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КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈА БУ КЕ И БЕ СА
Фок не ров ра ни – и кон ци зни – став о свом че твр том ро ма ну Бу ка и бес гла сио је да 

„је бе ке ву“.1 Иа ко ће се ње го ва про да ја ис по ста ви ти под јед на ко сла бом као и код 
прет ход на три Фок не ро ва ро ма на, те не ће ни ма ло убла жи ти ње го ве фи нан сиј ске 
про бле ме, кри ти ке ће би ти углав ном по зи тив не и у пот пу но сти ће оправ да ти по ме
ну ту опа ску. Од та да ово сјај но, зах тев но де ло на ста вља да при вла чи нај ви ше кри ти
чар ске па жње у од но су на сва оста ла Фок не ро ва де ла, и ње го ва по пу лар ност те шко 
да ће је ња ти. Фок не ров по чет ни за нос по ста ће у ње го вој зре ло сти уме рен, што је 
узро ко ва но осе ћа јем да је по ку шао да по стиг не не што дру го у од но су на оно што је 
оства рио – да је на пи сао књи гу ко ја је „нај е ле гант ни ји, нај ве ли чан стве ни ји про ма
шај“.2 Али без об зи ра на ту ре зер ву, све Фок не ро ве дир љи ве и че сто ци ти ра не опа ске 
о ро ма ну до след но по твр ђу ју ње го во по себ но ме сто и ве ли ки лич ни зна чај при пи сан 
том де лу ко је, са умет ни ко ве тач ке гле ди шта, пред ста вља ду го оче ки ва ни и пра во
вре ме ни кри тич ки, ако већ не фи нан сиј ски, про бој.

Про да ја ње го ва пр ва два ро ма на Вој ни ко ва на гра да и Mo squ i to es пот пу но је под ба
ци ла. Ка да је ње гов из да вач Хо рас Ли ве рајт од био Flags in the Dust, Фок нер му је фе
бру а ра 1928. го ди не не при јат но ого р чен на пи сао: 

Хо ћу да по ша љем дру гом из да ва чу ру ко пис ко ји си од био. Да ли се сла жеш с тим, уз то 
да се под ра зу ме ва да ја или мо гу да ти пла тим ко ли ко ти већ ду гу јем, или да ти по ша љем 
сле де ћи ру ко пис ко ји на пи шем? Не знам ка да ћу има ти спре ман но ви, али ако овај са да 
бу де при хва ћен не где и ако до би јем за ње га аванс, мо гу ти да ти но вац. Упра во сам по слао 
не ке крат ке при че аген ту; мо жда ћу од њих из ву ћи не што да мо гу да ти пла тим. У су
прот ном, не знам шта ће мо с тим, по што сад имам сто мак пун пи са ни ја, јер ви љу ди из 
из да ва штва твр ди те да су књи ге по пут по след ње ко ју сам ти по слао тру ћа ње. Ми слим 
да ћу са да про да ти пи са ћу ма ши ну и по че ти да ра дим – ма да сам бог зна да је гре хо та 
тра ћи ти ова кав та ле нат ка кав имам на до ко ли ча ре ње.3

Иа ко је за Фок не ра Flags in the Dust билa „ТА књи га, чи ја су са мо де ца би ле све прет
ход не ства ри“ и „нај бо ља про кле та књи га на ко ју ће те на и ћи ове го ди не“,4 Ли ве рајт 

1 Ja mes B. Me ri wet her, “The Tex tu al Hi story of The So und and the Fury”, y: The Mer rill Stu di es in The So und 
and the Fury, comp. Ja mes B. Me ri wet her (Co lum bus, Ohio: Char les E. Mer rill, 1979), стр. 5. Овај би тан 
чла нак је пр ви у ком је са ку пљен ве ли ки број ин фор ма ци ја о об ја вљи ва њу ро ма на и до ста сам се 
на ње га осла њао у овом есе ју.
2 Fa ulk ner in the Uni ver sity: Class Con fe ren ces at the Uni ver sity of Vir gi na 1957–1958, ур. Fre drick L. Gwynn 
и Jo seph L. Blot ner (New York: Vin ta ge, 1965), стр. 61.
3 Se lec ted Let ters of Wil li am Fa ulk ner, ур. Jo seph Blot ner (New York: Ran dom Ho u se, 1977) стр. 39.
4 Se lec ted Let ters, стр. 38. За до дат не ин фор ма ци је ве за не за об ја вљи ва ње Flags in the Dust ви ди 
Ge o r ge F. Hayhoe, “Wil li am Fa ulk ner’s Flags in the Dust”, MIs sis sip pi Qu ar te rly, 28 (ле то 1975), 370–386.
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је и да ље остао не по ко ле бљив. Чак и на кон озбиљ не ре ви зи је, ро ман је још го ди ну 
да на ше тао од из да ва ча до из да ва ча под по кро ви тељ ством Фок не ро вог при ја те ља и 
књи жев ног аген та Бе на Ве со на.5 На кра ју, Ве со нов при ја тељ Ха ри сон Смит из из да вач ке 
ку ће Har co urt, Bra ce, при стао је да об ја ви скра ће ну вер зи ју ро ма на под на зи вом Са р то
рис. Фок нер је био у Њу јор ку ка да је са чи њен уго вор, 20. сеп тем бра 1928. Та мо је за
вр шио пре ку ца ва ње Бу ке и бе са и упи сао да тум „ок то бар 1928“ на по след њој стра ни ци. 

Не ве ро ват на ствар се до го ди ла у ин тер ва лу из ме ђу од би ја ња Flags in the Dust у 
фе бру а ру 1928. и за вр шет ка ку ца ног тек ста Бу ке и бе са у ок то бру. Ка ко је то Фок нер 
опи сао не ко ли ко го ди на ка сни је: „Јед ног да на про сто се чи ни ло као да су вра та ти хо 
и за у век луп ну ла из ме ђу ме не и адре са из да ва ча и топли ста књи га, и ре као сам се би 
– са да мо гу да пи шем. Са да мо гу са мо да пи шем.“6 Та вра та су се, из гле да, за тво ри ла 
јер, ка ко је Фок нер про ко мен та ри сао 1932. го ди не: „Та да сам ве ро вао да ни кад ви ше 
не ћу ни шта об ја ви ти. Пре стао сам да раз ми шљам о се би у окви ри ма об ја вљи ва ња.“7 
Ро ман Бу ка и бес ће би ти ис пи сан „из за ба ве“8 и про бу ди ће, ка ко се Фок нер при се ћа 
1933. го ди не, „емо ци ју ко нач ну и фи зич ку, па ипак пре ви ше ма гло ви ту да би се опи
са ла... та ек ста за, та вр ца ва и ра до сна ве ра и иш че ки ва ње из не на ђе ња ко је још не у
пр ља не хар ти је под мо јом ру ком чу ва ху не дир ну тим и ни сцрп ним...“9 Од би ја ње Бу ке 
и бе са у из да вач кој ку ћи Ha r co u rt, Bra ce не ће иза зва ти та кво оча ја ње као Ли ве рај то во 
од би ја ње ру ко пи са Flаgs in the Dust, јед ним де лом, на пи сао је Фок нер, јер „ни сам ве
ро вао да ће је ико об ја ви ти; ни сам имао ко на чан план да је би ло ко ме пре дам. Јед ном 
при ли ком сам је по ме нуо Ха лу (Ха ри сон Смит) и он ме је чи као да му је до не сем. Та ко 
да сам је за и ста ње му и пре дао, ви ше из ра до зна ло сти, не го би ло че га дру гог“.10

Ка да је Фок нер за тво рио вра та из ме ђу се бе и из да ва ча на кон по чет ног не у спе ха 
да про гу ра Flags in the Dust, на стао је очи глед но сре ћан спој ње го вог осе ћа ја сло бо де 
од свих огра ни че ња ко ја се на ме ћу ау то ру ко ји на сто ји да на пи ше књи гу за тр жи ште, 
и од ка квих год већ не са вла ди вих лич них про бле ма за ко је је го ди на ма ка сни је на вео 
да су га му чи ли у то вре ме.11

Тех нич ка вир ту о зност Бу ке и бе са сва ка ко је нај у пе ча тљи ви ја ма ни фе ста ци ја те сло бо
де. Још јед на је и при ка зи ва ње оно га што је у ка сни јим го ди на ма на зи вао оба ве зом умет
ни ка да бу де „пот пу но амо ра лан“ и „пот пу но не ми ло ср дан“ у сво јој по тре би да „пљач ка, 
по зајм љу је, про си или кра де од би ло ко га и сва ко га, са мо да би до вр шио сво је де ло“.12 

5 Hayhoe, “Wil li am Fa ulk ner’s Flags in the Dust”, стр. 370–374.
6 Ja mes B. Me ri wet her, ур. “An In tro duc tion to The So und and the Fury”, Mis sis sip pi Qu ar te rly, 26 (ле то 
1973), 412–413.
7„Увод” у Све ти ли ште (San ctu ary) у из да њу Mo dern Li brary (1932), y: Es says, Spe ec hes and Pu blic 
Let ters, ур. Ja mes B. Me ri wet her (New York: Ran dom Ho u se, 1965), стр. 177.
8 Se lec ted Let ters, стр. 236.
9 “An In tro duc tion to The So und and the s Fury”, стр. 414.
10 Se lec ted Let ters, стр. 43.
11 Ви ди “The Pre fa ce to the So und and the Fury”, Ma u ri ce Co in dre au, y: The Ti me of Wil li am Fa ulk ner: A 
French vi ew of Mo dern Ame ri can Fic tion, ур. и прев. Ge or ge M. Re evs (Co lum bia: Uni ver sity of So uth 
Ca ro li na Press, 1971), стр. 49.
12 Ин тер вју са Jean Stein Van den Hu e vel из 1956. го ди не у: Lion in the Gar den: In ter vi ews with Wil li am 
Fa ulk ner, 1926–1962, ур. Ja mes B. Me ri wet her и Mic hael Mill ga te (New York: Ran dom Ho u se, 1968), стр. 239.
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И он за и ста је сте „пљач као, по зајм љи вао, про сио и крао“, све сно или не све сно – од 
Шек спи ра и Мил то на, Кит са и Ше ли ја, Фло бе ра и До сто јев ског, Ло рен са и Џој са, Кон
ра да и Хар ди ја, Свин бер на, Ели о та, Ха у сма на, Вајл да, Јеј тса, Хе мин гве ја, Ан дер со на и 
Фиц џе рал да, али и од Фрој да и Јун га, Фреј зе ра, Ни чеа, Кјер ке го ра, Бе рг со на, и дру гих 
–гра де ћи не са мо на кон крет ним де ли ма књи жев них мај сто ра, већ и на бо га том дру
штве ном и кул тур ном ми љеу 1920их и, за пра во, чи та ве за пад не ци ви ли за ци је, ка ко 
би раз ја снио да оно што је на зи вао сво јом др во дељ ском ра ди о ни цом ни је би ло уте
ме ље но у кул ту р ном ва ку у му у оним го лим и пу стим бр ди ма Ми си си пи ја.13 Или, ка ко 
је на пи сао у ле то 1933. го ди не у уво ду за пред сто је ће но во из да ње ро ма на у из да вач
кој ку ћи Ran dom Ho u se:

На пи сао сам ову књи гу и на у чио да чи там. На у чио сам ма ло о пи са њу из Вој ни ко ве 
на гра де – ка ко при сту пи ти је зи ку, ре чи ма: не то ли ко са озбиљ но шћу, ка ко то чи ни есе
ји ста, већ са не ком вр стом по што ва ња, али на опре зу, као што се при ла зи ди на ми ту: 
чак и са ра до шћу, као што се при ла зи же на ма: мо жда и са истим тај ним бе срам ним 
на ме ра ма. Али ка да сам за вр шио Бу ку и бес от крио сам да за пра во по сто ји не што на 
шта се отр ца ни тер мин Умет ност не са мо мо же, већ мо ра при ме ни ти. Та да сам от крио 
да сам кроз све што сам икад про чи тао, од Хен ри ја Џеј мса пре ко Хен ти ја до но вин ских 
уби ста ва, про шао, а да ни сам мо гао да раз ли ку јем ни ти сва рим би ло шта од то га, као 
што чи ни мо љац или ко за. На кон Бу ке и бе са, без жур бе да отво рим сле де ћу књи гу, у ни зу 
за ка сне лих од је ка, као у лет њој олу ји, от крио сам Фло бе ре и До сто јев ске и Кон ра де чи је 
књи ге сам чи тао пре де сет го ди на. Уз Бу ку и бес сам на у чио и пре стао да чи там, јер отад 
ни сам ни шта дру го чи тао.14

То ни ка ко не зна чи да је Бу ка и бес из ве де на књи га, иа ко књи жев не по зај ми це у њој 
као ра ном де лу мо жда ни су баш та ко не у па дљи ве као у ка сни јој про зи. Ако се, на не
ки на чин, чи ни да она про из и ла зи из прет ход на три ро ма на, сло бод но мо же мо ре ћи 
да Вој ни ко ва на гра да, Mo squ i to es и Flags in the Dust про сто ни су од го ва ра ју ћа на ја ва за 
успех Бу ке и бе са. Ком плек сност ли ко ва и те ма овог ро ма на, ње гов емо тив ни ин тен
зи тет, и тех нич ка вир ту о зност да ле ко над ма шу ју ра ни ја де ла.15 Ме ђу тим, ни наш лич ни 
ути сак о је дин стве но сти Фок не ро вог че твр тог ро ма на ни Фок не ро ви ко мен та ри о 
ње му не тре ба да нас на ве ду да по ве ру је мо ка ко је ро ман са мо ожи вео, по пут мит ског 
фе ник са, у пу ној сна зи и свом рас ко шном пер ју. Док ра ни је об ја вље на и нео бја вље на 
де ла не мо гу у пот пу но сти да об ја сне про цват ге ни ја и из не над но по сти за ње умет
нич ке кон тро ле, она по ка зу ју да Фок не ров фе никс ни је иза шао из ва тре са свим без 
ичи је по мо ћи. Бо га то и плод но де се то го ди шње спи са тељ ско ше гр то ва ње сто ји иза 
Фок не ра и ако је за хва љу ју ћи за тва ра њу вра та из да вач ких ку ћа на у чио да чи та, ко

13 У Fa ulk ner in the Uni ver sity, стр. 193, Фок нер ко мен та ри ше да „пи сац има три из во ра – ма шту, оп
сер ва ци ју и ис ку ство..., ко ри сти ма те ри јал из та три из во ра као што др во де ља од ла зи у др ва ру и 
про на ла зи др во ко је се укла па у од ре ђе ни угао оно га што пра ви“.
14 Ja mes B. Me ri wet her, ур. “An In tr o duc tion for The So und and the Fury”, So ut hern Re vi ew, N. S. 8 (је сен 
1972), 708. За оп ши ри ни ју ди ску си ју о зна ча ју те из ја ве ви ди An dré Ble ik stan, The Most Splen did Fa i lu re: 
Fa ulk ner’s The So und and the Fury (Blo o ming ton: In di a na Uni ver sity Press, 1976), стр. 44–47.
15 До да нас нај бо љи на чин тре ти ра ња по ве за но сти из ме ђу Фок не ро ва пр ва три ро ма на и оног 
че твр тог на ла зи се у Ble i ka sten, The Most Splen did Fa i lu re, стр. 3–42.



61

ри стио је и дру ге ма те ри ја ла, и об ја вље не и нео бја вље не, про зу и по е зи ју, ко ји су 
ле жа ли раз ба ца ни по ње го вој др во дељ ској ра ди о ни ци.16

На при мер, че сто се ука зи ва ло на на зна ке Бу ке и бе са у про зним цр ти ца ма на пи са ним 
то ком два де се тих, по себ но они ма на пи са ним за њу ор ле ан ски Ti mesPi cayun e и Do u ble 
De a ler:17 иди от ко ји згра би нар цис, не ра зу мљи во му мла и има ин тен зив но пла ве очи, у 
цр ти ци “The King dom of God“; из глед Се стри це Смр ти у “The Kid Le a rns“, фи ло зо фи ја на
лик на ону го спо ди на Комп со на да „жи вот не са мо што ни је стра ствен или ра до стан, већ 
ни је ни по себ но жа ло стан“ у “Out of Na za reth“;18 у “The Pri est“ упо тре ба су мра ка, љи ља на, 
зум бу ла и чу ве ног од лом ка из Мак бе та по ком је Фок не ров ро ман до био на зив.19 Ово ме 
би се мо гло до да ти и екс пе ри мен ти са ње са цр нач ким ди ја лек том у “The Lon gsho re man“ 
и оста ли предџеј со нов ски на род ски из ра зи у ске че ви ма као што је „Френ ки и Џо ни“.

Мо жда су још ин те ре сант ни је не ке про зне цр ти це ко је Фок нер ни је об ја вио, а ко је 
по ка зу ју ве ли ку слич ност са Бу ком и бе сом. Џу ли јет Бан ден, про та го нист ки ња цр ти це 
“Ado le scen ce“, на при мер, по себ но нас под се ћа на Ке ди Комп сон: Џу ли јет је му шко ба
ња ста; пе ње се бо ље од де ча ка, по се ду је „же сток и осе тљив по нос“20 и про во ди мно го 
вре ме на на по то ку. По пут Ке ди не по ро ди це, Џу ли је ти на се са сто ји од три бра та, од 
ко јих је нај мла ђи њен ми ље ник. Џу ли је тин од нос пре ма му шким чла но ви ма по ро ди це, 
укљу чу ју ћи ње ног сла бог, не у ти цај ног оца, но си у се би не што од Ке ди не на кло но сти 
пре ма го спо ди ну Комп со ну, Квен ти ну и Бен џи ју. Чак и не ки од опи са у тој цр ти ци на
ја вљу ју оне из ро ма на, не са мо не ко ли ким по ми ња њем су мра ка, већ и кроз Џу ли је тин 
осе ћај да је „као не ко ко је ба цио коц ки це и мо ра да че ка чи та ву веч ност да се за у ста
ве“ и да је „до сти за ње сре ће бло ки ра но сле пим окол но сти ма“.21 Све ово под се ћа на 
Џеј со нов осе ћај бес по моћ не за ро бље но сти док ју ри сво ју не ћа ку по се лу где му се 
чи ни да сва ка ко ла пред ста вља ју осма трач ни цу „са ко је се тру пе за штит ни це Окол но
сти кри шом оба зи ру на ње га“ и „ка ко се сад су пр от не си ле ње го ве суд би не и ње го ве 
во ље при бли жа ва ју јед на дру гој“.22

16 За  де таљ ни ју ди ску си ју о зна ча ју кључ них де ла из пе ри о да Фок не ро вог ше гр то ва ња за овај 
ро ман, ви ди Gail M. Mor ri son, “Wil li am Fa ulk ner’s The So und and the Fury: A Cri ti cal and Tex tu al Study”, 
Diss. Uni ver sity of So uth Ca ro li na, 1980, стр. 1–64.
17 Ов и  ске че ви су до не дав но би ли до ступ ни у: Car vel Col lins, New Or le ans Sketches (New York: Ran
dom Ho u se, 1968). Ме ђу тим, тре ба ло би кон сул то ва ти ди сер ти ца и ју са Уни вер зи те та Ју жне Ка ро
ли не ко ја уско ро тре ба да иза ђе Le land H. Cox, Jr., “Sin bad in New Or le ans: Early Short Fic tion by 
Wil li am Fa ulk ner – An An no ta ted Edi tion” (1976) због де таљ ног уво да као и због бе ле шки. И Ко линс 
и Кокс ис ти чу слич но сти ме ђу де ли ма о ко ји ма је ов де реч.
18 Col lins, New Or le ans Sketches, стр. 47.
19 “The Pri est”, ур. Ja mes B. Me ri wet her, Mis sis sip pi Qu ar terly, 30 (ле то 1976), 445–450.
20 Wil li am Fa ulk ner “Ado sle scen ce”, y: Un col lec ted Sto ri es, ур. Jo seph Blot ner (New York: Ran dom Ho u se, 
1974), Џо зеф Блот нер пру жа ре зи ме за пле та овог ске ча и ка же да је „мо жда на пи сан“ око 1922. 
го ди не (стр. 333334). Мајкл Мил гејт у The Ac hi e ve ment of Wil li am Fa ulk ner (New York: Vin ta ge, 1971) 
крат ко раз ма тра ве зу из ме ђу де ла “Ado le scen ce” и „Ел мер“ и Док ле жах на са мр ти (стр. 11 и 12).
21 “Ado le scen ce”, стр. 472.
22 Wil li am Fa ulk ner, The So und and the Fury (New York: Vin ta ge, 1963), стр. 382, 384. Сле де ћи на во ди 
из ро ма на би ће озна че ни у за гра да ма у тек сту. [Сви ци та ти из ро ма на Бу ка и бес на ве де ни су пре
ма пре во ду Бо жи да ра Мар ко ви ћа, Би бли о те ка Но во сти, Бе о град, 2004. (Прим. прев.)]
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Ако се окре не мо од ове не при јат не, па ипак чуд но дир љи ве цр ти це о из гу бље ној 
и го то во тра гич ној мла дој де вој ци ка “The De vil Be ats His Wi fe“ до ћи ће мо до не чег што 
се пре мо же сма тра ти фраг мен том – три не ну ме ри са не стра ни це ру ко пи са без мно го 
зна ча ја – не го пот пу но раз ви је ном цр ти цом.23 Јед на од не ну ме ри са них стра ни ца по
чи ње опи сом цр не слу шки ње Де ле ко ја се вра ћа у сво ју ко ли бу. Ов де на ла зи мо ем бри
он ски об лик по чет ка че твр тог де ла ро ма на, ма да се Дил си не „ге га“ пре ко дво ри шта 
као Де ла. Ипак, Де ли на глав на ка рак те ри сти ка, ње на „сми ре на не мир ност“ ко ја се 
огле да на ње ном „сми ре ном не чи тљи вом ли цу“ на ја вљу је раз ви је ни ји лик Дил си. Обе 
же не но се „кру ти цр ни слам на ти ше шир“ (стр. 330) пре ко тур ба на, и та фра за се ја вља 
у оба по чет на па су са.

Под јед на ко вре дан па жње је сте Де лин од нос са мла дом бел ки њом по име ну До рис 
ко ја је не срећ но уда та и ко ја у сво јој крат ко опи са ној, ја ди ку ју ћој не зре ло сти до не кле 
на ја вљу је мла ду Квен тин. У јед ној сце ни, Де ла и Ха ри, До ри син муж, ку ца ју на вра та 
ње не со бе до ста слич но на чи ну на ко ји Џеј сон, го спо ђа Комп сон и Дил си ку ца ју на 
Квен ти ни на вра та оног ју тра кад от кри ју ње ну кра ђу и бег. Опис До ри си не со бе ан ти
ци пи ра од лич ни па сус у ро ма ну где се опи су је Квен ти ни на пра зна со ба.

До ста ам би ци о зни ја про зна цр ти ца са мно го ве ћом умет нич ком вред но шћу је сте 
“Nympho lepsy“, ве ро ват но на ста ла по чет ком 1925. го ди не, не ду го на кон Фок не ро вог 
до ла ска у Њу Ор ле анс.24 Раз ра ђе на из ста ри је цр ти це “The Hill“, об ја вље не у ча со пи су 
Mis sis sip pian, “Nympho lepsy” по ка зу је зна ке бли ске по ве за но сти са ро ма ном. Ме ђу тим, 
још упе ча тљи ви ја је упо тре ба по тра ге као кон тро ли шу ћег струк ту р ног сред ства. Па
жљи во за ком пли ко ван флеш бе ко ви ма, Квен ти нов мо но лог осли ка ва ка ко он про во ди 
по след њи дан свог жи во та лу та ју ћи кроз се ло и ево ци ра ју ћи про шлост и успо ме ну 
на Ке ди. У ра ни јој цр ти ци, рад ник ју ри за јед на ко не до сти жном же ном пре ко бр да и 
по ља и на кра ју упа да у во ду, где се же на от кри ва као још је дан ра ни слу чај по ве зи
ва ња ле пе же не са смр ћу, што је при зор ко ји кул ми ни ра по ве зи ва њем Ке ди са Се стри
цом Смр ћу.

Још јед но ра но нео бја вље но де ло ко је има не ких до дир них та ча ка са Бу ком и бе сом 
је сте не до вр ше ни ро ман под на зи вом El mer, ко ји је за по чет у Па ри зу 1925. го ди не. 
Ли ко ви и иде је су очи глед но у од ре ђе ној ме ри на ста ви ли да фа сци ни ра ју Фок не ра 
по што се вра тио тој гра ђи у ра ним 1930им и по ку шао да са чу ва не ке ње не де ло ве у 
крат кој при чи “Po r tra it of El mer“.25 Упр кос Фок не ро вом не у спе лом по ку ша ју да тре ти
ра умет ни ка као ко мич ну фи гу ру у овом де лу, он се вра ћа на про блем умет ни ка у 

23 Блот нер ка же да се Фок нер при се тио свог пи са ња де ла “The De vil Be ats His Wi fe” убр зо на кон 
по врат ка из Евро пе де цем бра 1925. го ди не (I, 491). Иа ко Фок нер ни је баш нај бо ље пам тио да ту ме, 
вр ло пре ци зно се се ћао ре до сле да до га ђа ја. За ни мљи во је по ме ну ти да је пр ва стра ни ца у фор ми 
ди ја ло га у ко ма ду што ука зу је на Фок не ро во ин те ре со ва ње за фор му ко ју ће ка сни је ко ри сти ти у 
де лу Re qu i em for a Nun (New York: Ran dom Ho u se, 1951). Тај фраг мент се на ла зи у ко лек ци ји Фон да
ци је Ви ли јам Фок нер у Би бли о те ци Уни вер зи те та Вир џи ни је.
24 “Nympho lepsy”, ур. Ja mes B. Me ri wet her, Mis sis sip pi Qu ar terly, 26 (ле то 1973), 403–409.
25 Ова при ча је по сла та на об ја вљи ва ње Бе не ту Сер фу у из да вач ку ку ћу Ran dom Ho u se. За де таљ
ни ју ди ску си ју о гр ђи за при чу “El mer” ви ди Tho mas 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 te rly 26 (ле то 1973), 281–311.
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Бу ци и бе су кроз Квен ти нов мо но лог, ко ји се че сто сма тра Фок не ро вом вер зи јом Пор
тре та умет ни ка у мла до сти.26 Нај у пе ча тљи ви ји је Фок не ров опис још јед не преке ди
јев ске фи гу ре ко ја се угле да не са мо на Џу ли јет Бан ден, већ и на ја вљу је Еди Бар ден и 
мла ду про та го нист ки њу де ла “Barn Bur ning“.

Док је нај ве ћи део ел ме ров ске гра ђе ја сно по ве зан са гра ђом о по ро ди ци Сно упс 
ко ју ће Фок нер ис тра жи ва ти у свом не до вр ше ном ро ма ну Fat her Abra ham (из ког ће, 
ма кар мар ги нал но, на ста ти Док ле жах на са мр ти, 1930), Ел ме ро ва се стра, ЏоЕди, на
ја вљу је не ко ли ко кључ них де та ља из Ке ди ног пор тре та, по себ но она ко ка ко је при
ка зан у Бен џи је вом мо но ло гу. У ис пра вље ном ку ца ном тек сту при че “El mer“ од 123 
стра ни це, за раз ли ку од ра ног опи са где Ел ме ро ва по ро ди ца ли чи ви ше на Сно уп со
ве не го на Комп со не, Ел ме ро ва ве за са се стром има не што за јед нич ко и са Бен џи јо вом 
и са Квен ти но вом оп се сив ном бри гом за Ке ди. Ел ме ра, као и Бен џи ја, сма тра ју бе бом 
у по ро ди ци; и по пут Бен џи ја, Ел мер спа ва у истом кре ве ту са се стром. Ме ђу тим, то што 
он при лич но сло бод но спа ва наг са њом ука зу је ви ше на Квен ти но ву пре о ку пи ра ност 
сек су ал но шћу не го на Бен џи је во за до во ља ва ње по тре бе за мај чин ском љу ба вљу кроз 
Ке ди. У јед ној сце ни, Ел мер пи та ЏоЕди да спа ва са њим на кон што се по ро ди ца по
но во пре се ли. У ка сни јем ро ма ну, сце на ко ја се мо же упо ре ди ти са овом је сте она 
ка да Ке ди ле жи по ред Бен џи ја да би га уте ши ла, ка да он има три на ест го ди на и не 
мо же сам да за спи. Упр кос фи зич ким раз ли ка, и Ке ди и ЏоЕди се по ве зу ју са му шким 
вр ли на ма од ва жно сти и сна ге ко ји ма се Квен тин то ли ко ди ви код сво је се стре. За тим, 
ове де вој ке се по ве зу ју са ва тр ом, ЏоЕди док њен дом го ри, Ке ди кроз Бен џи је ве 
асо ци ја ци је љу ба ви и не жно сти са пла ме но ви ма у ка ми ну и од ра зом све тло сти у огле
да лу. У очи ма мла дог Ел ме ра, ЏоЕди „је ста ја ла од ва жно ус пра вље на као и увек, гле
да ју ћи ва тру са мрач ним по но сним пр ко сом, ру га ју ћи се сво јој ку кав ној бра ћи сво јом 
ве о ма оштр ом и над ме ном ру жно ћом“; Ел мер је ви ди као „мла до ру жно др во“ и као 
„ди вљу мла ду ко би лу“.27 И ЏоЕди не ста је за у век из сво је по ро ди це, иа ко, ка ко Мак
хеј ни при ме ћу је, до би ја мо кра так при каз ње као про сти тут ке у Њу Ор ле ан су. Ово је 
мо жда по но вље но у ка сни јем ро ма ну, ко ји ја сно ука зу је да је и Ке ди на суд би на иста; 
ка сни је До да так о Комп со но ви ма (Comp son Ap pen dix) по твр ђу је та кве сум ње. Као су
прот ност овим не при јат ним и не до вр ше ним де ли ма сто је два ам би ци о зни ја, угла ча на 
до стиг ну ћа: Ma ri o net tes, на пи са но 1920. го ди не, ко је је ау тор при пре мио у не ко ли ко 
ру ком ис пи са них и илу стро ва них при ме ра ка, и Mayday, још јед на ру ко пи сна књи жи ца 
са илу стра ци ја ма из 27. ја ну а ра 1926. го ди не, ко ју је Фок нер дао Хе лен Бирд. Као и Mayday,28 
де ло Ma ri o net tes от кри ва од ре ђе ни број Фок не ро вих ра них књи жев них из во ра, као 

26 Ви ди, на при мер, Le wis P. Simp son, “Fa ulk ner and the Le gend of the Ar tist”, y: Fa ulk ner: Fifty Years 
Af ter the Mar ble Faun, ур, Ge or ge H. Wol fe (Uni ver sity: Uni ver sity of Ala ba ma Press, 1976) и Jac kson J. 
Ben son “Qu en tin Comp son: Self Por tra it of a Young Ar tist’s Emo ti ons”, Twen ti eth Cen tury Li te ra tu re, 17 
(јул 1971), 143–159.
27 “El mer“, стр. 5. Овај текст се на ла зи у ко лек ци ји Фон да ци је Ви ли јам Фок нер би бли о те ке Ал дер
ман Уни вер зи те та Вир џи ни је.
28 За де таљ ни ју ди ску си ји о ве зи из ме ђу де ла Mayday и Бу ка и бес ви ди Gail M. Mor ri son, “Ti me, Ti de 
and Twi light’: Mayday and Fa ulk ner’s Qu est To ward The So und and the Fury”, Mis sis sip pi Qu ar terly, 31 
(ле то 1978), 337–357.
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и ње го вих кључ них струк тур них сред ста ва, укљу чу ју ћи оквир, про мен љи ву тач ку 
гле ди шта и кон тра пункт ни за плет, ко ји се ја вља ју и у ка сни јем ро ма ну. И, као што лик 
Гел вин у ро ма ну Mayday ан ти ци пи ра Квен тин на то ли ко на чи на, та ко фи гу ра Ма ри је
те осли ка ва Ке ди као и ње ног бра та Квен ти на. Кроз Пје ро о во за во ђе ње и на пу шта ње 
Ма ри је те ис тра жу ју се те ме про ме не, вре ме на, сек су ал но сти и смр ти, про бле ми ко ји 
се на ла зе у са мој ср жи Бу ке и бе са и од ра жа ва ју кроз за во ђе ње и оста вља ње Ке ди од 
стра не Дол то на Ем за. Ме ђу тим, иа ко је Ма ри је та по ве за на са др ве ћем, као и Ке ди 
Комп сон и мно ге дру ге мла де же не у Фок не ро вој ра ној про зи и по е зи ји, укљу чу ју ћи 
Се си ли ју Сан дерс и Па три шу Ро бин, она под се ћа ви ше на ста ри јег Квен ти на не го на 
Ке ди. По пут Ма ри је те, ко ју мо ре „чуд не же ље“ па је ње на „ба шта као там на со ба кад 
се све ће уга се“, Квен тин од би ја, или ба рем ни је у ста њу, да при зна да је и ње гов и Ке дин 
ула зак у свет сек су ал но сти део при род ног по рет ка ства ри, део при род ног про ти ца ња 
вре ме на.29 Ке ди не ма у се би ни шта од Ма ри је ти не хлад не не вољ ко сти да при зна да 
је про ме на, у оба де ла на ро чи то пред ста вље на кроз сек су ал ну ини ци ја ци ју, ко ли ко 
по треб на, то ли ко и не из бе жна сме на до ба. А и док се Ке ди, као и Ма ри је та, по та па у 
во ди, Ке дин по ток озна ча ва ње ну плод ност, спо соб ност да во ли, пре не го ње ну нар
ци со ид ност. Сце на са је зер це та, ка да се Ма ри је та ди ви соп стве ном од ра зу, бли жа је 
пре те ча Квен ти но вом зу ре њу у ре ку Чарлс, док по све ћен стáзи и са мо у ни ште њу ин
си сти ра на не ги ра њу жи во та уме сто на при хва та њу про ме не. 

За крај, још јед но де ло из Фок не ро вог пе ри о да ше гр то ва ња мо ра се по ме ну ти као 
бит на прет ход ни ца Бу ке и бе са. Пр во бит но је би ло са ста вље но за Мар га рет Бра ун, а 
Фок нер је ка сни је са ста вио још је дан при ме рак. У пи та њу је крат ка бај ка под на зи вом 
The Wis hing Tree за ћер ку из пр вог бра ка ње го ве бу ду ће су пру ге.30 Не ко ли ко ко мен та
то ра на во ди из ве стан број де та ља на ко је је ста вљен на гла сак у овом де лу, из ме ђу 
оста лих, по ве тар це ко ји но се ми рис гли ци ни је, си ве из ма гли це, упо тре бу пе гле, са та, 
окла ги је, и ци пе ле, као па ра ле ле са Бу ком и бе сом.31 Али тек са Дул си ним си ла ском низ 
мер де ви не са про зо ра со бе при бли жа ва мо се дво стру ком при зо ру ко ји ле жи у сре ди
шту ка сни јег ро ма на. У ње му, Ке ди се пе ње на др во да би ви ри ла кроз Да ма дин про зор, 

29 Wil li am Fa ulk ner, The Ma ri o net tes: A Play in One Act (Char lot te svil le: The Bi bli o grap hi cal So ci ety of the 
Uni ver sity of Vir gi nia and the Uni ver sity Press of Vir gi nia, 1975), стр. 11 и 12. Ви ди и Noel Polk “In tro
duc tion” to Mar ri o net tes. Char lot te svil le: The Bi bli o grap hi cal So ci ety of the Uni ver sity of Vir gi nia and 
the Uni ver sity Press of Vir gi nia, 1977, за ди ску си ју о струк тур ним сред стви ма са ко ји ма је екс пе ри
мен ти са но у овом де лу.
30 Иа ко је овај рад за пра во об ја вљен (New York: Ran dom Ho u se, 1967), узи мао сам на во де из уве
за ног ру ко пи са од се дам де сет и јед не стра ни це ко ји се на ла зи у би бли о те ци Ал дер ман Уни вер
зи те та Вир џи ни је, по што об ја вље ни текст са др жи из ве стан број пре ћут них из ме на. На њих ће 
би ти ука за но у за гра да ма у тек сту. Блот нер не тач но на во ди да је Фок нер пр во бит но са ста вио The 
Wis hing Tree за Вик то ри ју (I, 1718–1719); ме ђу тим, ци ти ра Фок не ро во пи смо Ха рол ду Обе ру (4. фе
бру ар 1959) у ком Фок нер ка же да је „из ми слио ову при чу за ћер ку го спо ђе Бра ун, ко ја је та да 
има ла око де сет го ди на, и ко ја је уми ра ла од ра ка“ (II, 1718–1719; Se lec ted Let ters, стр. 421). Иа ко 
ствар ни да ту ми уру чи ва ња по кло на мо жда је су би ли та кви да је Вик то ри ја до би ла свој при ме рак 
пре Мар га ре те, ре фе рен це у при мер ку за Мар га рет Сер Гал ви ну и Mayday (ко јих не ма у Вик то ри
ји ном при мер ку) ука зу ју да је Мар га ре тин при ме рак ста ри ји. 
31 Ви ди Boyd Da vis ”Caddy Comp son’s Eden”, Mis sis sip pi Qu ar terly, 30 (ле то 1977), 381–394.
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и та ко ме та фо рич но от по чи ње њен пут ка зна њу и ис ку ству. Њен успон је ка сни је ево
ци ран си ла ском ње не ћер ке Квен тин низ кру шку. Фок нер че сто на во ди сли ку Ке ди 
ка ко се пе ње на др во као за че так крат ке при че ко ја ће ка сни је пре ра сти у ро ман.

Ке ди на три бра та ви ре у њу са зе мље и уско ро им се при дру жу је Дил си; у де лу The 
Wis hing Tree Дул си си ла зи низ мер де ви не уз по моћ Мо ри са, де ча ка ма ђи о ни ча ра, док 
њен ком ши ја, Џорџ, и њен мла ђи брат Ди ки, у прат њи њи хо ве цр не да ди ље Елис, гле
да ју од о здо. У бај ци, Фок нер не са мо што ис тра жу је мо гућ но сти пер цеп ци је са деч је 
тач ке гле ди шта већ се игра ва ри ја ци ја ма на те му пра ве ћи раз ли ку из ме ђу де це на 
осно ву ни воа њи хо ве осе тљи во сти и осве шће но сти. Мо рис, во ђа Дул си не екс пе ди
ци је, чи ни се као нај у пу ће ни ји; на кра ју кра је ва, он је тај ко ји во ди њи хо ве ма гич не 
аван ту ре. По пут Мо ри са, са ко јим де ли име са ро ман тич ним и ви те шким ко но та ци ја ма, 
Квен тин се очи глед но из два ја од оста ле де це сво јом спо соб но шћу пре фи ње ни јег ра
зу ме ва ња си ту а ци ја у ко ји ма се на ла зе, и у ро ма ну и бли ско по ве за ној крат кој при чи 
“That Eve ning Sun“. По пут Џор џа, Џеј сон оста је слеп за све осим за ис пу ње ње соп стве
них же ља. Ње го ва деч ја ха ла пљи вост пре сли ка ва Џор џо ву же љу за ја го да ма и чо ко
лад ном тор том ко ју је де док му се не сму чи. Џор џо во твр до гла во кон три ра ње та ко ђе 
мо же да под се ти на Џеј со но во раз ма же но по на ша ње. И је дан и дру ги же ле да су код 
ку ће и ба рем у The Wis hing Tree, Мо ри со ве ма гич не мо ћи то ис пу ња ва ју и из ба цу ју 
Џор џа из при че. Дул син мла ђи брат Ди ки је бе ба, као и Бен џи. Ње гов огра ни че ни во
ка бу лар, из го вор и по те шко ће у скла па њу ре че ни ца ука зу ју на то да има око три го
ди не, при бли жно ко ли ко и Бен џи.

Има још ли ко ва у де лу The Wis hing Tree ко ји на ја вљу ју сво је до пу ње не и ус пе ли је 
пан да не у Бу ци и бе су. Ел си, на при мер, има не што Дил си но, са мо без ком плек сно сти 
и зре ло сти ове дру ге. Упр кос ње ном деч јем за пре па шће њу и за тег ну тој ве зи са му жем, 
ко је је по ве зу ју са Нен си из “That Eve ning Sun“, Елис је јед на ко за штит нич ки на стро је
на пре ма де ци, по себ но Ди ки ју, као што је Дил си пре ма Бен џи ју. Дил си ће, за пра во, у 
два на вра та по но ви ти Ели си не ре чи: „Ти, је зик за зу бе“ (стр. 355) / „Ти, је зик за зу бе“ 
(WT 33), и „Ти, не ва љал че је дан!“ (стр. 395) / „Ти, бед ни не ва љал че“ (WT 35).Чав ке ко је 
се у че твр том де лу књи ге „ни от куд по ја вљу ју ус ко ви тла не ве тр ом као ша ре ни пар чи
ћи тка ни не или па пи ра (стр. 331) не мо гу а да не под се те на џи нов ску чав ку ко ја се 
„вр те ла око њих“ (WT 53) у Тhe Wis hing Tree, ма да се та ква сли ка ја вља и у Фок не ро вој 
по е зи ји. Елис се чак бу ни што Мо рис да је Ди ки ју бич за по ни ја ко ји ву че њи хо ву ко
чи ју. То ме је сли чан Дил син од го вор на Лaстеров бич, док се спре ма да по ве де Бен џи
ја да се про во за у ко чи ји на за вр шним стра ни ца ма књи ге, ма да, за раз ли ку од Елис, 
Дил си не по пу шта.

Оста ли де та љи ко ји ука зу ју на бли ску по ве за ност ова два де ла, укљу чу ју ћи и зна чај 
по ни ја и мо ти ва ро ђен да на ко ји на ја вљу је Бен џи јев део ро ма на на чи јим се стра ни
ца ма и јед но и дру го из два ја ју.32 До вољ но је ре ћи да The Wis hing Tree за и ста на ли ку је 
оно ме што Фок нер опи су је као је згро Бу ке и бе са, са мо без јед ног са стој ка ко ји je мо
жда баш Фок не ру дао тај огром ни кре а тив ни под сти цај чи ме да за поч не:

32 Ви ди Mor ri son, “Wil li am Fa ulk ner’s The So und and the Fury: A Cri ti cal and Tex tu al Study”, стр. 47–56, 
за де таљ ни ју ди ску си ју о па ра ле ла ма из ме ђу ро ма на и бај ке.
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(Бу ка и бес) је по че ла као крат ка при ча, би ла је то при ча без за пле та, о не кој де ци 
ко ју ша љу из ку ће за вре ме ба ки не са хра не. Би ли су пре ма ли да би им се мо гло ре ћи шта 
се де ша ва и ства ри су ви де ли са мо кроз сво је деч је игре... и он да ми је па ло на па мет да 
ис пи там ко ли ко мо гу да из ву чем из иде је о сле пој, са мо оп сед ну тој не ви но сти, ти пич ној 
за де цу, ако је јед но од те де це за и ста не ви но, од но сно, иди от. И та ко је ро ђен иди от...33

Др во де ља ће на ћи дру ге остат ке ма те ри ја ла раз ба ца не по ра ди о ни ци. По е зи ја ће 
до при не ти мно гим при зо ри ма, чак и кон крет ним ре до ви ма, као што је „На за ре ћа нин 
и Ри мља ни и Вир џи ни ја нац“ из Пе сме XLII из де ла A Green Bo ugh, иа ко ће тај стих би ти 
из бри сан из ку ца ног тек ста ро ма на. Фок нер ће се вра ти ти „Оцу Абра ха му“ и по но во 
ис ко ри сти од лом ке ко ји опи су је Арм сти дов бол због сло мље не но ге да опи ше Квен
ти на у слич ној си ту а ци ји као и да до ча ра глас Лу и са Хе че ра.34 За увод ни опис Квен ти
но ве со бе на Хар вар ду Фок нер ће се окре ну ти фраг мен ту не на сло вље ног ру ко пи са 
од три стра ни це о два ли ка по име ну Бред и Џек, ко ји је са да сме штен у тек сту Вој ни
ко ве на гра де и дру гој гра ђи ко ја при па да том ро ма ну.35 Ал и ко ју год гра ђу да је из ву као 
из свог ше грт ског пе ри о да, Фок не ро ве ка сни је опа ске у ве зи са ро ма ном ја сно по ру
чу ју – ба рем ре тро спек тив но – да је кре а тив ни за мах ро ма на по чео „мо жда је ди ном 
ства ри у књи жев но сти ко ја би ме мо гла то ли ко дир ну ти: Ке ди ко ја се пе ње уз кру шку 
да би ви де ла кроз про зор са хра ну сво је ба ке док Квен тин, Џеј сон, Бен џи и црн ки ња 
гле да ју го ре у блат ња ви тур ње них га ћи ца“.36 Ево ци ра ју ћи Хит кли фо во по ми ња ње 
Ке трин Ер ншо у Ор кан ским ви со ви ма, Ке ди је за Фок не ра „ле по ти ца, во ље на мог ср ца. 
Оно о че му сам на пи сао књи гу и упо тре био сред ства ко ја су ми се чи ни ла при клад ним 
да по ку шам да ис при чам, да по ку шам да на цр там пор трет Ке ди.“37 Та ко, Бу ка и бес 
је сте ожи вља ва ње сли ке ко ја је, у раз ли чи тим об ли ци ма – од мла дих, др во ли ких де
во ја ка из по е зи је пре ко Ма ри је те пре ко Џу ли јет Бан ден пре ко ЏоЕди и До рис и Дул си 
– ин три ги ра ла Фок не ра го то во од по чет ка ње го ве спи са тељ ске ка ри је ре. 

То не зна чи да је пу та ња до Бу ке и бе са би ла уре ђен, ло ги чан след раз во ја до га ђа ја, 
јер је ја сно да то ни је слу чај. Ни шта што је Фок нер на пи сао, об ја вље но или не, пре 
овог ро ма на не мо же да му па ри ра у чи стој кре а тив ној оштро ум но сти ни ти мо же да 
на слу ти до ла зак ова квог де ла. Пре ће би ти да је де сет го ди на ко је прет хо де ње го вом 
на стан ку про ве де но у опре зном ис пи ти ва њу ко је вр ши пи сац у са зре ва њу – ис пи ти
ва њи ма ли ко ва, опи са, струк ту ре, те ма и то на – уда ра ње у раз ли чи тим прав ци ма уз 
ва ри ра ју ћи сте пен успе ха, али без ијед не про пу ште не лек ци је за хук та лог за на тли је. 
Он да, ко нач но, ка да је био спре ман, Фок нер је за тво рио вра та из ме ђу се бе и све та и 
на пи сао пр ви од сво јих ве ли ких ро ма на. 

33 Lion in the Gar den, стр. 146.
34 Ру ко пис “Fat her Abra ham“ се на ла зи у ко лек ци ји Арентс град ске би бли о те ке у Њу јор ку.
35 Овај од ло мак је из ко лек ци је Берг град ске би бли о те ке у Њу јор ку.
36 “An In tro duc tion for The So und and the Fury”, стр. 710. 
37 Fa ulk ner in the Uni ver sity, стр. 6. Хит клиф на зи ва Ке ти ње го вом „харт сдар линг“ у Брон те, Ор кан ски 
ви со ви (1847; по но вље но из да ње New York: Mo dern Li brary, 1926), стр. 33.
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II

Узев ши у об зир уче ста лост и до след ност та квих из ја ва ко је је да вао ка сни је у ка ри
је ри, чи ни се го то во си гур но да ро ман је сте по те као из крат ке при че: „По чео је као 
крат ка при ча, би ла је то при ча без за пле та, о не кој де ци ко ју ша љу ван ку ће за вре ме 
ба ки не са хра не.“38 Мо гу ће да је при ча пр во бит но за ми шље на у ве зи са „ко лек ци јом 
крат ких при ча и мо јим су гра ђа ни ма“ о ко јој је Фок нер пи сао Хо ра су Ли ве рај ту 18. фе
бру а ра 1927.39 Ме ђу тим, Кар вел Ко линс твр ди да је да тум на стан ка још ра ни ји на осно
ву све до че ња јед ног Фок не ро вог „при ја те ља“ ко ји је 1925. го ди не у Па ри зу чи тао де ло 
у на ста ја њу ко је се ба ви ло де вој чи цом и ње ном бра ћом. Иа ко жи во бра ни пре ци зност 
и по у зда ност пам ће ња тог при ја те ља, Ко линс га не име ну је. Док је мо гу ће да је оно на 
шта Ко линс ми сли за пра во при ча “El mer“ или њен фраг мент, или крат ка при ча ка сни је 
увр ште на у ро ман, или чак ра на вер зи ја при че “That Eve ning Sun“, по ко мен та ри ма 
са мог Фок не ра, не би се ре кло да је да тум за чет ка са мог ро ма на то ли ко да лек.40

На при мер, у уво ду ре и зда ња Све ти ли шта за Mo dern Li brary из 1932. го ди не, Фок
нер је на пи сао „са јед ним до вр ше ним ро ма ном (Flags in the Dust) ко ји је две го ди не 
кон стант но од би јан, про сто сам сво јом кр вљу ис пи сао Бу ку и бес, ма да то га ни сам био 
све стан све док књи га ни је би ла об ја вље на, јер сам то ра дио са за до вољ ством“.41 У 
ин тер вју и ма, у Фок не ро вим из ја ва ма ве за ним за вре ме ко је му је би ло по треб но да 
на пи ше ро ман, иа ко по да ци по вре ме но ва ри ра ју, нај че шће се на во ди пе ри од од шест 
ме се ци: „Док ле жах на са мр ти сам на пи сао за шест не де ља, Бу ку и бес за шест ме се
ци...“42 У пи сму Хо ра су Ли ве рај ту са ста вље ном сре ди ном или кра јем фе бру а ра 1928. 
го ди не, Фок нер на во ди да ни је „још увек сти гао ниг де да ље са дру гим ро ма ном, оста
вив ши онај ко ји сам имао на уму да бих ра дио на не ким при по вет ка ма“.43 Мо же се 
прет по ста ви ти да ми сли на ро ман Fat her Abra ham ко ји го во ри о по ро ди ци Сно упс на 
ком је спо ра дич но ра дио по чев ши од кра ја 1926. или по чет ка 1927. го ди не. Али по чет
ком мар та 1928. го ди не, Фок нер је био у при ли ци да Ли ве рај ту на пи ше „да се де ша ва 
не што са ро ма ном, ко ји ћу, ако на ста вим ова ко ка ко ми са да иде, за вр ши ти за осам 
не де ља“.44 Док је бо ра вио у Њу јор ку на је сен 1928, Фок нер је на пи сао Ала ба ми Ма клин 
да из да вач ка ку ћа Har co urt, Bra ce тре ба да му об ја ви књи гу (Сар то рис, скра ће на вер
зи ја Flags in the Dust) у фе бру а ру и „та ко ђе још јед ну, про кле то нај бо љу књи гу ко ју сам 
икад про чи тао. Не ве ру јем да ће је ико об ја ви ти у на ред них де сет го ди на“.45

38 Lion in the Gar den, стр. 146.
39 Se lec ted Let ters, стр. 34
40 Тврд ње у ве зи са 1925. го ди ном као да ту мом раз ра ђе не су у Car vel Col lins, “Fa ulk ner’s Mayday”, 
у: Mayday ([So uth Bend, Ind.:] Uni ver sity of No tre Da me Press, 1977), стр. 19. Тај по го вор је ка сни је 
по стао „Увод“ за пр во тр жи шно из да ње (So uth Bend, Ind.: Uni ver sity of No tre Da me Press, 1980), стр. 
23–26.
41 „Увод” за ро ман Све ти ли ште (San ctu ary) у из да њу Mo dern Li brary (1932), у: Es says, Spe ec hes and 
Pu blic Let ters, стр. 176–177.
42 Lion in the Gar den, стр. 55.
43 Se lec ted Let ters, стр. 39.
44 Se lec ted Let ters, стр. 40.
45 Se lec ted Let ters, стр. 41.
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Ко мен та то ри су по вре ме но из но си ли ми шље ње да је ру ко пис пр вог одељ ка ро
ма на, под на сло вом “Twi light” за пра во био та при по вет ка – кли ца ко ју Фок нер по ми
ње. Ме ђу тим, с об зи ром на ње го ву ком плек сност и ду жи ну, ова тврд ња ни је по у зда на; 
али ње го ва ра ни ја вер зи ја мо жда за и ста је сте би ла за вр ше на у ви ду при по вет ке, и 
мо жда и је сте би ла на ме ње на за зби р ку при ча о Фок не ро вим су гра ђа ни ма пла ни ра
ну за 1927. Још јед на мо гу ћа пре те ча ро ма на је сте бли ско по ве за на при ча “Ne ver Do ne 
No We e ping When You Wan ted to La ugh“, нео бја вље ни ру ко пис ко ји ће ка сни је по ста
ти “That Eve ning Sun Go Down“, и на кра ју “That Eve ning Sun“.46 Иа ко је ова при ча усред
сре ђе на на де цу Комп со но вих, она не са др жи при зор де вој чи це ко ја се пе ње уз кру шку 
да би про ви ри ла кроз про зор на са хра ну сво је ба ке ко ју је Фок нер пр во бит но за ми слио 
на де сет стра ни ца и на вео као оно што чи ни по ла зну тач ку ро ма на – при зор ко ји се 
ис ти че у при чи “Twi light“.47 Мо же мо са мо да на га ђа мо ко ја је при ча, “Twi light“ или 
“Ne ver Do ne No We e ping When You Wan ted to La ugh“, на ста ла пр ва.

Оп шта иде ја је, да кле, да мо ра мо би ти ве о ма опре зни ако прет по ста вља мо да су 
“Twi light” и “Ne ver Do ne No We e ping“ на ста ле јед на за дру гом или да је ова дру га ну
жно на ста ла пре ро ма на, јер се из до ка за ко ји су тре нут но до ступ ни јед но став но не 
мо же из ве сти за кљу чак о да ту му на стан ка. Ме ђу тим, ис пи ти ва ње па пи ра ко ји је ко
ри шћен у оба ра да да ло је не ке ин фор ма ци је. Ру ко пис је сли чан на оба, и па пир де
бљи не љу ске цр ног лу ка на ком је на пи са на при ча “Ne ver Do ne No We e ping” сли чан 
је па пи ру ко ри шће ном – не за Бен џи јев оде љак ру ко пи са ро ма на ко ји је на сло вљен 
“Twi light“ и од ба че ном и пре ме ште ном ру ко пи су по чет ног де ла Квен ти но вог мо но
ло га, ко ји су на пи са ни на де бљем па пи ру – већ па пи ру ко ри шће ном у но вом отва ра
њу и на став ку Квен ти но вог де ла, ако се из у зму ис пре ме шта не стра ни це.

У све тлу Фок не ро ве ка сни је до бро уста ље не ме то де гра ђе ња ро ма на из при по
вет ки (За се лак, 1940. и Си ђи, Мој си је 1942, на при мер) и ње го ве спо соб но сти да из ву че 
при чу из ро ма на у на ста ја њу за при ма мљи ви је тр жи ште при по вет ки („Ме двед“ из 
Си ђи, Мој си је, на при мер), сва ка ко је мо гу ће да се Фок нер окре нуо ли ко ви ма на ста лим 
у при чи “Twi light“, мо жда пре по знав ши ро ма неск ни по тен ци јал те гра ђе, и ис ко ри стио 
је у мно го ма ње ам би ци о зном де лу на ме ње ном ужој пу бли ци, у на ди да ће убла жи ти 
све ве ће фи нан сиј ске про бле ме и ку пи ти вре ме за пи са ње ро ма на. За тим, пре пра
вља ње “Ne ver Do ne No We e ping“ у “Тhat Eve ning Sun“ је сте ин три гант но у то ме што 
ука зу је да је мо жда од и гра ло кључ ну уло гу и до ве ло Фок не ра до дру гог на ра то ра у 
ро ма ну, на ро чи то ако је на ста ла пре при че “Twi light“, а пре не го што је Фок нер по но
во за по чео дру ги оде љак, по што је од ба цио ње гов пр во бит ни по че так.

Од ба че ни по че так (на кра ју сме штен на стра ни це 70–76 у ру ко пи су, из да ње Vin ta ge 
185.20–200.18) са сто ји се од драм ске кон фрон та ци је Квен ти на и Ке ди, на кон што Ке ди 
из гу би не ви ност са Дол то ном Ем зом. У пи та њу је драм ска фор ма, док је ко нач ни по
че так дру гог одељ ка ро ма на ка рак те ри сти чан по мо мен тал ном осе ћа ју при су ства 

46 Ру ко пис се чу ва у би бли о те ци Бе инк Уни вер зи те та Јејл. При ча “That Eve ning Sun Go Down“ је 
об ја вље на у Ame ri can Mer cury, 22 (март, 1931) и ре ви ди ра на ка ко би би ла укљу че на у Са бра не при че 
(Col lec ted Sto ri es, New York, Ran dom Ho u se, 1950) као “That Eve ning Sun“.
47 Blot tner, I 566–567. Блот нер на ла зи слич но сти из ме ђу ове сли ке и са хра не Фок не ро ве ба ке, та
ко ђе по име ну Да ма ди, и ко ја је одр жа на 2. ју на 1907.
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при по ве да ча у пр вом ли цу, Квен ти на. У при чи “Ne ver Do ne No We e ping“ до га ђа је ко ји 
укљу чу ју Нен си и Ису са при по ве да Квен тин у пр вом ли цу, али као и у од ба че ном отва
ра њу дру гог одељ ка ро ма на, ње го ва лич ност је у пот пу но сти под ре ђе на до га ђа ји ма 
из на ра ти ва. Ме ђу тим, у при чи “That Eve ning Sun Go Down“, до да ва ње при по ве дач ког 
окви ра кроз ко ји се уво ди Квен тин као на ра тор ко ји при по ве да са вре мен ске дис тан
це од пет на ест го ди на, ка да он има два де сет и че ти ри, о до га ђа ји ма ко ји су се де си ли 
ка да је имао де вет, сме шта при чу у пот пу но дру га чи ји кон текст и пре ме шта фо кус 
до га ђа ња са Нен си и Ису са на Квен ти но ву пер цеп ци ју и се ћа ња, у ко ји ма, по пут на
ра то ра из при че Шер ву да Ан дер со на “De ath in the Wo ods” по ку ша ва да се по ми ри са 
ва жним до га ђа јем из де тињ ства, оце њу ју ћи оче во оп хо ђе ње пре ма го спо ђи Комп сон 
и сво је по на ша ње пре ма Нен си. У том слу ча ју, ра ди се о ин три гант ној мо гућ но сти да 
су ре ви ди ра ња при по вет ке уда љи ла Фок не ра од не у трал ног, драм ског пред ста вља
ња до га ђа ја ко јим је пр во бит но по чи њао Квен тин вов мо но лог и при бли жи ла га пре
ме шта њу фо ку са на осе тљи ву, ре флек сив ну, лу та ју ћу Квен ти но ву лич ност ко ја је то
ли ко упе ча тљи ва на пр вим стра ни ца ма ко нач не вер зи је ру ко пи са. Али све ово мо ра 
оста ти са мо спе ку ла ци ја, док се не по ја ве но ви спо ља шњи до ка зи ко ји би по мо гли у 
пре ци зни јем да ти ра њу ових спи са. 

У сва ком слу ча ју, до по чет ка мар та 1928. го ди не Фок не ров но ви ро ман је уве ли ко 
био на пу ту. За вр шио је пре ку ца ва ње ру ко пи са у Њу јор ку у ок то бру и пре дао га Ха ри
со ну Сми ту код Har co urt, Bra ce, из да ва ча ко ји при хва тио Flags in the Dust у са же том ви ду 
као Сар то рис. У пи сму од 15. фе бру а ра 1929. го ди не, Хар кур га од би ја, али ка да је Ха ри
сон Смит на пу стио Har co urt да би скло пио парт нер ство са Џо на та ном Кеј пом, по нео је 
ру ко пис са со бом.48 Фок нер је из вр шио не ке обим не ис прав ке у дру гом одељ ку ро ма
на, по ву кав ши че тр де сет и јед ну стра ни цу ку ца ног тек ста и за ме нив ши је че тр де сет и 
јед ном пре пи са ном стра ни цом, на вод но пре не го што је за по че то лек то ри са ње ку ца ног 
при мер ка, уго вор је пот пи сан 18. фе бру а ра 1929. Бен Ве сон је лек то ри сао текст, мо жда 
уз по моћ још јед ног уред ни ка у Ca pe&Smith.49 Ро берт Ба лу је ди зај ни рао књи гу ко ја је 
за тим по сла та на штам пу.50 Ка да је Фок нер про чи тао ко рек ту ру у Па ска гу ли, Ми си си пи, 
ју ла 1929. го ди не, од ба цио је до бар број из ме на ко је је Ве сон на пра вио, а и сам је унео 
из ве стан број но вих. Об ја вљен 7. ок то бра 1929. го ди не, ма ли ти раж од све га 1789 при
ме ра ка био је са свим до во љан, све док успех Све ти ли шта ни је до вео до штам па ња 
но вих 518 при ме ра ка у фе бру а ру 1931; тре ћи ти раж од 1000 при ме ра ка на стао од при
мер ка из дру гог оти ска, од штам пан је оф сет ли то гра фи јом сле де ћег но вем бра.51

48 Se lec ted Let ters, стр. 43; Blot ner, I, 602–203; Me ri wet her, “The Tex tu al Hi story of The So und and the 
Fury”, стр. 8–9.
49 Ви ди Me ri wet her, “The Tex tu al Hi story of The So und and the Fury”, за де та ље ко ји се од но се на Ве
со но ву лек ту ру.
50 The ma king of Wil li am Fa ulk ner’s Bo ok 1929–1937: An In ter vi ew with Evelyn Har ter Glick, ур. Ja mes B. 
Me ri wet her (Co lum bia: So ut hern Stu di es Pro gram, Uni ver sity So uth Ca ro li na, 1979), стр. 4. Го спо ђа Глик 
је би ла за ду же на за про дук ци ју и ди зајн у из да вач кој ку ћи Ca pe&Smith и бе ле жи да је „до шла ка да 
је Бу ка и бес већ би ла у про це су. Боб Ба лу је испланираo, а ја сам на ста ви ла са тим. За тим сам пре
шла на дру ге. Док ле жах на са мр ти је би ла мо ја пр ва. Али Боб је ура дио цео по сао на Бу ци и бе су.“
51 Me ri wet her, “The Tex tu al Hi story of The So und and the Fury”, стр. 13.
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По за вр шет ку ро ма на, „тр бух пун пи са ни ја“ ко ји је Фок нер за ра дио услед не у спе
ха да пре да на об ја вљи ва ње Flags in the Dust, из не дрио је са свим другачиje емо ци је. 
Про цес пи са ња Бу ке и бе са на из ме нич но ће опи си ва ти по зи тив ним име ни ца ма као 
што су „за до вољ ство“, „ужи ва ње“, „иш че ки ва ње“, „ек ста за“, „из не на ђе ње“. Ни пре ма 
јед ном дру гом ро ма ну не ће по ка за ти та кво оду ше вље ње. Па ипак, Фок нер ће ка сни
је па ра док сал но ус твр ди ти да је овај ро ман био онај „ко ји ме нај ви ше мо рио, на ком 
сам нај ви ше ра дио, на ком сам, чак и ка да сам знао да не мо гу да га об ја вим, и да ље 
ра дио“.52 Мо жда за то што је за по чео ро ман без ика квог „пла на“53 осим при зо ра тра
гич не де вој чи це ко ја се пе ње на др во, у ње му се ја сно ви ди ау то ров на по ран рад, 
на ро чи то кроз пр ви и дру ги део. Ка ко је за бе ле жио Џејмс Б. Ме ри ве дер, „јед на го то ва 
рад на вер зи ја, или ни јед на; ду го тра јан рад на бе ле шка ма или ни ка кав рад, мо жда је
су прет хо ди ли по сто је ћем ру ко пи су, али ни су са чу ва ни. У слу ча ју овог кон крет ног 
ро ма на, мо же мо прет по ста ви ти да су та кве ме ре би ле нео п ход не; у слу ча ју овог кон
крет ног ро ма но пи сца, мо же мо прет по ста ви ти да ни су“.54 С об зи ром на ком плек сност 
ро ма на, ру ко пис се за пре па шћу ју ће ма ло раз ли ку је од об ја вље ног ори ги на ла. Ме ђу
тим, у пр ва два одељ ка се мо же уо чи ти зна чај на ре ви зи ја, мно го ве ћа од уо би ча је ног 
је зич ког по ли ра ња ко је на ста је на пре ла зу из ру ко пи са у ку ца ни текст и опет из ме ђу 
ку ца ног тек ста и пр вог из да ња, укљу чу ју ћи че ста бри са ња и мар ги нал не до дат ке.

Од по за ма шног бро ја из ме на у ру ко пи су, нај ин те ре сант ни ја је сва ка ко ве за на за 
од ба че ни увод Квен ти но вог мо но ло га. За пра во, на чин на ко ји да поч не Квен ти нов 
мо но лог пред ста вљао је за Фок не ра мо жда и нај те жи ор га ни за ци о ни за да так с ко јим 
се ухва тио у ко штац то ком пи са ња овог не ве ро ват но ком плек сног ро ма на. У пр во бит
ном ру ко пи су дру ги оде љак по чи њао је опи сом су ко ба Квен ти на и Ке ди због Дoлтона 
Ем за, Ке ди ног љу бав ни ка, на шест стра ни ца. На вр ху пр ве од њих, ста јао је на слов ове 
епи зо де „2. јун 1910“. Пре ма обри са ним бро је ви ма стра ни ца, ова епи зо да се на ла зи ла 
на три раз ли чи та ме ста (МС 34–40; 43–49; 44–50), пре не го што ће се скра си ти при 
кра ју мо но ло га (МС 70–76; текст из да ња из да вач ке ку ће Vin ta ge 185.20–200–18) где је 
сме ште на уз дра стич не из ме не у ин тер пунк ци ји, али уз вр ло ма ло су штин ских про
ме на. Ме ђу тим, на ори ги нал ну вер зи ју су до да те још ско ро три но ве стра ни це (текст 
из да ња из да вач ке ку ће Vin ta ge 200.19–203–11). Очи глед но је да су ове стра ни це пр во
бит но отва ра ле Квен ти нов мо но лог, не са мо по њи хо вом на сло ву, већ и због то га што 
је па пир исти као онај код Бен џи је вог одељ ка, и да ле ко је те жи од остат ка па пи ра на 
ком је на пи сан Квен ти нов мо но лог. То ука зу је да је та кон крет на сце на на ста ла ве ро
ват но кад и пр ви део ро ма на, или не ду го за тим, ка да је Фок нер ве ли ком ства ра лач ком 
бр зи ном хр лио на пред да от кри је ко ји су то за пра во до га ђа ји те ве че ри то ли ко стра
шно уз не ми ри ли Бен џи ја на кра ју ње го вог мо но ло га. 

52 Fa ulk ner in the Uni ver sity, стр. 61.
53 “An In tro duc tion for The So und and the Fury”, стр. 710.
54 Me ri wet her, “The Tex tu al Hi story of The So und and the Fury”, стр. 6. Је ди не „бе ле шке“ ко је су са чу
ва не је су стра ни ца са на сло вом „Су мрак“ на ко јој су на ве де ни да ту ми ро ђе ња, смр ти и скла па ња 
бра ко ва за мно ге од ли ко ва из ро ма на, од ко јих се не ки не по кла па ју са уну тра шњим до ка зи ма 
ко ји се мо гу на ћи у ро ма ну. Блот нер (I, 572) је ре про ду ко вао те бе ле шке.
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На кон што је до вр шио сце ну кон фрон та ци је Дол тон Ем з–Ке ди –Квен тин, мо гу ће да 
је Фок нер оста вио ро ман по стра ни, а за тим му се вра тио, мо жда на кон иш чи та ва ња 
пр вог де ла. На ста вља ју ћи рад на дру гом де лу ро ма на на дру га чи јем па пи ру, Фок нер 
је очи глед но пре и спи ти вао ка ко да на ста ви, по што је сце на не ко ли ко пу та пре ме шта
на, пре не го што ће се сми ри ти при кра ју мо но ло га.

Од ба че ни увод је на стао ди рект но из Бен џи је вог мо но ло га и ука зу је на то да је 
на пи сан у истом на ле ту кре а тив не енер ги је, са истим емо тив ним на бо јем ко ји је до вео 
до ства ра ња пр вог де ла ро ма на. Пред крај тог мо но ло га, Бен џи се у два одво је на 
флеш бе ка при се ћа ка ко је Ке ди до шла спо ља да ру ча (стр. 84, Х5). Ка да је угле да, Бен
џи је по ву че за ха љи ну, при се ћа ју ћи се „да смо оти шли у ку па ти ло“ (стр. 85). Квен ти нов 
мо но лог је пр во бит но по чи њао овим до га ђа ји ма:

Је дан тре ну так је ста ја ла ту од мах за тим он је по чео да ур ла и да је ву че за ха љи ну 
ушли су на трем и по пе ли се уза сте пе ни це ур лао је и гу рао је уза сте пе ни це до вра та од 
ку па ти ла и ту су се за у ста ви ли она ле ђи ма на сло ње на о вра та и ли ца за кло ње ног ми
ши цом ур ла ју ћи упи њао се да је угу ра у ку па ти ло кад је до шла да ве че ра (стр. 185)

Са мо у кон тек сту Бен џи је вог мо но ло га, два флеш бе ка ко ји ма се он вра ћа на ове 
до га ђа је су, у нај ма њу ру ку, за го нет на. Ипак, стра те шки су сме ште на пред крај пр вог 
одељ ка ро ма на, нео бја шње на, ми сте ри о зна, про во ка тив на, и мо но лог се за тва ра пре
пли та њем са да шњих и про шлих до га ђа ја, ве че ре и ле га ња у кре вет. Сто га се чи ни 
ја сним да је Фок нер пр во бит но на ме ра вао да от поч не Квен ти нов мо но лог та ко што ће 
раз ја сни ти та два Бен џи је ва не до вр ше на, крат ка фраг мен та ко ја код ње га узро ку ју 
та кву про ва лу емо ци ја, и ти ме про ши ри ти на ше раз у ме ва ње до га ђа ја осве тља ва ју ћи 
Ке ди но по на ша ње те ве че ри кроз Квен ти на и ње го во де таљ ни је зна ње и суп тил ни ја 
упли та ња у се стри не ак тив но сти.

Ме ђу тим, до га ђа ји у тој сце ни пру жа ју Фок не ру пре дах. У тој епи зо ди Квен тин по
ку ша ва да уби је Ке ди, а за тим и се бе. Не ус пев ши, од ла зи то ли ко да ле ко да јој ста ви 
нож под гр ло пре не го што – јад но, бес по моћ но – нож ис пу сти. Тај очај нич ки по ку шај 
и Квен ти нов муч ни не у спех има ју ве ли ки драм ски ефе кат, али ка да би ње гов мо но лог 
за по чео тим муч ним и му чи тељ ским рад ња ма, Фок нер би за пра во мо рао да скре не 
с пу та ње и пру жи мно го де таљ ни је об ја шње ње за та ко чуд но ва то по на ша ње. Са мо 
две Квен ти но ве ре фе рен це за вре ме ње го вог су ко ба са Ке ди, на ве че Да ма ди не са
хра не („се ћаш ли се да на ка да је умр ла ста ра мај ка ка да си се ла у во ду у га ћи ца ма“ (стр. 
188; 163 срп.) и „Ке ди се ћаш ли се ка ко се Дил си љу ти ла на те бе што су ти га ћи це би ле 
ка ља ве“ (стр. 189; 163 срп.) до не кле пру жа ју увид у Квен ти но во ста ње ума, ево ци ра
ју ћи ка ко је у де тињ ству оша ма рио се стру јер је по ку ша ла да ски не ха љи ну, као и 
при зор ње них ка ља вих га ћи ца. Ја сно је да је Ке ди на ру ши ла Квен ти нов ра но раз ви
је ни осе ћај за де ви чан ску вр ли ну и скром ност, али опа сност од пре те ра ног по јед но
ста вљи ва ња Квен ти но вог ком плек сног ка рак те ра за си гур но је би ла је дан од раз ло га 
што је Фок нер од ло жио ту сце ну док се не стек ну усло ви за по ја ча ва ње Квен ти но вог 
ли ка. Та ко је Фок нер био у мо гућ но сти и да са чу ва кли мак тич ну дра му су ко ба та ко 
што ће га раз от кри ти тек пред крај мо но ло га; ста вив ши га на по че так, мо жда је уви део 
да оста так мо но ло га мо же из гле да ти са мо ан ти кли мак тич но.
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Струк тур но, до дат ни еле мен ти су вр ло ве ро ват но под ста кли од ла га ње те кључ не 
сце не. Уз ре чи из Џој со вог Улик са, Бен џи јев мо но лог пра ти по на ша ње и ми сли свог 
ју на ка од ју тра до ве че ри у то ку јед ног на из глед, али не и за пра во, ти пич ног да на у 
ње го вом жи во ту. По на вља ње слич ног ша бло на не би са мо зна чај но про ши ри ло мо
гућ но сти раз ви ја ња Квен ти но вог ли ка, већ би и омо гу ћи ло низ од ра за и ре фрак ци ја 
до га ђа ја ко је је опи сао Бен џи, ти ме по ве ћа ва ју ћи умет нич ко је дин ство де ла упр кос 
на из глед то ли ко раз ли чи тим при по ве да чи ма и при по ве дач ким гла со ви ма. За тим, 
пре ћут ку ју ћи ин фор ма ци ју о Квен ти но вом пр вом, не у спе шном по ку ша ју са мо у би ства 
све док чи та лац не са зна да је 2. јун 1910. го ди не Квен ти нов по след њи дан и да су све 
ак тив но сти ко је вр ши тог да на ве за не за са мо у би ство ко је ће по чи ни ти ка сни је те 
ве че ри, Фок нер ства ра драм ску кон вер ген ци ју про шло сти и са да шњо сти ко је Квен тин 
све те же мо же да раз лу чи.

Та ко је Фок нер по но вио струк тур ни ша блон ко ри шћен у Бен џи је вом мо но ло гу. 
Од но сно, Квен ти нов на ра тив не по чи ње ви ше in me di as res, већ по пут Бен џи је вог и 
Џеј со но вог, по чи ње од по чет ка, у ју тро по себ ног да на чи ји ће кон крет ни до га ђа ји 
би ти пред ста вље ни по хро но ло шком ре до сле ду. У скла ду с тим, Квен тин ће се у јед
ном флеш бе ку при се ти ти ве чер њег су че ља ва ња са Ке ди и Ем зом, по след ње ве че ри 
свог по след њег да на на зе мљи. Мо гу ће да су, на кон што се из бо рио са ор га ни за ци о
ном стра те ги јом и ко нач но од лу чио да пра ти ша блон ју тро –по по дне –ве че из пр вог 
одељ ка ро ма на, по след ња два одељ ка Фок не ру за да ва ла ма ње струк тур них про бле
ма као и оних са већ оформ ље ним ли ко ви ма, те ма ма и су ко бом. Уз њи хо ве све лу цид
ни је сти ло ве, у ру ко пи су су ова два одељ ка још слич ни ја об ја вље ном тек сту не го 
Бен џи јев и Квен ти нов мо но лог и у њи ма се не при ме ћу ју ни ка кве ве ће из ме не или 
пре ме шта ња ма те ри ја ла.

Па ипак, на кон за вр шет ка Џеј со но вог мо но ло га, мо гу ће је да је рад на ро ма ну био 
пре ки нут на при бли жно ме сец да на пре не го што је Фок нер за по чео по след њи део:

Та ко сам на пи сао Квен ти нов и Џеј со нов део по ку ша ва ју ћи да раз ја сним Бен џи јев. Али 
при ме тио сам да за пра во са мо од ла жем; да тре ба пот пу но да иза ђем из књи ге. Схва тио 
сам да ће би ти на док на ђи ва ња, да на не ки на чин та да мо гу да уба цим ко нач ни обрт и 
из ву чем не ки ко нач ни де сти лат. Па ипак, тре ба ло ми је ви ше од ме сец да на да се ла тим 
пе ра и на пи шем Дан се ра ђао ту ро бан и хла дан пре не го што сам то и учи нио.55

Иро ни ја је у то ме што то уда ља ва ње узро ку је емо тив ни де кре шен до, и док че твр
ти оде љак ро ма на са др жи не ке од нај е фект ни јих, нај зре ли јих и нај бо ље кон тро ли са
них при ме ра пи са ња у чи та вом ро ма ну, до био је мно го ма ње кри тич ког при зна ња 
не го што за слу жу је.

Слич ни на во ди о то ме ка ко се ро ман об ли ко вао у „че твр ти на ма“ че сто су по на
вља ни у ин тер вју и ма у Фок не ро вој ка сни јој ка ри је ри:

Ка да сам за вр шио [Бенџијев монолог] имао сам на пи са ну че твр ти ну књи ге, али то и 
да ље ни је би ло све. И да ље ни је би ло до вољ но. Та да је Квен тин ис при чао при чу она ко ка ко 

55 “An In tro duc tion to The So und and the Fury”, стр. 415.
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ју је он ви део, али то и да ље ни је би ло до вољ но. Он да је Џеј сон ис при чао при чу и још увек 
ни је би ло до вољ но. Он да сам ја по ку шао да ис при чам при чу и још увек ни је би ло до вољ но.56

Фок не ров опис же ље да ис при ча исту при чу у че ти ри раз ли чи та на вра та и ње гов 
осе ћај да је сва ки пут ома нуо у по сти за њу же ље ног ци ља по се ду ју при ли чан шарм. 
Али ова ли та ни ја мо ра се по сма тра ти уз од ре ђе ну до зу скеп се. За по че так, ни јед на од 
„че твр ти на“ ни је тач на ре ка пи ту ла ци ја исте при че, ма да је Фок нер мо жда баш то пр во
бит но на ме ра вао. (Да ли је мо жда ово раз лог што осе ћа да ни је ус пео да ка же „до вољ но“?) 
Док по сто ји од ре ђен број до га ђа ја ко ји као пре сек ме ђу соб но по ве зу ју че твр ти не, на
ра тив ко ји је ба чен пред нас јак је и кре ће се кроз Ке ди но де тињ ство при ка за но углав
ном у Бен џи је вом мо но ло гу; ње на адо ле сцен ци ја на гла ше на је у Квен ти но вом де лу; 
и раз ли чи ти до га ђа ји из ње ног од ра слог жи во та, по себ но они ко ји се ти чу ње не ћер
ке, ка ко је опи са но у тре ћем и че твр том де лу ро ма на ко ји у исто вре ме ста вља ју ве ћи 
фо кус на Џеј со на и ње гов кон фликт са не ћа ком ко ји је по на вља ње кон флик та из ме ђу 
ње го вог бра та Квен ти на и Ке ди. Али, ка ко је ука зао Мајкл Мил гејт, Фок не ро ва вер зи
ја ства ри ве о ма је бит на јер ука зу је на то да је ро ман „ево лу и рао под ства ра лач ким 
при ти ском, а не да је ство рен уна пред“.57 Ниг де ни је то ли ко очи глед но као у по след
њем де лу ро ма на да Фок нер ни је по ку шао да ис при ча исту „при чу“ че ти ри пу та, са мо 
са че ти ри раз ли чи те тач ке гле ди шта. Сјај на тех нич ка до стиг ну ћа у пр ва три де ла ро
ма на, као и њи хо ва са ма ра зно вр сност, ра зно ли кост, по ма жу у при кри ва њу ве о ма 
тра ди ци о нал не, хро но ло шке, хо ри зон тал не ли ни је за пле та ко ја се пот пу но ја сно от
кри ва у че твр том де лу.

III

Фок нер је за си гур но схва тио, мно го пре не го што је за вр шио оно што ће по ста ти 
пр ви део ро ма на, да ће огра ни че ња Бен џи је вог иди о ти зма и су же но зна ње о до га ђа
ји ма ко је из то га про из и ла зи спре чи ти на кра ју да он бу де аде ква тан при по ве дач ове 
по себ не при че о бу ци и бе су. Ипак, ка да се су о чио са те шко ћа ма у Квен ти но вом мо
но ло гу, оне из Бен џи је вог су се на дру ги по глед чи ни ле да ле ко ма ње озбиљ ним. На 
кра ју кра је ва, не кон вен ци о нал ност на ра тив не тех ни ке у Бен џи је вом мо но ло гу ни је 
ни ха о тич на ни ап сурд на. Упра во су прот но, во ђе на је стро гим, ма да ужа сно до слов
ним, пра ви ли ма ло ги ке. Че сто ван кон тро ле и раз у ме ва ња, реч, фра за или пред мет 
по кре ну Бен џи је во се ћа ње, али ти асо ци ја тив ни ме ха ни зми увек су очи глед ни. За 
нео пре зне, ус пут има не ко ли ко скли ских ме ста (два ли ка по име ну Квен тин, два Џеј
со на, два Мо ри ја), на при мер, не на мер но из о ста вљен кур зив као сиг нал за вре мен ски 
пре ла зак у дру гу сце ну. Ипак, упр кос очи глед ној фраг мен тар но сти Бен џи је ве све сти, 
он се упо р но вра ћа на три глав не епи зо де: Да ма ди ну са хра ну где има око три го ди не; 
на ве че ка да му је име про ме ње но са „Мо ри“ на „Бен џи“ где има пет го ди на; на тра у
ма тич но ве че Ке ди ног вен ча ња. Иа ко се он вра ћа у раз ли чи те тре нут ке сва ке од тих 

56 Lion in the Gar den, стр. 222. Ви ди и стр. 147 и 245.
57 Mill ga te, The Ac hi e ve ment of Wil li am Fa ulk ner, стр. 90.
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сце на кроз свој мо но лог, ва жно је да су до га ђа ји ко ји су део тих ве ћих епи зо да ипак 
при ка за ни по ре ду, иа ко у фраг мен ти зо ва ној фор ми.

Због сво је до слов но сти, баш те сво је не спо соб но сти да раз у ме, и са мим ти ре зо
ну је и за кљу чу је, Бен џи је из у зет но по у здан при по ве дач. Он пре но си са мо оно што 
ви ди, не оно што ми сли: ак ци ју, не ап страк ци ју; чи ње ни цу, не мо гућ ност; сам ди ја лог, 
а не зна че ње ко је он но си. За па њу ју ћа је ко ли чи на де та ља и ди ја ло га пре не тих од 
ре чи до ре чи ко јих се Бен џи се ћа, иа ко је стро го огра ни че на на епи зо де у ко ји ма Ке ди 
игра по себ но ва жну уло гу или у ко ји ма има по ви ше ног емо тив ног на бо ја. Ако се ика
кви за кључ ци мо гу из ву ћи из Бен џи је вих из ве шта ја, он да их чи та лац мо ра про на ћи, 
и ма да по сто ји из ве стан број бит них пра зни на ко је ће се тек ка сни је у ро ма ну по пу
ни ти, чи та лац мо же тач но да пред ви ди из у зет но ве ли ки број до га ђа ја.

Ме ђу тим, Квен ти нов мо но лог је за пра во да ле ко ком плек сни ји од Бен џи је вог. Стил
ски се зна чај но раз ли ку је од Бен џи је вог вер ног но ви нар ског бе ле же ња свих де та ља. 
Уме сто то га, Квен ти нов на ра тив је ви ше пра ви мо но лог то ка све сти, до ста на лик на 
Ели о то ву „Љу бав ну пе сму Џ. Ал фре да Пру фро ка“, у ко јој се чи ње нич ни де та љи из са
да шњо сти ме ша ју са се ћа њи ма на про шлост и спе ку ла ци ја ма о до га ђа ји ма и њи хо вом 
зна ча ју у гла ви про та го ни сте ко ји је рас тр зан и по де љен про тив са мог се бе. 

Упра во они атри бу ти ко ји не до ста ју Бен џи ју и ко ји би у иде ал ним усло ви ма тре
ба ло да од Квен ти на на пра ве су пер и ор ног при по ве да ча – укљу чу ју ћи ње го ву ар ти
ку ли са ност, осе тљи вост и ин те ли ген ци ју – чи не сло же ност ње го вог чвр сто за тег ну тог, 
ха о тич ног то ка све сти. Упр кос Квен ти но вој ла ко ћи с ре чи ма, ње гов на ра тив је под
јед на ко из де љен из ме ђу про шло сти и са да шњо сти као и Бен џи јев, али за раз ли ку од 
овог пр вог мо но ло га, ме ха ни зам асо ци ја ци ја код Квен ти на ни је увек ја сан. По што је 
ње го ва ин те ли ген ци ја да ле ко пре фи ње ни ја не го код ње го вог ре тар ди ра ног бра та, 
Квен ти но ви пре ла зи и ско ко ви че сто су суп тил ни ји и да ле ко се жни ји од Бен џи је вих, 
и сто га их је знат но те же пра ти ти. За раз ли ку од Бен џи ја, Квен тин је оп сед нут емо ци
ја ма, а не до га ђа ји ма; он је су бјек тив ни ин те р пре та тор, а не објек тив ни не при стра сни 
из ве штач. Он сло бод но из вла чи за кључ ке и под јед на ко сло бод но се осла ња на сво је 
по за ма шно чи та лач ко ис ку ство у по тра зи за фра зом или алу зи јом у ко ју би уоб ли чио 
те за кључ ке. Стил ње го вог мо но ло га, за раз ли ку од Бен џи је вог, зна чај но ва ри ра од 
стро го кон тро ли са них, не при стра сних на ра тив них и де скрип тив них од ло ма ка ко ји 
се фо ку си ра ју на са да шње до га ђа је до фраг ме на та уну тра шње све сти пи са них без 
ин тер пунк ци је и ве ли ких сло ва.

С об зи ром на не у о би ча је на оче ки ва ња од Бен џи ја и Квен ти на као пр ва два на ра
то ра у ро ма ну, не из не на ђу је што је Фок нер крај ње де таљ но ре ви ди рао ру ко пис док 
га је пре ку ца вао, на ро чи то у пр ва два одељ ка. Иа ко у огра ни че ним окви ри ма овог 
есе ја ни је мо гу ће учи ни ти ни шта ви ше од спо ра дич ног ба ца ња по гле да на те зна чај не 
ре ви зи је, Фок нер је сте ишао ка оно ме што је Мајкл Мил гејт при клад но фор му ли сао 
као „раз ја шња ва ње и по јед но ста вљи ва ње сво је тех ни ке у увод ном одељ ку књи ге“.58 
Мил гејт је био ме ђу пр вим ко мен та то ри ма ко ји су ука за ли на зна чај не су штин ске про
ме не на чи ње не у Бен џи је вом мо но ло гу: до да ва ње ма те ри ја ла ве за ног за Бен џи јев 

58 Mill ga te, The Ac hi e ve ment of Wil li am Fa ulk ner, стр. 92.
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ро ђен дан, тор те ко ју му је Дил си на пра ви ла, Ла сте ро ву по тра гу за из гу бље них два
де сет пет цен ти и ње го ву оп сед ну тост од ла ском на пред ста ву.59 Сав тај ма те ри јал 
ја вља се у на ра тив ној са да шњо сти ро ма на, и сто га, ка ко Мил гејт при ме ћу је, слу жи 
„као не ка вр ста мо ти ва или сиг на ла за са да шње вре ме у овом одељ ку и на тај на чин 
по ма же чи та о цу да одр жи тло под но га ма у стал ном сме њи ва њу и ста па њу вре мен
ских рав ни“.60 Је ди ни дру ги од ло мак зна чај ни је ду жи не ко ји је до дат ку ца ном тек сту 
пр вог де ла ро ма на је сте рас пра ва из ме ђу го спо ђе Комп сон и ТиПи ја око окре та ња 
ко чи је (текст из да ња из да вач ке ку ће Vin ta ge 11.06–11.25). Свр ха овог ди ја ло га је очи
глед но да про ши ри при каз пре те ра не бо ја жљи во сти го спо ђе Комп сон и ње не ку кав не 
нео д луч но сти, ко је то ли ко ра зор но де лу ју на бли скост, то пли ну и ста бил ност по ро
ди це. Она се бо ји да про ду жи да ље; бо ји се да се вра ти на зад; бо ји се да по жу ри.

Мил гејт је та ко ђе при ме тио да се ме ђу зна чај ни јим ре ви зи ја ма Квен ти но вог мо
но ло га на ла зе оне ко је на гла ша ва ју зна чај вре ме на као те мат ског мо ти ва и ко је код 
чи та о ца по ја ча ва ју осе ћај при су ства го спо ди на Комп со на и те жи ну ње го вог гла са кроз 
мо но лог.61 То је по стиг ну то че стим до да ва њем фра зе – „Ре као је отац“. Су штин ски, 
има ви ше про ши ри ва ња и до да ва ња у Квен ти но вом мо но ло гу, ма те ри јал је че шће 
пре ме штан и има ви ше обим них де ло ва ко ји су по но во пи са ни не го код Бен џи ја. По
себ но вред ни па жње је су од лом ци то ка све сти ко ји су до да ти ку ца ном тек сту и ко ји 
су за др жа ни у су штин ски ис тој фор ми у об ја вље ном тек сту.62 На при мер:

Ру же. Ру же. Г. Гђа Џеј сон Рич монд Комп сон оба ве шта ва ју вас о вен ча њу. Ру же. Не 
де ви це као па сја ко ви на, мле чи ка. Оче, ка зао сам. Ру же. Лу ка во и спо кој но. Ако се оста не у 
Хар вар ду го ди ну да на а не ви де се ве слач ке утак ми це, но вац се мо ра вра ти ти. То Џеј со ну 
тре ба омо гу ћи ти. Дај те Џеј со ну да про ве де јед ну го ди ну на Хар вар ду.63 (стр. 95)

Као што и сва зво на ко ја су икад зво ни ла још увек од је ку ју у ду гим све тло сним зра ци
ма док Исус и Све ти Фра ња го во ре о сво јој се стри. Јер кад би био у пи та њу са мо па као; 
кад би то би ло све. Свр ше но. Кад би се ства ри са мо свр ша ва ле. Да та мо не бу де ни ко га 
ви ше сем ње и ме не. Кад би смо са мо мо гли да учи ни мо не што та ко ужа сно да по бег ну сви 
из па кла сем нас. Из вр шио сам ро до скр на вље ње ка зао сам Оче то сам био ја не Дол тон 
Емз. А кад је ста вио Дол тон Емз. Дол тон Емз. Кад ми је ста вио пи штољ у ру ку ја ни сам. 
Због то га ни сам. Кад би смо са мо мо гли да учи ни мо не што та ко ужа сно а отац је ка зао И 
то је исто та ко жа ло сно, чо век ни кад не мо же да учи ни ни шта та ко ужа сно не мо же да 
учи ни ни шта до вољ но ужа сно. (стр. 97–98)

Дол тон Емз. Дол тон Емз. Дол тон ко шу ље. Увек сам ми слио да су оне ма сли на сте 
бо је, као вој нич ке ко шу ље, док ни сам ви део да су од те шке ки не ске сви ле или од нај та њег 
фла не ла по што су му ли це чи ни ле та ко мр ким очи та ко пла вим. (стр. 113)

59 Од лом ци из об ја вље ног тек ста као што су 17.19–17.24; 18.27–19.15; 23.12– 23.13; 60.02–61.08; 
73.08–73.13 на ла зе се ме ђу мно ги ма ко ји су до да ти у ку ца ној вер зи ји.
60 Mill ga te, The Ac hi e ve ment of Wil li am Fa ulk ner, стр. 93.
61 Mill ga te, The Ac hi e ve ment of Wil li am Fa ulk ner, стр. 95.
62 Овај на вод сам узео из об ја вље ног тек ста, али ови од лом ци се очи глед но не ја вља ју од ре чи 
до ре чи у ку ца ној вер зи ји, иа ко за и ста је су ве о ма слич ни.
63 Сви ци та ти из ро ма на Бу ка и бес на ве де ни су пре ма пре во ду Бо жи да ра Мар ко ви ћа, Бу ка и бес, 
Би бли о те ка Но во сти, Бе о град, 2004. (Прим. прев.)
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Од ре ђен број та квих од ло ма ка очи глед но је до дат у кон тек сту Фок не ро ве од лу ке 
да од ба ци пр во бит ни увод Квен ти но вог мо но ло га ко ји је био фо ку си ран на су коб 
Ем з–Ке ди –Квен тин. Са сво јим ра ста вље ним, фраг мен ти ра ним сти ло ви ма, мно ги од 
ових од ло ма ка по ја ча ва ју нам ути сак о Квен ти но вим уну тра шњим пат ња ма и кон
флик ти ма ко ји ће ре зул ти ра ти ње го вом од лу ком да по чи ни са мо у би ство. 

Још јед на гру па од ло ма ка до да тих на кон за вр шет ка ру ко пи са ве за на је за Квен ти
но ву ку по ви ну две пе гле и ње го ва ка сни ја раз ми шља ња о то ме. Фок нер је очи глед но 
од лу чио да ће би ти по треб ни ја сни ји сиг на ли у ве зи са Квен ти но вом на ме ром да се 
уби је на кра ју мо но ло га ка ко би се по ја ча ла драм ска на пе тост из ме ђу про шло сти и 
са да шњо сти кроз Квен ти нов ток све сти. Ти пич ни при ме ри та квих од ло ма ка су:

Угле дао сам гво жђар ску рад њу на дру гој стра ни ули це. Ни сам знао да се ути је ку пу ју 
по те жи ни. 

„Мо жда же ли те кро јач ку пе глу“, ре че про да вац. „Оне су те шке де сет фун ти.“ Са мо су 
би ле ве ће не го што сам ја ми слио. Та ко сам узео оне ма ле од шест фун ти, по што ће оне 
да из гле да ју као две за ви је не ци пе ле. Спо је не би ле су при лич но те шке, али сам по но во 
по ми слио на оно што је отац био ре као по во дом ни штав но сти све га што је људ ско, на 
је ди ну при ли ку ко ја ми се из гле да ука за ла да бу дем при мљен на Хар вард. Мо жда иду ће 
го ди не; по ми слио сам иа ко ће мо жда би ти по треб но две го ди не уче ња да би се то са вла
да ло ка ко тре ба. (105)

...сен ку од за ве жља ја као две уви је не ци пе ле што се пру жи ла по во ди. Цр ни ка жу да 
сен ка уто пље ног чо ве ка не пре ста но бди над во дом за њим. Тре пе ри ла је и све тлу ца ла, 
као да ди ше, пло ве ћи док исто та ко као да је ла га но ди сао, и ра зни от па ци упо ла по то
пље ни ко ји су се вра ћа ли на по вр ши ну и у мор ске пе ћи не шпи ље. Кре та ње во де је јед на ко 
не че му од не че га. Ни шта ви ло све га што је људ ско, и две ути је од по шест фун ти те же 
су не го јед на кро јач ка ути ја. Ка кво гре шно ра си па ње, ка за ла би Дил си. (111)

Три го ди не не мо гу да но сим ше шир. Ни сам мо гао. Бе ше. Хо ће ли би ти ше ши ра он да 
кад ме не не бу де и кад Хар вар да не бу де. Та мо где оно што је нај бо ље у ми сли Отац ре че 
при а ња као из у мр ли бр шљан уз ста ру по там не лу ци глу. Не ће он да би ти Хар вар да. Не за 
ме не сва ка ко. Опет. Ту жни је но што је би ло. Опет. Нај ту жни је од све га. Опет. (117–118)

Дру га пак гру па од ло ма ка до да та је да би се по ја чао пор трет Квен ти но ве па ра док сал
не фа сци ни ра но сти и га ђе ња пре ма сек су ал но сти ко ја раз ја шња ва не са мо раз ло ге 
ње го вог кон флик та са Ем зом и Ке ди, већ ба ца све тло и на раз ло ге ње го вог са мо у би ства:

Ах, оста ви га, ка зао је Шрив, ако не зна ни шта бо ље не го да ју ри за смр дљи вим дро
ља ма, шта те се ти че. На Ју гу чо век се сти ди не ви но сти. Мла ди ћи. Љу ди. Из ми шља ју 
ла жи у ве зи с тим. Ина че ма ње зна че за же не, ка же отац. Он ка же да су љу ди из ми сли ли 
не ви ност не же не. Отац ка же да је то као смрт: са мо ста ње у ко ме се дру ги оста вља ју 
а ја сам ре као, Ипак ми сли ти да то све не зна чи ни шта а он је ка зао, То је оно због че га је 
све та ко жа ло сно: не са мо не ви ност, а ја сам ре као, За што да не бу дем ја тај ко ји је из гу
био не ви ност а не она, а он је ка зао, И то је раз лог што је све та ко жа ло сно; ни ти вре ди 
ме ња ти а Шрив је ка зао ако не зна ни шта бо ље не го да ју ри за смр дљи вим дро ља ма а ја 
сам ре као Је си ли икад имао се стру? Је ли? Је ли? (96)
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Али то ни је то. То ни је не ма ти их. Тре ба да их чо век ни кад ни је имао он да бих мо гао 
ре ћи о То То је ки не ски ја не знам ки не ски. А отац ка же то је због то га што си не вин: зар 
не ви диш? Же не ни кад ни су не ви не. Чи сто та је је ди но на о па ко ста ње и пре ма то ме про
тив но при ро ди. То је при ро да због ко је па тиш не Ке ди а ја сам ка зао То су са мо ре чи а он 
је ка зао Исто та ко и не ви ност а ја сам ка зао не знаш. Не мо жеш да знаш и он је ка зао Да. 
У тре нут ку кад смо то схва ти ли тра ге ди ја по ста је од дру го сте пе ног зна ча ја. (143)

По сто је и дру ге из ме не, укљу чу ју ћи дра стич но про ме ње не за вр шне па су се мо но
ло га. Ме ђу тим, на ја ва раз ма тра ња ве ли ких из ме на до га ђа се у пр вој по ло ви ни Квен
ти но вог де ла.

Су прот но то ме, али не и из не на ђу ју ће, с об зи ром на ма ње ри го ро зну на ра тив ну 
струк ту ру, Џеј со нов мо но лог са др жи ре ла тив но ма ли број раз ли ка из ме ђу ру ко пи са, 
пи са ног и об ја вље ног тек ста. По сто је са мо два ве ћа до дат ка. Пр ви је сце на са Џеј со
ном и го спо ђом Комп сон где она спа љу је ла жни чек по мо ћи за ко ји ве ру је да је од 
Ке ди (текст у из да њу из да вач ке ку ће Vin ta ge 272.10–273.26). Дру ги је од лич ни крат ки 
раз го вор из ме ђу Џеј со на и Ме ка (текст у из да њу из да вач ке ку ће Vin ta ge 314.01–314.27) 
где Џеј сон твр до гла во ома ло ва жа ва сјај ни тим Јен ки за из 1928. го ди не и ње го ву зве зду 
Беј ба Ру та. Че твр ти и за вр шни део ро ма на још је слич ни ји ру ко пи су.

Па ра док сал но, ку ца ни текст је упе ча тљив на два на чи на. С јед не стра не, овај из у
зет но ком плек сни ро ман је ве о ма сли чан ру ко пи сној вер зи ји, тј. ве ћи део ро ма на је 
при су тан у ру ко пи су, и све у куп но, ре ви зи је на пра вље не у ку ца ном тек сту и ка сни јој 
фа зи про дук ци је ро ма на, из у зет но су ма ло број не у од но су на сло же ност ро ма на. С 
дру ге стра не, има до вољ но из но ва на пи са них де ло ва, ре ор га ни за ци је и до да тог ма
те ри ја ла да пот кре пи Фок не ро ву тврд њу да је па жљи во ра дио на ро ма ну –из му чен 
због ње га – док је ре ша вао раз не про бле ме са озна ча ва њем вре ме на, от кри ва њем 
ли ко ва, раз ја шња ва њем за пле та, по ја ча ва њем сли ка и те ме. 

Ко ли ко год та кве ства ри би ле бит не, ни су је ди не ко је су за о ку пља ле Фок не ро ву 
па жњу. Мо жда ви ше од би ло ког ње го вог ро ма на, Бу ка и бес по ка зу је Фок не ро ву по
све ће ност кључ ним де та љи ма као што су про ред, ин тер пунк ци ја, увла че ње па су са и 
кур зив, док је ра дио на по сти за њу не кон вен ци о нал но сти Бен џи је вог и Квен ти но вог 
мо но ло га. Упр кос на по ри ма, упр кос стал ном до те ри ва њу тих де та ља до са мог штам
па ња књи ге, при сут не су зна чај не не до след но сти и ма њи број ви дљи вих гре ша ка. 
Сто га опет мо же мо на га ђа ти о Фок не ро вим ко мен та ри ма о му че њу над књи гом и 
ње го вом осе ћа ју да ни је ус пео да по стиг не оно што је же лео – „нај е ле гант ни ји, нај ве
ли чан стве ни ји не у спех“64 – де лом од ра жа ва ју ње го во не за до вољ ство де та љи ма ње
го ве пре зен та ци је. Ме ри ве дер при ме ћу је да је Фок не ро ва бри га за штам па ње књи ге 
из ра же на у пред ло гу да том Бе ну Ве со ну и Ха ри со ну Сми ту да де ло ви оде ља ка бу ду 
штам па ним ма сти лом раз ли чи тих бо ја.65 По што та ко не што ни је би ло мо гу ће, Фок нер је 
ко ри стио дру га сред ства ко ја су му би ла на рас по ла га њу и екс пе ри мен ти сао са њи ма.

64 Fa ulk ner in the Uni ver sity, стр. 61.
65 Me ri wet her, “The Tex tu al Hi story of The So und and the Fury”, стр. 9–10.
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На при мер, Фок нер је екс пе ри мен ти сао са ин тер пунк ци јом го то во до са мог штам
па ња књи ге.66 Иа ко је ру ко пис до сле дан у упо тре би тра ди ци о нал не ин тер пунк ци је 
са из у зет ком Квен ти но вог одељ ка, где се ја вља не ко екс пе ри мен ти са ње, ку ца ни текст 
је не до сле дан у упо тре би не тра ди ци о нал не ин тер пунк ци је и са др жи мно ге од лом ке 
са кон вен ци о нал ном ин тер пунк ци јом. Ме ђу тим, у об ја вље ној књи зи се ја вља ју од ре
ђе не нео бич не по ја ве (ма да опет не пот пу но до след но), што ука зу је да је Фок нер још 
увек екс пе ри мен ти сао чак и у та ко ка сним фа за ма као што су ко рек ту ра или пре лом, 
по себ но са пи па вим ства ри ма из Бен џи је вог де ла и свим ком пли ка ци ја ма код ко ри
шће ња та квог ли ка као при по ве да ча у пр вом ли цу, са ин тер пунк ци јом ди рект ног 
обра ћа ња на кра ју ре че ни це и ин тер пунк ци јом за озна ча ва ње дру гих го вор ни ка ка да 
они пре ки ну то ди рект но обра ћа ње. Фок нер је на кра ју раз вио си стем ин тер пунк ци
је тач ка ма чи та вог го вор ног дис кур са у Бен џи је вом мо но ло гу, уме сто дру гих вр ста 
ин тер пунк ци је као што су за пе те, уз вич ни ци или упит ни ци, као тех ни ку за ус по ста
вља ње гра ни ца Бен џи је вог раз у ме ва ња. Бен џи до слов но бе ле жи сав из го во ре ни 
дис курс без раз у ме ва ња ње го вог зна че ња или пра вље ња раз ли ке из ме ђу ин то на ци
је упит них, из јав них и за по вед них ре че ни ца. Ме ђу тим, по што је Фок нер раз вио овај 
ме тод не кон вен ци о нал не ин тер пунк ци је чи та вог го вор ног дис кур са тач ка ма тек на кон 
што је до вр шио ку ца ње тек ста, вр ло је ве ро ват но да је им пле мен та ци ја тог си сте ма 
би ла пре пу ште на уред ни ци ма, те сто га мо жда ту мо же мо на ћи раз лог за при лич ну 
не до след ност у об ја вље ном тек сту.67 По ред то га, пре ла ма чи, ста вље ни пред до вољ но 
те жак за да так због сло же но сти тек ста, и су о че ни са оста лим Фок не ро вим нео бич ним, 
али углав ном уста ље ним оби ча ји ма (из о ста вља ње апо стро фа у ре чи ма као што су 
„dont“ или „kant“, или та ча ка на кон „Mr“ и „Mrs“) мо жда су на ста ви ли да не до след но 
пра те при мер и до дат но за ком пли ко ва ли ства ри.

Ве со но во пе тља ње у текст (на вод но лек то ри са ње Фок не ро вог ори ги нал ног ку ца
ног тек ста пре не го што је оти шао у штам па ри ју) би ло је до бро осно ва но.68 Ве сон је 
пре и спи тао Фок не ро ву упо тре бу кур зи ва, и ма да ју је Фок нер жу стро бра нио, по ре
ђе ње ру ко пи са, ку ца ног тек ста и об ја вље не књи ге ја сно по ка зу ју да је ма сов но ме њао 
од лом ке у кур зи ву и обил но га до да вао при по нов ном иш чи та ва њу. Кур зив је у по чет ку 
ко ри шћен да ука же на оно што је Фок нер на зи вао „пре ба ци ва ње“ са јед не вре мен ске 
тач ке на дру гу.69 Не кад су озна ча ва ли по че так флеш бе ка или по вра так из про шло сти 
у дру ги вре мен ски ни во, ко ји је че сто, ма да не увек, на ра тив на са да шњост ро ма на 
(април 1928. го ди не). У дру гим слу ча је ви ма, кур зив је ко ри шћен да ука же на „го вор 
јед не осо бе уну тар го во ра дру ге“, што је Фок не ра на ве ло да спе ку ли ше да је ње го ва 
„упо тре ба кур зи ва би ла без ика квог ко нач ног пла на“, али је усво је на да би вр ши ла ту 

66 Ви ди Mor ri son, “Wil li am Fa ulk ner’s The So und and the Fury: A Cri ti cal and Tex tu al Study”, стр. 706–743. 
за де таљ ни ју ди ску си ју о по рав на њу тек сто ва ку ца не вер зи је и пр вог из да ња.
67 Ви ди Mor ri son, “Wil li am Fa ulk ner’s The So und and the Fury: A Cri ti cal and Tex tu al Study”, стр. 706–743 
за мо је пред ло ге о из ме ни пр ве вер зи је.
68 Ви ди Me ri wet her, “The Tex tu al Hi story of The So und and the Fury“, стр. 8–9; Blot ner, I, 626–667; 
Se lec ted Let ters,стр .44–46.
69 Se lec ted Let ters, стр. 44.
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по след њу функ ци ју из бе га ва ња не спрет них/не зграп них па су са.70 Ва сон је пред ло жио 
Фок не ру да ко ри сти но ве пре ло ме – до дат не раз ма ке – из ме ђу па су са уме сто кур зи
ва што је Фок нер све срд но од био, иа ко је при мер штам пе у ок та ву, укљу чу ју ћи и пр вих 
че тр на ест стра ни ца Бу ке и бе са, од штам пан пре ма Ва со но вом, а не Фок не ро вом ме
то ду.71 Ро ма ни за ци ја кур зив них од ло ма ка, кур зи ви за ци ја ро ман ских од ло ма ка и оп ште 
до да ва ње но вих де ло ва у кур зи ву је ве о ма обим но. Сто га не из не на ђу је што је у Бен
џи је вом мо но ло гу у че ти ри на вра та кур зив слу чај но из о ста вљен. 72

Кри ти ча ри су одав но све сни да је из вр ше на до дат на ре ви зи ја из ме ђу ку ца ног тек
ста на кар бон ском па пи ру и об ја вље не књи ге. Ори ги нал ни ку ца ни текст, ко ји је на
вод но слу жио као основ ни при ме рак, ко рек ту ра и пре лом очи глед но ни су са чу ва ни. 
Ме ђу тим, на те ре ви зи је ба че но је но во све тло кроз че тр де сет и јед ну стра ни цу ори
ги нал ног ку ца ног тек ста и два ли ста Фок не ро вих зах те ва за ре ви зи јом на стра ни ца ма 
ко је ни су укљу че не у пр ву че тр де сет и јед ну. Тај ку ца ни текст са не пра вил но ну ме ри
са ним стра ни ца ма Квен ти но вог мо но ло га тек је не дав но ис пли вао на по вр ши ну ка да 
га је но вем бра 1975. го ди не Би бли о те ка Уни вер зи те та Вир џи ни је ку пи ла од Џ. Пе риа
ма Дал то на.73

Мо же мо са мо да на га ђа мо о вре мен ском рас по ре ду Фок не ро ве ре ви зи је че тр де
сет и јед не стра ни це. Ку ца ни текст не са др жи бе ле шке штам па ра; сто га мо ра да је 
Фок нер од лу чио да из вр ши ре ви зи је на кон уре ђи ва ња при мер ка, али пре не го што 
је дру ги део књи ге био спре ман за штам па ње. Сти гав ши у Њу јорк кра јем сеп тем бра 
1928. го ди не, Фок нер је до вр шио пре ку ца ва ње ру ко пи са у Гри нич Ви ли џу ок то бра 
1928. го ди не, пре ма да ту му ко ји сто ји на по след њој стра ни ци ку ца ног тек ста. Вра тио 
се у Ми си си пи у де цем бру без ко нач ног при стан ка из да вач ке ку ће Har co urt, Bra ce. 
Ме ђу тим, у пи сму од 15. фе бру а ра 1929. го ди не, Ал фред Хар кур од би ја ро ман, ко ји 
на кон то га Ха ри сон Смит узи ма са со бом ка да уђе у парт нер ство са Џо на та ном Кеј пом. 
При мер ци уго во ра о об ја вљи ва њу пот пи са ни су 18. фе бру а ра 1929. го ди не, и ма ло је 
ве ро ват но, ма да не и не мо гу ће да је ку ца ни текст пре ло мљен за штам пу мно го пре 
овог да ту ма. Ко рек ту ра је по сла та Фок не ру по чет ком ју ла 1929. го ди не у Па ска го лу, 
Ми си си пи, где је био на ме де ном ме се цу. Због то га је ве ро ват но да је у не ком тре нут
ку за вре ме та че ти ри и по ме се ца Фок нер пре пра вљао Квен ти нов део и за ме нио 
че тр де сет и јед ну стра ни цу ко ја је већ би ла код из да ва ча по но во пре ку ца ним стра
ни ца ма. Те пре прав ке су ве ро ват но из вр ше не пре Фок не ро вог вен ча ња 20. ју на 1929. 

70 Se lec ted Let ters, стр. 45.
71 Ви ди Me ri wet her, “The Tex tu al Hi story of The So und and the Fury”, стр. 14, у ве зи са по нов ним 
штам па њем јед не проб не стра ни це.
72 Ви ди The So und and the Fury, об ја вље ни текст, 40.13 –40.15; 46.14–46.15; 52.03–52.05; 53.16–53.17, и 
Mor ri son, “Wil li am Fa ulk ner’s The So und and the Fury: A Cri ti cal and Tex tu al Study”, стр. 736–737.
73 За хва љу јем се Џо ан Сент Крејн, ку ра то ру Ко лек ци ја аме рич ке књи жев но сти у Би бли о те ци Уни
вер зи те та Вир џи ни је што ми је пр ви пут скре ну ла па жњу на то. Го спо дин Дан тон је по чео да са ку
пља Фок не ро ве ма те ри ја ле 1930–1933. и ве ру је да је за вре ме тог пе ри о да на ба вио стра ни це ку
ца ног тек ста од јед ног тр гов ца књи га ма. У те ле фон ском ин тер вјуу од 23. ју на 1980. го ди не Бен 
Ва сон је из ра зио при лич но из не на ђе ње мо јим ту ма че њем тих стра ни ца, и био је при лич но упо ран 
у тврд њи да он у то ме ни је уче ство вао. Из нео је ми шље ње да је Фок нер мо жда ра дио са Ле нор 
Мар шал, и ре као да он ни је по зна вао го спо ди на Дан то на.
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го ди не, али је мо гу ће да су већ би ле го то ве још у де цем бру 1928. или ја ну а ру 1929. 
го ди не, ка да је Фок нер већ имао не ку пред ста ву да би Ca pe&Smith мо гли да об ја ве 
Бу ку и бес, али пре фе бру а ра 1929. го ди не ка да је већ пи сао Све ти ли ште.74 Ме ђу тим, 
у од су ству да љих до ка за, не мо гу ће је са пот пу ном си гур но шћу ре ћи да ли је Фок нер 
пи сао из да вач кој ку ћи Ca pe&Smith из Ми си си пи ја зах те ва ју ћи да се стра ни це за ме не, 
или је ре ви зи ју из вр шио док је био у Њу јор ку у но вем бру и де цем бру 1928. го ди не 
(ма да у све тлу го ре из не те хро но ло ги је пр ва оп ци ја де лу је да ле ко ве ро ват ни ја),75 као 
ни ка да је тач но унео све те пре прав ке.

Из гле да да је Фок нер остао не за до во љан Квен ти но вим мо но ло гом и ре ла тив но 
ка сно од лу чио да му ипак тре ба до дат на ре ви зи ја. Мо тив ко ји сто ји иза тих пре прав ки 
је из гле да би ло Фок не ро во схва та ње да ње го во ко ри шће ње дво стру ког и тро стру ког 
раз ма ка/про ре да да би се озна чи ле про ме не у вре мен ској рав ни при по ве да ња чи та
о ци ма не ће би ти до во љан во дич кроз сло же но сти Квен ти но вог мо но ло га. Ве ћи на, 
ма да не све од ба че не стра ни це са др же упра во раз мак/про ред као сред ство. У пре ку
ца ним стра ни ца ма (чи ји су ори ги нал ни при мер ци очи глед но спо је ни са ори ги нал ним 
ку ца ним тек стом ко ји је слу жио као основ ни при ме рак и чи ји су кар бон ски оти сци 
би ли укљу че ни у уве за ни ку ца ни текст на кар бон ском па пи ру ко ји је Фок нер за др жао 
за се бе), Фок нер је за ме нио то сред ство увла че њем па су са и до дао ви ше фра за у кур
зи ву као но во сред ство ко јим би се мо гла по сти ћи ве ћа ја сно ћа у озна ча ва њу сме на 
вре ме на. До ла зи до зна чај ног стил ског по ли ра ња: са жи ма ња због ја сно ће и пре ци
зно сти; не знат ног про ши ри ва ња па су са ра ди тач но сти; бри са ња пре на ду ва них фра за 
и од ло ма ка; ре ви зи је ин тер пунк ци је ка ко би би ла тра ди ци о нал ни ја, по себ но ка да је 
реч о озна ча ва њу гру па ре чи ка ко би се чи та о цу олак ша ло да пра ти Квен ти нов ток 
све сти; и на гла ша ва ња при су ства го спо ди на Комп со на. Две стра ни це до дат них пре
прав ки са др же зах те ве за про ме не ко је се на ла зе углав ном на по чет ку стра ни ца ко је 
сле де од мах на кон ових по но во на пи са них, где се услед ре ви зи је ја ви ла по тре ба за 
да љим про ме на ма. Дру га по за сту пље но сти област на ове две стра ни це је сте зах тев 
да се два на ест па су са пре ба ци у кур зив, а да се исти укло ни из два дру га. 

IV

Ро ман је об ја вљен 7. ок то бра 1929. го ди не. Ге не рал но по зи тив не кри ти ке76 су Фок
не ру си гур но би ле на кна да за му ко тр пан рад, као и по твр да ње го вог по лет ног осе
ћа ја да ни је са мо на у чио да чи та, већ и да пи ше. Ме ђу тим, иа ко се Фок нер по ја вио иза 
за тво ре них вра та као мај стор, а не ше грт, при ча о Комп со но ви ма још ни је би ла ис цр
пље на. То ком остат ка ње го ве ду ге ка ри је ре оста ће чвр сто по ве за на са зах тев ним, 
ино ва тив ним де ли ма у ко ји ма је Фок нер на ста вио да екс пе ри мен ти ше са тач ком гле

74 Blot ner, I, 598, 602–604, 626.
75 Та ко ђе, Фок нер је очи глед но про ла зио кроз ку ца ну вер зи ју ко ја је би ла код ње га и уно сио ис
прав ке.
76 За пре глед свих кри ти ка ви ди O. B. Eme r son, “Wil li am Fa ulk ner’s Li te rary Re pu ta tion”, Diss. Van der bilt 
Uni ver sity, 1962, стр. 15–38, и Blot ner, I, 632–633.
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ди шта, од Аве са ло ме, Аве са ло ме! (1936) до Си ђи, Мој си је (1942) где је у ку ца ном тек сту 
„Ста рих љу ди“ Квен тин Комп сон лик ко ји ка сни је по ста је Ајк Ма ка слин.

Мо жда нај ек спе ри мен тал ни је од свих де ла је сте Апен дикс о Комп со но ви ма из 1946. 
го ди не ко ји от кри ва да је има ги на тив на фа сци на ци ја Комп со но ви ма код Фок не ра 
ни је по пу шта ла. У по нов ном при по ве да њу при че о овој по ро ди ци, уба цио ју је у још 
јед ну на ра тив ну фор му, оп скр био по ро ди цу бо га тим, обим ним исто риј ским кон тек
стом и по ја ча ним, мо ди фи ко ва ним, по но во оце ње ним и при ка за ним ли ко ви ма, из но
ва их ства ра ју ћи у том про це су. Апен дикс је по стао за себ но књи жев но де ло, а не је 
про ста ре ка пи ту ла ци ја ро ма на на пи са ног се дам на ест го ди на ра ни је ко ју је Фок нер 
на ме ра вао да ура ди за Мал ко ма Ка у ли ја за Ви кин го во из да ње Џеп ног Фок не ра из 1946. 

Сто га не чу ди што се у ка сни јим го ди на ма Фок нер вра ћао Бу ци и бе су и го во рио да 
му је тај ро ман „ср цу при ра стао“.

(Са ен гле ског пре ве ла Ти ја на Сла до је)


