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ТЕ МЕ У РО МА НУ БУ КА И БЕС
Про па да ње по ро ди це Комп сон

По што је Бу ка и бес мо дер ни стич ка ва ри ја ци ја ро ма на по ро дич не хро ни ке, ње го ве 
те ме су скла ду са том фор мом, а Фок не ру је је дан од мо де ла био и вла сти ти ро ман из 
исте го ди не, пр во бит но на зван За ста ве у пра ши ни (Flags in the Dust) ко ји је ја ну а ра 
1929. иза шао под на сло вом Сар то рис, пре ма по ро ди ци чи је се про па да ње пра ти у 
књи зи. Мо дел за оба ро ма на био је ро ман Бу ден бро ко ви не мач ког мо дер ни сте То ма са 
Ма на, та ко ђе на зван пре ма по ро ди ци чи ја суд би на је те ма ро ма на, са под на сло вом  
„Про па да ње јед не по ро ди це“. Глав на те ма та квих ро ма на је, са свим очи глед но, про па
да ње – про па да ње бо гат ства (еко ном ског, ду хов ног, па чак и фи зич ког) јед не по ро ди це 
за са мо не ко ли ко ге не ра ци ја, од епо хе моћ них и успе шних гла ва по ро ди це. Фок не ро
ва по ро ди ца – он је то ја сно ви део – про ла зи ла је кроз та кав обра зац још од ге не ра
ци је ње го вог пра де де, пу ков ни ка Ви ли ја ма К. Фок не ра, ко ји се про би јао соп стве ним 
сна га ма, пре ко екс цен трич ног, али у су шти ни успе шног де де, па не рет ко по ра же ног 
оца, до ње га, бес ко ри сног умет ни ка – сен зи тив ног есте те ко ји је, по пси хо ло ги ји де вет
на е стог ве ка, нај че шћи ре зул тат по след ње фа зе по ро дич ног ци клу са од че ти ри ге не ра
ци је. Ко ри сно је об ја шње ње ко је Џ. П. Сте рн ну ди за Бу ден бро ко ве. У Ма но вом ро ма ну, 
чла но ви по ро ди це Бу ден брок су се вер но не мач ки тр гов ци и брод ски шпе ди те ри, баш 
као што су Фок не ро ви пре ци тр го ва ли и тран спор то ва ли ро бу дуж се вер ног Ми си си
пи ја. „Про па да ње бо гат ства по ро дич не фир ме [Буденброкових]“, пи ше Сте рн, „ро ман 
пра ти кроз хро ни ку три и по ге не ра ци је, а ње гов де ли ми чан и при бли жан узрок се 
пред ста вља кроз не спо соб ност Бу ден бро ко вих да се при ла го де пре ла зу из мер кан
ти ли зма у фи нан сиј ски ка пи та ли зам, ко ји се од ви ја око њих. Уз њи хо во еко ном ско 
про па да ње ру ку под ру ку иде по сте пе но сла бље ње фи зич ке чвр сти не и мо рал не 
сна ге.“1 Ове те ме у Фок не ро вом ро ма ну се ја сно ви де – Квен ти но ва крх кост, им по тен
ци ја и не спрем ност за жи вот, Џеј со нов не мо рал, па чак и Ке дин про ми ску и тет на сту
па ју по сле еко ном ске про па сти њи хо вог оца и ода ва ња ал ко хо ли зму, на Ју гу САД 
ко ји се дра стич но про ме нио – нај пре по сле по ра за у аме рич ком гра ђан ском ра ту и 
ра за ра ње еко ном ског си сте ма ста рог Ју га, а по том и два де се тих го ди на XX ве ка, са 
на сту па њем но вих про ме на у аме рич кој еко но ми ји. Џеј сон спе ку ли ше на тр жи шту 
па му ка, а по ку шај по ро ди це да се Квен тин по ша ље на шко ло ва ње на Хар вард, елит ни 
уни вер зи тет на се ве ро и сто ку, за ре зул тат има је ди но гу би так па шња ка и Квен ти но во 
са мо у би ство. 

1 J. R Stem, “The The me of Con sci o u sness: Tho mas Mann”, Mo der nism: 1890–1930, ур. Mal colm Brad bury 
& Ja mes McFar la ne (Lon don: Pen guin,1991), стр. 417.
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Две ве ли ке људ ске те ме, учио је Сиг мунд Фројд, је су секс и смрт, ко је у ро ма ну 
Бу ка и бес игра ју мо жда још упе ча тљи ви ју уло гу. По што је у за чет ку ро ма на анег до та 
у ко јој се спо ми ње смрт – де те ко је, из по зи ци је не ви но сти, от кри ва до ла зак смр ти у 
по ро ди цу – не из не на ђу је да обра зац ро ма на обе ле жа ва не ко ли ко слу ча је ва смр ти: 
Квен ти но во са мо у би ство, смрт ње го вог оца и смрт Ро ску са озна ча ва ју зна чај не пре
ла зе у књи зи, док се та те ма по себ но на гла ша ва по је ди ним ма њим де та љи ма, по пут 
смр ти Нен си, ко би ле ко ја при па да по ро ди ци, и сви њо ко ља у јед ној од пр вих сце на 
ро ма на, као и круп ни јим де та љи ма, као што је вре мен ски оквир ро ма на то ком ус кр
шњег ви кен да и ко ри шће ње ана ло ги је са кла сич ном ми то ло шком при чом о от ми ци 
Пе р се фо не, ко ју је отео Хад, го спо дар под зе мља, оби та ва ли шта мр твих.

Моћ сек са, ње го ва зло у по тре ба и по гре шна пе р цеп ци ја под јед на ко су и очи глед
не и стал не те ме – не са мо про бле ми с ко ји ма се су о ча ва Ке ди са зре ва ју ћи у јед ној 
ре пре сив ној и не у кој по ро ди ци, ни ти про бле ми ње не ћер ке и по сле ди це ко је про из
и ла зе, већ и им пли ка ци ја им по тент но сти и оп се си ја сек сом ко је се ви де код ње не 
бра ће. Као де те, Ке ди за ти че сво га бра та Квен ти на са јед ном де вој чи цом, по име ну 
На та ли, у не ви ним сек су ал ним игри ца ма – игри ца ма упо зна ва ња. Ке ди та да оша ма ри 
де вој чи цу и оте ра је ку ћи, а по том се Ке ди и Квен тин по ту ку у јар ку, га ђа ју ћи јед но 
дру го бла том. Ни је ни чу до што је Квен тин по сле то га сек су ал но им по тен тан, без сум
ње су бли ми шу ћи до га ђај у ис ку ство да је секс не што пр ља во. Бен џи је ва жуд ња за 
се стром на ли ку је жуд њи де те та за фи гу ром мај ке, али у фрој дов ском све ту ова ква 
жуд ња не мо же да бу де не ви на, до ти чу ћи се еди пал не жуд ње ка сек су ал ном по се до
ва њу. У ро ма ну се са зре ва ње Ке ди и Бен џи ја при ка зу је као про бле ма тич но. Бен џи ја, 
на кра ју, ка стри ра ју јер се ве ру је да је он на ср нуо на јед ну де вој чи цу. Иа ко то ни је 
исти на – Бен џи ме ша де вој чи цу са се ћа њем на Ке ди ка ко се вра ћа из шко ле – Џеј сон 
са у че ству је у ор га ни зо ва њу ка стри ра ња, чи ме се по на вља још јед на ва ри ја ци ја еди
пал не бор бе из ме ђу си на и оца, за ма ски ра на над ме та њем из ме ђу бра ће за ис кљу чи
вом вла шћу над мај ком или се стром.2 

Оста ле ва жне те ме ко је се од но се на про бле ме у ку ћи Комп со но вих има ју ве зе са 
ре ли ги јом – кон крет но, са гу бит ком хри шћан ских вред но сти, а ти ме и чо ве ко љу бља 
и ми ло ср ђа – и фи ло зоф ским кон цеп том вре ме на. На чин на ко ји се ко ри сте ове те ме 
упу ћу је на то да је Фок нер био све стан да оне у мо дер ној ери, на из ве стан на чин, 
пред ста вља ју ан ти те зу јед на дру гој. Ве ра у бо жан ство и у ап со лут ни осе ћај вре ме на 
– у по че так и крај, у по ста ње и Суд њи дан – као и у бе смрт ност из др жа ла је мно ге иза
зо ве пред ко је су је ста ви ле мо дер на на у ка и фи ло зо фи ја, као и здра во ра зум ско схва
та ње вре ме на и иде ја о не ис ква ре ном вра ћа њу вре ме на пу тем се ћа ња. На аме рич ком 
Ју гу, за ко ји се сма тра ло да оли ча ва кул ту ру пле ме ни тог се ћа ња и чвр стог ре ли ги о зног 
уве ре ња, Комп со но ви се по ка зу ју као лош при мер из гу бље них иде а ла. Сви си но ви 
има ју про блем са ре ли ги јом – у ства ри, ни је дан од њих ни је ре ли ги о зан, ни ко од њих 
не до се же хри шћан ске ква ли те те ко је је при гр ли ла њи хо ва вер на слу шки ња Дил си и 
сви они, у да ну ко ји им Фок нер до де љу је за мо но лог, ко ји су екви ва лент ни да ни ма 

2 Џон Ир вин је успе шно при ка зао раз ли чи те ва ри ја ци је на при чу о Еди пу у сво јој из ван ред ној 
сту ди ји о фрој дов ским им пли ка ци ја ма у Фок не ро вом ро ма ну: John Ir win, Do u bling and In cest, Re
pe ti tion and Re ven ge (Bal ti mo re: Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1975).
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су ђе ња Ису су, ње го вог рас пе ћа, смр ти и вас кр се ња, оли ча ва иро нич ну па ро ди ју Ису
со вог жи во та. Слич но то ме, си но ви има ју и про блем са вре ме ном – Квен тин же ли да 
се оно за у ста ви, али не уме да за ко чи чак ни ње го ву ме ха нич ку ре пре зен та ци ју на 
ча сов ни ци ма, а до га ђа ји ко је же ли да за у ста ви већ су се де си ли. Бен џи не раз у ме про
ти ца ње вре ме на – у ње го вој не раз ви је ној све сти, сва ки до га ђај се по на вља у се ћа њу 
без има ло про ме не, по што је он ство ре ње чи стог ин стинк та, без је зи ка, а са мим тим 
и без мо ћи ре флек си је и ту ма че ња про шло сти. Џеј сон же ли да по ра зи вре ме ства ра
ју ћи за се бе моћ ну бу дућ ност, али за пра во увек ка сни, са пре зи ром по сма тра ју ћи 
про шлост Ју га. Све те ме у ро ма ну су ис пре пле те не, па се та ко и те ма ју жњач ке ча сти, 
ко ја се огла ша ва гла сом ста ри јег Џеј со на Комп со на („ни је дан Комп сон ни кад ни је об ма
нуо ни јед ну же ну“ [113]3), до ти че сек су ал них афе ра, пи та ња ре ли ги је и про па сти по ро
ди це. Сто и ци зам Комп со но вих во ди у ци ни зам, оча ја ње и, ко нач но, у ни хи ли зам („Јер 
ни јед на бит ка ни кад ни је би ла до би је на ка зао је. Ни кад се чак ни је ни во ди ла“ [481]).

Те ма ра се ни је у пр вом пла ну ро ма на, али се ње но при су ство не по гре ши во на зи ре 
у па ра лел ним пор тре ти ма чла но ва по ро ди ца Комп сон и Гиб сон, у Квен ти но вим раз
ми шља њи ма о ра си као о ју жња ку у Ма са чу сет су и ње го вим по ступ ци ма са пре пре
де ном фи гу ром Ди ко на у Хар вар ду, у од но су из ме ђу Џеј со на и ста рог му др ог Џо ба 
ко ји ра ди у гво жђа ри и у пор тре ти ма афро а ме рич ког жи во та ко ји те че да ле ко од 
очи ју бе ла ца: же не по ред во де не пре пре ке на голф те ре ну и уче сни ци бо го слу же ња 
на Вас крс у Дил си ној цр кви. Као бри жна слу шки ња, про сто ду шно искре на, али спрем на 
да жр тву је се бе, Дил си у из ве сном по гле ду под се ћа на да ле ко иде а ли зо ва ни је фи гу ре 
из про зе ју жњач ких план та жа,4 али је по пут оста лих ју на ка из ро ма на она пред ста
вље на кроз очи дру гих љу ди. Мо гло би се твр ди ти да се у књи зи Бу ка и бес Фок нер 
пр ви пут у не ком ро ма ну озбиљ но ба ви ра сним пи та њем, иа ко је то спо ред но у при чи 
о про па сти Комп со но вих. Ма да се око ово га не би сви сло жи ли, мно ги кри ти ча ри – 
укљу чу ју ћи ту и оне афро а ме рич ког по ре кла и пи сце – уо ча ва ју на де лу и има ги на ци
ју про за и сте и ин те ли ген ци ју кри ти ча ра у Фок не ро вом де ми то ло ги зо ва њу ју жњач ких 
сте ре о ти па о ра си и од но си ма из ме ђу ра са на Ју гу.5

3 В. Фок нер, Бу ка и бес, пре вод Бо жи дар Мар ко вић. (Прим. прев.)
4 Ју на ки ња по име ну Дил си се по ја вљу је у не ка да по пу лар ној књи зи Did die, Dumps, and Tot, or Plan
ta tion ChildLi fe Лу изКла рк Пер нел (Lo u i seCla r ke Pyrnel le, New York & Lon don: Har per, 1882), али 
она је де те, а по сто ји и Кен дас, ко ја је та ко ђе Афро а ме ри кан ка. Фок нер је тво рац Дул си, бе лог 
де те та, у нео бич ној але го рич ној де чи јој при чи Др во же ља (The Wis hing Tree), на пи са ној 1928, исте 
го ди не кад и Бу ка и бес.
5 Кри ти чар кул ту ре Ал берт Ма ри, по знат и као исто ри чар џе за и ро ман си јер, за па зио је да Фок нер 
сво јим цр ним ју на ци ма да је „ви ше људ ско сти“ јер је као пи сац са Ми си си пи ја уро њен у фол клор 
и на род ну му др ост Афро а ме ри ка на ца. Ин те лек ту ал ци са Се ве ра, ка же он, окре ћу се Евро пи, 
Марк су и Фрој ду у ту ма че њу цр них ју на ка, па им та ко про ми че су шти на цр нач ког ис ку ства у Аме ри
ци, што је за па жа ње ко је се по твр ђу је у Бу ци и бе су, у ко јем фрој дов ска па ра диг ма вла да Комп со
но ви ма, али оно што Ма ри на зи ва „цен трал но шћу цр кве“ го во ри Дил си Гиб сон и њој у при лог. В. 
Con ver sa ti ons with Al bert Mur ray, ур. Ro ber ta S. Ma gu i re (Jac kson: Uni ver sity Press of Mis sis sip pi, 1997), 
стр. 5. У дру гом ин тер вјуу, Ма ри ис ти че да Дил си ре пре зен ту је уни вер зал ну ска лу „мо гућ но сти 
ис ку пље ња“ (157). Ро ман си јер Ралф Ели сон још 1953. за па жа да је Фок нер „ис тра жио, мо жда успе
шни је од свих оста лих, би ло бе ла ца или цр на ца, из ве сне об ли ке људ ске при ро де цр на ца“. В. 
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Да нас се чи ни очи глед ним да осо ба по пут Дил си, са рад ном ети ком, ре ли ги о зном 
по све ће но шћу, по ро дич ним вред но сти ма и ди пло мат ским ве шти на ма не би тре ба ло 
да бу де осу ђе на на не за хва лан и ни ма ло вре дан по сао слу же ња љу ди ма ко ји не за слу
жу ју ње ну ло јал ност, али у вре ме ка да је Фок нер пи сао ро ман – па све до ше зде се тих 
на Ју гу – је ди но су ли бе рал ни ин те лек ту ал ци мо гли да про бле ма ти зу ју ова кво ста ње. 
Дру штве ни оби ча ји, ко је су по др жа ва ли за ко но дав ство гра да и др жа ве и под у пи ра ли 
ре ли ги о зни ар гу мент уста но вље них ор то док си ја, одо бра ва ли су си стем ра сне раз дво
је но сти и пот чи ње но сти Афро а ме ри ка на ца. Фок нер ни је пи сао Бу ку и бес као трак тат 
– иа ко је он пе де се тих го ди на на пи сао не ко ли ко трак та та, из ван свог ро ман си јер ског 
опу са – али је си ту а ци ја ко ју је осли као све до чи ла о ње го вом све ду бљем раз у ме ва њу 
му ке Афро а ме ри ка на ца у ње го вој ма тич ној др жа ви и ши ре и са о се ћа њу ко је је га јио 
пре ма њи ма. Из пр ве ру ке је по зна вао њи хо ву си ту а ци ју, не са мо као све док ра сног 
на си ља у род ном гра ду, не го и као из др жа ва лац и при ја тељ не ко ли ци не Афро а ме ри
ка на ца ко ји су ра ди ли за ње го вог оца и де ду, ме ђу ко ји ма су би ли и де дин во зач Че стер 
Ка ро дерс и да ди ља из де тињ ства Ке ро лајн „Ке ли“ Бар, о ко јој се ста рао до кра ја ње ног 
ду го ве ког жи во та и ко ју је са хра нио на има њу 1940, одр жав ши дир љив по смрт ни го вор.6

Ис ку ство Квен ти на Комп со на са ра дом, ју жњач ки сно би зам и му шки шо ви ни зам 
при сут ни су не са мо у Џе фер со ну, у Ми си си пи ју, не го и у Кем бри џу, у Ма са чу сет су, где 
се од ви ја ње гов део ро ма на. Одво јив ши се пр ви пут од до ма у про вин ци ји, Квен тин 
се пи та ка ко ће ре а го ва ти на про ме ње не ра сне оби ча је на Се ве ру. Он до спе ва у град 
у ко јем се Афро а ме ри кан ци сло бод но во зе трам ва ји ма, мар ши ра ју на па ра да ма и 
бе ли но са чи их са че ку ју на же ле знич кој ста ни ци да им но се сту дент ски пр тљаг. Ка да 
се воз ко јим он пу ту је за Бо жић за у ста вља на пре ла зу, по ред ко јег ста ри ји Афро а ме
ри ка нац се ди на му ли, у Квен ти ну се об на вља ју ста ри оби ча ји ко је је на у чио од слу га 
и по пр ви пут схва та ко ли ко му „они“ не до ста ју – не ње го ва по ро ди ца, не го Ро скус, 
Дил си и оста ли из њи хо ве ра се (55).

У Квен ти но вом да ну се, ме ђу тим, по ста вља те ма да ле ко ва жни ја за ње гов жи вот и 
смрт од ра се. Ра ди се о те ми ко ју је Фок нер оп се жно об ра ђи вао у ра ној по е зи ји, у 
дра ми и але го риј ској про зи Мај ски дан (Mayday) на пи са ној 1926. Те ма је уо че на из да
ја иде а ли стич ких, ус хи ће них мла ди ћа од стра не мла дих же на, ко је их на ма мљу ју у 
ве зе у ко ји ма се ефи ка сно гу ши њи хов дух.7 Ова те ма, ко ју Фок нер пор тре ти ше са 
ко мич ног ра сто ја ња у де ли ма по пут не до вр ше ног Ел ме ра (пост хум но об ја вље ног 

“Twen ti ethCen tury Fic tion and the Black Mask of Hu ma nity”, у: El li son, Sha dow and Act (New York: New 
Ame ri can Li brary, 1966), стр. 47.
6 О Че сте ру Ка ро дер су в. у: Thin king of Ho me: Wil li am Fa ulk ner’s Let ters to His Mot her and Fat her, 1918–
1925, ур. Ja mes G. Wat son (New York & Lon don: Nor ton, 1992), стр. 40; и Jo seph Blot ner, Fa ulk ner: A 
Bi o graphy, 2 vo lu mes (New York: Ran dom Ho u se, 1974), I: 133. О Ке ли Бар, в. Блот не ро ву би о гра фи ју 
и “Fu ne ral Ser mon for Mammy Ca ro li ne Ba rr, 1940”, у: Wil li am Fa ulk ner: Es says, Spe ec hes & Pu blic Let ters, 
ур. Ja mes B. Me ri wet her (New York: Ran dom Ho u se, 1965), стр. 117–118.
7 Ро ман си јер ка Едит Вор тон је то на зва ла noyade, ута па ње бра ка, у ро ма ну The Cu stom of the Co un
try (New York: Ap ple ton, 1913). У ро ма ну се при по ве да о љу ба ви у ко јој дру штве но ам би ци о зној 
де вој ци из око ли не Њу јор ка по ла зи за ру ком не то ли ко да осво ји њу јор шко дру штво, ко ли ко да 
упро па сти јед ног од нај фи ни јих пе сни ка, Рал фа Мар ве ла, чи ја је по то ња смрт од за па ље ња плу ћа 
пред ста вља не ку вр сту ута па ња.
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1984), За се о ка (The Ha mlet) и ве ли чан стве не при по вет ке о аме рич ким до мо ро ци ма, 
Удва ра ње (A Co ur tship) про ис ти че из не ко ли ко ро ман тич них раз о ча ра ња у Фок не ро
вом жи во ту, а пот кре пље на је, на рав но, и ве ли ком по ет ском, про зном и драм ском 
тра ди ци јом мно гих ау то ра.

На лич је те ме жен ске из да је је, за пра во, да ле ко ва жни је у ро ма ну Бу ка и бес јер, као 
и код ра сног пи та ња, Фок нер раз ви ја ви со ко сен зи тив ни пор трет ста ња ко ја се у пу
ри тан ском или па три јар хал ном бе лач ком дру штву, са дво лич ним кôдом ча сти, до слов
но или по гре шно раз у ме ју. На лич је те ме је, на рав но, сла бље ње же не и ње но пот чи
ња ва ње, на ме та ње „дво стру ког стан дар да“ по ко јем се же не осу ђу ју због сек су ал не 
раз у зда но сти, а му шкар ци се осло ба ђа ју кри ви це, као и ко мо ди фи ка ци ја жен ског 
те ла, чак и жен ског жи во та. Сва ки де чак из по ро ди це Комп сон од Ке ди тра жи ма те
рин ску уте ху или ма те ри јал ну вред ност ко ју од ње не би тре ба ло да тра же. Њи хо ви 
зах те ви се ја вља ју још док је са свим мла да и тра ју то ком ње ног про гон ства. Сто га, 
ро ман Бу ка и бес ни је са мо о жен ској из да ји, не го и о по гре шно усме ре ном му шком 
бе су и раз о ча ре њу, код му шка ра ца ко ји не мо гу, или не же ле, да про ду же да жи ве на 
се би свој ствен на чин. Чак се и пор трет Ка ро лин Комп сон као плач љи ве, не у ро тич не, 
се бич не мај ке, ла жно по но сне сво јим успо ном на дру штве ној ле стви ци, мо же об ја
сни ти, ако не и оправ да ти, упу ћи ва њем на дру штве не кôдо ве по на ша ња ко ји су се 
же на ма са Ју га на ме та ли у ње но вре ме.8 

Ро ман Бу ка и бес, ко ји за по чи ње пр вим до жи вља јем Бен џи ја док по сма тра из гу бље
ни свет кроз гво зде ну огра ду (бив ши па шњак Комп со но вих, са да те рен за голф), а за
вр ша ва ње го вим спо кој ним по гле дом на улаз у град ски трг у Џе фер со ну, Ми си си пи, 
ње гов род ни град: „кро во ви и про че ља... сту бо ви и др ве та, про зо ри и вра та, и огла сне 
та бле, све на сво јим уо би ча је ним ме сти ма“ (199). Да је ишао у сво ју уо би ча је ну во жњу 
за пре гом, мо рао би да до спе до крај њег људ ског од ре ди шта, оли че ног у гро бо ви ма 
мр твих Комп со на, огра ђе них др во ре дом ке др о ва на град ском гро бљу. Про за на кра ју 
ро ма на је не у ви је на, рит мич на и мир на, по год на за за вр ше так де ла. Да је Бен џи ствар
но „иди от“ и при по ве дач чи та ве при че, мо жда Бу ка и бес ствар но не би ни шта зна чи ли, 
али у овом ро ма ну има мно го при ча, и мно го при по ве да ча. Уну тар оно га што се зна о 
жи во ти ма тро ји це бра ће Комп сон, не ко ли ко при ча нам до пи ре из уста дру гих ју на ка: 
ста ри јег Џеј со на Комп со на, Ро ску са, Вер ша, ТиПи ја, Ла сте ра, Дил си, Фро ни ја, Квен ти
но вог ци ме ра са Ха р вар да Шри ва, мо ма ка пе ца ро ша у бли зи ни Ха р вар да ко ји при ча ју 
о ле ген дар ној па стрм ци ко ја је би ла „слав на у око ли ни“ (74) и Џо ба, ста р ца ко ји ра ди у 
Ер ло вој гво жђа ри. Рас пра ва о зна че њу ро ма на је, на рав но, отво ре на, што до ка зу ју 
кри тич ки есе ји у овој збир ци и ком пле тан кри ти чар ски опус у ве зи са овом књи гом. У 
сва ком слу ча ју, ро ман је зна чио не што ско ро сва ко ме ко га је про чи тао.

На слов ро ма на је ипак аде ква тан, јер иа ко свест Бен џи ја Комп со на ни је по ре ме
ће на, ње му је по ре ме ћен ум. Не мо же да го во ри, али ипак уме да при по ве да и ње го ва 
вер зи ја, као и вер зи је ње го ве бра ће – јед ног ко ји је тек сен ка што хо да, и дру гог ко ји 

8 В. Ann Do u glas, The Fe mi ni za tion of Ame ri can Cul tu re (New York: Knopf, 1977), ра ди до бр ог пре гле да 
свих си ла у по пу лар ној кул ту ри и оби ча ја ко ји ма се же не за по ста вља ју, про во ци ра ју ћи мно ге од 
њих да му шкар ци ма на ме ћу сте ре о тип о бес по моћ но сти ко ји је њи ма са ми ма био на мет нут – дру
гим ре чи ма, по зом бес по моћ но сти, же на сти че ин ди рект ну моћ.
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се ко чо пе ри и мр шти – зах те ва ла је пи сца ко ји је осе тио и овла дао про тив реч ним 
осе ћа њи ма из ко јих је ро ман са ста вљен. По пут ку би стич ке „де кон струк ци је“ сли ков
них оче ки ва ња Па бла Пи ка са или ви ше је зич ке по е ме Т. С. Ели о та Пу ста зе мља (1922), 
са чи ње не од по ет ских фраг ме на та, овај мо дер ни стич ки ро ман озна ча ва да ле ко ви ше 
не го што ре пре зен ту је ње го ва раз би је на фор ма или по ро дич на зла коб, то ли ко је 
бо гат и па жљи во ис ткан ње гов сим бо ли зам уну тар тра ди ци је оно га што је Ели от на
зи вао „мит ским ме то дом“.

Ка рак тер ни за плет у Бу ци и бе су при по ве да о по ро ди ци ко ја иде у су но врат – де ца 
ко ја су се ро ди ла нор мал на по ста ју не у ро тич на, пси хо тич на или би ва ју про те ра на, и 
то уз по моћ и си ла ко ји ма вла да ју ро ди те љи и оних ко је су из ван њи хо ве кон тро ле. 
Ка ро лин и Џеј сон Комп сон су пак мо ра ли са мо да про ђу кроз про цес пси хо ло шки 
ло шег по ро дич ног вас пи та ња, о че му ро ман на по је ди ним ме сти ма да је тек шту ре, 
иа ко зна чај не на го ве шта је: отац го спо ди на Комп со на је „увек био у пра ву“, се ћа се 
Квен тин (111), док је Мо ри, брат го спо ђе Комп сон, по ро дич ни па ра зит, раз врат ник 
ко ји ис ко ри шћа ва ма лу де цу да би про ши рио сво је пре љуб нич ке од но се и стал но 
ша ље де цу ван ку ће, за тва ра ју ћи се са се стром и слу же ћи јој ви ски. Ка ро ли нин осе ћај 
да је ро ђе њем Бен џи ја, ко га је нај пре на зва ла по бра ту, на њу ба че на кле тва, на го ве
шта ва ње но осе ћа ње кри ви це, уко ре ње но у ис тој оној не у ко сти ко ја те ра љу де да 
Бен џи ја по сма тра ју као иди о та. На тај на чин се у ње ној ге не ра ци ји да је тек на зна ка 
ин це ста као по себ ног на чи на ства ра ња ре да у све ту у ко јем по пра ви лу вла да не си
гу р ност или, у бо љем слу ча ју, не пре ста но пре ви ра ње, иа ко је све то за ви си ло од по
на вља ња те ма, сли ка, алу зи ја и ме та фо рич ког и сим бо лич ког из ра за ка ко би се за ме
нио ста ри по ре дак хро но ло шких до га ђа ја и пра во ли ниј ске ка у зал но сти у за пле ту.

Бу ка и бес са др жи све ове оп ште од ли ке мо дер ни стич ке про зе, али свој ство око 
ко јег чи та о цу мо жда тре ба нај ви ше по мо ћи је сте оно ко је је бри тан ски кри ти чар и 
ро ман си јер Деј вид Лоџ на звао мо ду сом „естет ског ре ђа ња“ ко је ко ри сти „алу зи ју на 
од ре ђе не књи жев не мо де ле или њи хо ву ими та ци ју, или мит ске ар хе ти по ве; или по
на вља ње мо ти ва, сли ка и сим бо ла и њи хо во ва ри ра ње...“9 Упра во том сред ству је 
Ели от, прет ход но га ис ко ри стив ши у Пу стој зе мљи, дао на зив „мит ски ме тод“ у при
ка зу Џој со вог Улик са из 1923. Уликс је књи га, пи сао је Ели от, „ко ја ме је по да ри ла сва ким 
мо гу ћим из не на ђе њем и оча ра њем и стра хом“, и „књи га ко јој сви ду гу је мо и од ко је 
ни ко од нас не мо же да умак не“. Ели о та је по себ но по нео аспект ро ма на ко ји се ти цао 
„при ме не ми та [о Оди се ју као те ме љу мо дер не приче] у ма ни пу ли са њу не пре ки ну тим 
па ра ле ли змом из ме ђу са вре ме но сти и дав не про шло сти... у кон тро ли са њу, ре ђа њу, 
уоб ли ча ва њу и до де љи ва њу зна че ња ши ро кој па но ра ми уза луд но сти и анар хи је, ко ји 
чи не са вре ме ну исто ри ју“. Џој со во по стиг ну ће су омо гу ћи ли, пи ше да ље Ели от, „пси
хо ло ги ја (ка ква год да је сте, би ла на ша ре ак ци ја на њу ко мич на или озбиљ на), ет но
ло ги ја и Злат на гра на“, та ко да „уме сто на ра тив ног ме то да са да ко ри сти мо мит ски 
ме тод“. Упра во је тај ме тод при ме нио Фок нер да би уда рио те ме ље окви ра ви ше стру
ко раз би је ном за пле ту ро ма на Бу ка и бес.

9 Da vid Lod ge, “The Lan gu a ge of Mo der nist Fic tion: Me tap hor and Me tonymy”, Mo der nism: 1890–1930, 
стр. 481.
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У Бу ци и бе су по сто ји на ра тив ни за плет, али чи та лац је при си љен да га кон стру и ше 
та ко што се при се ћа и спа ја по је ди не сце не, го во ре, сли ке, мо ти ве и те ме, че сто ме ђу
соб но раз дво је не по не ко ли ко стра ни ца и да те без ика квог хро но ло шког или ка у зал
ног ре да. Су ми ран на овај на чин, за плет би се на по вр шин ском ни воу ова ко мо гао 
пре при ча ти: у пр вом одељ ку три де сет тро го ди шњи иди от про во ди свој ро ђен дан са 
јед ним не ста шним де ча ком, уну ком ду го го ди шњег ку ће па зи те ља по ро ди це; у дру гом 
одељ ку бру цош са Ха р вар да за вр ша ва школ ску го ди ну на ко ле џу тра же ћи не у па дљи
во ме сто у ко јем би мо гао да се уто пи; тре ћи оде љак је за је дљи ви мо но лог хва ли са вог 
про вин циј ског шпе ку лан та па му ком ко ји се жа ли на по ро ди цу, по себ но на же не; у 
че твр том одељ ку, у не де љу на Вас крс, ло јал на и че сто тла че на по ро дич на слу жав ка 
во ди сво ју ћер ку, уну ка и ма ло ум ни ка из бе лач ке по ро ди це ко јој слу жи на дир љи во 
бо го слу же ње у сво ју цр кву, док ма ло ум ни ков окрут ни ста ри ји брат без у спе шно тра жи 
од бе глог не ћа ка ко ји му је украо уште ђе ви ну. По том слу жав кин унук во зи ма ло ум ни
ка до град ског гро бља да би га од вео од ку ће, али скре ће на по гре шној рас кр сни ци 
и сре ће под лог ста ри јег бра та ко ји с њим раш чи шћа ва ства ри.

Си ноп сис за пле та је, као што уви ђа сва ко ко је про чи тао ро ман, пот пу но не а де
ква тан са же так књи ге, иа ко се у ње му спо ми њу мно ги ва жни до га ђа ји ко ји се де ша ва
ју у ак ту ел ном тре нут ку сва ког од че ти ри одељ ка ро ма на. На су мич но при се ћа ње 
по је ди них чи но ва и осе ћа ња из про шло сти са чи ња ва нај ве ћи део Фок не ро ве при че 
о не ка да про спе ри тет ној и ис так ну тој по ро ди ци из Џе фер со на у Ми си си пи ју, ко ја по
ла зи тра гич ном пу та њом рас па да ња и гу бит ка. Тра ге ди ја по ро ди це Комп сон на гла
ша ва се на не ко ли ко на чи на пу тем сло же них обра за ца мо ти ва, те ме и алу зи је или 
књи жев не ре фе рен це.

Су мрак

Јед на вер зи ја Фок не ро вог ру ко пи са са ро ма ном о по ро ди ци Комп сон на пр вој 
стра ни ци пр вог одељ ка је има ла ис пи сан на слов „Су мрак“, као аде кват но упу ћи ва ње 
на про паст по ро ди це Комп сон, на зо ру бу ђе ња или су мрак од ла ска на по чи нак, при
ка за ним у Бен џи је вом и Квен ти но вом одељ ку, на део да на то ком ко је га су Комп со но ва 
де ца по сла та из ку ће за вре ме ба ки не са хра не, или чак и на оно што је кри ти чар Мајкл 
Мил гејт на звао „по лу све том“ бив ство ва ња Бен џи ја Комп со на, ње го вом „без вре ме ном 
ра за пе то шћу из ме ђу све тла и та ме, раз у ме ва ња и не ра зу ме ва ња, људ ског и жи во тињ
ског“.10 Мо жда је то алу зи ја на „Су мрак бо го ва“, пре вод на сло ва опе ре Ри хар да Ваг не ра 
Götterdämmerung, за вр шног де ла из мо ну мен тал ног ци клу са Пр стен Ни бе лун га (Der Ring 
des Ni be lun gen), че ти ри ме ђу соб но по ве за не му зич ке дра ме о кон флик ту уну тар по

10 Mic hael Mill ga te, The Ac hi e ve ment of Wil li am Fa ulk ner (New York: Ran dom Ho u se, 1966), стр. 86. Мил гејт 
спе ку ли ше да се „Су мрак“ мо жда од но сио на на слов при по вет ке, ко ја се ве ро ват но кон цен три са
ла на де цу Комп со но вих и са зна ње о смр ти Да ма ди, ода кле по чи њу и Бен џи јев оде љак и чи тав 
ро ман. Мил гејт при ме ћу је те мат ски од нос на сло ва „Су мрак“ и Фок не ро ве при по вет ке „Ве чер ње 
сун це за ла зи“ (“That Eve ning Sun Go Down”, 1931; у но вом из да њу об ја вље но под на сло вом „То 
ве чер ње сун це“ [“That Eve ning Sun”]), још јед ној при чи о де ци Комп со но вих и смр ти, при че му 
на слов пред ста вља стих из пе сме В. К. Хен ди ја „Сент Лу ис блуз“ (“St. Lo u is Blu es”).
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ро ди це ста рих не мач ких бо го ва, њи хо вој про па сти и па ду. Ваг нер је раз вио сред ство 
при ме не му зич ких лајт мо ти ва ко ји ма се на гла ша ва ју ин ди ви ду ал ни ка рак тер про
та го ни сте или ва жни сим бо лич ки објек ти, што су ка сни је при хва ти ли и про за и сти, на 
свој на чин. То мас Ман, ко ме се Фок нер ди вио, лајт мо ти ве је ко ри стио у Бу ден бро ко
ви ма и оста лим де ли ма, док их Фок нер ко ри сти у Бу ци и бе су („Је си ли ика да имао 
се стру?“, „Јед ном куч ка, увек куч ка“ и „Ке ди је ми ри са ла као др ве ће“, по мо ћу ко јих се 
иден ти фи ку ју Квен тин, Џеј сон, од но сно Бен џи). Без об зи ра да ли је реч су мрак алу зи
ја на Ваг не ро ву опе ру или не, то је по на вља ни те мат ски мо тив у Фок не ро вом ро ма ну, 
у ко јем се по ја вљу је, у јед ном или у дру гом об ли ку, де се так пу та (реч зо ра се, за раз
ли ку од су мра ка, по ја вљу је све га два пу та).

Мо тив су мра ка се та ко ђе мо же по сма тра ти као алу зи ја на Фок не ро ва по чет нич ка 
де ла, по себ но на ње го ву прет ход ну пе снич ку ка ри је ру – док се ди вио дру гим пе сни
ци ма и по дра жа вао њи хов стил, укљу чу ју ћи ту и Џој са, чи ја је по е зи ја на то пље на тим 
мо ти вом – и на два ра на тек ста, дра му Ма ри о не те (Ma ri o net tes) на пи са ну 1920, и але
го риј ску при чу Мај ски дан (1926). У нај ма ње јед ној пе сми из Фок не ро ве пр ве зби р ке 
Мер мер ни фа ун (The Mar ble Faun; 1924) спо ми ње се су мрак на из ве стан на чин. Ју нак из 
на сло ва и при по ве дач ки глас је свест су мра ка, по лу жи во ти ња, по лу чо век, шум ски 
бог за ле ђен у мер ме ру, у ба шти по ко јој про во ка тив но трч ка ра ју ним фе. У не ко ли ко 
пе са ма из ове зби р ке ви ди се је зик ко ји не би био стран Квен ти ну Комп со ну: „Ту жан 
сам, прем да / мо гао не бих / уза сва тра га ња да до ку чим за што; / И док сад ноћ па да, 
идем / ку да се два по ве тар ца / су сти чу над ре ком“, ла мен ти ра фа ун на јед ном ме сту.11 
Пе сма X из зби р ке Зе ле на гра на (A Green Bo ugh; 1933), пр во бит но на сло вље на као „Су
мрак“, на ста ла је из пе сме и про зног ске ча пи са ног сре ди ном два де се тих го ди на, у ко
ји ма се мла дић вра ћа ку ћи у су мрак и раз ми шља о „зло слут ној се ни / што [му] над гла вом 
кру жи“ док да њу ра ди и ка ко ће уве че, ка да за спи, за бо ра ви ти „оца, Смрт; Ру га ње / 
мај ку сво ју, ко нач но за бо ра вљен од ње“.12

У Ма ри о не та ма и Мај ском да ну, за ко је је сâм Фок нер на цр тао ле пе сим бо лич ке 
ви ње те, од ба че ни љу бав ни ци се опи су ју као хе ро ји. У Ма ри о не та ма, Пје ро је пи јан и 
са ња дра му у ко јој ње го ва Сен ка глу ми ње га – по зо ри шна вер зи ја то ка све сти – а у 
Мај ском да ну се сер Гал вин ута па. Обо ји ца мла ди ћа су у пра те ћим цр те жи ма окру же
на сим бо лич ким ап страк ци ја ма: уз Пје ро о ву сен ку сто је Си ва и Љу би ча ста фи гу ра – 
зо ра и су тон, по ло ви су мра ка – док за сер Гал ви ном иде сен ка, а уз бок му сто је фи гу
ре ко је пред ста вља ју Глад и Бол. Кон цепт сен ке на го ве шта ва Квен ти на, ко ји не мо же 
ума ћи сво јој сен ци у мо но ло гу ко ји бу квал но сто ји из ме ђу Бен џи је вог и Џеј со но вог 
мо но ло га, ко ји из ра жа ва ју глад, од но сно бол.13

11 Fa ulk ner, The Mar ble Faun, стр. 30, у: The Mar ble Faun and A Green Bo ugh (New York: Ran dom Ho u se, 
1965).
12 Fa ulk ner, пе сма X, A Green Bo ugh, стр. 30, у: The Mar ble Faun and A Green Bo ugh.
13 За де таљ ну рас пра ву о мно го број ним слич ним тран сфор ма ци ја ма еле ме на та из ра них Фок не
ро вих де ла у са став не еле мен те у Бу ци и бе су, в. у: Mar tin Kre i swirth,Wil li am Fa ulk ner: The Мaking of 
A No ve list (At hens: Uni ver sity of Ge o r gia Press, 1983).
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Маг бет

На слов че твр тог Фок не ро вог ро ма на на те рао је чи та о це и из у ча ва о це да се ла те 
Маг бе та Ви ли ја ма Шек спи ра, ма кар то ли ко да се при се те го во ра тра гич ног ју на ка, из 
ко је га по ти че фра за „бу ка и бес“:

САЈ ТОН: Пре ми ну ла је кра љи ца, мој кра љу.

МАГ БЕТ: Ка сни је да је умр ла;
Ча са за та кву по ру ку би би ло.
Су тра, па су тра, па и опет су тра,
С да на на дан се пу зи овим сит ним
Ко ра ком пре ма сло гу по след њем
Пи са ња на шег, а ју че ра шњи це
Све кол’ке на ше лу да ма су са мо
На пу ту овом при све тљи ва ле
До ча са кад у смр ти се из ве три.
Уту ли се, уту ли се, кан дил це!
Жи вот је са мо сен ка ко ја хо да,
Ку кав ни глу мац што на по зор ни ци
Сатдва се пу ћи и раз ба цу је, 
А по том зу ба не обе ли ви ше.
Бај ка је то што ти кван при ча њу,
Пре пу на бу ке, по ма ме и бе са,
А по све пра зна.14

Ка да је Фок нер про ме нио на слов из „Су мра ка“ у Бу ку и бес, мо жда га је на то под
ста кло при су ство „ти ква на“ Бен џи ја као при по ве дач ке тач ке гле ди шта у пр вом одељ ку. 
По што су се сли ке сен ке и ју на ци по пут Квен ти на по ја вљи ва ли у Фок не ро вом ства ра
ла штву да ле ко пре Бу ке и бе са, по ве зи ва ње Квен ти на са „сен ком ко ја хо да“ из Маг бе
то вог го во ра мо жда је на ве ла пи сца да по том мо но ло гу дâ на слов књи зи. Ка ко год 
или кад год да је пи сац од лу чио да про ме ни на слов, овај ода бир био је знак ве ли ког 
за ма ха има ги на ци је, бу ду ћи да сâм на слов, са рит мом ко ји је про ме њен уба ци ва њем 
од ре ђе ног чла на и по зна тим Маг бе то вим го во ром, ко ји су ге не ра ци је шко ла ра ца мо
ра ле да уче на па мет, пред ста вља из ван ред ну увер ти ру за ро ман. Маг бет је шкот ска 
дра ма, а Комп со но ви су по ре клом из Шкот ске. Маг бет свој со ли ло квиј – не ку вр сту 
уну тра шњег мо но ло га – из го ва ра упра во ка да са зна да је ле ди Маг бет из вр ши ла са
мо у би ство, и чи тав ње гов го вор је у скла ду са три мо но ло га бра ће Комп сон. Маг бе
то во ево ци ра ње вре ме на – „ка сни је да је умр ла“ (што би тре ба ло да зна чи „сва ка ко 
би умр ла“ или „тре ба ло је да умре у не ко ма ње бур но вре ме“) – во де до ње го ве же ље, 
као у Квен ти на, да то кон тро ли ше: „ча са за та кву по ру ку би би ло“ (што, мо жда, зна чи 

14 Чин 5, сце на пе та, 16–28. Пре вод: Ве ли мир Жи во ји но вић. (Прим. прев.)
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да би смрт бо ље до шла у ста ро сти). Та же ља, за уз врат, на во ди Маг бе та на ту жну ме
ди та ци ју о без на де жном и не у мо љи вом мар шу Вре ме на у ни шта ви ло. Тон је сли чан 
не ком од пе си ми стич ких за па жа ња ста ри јег Џеј со на Комп со на о сми слу по сто ја ња, а 
три ме та фо ре жи во та – „сен ка ко ја хо да“, „ку кав ни глу мац што на по зор ни ци / сатдва 
се пу ћи и раз ба цу је“ и „бај ка... што ти кван при ча њу“ – та ко ђе се до бро од но се на тро
ји цу бра ће Комп со но вих.

Вас крс

У по гле ду Фок не ро ве при ме не „мит ске ме то де“ ко ју Ели от хва ли у Џој со вом Улик су, 
је дан од два глав на при ме ра за то у Бу ци и бе су је сте де таљ но ко ри шће ње би блиј ског 
опи са Ису со вог жи во та, по себ но ње го вих по след њих да на, и ри ту ал и фол клор по ве
зан са про сла вом Ус кр са у хри шћан ским цр ква ма. Фок не ро ву од лу ку да се од лу чи за 
Вас крс 1928, го ди ну у ко јој је та ко ђе на пи сао књи гу, мо жда је на дах ну ла чи ње ни ца да 
се баш тај Вас крс де сио у да ни ма ко ја из да ња мо дер не Би бли је ра чу на ју као тач но 
исте оне да не у ко ји ма су се од и гра ли до га ђа ји ко ји ле же у по за ди ни хри шћан ске 
про сла ве Вас кр са: пе ри од Ису со вог ула ска у Је ру са лим то ком је вреј ске Пас хе, Ису со
ва По след ња ве че ра, су ђе ње, рас пе ће, смрт и са хра на. Пре ма ти пич ној „Хар мо ни ји 
Је ван ђе ља“, ко ја се про на ла зи као до да та мо дер ним из да њи ма Би бли је, ти до га ђа ји 
су се од и гра ли 5. апри ла (Ве ли ки че твр так), 6. апри ла (Ве ли ки пе так), 7. апри ла (Ве ли
ка су бо та) и 8. апри ла (Вас крс).15 Вас крс из Бу ке и бе са је у пот пу но сти по ду да ран са 
„пр вим“ Вас кр сом, уз два из у зет ка: у „Хар мо ни ји Је ван ђе ља“ ко ри сти се је вреј ски 
ка лен дар, по ко јем дан по чи ње за ла ском сун ца – у су мрак, не у по ноћ – и за вр ша ва 
се за ла ском сун ца. Та ко да се, ре ци мо, до га ђа ји из Фок не ро вог 7. апри ла по ду да ра ју 
са би блиј ским до га ђа ји ма за бе ле же ним по сле за ла ска сун ца у но ћи 6. апри ла, а пре 
за ла ска сун ца 7. апри ла; на рав но, Ве ли ки че твр так Фок нер сме шта 2. ју на 1910 – пре
ка сан да тум за Вас кр шњу не де љу, али је то дан у ко јем Квен ти но во кре та ње по Кем
бри џу и Бо сто ну па ро ди ра Ису сов жи вот у че твр так, 6. апри ла.

Због пре ла ска са ју ли јан ског на гре го ри јан ски ка лен дар, као и због про ме на у цр
кве ном ка лен да ру, на ив ни чи та лац би мо гао по ми сли ти да „Хар мо ни ја Је ван ђе ља“ 
по ка зу је по ма ло иш ча ше но вре ме, као што оно из гле да у Бу ци и бе су. За Ису со во ро
ђе ње је за бе ле же но да се де си ло 5. го ди не пре но ве ере – пет го ди на пре да ту ма ко јим 
се тра ди ци о нал но обе ле жа ва по че так хри шћан ске ере; 9. го ди не но ве ере, са три на
ест го ди на, он при су ству је обе ле жа ва њу Пас хе и сво јом му дро шћу за ди вљу је „док то
ре“ у хра му. Сле де ћих осам на ест го ди на се „по вла чи“ да би се спре мио за сво ју слу жбу, 
ко ја по чи ње у ње го вој три де се тој го ди ни, 26. го ди не но ве ере. По сле то га су глав ни 
до га ђа ји ње го во кр ште ње у ре ци Јор дан, бо ра вак у пу сти њи то ком ко је га га ис ку ша
ва Са та на, оку пља ње пр вих уче ни ка, ње го во пр во чу до (пре тва ра ње во де у ви но то ком 

15 The  Holy Bi ble (King Ja mes Ver sion). Cle ve land & New York: World, n. d. Ово из да ње са др жи по себ но 
па ги ни ра ни текст, The Bi ble Re a ders’ Aids and a New and Prac ti cal Plan of SelfPro nun ci a tion, Be ing Bri ef 
Tre a ti ses Upon and Ou tli nes of To pics Re la ted to the Study and Un de r stan ding of the Holy Scrip tu res, ур. Rev. 
Cha r les H. H. Wright, D. D., copyright 1924. “Har mony of the Go spels” се на ла зи на стр. 43–49 овог 
тек ста; оде љак о па ра бо ла ма и чу ди ма Ису со вим је на стр. 51–52.
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свад бе у Ка ни) и по че так ње го ве јав не про по ве ди ка да за Пас ху ис те ру је ца ри ни ке и 
фа ри се је из хра ма у Је ру са ли му. По том се Исус вра ћа у Је ру са лим за Пас ху и на ста вља 
да про по ве да по Га ли ле ји, где се уве ћа ва број ње го вих чу да: ис це љу је бо ле сни ка у 
ба њи Ви те зди, по ма же у из у зет но ве ли ком уло ву ри бе, ис те ру је де мо не, ди же из мр
твих и ис це љу је мно ге, укљу чу ју ћи „сле пе и не ме, де мо ни ма оп сед ну те“. „Ме ђу род
би ном сво јом пре зрен бе ше“ као луд, али он на ста вља да ле чи бо ле сне, ме ђу њи ма и 
„кр во то чи ву“ же ну и чи ни чу да, на хра нив ши мно штво хле бом и ри бом, хо да ју ћи по 
во ди пре ко Га ли леј ског је зе ра и пред ска зу ју ћи сво ју смрт и вас кр се ње. Краљ Ирод, 
ко ји је по гу био Јо ва на Кр сти те ља, Ису со вог учи те ља ко ји га је увео у ре ли ги о зни жи
вот, „пла ши се да је Исус Јо ван ко ји се ди гао из мр твих“ и про тив ње га ку је за ве ру.16 
Исус на ста вља да под у ча ва, ис це љу је бо ле сне и не ме и про по ве да по мо ћу па ра бо ла 
– про стих илу стра тив них анег до та – као што су па ра бо ле о „из гу бље ној драх ми“, о 
„без ум ном бо га та шу“ или о „упо р ној удо ви ци“. Ису са рас пи њу 30. го ди не на ше ере, 
ка ко пи ше у „Хар мо ни ји Је ван ђе ља“, пре ма ко јој је имао три де сет и че ти ри го ди не, 
уме сто три де сет и три, као што се тра ди ци о нал но сма тра.

Чи та лац Бу ке и бе са би ће у ста њу да иден ти фи ку је мно ге од до га ђа ја из „Хар мо ни
је Је ван ђе ља“ ко ји има ју свој кон тра пункт у ро ма ну: Квен ти нов су срет са мом ци ма 
ко ји пе ца ју или ку по ви на хле ба ита ли јан ској де вој чи ци; ТиПи ко ји опи ја Бен џи ја шам
пањ цем на Ке ди ном вен ча њу, ко ји ми сли да пи је ми не рал ну во ду; Ла стер и Бен џи 
га ца ју по во ди та мо где же не пе ру веш; Бен џи је ва не мост и му че ње од стра не ђа во ла стог 
Ла сте ра. Ису со ве па ра бо ле има ју сво ју па ро ди ју у Ла сте ро вој по тра зи за из гу бље ним 
нов чи ћем, Џеј со но вом из и гра ва њу „без ум ног бо га та ша“ и цми здре њу Ка ро лин Комп
сон по пут упо р не удо ви це. Џеј со но ва без ум ност је очи глед на, али је ин те ре сан тан 
при мер сце на ка да гре ши у беј збо лу. У нај ве ћој го ди ни Бејб Ру та, 1928, Џеј сон пред 
сви ма ка же да се он не би кла дио на тим у ко јем игра „тај Рут“ (157), што је анег до та ко ја 
са ма по се би слу жи као хри шћан ска па ра бо ла: Џеј сон не же ли ни шта да има са „Ру том“ 
(ruth), што [на енглеском] озна ча ва са о се ћа ње пре ма дру ги ма или ми ло ср ђе, хри шћан
ску вр ли ну. Иро дов страх да је Исус уби је ни Јо ван ко ји је устао из мр твих у Бу ци и 
бе су се ин ди рект но на го ве шта ва ка да се Ла стер бри не због ду ха свог оца (22) и ка да 
се спо ми ње да је ТиПи, ко ји је не стао, „ју че... ре као да ће да нас ићи у Сент Џон“ (197).

Раз мак од осам на ест го ди на из ме ђу Квен ти но вог ју на 1910. и Вас кр са 1928, ак ту
ел ног тре нут ка у ро ма ну, па ро ди ја је на осам на ест го ди на то ком ко јих је Исус жи вео 
по ву че но, пре не го што је по чео да про по ве да. Дво стру кост да ту ма у хри шћан ској 
при чи на ла зи од ра за у Фок не ро вој прак си са да ту ми ма у сво јој про зи, ко ју је во лео 
да на зи ва „апо кри фи ма“ – од но сно, тек сто ви ма сум њи ве ау тен тич но сти, ко ји су ис кљу
че ни из је вреј ских и про те стант ских ка но на Ста рог за ве та. Мно ги су при ме ри у Фок
не ро вом де лу у ко јем да ту ми ни су ко рект но на ве де ни. Из ме ђу пи са ња ро ма на, па чак 
и из ме ђу пи са ња три ло ги је о по ро ди ци Сно упс (За се лак, 1940; Град, 1957; Па ла та, 1959), 
до след ност ни је би ла осо би на ко јој је при да вао ве ли ког зна ча ја. У ро ма ну Све тлост 
у ав гу сту (1932), не ја сно је да ли Џо Крист мас, ко га је об да рио па ро дич ним атри бу ти
ма Ису са, има три де сет или три де сет и три го ди не ка да се вра ћа у бли зи ну ме ста у 

16 “Har mony of the Go spels”, стр. 44.
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ко јем је од ра стао, ка ко би се су о чио са сво јим му че ни штвом. У Фок не ро вим бе ле шка
ма у Бу ци и бе су, као Бен џи је ва го ди на ро ђе ња на во ди се 1897 – го ди на у ко јој се и 
Фок нер ро дио – што зна чи да је имао три го ди не – и мо жда још увек био нор ма лан 
– ка да је Да ма ди умр ла 1900. Али ако 1928. Бен џи има три де сет и три го ди не, то зна чи 
да се ро дио 1895, те да је 1900. био пе то го ди шњак. Ис по ста вља се, ме ђу тим, да је имао 
пет го ди на ка да му је от кри ве но за о ста ја ње у раз во ју и ка да му је про ме ње но име. 
Али то ни је би ло исте го ди не ка да је умр ла Да ма ди. Страст пре ма фак ту ал но сти и 
стро гој хро но ло шкој пре ци зно сти из и ски ва ла би да се ово пи та ње раз ре ши, али Фок
не ро во по зна ва ње Би бли је ука зу је на не што дру го: мо гао је да сми сли да Бен џи има 
три го ди не у тре нут ку смр ти Да ма ди, по што та да још ни ко не би сма трао да је де те 
за о ста ло, и оно још увек но си име Мо ри. Име му ме ња ју са пет го ди на, ве ро ват но ка да 
по сле пре ле жа них ма лих бо ги ња он пре тр пи мо жда но оште ће ње, услед че га оста је 
нем. Бен џи је 1928. мо жда три де сет тро го ди шњак, или мо жда има три де сет и че ти ри, 
ко ли ко је Исус мо гао да има 30. но ве ере ако се ро дио 5. го ди не пре но ве ере. По што 
је 1928. је ди на пре ци зно на ве де на го ди на у ро ма ну, Фок нер ве ро ват но на мер но пу шта 
да све оста ло бу де дво сми сле но.

Мно ги до га ђа ји ко ји су се де си ли то ком про по ве ди и по след њих да на жи во та Ису
со вог, пре при ча ни у Је ван ђе љи ма по Ма те ју, Мар ку, Лу ки и Јо ва ну Но вог за ве та, па
ро дич но су до так ну ти у че ти ри одељ ка Бу ке и бе са, и чи ни се да ни је ко ин ци ден ци ја 
да и Но ви за вет и Фок не ров ро ман са др же че ти ри вер зи је исте при че. Ме ђу тим, у 
Фок не ро вом ро ма ну рад ња не те че кроз Вас кр шњу не де љу оче ки ва ним ре дом. Пр ви 
оде љак ро ма на се де ша ва у су бо ту 7. апри ла 1928. Квен ти нов оде љак, са да ту мом од 
2. ју на 1910, не са мо што је сме штен осам на ест го ди на пре ак ту ел ног вре ме на ро ма на, 
не го и ни ка ко не би мо гао да се укло пи у по ме ра ју ћу Вас кр шњу не де љу. Тај дан је ипак 
че твр так, а нео бич ност мо дер ни стич ке про зе је што би упра во ова „чи ње ни ца“, за јед
но са па ро диј ским еле мен ти ма одељ ка, мо гла да бу де до вољ на да по слу жи као па ра
ле ла са вас кр шњим до га ђа ји ма и до ве де је у нео би чан склад са раз ба ца ним да ни ма 
оста лих оде ља ка (су бо та, пе так и не де ља). Ни је реч о ка лен да ру, као што при ме ћу је 
је дан кри ти чар, не го о „Квен ти но вом Ве ли ком че тврт ку“.17

Пр ви дан ро ма на је Ве ли ка су бо та (Бен џи јев оде љак). Ве ли ка су бо та је дан по сле 
Ису со вог рас пе ћа и по ла га ња у гроб ни цу, дан ка да је, по хри шћан ској тра ди ци ји, Исус 
си шао у па као ка ко би га „по ха рао“, од но сно ка ко би ста ро за вет не пра вед ни ке пре вео 
у рај, јер би им ина че, за де сом исто ри је, би ло ус кра ће но спа се ње по што су жи ве ли 
пре вре ме на но вог Бож јег за ве та и де ла Хри сто вих. То је Бен џи јев дан и у ње му се 
по на вља ју мно ги де та љи из би блиј ских опи са и хри шћан ског уче ња о де ли ма Ису со
вим на тај дан. Дру ги оде љак је Квен ти нов Ве ли ки че твр так, тре ћи је Ве ли ки пе так, 
дан Ису со вог рас пе ћа, смр ти и са хра њи ва ња. Мо дер на цр ква је на пра ви ла ри ту ал од 
ве ро ва ња да је Исус вре ме од по дне ва до три ча са про вео на кр сту и тим са ти ма се 
ис ка зу је сла ва у Фок не ро вој има ги на ци ји. Нај пре, сат Комп со но вих од зва ња пет пу та 
у осам са ти, ука зу ју ћи на три про пу ште на са та. По том Џеј сон, чи ји је жи вот ни крст 
ње го ва по ро ди ца и ко ме је отац за ве штао гор ку ча шу (ис пив ши је на смрт), сма тра да 

17 Ja mes Dean Young, “Qu en tin’s Ma undy Thur sday”, Tu la ne Stu di es in En glish, 10 (1960): 143–151.
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је мал тре ти ран и упро па шћен од стра не је вреј ских ме ше та ра са ко ји ма спе ку ли ше о 
кре та њу це на ро бе у бу дућ но сти. На Вас кр шњу не де љу, у Бу ци и бе су ни је Ису со ва 
гроб ни ца пра зна, не го со ба го спо ђи це Квен тин и Џеј со но ва ка са. Го спо ђа Квен тин је, 
да кле, са ма по ха ра ла па као – та ко што је опљач ка ла ђа вол ску ку ћу Комп со но вих и 
по бе гла с њи хо вим скри ве ним бла гом (под сет ник, као са бан кар ском про фе си јом 
Хер бе та Хе да, да се Плу тон као бог под зем ног све та опи су је као бог скри ве ног бла га 
и ода тле по ти че тер мин плу то кра ти ја за дру штво ко јим упра вља ју бо га ти).

Као што Ма ри ја и Мар та сто је по ред Ису со вог гро ба и чу ју ан ђе ла док го во ри: „Ни је 
ов де, не го уста де“, та ко и Ка ро лин Комп сон и Дил си сто је по ред отво ре них вра та и 
слу ша ју Џеј со но ву ти ра ду.

Мно го број не су па ра ле ле са вас кр шњим ве ро ва њем и ри ту а лом у Бу ци и бе су и 
оне функ ци о ни шу она ко као што је Ели от опи сао па ра ле ли зам Оди се је са Џој со вим 
Улик сом: оне кон тро ли шу, да ју ре до след, об лик и зна че ње уза луд но сти и анар хи ји 
ко је пре о вла да ва ју у ку ћи Комп со но вих и по ро дич ној исто ри ји, по себ но у днев ном 
ду шев ном жи во ту тро ји це си но ва. По што се па ра ле ла ма на гла ша ва од су ство љу ба ви 
и са о се ћа ња из ме ђу ве ћи не Комп со но вих, струк ту ри са ње при че пре ма жи во ту и пат
ња ма Ису са ко је се ис пу ња ва ју на Вас крс, за оне ко ји то по зна ју, пред ста вља ал тер на
ти ву жи во ту Комп со но вих и, мо жда та ко ђе, без бо жном мо дер ном жи во ту.

Оно што се де ша ва у та че ти ри кључ на да на, ко ли ко год да је из ми шље но и ис при
ча но збр даздо ла, са не ве ро ват ним ју на ци ма, не са мо што је па ро ди ја Стра сне не де ље 
у хри шћан ском ка лен да ру – оно је и стра сна не де ља ср ца. Тај кон цепт је Фок нер раз
вио из де ла као што је Мо би Дик (1851) Хер ма на Мел ви ла, у ко јем мо но ма ни ја кал на 
по тра га ка пе та на Аха ба за ки том чи ни да има „рас пе ће“ на сред са мог ли ца и да то ли
ко чвр сто сте же пе сни це да за ри ва „ек се ре“ у вла сти те дла но ве. У тек сту о Мо би Ди ку 
из 1927, го ди ну да на пре не го што је на пи сао Бу ку и бес, Фок нер ту књи гу опи су је као 
„не ку вр сту Гол го те ср ца“, упу ћу ју ћи на ме сто Рас пе ћа као на сим бол пат ње, сра мо те, 
ис ку пље ња и об но ве.18 Слич на иде ја из ра жа ва се и у де лу ко је је на пи сао Фок не ров 
при ја тељ и мен тор Шер вуд Ан дер сон; у при чи „Фи ло зоф“ из ње го ве зби р ке Ва ро ши ца 
Вајн зберг у др жа ви Оха јо (Wi nes burg, Ohio; 1919) док тор Пар си вал је об ја шња ва Џор џу 
Ви лар ду, мла ди ћу ко ји се по ја вљу је у мно гим при ча ма из књи ге. „Иде ја је ве о ма јед
но став на“, ка же Пар си вал, у на ди да ће Ви лард „би ти спо со бан да на пи ше књи гу ко ју 
ја мо жда ни ка да не ћу на пи са ти“. Ра ди се о то ме да је „сва ко на све ту Хри стос и да су 
сви они рас пе ти”19. У Фок не ро вом дру гом ро ма ну Ко мар ци, об ја вље ном исте го ди не 
ка да и ње го ва ана ли за Мо би Ди ка у Чи ка го три бју ну, он се оду жу је Ан дер со ну ства ра
ју ћи ге ни јал ног и му др ог ју на ка До со на Фер чајл да ко ји, у Ан дер со но вом пи па вом 
сти лу, по ку ша ва да об ја сни шта је ствар но кре а тив ност. „Ге ни је је“, го во ри ју нак са го
вор ни ку на кра ју ве че ри, по сле пи јан че ња и шет ње по Фран цу ском ква р ту Њу Ор ле
ан са, „ви диш, не што што љу ди че сто бр ка ју. Они ми сле да то озна ча ва са мо ак тив но 
ста ње ума у ко јем је сли ка на сли ка на или пе сма на пи са на. А уоп ште ни је та ко. Реч је 
о Стра сној не де љи ср ца, тре нут ку без вре ме не бла же но сти ко ји не ки ни ка да не спо

18 Fa ulk ner, “To the Bo ok Edi tor of the Chi ca go Tri bu ne”, Es says, Spe ec hes & Pu blic Let ters, стр. 197.
19 Sher wo od An der son, “The Phi lo sop her”, Wi nes burg, Ohio, ур. Ray Le wis Whi te (At hens: Ohio Uni ver
sity Press, 1997), стр. 35.
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зна ју, не ки ма се чи ни да сти же по во љи, не ки ма по сред ством спо ља шњих си ла као 
што је ал ко хол... па сив ним ста њем ср ца са ко јим ум, мо зак, не ма ни шта, по мо ћу ко га 
ба нал ни до га ђа ји ко ји чи не жи вот – љу бав и жи вот, смрт и секс и ту га – би ва ју слу чај
но до ве де ни у са вр ше ни склад, по при ма ју ћи не ку вр сту ве ли чан стве не и без вре ме не 
ле по те.“20

Иро нич но, са ста вља ју ћи Бу ку и бес у вре ме ка да је осе ћао да су вра та свих из да ва
ча за ње га за тво ре на, па је мо гао да пи ше пра во из ср ца, Фок нер као да је ис ку сио 
ста ње ко је об ја шња ва ње гов ју нак Фер чајлд, спа ја ју ћи „љу бав и жи вот, смрт и секс и 
ту гу... слу чај но до ве де не у са вр ше ни склад“ то ком „Стра сне не де ље“, ка ко би је на звао, 
иа ко се тех нич ки го во ре ћи, она про те же од Цвет не не де ље до Вас кр шње не де ље.

У чи та њу Бу ке и бе са, на рав но, ни је ва жно да ли је Фок нер по гре шно про ту ма чио 
„Стра сну не де љу“ као не де љу рас пе ћа, не го зна че ње и свр ха тог кон цеп та: Фок не ро
ва стра сна не де ља ср ца у овом ро ма ну је по на вља ње по след њих да на вас кр шње 
при че, пат њи Ису са из На за ре та, кроз не ве ро ват не жи во те нео бич ног трој ства: Бен
џи ја, Квен ти на и Џеј со на Комп со на из Џе фер со на, у Ми си си пи ју, при че му пр вог сма
тра ју иди о том, дру ги је са мо у би ца већ осам на ест го ди на, а тре ћи је нај под му кли ји и 
нај ди ја бо лич ни ји ху мо ри стич ки ју нак ко га је Фок нер ика да ство рио. Чи та о цу ко ји 
же ли да из књи ге из ву че нај ви ше по го до ва ће упо ре ђи ва ње да на у жи во ту тих ју на ка 
са екви ва лент ним Хри сто вим да ни ма, ње го вим де ли ма и ве ром, ко је се да нас сла ве 
у хри шћан ској цр кви – Ве ли ким че тврт ком, Ве ли ким пет ком и Ве ли ком су бо том. Вас
кр шња не де ља у ро ма ну при па да ин те ре сант ном све зна ју ћем при по ве да чу, као да се 
ту уме шао сâм Бог да об ја сни шта се де ша ва, по сле три муч на, су бјек тив на одељ ка. 
Че сто је на зи ва ју „Дил си ним одељ ком“ јер по чи ње с њом и ба ви се мно гим ње ним 
де ли ма. Али по пут Ке ди, Ка ро лин Комп сон и го спо ђи це Квен тин, Дил си је још јед на 
же на у ро ма ну ко ја не ма вла сти ти „глас“, иа ко се њи хо ве уло ге ла ко мо гу иден ти фи
ко ва ти у па ро ди ји на хри шћан ску при чу: мај ка, се стра и жен ски све док по ред пра зног 
гро ба, чак и Ма ри ја Маг да ле на ако је Ке ди, као што сум ња Џеј сон, ствар но би ла при
мо ра на да се окре не про сти ту ци ји. За ове ју на ки ње је Фок нер, по мо ћу ком пен за ци је, 
ре зер ви сао још је дан „мит ски ме тод“.

Пер се фо на

При по вест о жи во ту Ису са, ис при ча на збр даздо ла и чи ји су фраг мен ти до де ље ни 
сва ком од Комп со но вих си но ва, са мо је је дан од под зем них то ко ва за пле та у Бу ци и 
бе су. Дру ги је до де љен ти хим, од сут ним или по ти сну тим жен ским ју на ки ња ма ро ма на 
– ста ра при ча о смр ти и вас кр се њу, или ба рем си ла ску у па као и по врат ку у при вре ме
но об но вље ни свет. То је при ча о де ви ци Пер се фо ни или Про зер пи ни, ћер ки Де ме тре 
(на грч ком) или Це ре ре (на ла тин ском – оту да ети мо ло шко по ре кло ре чи це ре а ли је), 
бо ги ње жи та, плод но сти и ра ђа ња. Па ра ле ле са за пле том ове при че су до де ље не же
на ма из по ро ди це Комп сон (Ке ди, Ка ро лин Комп сон и го спо ђи ца Квен тин) и Дил си. 
Пер се фо на је пре див на де вој ка ко ја бе ре цве ће по ли ва ди ка да је Хад (или Плу тон), 

20 Fa ulk ner, Mo squ i to es (New York: Bo ni & Li ve right, 1927), стр. 339.
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го спо дар под зе мља, оти ма и од во ди у злат ној ко чи ји. У све ту ви ше ни шта не ра ђа јер 
је ње на мај ка, бо ги ња жи та, ту жна. Али Де ме тра не се ди скр ште них ру ку – ста вља вео 
пре ко сво га ли ца, јер је њој као бо ги њи ли це ису ви ше бле шта во да би не ки смрт ник 
по гле дао у ње га, и по ла зи да на ђе ћер ку. Сре ће сви ња ра по име ну Ев бу леј, ко ји је 
ви део от ми цу и до бро се се ћа до га ђа ја, јер су не ке од ње го вих сви ња упа ле у без дан 
кроз ко ји је Хад од вео Пер се фо ну у под зе мље. Де ме тра убе ђу је Ха да да јој вра ти ћер
ку, на шта он при ста је, под усло вом да Пер се фо на ни шта не је де у ње го вом цар ству. 
Док је он вра ћа у зе мљу жи вих, ну ди јој нар и она про ба не ко ли ко све тло цр ве них 
бо би ца. Ти ме је ње на суд би на за пе ча ће на: од та да она мо ра про во ди ти шест ме се ци 
у под зем ном све ту и шест ме се ци на овом све ту, њен од ла зак је знак за вр шет ка го ди
не, а по вра так озна ча ва вра ћа ње про ле ћа. Са Пер се фо ном се по ве зу је још јед на фи
гу ра, по ред ње не мај ке Де ме тре, бо ги ње плод но сти – Хе ка та, бо ги ња плод но сти из 
ста ри је тра ди ци је ко ја са Пер се фо ном вла да као кра љи ца па кла и ко ја је у хри шћан ској 
ери про ту ма че на као ве шти ца. Као бо ги ња ве шти ча ре ња, она игра уло гу у Маг бе ту 
са три „ста ри це“, ве шти це ко је пред ска зу ју Маг бе то ву суд би ну у пр вом чи ну дра ме. У 
ан тич ком све ту, Пер се фо на, Де ме тра и Хе ка та су ин те ре сант но жен ско трој ство; оне 
пред ста вља ју тро стру ки аспект жен ског ро да, сим бо ли зо ван кроз три фа зе Ме се ца 
(не бе ског објек та ко ји се че сто по ве зу је са жен ским): де вој ка, мај ка и му дра ста ри ца; 
млад ме сец, пун ме сец и ме сец на за ла ску.

Ке ди, ње на мај ка и Дил си пред ста вља ју иро нич но по но вље не ми то ло шке уло ге 
сле де ће три фи гу ре: Ке ди је од ве де на де ви ца, Ке ро лин је мај ка, иа ко гро зна у сво јој 
уло зи, а Дил си је му дра ста ри ца, де гра ди ра на у ни жи по ло жај због ра си зма дру штва 
ко јем слу жи. Ства ри још го ре сто је у дру гом по на вља њу: го спо ђи ца Квен тин је на вод
но де ви ца, иа ко то по би ја пра зно па ко ва ње пре зер ва ти ва у дво ри шту; Ке ди је мај ка, 
иа ко од сут на; Ке ро лин је сво јом ими та ци јом бес по моћ но сти му дра ста ра же на. Баш 
као што се у жи во ти ма Комп со но вих си но ва де ша ва ју иро нич ни обр ти и пре о кре ти, 
ко ји па ро ди ра ју жи вот Ису са, исто та ко је и при ча о Пер се фо ни пре о кре ну та на не ко
ли ко на чи на ње ним по ве зи ва њем са же на ма из до ма ћин ства Комп со но вих. Труд но ћа 
Ке ди прет хо ди ње ној от ми ци, та ко да она ни је ви ше де ви ца. Ње на мај ка се за о де ва 
ве лом да би жа ли ла за на слу ће ним гу бит ком Ке ди не не ви но сти и ор га ни зу је вла сти
то „од во ђе ње“, зах те ва ју да њен су пруг од ве де Ке ди у Френч Лик, у Ин ди ја ни, где се 
на ла зе тер мал ни из во ри, под име ном „Плу то но во вре ло“ и „Пер се фо ни но вре ло“, 
чи ја во да се ко ри сти у ба њи и ко ја слу жи као пур га тив, по знат под име ном „Плу то но
ва во да“. Та мо упо зна је Хер бер та Хе да, не по ште ног коц ка ра и бан ка ра (ње го во за ни
ма ње са свим од го ва ра име ну Плу тон, по ве за ном са бо гат ством). Хе до ви ини ци ја ли 
по ве зу ју га са име ном Хад, ко је се од но си и на ста ни ште мр твих и на бо жан ство ко је 
у ње му вла да. Он до но си Ке ди ску по це ни ау то мо бил као свад бе ни по клон, ко јим ће 
је од ве сти у свој дом у Ин ди ја ни, др жа ви иро нич но на зва ној по аме рич ким уро ђе ни
ци ма, „цр ве но ко шци ма“ ко је су пу ри тан ци по ве зи ва ли са Ђа во лом. Без Ке ди, до ма
ћин ство Комп со но вих је за и ста пра зно, про да ти су па шња ци на ко ји ма су на па са ли 
сто ку, а без сум ње су оста ли и без по врт ња ка. У Бен џи је вом и Квен ти но вом одељ ку 
се аспек ти Пер се фо ни не при че на гла ше но ево ци ра ју: Ке ди ко мен та ри ше смрт не ко
ли ко сви ња (9), а жи во ти ње се спо ми њу не ко ли ко пу та у раз ли чи тим кон тек сти ма. 
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Квен тин се се ћа са мог ми та, иа ко са мо не ких фраг ме на та – „Еу бо е ле у со ва [sic] сви ња 
тр че ћи удво је“ (93) и „на сло бо ду пу ште не сви ње ка ко спа ре не ср ља ју у мо ре“ (112) – 
ко ји спа ја ју от ми цу Пер се фо не, ка да Ев бу ле је ве сви ње упа да ју у Ха до ву ру пу, са Ису
со вим чу дом ис те ри ва ња де мо на из дво ји це бе со муч ни ка из Гер ге си не у кр до сви ња 
ко је се пре ко ли ти це стр мек ну у мо ре (Ма теј 8: 28–32, Лу ка 8: 26–34).

Го спо ђи ца Квен тин, нео пла ка на, по на вља суд би ну сво је мај ке. Бе же ћи од оли че ња 
ђа во ла, Џеј со на, она од ла зи ау то мо би лом чи ји је вла сник чо век са кар не ва ла, са цр ве
ном леп тир ма шном. За раз ли ку од мај ке, ње но од су ство у ку ћи Комп со но вих ни шта 
не ће про ме ни ти.

Та ма ра

Би блиј ска при ча о Аве са ло му и Та ма ри (Дру га књи га Са му и ло ва) на из ве стан на чин 
се по ја вљу је у Бу ци и бе су и пред ста вља осно ву због ко је је Фок нер по но во ис ко ри стио 
ли ко ве Квен ти на, Шри ва и ста ри јег Џеј со на Комп со на у ро ма ну Аве са ло ме, Аве са ло ме! 
(1936) Би блиј ска при ча о ца ру Да ви ду спо ми ње и ње го ву ћер ку Та ма ру, ко ју си лу је њен 
брат Ам нон, а осве ћу је је дру ги брат, Аве са лом. Аве са лом по ста је по бу ње ник и не срећ
ним слу ча јем ги не, на гнав ши ца ра Да ви да на ла мент: „Си не мој Аве са ло ме, си не мој, 
си не мој Аве са ло ме! Ка мо да сам ја умро уме сто те бе! Аве са ло ме, си не мој, си не мој!“ 
(Дру га књи га Са му и ло ва 18: 33). Фок нер је за си гур но по зна вао ову би блиј ску при чу и 
у оба ова ро ма на по сто је алу зи је на мно ге ње не еле мен те, ка кви су за бе ле же ни у Би
бли ји и са вре ме ној пе сми. Али за свој ма те ри јал – ка рак те ре, за плет, те ме и сли ке – обе 
књи ге мо гу да за хва ле бо га том по ет ском трет ма ну при че о Аве са ло му не ка да чу ве ног 
аме рич ког пе сни ка Ро бин со на Џе фер са (1887–1962). Џе фер со ва „Та ма ра“ је на ра тив на 
пе сма од не ких хи ља ду и осам сто ти на сти хо ва, ко ју је 1925. об ја вио Ан дер се нов из да
вач, Бо ни и Ли врајт (ко ји ће сле де ће го ди не по ста ти и Фок не ров из да вач). Она при по
ве да мо дер ну при чу о две ге не ра ци је ин це ста и тра ге ди је у по ро ди ци ста рог Деј ви да 
Кол две ла из Ка ли фор ни је. У по ро ди ци су „иди от ки ња“ Џи ни, „ста ри ца са деч јим мо згом“, 
ко ја сми ре ње на ла зи у гле да њу пла ме на све ћа; огор че на тет ка Сте ла; Кол две ло во 
дво је де це, ди вљи де чак Ли и стра стве на ћер ка Та ма ра. Кроз иди от ки њу про го ва ра 
глас Деј ви до ве по кој не се стре Хе лен и обра ћа се Та ма ри, он јој го во ри да је Деј вид са 
њом по чи нио ин цест; на кра ју, Та ма ра и Ли во де љу бав и она – за ко ју тет ка ка же да 
има „бак су зно“ име – за труд ни. Тра же ћи оца за сво је ин це сту о зно де те, по да је се јед
ном дру гом му шкар цу и то ис ку ство је то ли ко од врат но да жу ди да умре. Мај ка је 
до дат но мал тре ти ра, пи та је: „Ко ли ко их је, кур во?“, а она од го ва ра „још увек ми је 
му ка“, баш као што Ке ди од го ва ра Квен ти ну (71). Та ма ра је чак и сми сли ла стих ко ји је 
мо гао на дах ну ти Фок не ра да при сво ји на слов и при по ве дач ки по ло жај у пр вом одељ
ку Бу ке и бе са. Док раз ми шља о иди от ки њи из по ро ди це и ње ном ноћ ном бле бе та њу 
нео бич них сно ва, она „ле жи и раз ми шља, ис пра жње на и за чу ђе на / ка ко је жи вот увек 
ста ра при ча, из но ва се по на вља по пут ли сто ва др ве ћа / или уса на иди о та“.21

21 Ro bin son Jef ers, Roan Stal lion, Ta mar, and Ot her Po ems (New York: Bo ni & Li ve right, 1925), стр. 116, 
136, 155. О Џе фер со вом ути ца ју на Фок не ра, в. Tho mas L. McHa ney, “Ro bin son Jef ers’ ‘Ta mar’ and 
The So und and the Fury”, Mis sis sip pi Qu ar terly, 22 (ле то 1969): 261–263; Beth Ha ury, “The In flu en ce of 
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Фројд

Фок нер је био за ин те ре со ван и упо знат са Фрој до вим кон цеп ти ма, да ле ко ви ше 
не го што је то от кри вао у сво јим из ја ва ма. У ства ри – баш као у слу ча ју ње го вог по зна
ва ња Џој со вог Улик са (по се до вао је при ме рак из 1924. и дао је сво јој су пру зи да га 
про чи та ка ко би мо гла бо ље да раз у ме ње го ву про зу) – био је склон да ума њу је сво је 
не по сред но по зна ва ње Фрој до вих иде ја. Али глав на сце на у дру гом по гла вљу Фок не
ро вог ро ма на пр вен ца Вој ни ко ва пла та осла ња се на Фрој да и ње го во по гла вље о 
ома шка ма у књи зи Пси хо па то ло ги ја сва ко днев ног жи во та (1904). Ро ман Ко мар ци је 
пре пун по и гра ва ња са Фрој до вим те о ри ја ма сек су ал но сти, а па ро дич ни ау то пор трет 
Ел мер, ко ји би био ње гов тре ћи ро ман – да га је за вр шио – та ко ђе ко ри сти ко мич не 
алу зи је на Фрој да. Та ко је Фок нер већ на по чет ку ро ман си јер ске ка ри је ре от крио да је 
и пси хо ло ги ја ко ри сна за мит ски ме тод, баш као што је Ели от су ге ри сао („би ло да је 
на ша ре ак ци ја ко мич на или озбиљ на“, пи сао је Ели от у при ка зу Џој со вог ро ма на, „Уликс, 
по ре дак и мит“).22 Не ке од сли ка и те мат ске при ме не Фрој до вих иде ја о ин фан тил ној 
сек су ал но сти и адо ле сцен ци ји, по себ но фа сци ни ра ност мла дих му шка ра ца фа лу сним 
пред ме ти ма, Фок нер је из Ел ме ра пре ме стио у Бу ку и бес: Бен џи је во ка стри ра ње као 
нај о збиљ ни ји при мер; Џеј со но во др жа ње ша ка у џе по ви ма – „’Џеј сон ће по ста ти бо га
таш’, ка зао је Верш. ’Он свој но вац не пу шта из ру ку.’“ (23) – што пред ста вља ко мич ну 
сек су ал ну ре фе рен цу ко ја ево ци ра Ису со ву па ра бо лу о без ум ном бо га та шу. Слич но 
то ме, Квен тин је оп сед нут дим ња ци ма, што је ва ри ја ци ја Ел ме ро ве очи глед ни је фа сци
на ци је дим ња ци ма, ши ба ма, ту ше ви ма, од ви ја чи ма и опу шци ма ци га ра по ули ца ма.23

Ути цај Фрој да ви ди се у Бу ци и бе су и по дру гим ства ри ма, по себ но у раз ра ди Еди
по вог ком плек са и но вом раз во ју не ких те ма и сли ка о ко ји ма се већ рас пра вља ло као 
о кла сич ним фрој дов ским „по на вља њи ма“ по ти сну тог пси хич ког ма те ри ја ла.24 Мо гућ
ност дру га чи јег фрој дов ског обра сца у кри ти ци ро ма на је ра но по ста вље на: Кар вел 
Ко линс је су ге ри сао да ро ма ну дра ма ти зу је Фрој дов мо дел под све сног egoidsu per e go, 
при че му је Бен џи ин фан тил но id, Џеј сон је ре пре сив ни su per e go, а Квен тин сâм ego.25 
Овај ар гу мент и да ље има вред но сти, по себ но има ју ћи у ви ду па жњу ко ју Фок нер 
по кла ња Квен ти но вом осе ћа ју ega док мла дић го во ри о се би, ка да се ње го ва лич на 
за ме ни ца I са ве ли ким сло вом ме ња у i са ма лим сло вом што је бли жи час ка да он пла
ни ра да из вр ши са мо у би ство. Ла ко је ви де ти да сва ки од Комп со но вих си но ва по ка
зу је јед но или ви ше ду шев них ста ња за ко ја мо дер на пси хо ло ги ја има но ва име на: 
ре тар да ци ја, не у ро за, пси хо за, па ра но ја и схи зо фре ни ја.

Ro bin son Jef ers’ ‘Ta mar’ on Fa ulk ner’s Ab sa lom, Ab sa lom!” Mis sis sip pi Qu ar terly, 25 (ле то 1972): 356–358; 
McHa ney, “‘Ta mar’ and Fa ulk ner’s The Wild Palms”, Ro bin son Jef ers New slet ter (ав густ 1971): 16–18.
22 Eli ot, “Ulysses, Or der, and Myth”, стр. 483.
23 В. McHa ney, “The El mer Pa pers: Fa ulk ner’s Co mic Por tra its of the Ar tist”, Mis sis sip pi Qu ar terly, 26 (ле то 
1973): 281–311, и “At Play in the Fi elds of Freud: Fa ulk ner and Mi squ o ta ti on”, Fa ulk ner, His Con tem po ra ri es, 
and His Po ste rity, ур. Wal de mar Zac ha ra si e wicz (Ti a bin gen & Ba sel: Fran cke, 1993), стр. 64–76.
24 О овим аспек ти ма фрој ди зма у Бу ци и бе су рас пра вља се у: John Ir win, Do u bling and In cest, Re pe
ti tion and Re ven ge (Bal ti mo re: Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1975; про ши ре но из да ње, 1996).
25 Car vel Col lins, “The In ter i or Mo no lo gu es of The So und and the Fury”, у: En glish In sti tu te Es says: 1952, 
ур. Alan S. Dow ner (New York: Co lum bia Uni ver sity Press, 1954), стр. 29–56.
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Као и са би ло ко јим обра сцем алу зи ја, та ко су и оне из по ља пси хо ло ги је сред ство 
ко је се ко ри сти у ро ма ну, по пут стил ских фи гу ра, а не свр ха ро ма на. Чи та лац мо ра 
за пам ти ти да у пр вом пла ну ро ма на оста ју де ла Комп со но вих. Ме ђу тим, те ма мо дер не 
пси хо ло ги је се ди рект но уво ди у Бу ку и бес. Школ ске 1909/10. на Хар вар ду, док му је 
по треб на сва мо гу ћа по моћ, иа ко је не тра жи, Квен тин упи су је пси хо ло ги ју на ма тич
ној ин сти ту ци ји Ви ли ја ма Џеј мса, ко ји је на пи сао Прин ци пе пси хо ло ги је (1890), али он 
са ча со ва бе жи (или их из бе га ва, по фрој дов ској тер ми но ло ги ји) (64). (Од на ста ве се у 
ро ма ну још је ди но спо ми ње да Квен тин по ха ђа ча со ве фи зи ке, обла сти ко ја је 1909/10. 
би ла у ве ли ком успо ну, по пут пси хо ло ги је).26 Је се ни 1909, ка да Квен тин при сти же на 
Хар вард, Џеј мсов бив ши сту дент Стен ли Хол (пред сед ник Уни вер зи те та Кла рк у обли
жњем Ву сте ру, у Ма са чу сет су) до го во рио се са Фрој дом да до ђе у сво ју је ди ну по се ту 
Аме ри ци. Фројд је одр жао низ пре да ва ња о раз во ју пси хо а на ли зе, ко ја су пра ти ли 
чу ве ни европ ски и аме рич ки пси хо ло зи и дру ги на уч ни ци, укљу чу ју ћи и са мог Џеј мса.

Вре ме и се ћа ње

Још је дан од пси хо ло шких про бле ма ко ји се по ја вљу ју код Комп со но вих си но ва 
је сте тај да сва ки од њих по ка зу је уоч љив про блем у ве зи са кон цеп том вре ме на. Бен
џи не уо ча ва про ти ца ње вре ме на, Квен тин же ли да се оно за у ста ви, а Џеј сон из бе га ва 
про шлост што ви ше мо же, жи ве ћи за, ка ко се ис по ста вља, илу зор ну бу дућ ност. Упр кос 
за то че но сти ју на ка у на чи ну ми шље ња или ин си сти ра њу на про стор ном, на уч ном 
осе ћа ју хро но ло шког вре ме на (чак и ако су ча сов ни ци по ква ре ни или раз би је ни), 
сва ки од Комп со но вих си но ва као из ра жај но сред ство ко ри сти се ћа ње и ира ци о нал
ну асо ци ја ци ју. Ова пи та ња пред ста вља ју бит не, и бла го вре ме не, при ла зе алу зи ја ма 
у Бу ци и бе су, по што је по чет ком два де се тог ве ка ин те ре со ва ње за вре ме и се ћа ње, 
прем да увек при влач но пи сци ма, до жи вља ва ло под јед на ко ве ли ке за о кре те као и 
ин те ре со ва ње за пси хо ло ги ју.

Узрок овог за о кре та би ло је де ло фран цу ског фи ло зо фа Берг со на, чи ји су ра до ви 
на те му вре ме на и се ћа ња, по пут Фрој до ве пси хо ло ги је, бо га то ути ца ли на тки во кре
а тив не књи жев но сти два де се тих и три де се тих го ди на. Ели от је по се ћи вао чу ве на 
Берг со но ва пре да ва ња на ве ли ком па ри ском уни вер зи те ту Ко леж де Франс. Фок нер 
је чи тао Берг со на, чи је је де ло за ње га би ло не са мо ин те ре сант но, не го и на дах њу ју
ће, ка ко је у ин тер вјуу из ја вио јед ном фран цу ском но ви на ру и јед ној мла дој же ни 
ко јој је био удва рач и књи жев ни ту тор.27 По чев ши од књи ге Вре ме и сло бод на во ља 
(1889), Берг сон раз ви ја схва та ња да по гон ска енер ги ја у не по вољ ним окол но сти ма 
је сте élan vi tal, кре а тив ни жи вот ни им пулс ко ји сви де ле. Се ћа ње је исто вре ме но и 
из во ри ште вла сти те лич но сти и сред ство по мо ћу ко је га по је ди нац мо же да раз у ме 
сво је соп ство ин ту и тив ним обра ћа њем па жње на жи вот ни им пулс сво га би ћа ко је 
пло ви кроз вре ме. За ни мљи во је да се Берг сон оже нио ро ђа ком фран цу ског ро ман
си је ра Мар се ла Пру ста, чи ји ро ман у се дам то мо ва У по тра зи за из гу бље ним вре ме ном 

26 Ju lie Johnson, “The The ory of Re la ti vity in Mo dem Li te ra tu re: An Over vi ew and The So und and the 
Fury”, Jo ur nal of Mo dern Li te ra tu re, 10 (јун 1983): 217–230.
27 Jo seph Blo wer, Fa ulk ner: A Bi o graphy, 2 vo lu mes (New York: Ran dom Ho u se, 1974), II: 1219, 1302, 1441.
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(1913–1927) ис тра жу је трај ну ствар ност про шлих ис ку ста ва и за вр ша ва се за кључ ком 
ње го вог ју на ка да су људ ска би ћа „оте ло тво ре ње се ћа ња“.

Не спо соб ност да се раз у ме истин ска при ро да вре ме на, ве ро вао је Берг сон, је сте 
ве ли ки не до ста так или гре шка у људ ском бив ство ва њу. Вре ме ни је хро но ло ги ја, не го 
тра ја ње, ве ли ка ре ка бес крај ног би ва ња и по сто ја ња у ко јој је сва ко жи во би ће трај ни 
део. Пре ма Берг со но вом гле ди шту, ја сно је да од тог не до стат ка па те и Бен џи и Квен
тин и Џеј сон – ни ко од њих не раз у ме кре а тив ну ево лу ци ју би ћа ни ти по се ду је ин ту
и тив ну па жњу по треб ну да би се по све ти ли ве ли кој ре ци жи во та ко ји тра је, чи ме би 
се спо зна ла вла сти та пра ва при ро да и по том ис ка за ла истин ски сло бод на во ља. Берг
сон би мо жда ре као да и Дил си во ди по гре шну ег зи стен ци ју, по што она свет са гле да
ва из ре ли ги о зне пер спек ти ве Ста рог и Но вог за ве та и та ко при хва та пр ви узрок, 
Ства ра ње, и Суд њи дан, по че так и крај вре ме на, али чи ни се да она има ти пич но берг
со нов ско ис ку ство у сво јој ма лој цр кви под ути ца јем про по вед ни ка из Сент Лу и са, 
пре ча сног Ши ко ка, ко ји сво ју кон гре га ци ју во ди ка ин ту и тив ном до жи вља ју би ћа и 
при че шћа. (О Дил си и оста ли ма по пут ње, Фок нер ре зи ми ра у на кнад но до да том пред
го во ру: „Они су ис тра ја ли“).28 У раз во ју сво јих иде ја Берг сон се по ду да рао са дру гим 
ве ли ким ми сли о ци ма сво га вре ме на, по пут Ви ли ја ма Џеј мса, Ал бер та Ајн штај на и 
Фрој да – о ко ји ма по сто ји ви ше од јед ног на го ве шта ја у Бу ци и бе су. Берг сон је про вео 
пет го ди на у про у ча ва њу „сва ке до ступ не ли те ра ту ре о пам ће њу и по себ но о пси хо
ло шком фе но ме ну афа зи је или гу бит ку спо соб но сти да се ко ри сти је зик“. Пре ма пре
о вла ђу ју ћим те о ри ја ма у пси хо ло ги ји мо то ри ке из тог вре ме на, озле да мо зга ко ја 
оште ћу је го вор та ко ђе по га ђа и „са му осно ву пси хо ло шке мо ћи“, чи тав мо зак. Берг сон 
је по ка зао да то ни је слу чај, да осо ба са та квим оште ће њем „мо же да раз у ме шта дру
ги го во ре, зна шта хо ће да из ра зи, не ма па ра ли зу го вор них ор га на, али ипак ни је у 
ста њу да го во ри“.29 Ово је, на рав но, са вр ше ни опис Бен џи ја Комп со на, ко ји мо же да 
се кре ће, да иде та мо где зна да ће чу ти за бра ње но име и за пам ти све што му се до
го ди ло. Он ур ла и сте ње у по ку ша ју да про го во ри, али то не успе ва. На су прот ем пи
риј ској, по зи ти ви стич кој скло но сти сво га до ба, Берг сон је по ну дио дру га чи ји вид 
са зна ња, ин ту и ци ју ко ја је „гло бал на и не по сред на, ко ја са о се ћа њем по га ђа у ср це 
ства ри“,30 и мо же мо са мо да се за пи та мо ни је ли мо жда за ово Фок нер ре као да му је 
„по мо гло“ док је чи тао де ло овог фи ло зо фа.31

Те ма „иди о та“

Фок нер је по зна вао дво је те шко обо ле ле де це из Окс фор да, у Ми си си пи ју, Едви на 
Чен дле ра и Мар га рет Бра ун, што је ве ро ват но по бу ди ло у ње му ин те ре со ва ње за 
нај по зна ти ју хен ди ке пи ра ну Аме ри кан ку ње го вог до ба, још јед ну ју жња ки њу, Хе лен 

28 Fa ulk ner, “Ap pen dix: Comp son, 1699–1945”, The So und and the Fury: An Aut ho ri ta ti ve Text, Bac kgro unds 
and Con texts, Cri ti cism, стр. 215.
29 “Berg son, Hen ri (Lo u is)”, The New Encyclo pa e dia Bri tan ni ca, 15. из да ње, том 2 (Chi ca go: Encyclo pe dia 
Bri tan ni ca, 1989), стр. 130.
30 Ibid.
31 Blot ner, Fa ulk ner. A Bi o graphy, II: 1302.
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Ке лер из Та скам би је, у Ари зо ни. При ча о њој је до бро по зна та за хва љу ју ћи дра ми Ви
ли ја ма Гиб со на Чу до твор ка (The Mi rac le Wor ker; 1959) и фил му сни мље ном по њој. Но, 
мо жда је ма ње по зна та слич ност из ме ђу ин ва ли ди те та Хе лен Ке лер и Бен џи ја Комп со
на. Ње на мај ка је има ла нор ма лан по ро ђај, али је ма ла Хе лен у де тињ ству пре ле жа ла 
бо ле сти ко је су је оста ви ле сле пом, глу вом и не мом. Та кве не да ће су би ле че сте у ери 
пре ан ти би о ти ка јер су се мно ге деч је бо ле сти ком пли ко ва ле озбиљ ним ин фек ци ја ма, 
ду го трај ним ви со ким тем пе ра ту ра ма, ме нин ги ти сом, ен це фа ли ти сом и оште ће њи ма 
мо зга, услед ко јих би до ла зи ло до гу бит ка го во ра, и оште ће ња оч них и слу шних жи
ва ца. Ке ле ро ва је пре ле жа ла бо лест ко ја ју је оста ви ла сле пом и глу вом у нај ра ни јем 
де тињ ству, пре не го што је на у чи ла да го во ри. Сто га је ско ро до сед ме го ди не би ла 
не ма и че сто се по на ша ла по пут жи во ти ње. Пре ма ње ним вла сти тим се ћа њи ма на 
жи вот у „та ми“, има ла је ин стинкт по пут до ма ће жи во ти ње, ко јој па жњу по бу ђу ју оно 
ма ло сти му лан са ко је осе ћа – чу ли ма ми ри са и до ди ра – и обра сци ко ји се по на вља ју 
(као ка да се пас уз бу ди и оче ку је да га пу сте на по ље по што је чуо реч „шет ња“ или је 
не ко пред њим узео по во дац). Али она ни је по зна ва ла ни ка кав је зик све док ње ни 
ро ди те љи ни су унај ми ли јед ну мла ду же ну из Бо стон ске шко ле за глу ве, ко ја је и са ма 
од де тињ ства има ла оште ћен вид. У до му Ке ле ро вих у Ала ба ми, Ени Са ли ван је поду
ча ва ла Ке ле ро ву абе це ди, по дла но ви ма јој је цр та ла сло ва и по ку ша ва ла да је на у чи 
име ни ма нај че шћих пред ме та из око ли не. Ке ле ро ва се у сво јим ме мо а ри ма се ћа да 
је о пред ме ти ма учи ла „по пут мај му на“, без раз у ме ва ња. Али јед но га да на, ка да је 
ма ла Хе лен има ла по себ но же сток на пад бе са и при том раз би ла лут ку ко ју јој је Ени 
по кло ни ла, де си ло се не што нео бич но: „Лут ка ми се уоп ште ни је до па да ла“, на пи са ла је. 

„У не по мич ном, мрач ном све ту у ко јем сам жи ве ла, ни је би ло сна жних осе ћа ња, 
ни ти не жно сти. Осе ћа ла сам ка ко је мо ја учи те љи ца по ме ла кр хо ти не и на сла га ла их 
по ред ог њи шта, и та да сам осе ти ла за до вољ ство што је не стао узрок мо је не ла го де. 
До не ла ми је ше шир и зна ла сам да иде мо на по ље на сун це. По ми сао на то, ако се 
не ми осе ћај уоп ште мо же на зва ти та ко, учи ни ла је да по ска ку јем од за до вољ ства.

Хо да ле смо ста зом пре ма над зи да ном бу на ру, при ву че не при јат ним ми ри сом цве
то ва ор ло вих нок ти ју ко ји га је об ра стао. Не ко је пум пао во ду и мо ја учи те љи ца ми 
по ло жи ру ку у млаз. Док сам осе ћа ла ка ко ми по јед ном дла ну ку ља сту ден, она ми је 
по дру гом пи са ла реч ’во да’, нај пре по ла ко, па бр же, док сам ја мир но ста ја ла, па жње 
пот пу но при ко ва не на по кре те ње них пр сти ју. Из не на да сам до би ла ма гло ви ти осе ћај 
не чег за бо ра вље ног – ус хи ће ност ми шљу ко ја се вра ти ла и ми сте ри ја је зи ка је по ла
ко по че ла да ми се раз от кри ва. Та да сам зна ла да вода пред ста вља пре див ну хлад
ну ствар ко ја ми је те кла пре ко дла на. Та жи ва реч ми је про бу ди ла су шу, оба сја ла је 
све тло шћу, на дом, ра до шћу, осло бо ди ла је!“32

Ке ле ро ва је, се ћа се, због раз би је не лут ке та ко ђе до жи ве ла и ка ја ње, мо рал ни осе
ћај. Од тог вре ме на је на гло по че ла да се раз ви ја, на у чи ла је Бра је ву азбу ку и да пи ше. 
При ли ком по се те Ве ле сли ју, из ја ви ла је да ће упи са ти Хар вард – што је у то вре ме 
же на ма би ло не мо гу ће, па се упи са ла у Ред клиф, жен ски кам пус при по јен Хар вар ду. 

32 He len Kel ler, The Story of My Li fe (1903) (1902; ре принт, Cutcho gue, N. Y.: Buc ca ne er Bo oks, 1976), стр. 
35–36.
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Ту је упо зна ла Ви ли ја ма Џеј мса ко ји је њо ме био фа сци ни ран – он њу ни је по сма трао 
као нео бич ност, већ као рет ко са мо све сно би ће ко је је из не на да до жи ве ло от кри ће 
ума пу тем је зи ка. Би ла је из у зет но осе тљи ва на до дир и ми рис; у јед ној вер зи ји ње ног 
жи во та, по сто ји сли ка ка ко она „слу ша др ве ће“ и по гла вље под на сло вом „Ми рис – 
Па ли ан ђео“.33

Фок не ров пор трет Бен џи ја Комп со на има мно го то га за јед нич ког са при чом Хе лен 
Ке лер о сво ме жи во ту. Па ра ле ле са Ке ле ро вом на го ве ште не су пре ко Бен џи је ве не
спо соб но сти да го во ри, про сто ду шног за до вољ ства ко је као пас осе ћа ка да има при
ли ку да иза ђе из ку ће, фа сци ни ра но сти во дом и др ве ћем, из о штре ним чу лом њу ха. 
Ме ђу тим, Комп со но ви не тра же по моћ за Бен џи ја ка да са пет го ди на уста но ве да је 
хен ди ке пи ран. Уме сто то га, ње го ва мај ка у ње му ви ди „про клет ство“, би ло да је оно 
мо ти ви са но по гре шно усме ре ним пу ри та ни змом или мо жда, још озбиљ ни је, мо гу ће 
ин це сту о зним од но сом ко ји има са бра том Мо ри јем, ко ји увек вре ба при ли ку да оста
не с њом на са мо и ну ди јој да пи је ви ски.

Али, да ли је Бен џи „иди от“? То је ком пли ко ва но пи та ње. Ла стер ка же да је он глу
во нем, али он то ни је. Реч „иди от“ су у ње го вом опи си ва њу ко ри сти ли је ди но Џеј сон 
и отац де вој чи це ко ју је Бен џи на вод но на пао. Он мо же да хо да, из во ди јед но став не 
рад ње, као што је да од не се по ру ку го спо ђи Па тер сон за уја ка Мо ри ја, се ћа се да му 
из ве сна ме ста обе ћа ва ју да ће ви де ти Ке ди или му ну де уте ху у се ћа њу на ње но при
су ство, че сто по ку ша ва да „ка же“. Сто га се чи ни ве ро ват ним да су ма ле бо ги ње о ко ји ма 
се рас пра вља у ње го вом одељ ку (24, 47) иза зва ле оште ће ње мо зга и го во ра; да је 
ње го вом фи зич ком про па да њу до при нео од ла зак Ке ди, по ло ви на жи во та ко ји је про
вео за не ма рен и без на де жно ста ње ума са три де сет и три го ди не. Оно што не до ста је 
у Бен џи је вом жи во ту је сте пре о бра жу ју ћи тре ну так от кри ва ња је зи ка, про на ла же ња 
од но са из ме ђу ума, све та и ре чи. Мо же мо за ми сли ти ко ли ко је то био ва жан тре ну так 
за Ке ле ро ву, тре ну так ко ји је та ко ело квент но об ра ди ла у сво јим ме мо а ри ма.

Фок нер се си гур но сре тао са са о се ћај ним или иро нич ним књи жев ним трет ма ном 
ју на ка „иди о та“ у де ли ма Ви ли ја ма Вор дсвор та, Мел ви ла („Пип“ из Мо би Ди ка) и Фјо
до ра До сто јев ског (ро ман Иди от из 1868). По што је уни вер зи тет ска би бли о те ка би ла 
Фок не ру на до мак ру ке нај ма ње це лу де це ни ју – от ка ко се 1919. по сле обу ке у Кра љев
ском рат ном ва зду хо плов ству вра тио ку ћи у Окс форд, Ми си си пи, па све до се лид бе 
из ро ди тељ ске ку ће ле та 1929. у кам пус Ол Мис, убр зо по за вр шет ку пи са ња Бу ке и 
бе са и вен ча ња са Естел Ол дам – мо жда је био у при ли ци да пр о у ча ва зна че ње ре чи 
иди от у ети мо ло шким реч ни ци ма. Ако је би ло та ко, си гур но је за па зио из ван ред ну 
ко ин ци ден ци ју да се та реч од но си на мно штво дру гих ре чи ко ји ма се из ра жа ва ју те
ме ва жне за ње гов ро ман. У са вре ме ним реч ни ци ма се на во ди да иди от ви ше ни је 
при стој на реч, да је ње на упо тре ба у ства ри обе ле же на ети ке том „увре дљи во“. Ме ђу
тим, ети мо ло шко ис тра жи ва ње ре чи по ка зу је да она по ти че из истог ко ре на пре ко 
ко јег је у ве зи са дру гим ва жним ре чи ма из Бу ке и бе са: self (би ће), sec ret (тај на), se du ce 
(за ве сти), so ber (тре зан), so li tary (уса мљен), sul len (по ти штен), so li lo quy (мо но лог), et hnic 
(на ци о на лан) и su i ci de (са мо у би ство).

33 Kel ler, The World I Li ve In (New York: Cen tury, 1906), стр. 64f.
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По себ но по мним пр о у ча ва њем Бу ке и бе са ис по ста вља се да у тој књи зи све има 
зна че ње. Фок нер, на пи сав ши де вет на ест ро ма на и пре ко сто ти ну при по ве да ка, си
гур но ни је био склон да по ве ру је да не ка при ча не зна чи ни шта, ина че би пре стао да 
пи ше – упра во та кво об ја шње ње је из нео у ко рист Ал бе ра Ка ми ја ко ји, по Фок не ру, 
ни је мо гао би ти ни хи ли ста ко ји ве ру је да жи вот не ма зна че ње, по што је у тек сто ви ма 
ко је је пи сао не пре ста но тра гао за зна че њем.34 

Пер цеп ци ја Бен џи ја као „иди о та“ и по след ње ре чи из Маг бе то вог мо но ло га, из 
ко јих је пр о и за шао на слов ро ма на, кри ти ча ре су до ве ле у ис ку ше ње да се усред сре
де на ни хи ли стич ки за вр ше так по след ње сце не. Бен џи се, за си гур но, ни ка да не ће 
опо ра ви ти од гу би та ка. Ка ко се из ра зио Фок нер, он је схва тио да „Бен џи ни ка да не 
сме да пре ра сте тре ну так са да шњо сти; да за ње га сва ко са зна ње по чи ње и за вр ша ва 
се пре те ћом, за ди ха ном, по гр бље ном мо кр ом фи гу ром ко ја ми ри ше као др ве ће. Да 
ни ка да не сме да од ра сте то ли ко да бол од жа ло сти мо же да пре о бра зи раз у ме ва њем, 
а ти ме и убла жа ва њем бе са, као у слу ча ју Џеј со на, или за бо ра вом, као код Квен ти на“.35 
Епи зо да са од ла ском у цр кву за Вас крс, са Џеј со но вим па ко сним об на вља њем жа ло
сног и тре нут ног осе ћа ја по гре шног по рет ка „иди о та“ Бен џи ја, све је са мо не об но ва 
по рет ка. Ако се Бен џи уми рио за то што је за пре га по шла уо би ча је ним пу тем, са жи
во пи сним фа са да ма згра да по тр гу са суд ни цом, ре до сле дом ко ји пре по зна је као 
сво ју ду го трај ну на ви ку, то про сто мо же да бу де по ре дак јед ног иди о та, ко ји не зна чи 
ни шта. Да се опет вра ти мо Маг бе то вом го во ру, Бен џи је во су тра мо ра би ти пот пу но 
исто као ју че, а ње гов из лет је за пра во по се та ча су „кад у смр ти се из ве три“, јер је ди
ни пут на ко ји се он оти ску је је сте онај до гро бља, на ко јем ле же отац ал ко хо ли чар и 
брат са мо у би ца, за јед но са да ле ко углед ни јим пре ци ма. Комп со но ви, шкот ски про те
стан ти, очи глед но не се да ју у ко ла из за до вољ ства.

Џон Ха го пи јан на ла зи да је по ста вља ње ове сце не као по след ње у ро ма ну жиг 
Фок не ро ве ин тен ци је, по ка за тељ да је по ро дич ни жи вот пред ста вљен у књи зи за и ста 
бај ка што је ти кван при ча, пре пу на бу ке, по ма ме и бе са, а по све пра зна. У из ве сном 
сми слу, овај је за кљу чак спо ран, јер чак и ро ман, ко ји на мер но не зна чи „ни шта“, па
ра док сал но озна ча ва „не што“, та ко да се про ду же так жи во та овог ро ма на у ру ка ма 
обич них чи та ла ца, сту де на та, про фе со ра, кри ти ча ра и про за и ста су пр от ста вља сва ком 
ми шље њу ко је би га све ло на ни хи ли зам. За ње го ву ка рак те ри за ци ју бо ље би по слу
жи ла реч тра гич но, бо га та у сво јој тек сту ри тра гич ног од ви ја ња шек спи ров ске дра ме, 
чи ме се на дру га чи ји на чин да је за пра во па ра фра зи Маг бе та у на сло ву. У од го во ру 
ау то ру три ја афир ма тив них есе ја о ње го вом де лу из 1941, Фок нер при зна је да ви ше 
во ли да чи та „Шек спи ра, ло ше ка лам бу ре, ло шу исто ри ју, лош укус и оста ло, не го 
[вик торијанског есте ту Волтера] Пеј те ра, и не ка ме ђа во но си ако не бих ра ди је из гу
био вид пи шу ћи по пут Шек спи ра не го по пут Пеј те ра та ко да ни он сâм по мо ћу лу пе 
не би мо гао да ви ди раз ли ку“.36

34 Fa ulk ner, “Al bert Ca mus”, Es says, Spe ec hes & Pu blic Let ters, стр. 113–114.
35 Fa ulk ner, “An In tro duc tion to The So und and the Fury”, Mis sis sip pi Qu a r terly, 26 (ле то 1973): 413.
36 Fa ulk ner to War ren Beck, 6. ју ли 1941, Se lec ted Let ters of Wil li am Fa ulk ner, ур. Blot ner (New York: Ran
dom Ho u se, 1977), стр. 142.
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Од нос из ме ђу Фок не ро вих те ма и ње го ве би о гра фи је

Де ца, на рав но, не раз ми шља ју о свом вре ме ну у ап стракт ним тер ми ни ма, иа ко о 
ње му си гур но раз ми шља ју, или као што је твр ди ла књи жев ни ца из Џор џи је, Фле не ри 
О’Ко нор: „Чи ње ни ца је да сва ко ко је пре жи вео де тињ ство има до вољ но ин фор ма ци
ја о свом жи во ту до по след њег да на.“37 Ро ман Бу ка и бес по др жа ва ње ну тврд њу, иа ко 
је она би ла пр ва ко ја је пре по зна ла да су упра во Фок не ро ва сме ла кон цеп ци ја и тех
нич ки вир ту о зи тет је зи ка, а не ње го ва се ћа ња, учи ни ли да тај ро ман по ста не јед но од 
нај ши ре про у ча ва них и ана ли зи ра них де ла. Све јед но, сва ко ме ко по зна је де та ље из 
ње го вог жи во та ре ла тив но су уоч љи ва се ћа ња из де тињ ства и мла до сти.

Фок нер је, са сво јом дво ји цом бра ће, из гу био обе ба ке ко је су ду го уми ра ле од кар
ци но ма. Имао је го ди на от при ли ке ко ли ко и Квен тин у до ба смр ти Да ма ди. Ње го ва 
мла ђа ро ђа ка Се ли Ма ри Вил кинс, ко јој је отац већ пре ми нуо, при па да ла је по ро дич ном 
кру гу. Она је, за јед но са Фок не ром и бра ћом, жи ве ла у ис тој ку ћи са ба ком ко ја је умр ла. 
Фок не ро ва ба ка са мај чи не стра не, Леј ла Дин Свифт Ба тлер, умр ла је 1. ју на 1907. Мо гу
ће је да су се до га ђа ји из ро ма на ко ји под се ћа ју на ове – де ца по сла та у ку ћу док тра је 
са хра на – до го ди ли 2. ју на, истог да на као у Квен ти но вом одељ ку. Ба ка са оче ве стра не, 
Се ли Ма ри Фок нер, по ко јој је на зва на Фок не ро ва ро ђа ка Се ли, пре ми ну ла је 21. де цем
бра 1907. Овим до га ђа ји ма – чи ји де та љи ни су за бе ле же ни ни у јед ном пи сму или би о
гра фи ји – Фок нер за по чи ње ро ман, а анег до та о де ци ко ја се ша љу ку ћи то ком са хра не 
пре ра ста у низ фик тив них де та ља ко ји но се фи ло зоф ске, пси хо ло шке и сим бо лич ке 
им пли ка ци је за не ко ли ко те ма из ро ма на. Иа ко Фок нер ни је во лео се бе да об ја шња ва, 
по што је от крио да је об ја шње ње ди рект но су пр от ста вље но оној вр сти раз во ја ис ку ства 
ка кво је на ме ра вао да ство ри у сво јим књи га ма, оста вио је је дан раз от кри ва ју ћи сег мент 
о Бу ци и бе су ка да је по ку шао да на пи ше увод ни есеј за из да ње ро ма на у огра ни че ном 
ти ра жу, ко је се ни ка да ни је по ја ви ло. Очи глед ним и по не кад суп тил ним алу зи ја ма на 
Но ви за вет, кла сич ну, ре не сан сну и мо дер ну књи жев ност и на са вре ме не фи ло зоф ске 
и пси хо ло шке тек сто ве, по ка зао је ка ко спре ман пи сац пре о бра жа ва ак ту ел но у сим бо
лич ки ви со ко на би јен текст, ко ји у из ве сном све тлу ипак успе ва да из гле да „ствар но“.

Та ко се две смр ти у Фок не ро вој по ро ди ци, у раз ма ку од шест ме се ци, у уз ра сту 
ка да Фок не ром и бра ћом, без сум ње, још увек до ми ни ра при јем чи вост и не ви ност, 
ста па ју са мно гим дру гим те ма ма у анег до ту ко јом Фок нер за по чи ње да при по ве да о 
про па сти Комп со но вих. Лик Дил си та ко про из и ла зи и из слич но сти са Ка ли Бар, да
ди љом Фок не ра и бра ће, и из ње го ве сим бо лич ке има ги на ци је. Као што је при ме тио 
афро а ме рич ки кри ти чар кул ту ре Ал берт Ма ри, Дил си по ред оста лог пред ста вља 
мо гућ ност ис ку пље ња, не са мо за се бе, не го и за сва ко га ко има истин ског хте ња да 
тра жи и при хва та ис ку пље ње, што је на жа лост рет ка осо би на у Бу ци и бе су, у ко јем 
Бен џи то не у та ми не ле че ног хен ди ке па, Ка ро лин Комп сон ја ди ку је, су пруг јој се на
пи ја на смрт, Квен тин се уби ја, а Џеј сон пла ни ра бу дућ ност за сно ва ну на осве ти ко ја 
из и ску је ре ла тив но не пре ста ну по длост.

37 Flan nery O’Con nor, “The Na tu re and Aim of Fic tion”, Mystery and Man ners, ур. Sally и Ro bert Fit zge rald 
(New York: Far rar, Stra us & Gi ro ux, 1969), стр. 84.
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Вен ча ње Кор не ла Френ кли на и Естел Ол дам 1918, Фок не ро ве сим па ти је из де тињ
ства ко јој је он по ста јао све при вр же ни ји ка ко је од ра стао, ле жи у по за ди ни Квен ти
но ве – и Бен џи је ве – стреп ње око Ке ди не уда је. Естел је, пред са мо вен ча ње, очи глед но 
пр о во ци ра ла та кав раз го вор са Фок не ром да су и ње на и ње го ва по ро ди ца ми сли ле 
да је нај бо ље да он оде из гра да, та ко да он, по пут Квен ти на, и у слич ним го ди на ма, 
по пр ви пут од ла зи из ку ће на ду же вре ме. От пу то вао је за Њу Хејвн, у Ко нек ти ка ту, где 
је на Јеј лу сту ди рао ње гов друг Фил Сто ун, и не ма сум ње да је раз ми шљао о сек су и 
смр ти док је на ри цао над Есте ли ним вен ча њем. У Њу Хеј вну, Фок нер раз ми шља да се 
при ја ви да по ста не пи лот у Кра љев ском ва зду хо плов ству ко ји би слав но не стао у ви
хо ру ра та из над Евро пе, али је упо знао гру пу ин те ли гент них мла ди ћа исто ми шље ни ка, 
за јед но са сту ден том Сти ве ном Вин се ном Бе не ом, ко ји се већ та да про чуо као пе сник, 
по се ћи вао ве ли ку књи жа ру и ро ди те љи ма пи сао ти пич на сту дент ска пи сма, у ко ји ма 
их је мо лио за но вац и оде ћу, за хва љи вао им на хра ни и пи сао о за до вољ ству жи во том 
на Се ве ру, као и о по не ким нео бич но сти ма, ви ђе ним ње го вим не ви ним очи ма.

Квен ти нов Хар вард је ско ро пре сли кан Фок не ров Њу Хеј вен из 1918. Фок не ров 
бо ра вак у ње му ће би ти је дан од нај срећ ни јих пе ри о да ње го вог жи во та, ко ји се мо же 
по ре ди ти са мо са бо рав ком у Њу Ор ле ан су 1925. У Њу Хеј внеу је на шао по сао у фа бри
ци оруж ја, та ко да је и он до при но сио рат ним на по ри ма; ужи вао је у Сто у но вој ср дач
но сти и де лио с њим љу бав пре ма књи га ма и књи жев но сти. Сте као је не ко ли ко до жи
вот них при ја те ља, а сво ме бра ту пи ше пи смо, да ти ра но на 2. јун – мо гу ћа го ди шњи ца 
Да ма ди не са хра не – у ко јем бе ле жи ка ко са за до вољ ством чи ни ве ћи ну ства ри ко је 
ра ди и Квен тин, ко је су га до ве ле до са мо у би ства.38 Не ма сум ње да је, су де ћи по би
о граф ским по да ци ма, Фок нер био ужа сно не сре ћан због Есте ли ног бра ка, а пи сма 
ро ди те љи ма из Њу Хеј ве на су мо жда пи са на та ко да ро ди те љи ма убла же му ке. Ипак, 
у Њу Хеј ве ну је уса вр ша вао сво ју умет ност, пра вио пла но ве и оства ри вао ци ље ве. То 
ис ку ство, удру же но са ду го го ди шњим по зна ва њем ма лог уни вер зи тет ског кам пу са у 
Окс фор ду, Ми си си пи ју, ко ји је по се ћи вао – и у ко јем су му ро ди те љи жи ве ли не ко 
вре ме – по мо гли су му да у Квен ти но вом одељ ку ове ко ве чи ат мос фе ру сту дент ског 
жи во та, иа ко све пре тва ра у ма те ри јал ре ле ван тан за нај ва жни ја пи та ња сво је про зе. 
Та ко сту дент ске не сла не ша ле и раз го во ри у ко ји ма је секс глав на те ма гор ко од зва
ња ју у Квен ти ну, оп сед ну том сек су ал ним са зре ва њем сво је се стре. Те ма не ви но сти 
из гу бље не у вр ту ко ји је па шњак Комп со но вих по се ду је и би блиј ске и пси хо ло шке 
ни јан се, от кри ће смр ти, али и сек су ал ни стид.

Као и код сва ког мла дог пи сца из аме рич ке про вин ци је на по чет ку мо дер ни стич
ке ере, Фок нер је ре а го вао с уз бу ђе њем и из ван ред ним тек сто ви ма на из не над ну 
по пла ву но вих иде ја ко је су на дру га чи ји на чин ра све тља ва ле нај ста ри ја људ ска ис
ку ства: смрт, секс, вре ме, по ро ди цу, дру штво, но вац, уну тра шњи жи вот и мно га дру га 
пи та ња ко ја су из др жа ла пре о бра жу ју ћа но ва ту ма че ња. То је по сред но из ра же но 
пре ко на сло ва пр вих књи га Ер не ста Хе мин гве ја (У на ше вре ме; 1924) и Ф. Ско та Фиц
џе рал да (С ове стра не ра ја; 1920), док Ели о то ва Пу ста зе мља у пот пу но сти из ра жа ва 
тај осе ћај. Ка да се ме ња са да шњост, ме ња се и про шлост, што је Фок нер раз у мео бо ље 

38 Фок нер у пи сму упу ће ном Мо ду Ба тле ру Фок не ру, Thin king of Ho me, стр. 61–62.
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од ве ћи не, али он је био пи сац сво га вре ме на и ње го ве те ме су се ти ца ле ње го вих 
са вре ме ни ка и ње го вог вре ме на.

Фок нер и те ме ере

Иа ко је Фок нер ишао ис пред ве ћи не са вре ме них ро ман си је ра – ре ци мо, по ра сном 
пи та њу – мно гих те ма из ра же них у Бу ци и бе су, ка ко глав ним, та ко и спо ред ним, че сто 
су се до ти ца ли и дру ги пи сци из два де се тих го ди на, као што су ма те ри ја ли зам и ње го ве 
по сле ди це, ду хов но раз о ча ре ње, ути ца ји Пр вог свет ског ра та и по ја ве ау то мо би ла на 
кул ту ру, не га тив ни ути цај ма ло гра ђан ске уско гру до сти на здра ви раз вој по је ди на ца 
и са мог дру штва и ути цај но вих иде ја из пси хо ло ги је. Фок нер је те те ме об ра ђи вао не 
са мо по мо ћу сво јих ју на ка и за пле та, не го и пу тем крај ње алу зив них под струк ту ра 
за ко па них ду бо ко у сва ко днев ним жи во ти ма из ро ма на, ко ри сте ћи „мит ски ме тод“ 
ко ји је Ели от то ли ко хва лио у Џој со вом про зном три јум фу над ис пра зно шћу и анар
хи јом мо дер не ере. Фок нер по зајм љу је из Фрој да, Берг со на, ми то ло ги је, са вре ме не 
по е зи је, исто ри је и хри шћан ских ри ту а ла и из ра жа ва кул ту ру сво га вре ме на са ин тен
ци јом, иа ко је кли ма за иде је у овом пе ри о ду би ла то ли ко бо га та и све про жи ма ју ћа 
да Фок нер ни је ни мо рао да их сми шље но ор ке стри ра, за раз ли ку од, ре ци мо, ве ли ких 
де ла Џој са и Ели о та.

Бу ка и бес се по ја вљу ју на кра ју из ван ред не по сле рат не де це ни је у аме рич кој про
зи. Сле де ће, 1930, Син клер Лу ис по ста је пр ви Аме ри ка нац ко ји до би ја то ли ко же ље ну 
Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност, ко ју ће Фок нер при ми ти два де сет го ди на ка сни је. 
При ма ју ћи на гра ду, Лу ис је по хва лио пи сце ко ји су прет ход не го ди не из да ли сво ја 
де ла: Хе мин гве ја (Збо гом оруж је), То ма са Вул фа (По гле дај дом свој, ан ђе ле) и Фок не ра. 
Лу ис је пи сао са ти ру на ра чун огра ни че ног, уско гру дог жи во та у ма лом аме рич ком 
гра ду у Глав ној ули ци (1920) и гру бо сти аме рич ког ма те ри ја ли зма у Бе би ту (1922), ју
на ку из на сло ва ко ји је по стао си но ним за ка ри је ри зам сред ње кла се, исто као што је 
Фок нер ка сни је ове ко ве чио грам зи ви, не ве се ли жи вот ма те ри ја ли ста са се ла по пре
зи ме ну Сно упс. Фок не ров Џеј сон Комп сон го во ри по пут ју на ка из Лу и со вог Чо ве ка 
ко ји је по зна вао Ку ли џа, иза шлог 1928, у го ди ни ка да је Фок нер пи сао Бу ку и бес. Џеј сон 
је па ко сна вер зи ја Џор џа Бе би та ко ји се по но си сво јим фор дом. 

Шер вуд Ан дер сон, с ко јим је Фок нер крат ко вре ме одр жа вао ин тен зив но при ја
тељ ство, био је пре Лу и со вог успо на је дан од нај по зна ти јих књи жев ни ка у Аме ри ци, 
а за ње го ву зби р ку при по ве да ка Ва ро ши ца Вајн зберг у др жа ви Оха јо мо гло би се ре ћи 
да је озна чи ла по че так из ван ред не де це ни је у аме рич кој књи жев но сти ко ја се окон
ча ла ро ма ни ма ко је је из дво јио Лу ис у го во ру на до де ли на гра де 1930. и рас пи ри ва њем 
Ве ли ке де пре си је. Ан дер со но во при ја тељ ство са Фок не ром у Њу Ор ле ан су то ком 1925. 
и 1926. де ли мич но је про из и ла зи ло из за јед нич ког по ре кла ко ји су обо ји ца де ли ли – 
по ти ца ли су из ма лих гра до ва – као и из Ан дер со но ве ве ли ко ду шно сти пре ма та лен
то ва ним пи сци ма. Фок не ру је он дао кључ не са ве те у ве зи са тех нич ким аспек ти ма 
пи са ња ро ма на, али за рас пра ву о то ме ко ли ко су Фок не ро ве те ме би ле са вре ме не 
још је ва жни је то што је Ан дер сон у вла сти том ства ра ла штву при ка зао при ме ну но ве 
пси хо ло ги је. По пут Фок не ра, Ан дер сон је имао скло ност да по ри че сва ки ути цај, али 
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га је је дан од ње го вих при ја те ља про звао „фа лу сним Че хо вом“,39 те је Ан дер со на ова 
ду хо ви та фра за сме сти ла ди рект но у та бор фрој до ва ца. 

За Ва ро ши цу Вајн зберг у др жа ви Оха јо ка же се да је дао до сто јан ства ком плек сној 
пси хо ло ги ји жи во та не по зна тих, обич них љу ди у за о ста лим за јед ни ца ма40, што је по
бољ ша ње у од но су на шко лу са ти рич ног ре а ли зма са Сред њег за па да у сти лу “Глав не 
ули це”, ко ји је прак ти ко вао Лу ис.

По ред Ан дер со на, Лу и са, Фиц џе рал да, Хе мин гве ја и Ели о та, и пи сци по пут Џо на 
Дос Па со са, Џе фер са и дра ма ти ча ра Ју џи на О’Ни ла до хва ти ли су се те ма по ро ди це и 
пси хо ло ги је на но ви и ефек тан на чин ко ји је Фок нер по ку ша вао да опо на ша у прет
ход ним де ли ма, а ко ји је у пот пу но сти упио док је пи сао Бу ку и бес. У том ро ма ну чак 
по сто ји и алу зи ја на „пор трет умет ни ка“ ко ји су пи сци по пут Џој са, Пру ста и Ма на 
ожи ве ли из не мач ког бил дун гсро ма на (ро ман о обра зо ва њу и од ра ста њу мла дог чо
ве ка) и кун стлер ро ма на (ро ман о раз во ју јед ног умет ни ка) прет ход них раз до бља, 
да ју ћи му ми то ло шке и пси хо ло шке аспек те. Та ко је Квен тин, по ма ло ау то би о граф ски 
ју нак, осе тљи ви по ву че ни мла дић ко ји жи ви у ин те лек ту ал ном окру же њу, са при ја те
љи ма ко ји су нео бич ни по пут при ја те ља Сти ве на Де да лу са у Улик су, али се Фок нер 
му дро уз др жао од то тал не за о ку пље но сти пр о бле ми ма умет ни ка. Те пр о бле ме је 
ду хо ви то на пао у не до вр ше ном Ел ме ру, пи са ном у Њу Ор ле ан су и Па ри зу 1925. (кра ћа 
вер зи ја чак има рад ни на слов „Пор трет Ел ме ра Хо џа“) о си ну на по ли ча ра ко ји по ку
ша ва да по ста не сли кар. Квен ти нов по тен ци јал за фи гу ру умет ни ка иро нич но се из
ра жа ва ка да се по ја ви у ро ма ну Аве са ло ме, Аве са ло ме! у ко јем огор че на усе де ли ца и 
пе сни ки ња Ро за Колд филд об ја шња ва да же ли да му ис при ча сво ју при чу јер он од
ла зи „на шко ло ва ње у ко леџ у Хар вар ду, ка ко чу јем... Пре ма то ме ја не ми слим да 
ће те се ви икад вра ти ти и на ста ни ти као про вин циј ски адво кат у гра ди ћу као што је 
Џе фер сон... И сто га ће те се мо жда по све ти ти књи жев ном по зи ву као што да нас чи не 
мно га го спо да и да ме Ју га и мо жда ће те се јед но га да на се ти ти ово га и пи са ти о ово
ме. Би ће те та да оже ње ни, на дам се, и мо жда ће ва ша же на за же ле ти но ву ха љи ну или 
но ву сто ли цу за ку ћу и ви мо же те пи са ти о ово ме и по ну ди ти ча со пи си ма“.41 

Упр кос све ве ћем от по ру ко ји је по ка зи вао пре ма ин те лек ту а ли зо ва њу ње го вог 
де ла, па чак и пре ма ње го вом од ре ђе њу као књи шког чо ве ка, Фок нер је при зна вао 
је дан по је дан ути цај на сво је де ло, укљу чив ши ту и ти та не по пут Ма на и Џој са. Они 
су би ли, из ја вио је у јед ном ин тер вјуу, „дво ји ца нај ве ћих љу ди у мо је вре ме“, а мла дом 
фран цу ском но ви на ру је ре као: „Осе ћам да ми је Пруст ве о ма бли зак.“42

(Са ен гле ског пре вео Пре драг Ша по ња)
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