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ИЗ ГУ БЉЕ НИ ВРТ
По је ди не ре че ни це из књи ге Ту жни тро пи од мах су по ста ле ле ген дар не и пре по-

зна тљи ве. Нај пре увод на ре че ни ца, за па њу ју ћа за јед ну ан тро по ло шку књи гу о пу то ва-
њи ма по Ама зо ни ји: „Мр зим пу то ва ња и ис тра жи ва че“ (Je haïs les voyages et les ex plo-
ra te urs). Као и за вр шна – не ман од ре че ни це – кла у за на кит ња сту кла у зу, ба рок ни 
sfor zan do ко ји по дрх та ва да би на кра ју пре дах нуо у сли ци, луц ка стој и ча роб ној у исти 
мах, у „ле ти мич ном по гле ду пре ћут ног раз у ме ва ња, оте жа лог од стр пље ња, ве дри не 
и уза јам ног пра шта ња, ко ји по не кад не хо ти це раз ме ни мо с не ком мач ком.“1 (Прем да 
је ово до бар пре во ди лач ки по ку шај, ипак не пре но си дир љи вост син таг ме alo ur di de 
pa ti en ce, као ни на го ве штај ско ро те о ло шке ми ло сти у par don réci pro que qu ’u ne en ten te 
in vo lon ta i re per met par fo is).2 Ту жни тро пи (Tri stes Tro pi que) има ју већ ско ро два де сет 
го ди на. У ме ђу вре ме ну, Клод Ле ви-Строс је уве ли ко ре во лу ци о ни сао ан тро по ло ги ју, 
оса вре ме нив ши ње ну тер ми но ло ги ју у прав цу рас пра ве ко ја би од го ва ра ла „на у ци о 
чо ве ку“, што су Ту жни тро пи на го ве сти ли. За да на шњу кли му оп ште кул ту ре, он ни је 
са мо нај слав ни ји жи ви ан тро по лог и ет но граф, већ пи сац чи је су очи то струч не сту-
ди је ду бо ко про др ле у наш сен зи би ли тет. Ле ви-Стро сов „струк ту ра ли зам“, пре по мо-
дан не го ја сно де фи ни сан по јам, чи ни се кључ ним за ак ту ел не по ду хва те у лин гви сти-
ци и пси хо ло ги ји, со ци о ло ги ји и есте ти ци. Али Ле ви-Стро со ва сла ва је па ра док сал на, 
као што је то и ње гов ути цај на тон на ше кул ту ре и рас пре да ња у ви со ким кру го ви ма 
(то пре фи ње но, кон цен три са но све тло ко је ма сов ни ме ди ји ба ца ју на жи вот ве ли ких 
умо ва). Ње го ва сла ва је ра сла обр ну то сра змер но ње го вом по ло жа ју у од но су на 
оста ле ко ле ге. С тач ке гле ди шта дру гих ан тро по ло га и ет но гра фа, ње гов раз вој ни пут 
гла си от при ли ке ова ко: иа ко је ње гов ис тра жи вач ки рад у Бра зи лу то ком 1930-их био 
крат ко тра јан, а ме то до ло ги ја по ма ло спор на, Ле ви-Строс је ка сни је на пи сао из ван ред-
ну сту ди ју о срод ству – Еле мен тар не струк ту ре срод ства (Les struc tu res Elémen ta i res 
de la Pa renté), об ја вље ну 1949. го ди не. Уз из ве стан број струч них чла на ка на ста лих то ком 
го ди на ко је је про вео у Аме ри ци и не ду го за тим, ово де ло пред ста вља ва жан по мак 
у раз у ме ва њу срод ства и при ми тив них дру шта ва, ко је су за по че ли Мар сел Ма ус, Емил 
Дир кем и бри тан ска шко ла ан тро по ло ги је. Ра них 1950-их, за јед но с Ро ма ном Ја коб со-
ном, Ле ви-Строс је кре нуо да за сту па тврд њу да се су штин ски ва жне ана ло ги је мо гу 
по ву ћи из ме ђу лин гви сти ке и ан тро по ло ги је, из ме ђу њи хо вих ме то да и кон цеп ци ја. 
Био је то још је дан под сти ца јан по тез. Сва ка ко се мно го шта мо же на у чи ти из мо гу ће 
по ду дар но сти из ме ђу фор мал не струк ту ре је зи ка и на чи на на ко ји она устро ја ва и 

1 Клод Ле ви-Строс, Ту жни тро пи, пре ве ла с фран цу ског Сла ви ца Ми ле тић, Zep ter Bo ok World, 
Бе о град, 1999, стр. 330.
2 Ау тор да је ко мен тар на ен гле ски пре вод Ту жних тро па, по ре де ћи не ка ре ше ња са фран цу ским 
ори ги на лом. (Прим. прев.)
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од ра жа ва дру штве не струк ту ре (Ле ви-Стро со во за па жа ње да јед но дру штво не мо же 
за бра ни ти оно што не мо же име но ва ти или кла си фи ко ва ти, као и да рас по зна ва ње 
до зво ље них и за бра ње них род бин ских ве за за ви си од њи ма ана лог них пре ци зних 
лин гви стич ких од ред ни ца, од из у зет не је ва жно сти). Али ка да се па ра ле ле тог ти па 
уста но ве, мо ра ју се узи ма ти крај ње опре зно. Ска ка ти са јед ног по је ди нач ног ис тра-
жи ва ња на уни вер за лан мо дел на чи на на ко ји људ ски ум функ ци о ни ше, из гра ди ти 
оп се жну те о ри ју о уму и ево лу ци ји на та ко крх ким осно ва ма, зна чи на пу сти ти иде а ле 
на у ке. А пре ма ан тро по ло зи ма, Ле ви-Строс је с Ту жним тро пи ма и на кон њих, учи нио 
упра во то. Он мо же би ти ге ни ја лан пи сац, тво рац мо дер них ми то ва, вр стан фи ло зоф, 
али не и ан тро по лог за ду жен за не ра зу мљи во су во пар не по је ди но сти, за „оно што је 
слу чај“. На ме ће нам се при мер јед ног прет ход ни ка. Џејмс Фреј зер је за пе сни ке и дра-
ма тур ге, као и за ши ру јав ност, био принц ме ђу ан тро по ло зи ма. Ме ђу тим, за сво је ко-
ле ге и след бе ни ке, он је био не ко ко ис пре да ре чи, за ро бљен у пур пур ној из ма гли ци 
ко ју је сам ства рао. Оту да ће Ми то ло ги ке, че тво ро том на „ми то ло ги ја ми то ва“ ко јом је 
Ле ви-Строс био за о ку пљен прет ход них пет на ест го ди на – ка да бу ду пре ве де не – бити 
на ша Злат на гра на.

Ова ква кон сте ла ци ја нам је већ по зна та: не ки струч њак ис ко ра чи из сво је ди сци-
пли не и по стиг не ве ли ку сла ву; ко ле ге ко је је оста вио иза се бе мар љи во зби ја ју редо-
ве и из њих га ис кљу чу ју. То је при ча о Марк су и ака дем ским еко но ми сти ма, о Фрој ду 
и пси хо ло зи ма ко ји су би ли ње го ви са вре ме ни ци, о Тојн би ју и исто ри ча ри ма. Ства ри 
ни су ни шта бо ље ка да та но ва „зве зда“ ис по љи не стр пљи вост за сит ни ча вост и еснаф-
ску па ро хи јал ност сво јих до ју че ра шњих ко ле га. (Ле ви-Строс је сти ца јем окол но сти 
био вир ту оз пре зи ра.) Ин те лек ту ал на по вест и ха ги о гра фи ја до ка зу ју да де ло ве ли ког 
от пад ни ка вр ло бр зо ме ња чи та во по ље из ког се одво ји ло, док кле вет ни ци оп ста ју 
са мо као за је дљи ве фу сно те у ме мо а ри ма ве ли ког Учи те ља.

Од го вор на ову ди ле му ни је до кра ја ни по твр дан ни од ри чан. Да ли су Марк со ве 
ана ли зе кла сне бор бе уоп ште „на уч не“ и да ли су ње го ва пред ви ђа ња има ла би ло 
ка кву про вер љи ву вред ност оста ју спор на пи та ња. Ни ко не сум ња у зна чај Фрој до вих 
по стиг ну ћа, ни ти у сна жан ути цај ко јим је ње го ва фи ло зоф ско-књи жев на ви зи ја об ли-
ко ва ла до ми нант ни За пад ни сен ти мент (We stern fe e ling). Али те ра пе ут ски мо дел ко ји 
је он на сто јао да уни вер за ли зу је, као и не у ро фи зи о ло шки на уч ни те ме љи ко је је те жио 
да по ста ви, по ка за ли су се не у хва тљи вим. „Твр де“ стру је у но ви јим про у ча ва њи ма 
људ ског ума и по на ша ња ни су фрој дов ске. Ка да је реч о је дин стве ном ге ни ју, о љу бо-
мор ном од би ја њу ма ње ва жних ко ле га, и ње го вој на кнад ној апо те о зи, сли ка ни је 
јед но стра на, или бар ни је не дво сми сле но јед но стра на. Оно што је из ве сно је сте по мак 
уну тар јед не осе тљи ве обла сти тра ди ци о нал ног по ља. То по ме ра ње, ко је ис пр ва сле-
ди кон вен ци је и струч ну тер ми но ло ги ју да тог по ља, убр зо по ста је пре ви ше оп се жно 
и ком плек сно да би се под ве ло под већ уста но вље не ка те го ри је. Одва ја се, по вла че ћи 
за со бом и део тог по ља. Из кри зе кла сич не ан тро по ло ги је, као и из Ле ви-Стро со вог 
„за о кре та“ ка ми шље њу ко је об је ди њу је про у ча ва ње је зи ка и би о ло шко-дру штве не 
струк ту ре, по ја вљу ју се но ве кла си фи ка ци је: „ан тро по ло шка лин гви сти ка“, „се ми о ти-
ка“ (си сте ма тич но ис тра жи ва ње зна ко ва и сим бо ла). Спор из ме ђу ве ли ка на и ње го вих 
праг ма тич них ко ле га че сто је знак про ме не и при ла го ђа ва ња. У из ве сном сми слу, 
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Ле ви-Стро сов од нос пре ма ан тро по ло ги ји је од са мог по чет ка био ам би ва лен тан и 
су штин ски суб вер зи ван, као што је, ре ци мо, то био и Марк сов од нос пре ма кла сич ној 
еко но ми ји и мо не тар ној те о ри ји. Упра во та „ам би ва лент ност“ и про во ка тив ност чи не 
Ту жне тро пе исто вре ме но те шко ра зу мљи вим и ва жним. 

Нов ен гле ски пре вод Ту жних тро па (у из да њу „Ате не у ма“) над ма шио је вер зи ју из 
1961. го ди не. Из не ких раз ло га ко ји ни ка да ни су до кра ја раз ја шње ни, у пр во бит ном 
ен гле ском из да њу би ло је из о ста вље но не ко ли ко по гла вља. Она су са да по но во ту. 
Уне те су и Ле ви-Стро со ве на кнад не из ме не ко је по сто је у фран цу ском из да њу из 1968. 
го ди не. Пре во ди ти Ле ви-Стро са ни је са мо му ко тр пан по сао, већ је по ду хват ко ји се 
де ша ва под стро гом, цен зор ском сен ком твор ца. Џон и До рин Вејт ман су то од лич но 
ура ди ли, иа ко је њи хо ва пре во ди лач ка стра те ги ја ме сти мич но не зграп на и гло ма зна 
упра во за то што на сто ји да раз ја сни и да се ци ра за ку ча сти је зик ори ги на ла. Ухва ти-
ће мо се бе ка ко при бе га ва мо њи хо вом је зи ку сва ки пут кад ис кр сну по те шко ће у је-
зи ку Ле ви-Стро са. Шта ви ше, бу ду ћи да су пре ве ли и Ми то ло ги ке, Вејт ма но ви су без 
прем ца кад је у пи та њу пре ци зност у пре но ше њу ге не зе Ле ви-Стро со ве тер ми но ло-
ги је јер уви ђа ју на ко ји на чин и на ко јим ме сти ма су не ке од ње го вих кључ них иде ја 
по че ле да се ис по ља ва ју. 

Ту жни тро пи су у из ве сном сми слу и јед на ин те лек ту ал на би о гра фи ја, с иро нич ним 
уви ди ма у од сту па ња и у лич ну дра му ко ја не из бе жно ме ња тон ау то пор тре та, би ло 
да су ти уви ди са мо до вољ ни или осу ђи вач ки.

А Ле ви-Стро со ва се ћа ња на исто вре ме но бри љант ну и истин ски ис пра зну ака дем-
ску ка ри је ру упу ћу ју нас на оде љак ко ји је нај пре ци зни ји кључ за раз у ме ва ње ње го вог 
жи вот ног де ла. Ка да је имао от при ли ке ше сна ест го ди на, Ле ви-Строс се упо знао с 
Фрој до вом те о ри јом и кључ ним Марк со вим тек сто ви ма. У њи ма је уви део не ки вид 
ге о ло ги је, за лог за ду бин ско раз у ме ва ње чо ве ка и исто ри је људ ског дру штва и стра-
те ги ју по ни ра ња ис под по ко ри це очи глед но сти.

Из гле да ло ми је да, на јед ном друк чи јем ни воу ствар но сти, марк си зам по сту па на 
исти на чин као и ге о ло ги ја и пси хо а на ли за схва ће на у сми слу ко ји јој је дао њен осни вач: 
сва три на чи на ми шље ња по ка зу ју да је раз у ме ва ње, у крај њој ли ни ји, сво ђе ње јед не вр сте 
ре ал но сти на не ку дру гу; да истин ска ре ал ност ни кад ни је она ко ја се у нај ве ћој ме ри 
ис по ља ва; да се при ро да исти ни тог на зи ре већ у ње го вом на сто ја њу да се од нас са кри је. 
У сва три слу ча ја по ста вља се исти про блем од но са чул ног и ра ци о нал ног, а исти је и 
же ље ни циљ: не ка вр ста над ра ци о на ли зма ко ји те жи да пр во укљу чи у дру го не жр тву-
ју ћи ни јед но ње го во свој ство.3

Иа ко је те жак за раз у ме ва ње, овај па сус нас на во ди на не по гре ши ви траг. Об је ди-
њу ју ћи Марк са и Фрој да (ко је Ле ви-Строс под јед на ко це ни), узи ма ју ћи за при мер гео-
ло ги ју и њој свој стве но зна че ње по вр ши не и ис под по вр шин ских, фор ма тив них сло-
је ва – при мер ко ји је већ до вољ но ре чит за мо дер ну лин гви сти ку – мо ра мо раз ви ти 
ор ган ско, све о бу хват но раз у ме ва ње на чи на на ко ји „ства ри не што зна че“. У сво јој 
ра ној фа зи, Ле ви-Строс је то раз у ме ва ње струк ту ре на звао „над ра ци о на ли змом“, што 

3 Клод Ле ви-Строс, Ту жни тро пи, оп. цит., стр. 40.
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и ни је за хва лан тер мин. Да нас би му мо гао да ти на зив „ми то ло ги ка“, ра ци о нал на ло-
ги ка на чи на („ми то ва“) ко ји ма чо век опи су је, ар ти ку ли ше и спо зна је сво је би о ло шко, 
пси хич ко и дру штве но ста ње. Са мо та ква спо зна ја (com pre hen sion, реч ко ја прет по ста-
вља „све о бу хват ност“), са мо та кво раз у ме ва ње (un der stan ding, реч ко ја под ра зу ме ва 
„ду бо ко за хва та ње ис под по вр ши не“) мо же оправ да ти ла ска во име „ан тро по ло ги је“ 
– на у ке о чо ве ку. Би ти ан тро по лог у овом све о бу хват ном сми слу зна чи мо ћи об је ди-
ни ти дру штве но-еко ном ске ана ли зе марк си зма са Фрој до вом ин тер пре та ци јом не-
све сног. Да би то по сти гао, мла ди Ле ви-Строс је био спре ман да на пу сти фи ло зо фи ју 
и да при хва ти ни же на став нич ко ме сто у Сао Па у лу.

Крај ње је очи гле дан рас кол из ме ђу ове ње го ве ви зи је и ви зи је сва ки да шњег струч-
ња ка или ет но ло га ко ји де лу је у сво јој обла сти. Ле ви-Строс се оти снуо на фи зич ки 
на пор не, да ле ко се жне екс пе ди ци је у уну тра шњост Бра зи ла. Ту жни тро пи са др же 
де таљ не за пи се о ње го вом жи во ту с не ко ли ко гру па Ин ди ја на ца. То је та ко ђе уне ко-
ли ко био и њи хов пр ви кон такт с бе лим чо ве ком, не ра чу на ју ћи спо ра дич не су сре те 
у ше сна е стом ве ку. Ле ви-Строс је ди сци пли но ва но и оп се жно пи сао о њи хо вој ло кал-
ној ис хра ни, сек су ал ним оби ча ји ма и упо треб ним пред ме ти ма. Јео је штет ну хра ну, 
пр жи ло га је сун це на ви со ким ви со рав ни ма, по ср тао је кроз не так ну те пра шу ме. Али 
пред мет ње го вог ин те ре со ва ња као и оквир ње го ве ана ли зе ни ка да ни су би ли у скла-
ду с оним што се оче ки ва ло од кла сич ног ан тро по ло га. Су о чен с де таљ но укра ше ним 
ли ци ма ко ја су Ка ду вео же не те то ви ра ле, ни је дан „на уч ник“ на те ре ну не би до шао до 
за кључ ка да оне „сво јом шмин ком ис цр та ва ју обри се ко лек тив ног сна; њи хо ве ша ре 
су хи је ро гли фи ко ји опи су ју не до се жно злат но до ба, ко је оне, у не до стат ку дру гог 
ко да ко јим би га из ра зи ле, ве ли ча ју пу тем укра ша ва ња. От кри ва ју ћи сво ју на гост, оне 
обе ло да њу ју ње го ве ми сте ри је“.4 Ни је дан би хе ви о рал ни пси хо лог ко ји по сма тра за-
се о ке бра зил ске уну тра шњо сти не би са мо у ве ре но твр дио да су ма ло број ни ста нов-
ни ци ко ји ту жи ве „раз ви ли по себ не об ли ке лу ди ла“ ка ко би иза шли на крај с ки шом, 
не у хра ње но шћу и пу сто ши. Док Ле ви-Строс пу ту је кроз пу стош уну тра шњо сти ко ја 
под се ћа на ме се че ву по вр ши ну, не фа сци ни ра га то ли ко ет но гра фи ја Нам би ква ра, 
гру пе љу ди с ко јом пу ту је, ко ли ко од нос аме рич кон ди јан ског све та пре ма те ле граф-
ским жи ца ма ко је се про би ја ју кроз по лу на пу ште ни, не плод ни от пад пред њи ма. 

Пот пу но де ви чан ски пре де ли од ли ку ју се јед но лич но шћу ко ја њи хо ву ди вљи ну пот-
пу но ли ша ва за ни мљи во сти. Они чо ве ку не упу ћу ју ни ка кав иза зов, већ се пред њим за-
тва ра ју, уру ша ва ју се пред ње го вим по гле дом. А у пу ста ри што се про те же у бес крај, 
тра ка pi ca de, згр че ни обри си сту бо ва и из о кре ну ти лу ко ви жи ца из ме ђу њих ли че на 
не по ве за не пред ме те ко ји леб де у без људ ном пре де лу, као на плат ни ма Ива Тан ги ја.5

У овој сим бо ли ци кри је се су шти на. По пут чу ве ног при зо ра ко ји је кре и рао Џо зеф 
Кон рад – ап сурд не то пов ња че ко ја ис па љу је гра на те ка не про бој ној оба ли африч ке 

4 Упор. прев: „Див на ци ви ли за ци ја у ко јој кра љи це уо кви ру ју сно ве сво јом шмин ком: хи је ро гли фи ма 
што опи су ју не до се жно злат но до ба ко је оне, у не до стат ку зва нич ног ко да, сла ве сво јим укра ша-
ва њем скри ва ју ћи на тај на чин исто вре ме но ње го ву тај ну и сво ју го ло ти њу.“ Ibid., стр. 153–4.
5 Ibid., стр. 214.



125

пра шу ме, Ле ви-Стро со во ево ци ра ње те ле граф ских жи ца дуж Ма то Гро са су штин ски 
уз не ми ру је. Оне го во ре о гра бљи вим илу зи ја ма бе лог чо ве ка и тех но ло ги је спрам 
при ми тив ног све та. Али та по хле па и њом за хва ће не илу зи је, да иро ни ја бу де ве ћа, 
ис по ља ва ју се у са мом за дат ку ан тро по ло ги је. Ле ви Строс је у том тре нут ку, ка ко и сам 
на гла ша ва, об у зет по нов ним от кри ћем. Сум њи ва при ро да ан тро по ло шког при сту па, 
ра ци о нал ног про у ча ва ња чо ве ка ка квим га је За пад раз вио, већ је би ла очи глед на 
Ру соу, Ле ви-Стро со вом пра вом учи те љу. Са мо за пад ни чо век – по чев још од Хе ро до-
та – до след но је раз ви јао ра до зна лост за дру ге ра се и кул ту ре. Он је сам кре нуо да 
ис тра жу је нај у да ље ни је пре де ле на зе мљи у по тра зи за кла си фи ко ва њем, за ком па ра-
тив ним и кон тра стив ним од ре ђе њем вла сти те су пер и ор но сти. Ме ђу тим, та по тра га, 
че сто без ин те ре сна и по жр тво ва на, са со бом је до не ла осва ја ње и ра за ра ње. Ана ли-
тич ка ми сао у се би са др жи чуд но на си ље. Ана ли тич ко зна ње под ра зу ме ва сво ђе ње 
објек та са зна ња, ма ка ко ком плек сан и жи во тан он био, упра во на то – објект. А то 
зна чи са ка ће ње. Ви ше од би ло ког дру гог „знал ца“, ан тро по лог са со бом но си де струк-
ци ју. Ни јед на при ми тив на кул ту ра по сле ње го ве по се те не ће оста ти не так ну та. Чак и 
да ро ви ко је до но си – ме ди цин ски, ма те ри јал ни или ин те лек ту ал ни – фа тал ни су за 
об ли ке жи во та ко је за ти че. За пад њач ка по тра га за зна њем тра гич но за вр ша ва у крај њој 
екс пло а та ци ји.

Упра во та фа тал ност да је Ту жним тро пи ма опро штај ни, па чак и апо ка лип тич ни тон.

Јед на по мах ни та ла ци ви ли за ци ја, ко ја се од већ бр зо умно жа ва, за у век је уни шти ла 
мор ске ти ши не.6 

Где год бе ли пут ник кре нуо, на и ћи ће на пу стош, на су ро ве тра го ве пљач ке и бо ле сти 
ко је су до не ла ње го ва прет ход на осва ја ња. Ин ди јан ска пле ме на и пре де ли ко је је мла-
ди Ле ви-Строс по се ћи вао ни су би ли еден ски, ни ти „при ми тив ни“ у пра вом сми слу те 
ре чи. Они су оте ло тво ре ње ду ге исто ри је за ра зних бо ле сти, еко ло шког от па да и при-
нуд них ра се ља ва ња. Љу ди ко ји жи ве у пра шу ми ни су би ли не при сту пач ни са мо за хва-
љу ју ћи ге о граф ски изо ло ва ном, не про ход ном те ре ну, већ због бру тал не чи ње ни це 
да су ком плек сне је зич ко-ет нич ке гру па ци је чи ји је дом не ка да за у зи мао ве ли ку те ри-
то ри ју, ре ду ко ва не на ша чи цу љу ди. „Ко ли ко знам, по сле мо је по се те ни ко ни је ви део 
Мун де, осим јед не ми си о нар ке ко ја је на и шла на јед ног или дво је њих ма ло пре 1950. 
го ди не, у гор њем то ку ре ке Гва по ре, где су уто чи ште на шле три по ро ди це.“ Ис тре бљи-
ва ње је не по пра вљи ви грех бе ла ца. Али то ни је све. Ле ви-Строс је до вољ но суп ти лан 
и иро ни чан по сма трач да не мо же да не ука же на чи ње ни цу да у уни шта ва њу при ми-
тив них кул ту ра по сто ји је дан тај ни огра ни ча ва ју ћи ме ха ни зам, су ђе на мањ ка вост. Пр ви 
ис тра жи ва чи ко ји су сти гли у Бра зил и Цен трал ну Аме ри ку от кри ли су ци ви ли за ци је 
ко је су „до сти гле пун раз вој и са вр шен ство у ме ри у ко јој им је то њи хо ва при ро да омо-
гу ћа ва ла.“ Ова тврд ња ни је са свим ја сна, али је на иви ци кал ви ни стич ког фа та ли зма. 

Тај „кал ви ни зам“ (ко ји би Ле ви-Строс пре на звао „шо пен ха у ер ским пе си ми змом“) 
ства ра вла сти ту але го ри ју ка зне. Оно што је ет но граф про на шао у ама зон ским по хо-
ди ма ни је био из гу бље ни рај, већ ње го ва па ро ди ја – све сно уни шта ва ње по след њег 

6 Ibid., стр. 24.
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ра сти ња Рај ског вр та. Као да се чо век, на кон што је пр ог нан из ра ја јер је по се гао за 
за бра ње ним во ћем са др ве та са зна ња – што је чин ко ји је од ре дио ње го ву над моћ и 
уса мље ност у ор ган ском све ту – вра тио бе сан и од лу чио да ис ко ре ни све мо гу ће остат-
ке пре де ла свог из гу бље ног ра ја. У еко ло шкој ка та стро фи, као и у на шем уби лач ком, 
али и са мо у би лач ком од но су пре ма при ро ди, Ле ви-Строс на слу ћу је не што ви ше од 
пу ке по хле пе или глу по сти. Чо век је за по сед нут не ким не до ку чи вим бе сом упе ре ним 
про тив вла сти тог се ћа ња на Еден. Где год на и ђе на при род не пре де ле или људ ске 
за јед ни це ко је на из глед под се ћа ју на сли ку ње го ве вла сти те из гу бље не не ви но сти, 
он их на па да и пу сто ши. 

Ту жни тро пи су оту да ме ђу пр вим кла си ци ма ко ји го во ре о да на шњим еко ло шким 
про бле ми ма, али и ви ше од то га. У сво јој ко нач ној ана ли зи, они су мо рал на и ме та фи-
зич ка але го ри ја људ ске про па сти. Пред ви ђа ју, с охо лом ме лан хо ли јом, при зор охла-
ђе не зе маљ ске ку гле – ли ше не љу ди, очи шће не од сме ћа – при зор при су тан у за вр шни-
ци Ми то ло ги ка. У тој прог но зи има ме ло дра ме, па и не знат не пом пе зно сти (са вр ше но 
је ја сно да ће фо те ља у Фран цу ској ака де ми ји ко ја ће за не ко ли ко не де ља при па сти 
Ле ви-Стро су ве ро ват но би ти Мон тер ла но ва). Али и ду бо ке, истин ске ту ге. „Ан тро по-
ло ги ја“, ка же Ле ви-Строс у за вр шни ци Ту жних тро па, да нас мо же да се по и ма као 
„ен тро по ло ги ја“ – на у ка о чо ве ку по ста ла је на у ка о дез ин те гра ци ји и си гур ном из у-
ми ра њу. Не ма мрач ни је игре ре чи у са вре ме ној ли те ра ту ри.

3. јун 1974.

(С ен гле ског пре ве ла Ива на Мак сић)


