något som görs sig explicit när the judge 

säger: ”Your heart's desire is to be told some mystery. The mystery is that there is no mystery” (s. 

263). Våldsdåd är lika slumpmässiga och vardagliga som gärningar rotade i vänlighet eller 

hövlighet – den sistnämnda typen av aktion sker sporadiskt under Glantongängets resa. I citatet 

berörande Apachepojken demonstrerar Holden romanens genompräglade cynism och skalperar 

barnet i all ro efter att ha räddat och tagit hand om honom i tre dagar. Notera även att de utrotade en 

by fredliga Gileños endast några solnedgångar tidigare. Toadvine blir rasande som resultat av the 

judge's agerande. Shaviro utvecklar konflikten i sin text ”The Very Life of the Darkness” och menar 

att Toadvine inte kan föreställa sig konceptet ”överträdelse” (min övers.), ett brott som rotar sig i att  

överstiga ett visst regelverk eller trossystem: ”[...] he robs and kills precisely to the extent that such 

acts seem to him within the normal order of things”.36 Å andra sidan överträder Holden gränser med 

viss ironi: enligt hans tankesystem är skalpering av det barn han närt och tagit hand om ej värre än 

den ursprungliga handlingen av att rädda pojken från förintelse. Romanen antyder att ”a taste for 

mindless violence” (s. 3) är lika allmänt och banalt som andra former av ”sunt förnuft”. Shaviro 

klargör berörande Holdens handlande att ”actual transgression is impossible”.37 I och med att 

romanens gestalter rör sig genom ett vidsträckt ökenlandskap – som vi kan identifiera som smooth 

space – omöjliggörs överträdande av etablerade lagar. Det finns inte något konkret system att bryta 

emot, något enbart the judge verkar medveten om. Likt de horder av indianer ”[...] who smooth the 

space that cavalry and farmers are trying to make their own” handlar Glantongänget på liknande vis 

och jämnar bosättningar till marken som råkar befinna sig i deras bana.38 Skalpjägarna agerar i 

enlighet med den tidigare angivna definitionen av nomad vid deras möte med Gileñosbyn, 

bebyggelse som motsvarar striated space: ”The settlement is an obstacle to the trajectory which, if it  

interrupts the nomad's flow, must be cut through”.39 Karaktärerna i Blood Meridian är vandrande 

individer som hänsynslöst utforskar gränslandet mellan Texas och Mexiko, en etisk frizon. The kid 

och Toadvine ansluter sig med Glanton på finansiella grunder (s. 83) – skalpjakt var trots allt en 

lukrativ verksamhet – men detta visar sig strax vara ett svepskäl. Gängets medlemmar är likgiltiga 

inför motiv och slaktar alla i sin väg, oavsett status: det är vandringen samt brutalitetens rytmik som 

lockar i den öde öknen. Som en deltagande skalpjägare blir envar: ”[...] called upon to empty his 

hearts into the common [...]” (s. 319) och konsumeras av våldet, bli ett med gruppen och det 

obegränsade.

36 Shaviro, s. 149.
37 Shaviro, s. 149.
38 Brian Evenson, ”McCarthy's Wanderers: Nomadology, Violence and Open Country”, Sacred Violence: A Reader's  

Companion to Cormac McCarthy, red. Wade Hall & Rick Wallach, 1995, s. 46.
39 Evenson, s. 46.
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2.3 The kid's motstånd: om vägran att anamma nomadismen

Det är en gestalt som vägrar anamma flockens mentalitet, nämligen the kid. I Blood Meridians  

särdeles våldsamma episoder sjunker han in i periferin och har således en passiv roll inom Glantons 

paramilitära grupp. McCarthy avstår från att göra en av romanens huvudsakliga antihjältar till en 

renodlad nomad, utan tilldelar snarare the judge denna roll. Problematik uppstår på grund av the 

kid's själsliga bortovaro: ”If one refuses to join, but yet accompanies the pack, the very cohesion of 

the pack itself is thrown into jeopardy”.40 Även när han deltar i de mest barbariska striderna, 

bibehåller han en avskildhet likt den man finner hos ett vittne. Ett typiskt ögonblick berörande detta  

är när han observerar ”the collision of armies remote and silent upon the plain below” (s. 223). Vi 

får aldrig någon insikt angående the kid's så kallade inre liv, utöver hans vägran att helhjärtat  

anamma nomadismen och prägeln av en övergripande ambivalens – exempelvis när han ignorerar 

order och avstår från att mörda Shelby (s. 214-218). Enligt Shaviro: ”[...] this blankness is […] what 

makes the kid into an object of desire for other characters in the book”.41 Caryn James noterar även 

följande i sin recension av romanen: ”The kid frequently responds to the judge's grandiose speeches 

by saying, 'You're crazy' – a notion so plausible that it effectively undermines the judge's 

authority”.42 Det är nämligen så att antihjälten väcker ett intresse hos Holden, gruppens andliga 

överhuvud: ”The judge watched him. Was it always your idea, he said, that if you did not speak you 

would not be recognized?” (s. 341). 

     Under berättelsens gång ”misslyckas” the kid kontinuerligt med att klara av Holdens prövningar 

och är den enda som bryter mot gruppens interna ordning. Den unga skalpjägaren är ensam om att 

hjälpa en sårad medresande genom att dra ut en pil ur dennes ben (s. 168). Genom sitt handlade 

förråder han gängets karakteriserande mentalitet. Spurgeon klargör i sin text: ”[the wounded man] 

should have been left on his own […] to triumph of his will alone or to fail and die in the desert”.43 

Den före detta prästen Tobin varnar the kid efter snedsteget: ”Fool, he said. God will not love ye 

forever […] Don't you know he'd of took you with him? He'd of took you, boy. Like a bride to the 

altar” (s. 169). ”He” är i denna kontext Holden, som själv vägrar hjälpa den skadade kumpanen och 

ber senare om bistånd berörande avlivande av en häst, en kallelse blott the kid besvarar (s. 229) 

trots Tobins avrådan. Detta fenomen samt Tobins påstående angående äktenskapet mellan de två 

skalpjägarna berörs i Spurgeons essä: ”While the relationship between the judge and the kid might 

be more properly characterized as that between father and son rather than husband and bride, the 

40 Evenson, s. 46.
41 Shaviro, s. 151.
42 Caryn James, ”Is Everybody Dead Around Here?”, The New York Times, 

http://www.nytimes.com/1985/04/28/books/is-everybody-dead-around-here.html (2013-05-06).
43 Spurgeon, s. 36.
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implication at least is of renewal and rebirth, the promise of regeneration that the kid betrays”. 44

     The kid's likgiltighet inför Glantongängets rådande krigsfilosofi samt hans dimmiga ursprung – 

modern avliden, fadern en okänd gestalt – blir slutligen den namnlösa pojkens undergång. The 

judge noterar vid ett tillfälle att: ”[...] it is the death of the father to which the son is entitled and to  

which he is heir”, så att: ”The father dead [before the child was born] has euchered the son out of 

his patrimony” (s. 152). Fadern var ej närvarande i the kid's liv, något som i sin tur innebär total exil 

för ynglingen: ”His origins are become as remote as is his destiny” (s. 5), dömd till att mållöst 

vandra genom öknen. Anonym, ”kastrerad” och utan arvslott på grund av ett föräldralöst ursprung 

blir hans enda förankring – i ett annars hallucinatoriskt tomrum – Holdens fråga: ”Dont you know 

that I'd have loved you like a son [sic]?” (s. 319) och omfamnas slutligen av den hårlösa mannens 

”immense and terrible flesh” (s. 347). 

2.4 Flintskallig djinn: om the judge, dominans och krigets beskaffenhet

The judge är en enigmatisk figur som, likt en profet ur Gamla Testamentet, håller kryptiska 

predikningar angående våld och världens ”naturliga ordning”. Som gestalt utgörs han av vissa 

motsatser: han är barbarisk samtidigt som han är kultiverad, pervers samtidigt som han är vis, 

mordisk samtidigt som han är vänlig. När the kid stöter på Holden för första gången beskrivs han att 

vara ”seven feet in height” (s. 6) samtidigt som han är ”strangely childlike” (s. 7). Utöver sitt 

motsägelsefulla manér och sitt bisarra utseende ter han sig alltid ha ett leende på läpparna. En 

uträkning visar att the judge blottar sina ”great teeth” (s. 342) vid 38 tillfällen alltigenom Blood 

Meridian.45 Hans leende – likt det hos fladdermöss, ödlor och lik – är en enigmatisk pantomim av 

”death hilarious” (s. 55). The judge är en allestädes närvarande kraft. Efter the kid anslutit sig till  

Glantongänget berättar han följande för Tobin: ”I seen [the judge] before [sic]”, varpå den före detta 

prästen svarar: ”Every man in the company claims to have encountered that sootysouled rascal in 

some other place” (s. 130). 

     Det idémässiga innehållet i Blood Meridian yttrar sig via Holden, han är skalpjägarnas andliga 

språkrör och verbaliserar nomadismen samt en typ av krigets vishetslära. I romanen lovordar han 

den naturliga världen samtidigt som han ämnar att reglera och förstöra den, likt Spurgeon säger: 

”[...] to usurp its power for his own ends” – påminnande om det han gör med the kid.46 Samtidigt 

som han är en prästerlig figur är han en förespråkare för en ny typ av religion: naturvetenskapen. 

The judge manipulerar den naturliga världens gåtfullhet och dess associationer med det sakrala 

44 Spurgeon, s. 37.
45 Owens, s. 16.
46 Spurgeon, s. 23.
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genom sin vetenskapliga kunskap. Han penetrerar mystiken och upplöser följaktligen de andra 

karaktärernas uppfattning berörande kosmos.47 I detta avsnitt är Glantongänget stationerade vid en 

övergiven gruva där Holden skördar malmprover:

[...] in whose organic lobations he purported to read news of the earth's origins […] A few would quote 
him scripture to confound his ordering up of eons out of the ancient chaos and other apostate supposings. 
The judge smiled.
Books lie, he said.
God dont lie.
No, said the judge. He does not. And these are his words.
He held up a chunk of rock.
He speaks in stones and trees, the bones of things. 
The squatters in their rags nodded among themselves and were soon reckoning him correct, this man of 
learning, in all his speculations, and this the judge encouraged until they were right proselytes of the new 
order whereupon he laughed at them for fools [sic]. (s. 122-123)

Den traditionellt kristna synen på den omgivande världen och människans plats i denna demonteras 

av the judge, byggs på nytt genom acceptans samt tro hos sina åhörare och förstörs återigen. Hans 

publik tvivlar nu på sin egen uppfattning berörande natur och kristen doktrin samtidigt som deras 

aktning för Holden har ökat. The judge förvandlar sina medresande skalpjägare till proselyter i syfte 

att leda dem in i en miljö präglad av perversion: ”[...] not again in all the world's turning will there  

be terrains so wild and barbarous to try whether the stuff of creation may be shaped to man's will or 

whether his own heart is not another kind of clay” (s. 5). Denna övernaturliga och karismatiska 

gestalt har en idémässig påverkan på Glantongänget, likt de vore hans ”disciples of a new faith” (s. 

136). Under berättelsens gång når han en status som speglar det gudomliga, hans mål är total 

dominans över sin omgivning: ”Only nature can enslave man and only when the existence of each 

last entity is routed out and made to stand naked before him will he be properly suzerain of the 

earth” (s. 207). The judge ämnar att penetrera kosmos skenbara mystik via naturvetenskap och 

agera regent. Likt han säger vid ett tillfälle: ”The mystery is that there is no mystery” (s. 263). 

     Holdens kontroll över sin omgivning och sina medmänniskor blottställs ytterligare när Tobin 

berättar för the kid om en episod då Glantongänget var utan krut och jagades av ett hundratal 

Apacheindianer (130-141). Den före detta prästen erinrar att the judge ledde dem till en bergskedja 

som innehöll en grotta fylld av salpeter såväl som en vulkan vars exteriör innehöll svavel. Innan 

Holden ber skalpjägare att delta i, vad som visar sig vara, en underlig ritual säger han: ”[...] our 

mother the earth […] round like an egg and [contains] all good things within her” (s. 136). The 

judge kombinerar kol, salpeter och svavel medan Tobin fortsätter: ”I didnt know but what we'd be 

required to bleed into it [sic] [...]” (s. 138). Medlemmarna i gänget offrar vätska i gropen samtidigt 

som de skrattar likt galningar: ”The scalphunters do pour forth their own bodies, in the form of 

47 Spurgeon, s. 23.
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urine instead of blood [...]”.48 I samma scen iklär sig the judge rollen som – i Spurgeons ordalag – 

antipräst och vetenskapsman:49

We hauled forth our members and at it we went and the judge on his knees kneadin the mass with his 
naked arms and the piss was splashin about and he was cryin out to us to piss, man, piss for your very 
souls for cant you see the redskins yonder, and laughin the while and workin up this great mass in a foul 
black dough, a devil's batter by the stink of it and him not a bloody dark pastryman himself [sic] […] (s. 
138)

Spurgeon menar att denna smutsiga ritual både perverterar kristen ceremoni samt den naturliga 

världen.50 The judge knådar ”a foul black dough, a devil's batter” av element från omgivningen, 

blandningen är svart och motbjudande – en produkt av symboliskt och ritualistiskt våld. Spurgeon 

vidareutvecklar: ”[...] with the men gangraping the great vaginal hole in 'our mother the earth',  

spewing piss instead of semen”.51 Ritualen uppnår klimax när Glanton avfyrar sitt gevär – vapnet 

numera fyllt av det improviserade krutet – rakt ner i den vulkanens öppna mun (s. 140). Människans 

corpus och naturens element förenas via vetenskaplig kännedom för att skapa ett krut som används 

för att slakta varenda Apacheindian i närheten. Det avslutande steget i ceremonin som cementerar  

the judge som andlig ledare hos sina proselyter är när han ber dem ta del av den vidriga 

blandningen. Tobin berättar: ”[...] he called us all about to fill our horns and flasks and we did, one 

by one, circlin [sic] past him like communicants” (s. 140). Och kommunikanter är precis vad 

skalpjägarna är – deltagare i en förnyelseritual rotad i våld samt perversion.

     Som tidigare nämnt är Blood Meridians huvudsakliga tema atavistiskt våld, detta gäller även 

innehållet i the judge's predikningar. Det är trots allt ”[...] a novel written in blood, awash in 

blood”.52 Den utpräglade krigsfilosofin som the kid vägrar anamma är ständigt aktuell i Holdens 

utläggningar. Han talar om den genetiskt kodifierade brutaliteten, att människans sanna natur är 

rotad i våld och konflikt. Vid ett specifikt tillfälle orerar the judge angående krigets beskaffenhet:  

”War endures […] War was always here. Before man was, war waited for him. The ultimate trade 

awaiting its ultimate practitioner” (s. 259). Han benämner krig som ”trade” och ”game”, enligt detta  

trossystem är kriget det ultimata spelet samt Gud. Allt annat bleknar jämte fenomenet: ”Moral law 

is an invention of mankind for the disenfranchisement of the powerful in favor of the weak. 

Historical law subverts it at every turn […] Decisions of life and death, of what shall be and what 

shall not, beggar all question of right. In elections of these magnitudes are all lesser ones subsumed, 

moral, spiritual, natural” (s. 261). Världssynen har en ytterst nomadisk prägel – människan är 

avklädd sitt etiska och moraliska ansvar i utbyte mot dominans. Shaviro diskuterar det atavistiska 

48 Spurgeon, s. 30.
49 Spurgeon, s. 31.
50 Spurgeon, s. 30.
51 Spurgeon, s. 31.
52 Shaviro, s. 155.
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våldet och karaktärernas uppfattning angående detta i sin text ”The Very Life of the Darkness”: ”We 

are given […] a kind of perception before or beyond the human. This is not a perspective upon the 

world, and not a vision that intends its objects: but an immanent perspective that already is the 

world […]”.53 Det primitiva härskar i gränsområdet mellan Mexiko och Texas – romanens figurativa 

version av smooth space – och appliceras på allt. 

     När the judge talar om barnuppfostran rekommenderar han en brutal behandling: ”At a young 

age […] they should be put in a pit with wild dogs […] They should be made to run in the desert 

[…]” (s. 153). Darwinistisk lag lyser starkt genom mannens åsikter, det enda lämpliga att anamma i 

en värld där moraliska spörsmål är ”void and without warrant” (s. 261) är ”mindless violence” (s. 

3). Enbart de mest kraftfulla och viljestarka individerna skulle klara de pärser the judge nämner 

ovan, förbarmande skulle endast odla svaghet. The kid genomgår liknande prövningar i Blood 

Meridian och misslyckas, vilket blir hans undergång.

     Mot slutet av romanen bekräftas the judge's överjordiska beskaffenhet när han stöter på the kid i 

en bar, 30 år efter att Glantongänget upplösts: ”[the judge] seemed little changed or none in all these 

years” (s. 338). Efter att den oförändrade Holden omfamnat the kid – nu en medelålders man – i sitt 

”immense and terrible flesh” (s. 347) finner vi det andliga språkröret virvla över krogens golv i en 

frenetisk dansakt: 

Towering over them all is the judge and he is naked dancing, his small feet lively and quick and now in 
doubletime and bowing to the ladies, huge and pale and hairless, like an enormous infant. He never 
sleeps, he says. He says he'll never die […] He dances in light and in shadow and he is a great favorite.  
He never sleeps, the judge. He is dancing, dancing. He says that he will never die. (s. 348-349)

Tobin poängterar vid ett tillfälle att the judge ”[…] could outdance the devil himself […]” (s. 129),  

en bild som senare realiseras och avrundar Blood Meridians bloddränkta sidor. Strax innan Holden 

mördar the kid benämner han sig själv som ”a true dancer” (s. 345), vilket i kontexten motsvarar en 

sann krigare: ”Only that man who has offered up himself entire to the blood of war, who has been to 

the floor of the pit and seen horror in the round and learned at last that it speaks to his inmost heart,  

only that man can dance” (s. 345). The judge proklamerar sig alltså att vara en genuin stridsman och 

i sin roll som krigets antipräst uppmanar han sina proselyter – medlemmarna i Glantongänget – att 

dansa till hans melodi: ”[…] Glanton's men were naked and lurching about and the judge soon had 

them dancing while he fiddled on a crude instrument […] (s. 250). I Blood Meridian är dansen 

analogt med kriget och Holden är dess främsta utövare. 

53 Shaviro, s. 153.
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2.5 Falsk idyll: om natur, civilisation och kyrkans impotens

Det smooth space som utgör gränslandet mellan Texas och Mexiko skildras kontinuerligt som ett 

öde landskap där berg höjer sig vid horisonten och mänskliga efterlämningar blir bevis på tidigare 

brutalitet: 

[…] they rode along a benchland above the gaunt rill of water past a place of bones where Mexican 
soldiers had slaughtered an encampment of Apaches some years gone, women and children, the bones and 
skulls scattered along the bench for half a mile and the tiny limbs and toothless paper skulls of infants like 
the ossature of small apes at their place of murder and old remnants of weathered basketry and broken 
pots among the gravel. They rode on. (s. 95)

I och med detta blir skalpjägarna passiva vittnen till forna nomadiska handlingar, ett fenomen som 

tidigare anmärktes vara ett huvudsakligt tema i romanen.54 Samtidigt beskrivs miljön som pastoral 

eller idylliskt: ”[the kid] wanders west as far as Memphis, a solitary migrant upon that flat and 

pastoral landscape” (s. 4). Områden består av ”evergreen boughs” (s. 221) och ”wild orchids” (s. 

206) och är fyllda av olika typer av fauna. Denna sistnämnda typ av vild fond kallar Spurgeon i sin 

text ”Foundation of Empire” för ”land-as-woman”: ett feminiserat landskap som metaforiskt 

fungerar som en oskyldig jungfru, som fordrar penetration och erövring av ”the lone male in the 

wilderness”.55 Shaviro diskuterar växlandet av den naturliga världen: ”The prose enacts not a 

symbolization or a hermeneutics but an erotics of landscape, moving easily between the degree zero 

of 'desert absolute' and the specific articulations of water, mud, sand, sky and mountain”.56 Det är 

denna miljö – öknens ändlösa vidd – som tillåter de plötsliga och våldsamma handlingar som utförs 

av skalpjägarna och andra nomadiska individer som rör sig inom det moraliskt urholkade territoriet.  

The judge påminner oss att ”[…] in this world more things exist without our knowledge than with it 

and the order in creation which you see is that which you have put there, like a string in a maze, so 

that you shall not lose your way. For existence has its own order and that no man's mind can 

compass, that mind itself being a fact among others” (s. 256). Vår ordning är aldrig vår omgivande 

världs ordning, inom gränslandets smooth space omöjliggörs överskridande av lagar och regler och 

möjliggör de dödliga sammandrabbningar som utgör Blood Meridian.

     McCarthys landskap är fyllt av lik och ”geological signs of violence”, motsvarande perversitet 

går att finna i de stadsbilder han frammanar.57 När Glantongänget träder in i civiliserade områden 

bemöts de av groteska scener fyllda av fördärv och smuts. I denna episod rider de genom Ures, 

huvudstaden i delstaten Sonora: 

54 Owens, s. 6.
55 Spurgeon, s. 20.
56 Shaviro, s. 154.
57 Owens, s. 53.
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[…] they had drawn about them a following of rabble unmatched for variety and sordidness by any they 
had yet encountered, beggars and proctors of beggars and whores and pimps and vendors and filthy 
children and whole deputations of the blind and the maimed and the importunate all crying out por dios 
[…] Females of domestic reputation lounged upon the balconies they passed with faces gotten up in 
indigo and almagre gaudy as the rumps of apes and they peered from behind their fans with a kind of 
lurid coyness like transvestites in a madhouse. (s. 208-209)

De människor som driver längs Ures gator har inte anammat det atavistiska våldet och är 

fortfarande fjättrade av samhällets bojor, fängslade i en social struktur. I nomadernas ögon är de 

depraverade invånarna parallella med öknens forna offer och misslyckas med att väcka någon typ 

av reaktion. Glantongänget är rovdjur i denna kontext, lösgjorda från moraliskt samt etiskt ansvar: 

”[…] man's feeble attempts at morality, like the kid's 'clemency', are historically only signs of 

weakness that allow atavistic men an advantage in the game of survival”.58 

     The judge argumenterar för att överlevnad alltid varit den genetiska baslinjen – naturens ultimata  

test – då ett moraliskt argument aldrig kan fastställas som ”rätt”, trots dess logiska bas och dess 

civiliserade nyans. Överlevnad görs möjlig genom dominans – i detta fall fysisk sådan – och är ett 

förkroppsligande av mänsklig vilja upphöjd till gudomlig status: ”War is god” (s. 261). I Blood 

Meridian är kriget ett test mellan två viljor eller ”a forcing of the unity of existence” (s. 261) och 

klär sina utövare i en gudalik skrud.59 Vid ett tillfälle konfronterar the judge en annan skalpjägare 

berörande detta, nämligen Tobin – gängets, de facto, representant för religion och moralisk ordning: 

The judge searched out the circle for disputants. But what says the priest? he said.
Tobin looked up. The priest does not say.
The priest does not say, said the judge. Nihil dicit. But the priest has said. For the priest has put by the 
robes of his craft and taken up the tools of that higher calling which all men honor. The priest also would 
be no godserver but a god himself. (s. 261-262)

Spurgeon noterar att Tobin – samt de värden han symboliserar – slukats av Holdens rådande 

krigsfilosofi. Något som i och med Tobins status som ”förre detta” präst blir en markör för den 

kyrkliga institutionens impotens.60 Det stämmer att ”[…] the Christian god and the moral structures 

[…] are absent i the natural world of Blood Meridian […]”.61 De sakrala byggnader som dyker upp i 

romanen skildras som tomma skal eller härbärgen för lemlästade kroppar: ”There were no pews in 

the church and the stone floor was heaped with the scalped and naked and partly eaten bodies of 

some forty souls who'd barricaded themselves in this house of God […]” (s. 63). En liknande scen 

dyker upp vid ett senare tillfälle: ”Many of the people had been running toward the church where 

they knelt clutching the altar and from this refuge they were dragged howling one by one and one 

by one they were slain and scalped on the chancel floor” (s. 189). Kyrkorna är, likt Anasazibyn (s. 

58 Owens, s. 49.
59 Spurgeon, s. 35.
60 Spurgeon, s. 36.
61 Spurgeon, s. 25.
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152), förvittrade ruiner av en död orden, numera ”wondered at by tribes of savages” som är dömda 

till att upprätta nya kyrkor i sina försök att ”alter the structure of the universe” (s. 152). The judge 

insinuerar att sådana försök kommer misslyckas i slutändan: ”This you see here, these ruins […] do 

you think that this will be again? Aye. And again. With other people, with other sons” (s. 153). 

Genom sin demonstration bevisar Holden följande: ”[...] the only thing that can truly alter creation 

is the brute force of human will”. Människan kan endast konfrontera sin skapelse genom att lösgöra 

från moralisk plikt och hänge sig åt gudomligt krig.62

      Gränslandet och öknen nomaderna rider genom tillåter dem att utagera deras kollektiva ”taste  

for mindless violence” (s. 3) och manifestera the judge's darwinistiska filosofi. Den otämjda natur 

som omger Glantongänget fungerar som katalysator för deras primitiva beteende och förvandlar 

dem till ”viciouslooking humans” eller ”halfnaked savages” (s. 82-83). Owens noterar att McCarthy 

kontinuerligt beskriver karaktärerna i Blood Meridian som primater.63 Mexikanska banditer 

”pummel one another like apes” (s. 68); fångar ”picked at themselves like apes” (s. 78); och vid ett  

tillfälle äter skalpjägarna rått kött ”without fire or bread or camaraderie any more than banded apes”  

(s. 154). Medan de rider genom vildmarken antar de bestialiska attribut: ”[…] slouched under 

slickers hacked from greasy halfcured hides and so cowled in these primitive skins before the gray 

and driving rain they looked like wardens of some dim sect sent forth to proselytize among the very 

beasts of the land” (s. 195). Atavistiskt våld – det sanna uttrycket – för gänget närmare ett naturligt 

tillstånd och placerar dem på toppen av näringskedjan. Owens utvecklar: ”Man has surpassed 

wolves and all other predators on his climb up the food chain, and as consequence of successful 

competition, has reached an obsessive, crazed pinnacle of savagery”.64 Glantongänget – romanens 

laglösa primater – härjar och regerar i det smooth space McCarthy anger: gränsområdet mellan 

Texas och Mexiko.

2.6 Dansens villkor: om ritual, ceremoni och mentalitet

De fenomen som genomsyrar Blood Meridian är våld och blod, undergång och fördärv. Men även 

mörker och död kan generera en typ av livskraft. Som Shaviro nämner: ”Death is a festival, a 

ceremony, a ritual; but it is not a mystery”.65 Världen Glantongänget rider genom präglas av 

krigiska handlingar, eller som the judge benämner det: en dans. Holden demonstrerar kontinuerligt 

för sina medresande att det inte existerar gränser att överskrida och att de således måste konsumeras 

av dansen och ge upp tanken berörande ursprung samt öde: ”As the dance is the thing with which 

62 Spurgeon, s. 36.
63 Owens, s. 47.
64 Owens, s. 48.
65 Shaviro, s. 145. 
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we are concerned and contains complete within itself its own arrangement and history and finale 

there is no necessity that the dancers contain these things within themselves as well” (s. 342). Deras 

uppfattning av sin omgivande värld begränsas i detta, vilket innebär att ”[they] remain bound in a 

dance of perpetual immanence”.66 Krig är en ceremoniell akt, dess offer är otaliga och dess 

efterlämningar kommer i form av troféer: skalperna Glanton och hans män skördar eller Captain 

Whites avhuggna huvud inlagt i ”a glass carboy of clear mescal” (s. 73). The judge är, som tidigare 

etablerat, en typ av krigets antipräst som pågående perverterar kristna riter. Den tidigare nämnda 

nattvardsscenen – där oblaten ersatts av krutet – är ett exempel på detta (s. 138-141). En ytterligare 

illustration av det upprepade fenomenet är när Holden räddar en ”idiot” från att drunkna i grunt 

vatten: ”[…] snatching [the idiot] aloft by the heels like a great midwife and slapping it on the back 

to let the water out. A birth scene or a baptism or some ritual not yet inaugurated into any canon” (s.  

270). 

     Rituella element är ständigt närvarande i Blood Meridian och i det avslutande partiet av romanen 

håller the judge en predikan för the kid som berör ceremoni. De befinner sig i en bar och kvällens 

underhållning kommer i form av en dansande björn:

On the boards the bear was dancing for all that his heart was worth and the girl cranked the organ handle 
[…] One of the men had drawn a longbarreled cavalry pistol from his belt. He turned and leveled the 
pistol toward the stage […] The shot was thunderous and in the afterclap all sound in the room ceased. 
The bear had been shot through the midsection. He let out a low moan and he began to dance faster,  
dancing in silence save for the slap of his great footpads on the planks. (s. 339)

The judge's önskan angående reglering av den naturliga världen uppfylls i denna episod. Spurgeon 

utvecklar: ”The gigantic figure of the bear, formerly the magnificent and terrible avatar of the  

wilderness […] is now dressed in a tutu and dances on a saloon stage to the music of a little girl’s 

crank organ”.67 Denna scen fungerar som antites till en tidigare händelse, då en enorm björn plockar 

en skalpjägare från sin häst och försvinner in i buskaget (s. 143). Det mäktiga rovdjuret har tilldelats 

rollen som gisslan och offer: ”[…] the great hairy mound of the bear dead in its crinoline lay like 

some monster slain in the commission of unnatural acts” (s. 341). Avrättningen av den dansande 

björnen förefaller som ett meningslöst spektakel men the judge fastställer i den predikan som 

avlöser intermezzot att ”[a] ritual includes the letting of blood. Rituals which fail in this requirement  

are but mock rituals” (s. 342). Karaktärerna i Blood Meridian utför konstant handlingar som 

involverar offer, må det vara ”the slaying of a large bear” (s. 342) eller dräpande av åtskilliga 

Comancheindianer. De upprepar detta ”not to propitiate alien gods and not to ward off disant 

calamities, but to confirm [their] own complicity with the forces that crush and annihilate [them]”. 68 

66  Shaviro, s. 149.
67  Spurgeon, s. 33.
68  Shaviro, s. 156.
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”Is not blood the tempering agent in the mortar which bonds?” (s. 343), säger Holden i samma 

utläggning. Romangestalterna ödelägger den ordning som de parasiterar på. Deras handlingar kan 

kategoriseras som så kallad nonproductive expenditure: lek, förstörelse, likgiltighet och omotiverat 

våld.69 Under den darwinistiska masken visar sig det faktum att de – kollektivt, tillsammans med 

många andra – slösar sina egna liv. Dessa män är infantila när det gäller medvetande, oberörda 

berörande konsekvenser och utan motivation. Enligt the judge: ”Men are born for games. Nothing 

else. Every child knows that play is nobler than work. He knows too that the worth or merit of a 

game if not inherent in the game itself but rather in the value of that which is put at hazard […] all  

games aspire to the condition of war” (s. 260). Glantongänget låter sig konsumeras av ”the game” 

och spelar utan att ta hänsyn till sina insatser. Deras brist på medvetenhet ställs mot the judge's 

mentala klarhet i ett spel där ”that which is wagered swallows up game, player, all” (s. 249). Kriget 

– den heligaste akten – kräver sina offer. Shaviro klargör: ”For the clash and testing of wills in 

which the judge exults must end, not in the victory of one, but in the sacrificial consumption of 

everyone and everything”.70 

     Spurgeon menar att det basala förhållandet mellan människa och natur är ersatt av en ordnad 

helhet som är baserat på förhållandet mellan ”[…] man and man in the form of sacred war”.71 

Blödande av en björn eller en hjort – tidigare en väsentlig del av jägarmyten – är inte längre 

tillräckligt.72 Förnyelse och framsteg vilar på ritual, men eftersom ” [a] ritual includes the letting of 

blood” (s. 342) innebär det även att the judge's naturvetenskapliga kunskap är otillräcklig. Spurgeon 

utvecklar: ”It must be enacted through the more ancient ritual of war […] all generations […] have 

been euchred of the patrimony of nature, invalidating the blood of bears or deers as sources of 

regeneration, the prey must now become humanity itself. The new version of the myth demands 

human blood […]”.73 Glantongänget deltar tanklöst i the judge's ”game” och upprepar den blodiga 

och självförgörande ritualen i en miljö Holden beskriver som ”[a] desert upon which so many have 

been broken is vast and calls of largeness of heart but it is also ultimately empty” (s. 344). De spelar 

med sina liv som insats och offrar för kriget, trots att akten inte ger dem kunskap. Den innehåller 

inte någon ockult hemlighet som avslöjas när en viss punkt är nådd: ”[they] sacrifice in vain, [they] 

sacrifice to nothing”.74 Ceremonin transformerar inte sina utövare, ritualen är inte ett mysterium 

eller en gåta: ”The evening’s progress will not appear strange or unusual even to those who question 

the rightness of the events so ordered […] We are not speaking in mysteries” (s. 342-343). 

Glantongänget – the judge's proselyter – deltar i dansen men åtnjuter ingen vitalitet av det brutala  

69  Shaviro, s. 156.
70  Shaviro, s. 156f.
71  Spurgeon, s. 35.
72  Spurgeon, s. 35.
73  Spurgeon, s. 35.
74  Shaviro, s. 157.
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utövandet. De är dömda till att observera den sanna dansaren och krigets regenererande kraft, 

förkroppsligad hos den leende Holden. De kan endast betrakta denna ”enormous infant” som aldrig 

sover, denna våldets antipräst som påstår ”that he will never die” (s. 349). 

     I romanens dunkla epilog möts läsaren av följande scen:

In the dawn there is a man progressig over the plain by means of holes which he is making in the ground. 
He uses an implement with two handles and he chucks it into the hole and he enkindles the stone in the 
hole with his steel hole by hole striking the fire out of the rock which God has put there. On the plain 
behind him are the wanderers in search of bones and those who do not search and they move haltingly in 
the light like mechanisms whose movements are monitored with escapement and pallet so that they 
appear restrained by a prudence or reflectiveness which has no inner reality and they cross in their  
progress one by one that track of holes that runs to the rim of the visible ground and which seems less the 
pursuit of some continuance than the verification of a principle, a validation of sequence and casuality as  
if each round and perfect hole owed its existence to the one before it there on that prairie upon which are  
the bones and the gatherers of bones and those who do not gather. He strikes fire in the hole and draws 
out his steel. Then they all move on again. (s. 351)

Mannen hugger hål i det steniga landområdet, något Spurgeon noterar som: ”[…] the first step 

before stringing barbed wire”.75 Slätten är urholkad berörande flora och fauna och innehåller enbart 

”bones and the gatherers of bones”. Det som McCarthy ömsom skildrar som ett ”pastoral 

landscape” (s. 4) är numera en livlös vidd. Gränsområdets ”distant blue mountains” och ”trees that 

shimmered in the heat” (s. 65) har ersatts av en apokalyptisk öken fylld av bevis på våld och död. 

Enligt Spurgeon: ”The barbed wire is a potent and deeply paradoxical symbol […] On one hand, it’s 

the triumphant emblem of Anglo America’s conquest of the land once referred to as the Great 

American Desert […] It is also, for many Westerners, the sign of some final closure, usually 

expressed as nostalgically as the loss of the wandering horseman’s right to travel freely and without 

restriction across the landscape”.76 Holden påstår vid ett tillfälle att ”[only] nature can enslave man” 

(s. 207) men i detta avslutande scenario har människan tämjt och reglerat naturen. The judge's egna 

strävan efter dominans av miljö har accepterats på nationell nivå och profetian har cementerats.  

Mänskligheten tyglar slutligen sin bångstyriga omgivning och nomadens undergång understryks. 

Det vilda gränslandet som han är ute efter att råda över har slutligen inhägnats och det som tidigare 

kategoriserades som smooth space omvandlas till betesmark för boskap – civilisationens regelverk 

manifesterar sig i det karga sandhavet. Spurgeon noterar att den okända mannen som gräver hål i 

marken kan betraktas som följande: ”[a] wandering horseman, the lone cowboy with his bedroll and 

his rifle […] the lone male in the wilderness, [is] digging the postholes that mark his own demise 

and performing the final fencing-in of the natural world.”77

75  Spurgeon, s. 39.
76  Spurgeon, s. 39.
77  Spurgeon, s. 39.
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3. Sammanfattande diskussion

Min intention med denna uppsats har varit att analysera våldsuttrycket i Blood Meridian och 

granska dess brutala egenart. Genom att utgå från en del läsningar av primärtexten och använda 

begreppet nomad har jag undersökt vad som möjliggör romangestalternas skoningslöshet samt 

placerat beteendet i en rituell kontext.  

     I analysens inledande avsnitt introducerar jag romanens huvudsakliga tema – atavistiskt våld – 

via striden mellan Captain Whites milis och en hord av Comancheindianer, vars utseende 

porträtteras som ”mounted clowns, death hilarious” (s. 55). I det bifogade exemplet skildrar 

McCarthy hur de infödda amerikanerna massakrerar och våldtar det paramilitära kompaniet för att  

slutligen skära av deras blodiga hjässor. Detta sistnämnda fenomen – skalpering – har sedan 

urminnes tider varit en del av vårt släktes historia. Shaviro noterar: ”Scalping has been a common 

human practice for at least 300,000 years […]”.78 I Blood Meridian konvergerar historiskt 

verifierbara karaktärer samt fenomen med primitiv brutalitet, samtliga romangestalter ter sig hysa  

”a taste for mindless violence” (s. 3). Våldsdåd mellan de två huvudsakliga grupperna – 

skalpjägarna samt indianerna – utförs och besvaras kontinuerligt genom texten. Jag menar att det 

barbariska utövandet – skalpering och stympning – upprepas av båda fraktioner och framstår som 

jämbördigt berörande intensitet. Det enda som skiftar är våldets slumpmässiga måltavlor.  

Glantongänget och deras motspelare är således bägge ”examples of man's primal rapacity”, jägare 

vars byte är av deras egna art.79 Det finns vissa paralleller mellan dessa dansens deltagare, 

exempelvis deras respektive utseenden. Jämför den ursprungliga skildringen av 

Comancheindianerna: ”[a] legion of horribles […] wardrobed out of a fevered dream with the skins 

of animals” (s. 55), med beskrivningen av skalpjägarna: ”a pack of viciouslooking humans on 

unshod ponies […] clad in the skins of animals” (s. 82).  Brist på en moralisk värdegrund är även 

analogt mellan lägren och stärks via deras upprepade grymhet. Ett sådant exempel är sekvensen där 

the judge nonchalant skalperar en ung indian han tidigare räddat och närt (s. 170-171). Det finns 

varken godhet eller ondska i Blood Meridian, det finns enbart atavistiskt våld. 

     Vidare har jag kartlagt romanens idémässiga innehåll genom att granska dess krigiska språkrör: 

the judge. Denna enigmatiska figur formulerar den nomadism som effektivt ”rättfärdigar” hans egna 

samt sina proselyters brutala handlingar. Det är en vidsträckt troslära som åsidosätter kristen 

doktrin. Romangestalternas särpräglade mentalitet konkretiseras via ett stort antal predikningar vars  

kärna är genetiskt kodat våld samt perversion. Den sanna krigarens mål är total dominans över sin 

omgivning. Samtidigt som han kontrollerar sina likar via våld ämnar han penetrera kosmos 

78  Shaviro, s. 149.
79  Owens, s. 7.

23



skenbara mystik med hjälp av naturvetenskaplig lära, något den förskräckliga the judge anammar 

och förespråkar. Enligt hans utsagor är krigföring människans yttersta uppgift. Konflikt och strid är 

ett ”spel” som får allt annat att blekna i jämförelse: ”The ultimate trade awaiting its ultimate  

practitioner” (s. 259). The judge – i sin roll som oratorisk antipräst – påverkar gängets medlemmar 

starkt. Han förvärvar deras förtroende genom att demontera de individuella världssynerna, för att 

därefter fylla de färska tomrummen med nomadismens disciplin. Denna karismatiska albino 

förvandlar de vilda skalpjägarna till nyfrälsta stridsmän som mållöst rör sig genom gränslandet 

mellan Texas och Mexiko i jakt efter kämpalek – att få testa sin styrka och således vörda sitt  

innersta väsen. 

     Ett konkretiserat trossystem är sällan utan tillhörande ceremonier och i detta fall kretsar samtliga  

kultakter kring våldsdyrkan och död. Jag har påvisat att initieringsprocessen i Blood Meridian 

består av att acceptera det faktum att moraliska gränser är obefintliga – ett vekt påfund – följt av att  

konsumeras av ”dansen” och låta sina rörelser styras av krigets flöjt. Kriget tillbeds likt en ikon, 

dess representant är den övernaturliga Holden och dess underlydande är Glantongängets resterande 

medlemmar, med the kid som undantag. The kid trotsar aktivt den brutala läran, något som slutligen 

blir hans undergång – de som vägrar att konsumeras av våldet krossas, som resultat, av samma 

kraft. The judge etablerar i sin slutliga förkunnelse att stridens essens är av rituell art då ”[a] ritual 

includes the letting of blood” (s. 342). De indianer och mexikaner som dräps av skalpjägarnas 

vapen blir offergåvor till kriget och den brutala akten upprepas för att bekräfta delaktighet. 

Repetitionen innebär dock ej förvärvande av kunskap för the judge's lättsinniga proselyter. De ägnar 

sig åt något vi kan benämna som nonproductive expenditure – likgiltig förstörelse – och når aldrig 

nomadismens innersta väsen. Gängets medlemmar blir således dömda till att bevittna våldets  

regenererande energi manifesteras hos gruppens enda ”true dancer”: Holden. Här vitaliserar 

förödelse den hängivna anhängaren och den våldsamma handlingen blir som resultat en del av ett 

slags förnyelseritual. 

     Jag drar alltså slutsatsen att smärta och död kan generera livskraft i Blood Meridian. Detta 

innebär att krig är en ceremoniell akt i enlighet med romankaraktären the judge's utlåtande och dess  

troféer – ett konkret bevis på trogen plikt – kommer i form av offerlammens huvudsvål. I romanen 

perverteras även kristna riter i ett antal episoder: vid ett tillfälle ersätts oblaten med krut (s. 138-

141) och i ett annat stycke beskrivs en ”idiots” bisarra dop (s. 270). The judge påminner 

kontinuerligt om hur ritual och atavistiskt våld genomsyrar människans genetiska struktur. 

Bejakande av detta är individens enda väg till frigörelse och dominans. Det enda sättet att  

överskrida illusoriska konstruktioner – samhälleliga samt etiska sådana – är att acceptera krigets  

konstant och bli ett med blodskulten. 
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Glantongänget rör sig i en miljö jag kategoriserat som smooth space: en geografisk punkt där 

överträdelse omöjliggörs i och med att landskapet saknar regelverk. Det oreglerade gränsområdet 

saknar skiljelinjer och tillåter således nomadernas förfarande, något som vidare uppmuntras av 

Holden. Genom att applicera de begrepp Deleuze och Guattari formulerar i sin volym A Thousand 

Plateaus har jag åskådliggjort miljön som bidragande orsak till romankaraktärernas våldsamma 

agerande. Den ömsom pastorala, ömsom brutala vidd som skalpjägarna horisontellt rör sig genom 

är ett moraliskt urholkat territorium. Detta innebär i sin tur att de varierande handlingar som utförs  

saknar laddning som i sin tur kan definieras i ordalag som ”rätt” respektive ”fel”. Medvetenhet 

berörande detta vakuum uttrycks och påvisas däremot enbart av the judge. Vid ett flertal tillfällen  

utför denna karaktär fromma gärningar för att därefter våldta och lemlästa utan vidare eftertanke. I  

den okontrollerade regionen mellan Texas och Mexiko präglas all aktion av viss godtycklighet. 

Glantongänget förflyttar sig mållöst genom detta smooth space, utforskar dess möjligheter och 

ämnar dominera den omgivande terrängen – helt i enlighet med den framlagda definitionen av 

nomad. 

     Gränslandet fungerar alltså som katalysator för hänsynslöst beteende samtidigt som dess 

symboler påminner skalpjägarna om människans gagnlösa försök till att ”alter the structure of the 

universe” (s. 152). Tidigare bosättningar – likt Anasazibyn – söndervittrar under den starka solen 

och områdets sakrala byggnader innehåller endast skalperade kadaver. The judge menar att framtida 

stammar och folkslag är dömda till att upprätta nya kyrkor i hopp om själsfrid. Ansatser till kosmisk 

systematisering kommer slutligen att jämnas av våldets kraft. Likt Holden påstår: ”[…] the only 

thing that can truly alter creation is the brute force of human will” (s. 153). För att konfrontera sin 

egen skapelse måste individen lösgöra sig från de strukturella bojor som fjättrar och acceptera den 

kodifierade brutaliteten.     

     Det apokalyptiska landskapet inhägnas slutligen med taggtråd (s. 351), något som i sin tur 

innebär att nomadens guldålder tynar bort. The judge fortsätter trots detta att dansa: ”He is dancing,  

dancing. He says that he will never die” (s. 349). Denna ”great pale deity” (s. 97) är ständigt 

närvarande – han är en odödlig inkarnation av mänsklighetens våldslusta och strävan efter 

dominans. I denna uppsats har jag diskuterat romangestalternas brutala handlingar och synliggjort 

de mekanismer som driver dem. I Blood Meridian skapar McCarthy ett rum där ”[death] is a 

festival, a ceremony, a ritual; but it is not a mystery” – han väver en text präglad av makt och 

motstånd.80

     

80 Shaviro, s. 145. 
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