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ТАЊАЦВЕТКОВИЋ

КОМАДАЊЕОРФЕЈА:
ДЕКОЛОНИЗАЦИЈАУМАКРОЗ
КЊИЖЕВНОСТФРАГМЕНАТА

„Наравно,испадањеизкосмологијајеилузија
слободе,поновонастајањефрагмента,отварањемо
гућности.”(Kroetsch1982:25)

„Претпостављамдајеједанодначинаизлечења
занастрансформација‒метаморфоза‒начиннакоји
сеизмештамоудругемогућности[...]држимоотворе
ним[...]поново/откривамо.”(Кroetsch1982:173)

„Канадскакњижевностодвијасеизмеђуогром
ногброја(затворених)космологијаифрагмената(отво
реног)археолошкогпоља.Тојекњижевностопасних
средина.”(Kroetsch1989:71)

САЖЕТАК:Радсебавиразматрањемпостмодернистичкепри
менемитаимитскогфрагментауроманимаЗападногтриптиха
канадскогписцаРобертаКроуча.Кроучовазаинтересованостза
причуиначиннакојијеонаиспричанатеснојеповезанасаупотре
боммитолошкихфрагменатаупричикоји,смештениуновикон
текст,нудечитаоцуновозначење.Оваквосхватањепроизилазииз
канадскепотребедасеизградисопственакњижевностидасепре
кинезависностодстранихутицаја,каоипотребедасепронађуи
створеновимитовииприче.ПолазећиодставаИхабаХасанао
настанкупостмодернекњижевностикојасезасниванамитуорас
комаданомОрфеју,ауторпоказуједасуКроучоваразмишљањао
природиканадскекњижевностисличнаХасановимразмишљањима
опостмодернојкњижевностикаокњижевноститишинеикњижев
ностифрагмената.
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КЉУЧНЕРЕЧИ:мит,митолошкифрагмент,постмодернизам,
митоОрфеју,књижевносттишинеикњижевностфрагмената

УстудијиКомадањеОрфејаИхабХасансвојеставовеона
станкупостмодернекњижевностизасниванамитуоОрфеју.Ха
сануовојстудији,чијејепрвоиздањеобјављено1971.године,у
времевеликихактивностипостмодернистичкихписацаиувреме
кадајеРобертКроуч,једанодоснивачакандадскогпостмодерни
зма,којијезаједносаВилијамомСпаносомучествоваоуиздавању
часописазапостмодернукњижевностбоундарy2,увеликорадио
нароманимаЗападногтриптиха,користимитораскомаданом
Орфејуињеговојрегенерацијикаометафорузакризууљудској
свестииуметности,којајепредочиланастанакпостмодернекњи
жевности.Постмодернакњижевностје„књижевносттишине”
кажеХасануназивујошједнесвојестудије1,апостмодернистич
киписци„певајуналирибезжица”2.РаскомаданоОрфејевотело,
његоваглаваилиракојепловерекомХербо,одвојениодОрфеје
вогтелаиудова,симболичноговореокњижевноститишинеи
фрагмената.Орфејскикулт,прекомадањаОрфеја,уједињаваоје
„речиителоуигриживота”,амистеријањеговеуметностипевања
„уједињавалајесупротностиинастајалајетамогдејеизгледало
дасебићеиништавилододирују”3.Хасанзакључуједа„онда
Орфејевотелокојепеваозначаваконтрадикцијуизмеђунемогје
динстваприродеивишеструкоггласасвестикојупесмачезнеда
превазиђе”4.Орфејевауметност,акаснијекњижевност,покуша
вајудапомиресупротности,да„надвладајуконтрадикцијеида
вратеОрфејаупрвобитностањејединства,кадајењеговалира
ствараламузикууниверзалнехармонијеивечности”5.Својутезу
окњижевноститишинеифрагменатаХасанпровераванаауто
римапопутХемингвеја,Кафке,Бекета.ПолазећиодовеХасанове
поставке,урадућебитипредстављенаразмишљањаоприроди
канадскекњижевностинапримеримароманаканадскогписца
РобертаКроуча.

УроманимаЗападногтриптиха(Речимојевике,Власник
пастува,ОтишаоуИндијанце)6РобертКроучјеизабраотриважне

1 IhabHassan.TheLiteratureofSilence:HenryMillerandSamuelBeckett.
NewYork:AlfredA.Knopf,1967.

2 IhabHassan.TheDismembermentofOrpheus:TowardaPostmodernLite
rature.Madison:TheUniversityofWisconsinPress,1982:4.

3 Hassan.TheDismembermentofOrpheus.5.
4 Hassan.TheDismembermentofOrpheus.6.
5 Hassan.TheDismembermentofOrpheus.5.
6 Називиовихромананаенглескомјезикусу:TheWordsofMyRoaring

(1966),TheStudhorseMan(1969),GoneIndian(1973).Дваодоватрироманапре
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причекоје,поњеговоммишљењу,представљајукључзастварање
иразвојтрадицијенаканадскомЗападу.КроучприказујеКанаду
крозпричуорушењуутицајаисточногестаблишментатокомиз
борауАлбертиуромануРечимојевике,крозпричуопотреби
главногјунакаХазардаЛепажадазасвогпастувапронађесавр
шенукобилунаканадскомЗападууромануВласникпастуваи
крозпричуопокушајудасепостанеСивасовауромануОтишао
уИндијанце.ЏониБекстромизроманаРечимојевике,ХазардЛе
паж,јунакроманаВласникпастува,ЏеремиСеднесуроману
ОтишаоуИндијанцесуликовикрозкојеКроучсублимирараз
личитепериодеуразвојуканадскогЗапада.Приказомизборау
Албертиувремесуше1935.године,Кроучговориопрекидукон
зервативногутицајаканадскогисточногестаблишментаназапад
нуКанаду,чијипредставникЏониБекстромостварујепобеду
заснованунавериукреативностистварањекрозговориречи
другачијеодтрадиционалнеполитичкереторике.УВласникупа
стувапотрагазакобиломозначавапотребудасеупериодуурба
низацијеиразвијенетехнологијезадржеканадскеруралневред
ности,природнаплодностисексуалност.УромануОтишаоу
ИндијанцеистичесепотребаЏеремијаСеднеса,неуспелогдокто
рантаиинтелектуалцасаДржавногуниверзитетаЊујоркауБин
гамтону,данаканадскомСеверупронађеисачувавредности
аутентичногканадскогискуствакојесенарушаваибришепод
утицајемамериканизма,урбанеиакадемскесредине.ЏеремиСед
несодбацујеакадемскевредностиисвојурбаниакадемскииден
титетјерјелажан,покушавајућидапостанеИндијанацидакроз
препознавањеиндијанскихвредностиимитовадођедоправог
идентитета.Упокушајудаартикулишеновепотребељуди,уовом
случајуЏеремијевупотребузановимидентитетом,Кроучистиче
могућносттрансформацијемитауразличитимконтекстима,уз
могућностстварањановихзначења.Такосеуосновињегових
романаналаземногобројнимитолошкифрагментиизкласичне,
хришћанске,северноамеричке,нордијскеидругихмитологија,
попутмитаоОрфеју,Деметри,Персефони,Плутону,Нарцису,
Одисеју,митаоРагнароку,Сивојсови,митуплодности,ритуалу
опризивањукише.

ВишенегоигдедругдеуроманимаЗападногтриптиха,Кро
учуромануОтишаоуИндијанцепредстављасуштинуХасанове
изјаведасе„бићеиништавилододирују”умоментуЏеремијевог

веденасунасрпскијезик.ПреводроманаВласникпастуваобјављенје2009.
годинеуиздањуиздавачкекуће,,Нолит ,ˮапреводроманаОтишаоуИндијанце
објавилајеиздавачкакућа,,Агораˮ2018.године.
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иБеиногпадауамбиспослечегаостајесамотишина.Тишинаје
одговорпостмодернистичкогписцаприсусретусупротностиречи
итела,мушкогиженског,тишинеибуке,алиитипичнаканадска
појавасакојомсеписацсреће:„Канадајеумногомеземљатиши
не”7,земљабезграничногпространствакојаписцунуди„ништа
очемубиписао”8.Тишинајеодговорнатајпросторнивакууми
празнинуипредстављастањекојепретходистварању.Каотаква,
Канадајепостмодерназемља.

ЗаобјашњењеКроучовогпостмодернистичкогставаоупо
требимитаукњижевномделуједанодзначајнихмитовајемито
Орфејукојије,уразличитимаспектима,актуеланускоросвим
романимаЗападногтриптиха.Каоштосмовидели,упостмодер
нојкњижевностиовајмитнаглашавакомадањеифрагментарност
којидоводедовишеструкости,доуспостављањаодноса,анедо
изолације.Својусклоносткапостмодернистичкимтехникамаин
верзије,иронијеипародије,могућностислободнекомбинације
фрагменатаигенеративностимитаиприче,Кроучобјашњавана
следећиначин:„Наравно,испадањеизкосмологијајеилузијасло
боде,поновонастајањефрагмента,отварањемогућности”9.Ми
толошкифрагментикојеКроучкористиуроманимаЗападног
триптихаотварајуновемогућности,могућностиновихприча.
Онипредстављају„комадањепричеуприче”иотварајупутмета
фикцији.Тако,уромануРечимојевикеуБекстромовимпредиз
борнимобећањимаомогућностидадоизборападнекишакојаје
потребнасушнимпреријама,можемопрепознатиФрејзеровупричу
опризивањукишеисменивладара,ритуалимакојисуусклађени
саобнављањемприродногвегетативногциклуса.

ПоредметафикцијезначајнаособинаКроучовогпостмодер
низма,алииканадскекњижевности,јестетежњакаравнотежи.
СамКроучкажедајетаравнотежаканадскапојава,наглашавају
ћиразликууодносунаканадскесуседесајуга:„Фасцинирајунас
проблемиеквилибријума.Американцисузаинтересованизаекс
панзију”10Кроучовиекспериментиукњижевностиповезанисуса
канадскомтрадицијомкојаизбегаваекстреме.Његоватежњада
усвомделукористиобјективнечињеницеифрагментеизствар
ногживотакојисучестоусупротностисасамомрадњомромана

7 RobertKroetsch.TheLovelyTreacheryofWords:EssaysSelectedandNew.
Toronto:OxfordUniversityPress,1989.158.

8 ShirleyNeumanandRobertWilson.LabyrinthsofVoice:Conversationswith
RobertKroetsch.Edmonton:NeWestPress,1982.145.

9 ShirleyNeumanandRobertWilson.LabyrinthsofVoice.25.
10 DonaldCameron.ConversationswithCanadianNovelistsI.Toronto:Mac

millanofCanada,1973.85.
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илијојсеопиру(уромануВласникпастуваприповедачсечесто
позиванаОпштукњигуопастувимакојупокушавапоновода
напише;уромануОтишаоуИндијанцетојеЏеремијевоискуство
забележенонамагнетофонскојтраци),можесеобјаснитињеговом
тежњомдауспоставиравнотежу,даизбалансираодносизмеђу
стварностиификције.

УромануРечимојевикевизијаоновомбољемживотукоју
обећаваБекстромиспреплићесесасуровомпреријскомстварно
шћу.Апокалиптичнавизијаснанастајеиздијалектичкогсхватања
дајекрајистоштоипочетак.Рушећистарипоредакзаснованна
политициипричи,Бекстромстварановипоредакзаснованнапро
рочанствуообновипореткаимитуокишодавцу.Каоособакоја
демитологизира,подривасистемкојипретидагапрогутаиугуши,
Бекстромпостајеособакојапоновомитологизиракрозговореи
речи.Онсвојимбирачимаобећавакишуибољеуслове,јединошто
имјепотребнозаживотупреријитокомсуше,икрозпричуомо
гућностидадоизборападнекишеионбудепобедник,најављује
новипоредакисебекаоновогвођууАлберти.СамоБекстромово
причањепричепостајеновапричаиновастварност.

Овајодносизмеђустварностиификције,односизмеђуствар
ностииснакаовизијеобољемживоту,прожимавеликидеоаме
ричке,алииканадскекњижевностиисаставниједеофилозофије
ипсихологијеевропскихдосељеникауСевернуАмерику.Подо
ласкууСевернуАмерику,европскидосељеници,уместодапри
хватеНовисветонаквимкакавје,покушавајудагатрансформишу,
дагаизградеонакокакосугазамишљали,какосугавиделикао
својсаниидеалпренегоштосуганастанили.Америчкипесник
РобертФростусвојојпесми„Поклонодсрца”11(„TheGiftOutright”)
каже:,,Земљајебиланаша,пренегоштосмомибилињени”12,
асоцирајући,пресвега,наидејуисаноНовомсветууглавиЕвро
пљанинамногопренегоштојетајсветнастањен.Овајсанјебио
условљенкошмаромевропскестварности.Међутим,стиховиФро
стаасоцирајуиначињеницудасуљудикојисунастањивалиСАД
иКанадубилисамофизичкиповезанигеографскомтериторијом,
адаистунисуистинскидуховнозапосели,нитињеневредности
иквалитетеуградилиуосновусвогидентитета.Насличанначин
иЛивиоДобрезговориоистинскомзапоседањуАустралијеодстра
нењенихстановникаиовуфазууразвојуаустралијскогидентитета

11 ПреводенасловаицитатаФростовеиЛејтоновепесмеурадиојеаутор
овогарада.

12 RobertFrost.„TheGiftOutright”.TheAmericanPoetryandProse.Norman
Foesteretal.eds.Boston:HoughtonMifflinCompan,1962.1129.(„Тhelandwasours
beforewewerethelands.”)
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називадискурсомсвести13РобертКроуч,такође,размишљау
истомправцудоктрагазаканадскомпричомимитомкојићеу
најбољемсмислупредставитиаутентичнеканадскевредности
(преријскоискуство,усменутрадицију,канадскиСевер,канадску
дивљинуисвеприродно,оригинално,исконскиповезаносањом).

Збогважностиканадскоггеографскогпростора,какоукњи
жевноститакоиустварномживотупојединца,неопходнојебило
упознавањеидефинисањеовогпростора.Читаванеартикулисана
канадскаприродаидивљиназахтевајуодпесника,уметника,гра
дитељакултуредабудуисказанеиименованеилиуслучајевима
кадасуоптерећененаслеђенимзначењем,дабудуразоткривене
ипоновоименоване,наштауказујеиКроуч.Канадскафранкофон
скасписатељицаАнЕбертсматрадаје„животовде[уКанади]
предметоткривањаиименовања:неразговетнецртекојепоседу
јемо,утихнулосрцекојенамприпада,сваоваземљакојасепру
жаиспреднасичекадабуденастањенаизапоседнута,збуњујуће
речикојесечујуноћу,свеовожелидаугледасветлостдана”14.
Ованеартикулисанаприродатражисвојеместоукњижевности
икултури,азаписиоњојкаоданичуизкамена,кажеусвојој
песми„Лептирнакамену”(”ButterflyonRock”)песникИрвинг
Лејтон:

[...]каменјеовоизродио;
овајлептирјемилосткамена,
његованајјачаитајнажеља
дабудеживиствор.15

Лејтоновистиховиговореонужностидасеприродаимате
ријаоживенааутентичанначин,дадобијукрозписануречдру
гачијисмисаоизначењеодоногкојесумождавећимали.

Канадскапотребадасеизградисопственакњижевностида
сепрекинезависностодстранихутицаја,пресвега,британскоги
америчког,теснојеповезанасапотребомдасествореипронађу
новимитови.Кадаговорионовиммитовима,Кроучинсистира
наважностиприповедачкеособинемита:

13 LivioDobrez.„’Late’and‘Post’Nationalisms:ReappropriationandProble
matizationinRecentAustralianCulturalDiscourse.”AustralianNationalismRecon
sidered.AdiWimmer.ed.Tubingen:StauffenburgVerlag,1999.50.

14 AnneHébert.„Poésie,SolitudeRompue.”Poèmes.EditionsduSeuil.1960.71.
15 IrvingLayton.CollectedPoems.Toronto:McClellandandStewart.1965.282.
„[...]Therockhasbornethis;
Thisbutterflyistherock’sgrace,
Itsmostobstinateandsecretdesire
Tobeathingalivemademanifest.”
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Приповедачкаособинамита,његоваприповедачкаоснова,а
нењеговонаслеђеноиодређенозначење,јестеоноштоменеодре
ђује.Уприповедачкојособинимитауопштененалазимзначењевећ
могућностзначења,могућносткојаодређујемојеместоиоставља
меизгубљеног,могућносткојајеприсутнаумомпричањуприче,
аипакјеванприче.16

Традиционалнаупотребамита,којичитаоцунудитачноод
ређенпогледнасвет,заснованнакохерентностиприповедања,
уступаместомногобројниммитолошкимфрагментимакојиуза
јамнимодносимастварајупричуипружајучитаоцувишеструко
значењетекста.Овакавставпремамитунастајеизканадскепотре
бедасе„деколонизујеум”17.Тежњазаослобађањемодтуђегутица
јаогледасеиунапоримадасеначинразмишљањапроменикроз
другачијуупотребуиприступмиту.Кроучистичедау„новијој
канадскојкњижевностивеликиписцирешавајупарадокс‒болну
тензијуизмеђупривидаиоригиналности‒радикалнимпроцесом
демитологизацијесистемакојипретидаиходреди.Или,јасније,
ониразобличујусвет”18.Деконструкцијасветаисистемаодноси
сеинадеконструкцијумита,којаомогућавањеговуфлексибилност
иприлагодљивостновомконтекстуисредини.МариВотијеистиче
дасеуроманимаНовогсветскогмитајавља„подривање”процеса
митологизације19.Подривањепроцесамитологизацијејекаракте
ристичнозаКроучоводноспремамиту.Кодњегасепроцеспод
ривањазасниванаиронији,пародији,инверзијимитолошкихфраг
мената,штодоводидометафикцијеиутирепутгенеративности
мита.

УпотребамитолошкихфрагменатауроманимаЗападногтрип
тихаРобертаКроучаначинједасеопрошлостиисадашњости
проговоринадругачијиначин:„Причањепричеједеоистражи
вањамита,посебнокакосеонодносиназнањеизпрошлостиу
контекстуНовогсвета”20.СтимувезијеиКроучовазаинтересо
ваностзапричуиначиннакојијеонаиспричана.Укидањелине
арностииметафиктивностнамећусекаодвебитнепостмодерни
стичкеодликеКроучовогтекстауроманимаЗападногтриптиха.
Штосуроманихронолошкикаснијенастајали,приметнајесве
већаизраженостовихпостмодернистичкихособина.Уроману

16 RobertKroetsch.TheLovelyTreacheryofWords.158–159.
17 MarieVautier.NewWorldMyth:PostmodernismandPostcolonialismin

CanadianFiction.Montreal&Kingston:McGillQueensUniversityPress,1998.29.
18 RobertKroetsch.TheLovelyTreacheryofWords.58.
19 MarieVautier.NewWorldMyth.55.
20 MarieVautier.NewWorldMyth.54.
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Речимојевикепостојихронолошкиследдогађаја,штојеврлојасно
исказаноикрозназивепоглавља(„Субота”,„Недеља”,„Понеде
љак”,„Уторак”,„Среда”,„Следећасреда”,„Четвртак”),доксели
неарностпричањапричесвевишенарушавауромануВласник
пастуваиуромануОтишаоуИндијанце.Коришћењеметаприча
најизраженијејеуромануОтишаоуИндијанце,аметафиктивност
скородасеинејављауромануРечимојевике.

Уесеју„Фрагментибезсмислаимит”истичеседајемодерни
светзачовека„хрпаразбијенихсликаиодраза,низфрагмената
безсмислакојеонинемогудаповежуиспознајузатоштоимје,да
бисењимауспешновладало,разбијенинтегритет,одузетаснага
целовитогмишљењаибића”21.Улогауметностиједамодерном
човекупружимогућностоткривањасмисласклопљенесликеи
могућностповезивањабесмисленихфрагменатаусмисаонуцели
ну.КадаговориоЏојсовомУликсу,Т.С.Елиоткажедакористећи
митскиметод,успостављањемпаралелаизмеђусавременогживо
таидогађајаикласичнихмитова,савременичовек,крозуметност,
дајесмисаосвомживоту.Кроучусвојимделиманекористимит
скиметодусмислуправљењапаралеласакласичниммитовима.
Онсвојемитолошкефрагментеприлагођавановом,другачијем
временуиместу,причајућиувекнову,другачијупричу.Онкроз
митифрагментенеуспостављавезусаархетиповимаидубинама
људскепсихе.МитолошкифрагментикодКроучаприлагођавају
секонкретномипојединачномдогађају.Кроучовоосмишљавање
митскогфрагментаводикановојпричи,каоткривањуиимено
вањуновестварности.

СвојлитерарниодговоризазовимапостмодернизмаКроучје
образложиоуесеју„Разједињеносткаојединство:канадскастра
тегија”.СличноИхабуХасанукојиопостмодернојкњижевности
говорикаоокњижевноститишине,Кроучговориоканадскојкњи
жевностикаокњижевноститишинеифрагмената,аоКанадикао
постмодернојземљи22.Онистичедајезатоутаквојкњижевности
исрединиулогајезикаодпосебневажностидабисеодредио
идентитетпојединца.Задатакјезикаикњижевностијестедаиме
нујестварност,даближеипрецизнијеодредисрединуукојој
појединацживи,посебнокадасерадионовимтериторијамапопут
онихуКанади,којесунастанилиЕвропљанииосталидосељени
ци.Понекадуновојсрединистареприченисувишедовољне.Као
примердастареприче,посебноонекојесудосељеницидонели
сасобомизСтарогсвета,неважеуновојсредини,усвомесеју

21 ЉиљанаБогоеваСедлар.Опромени:Културолошкиесеји.Ниш:Просве
та,2003.296.

22 RobertKroetsch.TheLovelyTreacheryofWords.22.
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„Разједињеносткаојединство:канадскастратегија”,Кроучнаво
дироманФредерикаГроуваСтановницимочваре(Settlersofthe
Marsh,1925).УовомромануГроувговориоживотудосељеника
изШведске,Немачке,Енглеске,САДиОнтаријанатериторији
Манитобе.Напочеткупричедвашведскаимигрантаналазесе
изгубљениумећави.Иједанидругиимајупотребузапричом
којабиимпомогладапреживеопасностукојојсусенашли.

Кроучсеконцентришеусвомесејунаодликеметаприче23
којатребадапредстављасуштинуканадскогидентитета.Слично
Лиотару,којиподметапричомподразумевадоминантнупричуу
односунакојуодређујеипојампостмодернизма,Кроучподмета
причомподразумева„заједничкупричу[...]којајетрадиционално
одсуштинскогзначајазанацију”24.КаопримерКроучнаводи
причуоамеричкомснукодАмериканаца,чијисеаспектиоин
дивидуалнојслободи,важностиграницеиимигрантскогискуства
непрестанообрађујуиуамеричкојкњижевности.Истовремено,
КроучнаводидаКанађанинемогудасесложеокотогакојаприча
представљасуштинуњиховенације.Каоканадскунаводипричу
озавршеткутрансконтиненталнежелезнице1885.године,којаје
посталаизразнационалногснаилипричуовођиустанкаЛуису
Рилу,којаћестотинамагодинакаснијепостатипредметмаште
канадскихкњижевника.Железницанајављуједолазакновеприче
‒имиграције,животаисмртиурезерватима,развојаекономије.
Сдругестране,причаоЛуисуРилу,којиустајеуодбрануправа
канадскихстароседелацаифранцускихКанађананаСевероза
паднимтериторијама,предметјемногихкњижевнихдела,попут
трилогијеканадскогдраматургаЏонаКултера:Рил(Riel1962),
ЗлочинЛуисаРила(TheCrimeofLouisRiel1976),СуђењеЛуисуРилу
(TheTrialofLouisRiel1968).

ОулозиметафикцијеууметничкомделуКроучговориурома
нуВласникпастувагдесе,измеђуосталог,бавииодносомписца
премасопственом,фиктивномматеријалуињеговимнастојањима
дауобличипричудокјеистовременоразобличава,даинкорпорира

23 Опојавиметафикцијекаообележјупостмодернизмаукњижевности
говоре:WalterPache.„TheFictionMakesUsReal:AspectsofPostmodernismin
Canada.”GainingGround:EuropeanPerspectivesonCanadianLiterature;Robert
Kroetsch.ReingardM.Nischik.eds.Edmonton:NeWestPress,1985.65–78;Louis
K.MacKendrick.„RobertKroetschandtheModernCanadianNovelofExhaustion.”
EssaysonCanadianWriting11(Summer1978):10–27;P.L.Surette.„TheFabular
FictionofRobertKroetsch.”CanadianLiterature77(Summer1978):6–19;Linda
Hutcheon.TheCanadianPostmodern.AStudyofContemporaryEnglishCanadian
Fiction.Toronto:OUP,1988:1–25.Овиауторисматрајудајепостмодернокњижев
ноделосаморефлексивно,дасебависамимсобомидапредстављаметафикцију,
односнофикцијуофикцији.

24 RobertKroetsch.TheLovelyTreacheryofWords.22.
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митупричудокгаистовременоподрива,дапредставиистину,
истовременоинсистирајућинавишеструкостипогледанасвет.
Романобухватапериодтранзицијеодруралногиаграрногкаурба
номииндустријскомЗападу.Утомвременуглавнијунак,Хазард
Лепаж,каомодерниОдисеј,лутапреријамаАлбертеупотразиса
савршеномкобиломзасвогпастува,занемарујућиноватехнолошка
достигнућаиновидухвремена.ЛикХазардаЛепажајепародија
херојасаСтарогзапада,аликрозовајликипричуоњеговојпотра
зиписацизновастварапреријскустварност,искуствоиисторију,
учествујеустварањуновепричеоканадскојнацији.Оваквемале
издвојенелокалнеприче,идентитети,белешкеифрагменти,по
стајупишчеваутентичанначинуспостављањавезесаканадском
стварношћуусвојњенојсложености,новиканадскимит.

ГлавниликовиКроучовихромана,посебнороманаОтишао
уИндијанце,алииВласникапастува,незавршавајууспешносвој
путкауспостављањуновогидентитетаинедолазедоправесамо
спознаје,каоштотоуспеваСтивенДедалусуромануПортретумет
никаумладости.ЈунакроманаВласникпастуванеуспевадапро
нађесавршенукобилузасвогпастуваинеиспуњавациљсвоје
потраге.Онумиренакрајуромана,ањеговпастувзавршавакао
материјалзадобијањеконтрацептивнепилуле,услужбинаукеи
научнихоткрића.Недовршеностразвојногпутајунакајепосебно
израженауромануОтишаоуИндијанце.ЏеремиСеднеснеуспева
дауспоставивезусасвојим„најдубљимја”.Утренуткукадареша
вапроблемсвојеимпотенцијеикадапревазилазисвојунеспособност
језичкогизражавања,учемумупомажеБеаСандерман,Џереми
Седнесзаједносањомнестајеуништавилуснежногамбиса.Онне
успеваданаставиживотсаБеомкаооличењеммоћнеМајкеземље
инеуспевадаотклонисвојенедостаткеиживиускладусасвојим
аутентичнимбићем.ТакоонзаједносаБеомнестајесапозорнице
једнеживотнеприче,докизањегаостајесамоприча,речизабеле
жененамагнетофонскојтрацикојећенекоуобличитиуновупричу.
Кругсезатвараречима,причом,којаимаисцелитељскуулогу,о
чемуговориибританскиписацД.Х.Лоренс,алиимногидруги
писци.

Усвомесеју„Заштојероманважан?”Д.Х.Лоренсистиче
даправауметносткомуницирасаљудима,заразликуодуметно
стикојасетакозове,алисамоимитираинеуспоставља,,живу”
везуизмеђуунутрашњегиспољашњегсвета.СтивенДедалус
схватауметностипозивуметникакоји„изноваствараживотиз
живота”25уЛоренсовомсмислу.Кроуч,такође,говориоисцели

25 JamesJoyce.APortraitoftheArtistasaYoungMan.London:Grenada,1981.
201.
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тељскојулозиуметностиуЛавиринтимагласа,алиистичеисто
временоисвојдвосмислениставпремауметностикојаје„исце
љујућаилудило”инаглашавањенуулогу,пресвега,уживоту
ликовауроману:„Кроуч:[...]Јошувекмислимдајеуметност
исцељујућаилудило.Увекпостојимогућностисцељењакојесе
одвијауроманимаимислимдајеисцељењеврставере.”26

КаоиД.Х.Лоренс,којиисцељењевидикрозостваривање
везесасвојим„најдубљимја”,крозсамоспознајусвогаутентичног
идентитетапомоћууметничкогдела,иКроучпојамисцељења
везујезауспостављањевезесасамимсобомкрозпричу,за„транс
формацију‒метаморфозу‒начиннакојисеизмештамоудруге
могућности[...]држимоотвореним[...]поново/откривамо”27,откри
вамосуштинусвогидентитетаисвојуоригиналност.

Кроучсвојиммногобројнимпримеримаиизјавамауказује
дауметностнесмеостатинема.Његоводговорнаканадскути
шинуипразнинујепричаучијојјеосновимитскифрагмент.Као
одговортишиниуромануРечимојевикејављасеБекстромова
букаивика;уВласникупастувајављаселудиприповедачДеметар
Праудфуткојипосвакуценужелидаиспричапричу;уроману
ОтишаоуИндијанце,утренуткукадапоследњестраницеромана
преплавитишинаЏеремијевогиБеиногпада,остајемагнетофон
скатракасазабележенимречима.Каоканадскиписац,Кроучосе
ћапотребудаиспричановуканадскупричу:„УКанадиговоримо
новимјезиком”28.Или,какокажеуразговорусаДоналдомКаме
роном:„Канађанијошувекморајудасеодлучезатајрелативно
непознатгласкојијењихов,идаодтоганаправекњижевност”29.
Причајеканадскапотребазастварањем,доктишинавраћачовека
увремепрестварања:

Насупроттоме[тишини]јевеликапривлачнабукајужноод
границекојазвучитакоузбудљиво,такоенергично,стварасвеврсте
уметности.[...]Такосиухваћенизмеђутебукеитишине,итензија‒то
једеодијалектикекојаозначаваприродуканадскекњижевности.30

Кроучинсистиранакњижевностидијалектичкиходносакоја
нећебитистатичнавећдинамична.Тојекњижевностгдесеиме
новањесусрећесаразименовањем,стварањесаразобличавањем,

26 ShirleyNeumanandRobertWilson.LabyrinthsofVoice.172–173.
27 ShirleyNeumanandRobertWilson.LabyrinthsofVoice.173.
28 RobertKroetsch.Creation.Toronto:NewPress,1970.54.
29 DonaldCameron.ConversationswithCanadianNovelistsI.86.
30 RussellM.Brown„AnInterviewwithRobertKroetsch.”TheUniversityof

WindsorReviewVII2(Spring1972):15.
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митологизацијасадемитологизацијом,гдесесупротностиуједи
њују,алиитрансформишу.Онимавизијукњижевностиграница,
„простораизмеђу”,„књижевностиопаснихсредина”,којомписац
дајеобликновомискуствуиразоткрива/ствараканадскомитоло
шкојезгро.Кроучинсистиранаљудскојмаштикојапричупретва
раупричедајућијојособинугенеративности.Старепричеидо
минантнисистемиморајубитиразоткривени,демитологизовани,
аондапретворениуновупричукојаћеодговаратиновојсредини
иновимпотребамапојединца.УциљудемитологизацијеКроуч
користииронију,пародију,користитехникупрепричавањастарих
причаимитскихфрагменатанадругачији,новиначин,штоговори
опотребиовогписцадаунесепроменуиновинуусвојекњижев
ностваралаштво.
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