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ХЕР МАН МЕЛ ВИЛ КОД КУ ЋЕ
Хер ман Мел вил је же лео да на пи ше ро ман о мах ни том ло ву на гро зо мор ног ки та 

то ком оке ан ске пло вид бе, ме ђу тим, ве ћи део Мо би ја Ди ка на пи сао је на коп ну, у до-
ли ни, на фар ми, у рас кли ма та ној ку ћи где је жи вео са же ном, се стра ма и мај ком, у 
Вал де ну по ро дич ног чо ве ка. Фар му је на звао Стре ло гла ва (Ar row he ad), по бра зда ма 
ко је је оста вљао ње гов плуг, и пи сао је у со би на спра ту, с по гле дом на пла ни не у да-
љи ни и, не што бли же, на по ља бун де ве и ку ку ру за, усе ве ко је је се јао ка ко би на хра нио 
жи во ти ње, „мо је при ја те ље, ко ња и кра ву“. У шта ли, во лео је да их по сма тра док је ду, 
на ро чи то кра ву; во лео је на чин на ко ји по ме ра ви ли це. „Ра ди то ве о ма не жно и бо го-
бо ја жљи во“, на пи сао је исте го ди не ка да је на ње го вом сто лу ста ја ла књи га При род на 
исто ри ја уље шу ре. На вра ти ма со бе за пи са ње угра дио је бра ву. Крај ср ца је но сио 
хар пун; ко ри стио га је као жа рач. 

Ни шта ни је из ве сно ка да го во ри мо о Хер ма ну Мел ви лу. Овог ле та на вр ша ва се 
две ста го ди на од ње го вог ро ђе ња и сто го ди на од по нов ног ин те ре со ва ња за ње го во 
де ло. Ро ђен 1819, умро 1891, за тим за бо ра вљен, по но во је от кри вен тек 1919, ско ро 
цео век на кон ро ђе ња. Ота да, ње го ва сла ва не ма гра ни ца, ње го ва ре пу та ци ја спо ко-
ја, ње гов жи вот при ват но сти. Ње го ви спи си су об ја вље ни, на по ме не у књи га ма ди ги-
та ли зо ва не, сва ко днев не на ви ке по пи са не, сва ки по крет је за бе ле жен, сви го во ри 
из а на ли зи ра ни, сва ка стра ни ца са уши ма ске ни ра на и апло у до ва на, на лик се ну спре-
мље ном у ам бар. А ипак, ка ко је Ен др ју Дел бан ко на пи сао у уме шној би о гра фи ји Мел
вил: свет и де ло (2005), „по тра га за при ват ним Мел ви лом обич но је во ди ла у ћор со как“.

На пу ту за тај ћор со как на ла зи се ам бар, и он је у пла ме ну. Мел вил ни је же лео да 
ње го ви па пи ри бу ду са чу ва ни. „Имам рђа ву на ви ку да уни шта вам го то во сва сво ја 
пи сма“, при зна је. Спа љи вао је сво је ру ко пи се. Бе жао је од фо то гра фа: „Иди те до ђа во-
ла и ви и ва ша да ге ро ти пи ја!“ У Пје ру; или не до у ми ца ма, на стра ној ау то би о гра фи ји или, 
уко ли ко је не схва ти те озбиљ но, рас па ме ћу ју ће сме шном гот ском три ле ру сме ште ном 
у фик ци о на ли зо ва ну Стре ло гла ву и об ја вље ном 1852 – ма ње од го ди ну да на на кон 
Мо би ја Ди ка – гро зни чав, ма ни ја кал ни Пјер, по што је се бе упро па стио, а фа ми ли ји 
на нео ља гу, раз ми шља о свом ле га ту:

До са да сам при ку пио успо ме не и су ве ни ре из про шло сти; ди вио сам се сва кој за о став
шти ни; бри жљи во сла гао пи сма, вла си ко се, пар чи ће укра сних тра ка, цве ће, и хи ља ду и 
јед ну сит ни цу ко ју љу бав и се ћа ње ми сле да по све ћу ју: – али го то во је с ти ме за сваг да!

У на сту пу гне ва, Пјер по том уни шта ва пор трет свог оца, чу па ју ћи плат но из ра ма, 
умо та ва ју ћи га у сви так и по ла жу ћи у „пуц ке та ви, шу шка ви пла мен“, иа ко га, док гле-
да ка ко се пре тва ра у гар, об у зи ма па ни ка: „Из не на да, за је дан трен, осло бо див ши се 
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сте га ва тре ног ко ви тла ца, кроз бук ти њу и дим де ло ва ло је као да из у ви јан пор трет 
муч но зу ри у ње га с из ра зом пре кли њу ће стра ве.“ Ме ђу тим, по том гро зни ча во раз-
гле да по со би тра же ћи још ства ри за спа љи ва ње.

Отр чао је по но во до фи о ке, гра био је не пре глед не све жње ве по ро дич них пи са ма и све 
вр сте нај ра зли чи ти јих успо ме на на па пи ру, ба цао их је јед ну по јед ну у ва тру. „Та ко, и 
та ко, и та ко!... Са да је свр ше но, и све је пе пео!“

Ко ри шће ње пре пи ске за пот па лу до не кле је уко ре ње но у Мел ви ло вој по ро дич ној 
тра ди ци ји. По је ди ни ме ђу Мел ви ло вим не у гла ђе ним ро ђа ци ма зе мљо по сед нич ких 
ари сто кра та, не у ра чун љи вих по мо ра ца, бан кро те ра-сплет ка ро ша и су мор них удо ви-
ца уни шти ли су пи сма ко ја је при по ве дач упу тио мај ци, као и сва она адре си ра на на 
бра ћу и се стре. Јед на ње го ва не ћа ка ба ци ла је сву пре пи ску из ме ђу ње ног оца и уја ка 
у ва тру пот па ље ну на Стре ло гла вој и, иа ко је Мел ви ло ва удо ви ца чу ва ла за пи се свог 
му жа у ли ме ној ку ти ји, а ме ђу тим па пи ри ма су би ли и ње го ви нео бја вље ни ру ко пи си 
(Би ли Бад, скло њен у ту ку ти ју, об ја вљен је тек 1924), Мел ви ло ва пи сма упу ће на же ни 
је, нај ве ро ват ни је, уни шти ла њи хо ва ћер ка, ко ја је од би ја ла да из го во ри оче во име, 
по свој при ли ци за то што је, пре ма по је ди ним из во ри ма, Мел вил био луд. Ели за бет је 
по не кад та ко ми сли ла, а кри ти ча ри та ко ка жу, иа ко је те шко са си гур но шћу утвр ди ти 
адре сан та, због су ро во сти оце не, али и сто га што је сми сао био тај да су Мел ви ло ве 
при че увр ну те. „ХЕР МАН МЕЛ ВИЛ ЛУД“, био је на слов да нас чу ве ног при ка за Пје ра. „Н. 
Б. Ни сам луд“, пи ше Мел вил у постскрип ту му из ка сни јег жи вот ног до ба.

Мо жда и ни је био луд, али је па тио у нај за би ти јим ода ја ма свог ума. На кон што је 
на пи сао Мо би ја Ди ка и по што је по чео да пи ше Пје ра, на пи сао је, у Стре ло гла вој, Хо-
тор ну: „Ве руј те ми, ни сам луд!“, и ка ко би му се ве ли ка же ља оства ри ла ка да би имао 
„фа бри ку хар ти је по ста вље ну у јед ном кра ју ку ће, те бес крај ну рол ну та ба ка ко ја се 
од мо та ва дуж мог сто ла; и дуж тог бес крај ног та ба ка бих пи сао хи ља де, ми ли о не – 
ми ли јар де ми сли“. Мо рао је да пи ше. Же лео је да љу ди чи та ју ње го ва де ла. Ни је мо гао 
да под не се да бу де ви ђен. Ње гов пор трет у ус прав ном ста ву муч но зу ри у нас с из ра-
зом пре кли њу ће стра ве.

Рад њу Пје ра по кре ће до ла зак пи сма, ко је Пје ру, у ба шти, у тми ни но ћи без ме се ца, 
уру чу је мрач на осо ба, по кри ве на ка пу ља чом:

„За ме не!“, ус клик нуо је не раз го вет но Пјер, ми сле ћи на чуд но ва тост су сре та, „сма
трам нео бич ним час и вре ме пре да је ва ше по ште!“

Реч је о пи сму Пје ро ве се стре, ки ту ње го вог Аха ба.
„Пи сма ша љи те ди рект но у Питс филд, на сло вље на на Хер ма на“, Мел ви ло ва се стра 

Ав гу ста оба ве шта ва ко ре спон ден те на кон што се пре се ли ла у Стре ло гла ву да жи ви 
са њим. Мел ви лу је по шта до ста вља на из по штан ске ста ни це у се лу Берк шир бли зу 
Питс фил да, на ње го вом ко њу Чар ли ју, ко ји је та ко ђе и од но сио по шту на зад. „Хер ман 
упра во иде у град и мо рам да на гнам на лив пе ро да по ју ри“, из ви ња ва се Ав гу ста.

Ав гу ста Мел вил је нај рев но сни је пи са ла Мел ви ло ва пи сма, уло га ко ју јој је ве ро-
ват но до де ли ла мај ка. („Нај бо ље би би ло да Хер ма но ва пи сма пи шеш че тврт ком.“) 
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Нај ве ћи део жи во та је про ве ла уз бра та – ни кад се ни је уда ла – ра де ћи као пре пи си-
ва чи ца, што ју је до ве ло у по зи ци ју пр вог чи та о ца. „Хер ман је упра во про шао кроз 
со бу: ’Ко ме то пи шеш, Гас?’“ Та ко ђе, она се по ја вљу је у ње го вим рет ким са чу ва ним 
пи сми ма. „Мо ја се стра Ав гу ста ме мо ли да ка ко ва ма та ко и го спо ди ну Хо тор ну пре-
не сем ње не нај леп ше же ље“, на пи сао је Мел вил Со фи ји Хо торн, На та ни је ло вој же ни. 

Хер ман Мел вил је ро ђен 1819. у Њу јор ку, ње го ва се стра две го ди не ка сни је. „Хер-
ман и Ав гу ста бр зо на пре ду ју гле де ра ста и го во ра“, на пи са ла је њи хо ва мај ка Ма ри ја 
Ген свурт Мел вил у пи сму бра ту 1824. го ди не. На лик Пје ру Глен де нин гу, Пје ру из Пје ра, 
и по оче вој и по мај чи ној ли ни ји во ди ли су по ре кло од хе ро ја Аме рич ке ре во лу ци је 
То ма са Мел ви ла (Tho mas Mel lvill, Хер ма но ва мај ка је до да ла „е“ на кра ју пре зи ме на), 
уче сни ка Бо стон ске ча јан ке, и Пи те ра Ген свур та, хе ро ја оп са де твр ђа ве Стен викс. „Ро-
до љу би из ре во лу ци је су у ср цу сва ког Аме ри кан ца на пр вом ме сту“, на пи са ла је 
Ав гу ста у јед ном школ ском есе ју. Ка да су Хер ман и Ав гу ста има ли 12 од но сно 10 го ди-
на, умро им је отац, по ре ме ће ног ума; Хер ман је гле дао ка ко гу би ра зум, и та ко ђе, 
та да или ка сни је, до ње га су сти за ле гла си не о ван брач ној се стри, а све то исто је за-
де си ло и Пје ра.

На кон оче ве смр ти, Мел вил је на пу стио шко лу и оти шао да ра ди као књи го во ђа, 
про во де ћи то ком ле та не де љу да на на фар ми свог стри ца бли зу Питс фил да. Го ди не 
1839, као не пу ни два де се то го ди шњак, Мел вил је оти шао на мо ре, на тр го вач ки брод, 
по пут Исма и ла, а за тим се при ја вио за рад на ки то лов цу. Спо знао је свет и са зрео ме-
ђу не по вер љи вим љу ди ма. „Сте жи! сте жи! сте жи!“, пи ше он у Мо би ју Ди ку, у сце ни 
ка да по ти ску ју гро му ље из ки то вог уља. „Сте зао сам спер ма цет док се и сам ни сам 
сме шао с њим; сте зао сам тај спер ма цет док ме не об у зе не ка чуд на вр ста лу ди ла; и ја 
ухва тих се бе ка ко не све сно сте жем ру ке сво јих са рад ни ка у ње му, сма тра ју ћи по гре-
шно њи хо ве ру ке за та пр ља ва зрн ца.“1 Го ди не 1842. по бе гао је на јед но остр во у Ју-
жном Па ци фи ку, где је око ме сец да на жи вео ме ђу По ли не жа ни ма, ко је је звао Тај пи-
ји ма, да би се по том при ја вио на ау стра лиј ски ки то ло вац, а за тим на Нен та ке тер, вра-
тив ши се у Сје ди ње не Др жа ве 1844, пун су ма ну тих мор ских при ча и очај нич ки жу де-
ћи за књи жев ним зна њем. Пјер чу ва при ме рак Ха мле та и Дан те ов Па као на свом 
пи са ћем сто лу. „Пре пли вао сам би бли о те ке“, пи ше Мел вил. Чи та ње де ло ва Мо би ја 
Ди ка је по пут гле да ња ва тро ме та у ком све тлу ца ју вер ги ли јев ске рим ске све ће, искре 
Ста рог за ве та и шек спи ров ске ра ке те ис па ље не исто вре ме но, ши ште ћи и фи ју чу ћи; 
чи та лац има осе ћај да ће ин спи ци јент сва ког тре на раз не ти се би прст. Уко ли ко се за 
ње го ву пи ро тех ни ку мо же ре ћи да је ису ви ше раз ме тљи ва, еру ди ци ја ко ја ју је из не-
дри ла сте че на је на пор ним ра дом. Ипак, ту осо бе ност Мо би ја Ди ка по сма тра ли су као 
за лу ђе ност: „Стил је ма ни ја ка лан – мах нит по пут Мар тов ског Ку ни ћа.“

Мел ви ло ве пр ве две књи ге – Тај пи, об ја вље на 1846, и Ому, 1847 – је су при по ве сти 
о пу то ва њи ма, убе дљи ве аван ту ри стич ке при че, ко је су од мла дог и на о чи тог пи сца 
на чи ни ле зве зду, не са мо због креп ко сти ко јом оди шу, пе де сет ни јан си мор ске 
пе не, ква ли те та ко ји се не ис цр пљу је у ње го вим опи си ма по лу на гих По ли не жан ки, 
по пут Фе ја ве је из Тај пи ја: „Ње не пу нач ке усне, ка да их осмех раз дво ји, от кри ва ју зу бе 

1 Хер ман Мел вил, Мо би Дик, прев. Ми лан С. Не дић, ИП Мо но & Mañana, Бе о град, 2001, стр. 394.
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за сле пљу ју ће бе ли не; а ка да се ње на ру ме на уста шца отво ре услед из ли ва ра до сти, 
ли че на млеч но бе ло се ме ‘ар те’, во ћа из до ли не, ко је их, ка да се рас це пи на по ла, от кри-
ва по лег ну те у ре до ви ма на обе стра не, ути сну те у бо га ту и соч ну ка шу“ – већ, та ко ђе, 
пре кри ва ју и са мо мо ре, те па ци фич ки ве тар ду ва „на лик про бу ђе ној же ни“. Све се то 
до га ђа и Пје ру; он бли ста во де би ту је као књи жев ни ме зи мац љу бав ним со не том „Троп-
ско ле то“.

Мел вил је Тај пи по све тио Ле мју е лу Шоу, пред сед ни ку Вр хов ног су да у Ма са чу сет-
су, оцу Ели за бе те Шо, же не ко јом је на ме ра вао да се оже ни, Ав гу сти ној при ја те љи ци. 
На кон вен ча ња, 1847, њу јор шке но ви не су об ја ви ле сле де ћу за бе ле шку:

Го спо дин ХЕР МАН ТАЈ ПИ ЈУ ОМУ МЕЛ ВИЛ је не дав но сту пио у за ко ни ту брач ну за јед
ни цу са мла дом да мом из Бо сто на. Че сти та на пу ште на ФЕ ЈА ВЕЈ ће не сум њи во мо ра ти 
да се уте ши оп ту жу ју ћи га за ве ро лом ство.

Мла ден ци су се сме сти ли у Њу јор ку, из најм љи ва ли су ку ћу од па ра Ли зи ног оца. 
Ли зи, не ис ква ре на ко ли ко до бро сто је ћа, има ла је мно го то га за јед нич ког са Пје ро вом 
во ље ном Лу си. Мел ви лов ста ри ји брат Геј свурт умро је 1846, оста вља ју ћи Мел ви лу да 
бри не о по ро ди ци. Ње го ву ку ћу су уско ро до вр ха по пу ни ли ње гов брат, че ти ри се-
стре, за о ва и ње го ва мај ка Ма ри ја, ко ја је са Хер ма ном жи ве ла ве ћи део свог удо ви-
штва, иа ко је он у сва кој при ли ци по ка зи вао пре зир пре ма њој. Она на је зо ви ти на чин 
ево ци ра Пје ро ву об у до ве лу мај ку, бо го бо ја жљи ву и до ми нант ну Ма ри ју, чи ја не при-
род на при вр же ност си ну – она га осло вља ва са „бра те“, а он је зо ве „се стром“ – ука-
зу је на ин цест, и то дво стру ки (и мај ка –син и брат –се стра!).

Мел ви ло ви су про ве ли ле то на фар ми бли зу Питс фил да, ме сту ко је је Хер ман сма-
трао сво јом „пр вом љу ба вљу“. Ње гов ум би бли о те ка ра-кла си фи ка то ра, на лик ли не-
ов ском си сте му, у Мо би ју Ди ку, у по гла вљу на зва ном „Це то ло ги ја“, по де лио је, „ки то ве 
у три основ не Књи ге (по де ље не у гла ве)... I – Фо лио кит; II – Ок та вио кит; III – Ду о де ци-
мо кит.“2 Дел бан ко је Мел ви ла сма трао ве ћим Њу јор ча ни ном од би ло ког дру гог аме-
рич ког пи сца, то ли ко ве ћим да чи та ње бес крај но ди гре сив ног Мел ви ла „де лу је као 
ба за ње и ту ма ра ње по град ској ули ци“. Ипак, по ља та ко ђе кип те и ку ва ју и грак ћу и 
кре ште. То ком во жње у ва го ну ко ји је кре нуо са Питс филд ске во зне ста ни це, Мел вил 
је на жвр љао име на свих вр ста тра ве ко је је знао: бе ла ро су ља, тр сти ка, свра чи ца, 
оштри ца, бу си ка. Јед ном при ли ком је пи сао Хо тор ну о ле жа њу у по љу по лет њем да-
ну: „Као да из но гу ни чу из дан ци у зе мљу. Ко са је ли шће под тво јом гла вом. То је све
о бу хва тан осе ћај.“ Ни јед но ме сто ни је ви ше во лео, чак ни мо ре.

Мел ви ло ви су оста ли у гра ду ма ње од че ти ри го ди не, Ли зи је 1849. но си ла пр во од 
че тво ро де це, Мал кол ма (име је Ав гу ста, по ро дич ни исто ри чар, про на шла у по ро дич-
ном ста блу), док се Хер ман окре нуо од пу то пи са ка фик ци ји. За ма ра ла су га пи та ња о 
исти ни то сти Тај пи ја и Омуа, осе ћао је да га вер ност чи ње ни ца ма спу та ва. „По чи њем 
да осе ћам не са вла ди ву од бој ност пре ма њи ма; и жу дим за укра ша ва њем сво јих кри-
ла пер јем ка ко бих по ле тео“, об ја снио је. Ме ђу тим, кри ти ча ри су пре зре ли, а чи та о ци 
од ба ци ли ње го во пр во ис по вед но фик тив но де ло, Мар ди, при мо ра ва ју ћи га да на пи-

2 Исто, стр. 137.
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ше још две књи ге у на ред них не ко ли ко ме се ци, Ред бурн (1849) и Бе лика пут (1850). 
Свом та сту је об ја снио: „То су два по сла ко ја сам ура дио због нов ца – био сам на то 
при мо ран, као што дру ги му шкар ци те сте ри шу др во.“

Про би тач ни је је Мел ви ло ву про зу по де ли ти на по мор ску и не по мор ску не го на 
фак то граф ску и фик тив ну. У пр вој по де ли, ако из у зме мо Фе ја веј, ко ја је ре ал на ко ли-
ко и си ре на, го то во да и не ма же на, док у дру гој по де ли по сто ји је ди но „ве ли ка, опа сна 
же на“ или, ка ко је Џон Ап дајк ре као, Мел ви ло ва же на, мај ка и се стре су сле пље не у 
јед ну фи гу ру. 

„Же не ни су мно го на кло ње не мо ру“, ре као је Мел вил Со фи ји Хо торн. Ме ђу тим, 
имао је мно го чи та тељ ки; у ра ним да ни ма, па да ле су у не свест због ње га. The Uni ted 
Sta tes Ma ga zi ne and De moc ra tic Re vi ew у јед ном бро ју из 1849. пре по ру чио је и Ср ца и 
до мо ве Са ре Елис (по ре де ћи га, са сим па ти ја ма, са Ва ша ром та шти не) и Мел ви лов 
Бред берн („гдин Мел вил је још јед ном три јум фо вао као нај за но сни ји при по ве дач о 
оке а ну“). Ав гу ста Мел вил је, на кон чи та ња Ели си не књи ге, сма тра ла да су ње ни ли ко-
ви не у вер љи ви. „Да ли је ико чуо за чо ве ка по пут гди на Ешли ја, и за же ну по пут ње-
го ве су пру ге, и за та кве де вој ке по пут њи хо вих пет кће р ки? – Ни ко, осим го спо ђе Елис.“ 
Она је би ла вр ста чи та тељ ке ко ја гу та аван ту ре. „Да ли сте чи та ли Бер бе ри на, но ву 
књи гу док то ра Ме ја?“, пи та ла је при ја те љи цу. „Про чи та ла сам је у два ма ха, али мо жда 
је то због то га што је жи вот у Ма ро ку за ме не био пот пу на не по зна ни ца, и мо жда ме 
је због то га пот пу но об у зе ла.“

Мел вил је 1849. от пу то вао у Лон дон да пре го во ра о уго во ри ма са из да ва чи ма и да 
ку пи књи ге, а ме ђу њи ма је би ла и Фран кен штајн Ме ри Ше ли – ко ја се за вр ша ва лу дом 
оке ан ском екс пе ди ци јом. На по врат ку у Њу јорк си ну ла му је иде ја о ње го вој го ле мој 
књи зи. „Ова књи га ће би ти при по вест о аван ту ри, за сно ва на на ди вљим ле ген да ма у 
Ју жним ло ви шти ма уље шу ре“, на ја вио је. Књи гу под на зи вом Кит по чео је да пи ше у 
Њу јор ку, нај ве ро ват ни је оде љак у ком Исма ил де ли кре вет у го сти о ни ци Па у тер ин 
са лов цем на ки то ве за ког ве ру је да је ка ни бал: „Кад се про бу дих ују тру, око сви та ња, 
на ђох Кви кве го ву ру ку пре ба че ну пре ко ме не нај љу ба зни је и нај не жни је. Мал те не да 
по ми сли те да сам му ја же на.“3

Го ди не 1850, го то во без пи са ног тра га и пот пу но без нов ца, Мел вил је ку пио 64 
хек та ра зе мље и пре се лио же ну, де те, Ав гу сту и, та ко ре дом, мај ку и оста ле се стре у 
Питс филд. Стре ло гла ва је да нас му зеј. Ку ћа, по диг ну та 1783, ре но ви ра на је и ис пу ње-
на Мел ви ло вим дран гу ли ја ма: Ма ри ји ним кре ден цом, Ли зи ним сто чи ћем за ши ве ње, 
Хер ма но вим хар пу ном. У Хер ма но вој и Ли зи ној спа ва ћој со би с обе стра не кре вет ског 
по сто ља на ла зе се вра та ко ја во де у три ску че не со бе. У тим со ба ма, с дру ге стра не 
зи да у од но су на њи хо во уз гла вље, спа ва ле су Мел ви ло ве мај ка и се стра. На вра ти ма 
не ма кљу ча о ни ца и је ди ни на чин да се до ђе до њих био је кроз Хер ма но ву и Ли зи ну 
спа ва ћу со бу. Сли чан је зо ви ти рас по ред на ла зи мо у Пје ру.

„Ов де, на се лу, имам осе ћај као да сам на мо ру, са да ка да је тло пот пу но пре кри-
ве но сне гом“, пи ше Мел вил из Стре ло гла ве у де цем бру 1850. го ди не. „Гле дам с про зо-
ра ују тру кад се про бу дим као што бих гле дао кроз брод ски про зор на Атлан ти ку. 

3 Исто, стр. 41.
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Мо ја со ба из гле да као ка би на бро да, чак ми се чи ни да има пре ви ше је да ра, мо гао бих 
да се поп нем на кров и на ме стим дим њак као кр му.“

Ли зи је нај ве ро ват ни је до ји ла Мал кол ма кад је Мел вил по чео да пи ше Мо би ја Ди ка, 
у ком Исма ил кри шом по сма тра, не да ле ко од „Пи кво да“, ка ко жен ке ки та до је сво је 
мла дун це, ко ји, „као што чо ве ко ви мла дун ци, док си са ју, хо ће мир но и уко че но да 
гле да ју у стра ну од си се, као да во де два раз ли чи та жи во та јед но вре ме но“.4 Ме ђу тим, 
нај ве ћи део вре ме на то ком ког је Мел вил пи сао Мо би ја Ди ка Лиз је би ла труд на.

За ро бљен сво јим под у зе ћем, по пут Аха ба у ње го вој ка би ни, са же на ма као сво јом 
по са дом, Мел вил је осе ћао да др жи чи та ву књи гу у гла ви; пи та ње је би ло ка ко је ста-
ви ти на па пир. „Чу па ње књи ге из мо зга“, на пи сао је при ја те љу, „на лик је пи па вом и 
опа сном по слу чу па ња сли ке из ра ма – мо рао бих да са стру жем чи тав мо зак не бих 
ли до ње до про уз сав опрез – а чак ни та да сли ка ни је вред на то ли ког тру да.“ Бу дио 
се око осам ују тру и пи сао до по ла три по под не, ка да је пра вио па у зу ко ју би ко ри стио 
да је де и да на хра ни ко ња и кра ву. Пре зи рао је пре ки да ње: „Хер ман је, на дам се, сти-
гао без бед но ку ћи на кон што је ме не и мо је ко фе ре та ко про стач ки из ба цио у де по“, 
на пи са ла је ње го ва раз љу ће на мај ка. „Од ју рио је као да му жи вот ви си о кон цу.“

Сва ко га да на, на па лу би „Пи кво да“, Исма ил је жу део да осмо три Аха ба, са др ве ном 
но гом на пра вље ном од ки то ве ко сти. Нај зад, у 28. по гла вљу, ка пе тан се по ја вљу је:

Из гле дао је као чо век ис те сан из де бла, пре ко ко га је ва тра про ју ри ла и оште ти ла 
гра не, али их ни је са го ре ла, ни ти је од у зе ла ије дан ко ма дић њи хо ве ста ре ве ли ке сна ге. 
Ње го ва це ло куп на ви со ка и ши ро ка при ли ка из гле да ла је као од ва ља не брон зе са ли ве на 
и уоб ли че на у не ки не про мен љи ви об лик, у ка кав је Че ли ни са лио Пер се ја. Кад по ђе те од 
ње го ве се де ко се, па на ста ви те пра во до ле, јед ном стра ном ње го вог за га си тог, опа ље ног 
ли ца и вра та, док се она не из гу би у оде лу, ви ди те јед ну тан ку мо дробе ли ча сту бе ле гу. 
Ли чи ла је на ону управ ну пу ко ти ну ко ју по не кад гром на чи ни на пра вом, до сто јан стве ном 
ста блу ка квог ви со ког др ве та кад уда ри у ње га це па ју ћи, па му не од ва ли ни јед ну је ди ну 
гра ну, али ољу шти ко ру и из бра зда др во од вр ха до дна, пре не го што уле ти у зе мљу, а 
оста ви др во и да ље зе ле но, жи во, али жи го са но.5

Ру па од по ла пал ца би ла је из бу ше на у да сци на кр ме ном при по ну. „Ње го ва је ко-
шта на но га би ла утвр ђе на у тој ру пи: јед на ру ка му је би ла диг ну та и др жа ла је за 
при по ну, а ка пе тан Ахаб је ста јао ис пра вљен и гле дао пра во на пред пре ко прам ца 
ко ји је стал но по ни рао у во ду.“6 То је ве ро ват но нај бо љи ула зак на сце ну у аме рич кој 
књи жев но сти. Он је на лик јед ној ства ри, на лик је дру гој, или тре ћој, че твр тој или чак 
пе тој. Иди те до ђа во ла и ви и ва ша да ге ро ти пи ја! Про за, чо ве че! По е зи ја! Фи ло зо фи ја! 
Су о чи се са са мим ђа во лом! „Јер Ахаб је био кан па лу бе, краљ мо ра и ви со ки го спо дар 
ле ви ја та на.“7 Мел вил је ко ри стио за о штре ну ко ску као на лив пе ро. Же лео је да ње гов 
де ло круг бу де по пут ки та ко ји пре кри ва свет.

4 Исто, стр. 368.
5 Исто, стр. 126.
6 Исто, стр. 127.
7 Исто, стр. 131.
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Сва ког да на Ав гу ста Мел вил је пре пи си ва ла стра ни це ко је је њен брат на пи сао дан 
ра ни је, по сао ко ји је спу та вао ње ну чи та лач ку ак тив ност: „Че знем за ча со ви ма до ко-
ли це то ком ко јих бих мо гла да за до во љим сво ја књи жев на ин те ре со ва ња.“ По сао је 
пре ки дао пи са ње пи са ма: „Хер ман је ушао са још јед ном хр пом за пре пи си ва ње и 
нер во зно тра жи да му то дам што је пре мо гу ће.“ По вре ме но је ко ва ла пла но ве о пи-
са њу не чег вред ни јег од пи сма. „За и ста ве ру јем да бих у овом тре нут ку мо гла да на-
пи шем со нет“, ис по ве ди ла се за ди вље на при зо ром Бер ша је ра. „Твр дим да је овај 
пре део чак и ме не про за ич ну на чи нио по е тич ном.“ При ја тељ ју је под сти цао да пи ше 
о од ла сци ма на та ван код Мел ви ло вих: „Гас, за ми сли да на пи шеш ро ман пот кре пљен 
чи ње ни ца ма.“ Ме ђу тим, Ав гу ста је жи ве ла у све ту у ком је жен ски ум, за раз ли ку од 
но гу, био оме ђен. У тре ну ци ма ка да је ње на има ги на ци ја би ла на ко рак од пре ко ра-
че ња сте га, она ју је за у зда ва ла, на при мер ка да је од би ла да опи ше сан ко ји је са ња-
ла, уз об ја шње ње: „Био је од већ нео бич но ту жан, од већ нео б у зда но жа ло стан, за 
тво је уши – и од већ си ло ви то фан та сти чан и про зра чан за мо је на лив пе ро.“ 

Ли зи је 22. ок то бра 1851. ро ди ла де ча ка по име ну Стен викс. По ја вљу ју се пр ве кри-
ти ке Мо би ја Ди ка. „Пре ви ше ђу бре та“, пи ше је дан кри ти чар. „Бе сми сле но екс цен три-
чан; нео б у зда но бом ба сти чан.“ „Мањ ка ва ко ли ко јед на књи га уоп ште мо же би ти“, она 
но си обе леж ја „не у пит ног ге ни ја“, то је би ла нај по вољ ни ја оце на. „Ка пе тан Ахаб је 
за ди вљу ју ћи лик“, ме ђу тим, „чак би нас и Ха мле то во или Маг бе то во бли ста во дру штво 
за мо ри ло кад би о њи ма би ло на пи са но ко ли ко го спо дин Мел вил пи ше о Аха бу.“ Књи-
га је би ла пре ду га, Ле ви ја тан. Би ла је пре ам би ци о зна, на сил на са „рђа вим пре ма зи ва-
њи ма на сла га књи шког зна ња и ми сти ци зма.“ Пре ви ше ово га, пре ви ше оно га. „У ње-
го вом лу ди лу не ма по ступ ка; и мо ра мо без у слов но ре ћи да је глав ни мо тив де ла 
про ма шај, а са мо де ло не у мет нич ко.“ Јед но став но, све га је би ло... пре ви ше.

У ка сну је сен те го ди не, Мел вил је, пла ни ра ју ћи Пје ра, од ла зио у шу му да оба ра ста-
бла ка ко би на се као др ва за пот па лу. Код Ли зи се на ле вој дој ци по ја ви ла из ну ру ју ће 
бол на ин фек ци ја, али она ни је од би ла бе бу од си се. (Бол ју је то ли ко из бе зу мљи вао да 
су на зи ду крај ње не стра не кре ве та мо ра ли да ока че чар шав да ви си, јер јој се вр те ло 
у гла ви од цвет них та пе та.) По је ди ни ме ђу нај по зна ти јим Мел ви ло вим би о гра фи ма из-
не ли су не у ме сне су до ве кад је реч о ње ној бо ле сти. Хер шел Пар кер ко мен та ри ше си-
ту а ци ју ка да Мел вил од во зи Ли зи у Бо стон да по се ти док то ра: „Си гур но је то ура дио зле 
во ље. Већ му је би ло пре ви ше што је мо рао да пре ки да пи са ње Мо би ја Ди ка да би во зио 
се стру Хе лен и мај ку у де по. Са да је мо рао да пре ки не пи са ње што је не пре ста но из и-
ски ва ло сна жну кон цен тра ци ју у ду жим пе ри о ди ма.“ Ен др ју Дел бан ко опи су је не да ћу 
ко ја је за де си ла пи сца због Ли зи не бо ле сти: „Мо жда је ди на ствар ко ја се са си гур но шћу 
мо же ре ћи о Мел ви ло вом брач ном жи во ту је сте да кад год је у Пје ру об ра ђи вао секс 
као књи жев ну те му, до жи вља вао је сек су ал но од ба ци ва ње.“ Сто му гро мо ва.

То ком го ди на жи во та на Стре ло гла ви, док су се Сје ди ње не Др жа ве при бли жа ва ле 
гра ђан ском ра ту, Мел вил је на пи сао Мо би ја Ди ка (1851), Пје ра (1852), При че с пја це (1856), 
зби р ку крат ких при ча ме ђу ко ји ма су и „Пи сар Бар тлби“ и „Бе ни то Ке ре но“, као и По
вер љи вог чо ве ка (1857). Пи сао је епи ку; пи сао је при че. Усме ра вао је чи та о че ву па жњу 
ка стра вич ним де ли ма по мо ћу је зич ког мај стор ства и не за си тог апе ти та за але го ри ју, 
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на ро чи то кад је реч о бе ли ни. Рас кр стио је са све тов ним; рас кла пао ку ће; рас по рио 
им пе ри ја ли зам; са жа ље вао је ки та; оте рао ми си о на ре. Пи сао је о же на ма као да ни-
ка да ни јед ну ни је упо знао.

Ралф Ели сон је јед ном при ли ком при ме тио да је Мел вил схва тао ра су као „су штин-
ски про блем аме рич ке све сти, сим бол ста ња чо ве ка“, схва та ње ко је се из гу би ло по 
за вр шет ку пе ри о да ре кон струк ци је, ка да је аме рич ка књи жев ност од лу чи ла да иг но-
ри ше „про блем Ни гр оа“, по ти ску ју ћи га „у под зе мље аме рич ке све сти“. Ели сон је 
сма трао да не мо же сва ко да се ба ви те мом ра се. Јед но став но га је коп ка ло то што, 
ка да пи сац има по тре бу да при ка же јед но или дво је цр них љу ди, „до вр ха на то пи сво-
је на ка зне и над ме не сли ке Ни го ра, на лик смрад ним те ли ма да вље ни ка“. Упра во та ко 
из гле да ју же не код Мел ви ла. За њи шу се и по то ну.

Пи смо ко је је Пјер до био на по чет ку ро ма на, док је на из глед био упле тен у ин це-
сту о зни од нос са мај ком и на ко рак од про сид бе Лу си, ша ље му ње го ва дав но из гу-
бље на се стра Иза бел. Она му при ча сво ју жи вот ну при чу. Уко ли ко Мо би Дик ду гу је 
Фран кен штај ну, са Пје ром је то слу чај још у ве ћој ме ри, с при чом у при чи у ви ду Иза-
бе ли не ау то би о гра фи је. „Ни ка да ни сам упо зна ла обич ну мај ку“, ка же на по чет ку. При-
се ћа се ста ре, оро ну ле ку ће где су се пре ма њој оп хо ди ли као пре ма жи во ти њи, ни је 
под у ча ва на го во ру, ни је има ла свест о то ме да је људ ско би ће. И ни ка да ни је у пот пу-
но сти по ста ла људ ско би ће; она је пре ле пи иди от: „Ни сам ни шта раз у ме ла, Пјер.“ 

Осе ћа ју ћи од го вор ност за сво ју по лу ди вљу се стру, али не же ле ћи да на но си бол 
во ље ној мај ци от кри ћем по сто ја ња ван брач не ћер ке, Пјер од лу чу је да из ла жи ра же-
нид бу са Иза бел, и они жи ве за јед но као муж и же на. (Њу тон Ар вин, ко ји је из гу био 
по сао на кон хап ше ња због хо мо сек су а ли зма, су ге ри ше да је ин цест у Пје ру био ма ска 
за дру га чи ји та бу, Мел ви ло ву не из ре ци ву љу бав пре ма му шкар цу.) Пје ро во бо гат ство 
про па да и он по ста је пи сац; Иза бе ла по ста је вред на се кре та ри ца. На кра ју се и Лу си 
усе ља ва код њих. 

На кон ра ног успе ха књи ге Троп ско ле то, Пјер је од лу чио да на пи ше „обим но све-
о бу хват но де ло, на чи је бр зо уоб ли че ње су га на гна ла два си ло ви та мо ти ва – го ру ћа 
же ља да по ну ди све ту не што што је сма трао но вом, или ба рем не срећ но оспо ра ва ном 
Исти ном; и из глед на прет ња да ће оста ти без цвоњ ка“. То је, та ко ђе, за де си ло и Мел-
ви ла. На кон Тај пи ја и Омуа, ње го ве књи ге су се ло ше про да ва ле. За пао је у још ве ће 
ду го ве. „Оно што нај ви ше же лим да пи шем, укле то је – не ће се ис пла ти ти“, жа лио се 
Хо тор ну. „Ме ђу тим, кад се све са бе ре, да пи шем на дру га чи ји на чин ја не мо гу. Из све-
га то га на ста је јед на па па зја ни ја, мо је књи ге су кр пе жи.“ Пред ви део је сво ју суд би ну: 
„Иа ко сам на пи сао је ван ђе ља за овај век, умре ћу у ка љу зи.“ 

Мел вил је Мо би ја Ди ка и Пје ра до жи вља вао као бли зан це, бу ду ћи да сва ка од њих 
про ду бљу је пси хо ло шке по но ре, „још увек ду бо ко и све ду бље“. Пре не го што је са чи-
нио за плет Пје ра, про чи тао је Ана то ми ју ме лан хо ли је, из да ње са озна ком – „А. Ме ливл“ 
– лич ни при ме рак ње го вог оца, про дат на аук ци ји, на кон што му је отац умро умо бо-
лан. Мел вил је био про го њен. Био је осу ђен. Рас па дао се. Док је сти гао до кра ја пи са-
ња Пје ра, Мо би Дик је до жи вео не у спех. У за вр шном по гла вљу Пје ра, из да вач ко ји 
об ја вљу је ро ма не глав ног ли ка ша ље му пи смо:
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ГО СПО ДИ НЕ: Ви сте пре ва рант. Пре тва ра ју ћи се да за нас пи ше те по пу лар не ро ма не, 
до би ја те од нас но вац уна пред, док на ше ма ши не штам па ју та ба ке бо го хул не рап со ди је.

На кон не ко ли ко крај ње не ло гич них па су са, Пјер, Лу си и Иза бе ла уми ру на го ми ли, 
у шек спи ров ском сти лу.

„Пјер или дво сми сле но сти мо жда је нај лу ђа про за до сад на пи са на“, ка же је дан 
кри ти чар, сма тра ју ћи ве ро ват ни јим да је у пи та њу про дукт „луд ни це не го ти хог скло-
ни шта у Берк ша је ру“. Го ди не 1860, зна ју ћи раз ме ре Мел ви ло ве не сол вент но сти, ње гов 
таст је укњи жио има ње на Ли зи но име. Мел вил за жи во та ни је об ја вио ви ше ни јед но 
про зно де ло. Го ди не 1863. про дао је Стре ло гла ву бра ту Але ну. Пре не го што се пре се-
лио на траг у Њу јорк, где се за по слио као ца рин ски ин спек тор, пот па лио је ло ма чу.

У про ле ће 1867, го ди ну да на на кон што је Мел вил об ја вио пр ву зби р ку по е зи је, 
Бит кепар чи ћи, ма ло је фа ли ло да га же на, пре стра ше на, на пу сти. Ли зи на фа ми ли ја 
је ско ва ла план за ње но кид на по ва ње и ума ло је био спро ве ден у де ло; Ав гу ста је 
ве ро ват но би ла уме ша на у тај по ду хват. Ли зи ни ка да ни је оти шла. Ка сни је те го ди не, 
Мал колм Мел вил, осам на е сто го ди шњак, пу цао је се би у гла ву, у сво јој спа ва ћој со би, 
у ро ди тељ ској ку ћи. На кон са хра не, Ли зи и Хер ман су оти шли у Стре ло гла ву, где су, уз 
дим њак, ока чи ли илу стра ци ју из Из гу бље ног ра ја. 

Ав гу ста Мел вил је умр ла у апри лу 1876, у 54. го ди ни жи во та, у ку ћи свог бра та То-
ма у Ста тен Ај лан ду, од по сле ди ца не че га што ука зу је на рак плу ћа. (Ли зи ка же да је 
Ав гу ста ду го па ти ла од „жи ли ча стог ту мо ра“, али ни је ни ко ме при ча ла о то ме јер је 
осе ћа ла сра мо ту.) У ја ну а ру је по че ла да ма лак са ва од бо ло ва, и кре ну ла је у град ка ко 
би се сме сти ла код Хер ма на и Ли зи ка да јој је сти гла по ру ка да је Мел вил од био ње ну 
по се ту јер је био пре за у зет при пре мом сво је еп ске по е ме Кла рел за сла ње из да ва чу. 
Био је по ме тен. „За и ста стра ху јем од то га да би ло ко бу де уз ме не, пла шим се да би 
се мно го уз не ми рио“, по ве ри ла се Ли зи. Кла рел је об ја вље на у ју ну, про шла је не за-
па же но, и тек су у ско ри је вре ме кри ти ча ри, ме ђу ко ји ма и Хе лен Вен длер, по че ли 
по хвал но да пи шу о њој. Мел ви лов из да вач ју је дао у ста ру хар ти ју.

Хер ман Мел вил је умро у Њу јор ку 1891, у 72. го ди ни. „Ако ће мо пра во, чак је и ње-
го ва ге не ра ци ја ду го ми сли ла да је он умро“, пи ше у јед ном њу јор шком не кро ло гу. По 
раз ме ра ма пост хум но до би је ног кри ти чар ског при зна ња, рет ко ко ји пи сац мо же с 
њим да се ме ри.

Ав гу ста Мел вил ни ка да ни је на пи са ла ро ман о жи во ту ме ђу Мел ви ло ви ма, али је 
са ку пља ла ру ко пи се, ме ђу ко ји ма се на ла зи и пет сто ти на пи са ма ко је је по сла га ла у 
две ку ти је, ко је су се на кон ње не смр ти на ла зи ле у ку ћи Гејн свур то вих. Нај зад, не ко 
их је пре ме стио у шта лу. Ту су се на ла зи ле то ком осам де се тих го ди на 19. ве ка, ка да их 
је про на шао је дан тр го вац ан ти кви те ти ма. За вр ши ле су Њу јор шкој јав ној би бли о те ци. 
Про шле го ди не, би бли о те ка је ко лек ци ју пре и ме но ва ла у Спи си Ав гу сте Мел вил. Ку-
ти је се још увек на ла зе у би бли о те ци. Ли че на сан ду ке мо ре пло ва ца. 

На Стре ло гла вој, у по дру му Мел ви ло ве ку ће на фар ми, да на шњој ар хи ви, на ла зи 
се и јед но пи смо ко је је Ав гу ста на пи са ла у ма ју 1851, у тре нут ку ка да је њен брат био 
бли зу свр шет ка пи са ња Мо би ја Ди ка, а она при кра ју пре пи си ва ња ру ко пи са. Ро ман 
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јој се сви део. „Ова ње го ва књи га по бу ди ће ве ли ко ин те ре со ва ње, чи ни ми се“, на пи-
са ла је: „Ве о ма је до бра.“

По ље на ком је Мел вил уз га јао бун де ве и ку ку руз за ко ња и кра ву са да је ди вља 
ли ва да, пре пу на љу би чи ца, пе ру ни ка, кра су ља ка, де те ли на, бер га мо та, ди вљих шар-
га ре па, гра хо ри ца и миш ја ки ња. Мел ви ло ва ста бла ја бу ке још увек су ту, го то во ого-
ље на. Ста ја где су он и Хо торн од ла зи ли ка да су же ле ли да се одво је од да ма пре тво-
ре на је у су ве нир ни цу где мо же те ку пи ти ма ји цу са нат пи сом „Зо ви те ме Исма ил“. 
Вај фај мре жа но си на зив Пи квод, али не знам ло зин ку. Не ке ства ри ни су за јав ност.

(Са ен гле ског пре вео Не бој ша Ма рић)


