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МОНТАЖА

Џорџ Ги је мен

УВОД: ПРО ТО ТИП СКИ СА ТРИ
Што ви ше учи мо о при ро ди, све ви ше нас ужа са ва ње на по
на вља ју ћа бе сми сле ност. А вр ху нац ужа са не ле жи у ср цу 
та ме, не го у ср цу про све ће ног раз у ме ва ња при ро де.

Карл Кре бер, Еко ло шка књи жев на кри ти ка

Нај за ни мљи ви ји књи жев ни аспект Ма кар ти је ве про зе је сте тај што је ње гов на ра-
тив ни глас у све ве ћем не сла га њу с ње го вом на ра тив ном ви зи јом. Ма кар ти су прот-
ста вља ви со ко сти ли зо ва ну ли те рар ну прак су, у це ли ни ис пи са ну људ ском ру ком, 
еко па сто рал ном уни вер зу му у на стан ку, све док му пат-по зи ци ја из ме ђу ху ма ни стич-
ког дис кур са и иде је пост ху ма ни зма не за о де не про зу у на ра тив ну ме лан хо ли ју ко ја је, 
за пра во, ве о ма уо би ча је на у па сто рал ној про зи. Ме ђу тим, из ди ја лек тич ке на пе то сти 
из ме ђу на ра тив ног гла са и на ра тив не ви зи је ра ђа се вер зи ја па сто ра ле без прем ца у 
аме рич кој књи жев но сти дру ге по ло ви не два де се тог ве ка. Пред мет ове оп шир не сту-
ди је би ће ево лу ци ја Ма кар ти је вог де ла: пре лаз са тра ди ци о нал не па сто рал но сти у 
Чу ва ру воћ ња ка (1965) до окре та ња ди вљи ни у Де те ту бож јем (1973), као и пре лаз са 
ан ти па сто рал но сти Та ме нај крај ње (1968) на не га тив ни би о цен три зам у Кр ва вом мери
ди ја ну (1985) и, ко нач но, на еко па сто рал ност у Три ло ги ји о гра ни ци.1

Сту ди ја2 се за сни ва на прет по став ци да је у чи та вом ства ра ла штву Ма кар ти ја на 
де лу ком по зи ци о ни тро у гао. Јед ну стра ни цу тро у гла чи ни све про жи ма ју ћи дух ме лан-
хо ли је, ис ко ри шћен – у скла ду с тра ди ци јом ко ја се же до ба ро ка (или чак би блиј ских 
вре ме на) – као књи жев но сред ство за ства ра ње на ра тив не дис тан це. На из ве стан на чин, 
ме лан хо ли ја као да са ма по се би при по ве да ро ма не. Дру га стра ни ца тро у гла је але-
го ре за, учи та ва ње на ра тив ног са др жа ја у па ра бо лич не сли ке и за пле те у ма ни ру ба сни. 
На тре ћој стра ни ци тро у гла про на ла зи мо па сто рал ну те му, схва ће ну као нај ва жни ју 
по тра гу за хар мо ни јом у бо љем све ту. Сви спо ме ну ти ро ма ни од ре ђе ни су ин тер акци-
јом ме лан хо лич ног рас по ло же ња, але го риј ског сти ла и па сто рал не те ме. 

Ро ман ко ји ни је спо ме нут, Са три (1979), на из глед не би мо гао да се укљу чи у па сто-
рал ни пре глед Ма кар ти је вог ства ра ла штва. Он се раз ли ку је сме ште но шћу у град ски 
ми ље, па сто га са др жи ма ло сце на из при ро де ко ји ма би се пот кре пи ло па сто рал но 
чи та ње. Он се, ме ђу тим, мо же ис ко ри сти ти као са вр ше ни увод у Ма кар ти јев стил, по што 
је ње гов нај ду жи и нај сло же ни ји ро ман. Са три озна ча ва во до дел ни цу у Ма кар ти је вој 
про зи не са мо што је че твр ти по ре ду об ја вље ни ро ман не го и што се њи ме за вр ша ва 

1 Ов де се не рас пра вља о две Ма кар ти је ве при по вет ке, „Бде ње за Су зан“ (1957) и „Ута па ње“ (1958), 
ни о сце на ри ју и те ле ви зиј ској дра ми Ба што ва нов син (1977) и дра ми Ка ме но ре зац (1998).
2 Овај текст је увод но по гла вље књи ге Ge org Gu il le min, The Pa sto ral Vi sion of Cor mac McCarthy, Te xas 
A&M Uni ver sity Press, Col le ge Sta tion, 2004, 3–17. (Прим. прев.)
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ци клус ју жњач ких ро ма на. У по је ди ним аспек ти ма, Са три је мо жда ње го во нај ви ше 
ју жњач ко де ло (услед при су ства не ве ро ват них анег до та, ру га ња и ло кал ног ко ло ри-
та), док би се за дру ге те шко ре кло да је то аме рич ка про за (због при ме не тех ни ке 
то ка све сти и ико но гра фи је из Ста рог све та).

За Са три се, за пра во, пре мо же ре ћи да је ма ње сто жер но, а ви ше про то тип ско 
де ло. Ма кар ти је по чео да ра ди на ње му по чет ком ше зде се тих го ди на (пре не го што 
је на пи сао Чу ва ра воћ ња ка) и он се чи та као де би тант ски ро ман: гу сти опи си сме њу ју 
се с крат ким опи си ма рад ње, бр бљи ви мо но ло зи с иди о мат ским ди ја ло зи ма, изо ло-
ва не епи зо де са је два ли не ар ним си же ом, ау то би о граф ски на го ве шта ји с ин те р тек-
сту ал ним ве за ма. По том се књи га по зи ва на спи са тељ ско ис ку ство три го ре по ме ну та 
ро ма на. Као и у њи ма, при сут ни су раз от кри ва ју ћи при зо ри, сце не на си ља и епи зод не 
тан ген те ко је опи су ју ду шев но ста ње про та го ни сте.

У кон тек сту рас пра ве о Ма кар ти је вом па сто ра ли зму, свој стве ност Са три ја ни је 
то ли ко у иза зов но сти ко ли ко у ње го вој нео че ки ва но сти. Као про то тип ско де ло, ро ман 
са др жи све ком по зи ци о не еле мен те ко ји ће би ти су штин ски за ин ди ви ду ал на ту маче-
ња ро ма на. Се лек тив на рас пра ва о овим еле мен ти ма уве шће на ме ра ва ни кри тич ки 
при ступ не прет хо де ћи рас пра ви о ши рем кон тек сту. Кри ти чар ски ча роб ни шта пић 
– увр шћи ва ње Са три ја упра во у ону вр сту чи та ња у ко јој не ма ме ста – по слу жи ће да се 
од ре де три ком по зи ци о на прав ца у Ма кар ти је вом де лу: спо ме ну ти еле мен ти па сто рал-
ног жан ра, але го риј ски стил и ме лан хо лич на пер спек ти ва. У сва ком од Ма кар ти је вих 
ро ма на, ови еле мен ти се пре пли ћу ства ра ју ћи три пар тит ну струк ту ру у ко јој је из ло-
жен ау то ров естет ски по ре дак. Та ком би на ци ја има сми сла јер те ма ме лан хо лич ног 
су бјек та по пра ви лу фа во ри зу је але го риј ске па ра бо ле, или као са мо о су ђи ва ње или 
као са мо о вла шћи ва ње, док па сто рал ни на ра ти ви обич но фа во ри зу ју уто пиј ске па ра-
бо ле бек ства у бо љи, јед но став ни ји свет. Иа ко при зна је уза луд ност свог еска пи зма, 
па сто рал ни при по ве дач има скло ност да под лег не ме лан хо ли ји. 

Рад ња Са три ја сме ште на је у Нок свил по чет ком пе де се тих го ди на, или пре ци зни-
је, у ур ба ној пу сто ши Ма ка на ли Флет са, оро ну лој град ској че твр ти по ред ре ке Те не си 
ко ја је део град ског цен тра Нок сви ла. Оби ље ау тен тич них де та ља у ро ма ну од раз је 
чи ње ни це да је Ма кар ти од ра стао у том гра ду, у ко ме је и по ха ђао ко леџ.3 На по чет ку 
ро ма на пи сац нам тај крај пред ста вља као „свет уну тар све та“ (7),4 ми кро ко смос швер-
це ра ал ко хо ла, цр нач ких стра ћа ра и спла во ва (у јед ном од њих ста ну је и ју нак ро ма-
на Кор не ли јус Са три). Ова ко ого ље на сли ка оно га што из Са три је ве тач ке гле ди шта 
из гле да као ter ra dam na ta (359) под се ћа на књи жев ну тра ди ци ју ари сто кра те по сма-
тра ча ко ји се ме ша с нај ни жим сло је ви ма дру штва.

3 Ар нолд пи ше да у Са три ју има пре ко сто пе де сет ли ко ва чи ја су име на за сно ва на на лич но стима 
ко је су за и ста по сто ја ле („Na ming“, 57). Ма ка на ли се, са свим слу чај но, спо ми ње у Чу ва ру воћ ња ка 
као крај ње од ре ди ште Сајл де ро вог ви ски ја (29). Ма кар ти јев отац, адво кат, био је у управ ном одбо-
ру раз вој не аген ци је До ли не Те не си ја (Ten nes see Val ley Aut ho rity) ко ју је осно ва ла фе де рал на вла да, 
та ко да суб вер зив не ни јан се у ро ма ну мо гу да ука зу ју на ау то би о граф ске мо ти ве. Исто та ко, чи-
ње ни ца да је Са три, по пут Ма кар ти ја, про вео не ко вре ме на ло кал ном уни вер зи те ту об ја шња ва 
пре оп шир ност глав ног ју на ка.
4 Ци та ти из ро ма на на ве де ни пре ма Ма кар ти, Кор мак. (2019). Са три. (Игор Цви ја но вић, прев.). 
Бе о град: Кон траст из да ва штво. 
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По ре клом из бур жуј ске по ро ди це, овај „про ка за ни из да нак укле тих сак сон ских 
кла но ва“ (162) од ри че се ка то лич ке ве ре, дру штве ног ста ту са и ка ри је ре да би по стао 
ри бар. Ме ђу Са три је вим при ја те љи ма-па ри ја ма је сте и Џин Ха ро гејт, је дан од Ма кар-
ти је вих сим па тич них и не спрет них пу сто лов них ју на ка. При ли ком пр вог су сре та, Ха-
ро гејт је за то чен због сек су ал ног ис ко ри шћа ва ња лу бе ни ца. Сви ње го ви пла но ви 
по ка зу ју сли чан сте пен зре ло сти и сна ла жљи во сти, по пут оно га да по ста ви ди на мит 
у тре зор бан ке, што се на кра ју за вр ша ва екс пло зи јом у ка на ли за ци о ној це ви. Уз свој-
стве но иди о мат ско пец ка ње, раз у зда ност и не ве ро ват не ри бо ло вач ке при че, ху мор 
овог пу сто лов ног прав ца при че пред ста вља кон тра ди скурс ег зи стен ци јал ној ту роб-
но сти ве ћег де ла ро ма на. По сле две про па ле љу бав не ве зе, хо до ча шћа на Апа лач ке 
пла ни не и про на ла ска ле ша у вла сти том кре ве ту (су ге ри шу ћи ти ме да је пре жи вео 
вла сти ту смрт), Са три ко нач но на пу шта град и по ла зи на пут. Ро ман се за вр ша ва сли ком 
ко ја под се ћа на „Др во са мо у би ца“ из Дан те о вог Па кла, где цр ни пси за стра шу ју ду ше.5 
При по ве дач се ди рект но обра ћа чи та о цу, од ри чу ћи се на из глед и ур ба не ци ви ли за-
ци је и аграр не па сто рал но сти:

Огро ман усу кан пас бе ше иза шао с ли ва де по крај ре ке на лик псу из ду би на и њу шкао 
је на ме сту где је Са три ста јао.

Не где у си вој шу ми по крај ре ке је ло вац и у ме три ча вом ку ку ру зу и у кру на стом мно
штву гра до ва. Ње го во де ло пру жа се по сву да и ње го ви пси се не ума ра ју. (548–549)

Овај за кљу чак је у ди рект ној ве зи с од лом ком из про ло га у ко јем се, ана лог но то ме, 
за смрт ка же да је оп ко ли ла град. Ов де се још јед ном упу ћу је на Дан теа, „Ма ску цр ве не 
смр ти“ Е. А. Поа и Мел ви ло вог бо га ткал ца из Мо би ја Ди ка: 

Град је ско ли ло не што не по зна то, а да ли ће до ћи из шу ме или с мо ра? Бе дем џи је су 
зи дом огра ди ле бле де, ка пи је су за тво ре не, али гле оно уну тра и ре ци ка квог је об ли ка? Где 
га др же или шта је обли на ње го ва ли ка? Је ли он тка лац, кр ва ви чу нак лан си ран кроз ру пу 
у вре ме ну, онај што гре бе на ду ше док свет дре ма? Или ло вац с пси ма или да ли ске лет ни 
ко њи ву ку ње го ва мр твач ка ко ла ули ца ма и да ли он сва ком до ви ку је шта му је за нат? (7)

Сло бод но ко ри шће ње ин тер тек сту ал но сти ов де не су ге ри ше пост мо дер ни па стиш 
са нео д ре ђе ним зна че њем не го пре слу жи да ство ри од ло мак ко ји се чи та као ре фе-
рен ца ти пич на за але го риј ско пи са ње у ко јем је под ра зу ме ва на прет ња смрт.

Украт ко, Са три ком би ну је пу сто лов ну по тра гу за оп стан ком с мо дер ни стич ким 
тра га њем за исти ном, ба рок ни стил с ег зи стен ци ја ли стич ким оча јем. Ро ман је упо ре-
ђи ван с Ели о то вом Пу стом зе мљом (1922) и Ка ми је вим Ми том о Си зи фу (1942), Џој со вим 
Улик сом (1918) и По след њим скре та њем за Бру клин (Last Exit to Bro oklyn, 1957) Хју бер та 
Сел би ја, Тве но вим Хаклбе ри јем Фи ном и Дан те о вом Бо жан стве ном ко ме ди јом.6 Овај 
ро ман при зи ва ка ко пом но иш чи та ва ње ње го ве ико но гра фи је та ко и пси хо а на ли зу. 
Али упр кос сво јој сло же но сти, ро ман се ја сно ви ди као је дин стве на ком по зи ци ја.

5 The Di vi ne Co medy, Can to XI II. Ову па ра ле лу је ис та као Ар нолд („Na ming“, 68, бр. 21).
6 О па ра ле ла ма из ме ђу Са три ја и де ла Kамија и Ели о та, в. Шел то нов есеј. О па ра ле ла ма са Дан-
те ом, в. Ар нол дов есеј “Na ming, Kno wing and Not hing ness“.
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У рас пра ви о Ма кар ти је вој есте ти ци од су штин ске ва жно сти је за па зи ти да ме лан-
хо ли ја ко ја про жи ма при по ве дач ки про цес не по ти че из па сто рал не но стал ги је. Упра-
во су прот но, па сто рал на те ма гу бит ка као да је ода бра на да бу де по год на за ар ти ку-
ла ци ју ме лан хо ли је као та кве. Ме лан хо ли ја се по ја вљу је у Ма кар ти је вим де ли ма у 
об ли ку оп сед ну то сти смр ћу или смрт но шћу, као и у до след ном одр жа ва њу на ра тив-
не дис тан це. Та кво ме лан хо лич но дис тан ци ра ње, схва ће но као древ но књи жев но 
сред ство, по ти че из би блиј ске сли ке из му че ног про ро ка на вр ху бр да, ко ји по сма тра 
свет из да ле ка ка ко ср ља у про паст. У ро ма ну о ко јем го во ри мо, ова по ет ска сли ка се 
ко ри сти, на при мер, ка да Са три по ве зу је ру ше ви не дуж ре ке, „сав тај крш скли знуо 
[...] из гра да на бр ду“ (479), са сим бо лом ко ји ко ри сте пу ри тан ци да при зо ву одо бре ње 
од Бо га сво је ми си је. Ов де се при по ве дач ка ме лан хо ли ја пре во ди у ма ло ду шност 
глав ног ју на ка, као и у ње го ву не спо соб ност или не вољ ност да пре у зме би ло ко ји 
об лик гра ђан ске од го вор но сти.

Са три јев самоизабрaни ста тус прог на ни ка ни ка да се не об ја шња ва до кра ја, из ван 
ду бо ко уса ђе не огор че но сти ма ло гра ђан ским обра сци ма ку ћев ног жи во та, про спе-
ри те та и мо рал но сти. Он је на пу стио сво ју су пру гу, али је и да ље тра у ма ти зо ван ти ме 
што је нај пре из гу био њу, а ка сни је и де те, „гр ца ју ћи од ту ге ка кву ни кад пре спо знао 
ни је“ (181). Ипак, у сре ди шту ње го вог при ми тив ног жи во та не ма ни че га и та бе сми сле-
ност га под јед на ко ужа са ва. У сце ни ко ја под се ћа на по лу де лог кра ља Ли ра у пу сто-
по љи ни, ње го ва по тра га за сми слом по при ма са мо у би лач ки за о крет: 

Са три је ста јао ме ђу кри ча вим ли шћем и при зи вао му њу. Се ва ла је и тут ња ла око ло, 
а он је по ка зи вао на по там не ло ср це у се би и мо лио за све тло. Ако има ика квог уме ћа у 
вре мен ским при ли ка ма ове пла не те. Или са же жи ове ко сти у угаљ. Ако мо жеш, ако мо жеш. 
По цр не ла кр па на ки ши. (427)

Бу ду ћи да су за плет и екс по зи ци ја ор га ни зо ва ни око по тра ге за сми слом жи во та 
и смр ти, Са три про на ла зи па ра ле лу у де лу из Фок не ро вог ро ма на Бу ка и бес (1929) ко ји 
при по ве да Квен тин Комп сон. Оба ју на ка су ака дем ски обра зо ва на, и обо ји цу про га ња 
про шлост вла сти тих по ро ди ца. Код њих се су и ци дал не не у ро зе ар ти ку ли шу у оп сеси-
је вре ме ном и кја ро ску ром све тла.7 Ме ђу ре ле вант ним од лом ци ма убра ја се и се ћа ње 
из де тињ ства на коњ ску тр ку, у ко јој Са три јев де да ну ди

то јед но став но по ре ђе ње ро та ци о них по кре та и у ора тор ском ма ни ру ко јем склон бе ше 
[рече] да су све до чи ли не че му што вре ме не ће пре га зи ти.

Ми слио је о не че му че га ће се се ћа ти, али мла ди апо стат на лак ћен крај огра де већ је 
био по чео да се гну ша спо рог цу ре ња жи во та. Ви део је об лик ло ба ње кроз стар че ву ко жу. 
Чуо пе сак у са ту. Жи во ти су про ти ца ли по пут че га пр ља вог, као ноћ не из лу че ви не из ка
на ли за ци о не це ви, од ме ре но ка па ју ћи у мра ку. Ка заљ ке су об и шле круг, коњ је об и шао круг, 
и шта је из ме ри ло шта? (161–162)

7 Ин тер тек сту ал ност је још екс пли цит ни ја у сце ни у ко јој Са три са ња да за ста је ис пред ча сов ни чар-
ске рад ње и по сма тра ка ко пред њим ста ју са то ви (528). Чи ње ни ца да се Квен тин уда вио про ла зи 
сми сле ну ана ло ги ју у Са три је вом стра ху од ута па ња и ње го вој оба мр ло сти ка да при су ству ју ћи 
из вла че њу са мо у би це из ре ке при ме ти да „сат мр тва ца још увек ра ди“ (13).
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На лич ном ни воу пак ро ман се чи та као пси хо ло шки про фил глав ног ју на ка. Ме ђу 
про по ве ди ма еван ге ли ста, Са три би ра је ре ми ја де, по ро дич ни фо то-ал бум под се ћа 
на „сли ков ни цу уне сре ће них“ (155), зми ји ис под ка ме ња се кли че као „ма лој се стри 
смр ти са кварц ним ко зјим очи ма“ (333), ујак пи јан ду ра има „слат ки ми рис смр ти на 
ру бо ви ма“ (20). Са три јев чул ни спек тар је фи но из о штрен пре ма аспек ти ма смрт но сти. 
Он про во ци ра ис ку ства ко ја угро жа ва ју жи вот као да тра жи смрт, уле ће у кав ге, обо-
ље ва од ти фу са, те шко се по вре ђу је, из глад њу је се док пе ша чи кроз Га тлин бур шке 
пла ни не. Са са ку пља чем кр па ко ји жи ви као пу сти њак раз го ва ра о Бо гу и уми ра њу. 
Кр пар при зна је: „Ва зда сам знао да има Бо га [...] Са мо ми се ни ка да ни је свиђô“ (174), а 
и Са три осе ћа исто. Ње гов скеп ти ци зам пре ма смр ти и жуд ња за њом пот кре пљу ју 
Са три је ву иде ју да је „смрт оно што жи ви но се са со бом. Ста ње зеб ње, као не ки је зив 
на го ве штај гор ког се ћа ња. Али мр тви се не се ћа ју, ни шта ви ло ни је про клет ство. Да-
ле ко од то га“ (181). 

При па жљи ви јем пре гле ду, ме лан хо ли ја при сут на и код Са три ја и код при по ве да-
ча Са три ја гу би из ве сне ту роб не аспек те, шта ви ше, ли ше на је би ло ка кве емо ци је. 
Ње на ин трин зич на при ро да је ста ње ка та то ни је опи са но у пре да ва њу Ви ли ја ма Џеј мса 
о „бо ле сној ду ши“.8 То што Џејмс ка же о Тол сто ју мо гло би се при ме ни ти и на Са три ја, 
на и ме, да уо че на бе сми сле ност жи во та „бе ше по пут пр вих не ла го да бо ле сног чо ве ка, 
на ко је он сла бо па жњу обра ћа док се не сли ју у не пре ста ну пат њу, и та да он схва ти 
да оно што је про ла зном не ла го дом сма трао пред ста вља за ње га не што нај суд бо но-
сни је, пред ста вља ње го ву смрт“. Џејмс су ге ри ше да сен ти мен ти та ко емо ци о нал но 
умрт вље не ме лан хо ли је не по ти чу из фи зич ке или дру штве не ствар но сти су бјек та, 
не го да „има ју свој из вор у са свим дру гој сфе ри ег зи стен ци је, у жи во тињ ској и ду хов-
ној ре ги ји би ћа су бјек та. За ми сли те се бе, ако мо же те, као да сте из не на да ли ше ни 
свих емо ци је ко ји ма вас са да на дах њу је ваш свет, и по ку шај те да за ми сли те као да он 
по сто ји, ис кљу чи во за се бе, без ва ших по вољ них или не по вољ них, оп ти ми стич ких или 
за бри ну тих ко мен та ра. Ско ро би би ло не мо гу ће да схва ти те та кво ста ње не га тив но-
сти и мр тви ла“. Ста ње ума ко је опи су је Џејмс су штин ски осли ка ва не са мо бе сми сао 
ко ји узру ја ва Са три ја не го и при по ве дач ку пер спек ти ву ко ја ге не рал но упра вља Ма-
кар ти је вим ства ра ла штвом. Упра во ова ме лан хо лич на ста ло же ност усло вља ва Ма кар-
ти је ву па сто рал ну ви зи ју. Ако би смо је ту ма чи ли оп ти ми стич ки, ње на пе си ми стич ка 
рав но ду шност да ру је ега ли та ран ег зи стен ци јал ни ста тус свим зе маљ ским фе но ме-
ни ма. Ова кав за кљу чак под у пи ру Џеј мсо ве ре чи кроз сле де ће: „Ни је дан део уни вер-
зу ма та да не би имао ва жност из ван не ког дру гог, и чи тав збир ње го вих ства ри и низ 
до га ђа ја би ли би без зна че ња, ка рак те ра, из ра за или пер спек ти ве.“

Сто га, оно што је нај ва жни је у усред сре ђе но сти Са три ја на смрт је сте то што она по-
при ма функ ци ју из јед на ча ва ња. При по вед ни об лик пре но ше ња ега ли тар ног аспек та 
смр ти за пра во си му ли ра фол клор ни сим бол пер со ни фи ко ва не Смр ти ко ја до ла зи по 
сва ко га без об зи ра на ста тус. У ре ле вант ним сли ка ма спо ми њу се сно ви с по кој ни ци ма: 

8 Ма кар ти је во по зна ва ње Џеј мса спо ми ње се у про бле ма тич ном, али ипак ко ри сном члан ку: 
Ga rry Wal la ce, “Me e ting McCarty“, 138. Ова ин фор ма ци ја су ге ри ше да Ма кар ти пре бри жљи во од-
ме ра ва на ра тив ни ефе кат на ме лан хо ли ју при по ве да ча не го што се по зи ва на би ло ко ји лич ни осе-
ћај раз о ча ра но сти.
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„У сну сам хо дио са сво јим де дом по крај мрач ног је зе ра, а стар че ва при ча бе ше ис пу-
ње на не си гур но шћу. Ви део сам ка ко све ла жно от па да са мр твих. При ча ли смо опу ште-
но и био сам скру ше но по ча ство ван што за ла зим ду бо ко с њим у тај свет где је он био 
чо век као и сви љу ди“ (17). При кра ју Са три ја, по што му је „ди вљи на по да ри ла уз ви-
ше ну рав но ду шност“ (Lon gley, 87) и по што ни је под ле гао ти фу су, ме лан хо ли ја усту па 
ме сто афир ма тив ном уви ду: „Знам да су све ду ше јед но и да су све ду ше са мот не“ (534). 
Ово за па жа ње се на дру гом ме сту па ра фра зи ра на на чин ко ји при зи ва тран сцен ден-
тал ност по е зи је Вол та Вит ма на:9 „Ни су са мо у мра ку смр ти све ду ше јед на ду ша“ (482). 
У истом мо но ло гу Са три до ла зи до то га да се од ри че сво је мо дер ни стич ке по тра ге за 
ста бил ним сми слом соп ства, иа ко се још увек не от кри ва ју пост ху ма ни стич ке им пли-
ка ци је: „Го во рио сам гор ко о свом жи во ту и ре као да бих се су прот ста вио кле ве ти за-
бо ра ва и ње го вој чу до ви шној без лич но сти и да бих по са дио ка мен у ту исту пра зни ну 
где би сви мо гли да про чи та ју мо је име. Те се та шти не по све од ри чем“ (482).10 На ни воу 
за пле та у тек сту, овај тре ну так епи фа ни је до но си ро ма ну те му са мо у би ства, са „ре ше-
њем истог оног про бле ма ко ји има цен трал но ме сто у Ми ту о Си зи фу, с еле мен ти ма 
упа дљи во за јед нич ким с тим де лом. Иа ко су мно ги чи та о ци Са три ја има ли осе ћај да 
се ро ман јед но став но за у ста вља, он по сти же раз ре ше ње, и то на исти на чин као и 
Ка ми је во де ло: чи ном во ље, уме сто чи ном ра ци о нал ног раз ми шља ња“ (Shel ton, 72). 

На ме та на ра тив ном ни воу, ме ђу тим, узрок и раз ре ше ње Са три је ве кри зе ма ње су 
ва жни од чи ње ни це да ње го ва фик си ра ност на смрт ства ра про та го ни сту са ме лан-
хо лич ном тач ком гле ди шта. Ме ђу Ма кар ти је вим ро ма ни ма, Са три је је ди ни ко ји за 
ју на ка има ин те лек ту ал но ак тив ног про та го ни сту, док се у свим ње го вим ро ма ни ма 
при по ве дач ка пер спек ти ва по ду да ра са тач ка ма гле ди шта про та го ни ста. На про то тип-
ски на чин, Са три по ка зу је ка ко је ме лан хо ли ја про та го ни сте нео дво ји ва од ме лан хо-
ли је на ра тив не све сти. Дру гим ре чи ма, иа ко су ју нак и при по ве дач раз ли чи ти ен ти те ти, 
они прак тич но де ле исту тач ку гле ди шта. По што он ка на ли ше при по вед ну пер спек ти ву, 
Са три је ва фо ку си ра ност на смрт ства ра ког ни тив ни услов да све оно што је ви ђе но и 
ре че но пот чи ни ви зи ји ме лан хо лич ног при по ве да ча, у чи јем је сре ди шту смрт. Ана лог-
но то ме, про та го ни сти свих оста лих ро ма на функ ци о ни шу као оте ло тво ре ње на ра тив-
ног по гле да, чак и ка да при по ве да чи оста ју без лич ни, чак и ако се ве ћи на Ма кар ти је вих 
фи гу ра дој ми чуд но бе жи вот ним. Из књи ге у књи гу, ти но ма ди не скло ни ре флек си ји 
пред ста вља ју ме лан хо ли ју ко ја ни је са др жа на уну тар њих са мих.

Узрок не ла год не ре цеп ци је с ко јом су се по не кад су сре та ла Ма кар ти је ва де ла мо-
жда ни је то ли ко у ау то ро вој скло но сти ка на сил ним по ступ ци ма ко ли ко у ње го вој ре-
то ри ци и ико но гра фи ји. Ма кар ти је при по ве дач у па ра бо лич ном сми слу. Тај на ње го вог 
сим бо ли зма је у то ме што он де лу је не са мо сим бо лич ки већ и але го рич но, у до ба ка да 
је але го ри ја тек по че ла да по но во по при ма по што ва ње као књи жев ни мо дус. Ње на 

9 Са три је ве уви де да „да по сто ји је дан и са мо је дан Са три“ (537) и „је дан чо век је сва ки чо век“ (491) 
Бел упо ре ђу је са Вит ме ном у: Bell, “Walt Whit man spe a king in a new idi om and ti me“, Ac hi e ve ment, 110. 
10 Ци тат је ве за са Пу стом зе мљом у ко јој Ели от го во ри о „овим фраг мен ти ма ко ји ма сам под у про 
сво је ру ше ви не“ (510). Ин тер тек сту ал ност по твр ђу је да је Са три је ва по тра га за сми слом и соп ством 
ви ше про же та мо дер ни стич ком кри зом зна че ња не го пост мо дер ни стич ким оспо ра ва њем свих 
хе ге мо ни стич ких струк ту ра зна че ња.
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се ман тич ка јед но стра ност чи ни але го ри ју стра ном ро ман тич ној, ре а ли стич кој или 
мо дер ни стич кој шко ли књи жев но сти. У не ким пост мо де р ни стич ким де ли ма, але го-
ре за се ре ха би ли ту је кроз упо тре бу па ра бо ле, а ње на ти по ло шка струк ту ра кроз 
ин тер тек сту ал ност. Али те шко да би смо Ма кар ти ја мо гли сма тра ти пост мо дер ни стич-
ким ау то ром. Би ло ка ква де цен три ра на ин тен ци о нал ност ко ју он мо жда де ли с пост-
мо дер ни сти ма ма ње ду гу је ути ца ју по мод не те о ри је, а ви ше суб вер зив ној енер ги ји 
гро те ске. Ње гов але го риј ски удео у ре а ли зму и ико но гра фи ји Ми ха ил Бах тин је де-
фи ни сао као кар не вал ски. То до ка зу ју Са три је ве ха лу ци на ци је то ком по тра ге кроз 
ди вљи ну, ко је под се ћа ју на Шек спи ров Сан лет ње но ћи, дру ги део Ге те о вог Фа у ста 
или при зо ре са сли ка Хи је ро ни му са Бо ша. При ме на гро теск ног је ти пич на за Ма кар-
ти јев стил као ма ни ри зам спо је них ре че ни ца: „А по пу тељ ци ма на ки ши и под му ња ма 
на и ђе тру па отр ца них ве се ља ка но се ћи ви вер на у ка ве зу на мот ка ма пре ба че ним 
пре ко ра ме на и дру гу ал хе ми чар ску ди вљач, хи ме ре и ка ко де мо не на би је не на ко пља 
за лов на ве про ве и фар ма ко пе ју па кле них за чи на што укра ша ва не ка кав ста лак и ко ју 
те гле тро ло ви с пра ста рим гно мом као бар јак та ром чи ја уста из ви ку ју гну сне кле тве 
и фру ла шем ко ји зви жди у фру лу од зви ждав ки не ко ске и но си на бо ку ста кле ну бо-
чи цу не ког го ри ва што се ди ми и бућ ка у ви ско зи те ту по пут во де ног сре бра“ (337–338). 
Про блем але го риј ског дис кур са је у то ме што он успо ра ва вла сти то ту ма че ње. Он не 
успе ва да озна чи ни шта дру го из ван свог ко нач ног зна че ња ко је пре но си кроз па ра бо лу 
или сим бо ли ку. Сле де ћи сим бол се ла ко пре во ди у мо тив Офе ли је, али шта на осно ву 
то га мо же мо за кљу чи ти? „У ста ро вре ме де до ва ба ла да се од ви ја ла ту, не ка љу бав 
по шла по злу и де вој ка с га ра вим пле те ни ца ма уто пље на у ле де но зе ле ну ду би ну где 
су је на шли с ко сом про су том по пут ма сти ла по хлад ном и ка ме ни том реч ном дну“ (332). 
Ни је дат кон текст, сли ка се пред ста вља без при пре ме и ко мен та ра и по том се на пу шта. 
Оби ље је ова квих сим бо ла у Са три ју и, уоп ште, свим Ма кар ти је вим ро ма ни ма. Уме-
та ње ова квих сим бо ла мо ра из гле да ти про из вољ но ако тек сту при сту па мо с ре а ли-
стич ким кри те ри ју ми ма, те кри ти ча ри с та квим при сту пом има ју скло ност да у текст 
учи та ва ју свој бес.11

А мај стор ство Ма кар ти ја је за пра во у то ме да ни шта не пре пу шта слу ча ју, ни ти му 
ишта из ми че при по ве дач кој кон тро ли, чак и ако се ње го ви ро ма ни не од ли ку ју ста-
вља њем у пр ви план за пле та и рас пле та или раз во јем лич но сти про та го ни ста. За плет 
те че, а про та го ни сти се раз ви ја ју у оној ме ри у ко јој то мо же по слу жи ти да се аку му-
ли ра ју де ло ви јед не при че, уме сто да се по ре ђа ју у јед ном ни зу – што ви ше под се ћа 
на ком пле ти ра ње мо за и ка од сли ка, уме сто њи хо вог ли не ар ног при ка зи ва ња, као на 
филм ској тра ци. Ма кар ти је ви тек сто ви сто га по на вља ју ин тра тек сту ал не при че или 
сим бо ле и ве зу ју се за дру ге при че ко је су он или дру ги пи сци ис при по ве да ли. Они 
че сто оста вља ју до јам пре при ча ва ња, што је свој ство усме не књи жев но сти, без оба-
зи ра ња на про бле ме драм ске струк ту ре и ми мет ске екс по зи ци је. Да не би на кра ју 
за вр ши ле с ди јаг но зом струк ту рал не оскуд но сти, кри тич ким сту ди ја ма о Ма кар ти ју 

11 При мер то га је Са ли ва но ва кри ти ка Са три ја: „Об лик ро ма на је амор фан, чак и за Ма кар ти ја, 
ко ме драм ска струк ту ра ни ка да ни је би ла ја ча стра на. Сти че се ути сак да Ма кар ти иде кроз свет 
пу не ћи мо зак и сво јим и ту ђим ис ку стви ма, и он да се ба ца на по сао и све то ста вља на па пир, 
сце ну по сце ну, и сва ки про та го ни ста по том гле да сво ја по сла“ (Sul li van, „Ci ti zens“, 341).
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до бро би по слу жи ло да се фо ку си ра ју на але го риј ску ком по зи ци ју у ко јој су сим бо ли, 
ду хо ви те анег до те, (ри бо)ло вач ке при че и мо но то на син так са сто пље ни у је дин стве ну 
есте ти ку. 

Те шко се мо гу за не ма ри ти ефек ти але го ре зе у Са три ју. Про лог ро ма на је сав у 
па ра бо ли, екс пли цит но уста но вља ва ју ћи тек сту ал ни оквир као по зор ни цу. Ба рок на 
иде ја да свет пре ста вља по зор ни цу иза ко је се кри је ви ши об лик бив ство ва ња, те да 
исто та ко, обр ну то, текст и по зор ни ца пред ста вља ју свет у ми кро ко смо су, основ на је 
прет по став ка Ма кар ти је ве есте ти ке:

Пре о ста ло је за и ста мук. По че ла је ки ша. Бла га лет ња ки ша, ви диш је ка ко уко со пада 
под град ским све тли ма. Ре ка по чи ва у гра лу спо ко ја. Од о зго с мо ста свет из гле да као дар 
јед но став но сти. Чуд но ват, ви ше не. [...] За ве са се ди же из над за пад ног све та. Фи на ки ша 
од ча ђи, мр твих бу ба, ано ним них ко шчи ца. Пу бли ка се ди под па у ко вим мре жа ма и пра
ши ном. Уну тар по ха ра них ду пљи бе сед ни ко ве ло ба ње спа ва па ук, а узгло бље не ру и не 
обе ше не лу де мла та ра ју с бин ског тор ња, клат но од ко сти ју у ко сти му ла кр ди ја ша. 
Че тво ро но жне кон ту ре хо де та моам о по да ска ма. При ми тив ни је фор ме оп ста ју. (7–8)

Осим але го риј ског ква ли те та, од ло мак са др жи и сим бо лич не алу зи је на ме лан хо-
ли ју (ло ба ња, пу бли ка у пра ши ни, по сма трач с мо ста) и на ду у оп ста нак. При по вед на 
тен зи ја из ме ђу опи са град ске пр љав шти не у про ло гу и за вр шног сим бо ла ни је из гле-
да до вољ на да би се ди кен сов ски пеј заж про жео иро ни јом. Пре би се ре кло да је ово 
ста вља ње у ти по ло шки низ две сли ке све та – јед не ко ја га опи су је као азил за ку жне и 
дру ге ко ја га опи су је као по зор ни цу. Упра во ова дру га се кри је у од лом ку из Мак бе та, 
по ко јем је Фок нер дао на слов свом ро ма ну Бу ка и бес.12 По зна тој сли ци до да је се по-
зо ри ште ко је де лу је на пу ште но, као да га је пре га зи ло вре ме, док „пре жи вља ва ју гру бљи 
об ли ци“ од по зо ри шта, глу ма ца и са го вор ни ка, од но сно ма ње пре фи ње на ство ре ња. 
По јам сур ви ва ли зма – иа ко про ис ти че из ре тро спек тив не ме лан хо ли је тек ста – под ра-
зу ме ва при по ве дач ку рав но ду шност пре ма овим кул тур ним ар те фак ти ма. Исто вре-
ме но, он об ли ци ма жи во та до де љу је ег зи стен ци јал не при ви ле ги је ко је се не де ле у 
ви со кој дра ми жи во та. Оту да ис пли ва ва осе ћај ри вал ства из ме ђу тра гич ног и ко мич ног 
по гле да на жи вот, и тај нас од нос уво ди у су шти ну Ма кар ти је ве па сто рал не ви зи је.

Оно ма ло па сто рал них аспе ка та ко ји се про на ла зе у Са три ју успе ва да пре не се 
чи та ву ска лу аме рич ког па сто ра ли зма. Као пр во, Са три опи су је ру и ни ра ну па ла ту 
„ко ја као да је пре у зе та са стра ни ца би ло ко јег ју жњач ког па сто рал ног ла мен та“, при 
че му је ро ман и да ље ли шен па сто рал не но стал ги је. Уза луд ће чи та лац тра га ти за 
„ве ли ком те мом ’про шло сти у са да шњо сти’, за бре ме ном ју жњач ке исто ри је [...] су ко-
бом из ме ђу тра ди ци је и мо дер но сти“ (Gram mer, 30). Сце на са ња ре ња док Са три хо да 
кроз оро ну ле ход ни ке па ла те и кроз „про па ло дво ри ште“ са др жи ре чи „ту је про те кло 
не што ви ше од вре ме на“ (162). Ова сце на очи глед но упу ћу је на ју жњач ки па сто ра ли зам 

12 Маг бе то ве ре чи: „жи вот је са мо сен ка ко ја хо да, / ку кав ни глу мац што на по зор ни ци / сат-два се 
пу ћи и раз ба цу је / а по том зу ба не обе ли ви ше / жи вот је при ча ко ју иди от при ча / пу на бу ке и бе са 
/ – а не зна чи ни шта“ (чин V, сце на 5). Ови сти хо ви су то ли ко пре по зна тљи ви да је Ма кар ти те шко 
мо гао ство ри ти сли ку без на ме ре да упле те чи та о ца у ин тер тек сту ал ност и пра те ћу ме лан хо ли ју.
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кроз сим бо ле оро ну ле па ла те и про па лог дво ри шта као не чег то ли ко ана хро ног да 
су пре ста ли да бу ду пред ме ти но стал ги је. У том сми слу, ли те рар не ре фе рен це у овој 
сце ни, по пут оне на Сат пе но ву па ла ту у Фок не ро вом ро ма ну Аве са ло ме, Аве са ло ме! 
(1936), све де не су на функ ци ју по зо ри шних ку ли са, чи ме се обес хра бру је би ло ка кво 
еле гиј ско или тра гич но чи та ње ро ма на. Под јед нак про ма шај би био и да се чи та у 
ан ти па сто рал ном сми слу, јер је па сто рал ни еска пи зам као жи вот ни из бор Са три ју и 
да ље на до хват ру ке, што ја сно по ка зу је ње гов из лет у ди вљи ну. Па ла та сто га функ цио-
ни ше као ку ли са ко ја ре пре зен ту је ана хро ну па сто рал ну но стал ги ју и по ма же ствара-
њу кон тек ста на спрам ко га се од ре ђу је но ва па сто рал ност. Иста при по вед на функ ци-
ја упи са на је у сле де ћој ре флек си ји o вер зи ји па сто рал ног еска пи зма у сти лу ро ма на 
На за пад!:13 

...а иза се ва ља ју по ља ка ју гу и пла ни на ма. Где су лов ци и др во се че не гда спа ва ли у чи
зма ма по ред за ми ру ће све тло сти хи ља ду сво јих ва три и про ду жа ва ли да ље, ста ри 
тев тон ски пре ци с очи ма ужа ре ним од ви зи о нар ског све тла бес крај не ла ко мо сти, та лас 
за та ла сом на сил ни ка и лу да ка, чи је умо ве под ја ри ше ана ло го ни све га што бе ше без ијед
ног тра га, вит ки ари јев ци и њи хо ва про ка за на се мит ска књи жи ца с пре при ча ним дра ма ма 
и але го ри ја ма у се би и без ум ни и бле ди од жуд ње ко ју ни шта сем пот пу не об но ве мра ка 
не мо га ше ута жи ти. (7)

Овај од ло мак алу ди ра на иде је о ми си ји ко ју Пу ри тан ци има ју у ди вљи ни, док три ни 
њи хо ве пред о дре ђе но сти да се ра ши ре по се вер но а ме рич ком кон ти нен ту и бе лач кој 
су пре ма ци ји. Ово за ве шта ње се ра за зна је не са мо као за ста ре ло не го и као па то ге но.

Оно што се пред ста вља у од го во ру на тра ди ци о нал не вер зи је па сто ра ле и као 
су прот ност гно стич ком ма те ри ја ли зму гра да, ни је је дин стве на еко па сто рал на ал тер-
на ти ва. Је дан од не ко ли ко ал тер на тив них при сту па су ге ри ше Са три је во ура ња ње у 
при ро ду, и овај при ступ сле ди траг тран сцен ден та ли зма, чак и у по гле ду Са три је вог 
не у спе ха да по ста не јед но са ко смо сом: уме сто су блим ног, он до жи вља ва три ви јал но 
и гро теск но. Оли че ње дру гог при сту па је аме рич ки Ин ди ја нац Мајкл, ри бар по пут 
Са три ја, ко ји ње му де ли са ве те о хра ни, тај ним мам ци ма и та ли сма ни ма. „Ис по ста вља 
се да је Са три – ко ли ко год то ме те жио – не спо со бан да по стиг не је дин ство с ре ком 
ко је је Мајкл до сти гао“ (Young, 105). У из ве сном сми слу, Са три је ва ми сти фи ка ци ја Мај-
кла и ње го вих уче ња од ра жа ва гле ди ште аме рич ких уро ђе ни ка на еко ло шку уто пи ју. 
Тре ћа ал тер на ти ва тра ди ци о нал ној па сто рал ној ви зи ји су ге ри ше се кроз трет ман 
ди вљи не, и у ту еко па сто рал ну ви зи ју су укљу че не прет ход не две. 

Ма кар ти јев па сто ра ли зам је еко па сто ра лан не са мо сто га што по шту је еко ло шку 
јед на кост свих ство ре ња и да је пред ност не у кро ће ној при ро ди над по љо при вред ним 
зе мљи штем, не го и за то што из јед на ча ва спо ља шњу ди вљи ну при ро де са дру штве ном 
ди вљи ном гра да и уну тра шњом ди вљи ном људ ског ума. Иг но ри шу ћи раз ли чи тост 
ко ја се че сто ус по ста вља из ме ђу тих сфе ра, Ма кар ти је ви тек сто ви функ ци о ни шу као 
при по ве дач ка ди вљи на сли ка, сце на и ре флек си ја. У том сми слу, по ста вља њем у ин тер-
 ак ци ју не ко ли ко мо ду са ди вљи не, та ко ђе је мо гу ће и по ве сти рас пра ву о Са три ју као 
да је он за пра во па сто рал ни ро ман.

13 West wardHo!, књи га ен гле ског ау то ра Чар лса Кин гсли ја (Char les Kin gsley, 1819–1875). (Прим. прев.)
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Шта ви ше, из јед на ча ва њем не ко ли ко мо ду са ди вљи не у тек сту, пи ка реск но се ин-
те гри ше у па сто рал но. Без из у зет ка, Ма кар ти је ви ро ма ни са др же пи ка реск не фи гу ре, 
од но сно про та го ни сте иш чу па не из свог при род ног окру же ња, ко ји су ви ше за о ку-
пље ни пре жи вља ва њем не го по тра гом за уз ви ше ним ци ље ви ма, об да ре не ко ми ком 
и до ви тљи во шћу. Ха ро гејт очи глед но раз от кри ва осо би не ва ра ли ца код пи ка реск ног 
ју на ка, а то исто чи ни и Са три, на ма ње ко ми чан на чин. Но, ов де је ма ње ва жна њи хо-
ва иден ти фи ка ци ја са ге не рич ким узо ри ма од чи ње ни це да је тај тип пи ка реск ног 
ју на ка але го риј ски кон стру и сан (за раз ли ку од ре а ли стич ких про та го ни ста), да је 
пи ка реск ни жа нр ко ми чан (за раз ли ку од тра гич ног жан ра), и да је Са три је ва по тра га 
за оп стан ком у стра ном гра ду па ра лел на ње го вој по тра зи за пре жи вља ва њем у Апа-
лач ким пла ни на ма. Оба окру же ња пред ста вља ју ди вљи ну, ње му ни је ста ло до то га да 
до ми ни ра ни у јед ном од њих, а пре жи вља ва ње је под јед на ко те шко у оба. Као да је 
Са три био део „Про кле тог Ха ка“ (“Do o med Huck“, Charyn, 14), де ли мич но под јед на ко 
хва ли сав као и Вит ман, еко па сто рал ност ро ма на и ње го ви пи кар ски аспек ти део су 
истог ето са ди вљи не.

Ега ли та ри стич ки трет ман дру штва и при ро де у Са три ју кон тро вер зан је у ме ри да 
све што Са три ју на по чет ку из гле да бе сми сле но и стра но ка сни је по при ма зна че ње и 
по ста је део ње га. Као да ти ме при зи ва кли ше о на по ла пра зној ча ши ко ја по ста је на-
по ла пу на, у за вр шној сце ни де чак ан ђео ну ди Са три ју ча шу во де. Тај тре ну так је у 
по зи тив ном кон тра сту са Са три је вом ра ни јом, гро теск ном ви зи јом сво јих сак сон ских 
пре да ка ко ји „че ка ју да во до но ша до ђе, али он не до ла зи, и не до ла зи“ (162). Срод ност 
са зе мљом Са три по твр ђу је ка да га је „по го ди ла [...] ода ност те зе мље ко ју је на се ља-
вао и [он] осе ти ка њој из не над ну љу бав“ (414).14 По зи тив ни осе ћај соп ства и ме ста 
ко ји он из но ва сти че очи глед но је тре ну так ње го вог ин те гри са ња у људ ско окру же ње 
сво јих при ја те ља, што тра у му ин ди ви ду а ли зо ва не смр ти ква ли фи ку је из гле ди ма ко лек-
тив ног пре жи вља ва ња. Та ко Ве рин Бел из но си у по гле ду „за јед нич ког ци ља су прот-
ста вља ња пра ви лу смр ти“ у Са три ју, „oво за јед нич ко уну тар ње свој ство, ко је мо же 
би ти да про ис ти че из уни вер зал но сти пат ње, је сте qu id pro quo у људ ском жи во ту, 
ко је иро нич но ожи вља ва са ма смрт“ (Bell, Ac hi e ve ment, 110).

На из ве стан на чин, пре о кре та ње Са три је вог по гле да на жи вот на кра ју ро ма на 
су ге ри ше по тре бу за но вом ин тер пре та ци јом гро теск них сли ка у ро ма ну, за то што и 
гро теск но та ко ђе по се ду је ега ли та ри стич ки ква ли тет, у ме ри у ко јој се оно кон стру-
и ше та ко да срав ни сва ку хи је рар хи ју и спо ји не спо ји ве аспек те, те по ста је, из над 
све га, бес ко нач но, обез ли че но и ди на мич но. Са три јев дик тум „све се за у век кре ће“ 
(537) осли ка ва анар хич но стру ја ње у ср цу гро те ске. Гро теск на сли ка у Са три ју по ста-
је сим бол оне вр сте сур ви ва ли зма ко ји Бах тин иден ти фи ку је у гро теск ном ре а ли зму 
ре не сан се: 

По след ње што би се мо гло ре ћи о пра вој гро те сци је сте да је ста тич на; упра во су прот
но, она на сто ји да укљу чи у сво ју сли ку сâм чин по ста ја ња и ра ста, ве чи то не ком плетну 

14 Кон текст пред ста вља Са три је ва љу бав на ве за са Ван дом. Ње гов осе ћај ко смич ке хар мо ни је 
при зи ва Вла ти тра ве, у ко ји ма Вит мен пи ше: „И знам [...] да су сви љу ди ко ји су се ика да ро ди ли 
мо ја бра ћа [...] а же не се стре и љу бав ни це, / и да је ко би ли ца бро ду што и љу бав ства ра њу“ (31).
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не до вр ше ну при ро ду би ћа. Ње не сли ке си мул та но пред ста вља ју два по ла по ста ја ња: 
онај ко ји се по вла чи и уми ре и онај ко ји се ра ђа; они по ка зу ју два те ла у јед ном, пу пље ње 
и де ље ње жи ве ће ли је. У су сре ту гро те ске и фол клор ног ре а ли зма, као код смр ти јед но
ће лиј ског ор га ни зма, не оста је ни јед но мр тво те ло. (Bak htin, Ra be la is, 52)

Ма кар ти јев еко па сто ра ли зам ода је по глед на свет чи ји ега ли та ри стич ки те ме љи 
ло гич ки на ди ла зе скло ност па сто рал не има ги на ци је пре ма при род ном окру же њу. Он 
об у хва та раз ли чи те мо ду се на ра тив ног дис кур са, од уз ви ше не ап страк ци је до иди о ма 
про ле те ра. Фи ло зоф ске ме ди та ци је он сме шта уз нај све тов ни је де та ље. Ако је чо век 
у срод ству са свим жи вим би ћи ма и с њи ма је у ис тој ег зи стен ци јал ној рав ни, ци ви-
ли за ци ја та да пред ста вља је дан од мно гих еко си сте ма, ме ђу ко ји ма је и књи жев ни 
дис курс. У том сми слу, сва ка епи зо да и сва ки опис у Са три ју по ста ју бри жљи во про-
ра чу на ти део ко смо ло ги је ро ма на. Ка да се јед ном овла да раз у ме ва њем Ма кар ти је вог 
есте тич ког по рет ка, сви дру ги аспек ти по чи њу да се укла па ју у сво је ме сто. Пре ма 
та квом гле ди шту, сви Ма кар ти је ви ро ма ни су ин трин зич ки еко па сто рал ни, укљу чу ју ћи 
и Са три ја, и при зи ва ју еко кри тич ко ту ма че ње.

Ма кар ти јев па сто ра ли зам пр ко си тра ди ци о нал ним па сто рал ним при сту пи ма јер 
они има ју те жњу да па сто рал ну те му све ду на по вр шин ску функ ци ју на спрам ко је се 
од ви ја ју оста ле те ме. Ма кар ти јев па сто ра ли зам, ме ђу тим, је сте све о бу хва тан и хо ли-
стич ки. У ка сни јем од лом ку из Са три ја, ре ци мо, на ла зи мо мо тив ма ши не-у-вр ту, али на 
на чин ко ји сим бол са мог на ди ру ћег ка пи та ли зма под вр га ва ра за ра њу, као да су ге ри ше 
за јед нич ку тен ден ци ју ка ен тро пи ји, док исто вре ме но у се бе ин те гри ше до ми нант ну 
те му при род не ле по те: 

За два ми ну та цео ва гон је го рео. Отр чо сам до вра та и отво рио их. Пе ња ли смо се 
уз ова кав успон кроз пла ни не под сне гом и ме се чи ном и све је би ло пла во и мр тва ти ши
на на све стра не и са мо су ста ри цр ни бо ро ви фи ју ка ли по ред. Ско чио сам и пао у хр пу 
сне га и ми сли ћеш да је чуд но ово што ћу ти ре ћи, али исти на је бож ја. Би ло је то де вет
сто три ест пр ве и ако по жи вим сто го ди на ми слим да ни кад ви ше не ћу ви де ти ни шта 
та ко ле по ко тај воз што се пе њо уз пла ни ну и са вио иза кри ви не и ка ко је тај пла мен 
оба сја во снег, др ве ће и ноћ. (214–215). 

Бла го пре ме шта ње фо ку са (с ва го на на вра та, па на снег под ме се чи ном и бо ро ве, и 
опет на воз ко ји од ла зи) ко је се по сти же не кроз ди фе рен ци ја ци ју већ на бра ја њем за 
ре зул тат има не хи је рар хиј ску струк ту ру ко ја не ис ти че ни шта по себ но осим чи ње ни-
це да ни шта ни је ис так ну то. Чо век, ма ши на и при ро да из гле да ју као да су у са вр ше ној 
хар мо ни ји у есте ти ци ко ја се за сни ва на по ве за но сти ства ри, а не на не зграп но сти 
по ло жа ја ма ши не-у-вр ту. Ниг де у овом од лом ку воз не озна ча ва ин ду стриј ског уље за, 
ни ти је у кон тра сту с окру же њем. Уме сто то га, чи та ва сце на по ста је сим бол па ра док-
сал не хар мо ни је ра за ра ња ко ја про жи ма при зо ре ди вљи не у Та ми нај крај њој и Кр ва
вом ме ри ди ја ну, као и у Ле сте ро вом сну о по след њој во жњи у Де те ту бож јем (170–171), 
или у „чу ду уни ште ња“ за ко јим тра га Мор мон у Пре ла зу (142). 

Па ра бо ла во за су ге ри ше па сто рал ну исти ну ко ја иде из ван сфе ре при ро де, об у-
хва та ју ћи чо ве чан ство у смрт но сти ко ју с њим де ли. За у зи ма ју ћи ме сто ро ман тич не 
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уз ви ше но сти, ова ви зи ја уво ди ме та фи зич ку ком по нен ту у Ма кар ти јев еко па сто ра-
ли зам. Тер ми ном „ми сти ци зам при ро де“ мо гао би се опи са ти овај осе ћај ду бље исти-
не у при ро ди и ин те гра тив на функ ци ја тог ми сти ци зма за осе ћај па сто рал но сти у 
тек сту. Шта год да је ми стич но у Ма кар ти је вом еко па сто ра ли зму, тре ба ло би га раз у-
ме ти као упу ћи ва ње на ис ку ство ега ли тар не су шти не уни вер зу ма, ка кво је опи сао 
Вит ман у збир ци есе ја и крат ких за пи са Spe ci men Days: 

...ин ту и ци ју ап со лут не рав но те же, у вре ме ну и про сто ру, це ли не овог ра зно ли ког, 
лу дог ха о са пре ва ре, по вр шно сти, про ждр љи во сти – ове раз у зда не го ми ле лу да ка, и неве
ро ват не то бо жње и оп ште не сре ђе но сти ко ју зо ве мо све том; при зор ду ша пред бо жан
ском за го нет ком и не ви дљи вом ни ти ко ја др жи хр пу ства ри, сву исто ри ју и вре ме, и све 
до га ђа је, ко ли ко год три ви јал не и тре нут не, по пут хр та на по во цу у ру ка ма лов ца (894). 

Вит ма но во по ре ђе ње са лов цем и псом ука зу је на по тре бу за фи гу ра тив ним је зи-
ком ко ји би опи сао су штин ски не из ре ци ва за па жа ња. Зна че ње тер ми на ани ми зам у 
овој сту ди ји – би ло да се ко ри сти да опи ше еко па сто рал ни етос у Ма кар ти је вим ро-
ма ни ма – пра ти лац је ре дук тив ног кон цеп та ми стич ног опа жа ња и тре ба ло би га, 
за уз врат, раз у ме ти као уве ре ње да све ства ри, жи ве и не жи ве, де ле ег зи стен ци јал ну 
јед на кост. Украт ко, до ње га се пре сти же пу тем ми сти ци зма при ро де не го еко ло шким 
ар гу мен том. 

У кри ти ци о Ма кар ти ју, увр шћи ва ње еко кри тич ког угла по сма тра ња по ста ло је 
уста ље на прак са. У сле де ћим по гла вљи ма оти ћи ће се ко рак да ље,15 по мним чи та њем 
ће се по ка за ти да је Ма кар ти је во де ло као це ли на са зда но у скла ду са об је ди ње ном 
еко па сто рал ном есте ти ком. Са ми Ма кар ти је ви ро ма ни, с на гла ском на ви ше стру ко сти 
струк ту ре и се ман тич кој ме ђу по ве за но сти, по дра жа ва ју сло же ност еко си сте ма. Сва ки 
тек сту ал ни аспект ис пре пле тан је са број ним дру гим аспек ти ма, та ко да и ана ли за њи-
хо вог ега ли та ри зма по ста је нај пре чи и нај ко ри сни ји за да так Ма кар ти је вог кри ти ча ра.

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

15 Ви де ти фу сно ту бр. 2. (Прим. прев.)


