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КОНЦЕПЦИЈА ИСТОРИЈЕ И СХВАТАЊЕ 
ПРОШЛОСТИ У РОМАНУ ВИЛИЈЕМА 
ФОКНЕРА АВЕСАЛОМЕ, АВЕСАЛОМЕ! 

И ГАБРИЈЕЛА ГАРСИЈЕ МАРКЕСА 
СТО ГОДИНА САМОЋЕ

1.1 Утицај Вилијама Фокнера на хиспаноамеричке писце

Ви ли јам Фок нер је у зна чај ној ме ри ути цао на мно ге хи спа но а ме рич ке пи сце, укљу-
чу ју ћи ту из ме ђу оста лих Кар ло са Фу ен те са, Вар га са Љо су, Ху а на Кар ло са Оне ти ја, и 
сва ка ко Гар си ју Мар ке са чи ји је рад и нај че шће по ре ђен са ра дом ве ли ког аме рич ког 
пи сца од стра не кри ти ча ра у про те клих по ла ве ка. Ка да го во ри о ве ли ким књи жев ним 
ус пе си ма ауто ра са ју га Сје ди ње них Aмеричких Др жа ва Де бо ра Кон ис ти че: „По раз у 
Гра ђан ском ра ту оста вио је Југ да бу де про го њен гре хо ви ма из сво је про шло сти и 
из му чен са да шњим осе ћа њем фру стра ци је и по ра за.“1 Југ је на кон Гра ђан ског ра та 
сре ди ном XIX ве ка остао оси ро ма шен, ван до ми нант них при вред них то ко ва и ин ду-
стриј ског раз во ја у оста лим де ло ви ма зе мље, и остао је умно го ме не е ман ци по ван и 
ни је пра тио тем по кул ту ро ло шког и со ци јал ног раз вит ка Ве ли ког бра та са Се ве ра. 
Ви ли јам Фок нер је ус пео да при ка же исто ри ју аме рич ког Ју га из сво је пер спек ти ве 
ко ја се умно го ме по ду да ра ла са пер спек ти вом број них хи спа но а ме рич ких пи са ца 
при ли ком њи хо вог опи си ва ња соп стве них зе ма ља и рас про стра ње них про бле ма у 
њи хо вим род ним кра је ви ма ши ром Ју жне и Цен трал не Аме ри ке. 

Фок нер је пред ста вио про цес ре ги о нал не мар ги на ли за ци је и еко ном ске изо ла ци-
је ко ји се по ду да рао са те жњом мно гих хи спа но а ме рич ких, и уоп ште ла ти но а ме рич-
ких, на ци о нал но сти да се осло бо де ко ло ни јал ног по ло жа ја и еко ном ске пот чи ње но-
сти, као и са по ку ша јем пи са ца из тих зе ма ља да нај бо ље опи шу и при ка жу про це се 
осло бо ђе ња и со ци о е ко ном ске еман ци па ци је. Зна чај ства ра ла штва Ви ли ја ма Фок не-
ра од лич но опи су ју ре чи Кар ло са Фу ен те са са јед не P.E.N. кон фе рен ци је 1974. го ди не 
ко ји ка же: „Син клер Лу ис је ваш, и као та кав, за ни мљив и ва жан за нас. Ви ли јам Фок нер 
је и ваш и наш, и као та кав, од су штин ске је ва жно сти за нас.“2 Зна чај Фок не ра пре-

1 De bo rah Cohn, “He Was One of Us”: The Re cep tion of Wil li am Fa ulk ner and the U.S. So uth by La-
tin Ame ri can Aut hors. Com pa ra ti ve Li te ra tu re Stu di es, св. 34, бр. 2, Pennsylva nia: Penn Sta te Uni ver-
sity Press, 1997, стр. 149. 
2 Ter ri Smith Ruc kel, The Scent of a New World No vel: Tran sla ting the Ol fac tory Lan gu a ge of Fa ulk ner 
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по зна ва ли су мно ги озбиљ ни ства ра о ци на ла тин ским је зи ци ма и та ко ујед но учи ни-
ли ве ли ку услу гу и са мом Фок не ру ко ји је та ко до би јао на ме ђу на род ној ре пу та ци ји, 
као и књи жев ном и ванк њи жев ном зна ча ју. 

Ути цај Ви ли је ма Фок не ра на хи спа но а ме рич ке ства ра о це про у ча ва ло је мно го кри-
ти ча ра, по чев од пи о нир ске сту ди је Џеј мса Ир би ја из 1956. го ди не „La in flu en cia de 
Wil li am Fa ulk ner en cu a tro nar ra do res hi spa noame ri ca nos” у ко јој се аутор ба ви ко лап сом 
тра ди ци о нал них вред но сних си сте ма и пра те ћом но стал ги јом за про шлим вре ме ни-
ма, као и по тра гом за но вим на че ли ма ко ја би за ме ни ла прет ход на ко ја су пре ва зи-
ђе на. Ипак, нај ви ше па жње је при да то по ре ђе њу Гар си је Мар ке са и Ви ли ја ма Фок не-
ра, и вр ше не су мно ге ком па ра тив не сту ди је ка ко на шпан ском та ко и на ен гле ском 
је зи ку ко је су упо ре ђи ва ле слич но сти у би о гра фи ја ма оба пи сца, ана ли зи ра ле на ра-
тив не по ступ ке ко је су обо ји ца при ме њи ва ли у сво јим де ли ма, или на ла зи ли не ке 
дру ге слич но сти и аспек те ме ђу ова два ве ли ка на пи са не ре чи. 

1.2 Сте пен ути ца ја Ви ли је ма Фок не ра на ства ра ла штво Г. Г. Мар ке са

Упут но на овом ме сту би би ло ци ти ра ти са мог Мар ке са ка да го во ри мо о ути ца ју 
Фок не ро вог де ла на ње го во ства ра ла штво: 

Још од ка да сам пр ви пут чи тао Фок не ра у сво јим два де се тим, он ми се чи нио као 
пи сац ко ји по ти че са Ка ри ба. Ово је по ста ло још из ра же ни је ка да сам по ку шао да опи шем 
ме ста и ли ко ве из Ма кон да, и ка да сам мо рао да учи ним ве ли ки на пор ка ко ови не би под
се ћа ли на оне код Фок не ра... Не ко ли ко го ди на је про те кло пре не го што сам от крио кључ 
про бле ма; Ка ри би су ло ше раз гра ни че ни. То ни је ге о граф ска област око мо ра, не го је то 
пре је дан огро ман и ком плек сан ре ги он са хо мо ге ним кул ту ро ло шким са ста вом ко ји се 
про сти ре од се вер ног Бра зи ла до аме рич ког Ју га. Укљу чу ју ћи на рав но Јок на па та у фа округ. 
Уну тар ове ре а ли стич не кон цеп ци је, не са мо Фок нер, не го ве ћи на ро ма но пи са ца са аме
рич ког Ју га, је су пи сци за по сед ну ти де мо ни ма са Ка ри ба. Али Фок нер је био тај ко ји ми ј 
по мо гао да их де ши фру јем.3

Да кле, слич но сти су огром не ка да го во ри мо о ме сту на ко ме су два пи сца од ра-
ста ла и ути ца ју ко ји је окру же ње има ло на обо ји цу, че му све до че и ре чи са мог Мар-
ке са. Иако се на пр ви по глед чи ни да не ма ју пу но то га за јед нич ког, ро ђе ни су у раз-
ма ку од три де се так го ди на у раз ли чи тим др жа ва ма, во ди ли су дру га чи је при ват не 
жи во те и би ли раз ли чи то дру штве но ан га жо ва ни, обо ји ца де ле не ке ве о ма зна чај не 
и спи са тељ ске и кул ту ро ло шке ка рак те ри сти ке ко је ће мо про у ча ва ти у овом ра ду. 
Ако при хва ти мо гра ни це ка рип ског под руч ја ко је је по ву као Г. Г. Мар кес, до ла зи мо до 
за кључ ка да су обо ји ца за пра во део ве о ма слич ног ге о граф ског и кли мат ског под не-
бља ко је им је при по мо гло да де фи ни шу ка рак те ри сти чан стил пи са ња и да са но вог 
ста но ви шта при сту пе ана ли зи исто ри је сво га на ро да и сво је зе мље, као и усло ви ма 

and Gar cia Mar qu ez (нео бја вље на док тор ска ди сер та ци ја). Lo u i si a na: Lo u i si a na Sta te Uni ver sity, 
The De par ment of En glish, 2006, стр. 57.
3 Исто, стр. 53.
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у ко ји ма се (пре вас ход но ру рал но) дру штво у ко јем су од ра сли раз ви ја ло и по сте пе но 
ме ња ло. А као што је по зна то, Мар кес је јед ном при ли ком на пра вио и лич но тур не ју 
по аме рич ком Ју гу где је мо гао да са ку пи зна чај не ин фор ма ци је од ва жно сти за ње-
го во да ље ства ра ла штво.

Ипак, па жња кри ти ке је вре ме ном оти шла пре да ле ко и по че ла да фру стри ра Мар-
ке са, ко ји је чак по чео да по ри че да је ика да чи тао Фок не ра: „Гар си ја Мар кес је учи нио 
све стан на пор ка ко би про чи тао де ла дру гих пи са ца чи ји се стил дра стич но раз ли ко-
вао од Фок не ро вог и та ко до вео у рав но те жу ње гов ути цај. Чак се го во ри ло ка ко се 
Гар си ја Мар кес окре нуо Хе мин гве ју као про тив о тров Фок не ру.“4 Иако ни ка да ни је био 
ди рект но оп ту жи ван за пла ги ра ње, Гар си ја Мар кес је мо рао до ста да се по му чи ка ко 
би иза шао из Фок не ро ве сен ке и ис та као се бе као ори ги нал ног и не за ви сног ауто ра 
зна чај них књи жев них де ла. „Реч ’ро ди те љо у би ство’ је чак би ла упо тре бља ва на да 
опи ше од нос љу ба ви/мр жње из ме ђу Мар ке са и Фок не ра, и Мар ке сов на пор да ус по-
ста ви осо бе но ме сто у ли те рар ном све ту.“5 

Сва ка ко је тач но да су Фок не ро ви спи си у зна чај ној ме ри ути ца ли на Мар ке со во 
ства ра ла штво, али је та ко ђе тач но да је Мар кес био под сна жним ути ца јем и дру гих 
хи спа но а ме рич ких пи са ца из ра ни јих ге не ра ци ја, на ро чи то Хор хе Лу и са Бор хе са и 
Па бла Не ру де ко ји су ства ра ли два де се тих и три де се тих го ди на про шло га ве ка. И 
тре ба би ти до дат но скеп ти чан ка да се раз го ва ра о Мар ке со вом ства ра ла штву и ути-
ца ју дру гих пи са ца на ње го во пи са ње из раз ло га што се Мар кес ни је ли био да у сво је 
књи ге укљу чу је лич на ис ку ства и љу де ко је ди рект но по зна је, да о сти ло ви ма раз го-
ва ра са обич ним про дав ци ма књи га и да укљу чу је пу но од оне исто ри је ко ја му је 
нај че шће орал ним пу тем пре но ше на у род ном ме сту Ара ка та ки. 

1.3 Аве са ло ме, Аве са ло ме! и Сто го ди на са мо ће

По ред го ре на ве де них слич но сти из ме ђу пи са ца са аме рич ког Ју га и хи спа но а ме-
рич ких пи са ца, Де бо ра Кон на во ди и не за до вољ ство хи спа но а ме рич ких пи са ца тра-
ди ци о нал ним књи жев ним ре а ли змом ко ји ни је био у ста њу да опи ше сву ра зно вр сност 
и ком плек сност ствар но сти Ју жне Аме ри ке. „Фок не ро во од ба ци ва ње хро но ло шког 
ре да, усва ја ње ра зно вр сних пер спек ти ва ка ко би се из ра зи ла фраг мен ти са на ствар-
ност и про блем ко нач ног по ла га ња пра ва на исти ну, као и су бјек тив ност ње го вих 
на ра ци ја пру жа ју сред ство хи спа но а ме рич ким ауто ри ма да из ра зе соп стве не иде је.“6 
Да кле, нео спор но је да је Фок не ров мо дер ни стич ки при ступ ствар но сти по го до вао 
и пи сци ма још ју жни је од Фок не ро вог Ми си си пи ја, а из ме ђу оста лих и Гар си ја Мар кес 
је на шао у Фок не ро вом де лу узор по ко јем би се ру ко во дио при ли ком из бо ра соп-
стве ног аутор ског из ра за. 

4 Flo ren ce and Jac qu e li ne de La bri ol le De lay, “Is García Már qu ez the Co lom bian Fa ulk ner?” The Fa-
ulk ner Jo ur nal 11 (1995): стр. 119-138
5 Na tal lie Col lins Tri ce, Con cepts of Hi story in Wil li am Fa ulk ner’s Ab sa lom, Ab sa lom! and Ga briel Gar
cia Mar qu ez One Hun dred Years of So li tu de (нео бја вље на док тор ска ди сер та ци ја). Chat ta no o ga, 
The Uni ver sity of Ten nes see, En glish De part ment, 2000, стр. 1-2.
6 Исто, стр. 4.
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Сва ка ко да два де ла ко ја мно го то га има ју за јед нич ког, ка ко по из бо ру те мат ских 
це ли на та ко и на ра тив них по сту па ка, је су Фок не ров Аве са ло ме, Аве са ло ме! и Мар ке сов 
ро ман Сто го ди на са мо ће. Упут но би би ло из на ћи сте пен ути ца ја Фок не ро вог ства ра-
ла штва на свог мла ђег ко ле гу, и та кво ис тра жи ва ње је ко ри сно и за са мог Фок не ра 
ка ко би се утвр ди ло да ли је ње гов стил из раз ори ги нал ног и не по но вљи вог ства ра-
о ца, или је Фок нер пи сао је зи ком ко ји се ла ко мо же опо на ша ти од стра не дру гих 
ква ли тет них пи са ца. Овај рад по ку ша ће да утвр ди слич но сти, али и раз ли ке у по ступ-
ци ма оба пи са ца ка ко би се сте кла по тен ци јал но ја сни ја сли ка и о јед ном и о дру гом 
ства ра о цу, и ка ко би уви де ли ко ли ко ори ги нал ног је Мар кес по ну дио свет ској књи-
жев ној сце ни. 

До бар при ступ би ло би нај пре утвр ђи ва ње од но са ко ји су пи сци има ли пре ма 
исто ри ји у сво јим де ли ма, где би ми кри тич ки мо гли да са гле да мо ко је су ме та фо ре 
за исто ри ју пи сци ко ри сти ли, ко ји су об лик ко му ни ка ци је два пи сца пре фе ри ра ли (да 
ли орал ни или пи са ни), као и од нос пре ма ве о ма ва жном пи та њу од ре ђе ња људ ског 
жи во та где би ми утвр ди ли да ли је људ ски жи вот од ре ђен суд би ном или сло бод ном 
во љом. Сва ка ко, да би се от по че ла ди ску си ја о схва та њи ма исто ри је два ју пи са ца мо-
ра се утвр ди ти за јед нич ки кон цепт исто ри је бли же од ре ђен ме та фо ра ма ко ји ма су 
пи сци при пи си ва ли од ре ђе не ква ли те те свом кон цеп ту исто ри је. 

„У Аве са ло ме, Аве са ло ме! ме та фо ра је ство ре на да су ге ри ше да су до га ђа ји по пут 
ка мен чи ћа ко ји ства ра ју кон цен трич не кру го ве пре ко во де не по вр ши не. Кру го ви су 
след стве не епи зо де ко је се до га ђа ју као ре зул тат ини ци јал ног до га ђа ја.“7 У при лог 
овој тврд њи ци ти ра ће мо Фок не ро ве ре чи: „Мо жда се ни шта не де ша ва јед ном и он да 
је го то во. Мо жда де ша ва ње ни је ни ка да јед ном већ по пут кру го ва на во ди по што ка-
мен чић по то не, кру го ви на ста вља ју да ље, ши ре се, ба ра по ве за на уском во де ном 
пуп ча ном врп цом са сле де ћом ба ром ко ју пр ва ба ра хра ни [...]8. Иде ја ко ју Фок нер 
су ге ри ше је сте да на жи во те љу ди увек ути чу прет ход ни до га ђа ји, до га ђа ји из про-
шло сти ко ји се ши ре по пут кон цен трич них кру го ва на мир ној по вр ши ни во де, али 
иде ја је и та да су сви до га ђа ји ме ђу соб но по ве за ни, да је дан ба че ни ка мен узро ку је 
све оста ле кру го ве, и да ће сва ки но ви до га ђај узро ко ва ти но ве та ла се. Док Квен тин 
Комп сон по ку ша ва да ана ли зи ра исто ри ју То ма са Сат пе на за јед но са сво јим уни вер-
зи тет ским ко ле гом Шри вом, Квен тин за пра во по ку ша ва да схва ти соп стве ни жи вот и 
све оно што је на ње га ути ца ло. 

Као што и на слов Фок не ро вог де ла пре у зет из Би бли је су ге ри ше, на след ни ци ће 
ис па шта ти за зло чи не сво јих оче ва, Квен тин ће ис па шта ти због ком пли ко ва не по ро-
дич не исто ри је, он као по след њи у ни зу на след ни ка има ће те жак за да так про на ла же-
ња соп стве ног иден ти те та. На сим бо лич ном ни воу, чи тав Југ тр пи по сле ди це гор до сти 
сво јих пре да ка ко ји ни су же ле ли да ме ња ју свој на чин жи во та и ко ји су ушли у рат са 
да ле ко над моћ ни јим и еко ном ски на пред ни јим не при ја те љем. Мар ги на ли за ци ја Ју га 

7 Исто, стр. 7.
8 Wil li am Fa ulk ner, Ab sa lom, Ab sa lom!. New York: Vin ta ge Iner na ti o nal, Vin ta ge Bo oks, A Di vi sion 
of Ran dom Ho u se, Inc. 1990. стр. 210. 
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је по сле ди ца гре хо ва из про шло сти, гре хо ва јед не за јед ни це љу ди ко ја је жи ве ла на 
ле ђи ма сво јих ро бо ва. 

То мас Сат пен је оти шао чак на Ха и ти ка ко би ус пео да на до гра ди свој дру штве но-
еко ном ски по ло жај и ка да са зна је да у ве на ма ње го ве су пру ге те че и цр на крв, он 
од ла зи и за по чи ње но ви жи вот на зад на аме рич ком Ју гу. Ме ђу тим, про шлост не пре-
ста је да га про го ни и он се су о ча ва са ве рид бом свог ван брач ног и од ба че ног си на 
по ме ша не кр ви Чар лса Бо на и ње го ве ћер ке, а као што је по зна то по ме ша ност ра са 
је сте би ла у дру штве ном по гле ду нај о па сни ји про блем, и чо век је ла ко мо гао да из гу-
би на дру штве ном ста ту су ако би се до зна ло да има де цу са цр ним же на ма. То мас 
Сат пен за у зи ма нео д луч ну и па сив ну по зи ци ју и прак тич но до зво ља ва да се ве ли ка 
по ро дич на тра ге ди ја од и гра пред ње го вим очи ма, на и ме ка да ње гов син Хен ри ко-
нач но уби ја Чар лса Бо на ка ко би спа сао по ро дич ну част, а на ро чи то сво је се стре. 

„Исто ри ја у Сто го ди на са мо ће је пред ста вље на као по крет ни то чак са не из бе жним 
по на вља њи ма. Овај по крет ни то чак – исто ри ја по ро ди це Бу ен ди ја – ра ди у ци клу си-
ма.“9 Сва ки окрет точ ка за пра во пред ста вља јед ну ге не ра ци ју по ро ди це Бу ен ди ја и 
тра је 100 го ди на, ко ли ки је от при ли ке и про се чан жи вот ни век јед ног Бу ен ди је. Иако 
се ови по кре ти по на вља ју, ипак се то чак по кре ће на пред у про сто ру, Бу ен ди је се сме-
њу ју и то чак по ро дич не исто ри је би на ста вио да се окре ће да ни је до шло до ха ба ња 
осо ви не. „Осо ви на је про цес ра ђа ња, жи во та и уми ра ња ко ји одр жа ва по ро ди цу.“10 
Чи та лац је оба ве штен у ро ма ну о сле де ћем: 

Ни је би ло ни јед не тај не у ср цу ма ко га Бу ен ди је ко ја би би ла не до ку чи ва за њу [Пилар 
Тернера], по што ју је је дан век ка ра та и ис ку ства на у чио да се исто ри ја по ро ди це са сто
ји од веч ног по на вља ња, као по крет ни то чак ко ји би на ста вио да се кре ће до веч но сти 
да ни је би ло про гре сив ног и не из ле чи вог тро ше ња ње го ве осо ви не.11

Гар си ја Мар кес не вр ши суп тил но по на вља ње овог про це са ра ђа ња, жи во та и смр-
ти по ро ди це, већ он и бу квал но, тех ни ком по на вља ња са мо два му шка по ро дич на 
име на и три жен ска, ис ти че слич ност ме ђу ге не ра ци ја ма. Пи лар Тер не ра, сек су ал на 
парт нер ка не ко ли ко му шка ра ца из по ро ди це Бу ен ди ја и же на ко ја је до бро пре ма ши-
ла сто ту го ди ну жи во та, мо же због свог ду гог жи во та и не по сред ног ис ку ства да све-
до чи о по на вља њу истих ка рак тер них осо би на ме ђу сме њу ју ћим чла но ви ма по ро ди-
це, као и о са мо ћи ко ја пра ти сва ку ге не ра ци ју. 

 1.4 Кон цеп ци ја исто ри је и ин це сто ид на осе ћа ња код  
В. Фок не ра и Г. Г. Мар ке са

Ви ли јем Фок нер и Гар си ја Мар кес од лич но раз у ме ју да се про шлост не мо же оста-
ви ти за со бом, да је про шлост део са да шњо сти и део људ ске бу дућ но сти, и оба пи сца 

9 Трајс, нав. де ло, 11
10 Исто, 11
11 Га бри јел Гар си ја Мар кес, Сто го ди на са мо ће. Са шпан ског пре ве ла Ја сна Ми ми ца-По по вић. 
Бе о град: Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, 1978. стр. 407.



чи не ве ли ке на по ре ка ко би што бо ље ис та кли и по ја сни ли сло же ност ути ца ја по ро-
дич не или дру штве не исто ри је на жи во те по то ма ка и њи хо ву да љу бу дућ ност. 

По на вља ње по ро дич них име на код Мар ке са има дво стру ку функ ци ју. Јед на је да 
се ис так ну слич не ка рак тер не осо би не или по ро ци ме ђу чла но ви ма раз ли чи тих ге-
не ра ци ја у окви ру по ро ди це Бу ен ди ја, да кле при сут но је сво је вр сно ре ци кли ра ње 
иден ти те та где су чла но ви по ро ди це са име ном Хо се Ар ка дио обич но агре сив ни и 
енер гич ни љу ди, док су они са име ном Ауре ли ја но по ву че ни, озбиљ ни и фи ло зоф ски 
на стро је ни. По што смо већ на по ме ну ли да вре ме ном до ла зи до тро ше ња осо ви не, 
при сут не су ипак од ре ђе не раз ли ке код мла ђих чла но ва по ро ди це у од но су на ста-
ри је при пад ни ке по ро ди це Бу ен ди ја: „Ове бла ге ва ри ја ци је ме ђу ге не ра ци ја ма про у-
зро ко ва не су тро ше њем осо ви не, про па да њем про це са об но ве кроз ра ђа ње, жи вот 
и смрт у окви ру по ро ди це Бу ен ди ја.“12 Ме ђу тим, за јед нич ке ка рак те ри сти ке и по ро ци 
се не мо гу из бе ћи и сви чла но ви по ро ди це их де ле. 

По рок ко ји де ле сви чла но ви по ро ди це у Сто го ди на са мо ће је сте сва ка ко ин цест. 
Ин цест пра ти по ро ди цу од са мих по че та ка, по чев од пр вог Бу ен ди је, Хо се Ар ка ди ја 
Бу ен ди је ко ји се же ни сво јом ро ђа ком Ур су лом Игу а ран, и њи хов брак за пра во пред-
ста вља ка та ли за тор за све оста ле ин це сто ид не од но се и осе ћа ња уну тар по ро ди це 
Бу ен ди ја. По што ве ћи ну чла но ва по ро ди це Бу ен ди ја пра ти до ми нант ни осе ћај са мо ће, 
ин цест до дат но до при но си том осе ћа њу за то што због ин це сто ид них осе ћа ња не ма 
до вољ но све же кр ви то ком го ди на и по ро ди ца се не об на вља у оној ме ри у ко јој је то 
по треб но, и на кра ју ло за Бу ен ди ја из у ми ре. По сто ји по жу да из ме ђу Ама ран те и ње ног 
не ћа ка Ауре ли ја на Хо сеа ко ја ни ка да ни је ре а ли зо ва на због стра ха ко ји обо је осе ћа-
ју, за тим по сто ји ин цест ко ји се на слу ћу је да је по чи њен из ме ђу Хо се Ар ка ди ја и ње-
го ве по лу се стре Ре бе ке; и на кра ју по сто ји и де фи ни тив но упра жње ни ин цест из ме ђу 
Ама ран те Ур су ле и ње ног не ћа ка Ауре ли ја на по сле ко га по ро ди ца и де фи ни тив но 
из у ми ре. 

„Све док се ни је до го ди ла пра ва ком би на ци ја лич них осо би на уну тар по след њег 
Ауре ли ја на ни је дан члан по ро ди це Бу ен ди ја ни је био у ста њу да се од у пре сво јим 
ин кли на ци ја ма ка ин тро спек ци ји и ни је мо гао да ус по ста ви од нос са дру гом осо бом.“13 
Ауре ли ја но и Ама ран та Ур су ла до би ја ју де те са свињ ским ре пом и та ко се оства ру је 
ду го го ди шње про ро чан ство ко јег се још Ур су ла Игу а ран пла ши ла ка да се уда ва ла за 
пр вог Бу ен ди ју у ро ма ну. Тај спи рал ни об лик свињ ског ре па је сте и ме та фо ра за исто-
риј ски про цес у ро ма ну, на и ме спи рал ни об лик су ге ри ше на из ме нич но по на вља ње, 
али ти спи рал ни пр сте но ви ни су пот пу но иден тич ни и та ко ђе су ге ри шу ра зно вр сност 
и раз два ја ње ме ђу пр сте но ви ма то ком вре ме на. 

Фок не ров ро ман та ко ђе го во ри о ме ша њу ра са и ин це сту, и би ло би са свим оправ-
да но ус твр ди ти ка ко је Мар кес мо гао да усво ји пу но иде ја ве за на за ин це сто ид на 
осе ћа ња од са мог Фок не ра ко ји се том те мом оп шир но ба вио. У Аве са ло ме, Аве са ло ме! 
по тен ци ја лан брак из ме ђу Чар лса Бо на и Џу дит Сат пен та ко ђе сим бо лич но и бу квал-
но пред ста вља прет њу по очу ва ње и про ду же ње ло зе Сат пен, с об зи ром да је Чарлс 

12 Трајс, нав. де ло, 13
13 Исто, стр. 14.
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Бон не за ко ни ти син То ма са Сат пе на и Ју ла ли је Бон ко ју је Сат пен оста вио ка да је са знао 
да је ме ша не кр ви. А ин це сто ид на ве за по сто ји чак и из ме ђу бра та Хен ри ја и Џу дит: 
„[...] за то што је град знао да из ме ђу Хен ри и Џу дит по сто ји ве за бли жа од оне тра ди-
ци о нал не ло јал но сти из ме ђу бра та и се стре.“14 Прет ња ин це ста над по ро ди цом Сат пен 
је сте ре ал на баш као и у Мар ке со вом ро ма ну, и прет ња ин це ста је та ко ја во ди и де-
фи ни тив ном кра ју обе ју по ро ди ца, и Сат пен и Бу ен ди ја. 

Квен тин Комп сон је та ко ђе оп сед нут че сти то шћу сво је се стре Ке ди,15 и Ерик Санд-
квист то ова ко опи су је: 

[...] да је ње го ва по мам на оп се си ја че сти то шћу се стре Ке ди, као и ње го ва не мо гућ ност 
да је оси гу ра или са чу ва за се бе, мо ти ви са на за ра зном прет њом ме ша ња ра са. За Квен
ти на, ин цест оси гу ра ва не са мо емо ци о нал ну и мо рал ну чи сто ту, већ и чи сто ту кр ви; 
оно што Сат пе но ва тра ге ди ја ње му от кри ва, ме ђу тим, је сте да ин цест не мо же да 
оси гу ра та кву ге не а ло шку чи сто ту, а чак и да мо же, то мо же учи ни ти са мо као ру га ју ћа 
ре фе рен ца на сан одав но мр тав и одав но пре тво рен у ко шмар.16

Фок нер обил но екс пло а ти ше те му ин це ста и ана ли зи ра тра гич не по сле ди це ин-
це сто ид них осе ћа ња, а сва ка ко да на сим бо лич ном ни воу ин цест су ге ри ше и ла жну 
чи сто ту, јед ну ла жну не ви ност на ци је ко ја је ин сти ту ци је из гра ди ла на ро бо вла снич-
ком си сте му у окви ру ко га ин цест и ни је тре ти ран као ин цест, и где је ме ша ње ра са 
би ло по ти ски ва но као про блем. Квен тин не успе ва да са чу ва чи сто ту сво је се стре, 
Хен ри то успе ва да учи ни уби ја њем свог во ље ног бра та Чар лса Бо на и ин це сто ид на 
осе ћа ња на кра ју окон ча ва ју исто риј ски ток до га ђа ја и уни шта ва ју јед ну по ро ди цу и 
чи тав је дан си стем вред но сти. „Као за ме ну за еди пов ски тро у гао отац/мај ка/де те, тро-
у гао брат-освет ник/се стра/брат-за вод ник у сво јој су шти ни са др жи нар ци стич ко удва-
ја ње где брат раз два ја се бе на два де ла ка ко би исто вре ме но осе тио за до вољ ство и 
ка зну због по ти сну те ин це сто ид не же ље.“17 Квен тин Комп сон и Хен ри Сат пен удва ја-
ју се бе и уме сто оче ва пред у зи ма ју акт осве те због соп стве них ин це сто ид них же ља.

1.5 Сла бље ње вре ме на у Аве са ло ме, Аве са ло ме!

Жан Пол Сар тр, је дан од Фок не ро вих нај ра ни јих и нај бо љих кри ти ча ра, твр ди да је 
„ме та фи зи ка вре ме на“ аме рич ког пи сца усред сре ђе на на ово уни кат но ви ђе ње про шло
сти као „твр де, чи сте и не про мен љи ве“, да је то ре то рич ко или по ет ско вре ме не по
врат но раз ве де но од тро ди мен зи о нал не рад ње ег зи стен ци јал ног вре ме на. Са да шње 

14 Фок нер, нав. де ло, стр. 62.
15 Ке ди је лик ко ји се по ја вљу је нај пре у Фок не ро вом ро ма ну Бу ка и бес и она је Квен ти но ва 
се стра. Она ни је лик у Аве са ло ме, Аве са ло ме!
16 Еric J. Sun dqu ist, Fa ulk ner: The Ho u se Di vi ded, Bal ti mo re: Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1983, 
стр. 122. 
17 Pa tri cia To bin, “The Sha dowy At te nu a tion of Ti me: Wil li am Fa ulk ner’s Ab sa lom, Ab sa lom!” У: To-
bin, Ti me and No vel: The Ge ne a lo gi cal Im pe ra ti ve, Prin ce ton, N.J: Prin ce ton Uni ver sity Press, 1978, 
стр. 120.
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вре ме по ста је осла бље но, ре ду ко ва но, пре пла вље но „су пер при су ством“ пре оп те ре ће не 
про шло сти.18 

Сар тр ка же да је Фок нер „обез гла вио вре ме“, дру гим ре чи ма, про шлост пре ки да 
ли не ар ну струк ту ру вре ме на и кон ти ну и тет исто ри је, про шлост по ста је би ће за се бе 
и као та ква упра вља са да шњо шћу и бу дућ но шћу. Фок не ро ви ли ко ви су оп сед ну ти 
про шло шћу, и ујед но из му че ни њо ме. „На ра ци ја Сат пе но ве при че је би ла по ро дич но 
на сле ђе пре но ше но од де де Комп со на, пре ко оца до си на, где је сва ки члан по ро ди це 
све ви ше све стан да ће мр тви чла но ви по ро ди це Сат пен ’у век не ка ко би ти хи ља ду 
пу та по тент ни ји и жи вљи од ње га’, сва ки од њих ме та фо рич ким по ре ђе њем про кле то 
ве зан за им по тент ну са да шњост.“19 

Квен тин Комп сон се по и сто ве ћу је са чла но ви ма по ро ди це Сат пен, на ро чи то Хен-
ри јем и Чар лсом Бо ном, и кроз раз у ме ва ње њи хо ве про шло сти Квен тин по ку ша ва да 
схва ти и сво ју по зи ци ју у све ту кроз раз го во ре са ко ле гом Шри вом ко ји је та ко ђе уз-
бу ђен док се мит ска исто ри ја Сат пе но вих од мо та ва пред њи хо вим очи ма. 

Ка да он ста па свој иден ти тет са Хен ри јем и Бо ном, Квен тин ра ти фи ку је жи вот као 
про кле то по на вља ње, про шлост као про ро чан ство, и вре ме као круг. Сат пе но ва при ча 
га учи да је ова вр ста зло слут ног за о кру жи ва ња по ра жа ва ју ће уни вер зал на: Југ по сле Гра
ђан ског ра та окре ће се про тив се бе са мог, по ро ди ца по ка зу је у сво јим сук це сив ним ге не
ра ци ја ма да је сва ко по на ша ње по вра так про шлом ша бло ну, сва ки члан по ро ди це је сте 
за о кру жен сво јом соп стве ном пси хо ло шком и сек су ал ном им по тен ци јом.20 

Квен тин се од лу чу је за трај но ми ро ва ње с об зи ром да уви ђа да не мо же да пре ки-
не круг ко ји се не пре кид но по на вља, и он из вр ша ва са мо у би ство. Та ко ђе је бит но 
на по ме ну ти ка ко Квен тин уми ре као де вац, за ро бљен веч но у сво јој „пси хо ло шкој и 
сек су ал ној им по тен ци ји“ ка ко То бин на по ми ње, за ро бљен у све ту про шло сти ко ји 
вр ло бу квал но по ни шта ва ње го ву са да шњост. Ов де мо же мо мо жда нај ја сни је да по-
ву че мо па ра ле лу са Мар ке сом по што Мар кес мал те не иден тич но тре ти ра сво је ли ко-
ве и упор но по на вља обра зац по на ша ња ко ји ни је мо гу ће зна чај ни је из ме ни ти. Слич-
не ка рак тер не осо би не, про вла да ва ју ћа ин це сто ид на осе ћа ња и уса мље ност ко ја 
ка рак те ри ше и Фок не ро ве ли ко ве, по на вља ју се у свим ге не ра ци ја ма и чвр сто од ре-
ђу је њи хо ве жи во те уну тар кру га ко ји је на стао не где у да ле кој про шло сти. Кру го ви 
се не пре кид но по на вља ју, ши ре по мир ној по вр ши ни вре ме на, и ужа са ва ју ћа ре пе-
ти ци ја про шлих ша бло на је не што што чвр сто од ре ђу је књи жев на де ла оба пи сца, без 
об зи ра на мо гу ће ва ри ја ци је у ша бло ну или упо тре бу раз ли чи тих ме та фо ра ко је обо-
ји ца при ме њу ју. 

18 Исто, стр. 112.
19 Исто, стр. 119.
20 Исто, стр. 121.



1.6 Тре ти ра ње про шло сти у Сто го ди на са мо ће 

Лу ис Гу ста во Ал ва рез Мар ти нез у свом есе ју „Ри ке ро ва те о ри ја на ра тив ног вре ме-
на у Сто го ди на са мо ће“ ис ти че ка ко Гар си ја Мар кес прак тич но збу њу је чи та о ца свог 
ро ма на ко ри сте ћи тех ни ке флеш бе ка, ду гач ких ско ко ва у бу дућ ност, и уоп ште пре-
ска ка ња ду гих вре мен ских пе ри о да. Пол Ри кер је на чи нио ве ли ки ути цај на сту ди је 
књи жев но сти сво јом те о ри ја ма о на ра тив ном вре ме ну, и Мар ти нез при ме њу је ње го-
ве на ла зе на Мар ке со во де ло. 

Мар ти нез по чи ње ана ли зом по след њих ре до ва ро ма на због свог ве ли ког зна ча ја 
на све у куп ни сми сао ро ма на. „Ка да не ко за поч не да при ча при чу, сва ки по је ди нач ни 
до га ђај је већ ра ши рен у на ра тив ном вре ме ну. Пре ма то ме, ми на ла зи мо се бе ка ко 
чи та мо при чу ко ја је већ ор га ни зо ва на и на пи са на од стра не Мел ки ја де са са сто го ди-
шњом ан ти ци па ци јом.“21 Мар кес пот кре пљу је Мар ти не зо ву тврд њу сле де ћим ре чи ма: 
„Би ла је то исто ри ја по ро ди це, ко ју је на пи сао Мел ки ја дес до нај сит ни јих по је ди но сти, 
сто ти ну го ди на ра ни је.“22 На тај на чин, наш на ра тор мо же би ти ло ци ран у са да шњо сти 
или бу дућ но сти, а да бу де у ста њу да пре при ча ва до га ђа је из про шло сти.

Ро ман по чи ње, та ко ђе ин ди ка тив но, сле де ћим ре чи ма: „Мно го го ди на ка сни је, пред 
стро јем за стре ља ње, пу ков ник Ауре ли ја но Бу ен ди ја мо рао је да се се ти оног да ле ког 
по по дне ва ка да га је отац по вео да упо зна лед.“23 Ако по гле да мо ову увод ну из ја ву, 
мо же мо да прет по ста ви мо да на ра тор Мел ки ја дес при ча у вре ме ну из ко га се чи ни 
да се све де си ло пре мно го го ди на. 

Због ова кве пер спек ти ве, он по зна је не са мо про шлост ко ју пре при ча ва, већ та ко ђе 
по зна је и бу дућ ност те про шло сти, „Мно го го ди на ка сни је...“ Ова вре мен ска по зи ци ја до
зво ља ва на ра то ру да по се ду је трај ну кон тро лу над ванхро но ло шком се квен цом фик
тив не ствар но сти, док у исто вре ме, де ле ги ра до га ђа је у уда ље ну про шлост.24

Го то во сва ки до га ђај у ро ма ну од го ва ра овој кру жној вре мен ској кон струк ци ји у 
ко јој се ми као чи та о ци кре ће мо на пред-на зад у на ра тив ном вре ме ну. На ра ци ја иде 
од уда ље не бу дућ но сти, па се вра ћа у да ле ку про шлост, па опет на траг на по че так. 
Ми као чи та о ци има мо ути сак да при сту па мо пу ков ни ку Ауре ли ја ну Бу ен ди ји као да 
га већ по зна је мо, као да „ула зи мо у при чу са зад њих вра та“ по ре чи ма Џе ри Ру та,25 и 
тек да љим чи та њем ми ожи вља ва мо пу ков ни ка и ње го ву при чу. Ако пра ти мо ли не-
ар ну син так су до га ђа ња, при ча нас во ди од осни ва ња Ма кон да па све до ње го вог 
ко нач ног про па да ња, али на ра тив но вре ме у ро ма ну је кру жног об ли ка, че ка ју нас 
ду ги ско ко ви из бу дућ но сти у про шлост и обр ну то, чи та ва про шлост да кле већ при-
па да бу дућ но сти и ми смо као чи та о ци „ба че ни“ у кру жни ток до га ђа ња.

21 Lu is Gu sta vo Al va rez Mar ti nez, “Ri co e ur’s The ory of Nar ra ti ve Ti me and One Hun dred Years of So
li tu de”. Espi ga 9, Ene roJu nio, 2004, стр. 174. 
22 Мар кес, нав. де ло, стр. 425
23 Исто, стр. 7.
24 Мар ти нез, стр. 175.
25 Je rry Ro ot, 1988, стр. 1.
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Ов де се уоча ва ве ли ка слич ност из ме ђу Фок не ра и Мар ке са, на и ме и је дан и дру-
ги пи сац кре и ра ју мит ску ствар ност, и Ма кон до и Сат пе но во има ње26 до би ја ју од ре-
ђе ни ван вре мен ски ста тус где не ма од ре ђе ног по чет ка ни ти кра ја, да кле обо ји ца су 
ства ра о ци мит ског вре ме на ко је се про ти ви ли не ар ном и кон вен ци о нал ном вре ме ну. 
Ри кер сма тра да сва ка на ра ци ја ком би ну је две ди мен зи је, јед ну хро но ло шку (од но сно 
ли не ар ну), и дру гу ван-хро но ло шку, а сам Мар кес је по све до чио да ка да се осло бо дио 
стрикт не хро но ло ги је ње гов нај ве ћи про блем је био ре шен. „Као ре зул тат, ово кру жно 
вре ме пру жа при вре ме но при бе жи ште од окрут не ствар но сти пру жа ју ћи ути сак веч-
не са да шњо сти, кон стант но пру жа ју ћи но ви жи вот ша бло ни ма по на вља ња ко ји омо-
гу ћа ва ју про ши ри ва ње вре ме на из ме ђу по чет ка и кра ја.“27 Сва ка ко нај о чи ти ји при мер 
ове Мар ти не зо ве тврд ње је сте по на вља ње по ро дич них име на и осо би на ко је смо већ 
спо ме ну ли. 

26 Sut pen’s Hun dred (Прим. прев.)
27 Мар ти нез, стр. 178.




