
82

РА СНА СВЕСТ И ЗА У СТА ВЉЕ НИ РАЗ ВОЈ:
БУ КА И БЕС И ВЕ ЛИ КА СЕ О БА (1915–1928)1

У обим ном ства ра ла штву Ви ли ја ма Фок не ра ни шта ни је при ву кло то ли ку па жњу 
кри ти ча ра као ње гов че твр ти ро ман, Бу ка и бес, ко ји озна ча ва крај ау то ро вог ра ног и 
по че так та ко зва ног зре лог пе ри о да ње го ве књи жев не ка ри је ре. За ди вљу ју ће тех нич
ке ино ва ци је де ли мич но об ја шња ва ју иза зва ну па жњу, на ро чи то због то га што су 
по те шко ће при чи та њу и раз у ме ва њу овог тек ста про же те дир љи во шћу. Ма да је огром на 
ве ћи на кри ти чар ских ко мен та ра по све ће на ра све тља ва њу екс пе ри мен тал не фор ме 
ро ма на, пра ва за го нет ка тек ста (и, ми слим, раз лог што му се из но ва вра ћа мо) по чи ва 
у ње го вој мо ћи да нас га не. Истом мо ћи од ли ку је се Фок не ро во ства ра ла штво на ста
ло од кра ја два де се тих па до по чет ка че тр де се тих го ди на два де се тог ве ка, од ро ма на 
Бу ка и бес (1929) до ро ма на Си ђи, Мој си је (1942), тек сто ва у ко ји ма се Фок нер ухва тио у 
ко штац са си ла ма од пре суд ног пси хич ког и дру штве ног зна ча ја. 

По што је то ро ман ко ји сто ји на са мом по чет ку по ме ну тог раз вој ног пу та, о ро ма
ну Бу ка и бес кри тич ка су ми шље ња по де ље на, те га кри ти ча ри од не дав но оп ту жу ју 
да је су ви ше ин ти ман, да је су ви ше уро њен у до мен пси хич ког, да је су ви ше не ја сан 
по пи та њу де ло ва ња дру штве них си ла, ко је се мно го ја сни је раз от кри ва ју у на ред ним 
де ли ма (уп. Sun dqu ist 1983, Mor ris). Џон Ме тјуз, ме ђу тим, твр ди да је на чин на ко ји ро
ман го во ри о дру штве ним си ла ма од раз „ре то ри ке су здр жа но сти“ ко ја је вла да ла 
мо дер ни стич ком есте ти ком и Но вим Ју гом, од но сно за ко ни ма о се гре га ци ји по зна тим 
под име ном Џим Кроу (Mat thews 1987). По пут Ме тју за, ја ћу ов де за сту па ти ста но ви ште 
да овај ро ман успе ва да се отрг не од ути ца ја ма те ри јал них и иде о ло шких окол но сти 
у ко ји ма је об ја вљен, али и да исто вре ме но на сто ји да их пре до чи пу бли ци. 

Ис пи ту ју ћи по ме ну те окол но сти из „уну тра шње“ пер спек ти ве јед ног је ди ног до
ма ћин ства на аме рич ком Ју гу, Бу ка и бес раз от кри ва и ши ри дру штве ни кон текст по
сред ством ин ди рект ног упу ћи ва ња, на во ђе ња на за кључ ке и ус по ста вља њем ана ло
ги ја. Рад ња се углав ном де ша ва на се ве ру др жа ве Ми си си пи 1928. го ди не, исте го ди не 
ка да је ро ман и пи сан, при че му је у ње му из не се но тек не ко ли ко оп штих ста во ва о 
дру штве ном или ге о граф ском ми љеу, те је на чи та о цу да про су ди ка ко лич на исто ри
ја и жи вот у до ма ћин ству по ро ди це Комп сон ра све тља ва ју ши ри кон текст и шта тај 
кон текст исто вре ме но го во ри о њи ма. За пра во це ло куп ни раз вој Фок не ро ве спи са

1 Хте ла бих да се за хва лим они ма без чи је по др шке, при ја тељ ства и ве ли ко ду шно сти не бих мо
гла да на пи шем овај рад, а то су: Џим Ка ра дерс, Алан Фо јер, Ме ла ни Џон сон, Деј вид Кац ман, Марк 
Лу че, Џе ни фер Рот, Ба ри Шенк, Те ре за Та у нер, Бил Татл, Фи лип Вајн штајн, Норм Јет ман, а на ро чи то 
Фи лип и Џу ли ја Бар нард. По себ ну за хвал ност ду гу јем и Оп штем ис тра жи вач ком фон ду Уни вер
зи те та Кан зас, ко ји је из дво јио сред ства за мо је ис тра жи ва ње то ком ле та 1993. го ди не.

МЕЂАШИ

Ше рил Ле стер



83

тељ ске ка ри је ре мо же се опи са ти као по сте пе на и са мо ра зди ру ћа бор ба да се ма пи
ра ју, са вла да ју и кри ти ку ју кон ту ре овог од но са из ме ђу при ват ног и јав ног, те да се 
на тај на чин ука же на то да је по ро ди ца је дан иде о ло шки апа рат ко ји одр жа ва у жи
во ту пре ва зи ђе не дру штве не од но се и спре ча ва дру штве не про ме не.2 Упра во је ово 
не по ко ле бљи во ис пи ти ва ње и кри ти ко ва ње, без об зи ра на соп стве ни от пор пре ма 
то ме, до ве ло до то га да ње го во име по ста не си но ним за округ Јок на па то фа, фик тив ни 
ми ље ко ји је Фок нер нај пот пу ни је раз вио.

О Фок не ро вој ар ти ку ла ци ји овог ин фор ма тив ног кон тек ста, то јест, о при ка зу исто
ри је окру га Јок на па то фа чи та о ци мо ра ју да про ди ску ту ју и да су че ле ми шље ња. Као 
ни би ло ко ји дру ги исто риј ски при каз, та ко се ни исто риј ски при каз окру га Јок на па
то фа не мо же узе ти здра во за го то во, схва ти ти као „a pri o ri ... као то та ли тет, це ли на, 
од но сно вр сна при ча чи ји су нам за плет и ју нак већ по зна ти“ (Jay 270). Та кве то та ли
зу ју ће и вр сне при че су од у век про ис ти ца ле из вр ло од ре ђе них ин те ре са ко ји ма су 
ду го ва ле и свој оп ста нак, а то су, на при мер, ин те ре си ју жњач ких план та же ра, ју жњач
ких агра ра ца, дру штве них ре а ли ста, но вих кри ти ча ра.3 Прем да Фок нер ни је овој 
ши рој исто ри ји при сту пио као пу кој гра ђи ко ју ис тра жу је и до ку мен ту је не го као 
дру штве ној ствар но сти ко јој се тре ба су прот ста ви ти и пре о бли ко ва ти је, ње го ви кри
ти ча ри се ни су увек сла га ли с тим опо зи ци о нар ским ци ље ви ма. Мно ги од пр вих и 
нај у ти цај ни јих Фок не ро вих кри ти ча ра су, на при мер, би ли ју жњач ки аграр ци4 у 
чи јем је ин те ре су би ло да Југ бу де при ка зан као ра сно по де љен и па три јар хал но зе
мљо рад нич ки, што је при каз ко ји по др жа ва њи хо ву при ви ле го ва ну по зи ци ју бе ла ца, 
ак тив них су бје ка та у том дру штву. Ка ко су се по сто је ћи ин те ре си Фок не ро вих чи та
ла ца ме ња ли, по рас тао је зна чај но вих пи та ња и но вих ме то да ту ма че ња исто риј ског 
при ка за окру га Јок на па то фа. Због то га је, у мо ру кри ти ка ко је су на пи са не о Фок не ру, 
ва жно да се пре до че опреч на ми шље ња о пи шче вом од но су пре ма све ту у ко ме је 
жи вео, и то не са мо о на чи ну на ко ји је пред ста вио исто ри ју и аме рич ки Југ не го и о 
то ме ка ко се ћа ње, при ка зи ва ње, ра сна и род на при пад ност, сек су ал ност, мо дер ни зам 
и са вре ме ност про жи ма ју ње го во де ло. Пи та ње Фок не ро вог исто риј ског кон тек ста 
– на и ме, исто ри је, те ко ви на и иден ти те та аме рич ког Ју га и ње го вих ста нов ни ка – и 
да ље је жа ри ште су ко ба кул ту ро ло шких гле ди шта. Сто га, уме сто те жње да сме стим 
Фок не ро во ства ра ла штво у уна пред да ти кон текст – као да би тај кон текст мо гао пру
жи ти јед но ста ван при каз окол но сти и да ти ре ше ње за ту ма че ње тек сто ва – ја се на дам 
да ћу ус пе ти да из дво јим обе леж ја по ли тич ке и кул тур не мо ти ва ци је ко ја по кре ће 
Фок не ро ву и на шу соп стве ну бор бу да уоп ште од ре ди мо тај кон текст.

2 О по ро ди ци као „иде о ло шком апа ра ту др жа ве“ и о иде о ло ги ји као на чи ну ре про ду ко ва ња 
дру штве ног по рет ка ви де ти по зна ти оглед Лу ја Ал ти се ра „Иде о ло ги ја и др жав ни иде о ло шки апа
ра ти“. Ви де ти и кри ти ку Стју ар та Хо ла на те му Ал ти се ра, ко јом Хол на сто ји да пру жи бо ље об ја
шње ње опо зи ци о не кул ту ре и од но са из ме ђу иде о ло ги је и фор ми ра ња иден ти те та.
3 О рас пра ва ма на те му иде о ло шке кон струк ци је окру га Јок на па то фа, или ши ре, о са мом Фок
не ру, ви де ти, на при мер, Du vall, Le ster, Mat thews (1987) и Schwartz.
4 Тер мин пр вен стве но упу ћу је на ску пи ну од два на ест пи са ца с ју га Сје ди ње них Др жа ва ко ји су 
на пи са ли књи гу За у зе ћу став: југ и зе мљо рад нич ка тра ди ци ја. (Прим. прев.)
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Ма да је Фок нер на пи сао Бу ку и бес 1928. го ди не и умро у Ми си си пи ју дан пре но 
што ћу ја на пу ни ти де сет го ди на у Де тр о и ту, од у век сам осе ћа ла бли скост са про бле
ма тич ном исто ри јом ко ју је по ку шао да са вла да и ко ју ја са да по ку ша вам да са вла дам. 
На кон што сам гле да ла ка ко мо ји бе ло пу ти при ја те љи и ком ши је бе же из „цен тра“ 
Де тро и та то ком ше зде се тих го ди на; на кон што сам се, уз мно ге дру ге, и са ма по чет ком 
се дам де се тих при кљу чи ла се о би у Ка ли фор ни ју, ко ја се бр зо раз ви ја ла за хва љу ју ћи 
еко ном ском бу му на су прот про па сти ау то мо бил ске ин ду стри је у Де тр о и ту; и на кон 
што сам, за вр шив ши сту ди је, сти гла у Ба фа ло баш у пра ви час да бу дем све док ма сов
них от пу шта ња рад ни ка због за тва ра ња бе тли хем ске че ли ча не, ду бо ко ме је дир нуо 
сле де ћи од ло мак из Фок не ро вог ро ма на Све тлост у ав гу сту кад сам га про чи та ла 
1981. го ди не:

Сви љу ди из тог се ла ра ди ли су или у стру га ри или за њу. У њој се ре за ла бо ро ви на. 
Стру га ра се ту на ла зи ла већ се дам го ди на, а за сле де ћих се дам го ди на она ће уни шти ти 
све др ве ће ко је јој бу де на до ма ку. Та да ће не ке од ма ши на, као и ве ћи ну љу ди ко ји су у њој 
ра ди ли, због ње и за њу по сто ја ли, уто ва ри ти у те рет не ва го не и од се ли ти ода тле. Но, 
не ке од тих ма ши на оста ће ту ... – оста ће из ли за ни, уко че ни, не по крет ни точ ко ви. (6, 
мо је ис ти ца ње)

У тре нут ку сам се на шла под сна жним ути ском ве о ма жи ве кри ти ке ми та о на прет
ку ко ји до но си ка пи та ли зам иза ко јег сто ји је дан је ди ни мо тив ко ри сто љу бља, под 
ути ском ове уз гред не на по ме не о на глим про ме на ма и екс пло а та ци ји љу ди им пли
цит них у ло ги ци ка пи та ли зма, а мо жда по нај ви ше под ути ском опи са ин ду стриј ске и 
ко мер ци јал не ста ру ди је ко ју је овај про цес до дао пеј за жу два де се тог ве ка. Баш као и 
ва јар Марк ди Су ве ро, раз ви ла сам ли бид ну при влач ност пре ма зар ђа лом, из је де ном 
и де мо ли ра ном че ли ку, ци гли, ас фал ту и бе то ну с ко ји ма сам од ра ста ла у Де тр о и ту, 
Лос Ан ђе ле су и Ба фа лу. Јер су те ру и не спо ме ни ци дез о ри јен ти шу ћим на глим про ме
на ма у кон сти ту и са њу ме ста ко је су ка рак те ри стич не за аме рич ку ин ду стриј ску и 
по стин ду стриј ску кул ту ру. 

Дез о ри јен ти шу ћи до жи вљај про ме не је око сни ца Бу ке и бе са, при че му те ло цр но
пу те да ди ље Дил си Фок не ру слу жи као не ка вр ста ру и не два де се тог ве ка или по ка
за тељ пре о бра жа ја Ју га из аграр не у ин ду стриј ску еко но ми ју и из ру рал ног у ур ба но 
дру штво. Рас пар ча ва ње сто ти ну ју та ра зе мље, не ка да шњег по се да Комп со но вих пред
ста вља ши ру тен ден ци ју „Ста рог Но вог Ју га“ ка рас пар ча ва њу ве ли ких план та жа Ста
рог Ју га, баш као што и од лу ка Џеј со на Комп со на да рас про да зе мљу гра ђе вин ским 
ин ве сти то ри ма и по ста не шпе ку лант пред ста вља еко ном ске тен ден ци је Но вог Ју га 
(Kirby 1987). Слич но то ме, од су ство Дил си не де це и Ла сте ро вих ро ди те ља из до ма
ћин ства Комп со но вих, Фро ни на уда ја за но са ча у спа ва ћим ко ли ма из Сент Лу и са, те 
њи хо во пре се ље ње у ур ба не цен тре Се ве ра и Ју га, то јест, у Мем фис и Сент Лу ис, 
од ра жа ва ју по сле ди це ма сов не се о бе цр на ца са Ју га у пе ри о ду од 1915. до 1946. го
ди не, ка да је Фок нер за Бу ку и бес на пи сао чу ве ни „До да так“ о Комп со но ви ма.5

5 О исто риј ским и кри тич ким рас пра ва ма на те му „До дат ка“, ви де ти Le ster.
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Пу та ња про ме не ко ја бе сни на стра ни ца ма ро ма на из 1928. го ди не по при ма об
лич је тра у ме, фи зич ког пре о бра жа ја, смр ти, бе га и ег зи ла; оп се си је и кив но сти, ана
хро ни стич них сти ло ва, вред но сти и ве ро ва ња; као и по на вља ња и за ме на ко је ни су 
до ра сле же ље ном или упам ће ном ори ги на лу. У ро ма ну, ме ђу тим, пу та ња про ме не 
при ка за на је углав ном пу тем ли ка Ке ди и по сле ди ца ко је по до ма ћин ство има ју ње но 
сек су ал но бу ђе ње, труд но ћа, брак, по ни ште ње бра ка, бе ба без оца и ег зил. Дру гим 
ре чи ма, Ке ди је те ма ти зо ва на као основ ни узрок про ме не, прем да се ро ман не сум
њи во ба ви и дру гим из во ри ма, ви до ви ма и ни во и ма тран зи ци је. На ме ра ми је да у 
овом ра ду про ду бим на ше раз у ме ва ње ра зно вр сних про ме на ко је су пред ста вље не 
пу тем ком плек сног и сло је ви тог ли ка Ке ди и да, при том, ту ма че ње ро ма на про жмем 
спо р ним ви ђе њем ју жњач ке исто ри је.

Кри ти ча ри су по тре се кроз ко је про ла зи по ро ди ца Комп сон тра ди ци о нал но ту ма
чи ли као по ка за те ље оп ште исто ри је аме рич ког Ју га, по себ но вре ме на тран зи ци је од 
Ста рог ка Но вом Ју гу. Но, ка да се обра ти ви ше па жње на прет ход но за не ма ре не исто
риј ске пер спек ти ве, ме ња се на ше схва та ње те тран зи ци је. Глав на исто ри о граф ска 
стру ја на Ју гу у вре ме по сле ре кон струк ци је углав ном се фор ми ра ла са ста но ви шта 
бе лач ког ста нов ни штва на Ју гу, и у пр ви план је ис ти ца ла по ли тич ко и при вред но 
ре струк ту ри ра ње и об но ву. То је при ча о Ју гу с ко јом је ве ћи на љу ди упо зна та. То је 
при ча ис при ча на у Про ху ја ло с ви хо ром. За раз ли ку од те при че, при ча ко ју ка зу је 
афро а ме рич ка исто ри ја и ко ја се пр вен стве но ба ви исто ри јом цр нач ке бор бе про тив 
ра сног на си ља и по ја ве се о бе са Ју га на Се вер, ни је до пр ла до уши ју ши ре пу бли ке. 
Она још ни је по ста ла део на шег за јед нич ког идеј ног на сле ђа ко је го во ри о ју жњач кој 
про шло сти и ње ном ши рем ути ца ју на аме рич ку исто ри ју и кул ту ру.6 А баш та при
ча, скрај ну та и ре ла тив но ућут ка на, ба ца из не на ђу ју ће но во све тло на Фок не ро во 
ства ра ла штво. 

Но, пре пре ла ска на раз ма тра ње ути ца ја по ме ну тог кон тек ста на Бу ку и бес, а бу
ду ћи да је то при ча ко ја ни је сви ма по зна та, да ћу кра так пре глед се о бе цр нач ког ста
нов ни штва ко ја је по че ла 1915. го ди не. Ма да ве ћи на исто ри о гра фа узи ма Пр ви свет ски 
рат и ње го ве по сле ди це као пре крет ни цу ју жњач ке исто ри је, афро а ме рич ки исто ри
ча ри ис ти чу зна чај цр нач ке се о бе.7 Под стак ну та зах те ви ма рат не ин ду стри је ко ја се 
на гло раз ви ја ла и не до стат ком рад не сна ге ко ју је иза зва ло дра стич но сма ње ње при
ли ва до се ље ни ка из Евро пе, се о ба је за ма су цр нач ке по пу ла ци је на Ју гу пред ста вља
ла пр ву пра ву при ли ку да оду ода тле. Под стрек цр нач ких но ви на, на ро чи то Чи ка го 

6 По сма тра но с тач ке гле ди шта бе ла ца на Ју гу, Но ви Југ на ста је 1913. го ди не, исте го ди не ка да је 
Ву др оу Вил сон, ро ђе ни ју жњак, по стао пред сед ник и по но во укљу чио бел це с Ју га у по ли тич ки и 
еко ном ски жи вот на ци је. Кла сич но де ло Џор џа Бра у на Тин да ла, На ста нак но вог ју га: 1913–1945, на 
при мер, по чи ње тврд њом да је „по ла ве ка по ли тич ке изо ла ци је Ју га окон ча но ина у гу ра ци јом 
Ву др оа Вил со на 4. мар та 1913. го ди не“ (1). Но, као што К. Ван Ву двард об ја шња ва у књи зи По ре кло 
Но вог Ју га, 1877–1913, 1913. го ди ну су Афро а ме ри кан ци ши ром Аме ри ке сла ви ли као ју би лар ну 
го ди ну, пе де се то го ди шњи цу еман ци па ци је, што иро нич но ис ти че чи ње ни цу да су, из у зев ма ло
број не цр нач ке ели те, црн ци до та да оства ри ли тек не зна тан ствар ни на пре дак.
7 Да би се сте као увид у ви ше гла сје са вре ме них ста но ви шта по пи та њу Ве ли ке се о бе, ви ди Har
ri son, као и Trot ter.
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ди фен де ра, пи сма и све до чан ства ми гра на та, као и гла си не ко је су кру жи ле и ди ску
си је ко је су се во ди ле на те му мо гућ но сти за бо љи жи вот на Се ве ру, те то што су то ком 
1916. го ди не же ле знич ке ком па ни је на Се ве ру унајм љи ва ле цр нач ку рад ну сна гу с 
Ју га да ра ди на из град њи пру га, за јед нич ки су до ве ли до нео р га ни зо ва не ма сов не 
се о бе с Ју га ко ја се не ће за у ста ви ти све до ше зде се тих го ди на. Док је 90 про це на та 
аме рич ких цр на ца жи ве ло на ру рал ном Ју гу на по чет ку два де се тог ве ка, 1,6 ми ли о на 
се од се ли ло с Ју га до по чет ка ше зде се тих го ди на.8 Са ма по се би, цр нач ка се о ба, ур
ба ни за ци ја и про ле те ри за ци ја про ме ни ла је дру штве но е ко ном ску си ту а ци ју у це лој 
зе мљи, што је до ве ло до не до стат ка рад не сна ге на Ју гу, на стан ка ур ба них ге тоа на 
Се ве ру, и го ми ле по ле ми ка о зна че њу и мо гу ћим по сле ди ца ма цр нач ке се о бе. По сма
тра на у ши рем кон тек сту то ка афро а ме рич ке исто ри је у два де се том ве ку, ова се о ба 
пред ста вља ла је са ме по чет ке цр нач ког про те ста.9 

Као што на гла ша ва Џејмс Гро сман, ве ћи на исто ри ча ра је ана ли зи ра ла Ве ли ку се
о бу „као аспе кат про ме не тр жи шта за вре ме ра та или као су штин ски еле ме нат у ства
ра њу ур ба них ге тоа на Се ве ру и на стан ку ра сних про бле ма“ (5). Из у зет но ма ли број 
исто ри ча ра је аде кват но про у чио ста во ве и ви ђе ња са мих ми гра на та, ко ји су се уоб
ли чи ли под ути ца јем се о бе. Као што твр ди Гро сман: „Ми гран ти пред ста вља ју кључ ну 
тран зи ци ју у исто ри ји Афро а ме ри ка на ца, аме рич ких гра до ва и аме рич ке рад нич ке 
кла се. Тран зи ци ју је об ли ко ва ла сло же на ин тер ак ци ја из ме ђу струк ту рал них си ла на 
Ју гу, ра ди кал них ста во ва, као и њи хо ве пер цеп ци је од стра не ми гра на та“ (5). Са гле
да ва ње „све у куп ног кон тек ста“ омо гу ћа ва Гро сма ну да ис так не зна чај ју жњач ке ра сне 
иде о ло ги је и кул ту ре на ста во ве, оче ки ва ња и ис ку ство цр нач ких ми гра на та. С дру ге 
стра не, Гро сман на во ди да би тре ба ло ис пи та ти ути цај цр нач ке се о бе на ју жњач ку 
ра сну иде о ло ги ју и кул ту ру.

Бел ци с Ју га не ра до су при хва та ли по ру ку о са мо о дре ђе њу и про тест ко је су ма
гло ви то на зи ра ли у ма сов ној се о би по ла ми ли о на Афро а ме ри ка на ца из ме ђу 1915. и 
1920. го ди не, и још јед ног ми ли о на то ком два де се тих го ди на. Се о ба је по ка за ла да 
Афро а ме ри кан ци мо гу би ти део исто риј ског про це са, да мо гу ре а го ва ти чи ном про
те ста про тив сво је по зи ци је на Ју гу, те да мо гу про ме ни ти сво ју суд би ну. Ка да се са
гле да из ове пер спек ти ве, про ти вље ње бе ла ца на Ју гу цр нач кој се о би, као и по ку шај 
ње ног огра ни ча ва ња, би ли су узро ко ва ни не са мо еко ном ским раз ло зи ма не го и ју
жњач ком ра сном иде о ло ги јом.10 Бел ци с Ју га ни су же ле ли да при зна ју по сто ја ње 

8 О де мо граф ским број ка ма цр нач ке се о бе, ви де ти Johnson – Camp bell.
9 За не што ви ше о афро а ме рич кој се о би, ви де ти Kat zman (1991).
10 Прав да ју ћи сво ју ре ак ци ју еко ном ским раз ло зи ма, ју жњач ке др жа ве су при бе гле до но ше њу 
ре стрик тив них за ко на и ван за кон ским ме ра ма да за у ста ве од лив цр нач ког ста нов ни штва (Scott 
и Gros sman). Не ве ру ју ћи да црн ци на пу шта ју Југ на соп стве ну ини ци ја ти ву, Југ је по ку шао да за
у ста ви се о бу ти ме што ће за бра ни ти све што под сти че се о бу. За бра њи ва не су и оп стру и ра не све 
де лат но сти пред став ни ка фа бри ка са Се ве ра ко ји су ре гру то ва ли цр нач ку рад ну сна гу с Ју га, а 
за бра њи ва ни су и огла си, пи сма и но ви не ко ји су про мо ви са ли се о бу. Ка да те ме ре ни су ус пе ле, 
ју жња ци су по ку ша ли да црн ци ма оне мо гу ће при ступ во зо ви ма ко ји су ишли на Се вер; бу ду ћим 
ми гран ти ма ни су про да ва не кар те, ни је им до зво ља ва но да уђу у во зо ве и фи зич ки су укла ња ни 
из во зо ва; а ни во зо ви се ни су за у ста вља ли та мо где би ми гран ти мо гли да уђу у њих. Од луч ни да 
оду са Ју га, црн ци су из бе га ва ли ове ре стрик тив не ме ре, баш као што се ни су оба зи ра ли на сра
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про те ста про тив ју жњач ког ра си зма ни ти до ка зе цр нач ке пред у зи мљи во сти им пли
цит не у чи ну се о бе.

Као ре зул тат бе лач ког по ри ца ња по ру ке про те ста им пли цит не у чи ну цр нач ке 
се о бе, и као по сле ди ца из о ста вља ња, од но сно мар ги на ли за ци је цр нач ке се о бе у хе
ге мо ниј ским при ка зи ма аме рич ке исто ри је, Фок не ро во ду го го ди шње ба вље ње зна
че њем, ути ца јем и зна ча јем цр нач ке се о бе у кон тек сту вла сти тог жи во та и кул ту ре 
при ву кло је ма ло кри ти чар ске па жње. Ње го во вла сти то кул тур но усло вље но не при
зна ва ње ста ва да је цр нач ка се о ба из раз осу де ју жњач ког ра си зма, те ра сног на си ља 
и не прав де ма хом је ути ца ло на то да цр нач ка се о ба тек ин ди рект ним пу тем по ста не 
кључ ни еле мент у ње го вом опу су. Прем да је се о ба на по слет ку по ста ла екс пли цит на 
те ма Фок не ро вих де ла, обич но је об ра ђи ва на са ста но ви шта не га ци је, што зна чи да 
се го во ри ло о оно ме што не по сто ји, че га не ма, што не до ста је или је из гу бље но. Сто
га, да би се ра све тли ла Фок не ро ва ре ак ци ја на цр нач ку се о бу, мо ра мо се вра ти ти на 
исто ри ју цр нач ке се о бе, те у од но су на њу по ка за ти шта је од сут но из Фок не ро вог 
ства ра ла штва.

Цр нач ка се о ба „је ис цр та ва на на кар та ма, при ка зи ва на на гра фи ко ни ма, ана ли зи
ра на и вред но ва на, осу ђи ва на и бра ње на у но ви на ма, јав ним плат фор ма ма и у за ко
но дав ним ко ми си ја ма“ још од 1916. го ди не, те не ма сум ње у то да је Фок нер био упу ћен 
у си ту а ци ју (Spe ar 129). Шта ви ше, по је ди не окол но сти из Фок не ро вог при ват ног жи
во та то ком пр вог вр хун ца цр нач ке се о бе, од 1915. до 1918. го ди не, до ве ле су га у још 
при сни ју ве зу с овом по ја вом. По што ни је хтео да у Ми си си пи ју при су ству је вен ча њу 
Есте ле Ол дам, јер је пре то га га јио на де да ће она би ти ње го ва мла да, сео је на воз и 
оти шао да по се ти Фи ла Сто на, при ја те ља из Њу Хеј ве на у др жа ви Ко нек ти кат. Бу ду ћи 
да га ни су при ми ли у вој ску због сит не гра ђе, на пр во пу то ва ње с Ју га кре нуо је без 
кон крет них пла но ва за бу дућ ност. С на дом, ме ђу тим, да ће ипак сту пи ти у вој ну слу
жбу, Фок нер је ус пео да се при ја ви за Кра љев ске ва зду хо плов не сна ге Ка на де успе шно 
се пре тва ра ју ћи да је Бри та нац. Ју ла ме се ца, на кон кра ћег за др жа ва ња у Ми си си пи ју, 
био је у во зу за То рон то, на пу ту за пи лот ску шко лу. 

Та пу то ва ња во зом би ла су пр ва Фок не ро ва ис ку ства ван Ју га и по слу жи ла су му 
да се по бли же упо зна с пр вом фа зом Ве ли ке се о бе. Кад је Фок нер пу то вао во зом из 
Ми си си пи ја у Њу Хеј вен апри ла 1918. го ди не, те из Ми си си пи ја за То рон то на ред ног 
ју ла, при дру жио се ре ци ми гра на та ко ји су се за пу ти ли на Се вер. Оти снув ши се на 
пу то ва ње с Ју га баш на вр хун цу та ла са се о бе, Фок нер је, по пут по ла ми ли о на цр но
пу тих ју жња ка, от крио ге о граф ске гра ни це, а ти ме и кул ту ро ло шку осо бе ност ју жњач
ког ра си зма. При пре ла ску ре ке Оха јо, се вер не гра ни це до ко је су ва жи ли за ко ни о 
се гре га ци ји, ми гран ти би се пр ви пут об ре ли у све ту у ко ме сви аспек ти сва ко днев ног 
жи во та ни су би ли ор га ни зо ва ни на ба зи ра сне хи је рар хи је.

Ван Ју га, где у јав ном пре во зу ни је по сто ја ла ра сна се гре га ци ја, Фок нер се, по пут 
не бро је но мно го цр но пу тих ми гра на та, пр ви пут су срео са за па њу ју ћим кр ше њем 
ју жњач ке ети ке ци је. Да нас се чи ње ни ца да су црн ци на Се ве ру у јав ном пре во зу мо гли 

чу на то ши ре не гла си не о то ме ка ко ми гран ти му ко трп но жи ве на Се ве ру. По што је сва ка так ти ка 
ома ну ла, не ке ју жњач ке за јед ни це су на пра ви ле не ко ли ко ге сто ва до бре во ље пре ма црн ци ма 
на да ју ћи се да ће их та ко од вра ти ти од се о бе.
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да се де по ред бе ла ца мо жда чи ни не ва жном, али за ју жња ке то га до ба, ка ко црн це 
та ко и бел це, она је обе ћа ва ла и на ја вљи ва ла је дан пот пу но но ви свет. Иа ко Фок нер 
у пи сми ма ку ћи из Њу Хеј ве на и То рон та ни је пи сао о то ме шта ми сли о јав ном пре
во зу без се гре га ци је, ба ви се ти ме у одељ ку о Квен ти ну у Бу ци и бе су. Док се во зи 
трам ва ји ма у Ма са чу сет су, до се ље ник с Ју га, Квен тин Комп сон при ме ћу је при су ство 
(или од су ство) цр на ца, ко ли ко мо гу да му се при бли же, као и то ко ли ко се раз ли ку ју 
ју жњач ка и се вер њач ка ети ке ци ја (91, 95, 100).

Ис ку ство се де ња по ред ра сног Дру гог на овим пу то ва њи ма во зом на Се вер је уста
ље ни ста ри то пос тек сто ва ко ји го во ре о се о ба ма. Ри чард Ро берт Рајт, ка сни је би скуп 
Африч ке ме то ди стич ке епи ско пал не цр кве, при се ћа се да му је пу то ва ње во зом на 
Се вер про бу ди ло свест о ју жњач ком ра си зму. „Се део сам по ред бел ца, а он ни је ни шта 
ре као. Ни је по ку шао да ме оте ра ни ти да ме по ни зи на би ло ко ји на чин; у мом кра ју 
бе лац би ми ре као: ’Ди жи се ода тле да ја сед нем’, и ја бих мо рао да уста нем. Ко нач но 
сам ску пио хра брост и обра тио му се. ’Ко ли ко још има до Чи ка га?’“ (нав. прем. Gros
sman 1). При ме тив ши и уве рив ши се у раз ли чи тост ју жњач ке и се вер њач ке ра сне 
ети ке ци је, Рајт је осе тио по тре бу да про ме ни вла сти то по на ша ње, од но сно да на ста
ви да се ди по ред бел ца, те да се чак од ва жи да га не што пи та.

У де лу Аме рич ка глад, ро ма но пи сац Ри чард Рајт је дан ра ни до жи вљај ра сне све сти 
та ко ђе по ве зу је са пу то ва њем во зом на се вер, тач ни је са до ла ском на же ле знич ку 
ста ни цу у Чи ка гу 1927. го ди не:

Освр тао сам се око се бе не бих ли угле дао зна ко ве ко ји ка жу: ЗА БЕЛ ЦЕ – ЗА ОБО ЈЕ НЕ. 
Ни сам ви део ни је дан. И црн ци и бел ци су се без раз ли ке кре та ли, сва ко иду ћи за не ким 
сво јим по слом. Ни је се осе ћао ни ка кав ра сни страх. Шта ви ше, сва ко се по на шао као да 
ни ко осим ње га не по сто ји на све ту. Био је то чу дан осе ћај ста ти у ве ли ки ред пред тра
фи ком и ку пи ти но ви не а да не мо ра те да са че ка те док пр во услу же не ког бел ца. ... Уви део 
сам да у овом гра дума ши не ри ји вла да ју не ка кви чуд ни за ко ни и пи тао сам се да ли ћу их 
икад на у чи ти. (Wright 1–2)

Обе при че ис ти чу ка ко пу то ва ње на Се вер про из во ди свест о ју жњач ком ра си зму 
због од су ства од ре ђе них об ли ка ју жњач ког ра си зма. Баш као што је Ри чард Ро берт 
Рајт при ме тио да бе лац у во зу „ни је по ку шао да ме оте ра ни ти да ме по ни зи на би ло 
ко ји на чин“, ро ма но пи сац Ри чард Рајт фо ку си ра се на зна ко ве ко је ни је ви део.

Квен ти но ва опа жа ња о ра си зму у Бу ци и бе су не пра те екс пли цит ни ко мен та ри. Да 
би бе лац с Ју га, при пад ник сред ње кла се, по пут Фок не ра (или ње го вог ли ка Квен ти на) 
про ко мен та ри сао не што на ра чун ра сне све сти про бу ђе не пу то ва њем на Се вер, мо
рао би се су о чи ти с тим ка кве по сле ди це та свест има по ње гов ра сни иден ти тет и 
ка кве иза зо ве ста вља пред ње га. Док је се вер њач ка ра сна ети ке ци ја обе ћа ва ла но ве 
сло бо де до се ље ни ци ма с Ју га (или мо жда са мо „чуд не [нове] за ко не“, као што то фор
му ли ше ро ма но пи сац Ри чард Рајт), пре ти ла је да угро зи при ви ле ги је и сло бо де бе ла
ца с Ју га. Сто га, прем да и Фок нер и Квен тин уо ча ва ју од су ство ју жњач ке ра сне ети ке
ци је, они за та шка ва ју зна че ње тог од су ства. Ди рект но су о ча ва ње угро зи ло би ње го ву 
кул ту ро ло шки кон стру и са ну „су пер и ор ност“ бе ло пу тог су бјек та. Фок не ро ва же ља 
да из бег не ту спо зна ју ја вља се у пи сму ко је је упу тио оцу из Њу Хеј ве на 1921. го ди не.
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У том пи сму се Фок нер од осе ћа ја не при јат но сти ко ји у ње му иза зи ва се вер њач ка 
ра сна ети ке ци ја бра ни очај нич ким при бе га ва њем ју жњач кој ра сној иде о ло ги ји и ра
си зму. Сма тра да ра сни ан та го ни зам на Се ве ру упра во по сто ји за то што не ма ра сних 
прак си по пут се гре га ци је и про пи са них об ли ка обра ћа ња. „Сло бо да“, твр ди он, са мо 
иза зи ва ве ће не за до вољ ство цр на ца вла сти тим обез вре ђе ним иден ти те том ра сно 
обе ле же ног су бјек та. Сто га, за вр ша ва Фок нер сво ју ар гу мен та ци ју, од у зе ти им при
ви ле ги је, као што се то чи ни на Ју гу, је „је ди ни ... ра зу ман на чин по сту па ња с њи ма“, а 
то ће их за пра во учи ни ти и срећ ни јим од цр на ца на Се ве ру. 

Па, го спо ди не, мо гао бих жи ве ти на [Северу] сто го ди на и ни кад не бих мо гао да се на
вик нем на цр ње. Бел ци и цр ње су увек ан та го ни стич ки на стро је ни јед ни пре ма дру ги ма, 
мр зе се, а ипак иду на исте пред ста ве и у ома ње ре сто ра не, и осло вља ва ју се по име ну. 
... Не мо гу ће ме је убе ди ти у то да су ове цр ње срећ ни је и за до вољ ни је од на ших, све што 
им ова сло бо да пру жа је да се осе ћа ју бед но за то што ни су бел ци, та ко да мр зе бел це 
још ви ше, а бел ци их се пла ше. По сто ји са мо је дан на чин ра зум ног по сту па ња с њи ма, 
она ко ка ко се ми оп хо ди мо пре ма Бре ду Фар ме ру и Кал ви ну и чи ка Џор џу. (TH 149)

Ова од бра на не про све ће ног ра си стич ког дис кур са ко ју је на сле дио де мон стри ра 
ко ли ко Фок нер 1921. го ди не, пет го ди на на кон по чет ка Ве ли ке се о бе, ни је био спре ман 
да се су о чи с не прав дом и не ху ма но шћу ју жњач ког ра си зма. Пре ма ви ђе њу ело квент
ног све до чан ства по ла ми ли о на цр на ца ко ји су се од се ли ли с Ју га то ком тих пет го ди
на, Фок не ров ар гу мент да су црн ци на Ју гу срећ ни ји из гле да ис пра зно и де фан зив но. 
Цр нач ка се о ба по би ла је тај ар гу мент, а ти ме што је по ка за ла да црн ци с Ју га ни су ни 
за до вољ ни ни ти не спо соб ни да пре ду зму ко ра ке ка ко би про ме ни ли сво ју суд би ну 
за да ла је сна жан уда рац пра во у цен тар ју жњач ког ра си зма. 

Фок не ро во сне би ва ње да при зна да по сто ји ве за из ме ђу ју жњач ког ра си зма и 
цр нач ке се о бе у оштр ом је кон тра сту са гла со ви ма цр на ца из тог пе ри о да. Где год су 
мо гли да го во ре без стра ха од од ма зде, црн ци су ис ти ца ли да је ју жњач ки ра си зам 
ути цао на цр нач ку се о бу. Чи ка го ди фен дер је баш на гла сио по сто ја ње ра сне не прав де 
у нат пи су уз јед ну фо то гра фи ју на на слов ној стра ни на ко јој je при ка за но мно штво 
цр на ца ко ји се ти ска ју по ред пру ге у Са ва ни у др жа ви Џор џи ји с на ме ром да се укр
ца ју у не ки воз ка Се ве ру то ком Ве ли ке крет ње [сеобе] на Се вер 1916. го ди не: „Ег зо дус 
рад не сна ге с Ју га из у зет но је уз не ми рио бел це на Ју гу, ко ји с њи ма ни су до бро по
сту па ли. На хи ља де љу ди, ко ји ма је већ до ста то га да их шу ти ра ју и псу ју, од ла зе, ка ко 
се то ви ди на овој сли ци (нав. прем. Gros sman 83). По што су би ли узроч ни ци ра сне 
не прав де, ме ђу тим, бел ци с Ју га су не ра до о то ме го во ри ли. Не спрем ност да при зна
ју уло гу ко ју си има ли у узро ко ва њу цр нач ке се о бе до ве ли су до то га да се о се о би и 
ње ним ко ре ни ма у ју жњач ком ра си зму ћу ти, да се та те ма за о би ла зи, да бу де кон тро
верз на и да се по ри че.11

11 О уло зи ћу та ња и по ри ца ња у исто ри о гра фи ји, ви ди La Ca pra. Кир би опи су је ка ко се исто де
ша ва ло по пи та њу по рав на ва ња ра чу на из ме ђу зе мљо по сед ни ка и за ку па ца. Док су цр но пу ти 
за куп ци и над ни ча ри вр ло ја сно го во ри ли о то ме ка ко функ ци о ни ше си стем ко јим их об ма њу ју, 
бе ло пу ти зе мљо по сед ни ци оста ли су ти пич но не ми, ин ди рект ни или кон тра дик тор ни у ве зи са 
том те мом (142–5).
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Па, ипак, Фок не ро во ства ра ла штво та ко ђе до след но илу стру је бор бу про тив овог 
кул ту ро ло шки кон стру и са ног по ри ца ња с на ме ром да уоб ли чи кри ти ку ју жњач ког 
ра си зма и кон стру и са ња ра сно обе ле же ног су бје ка та. Као што Фок нер ко мен та ри ше 
у ре тро спек тив ном уво ду Бу ци и бе су, на пи са ном 1993. го ди не: „Ми [јужњаци] као да 
по ку ша ва мо да у јед ном бе сном жи вот ном или спи са тељ ском да ху по је дин ца, по мо
ћу бе сед ни штва, на шег на сле ђа, из рек не мо оштру осу ду са да шњег ста ња или да од 
ње га по бег не мо у из ма шта ни свет ма че ва и маг но ли ја и пти ца ру га ли ца, ко ји мо жда 
за пра во ни кад ни је ни по сто јао“ (Co hen – Fow ler 297). У том истом „јед ном бе сном да
ху“ Фок не ро во ства ра ла штво из ри че ка ко „оштру осу ду“ ју жњач ког ра си зма та ко и 
по ку ша ва да из бег не или по рек не ту те му. У крат кој ски ци под на зи вом „За ла зак сун
ца“, об ја вље ној у Њу Ор ле анс тајмспи ка ју ну 1925. го ди не, Фок нер пр ви пут по те же 
те му се о бе. Осми шље на је као по уч на при ча и у пр ви мах се чи ни да за сту па ти пич не 
ста во ве бе ла ца с Ју га да црн ци са се ла ни су спо соб ни ни да пре жи ве а ка мо ли да по
стиг ну не ки успех у су ро вој, без лич ној, и екс пло а та тор ској ур ба ној сре ди ни у ко ју их 
од во ди се о ба. Но, дру ги аспек ти ски це у су прот но сти су с тим сим пли стич ким ста во
ви ма. Као пр во, рад ња се де ша ва у Њу Ор ле ан су, а не на ур ба ном Се ве ру, чи ме се 
кри ти ка су ро во сти и опа сно сти ур ба ног Се ве ра пре ба цу је на ур ба ни Југ. Као дру го, 
на во ди чи та о ца да са о се ћа са при ка за ним ли ком ми гран та ти ме што по ка зу је да ње
го ва збу ње ност ни је про сто ре зул тат не у ко сти и на ив но сти не го да из ви ре из кон тра
дик тор но сти цр нач ког жи во та на Ју гу. Као тре ће, кри ти ку је бе лач ку за јед ни цу за то 
што ни је у ста њу да раз у ме и за до во љи по тре бе ми гран та и што му до зво ља ва да 
по ђе пу тем пу ним не ра зу ме ва ња ко ји га од во ди пра во у смрт. Отуд „За ла зак сун ца“ 
не тре ба ту ма чи ти као опо ме ну црн ци ма с Ју га да не кре ћу у се о бу не го пре као оп
ту жбу на ра чун бе ло пу тих чи та ла ца Њу Ор ле анс тајмспи ка ју на због екс пло а та ци је 
соп стве не но ве ур ба не рад нич ке кла се ко ја пла ћа ту ђе гре хе. 

С об зи ром на то да се на ла зио у по зи ци ји ра сно при ви ле го ва ног су бјек та, као и на 
то да је при па дао сред њој кла си, ка ко је до шло до то га да Фок нер са о се ћа са цр но пу
тим ми гран том? Шта га је на гна ло да се, пи шу ћи „ин ди рект ним сло бод ним сти лом“, 
од но сно ко ри сте ћи об лик тре ћег ли ца „он“, при че му је ипак сло бод но ула зио у ми сли 
и осе ћа ња ми гран та, ста ви у по зи ци ју ми гран та и исто та ко иза ђе из ње? Шта га је на
ве ло да са гле да да је бе лач ка за јед ни ца ек пло а та тор ски на стро је на, не то ле рант на и 
без о се ћај на? На ова пи та ња мо жда не ма од го во ра, али она ука зу ју на то да је Фок нер 
по чео да са о се ћа са ју жњач ким црн ци ма због њи хо вог не за вид ног по ло жа ја чи је је 
по сто ја ње прет ход но ка те го рич ки по ри цао у по ме ну том пи сму оцу из 1921. го ди не. 
Са „За ла ском сун ца“ Фок нер по чи ње да кри ти ку је ју жњач ки ра си зам, али је се бе из
у зео из ове кри ти ке по ри чу ћи соп стве ну уло гу ра сно при ви ле го ва ног су бјек та и иден
ти фи ку ју ћи се са ли ком цр но пу тог ми гран та.

У Бу ци и бе су Фок нер од у ста је од сим пли стич ке иден ти фи ка ци је са ра сним Дру гим 
и по чи ње да пре и спи ту је сво ју по зи ци ју при ви ле го ва ног бе лач ког су бјек та уну тар 
по ли ти ке и кул ту ре ју жњач ког ра си зма. До стиг нув ши не ка рак те ри стич но про све тље
ње по пи та њу ју жњач ког ра си зма, Фок нер се на шао у ди ле ми. По пут ми гран та у „За
ла ску сун ца“, мо жда је по же лео да оде и оста ви Југ и ње го ве про бле ме за со бом, али 
ни ти је ус пео да на ђе го сто љу бив дом ван Ју га ни ти да се осло бо ди при вр же но сти 



91

ко ју је осе ћао пре ма Ју гу. Бу ка и бес по ка зу је да Фок нер у осно ви ни је био си гу ран 
ка ко да се по ста ви пре ма сво јој уло зи на Ју гу у вре ме ка да је по ста ја ло све те же по
ри ца ти кон тра дик тор но сти ко је је та уло га но си ла са со бом. По пут Џеј со на, чи ја су 
на сто ја ња да узме суд би ну у соп стве не ру ке на по слет ку оста ла „као рас па ра на ча ра па“ 
и Фок нер је „мо гао да ви ди ка ко се си ле су прот ста вље не ње го вој суд би ни и ње го ва 
во ља стре ло ви то при бли жа ва ју тач ки спа ја ња ко ја ће би ти нео по зи ва“ (ББ 280, 275–276). 
Од је ци Џеј со но вог не у спе ха да по бег не од суд би не на овој нео по зи вој исто риј ској рас
кр сни ци на ла зе се и у ли ко ви ма ко ји су на ста ли не што ка сни је, по пут Хо ра са Бен бо уа 
у ро ма ну Све ти ли ште и Га ви на Сти вен са у ро ма ну Уљез у пра ши ну. Њи хо ви не у спе си 
ука зу ју на Фок не ро ву на ме ру да се са мо де ли мич но су прот ста ви ју жњач кој кул ту ри 
и сво јој по зи ци ји при ви ле го ва ног су бјек та, те да их са мо де ли мич но пре обли ку је. 

Ис ку ство жи во та на Се ве ру има ло је пот пу но исти ути цај на Фок не ра као и на 2,5 
ми ли о на цр на ца ко ји су се исе ли ли с Ју га у пе ри о ду од 1915. до 1930. го ди не, а то је 
под сти ца ње раз во ја ра сне све сти, од но сно све сти о кул ту ро ло шкој спе ци фич но сти 
ју жњач ког ра си зма. Бу ка и бес се овим ис ку ством ба ви у одељ ку о Квен ти ну. С об зи ром 
на ре ак ци ју ју жњач ких бе ла ца на цр нач ку се о бу, не из не на ђу је то што је Фок нер овој 
те ми при сту пио ин ди рект но, на ро чи то ка да се има у ви ду да је до не кле уо ча вао ве зу 
из ме ђу се о бе и ју жњач ког ра си зма. Сја јан при мер по ме ну те ин ди рект но сти је сте то 
што оде љак о Квен ти ну, ко ји се за сни ва на лич ном до жи вља ју жи во та на Се ве ру из 
1918. го ди не и при ка зу је ре ак ци ју на се о бу, Фок нер сме шта у 1910. го ди ну, пре по чет
ка Ве ли ке се о бе.12

Ако оде љак о Квен ти ну про ту ма чи мо као ре ак ци ју на цр нач ку се о бу, без об зи ра 
на Фок не ро во на сто ја ње да га не по ве зу је са овим до га ђа јем, бо ље ће мо раз у ме ти 
ва жну уло гу ко ју му Фок нер при пи су је. У кон тек сту дру гих оде ља ка, чи ја се рад ња 
де ша ва 1928. го ди не, оде љак о Квен ти ну игра уло гу исто риј ске про шло сти. Чи ни се, 
ме ђу тим, да Квен ти но во оча ја ње и са мо у би ство не ма ју то ли ки ути цај на са да шњост 
да би им се мо гла при пи са ти уло га ње ног исто риј ског об ја шње ња. За што је зна чај но 
то што Фок нер укла ња Квен ти на из исто риј ске са да шњо сти? Ја за сту пам ста но ви ште 
да Квен ти но ва се о ба и раз вој ра сне све сти, ко ји су до ве ли до рас па да ње го вог ра сног 
иден ти те та, пред ста вља ју ге о граф ски и ду хов ни пут ко јим бе лач ки Југ ни је кре нуо. 

Квен ти нов ра сни иден ти тет рас па да се кад до ђе у до дир са прак сом ме ђу ра сних 
од но са на Се ве ру као што се то, на при мер, де ша ва у трам ва ју, са Ди ко ном, цр но пу тим 
ми гран том, и са Џе рал дом Блен дом, за др тим бе ло пу тим до се ље ни ком с Ју га.13 Во зе ћи 

12 Го ди не 1910, В. Е. Б, Ду боа, ро ђен у Ма са чу сет су, вра ћа се на Се вер да би сту пио у На ци о нал но 
удру же ње за по бољ ша ње по ло жа ја обо је них љу ди, док Ли рој Пер си, по след њи план та жер из 
обла сти дел те ре ке Ми си си пи ко ји се на ла зио на не ком ва жном по ли тич ком по ло жа ју у др жа ви 
Ми си си пи, во ди гр че ви ту бор бу за се на тор ско ме сто, али не успе ва да по бе ди Џеј мса К. Вар да ма
на 1911. го ди не. Ки ван због упа ди ца то ком го во ра ко ји је одр жао 4. ју ла 1910. го ди не, Пер си је 
Вар да ма но ве при ста ли це на звао „сто ком“ и „се ља ци ма“; од та да су Вар да ма но ве при ста ли це 
но си ле цр ве не кра ва те, баш као и пу ту ју ћи тр го вац, с ко јим бе жи Ке ди на ћер ка Квен тин у Бу ци и 
бе су. Без об зи ра на кла сне раз ли ке, Фок не ро ви су по др жа ва ли Вар да ма на (уп. Blot ner, Kir wan 
191–231, Ra i ley).
13 О ди ја лек ти ци ра сног иден ти те та и ка ко се она од ви ја из ме ђу Квен ти на и Ди ко на, ви де ти Bryant.
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се трам ва јем у Кем бри џу по ред црн ца „до бро сто је ћег из гле да“ ко ји је но сио „по лу
ци лин дар и сјај не ци пе ле“ Квен тин по чи ње да раз ми шља о об ли ци ма и оби ча ји ма 
се вер њач ке ра сне ети ке ци је (85–88). Квен тин се при се ћа пу то ва ња во зом од Ма са чу
сет са до Ми си си пи ја прет ход ног Бо жи ћа. Воз се за у ста вио не где у Вир џи ни ји (то јест, 
опет не где на Ју гу) и ва гон је пре пре чио рас кр сни цу. По гле дао је кроз про зор, „а ту је 
био и цр нац на му ли усред стврд ну тих тра го ва ко ла, че ка ју ћи да воз кре не. Ко ли ко 
ду го је че као, ни сам знао, али он је се део на му ли, гла ве умо та не у пар чи ће ће бе та, 
као да је ту по ста вљен за јед но са огра дом и пу тем, или чак са бре гом, об ли ку ју ћи се 
од са мог бре га, као знак по ста вљен ту да упо зо ри: Вра тио си се у род ни крај.“ (89). Као 
да же ли да оја ча иден ти тет угро жен ра сном ети ке ци јом ко ју је ис ку сио на Се ве ру, 
Квен тин се са црн цем крај пру ге упу шта у не ки об лик ју жњач ке ра сне ри ту ал не игре.

Иа ко игру за по чи ње игра ју ћи уло гу ра сног Дру гог, на и ме, пи та ју ћи за „бо жић ни 
по клон“, он ис ти че уло гу ко ја му за пра во пре ма оби ча ју при па да ти ме што кроз про
зор ба ца нов чић од два де сет и пет цен ти и за по ве да му: „Ку пи се би не ког Де да Мра за.“ 
„Да, хо ћу. ... Хва ла, мла ди го спо да ру“, од го ва ра цр нац ко ји је на у чио свој текст из сце
на ри ја. Квен ти но во под ри ва ње и по твр ђи ва ње овог ри ту а ла от кри ва ње гов страх од 
но ве спо зна је да је ри ту ал кул ту ро ло шки кон сти ту и сан и да се о ба пре ти ње го вом 
оп стан ку. Уско ро црн ци с Ју га не ће хте ти да бу ду не по крет на и не по мич на ка рак те
ри сти ка ју жњач ког пеј за жа, „знак по ста вљен ту да упо зо ри: Вра тио си се у род ни крај“. 
Уме сто да на ста ве да бу ду ста бил ни знак рад не сна ге, дру штве не ин фе ри ор но сти и 
за до вољ ства, црн ци с Ју га ће ра ди је трам пи ти сво је му ле за кар ту у во зу ко ји иде на 
Се вер. Фок нер је 1928. го ди не знао оно што је Квен тин са мо на слу ћи вао 1910. го ди не, 
а то је да црн ци с Ју га не ће ви ше ми ро ва ти, „за пу ште ни, не по крет ни и стр пљи ви“, 
„че ка ју ћи да воз кре не“, већ ће ма сов но на пу сти ти Југ. 

С об зи ром на ви ше стру ки увид ко ји је сте као у ра сну ди ја лек ти ку, Квен тин ви ше 
не мо же да за др жи ве ру у ра сни иден ти тет ко ји је из гра дио у лич ном кон так ту са црн
ци ма, као што су, на при мер, „Ро скас, Дил си и оста ли“ (89). Са да схва та да ови лич ни 
од но си мо жда ни су ни шта ви ше од кул ту ром на мет ну тих ра сних ри ту а ла. Бе ло пу ти 
при пад ни ци сред ње кла се на Ју гу, по пут чла но ва по ро ди ца Фок нер и Комп сон, ко ји 
су од го је ни у ве ли ким план та жер ским га здин стви ма са цр но пу тим да ди ља ма ко је су 
во ди ле глав ну бри гу о њи ма, ни су мо гли да пре не брег ну ту прет њу отво ре ним и ста
бил ним од но си ма са црн ци ма. Цр нач ка се о ба сна жно је ука зи ва ла на то да по слу га у 
овим до ма ћин стви ма ни је без у слов но ода на сво јим „га здабел ци ма“ не го да, баш као 
и бел ци, игра ју кул ту ро ло шки кон стру и са не и на мет ну те уло ге. 

Ка ко се све ви ше по слу ге исе ља ва ло, њи хо ва кон сти ту тив на уло га у ма те ри јал ном 
жи во ту и ра сном иден ти те ту бе ло пу тих ју жња ка, ко ја се ви ше огле да ла у кр ше њу не го 
у по што ва њу пра ви ла, по ста ја ла је све вид ни ја прем да не увек и при зна та или ар ти ку
ли са на. Због по мањ ка ња вер не цр но пу те по слу ге, бе ло пу ти го спо да ри и го спо да ри це 
ни су мо гли да из во де ри ту а ле иден ти те та ко ји су ис ти ца ли њи хо ву „до бро на мер ност“ 
(Kat zman 1978). Иро нич но из вр та ње уло га ко је се де ша ва услед Квен ти но вог ис ка зи
ва ња до бро на мер но сти и бри ге ка да се, на при мер, на ђе очи у очи са де вој чи цом 
ко ју сре ће у пе ка ри и ко ја га гле да „цр но, та јан стве но и при ја тељ ски“, по ка зу је да се 
кул ту ро ло шки кон стру и са на до бро на мер ност на шла у ћор со ка ку (ББ 130). Као про



93

прат на по ја ва про ме не, по ме ну ти ћор со как је код бе ло пу тих му шка ра ца с Ју га иза звао, 
ка ко је то Реј монд Ви ли јамс де фи ни сао, но ве „струк ту ре осе ћа ња“, то јест, не ар ти ку
ли са на осе ћа ња стра ха, не за до вољ ства и фру стра ци је. 

За раз ли ку од Квен ти на, ко ји оли ча ва јед ну мо гу ћу струк ту ру осе ћа ња ко ја је усло
вље на по ја вом цр нач ке се о бе, за др ти ју жњак Џе ралд Бленд, „је ди ни вла сник не спор
не пе ри па те тич не по кој не Кон фе де ра ци је“, оли ча ва дру гу струк ту ру осе ћа ња, твр до
гла во пот хра њу ју ћи иден ти тет при ви ле го ва ног су бјек та про и за шлог из за ста ре лих 
ри ту а ла ра сног ра сло ја ва ња (106). С тим ци љем, Џе ралд и ње го ва мај ка ри ту ал но 
по на вља ју из у ми ру ће ра сне од но се под чи јим се ути ца јем Џе ралд фор ми рао као бе
ло пу ти му шки су бје кат. Они то чи не при ча ју ћи при че као што је, на при мер (ка ко то 
Квен тин по дру гљи во и огор че но пре при ча ва), „ка ко је Џе ралд ба цио свог црн ца низ 
сте пе ни це и ка ко је цр нац мо лио да му се до зво ли да ма ту ри ра на бо го сло ви ји да би 
био бли же свом го спо да ру Џе рал ду“ (106). Ка ро лин Комп сон та ко ђе по ку ша ва да из
во ди слич не ри ту а ле са сво јим си ном Џеј со ном, „једини[м] од свих ко ји ни је пре кор“ 
за њу (169), но, Џеј сон је и те ка ко све стан да она не мо же да ис пу ни ни јед но обе ћа ње 
са др жа но у ри ту а ли ма. Квен ти ну се, ме ђу тим, чи ни као да ни кад ни је „имао мај ку“ да 
би „мо гао да ка же Мај ко, Мај ко“ (108, 96) и са ко јом би мо гао да по на вља и одр жа ва 
свој иден ти тет су бјек та она ко ка ко су га ство ри ли из у ми ру ћи ра сни од но си са „Ро
скас[ом], Дил си и остали[ма]“.

По ве за ност мај ке са ди ја лек ти ком иден ти те та, а на ро чи то са ју жњач ким ра сним 
од но си ма, чи ни око сни цу овог ро ма на о тран зи ци ји, и оте ло тво ре на је у ли ку и те лу 
Дил си, цр но пу те да ди ље.14 У то ме је зна чај Дил си ног ли ка у ро ма ну, јер он пред ста
вља из у ми ру ћу ди ја лек ти ку ра сног иден ти те та и кул ту ру ко ју је та ди ја лек ти ка про
из ве ла и пот хра њи ва ла.15 Цр но пу та да ди ља, ко ја је ујед но би ла су ро гат мај ка и пред
мет скри ве не сек су ал не же ље, на ла зи ла се у сре ди шту не ар ти ку ли са не струк ту ре 
осе ћа ња бе ло пу тих ју жња ка ко ји су цр нач ку се о бу до жи ве ли као гу би так и на пу шта
ње (Tuc ker). Прем да су гу би так и на пу шта ње основ не те ме Бу ке и бе са, пред мет гу бит
ка Фок нер не при ка зу је пу тем ли ка ста ре и ћо па ве Дил си не го пу тем ли ка мла де и 
сек су ал но по жељ не Ке ди. Ја сно је, ме ђу тим, да Ке ди пред ста вља цр но пу ту да ди љу. И 
бри жна мај ка и пред мет сек су ал не же ље, Ке ди за до во ља ва сво је сек су ал не прох те ве 
„као црн ки ња“ (94), као што Квен тин не го ду ју ћи опи су је. Та сек су ал на не за ви сност 
пред ста вље на је, а че сто и по и сто ве ћи ва на са ве ћом ини ци ја ти вом и не за ви сно шћу 
ко је су цр но пу те же не мо ра ле има ти да би се од ва жи ле на се о бу с Ју га (Jo nes 1985). 
Баш као што је и Фок не ров од ла зак на Се вер био по ве зан са гу бит ком Есте ле Ол дам, 
Квен ти нов раз вој ра сне све сти на Се ве ру по ве зан је са гу бит ком Ке ди, као и са те ма
ма раз два ја ња и про ме не дру штве них од но са.

14 О ли ку мај ке у Бу ци и бе су, на ро чи то у ве зи са се ми о ти ком Ју ли је Кри сте ве и за пре глед дру гих 
раз ма тра ња на ту те му, ви ди We in ste in, 29–41. 
15 Фок нер је по сте пе но спо знао зна чај сво је да ди ље, Ка ро лин Бар. Тек по што је она умр ла 1940. 
го ди не и по што је на пи сао ро ман Си ђи, Мој си је (ко ји је по све ћен њој), у ко ме да ди ља има глав ну 
уло гу, Фок нер се усу ђу је да на го ве сти, као што то чи ни у „До дат ку“ из 1946. го ди не, да би Дил си 
на пу сти ла „сво је га здабел це“ и при кљу чи ла се се о би. 
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Упр кос за ди ра њу у та бу те му ин це ста, Фок нер се ра ди је од лу чу је да осе ћај на пу
ште но сти ко ји је иза зва ла цр нач ка се о ба при ка же пу тем при ка за има ги нар ног гу бит
ка се стре, во ље ног али за бра ње ног пред ме та же ље, не го да га пред ста ви као гу би так 
ко ји би се мо гао до ве сти у ве зу са цр но пу том да ди љом. Ве за из ме ђу се о бе и ма те рин
ске љу ба ви, сек су ал не же ље, и осе ћа ња на пу ште но сти по ма же да се об ја сни за што је 
лик Ке ди бре ме нит зна че њем и због че га је сло је вит као фи гу ра ко ја оли ча ва гу би так. 
Њен лик је но си лац ви ше стру ких, кон тра дик тор них, па чак и не ле ги тим них зна че ња 
ко ја на ди ла зе на ша оче ки ва ња у по гле ду зна ча ја ње не уло ге као Квен ти но ве се стре 
(не ка од тих зна че ња об у хва та ју сек су ал ни про ми ску и тет, на пу шта ње, се о бу, цр но пу
тост, да на ве де мо са мо не ке). Осим то га што, ка ко је већ ре че но, слу жи као лик у ко ме 
се су сти чу по ти сну та осе ћа ња иза зва на цр нач ком се о бом, лик Ке ди слу жи и да се 
при ка жу осе ћа ња иза зва на про ме на ма по ло жа ја и уло ге же не. Ка да пре ста не да игра 
уло гу ју жњач ке ле по ти це, она ти ме фак тич ки ре ме ти ју жњач ку ди ја лек ти ку род них 
од но са, баш као што је цр нач ка ми гра ци ја по ре ме ти ла ди ја лек ти ку ра сних од но са. 
По пут цр но пу тих ми гра на та у ју жњач кој ра сној ди ја лек ти ци, Ке ди је „ис тр ча ла пра во 
из огле да ла“ ју жњач ке ди ја лек ти ке, што је оста ви ло тра у ма тич не по сле ди це по род но 
Дру го (81, 84).

Све стан то га да се ди ја лек ти ка рас па да, а не же ле ћи или не ус пев ши да се бе из
гра ди у кон тек сту све же ре кон фи гу ри са них ра сних и род них од но са, Квен тин се сам 
рас па да и оста вља бу дућ ност ... па, че му? Раз ми шља ју ћи о ро ма ну 1933. го ди не, Фок
нер је по ку шао да об ја сни ре ак ци је три бра та Комп сон на све про жи ма ју ћи ути цај 
про ме не:

Знао сам да ће јед но га да на мир но ле лу ја ње те гра не пре ра сти у си ло ви ту, хлад ну 
бу ји цу жи во та и да ће од не ти [Кеди] то ли ко да ле ко да не ће мо ћи да се вра ти и уте ши 
[Бенџија]. Као и то да се ње го во од ра ста ње ни ка ко не сме на ста ви ти по сле тог тре нут ка. 
Не сме од ра сти до тре нут ка кад ту га мо же на ра сти под ути ца јем раз у ме ва ња и до ве сти 
до бе са [ш то до во ди до олакш ања] као што је то слу чај са Џеј со ном, и олак ша ња ко је до
но си за бо рав као што је то слу чај са Квен ти ном. (Co hen – Fow ler 281, мо је ис ти ца ње)

Њи хо ва се стра, Ке ди, ни је иза зва ла ни ти мо же би ти од го вор на за све про ме не и 
гу бит ке ко ји су „мир но ле лу ја ње гра не“ њи хо вог де тињ ства пре тво ри ли у „си ло ви ту, 
хлад ну бу ји цу жи во та“. За раз ли ку од Бен џи ја, чи је се „од ра ста ње ни ка ко не сме на
ста ви ти по сле тог тре нут ка“ бо ла и ту ге, Квен тин и Џеј сон пред ста вља ју раз ли чи те 
на чи не на ра ста ња ту ге. 

Док је Квен ти на пу то ва ње на Се вер до ве ло у кон такт са цр нач ком се о бом, по ка
за ло му огра ни че ња и по сле ди це ју жњач ке ра сне иде о ло ги је и до ве ло до рас па да ња 
ње го вог ра сног иден ти те та, Џеј со но ва уко ре ње ност у ју жњач ки ми ље на во ди га да 
по рек не по сто ја ње цр нач ке се о бе, ње ног ути ца ја и по сле ди ца на ра сне од но се на 
Ју гу, те соп стве ну нео дво ји вост од тих од но са. По ри ца ње цр нач ке се о бе во ди ка оп штем 
од би ја њу да се при хва ти ди на ми ка за ви сно сти. Пре ма ње го вом ми шље њу, он не за ви
си ни од ко га, али сви за ви се од ње га. Он ми сли „да [му] ни је по треб на ни ка ква по моћ 
да се одр жи, [може] да сто ји на сво јим но га ма као и увек“ (ББ 190, 194). Не са мо да му 
ни је пру жи ла ни ка кве мо гућ но сти, по ро ди ца му је на то ва ри ла не же ље не оба ве зе:
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Сма трам да је раз лог што су сви Комп со ни не ста ли пре не го што је то до шло до 
ме не, ка ко ка же мај ка, упра во за то што га је [отац] по пио. На кра ју, ни кад ни сам чуо да 
он пред ла же да се не што про да ка ко би ме не по сла ли на Хар вард. (183)

У ре ду, Џеј сон во ли да ра ди. Ка жем, ни сам ни кад ужи вао у пред но сти ма сту дент ског 
жи во та. ... Он да кад ми је [Кеди] по сла ла Квен тин у ку ћу да и њу хра ним, ка жем, прет по
ста вљам да та ко тре ба, уме сто да ја идем на се вер и тра жим по сао они ми ша љу по сао 
ова мо. (181)

Бу ду ћи да је уре ђи вао не са мо од но се из ме ђу чла но ва бе лач ких ју жњач ких по ро
ди ца не го и из ме ђу цр но пу тих и бе ло пу тих при пад ни ка до ма ћин ства, као и кул ту ре 
у це ло сти, ра си зам ди на ми ке за ви сно сти је упра во оно што је цр нач ка се о ба по че ла 
да ру ши. Џеј сон од би ја да „во ди роп ски жи вот“ због дру гих као што од би ја да по ве
ру је да дру ги цео свој жи вот ро бу ју ње му (169). Пре ма Џеј со но вом ми шље њу, црн ци 
ра де пре ма ло, а је ду пре ви ше (176, 210, 218):

Оно што је по треб но овој зе мљи је рад бе ла ца. Пу сти мо ову сит ну црн ча ри ју да цр
ка ва од гла ди пар го ди на, па да ви де ка ко су ме ка ни. (177)

Као што ка жем, је ди но ме сто за њих је по ље, где мо ра ју да ра де од ју тра до мра ка. 
Они не мо гу да под не су на пре дак или ла ки по сао. Пу сти не ко га од њих да бу де са бел ци ма 
не ко вре ме и уско ро не ће би ти ни за укоп. (227) 

У Џеј со но вој уз гред ној алу зи ји на ра сни те ро ри зам кри је се и уве ре ње да ра си
стич ке ин сти ту ци је Но вог Ју га, као што су еко ном ска екс пло а та ци ја, ра сна дис кри ми
на ци ја и се гре га ци ја, мо гу спре чи ти тран сфор ма ци ју ју жњач ког ра си зма. Џеј со нов 
ра сни иден ти тет бе ло пу тог ју жња ка те ме љи се на на сто ја њу да се свим рас по ло жи вим 
сред стви ма по рек не, спре чи и за у ста ви ова тран сфор ма ци ја; а цр нач ка се о ба, као што 
на го ве шта ва Бу ка и бес, пред ста вља ла је ко нач ну по бе ду над тим на сто ја њи ма.

Ка да Ке ди на ван брач на ћер ка, Квен тин, по бег не са Џеј со но вим не ле гал но сте че
ним при хо ди ма и ка да, упр кос Џеј со но вим на по ри ма да је за у ста ви, она успе ва да 
по бег не с Ју га као цр но пу ти ми грант, Џеј со нов иден ти тет би ва уни штен. Ка ко су се 
об и сти ни ле ње го ве нај цр ње слут ње, Џеј сон оста је „са не ви дљи вим жи во том око се бе 
као рас па ра ном ча ра пом“ (280). Та да „не што – од су ство не сре ће, прет ње у сва ком 
не про ла зном злу – до пу шта ло му је да за бо ра ви на Џе фер сон као и сва ко ме сто ко је 
је ика да ви део, где ње гов жи вот мо ра да се на ста ви“ (281). Прет по ста вив ши да ће се 
цр нач ка се о ба на ста ви ти и пре по знав ши у њој оства ре ње нај цр њих стра хо ва бе ла ца 
с Ју га, Бу ка и бес је 1928. го ди не пред ви де ла да ће ова се о ба на по слет ку при мо ра ти 
бел це с Ју га да се од рек ну ра сно при ви ле го ва не по зи ци је су бјек та иа ко ће се ин сти
ту ци о на ли зо ва ни ра си зам на ста ви ти. Док Ла стер пре ко ре ва Бен џи ја, Фок не ров текст 
по сред но на во ди бел це с Ју га да при хва те тран сфор ма ци ју по зна тог пеј за жа: „’ви ше 
се не ће вра ћа ти ова мо. ... Не ће ти по мо ћи што гле даш у њих. Оти шли су.’“ (18, 78). Но, 
ка да је пи сао ро ман, Фок нер ни је мо гао да зна да ће, у пе ри о ду из ме ђу 1928. и 1942. 
го ди не, цр нач ку се о бу и пред ви ђе ну дез ин те гра ци ју ју жњач ког ра си зма за у ста ви ти 
Ве ли ка еко ном ска кри за. На жа лост, би ло је по треб но још не ко ли ко де це ни ја да се 
рас крин ка не ви дљи ви жи вот бе лач ког Ју га не рас ки ди во по ве зан са не пра вед ним, 
ра си стич ким дру штве ним по рет ком ко ји је упо р но од би јао да се про ме ни. 
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Фок нер је, да кле, по чео да пре и спи ту је ју жњач ки кон текст, ра си зам у ње го вим 
те ме љи ма, као и од би ја ње бе ло пу тих ју жња ка да при хва те про ме не, ра ни је не го што 
мно ги ње го ви кри ти ча ри твр де, а по ред пу ког исто риј ског при ка за кон тек ста, Фок
не ро во пре и спи ти ва ње је об у хва та ло, а то је од су штин ског зна ча ја, и же љу да се том 
кон тек сту су прот ста ви и да га про ме ни. Као што је то по ка зао Ри чард Кинг, у Фок не
ро вом ства ра ла штву од ви ја се про цес „об ра де“ ју жњач ке про шло сти (King 1980). До
ми ник ла Ка пра сма тра да су основ ни пси хо а на ли тич ки пој мо ви као што су „об ра да“, 
„по ри ца ње“, „оспо ља ва ње“ и „тран сфер“ од су штин ског зна ча ја за по сту пак раз у ме
ва ња исто ри је због то га што нам омо гу ћа ва ју да схва ти мо сло же не про це се уз по моћ 
ко јих љу ди из ла зе на крај са срам ним и тра у ма тич ним аспек ти ма про шло сти. Као што 
Ла Ка пра твр ди, по сту пак об ра де „зах те ва да при зна мо да се на ла зи мо у тран сфер ном 
од но су с про шло шћу и то на раз ли чи те на чи на ко ји ва ри ра ју у за ви сно сти од по зи ци
је у ко јој се као су бје кат на ђе мо, ко ју пре кра ја мо или је из ми шља мо“ (125). Уко ли ко се 
не упу сти мо у ак тив ни и про стор новре мен ски по зи ци о ни ран ди ја лог с про шло шћу, 
на про сто ће мо по ре ћи по сто ја ње срам них и тра у ма тич них аспе ка та, те „пре ра ди ти“ 
про шлост ка ко би она за до во љи ла и „оспо љи ла на ше вла сти те же ље за са мо по твр
ђи ва њем, од но сно сми слом ко ји фор ми ра наш иден ти тет“ (125). 

Но, да би смо би ли кри тич ни и са мо кри тич ни, при овом по ду хва ту мо ра се има ти у 
ви ду да сва ки сми сао са со бом но си раз ли чи те мо гућ но сти и огра ни че ња, те нам пре ти 
опа сност да се на ђе мо на гра ни ци не по врат ног гу бит ка и пра зне ти ши не. По тра га за 
„по зи тив ним“ иден ти те том, од но сно нор ма ли за ци јом пу тем по ри ца ња ства ра са мо 
при вид сми сла и не при бли жа ва нас при хва тљи вој бу дућ но сти. Сво ђе ње ра чу на с про
шло шћу у скла ду са де мо крат ским вред но сти ма из и ску је спо соб ност, или бар на ме ру, 
да се иш чи та ју ожиљ ци и да се по твр ди са мо оно што за слу жу је по твр ду ка да се под 
лу пом кри тич ког про ми шља ња на ђе мо ми са ми и оно што је на ма бли ско и дра го. (126)

Не сме мо се би до зво ли ти да по ми сли мо да је ди но аме рич ки Југ има про бле ма
тич ну про шлост ко ју тре ба да об ра ди ни ти да смо ми, по пут Фок не ра, спрем ни и 
вољ ни да ста ви мо под лу пу се бе са ме и оно што је на ма бли ско и дра го.
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