
Аник-Корона Уелет  
Ален Везина 

TRADICIЈА КАНАДСКЕ
ФРАНКОФОНЕ НОВЕЛЕ

Ка на да, зе мља на око де сет ми ли о на ква драт них ки ло ме та ра, да нас има
око 33 ми ли о на ста нов ни ка. А у 16. ве ку, ка да је то про стран ство на -
ста њи ва ло не што ма ло ста ро се де ла ца, та ко зва них Ин ди ја на ца, на ис -
точ ну, атлант ску оба лу – Кве бек – по чи њу да до ла зе Фран цу зи, вр ло,
вр ло спо ро. На и ла зе на су ро ве усло ве жи во та, кр че гу сте, че сто мо чвар -
не шу ме и осва ја ју жи вот ни про стор. До не ли су сво ја на да ња, ве ро ва -
ња, стра хо ве... На род на ма шта ту ма чи те шке усло ве жи во та де ло ва њем
ђа во ла, ду хо ва, де мо на, ву ко дла ка... У не до стат ку обра зо ва ња, про цве -
та ва усме но ства ра ла штво.

То ком 18. ве ка, вој на сна га Ве ли ке Бри та ни је ис ти ску је Фран цу ску
са аме рич ко га кон ти нен та, те се фран цу ско-ин ди јан ско ста нов ни штво
об ре ло под оси о ном ту ђом вла шћу. Угро же ни су је зик, ве ра, на ци о -
нал ност... Усме но ства ра ла штво са да че сто сим бо ли ма ту ма чи и од нос
пре ма тој вла сти. Али чу ва на сле ђе. 

У 19. ве ку по ја вљу ју се пу ту ју ћи при по ве да чи, пи сме ни љу ди за пи -
су ју на род не пе сме и при че, на ста ју и значајни умет ни ци. Они при хва -
та ју на род ну тра ди ци ју, об ра ђу ју је, при ла го ђа ва ју но вој ствар но сти,
ства ра ју но ву кул ту ру, штам па ју аутор ске при че, ро ма не. Али усме но
при по ве да ње не не ста је, при по ве да чи и да нас пу ту ју и при ча ју, од при -
ча пра ве и књи ге. Ста ри на род ни мо ти ви ни су рет ки у са вре ме ној пи -
са ној књи жев но сти нај о бра зо ва ни јих ауто ра, чак и оних са свим
дру го га по ре кла, но ви јих до се ље ни ка, ма да че сто из ме ње ни сход но но -
вим вре ме ни ма. О то ме се го во ри у овом есе ју. А. П.
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Кул �ур ни жи во� у XIX ве ку
Анал фа бе �и, али �е сни ци

Док нас ар хи ве Но ве Фран цу ске1 оба ве шта ва ју о усло ви ма жи во та и
ин те лек ту ал ним бри га ма ка над ско-фран цу ске ели те, на род не пе сме и
при че нас углав ном под у ча ва ју о вред но сти ма  ко је су се ља ци ма дра -
ге. То ком чи та ве вла да ви не Фран цу ске, усме не при по ве сти ће се ве о -
ма ма ло ме ња ти у од но су на фран цу ске из во ре. Оне ће тек по сле
осва ја ња (ен гле ског – pрим. pрев.) до би ти из ве сну са мо стал ност. Пре -
ма то ме, тра ди ци о нал но при по ве да ње се по вла чи у при лог та лен та из -
во ђа ча или пред ини ци ја ти вом при по ве да ча. Же сти на ко ју има
ши ро ко зра че ње усме не тра ди ци је у Кве бе ку, ла ко се об ја шња ва усло -
ви ма жи во та на ших пре да ка. Као љу ди ко ји су нај пре мо ра ли да ис кр -
че шу ме, пр ви до се ље ни ци се при хва та ју да из гра де зе мљу у ко јој ће
би ти до бро за жи вот. И као што уме сно на гла ша ва Жан-Марк Ма си
(Jean-Marc Massie), „тре ба ло је об ра ди ти зе мљу пре не го што поч не мо
са ми се бе обрађивати“. Усменост и крат ко ћа при че, пре ма то ме, са вр -
ше но од го ва ра ју вр сти за ба ве ко ју су они мо гли се би до пу сти ти. А они
су се на дах њи ва ли у исто вре ме и ло кал ним и пре дач ким ле ген да ма,
да би ис пре ли нит ових при по ве да ка.    

За кључ ци Дар хе мо вог2 из ве шта ја ду го су сма тра ни удар цем пе сни -
це по бед ни ка, по дло упу ће ним већ по бе ђе ној жр тви. Ме ђу тим, са овог
од сто ја ња мо же мо пој ми ти да је тај стра шни „на род без кул ту ре и без
исто ри је“ ово пре осе тио као не ко ли ко ја ких али не жних уда ра ца по
зад њи ци, по де ље них но во ро ђен че ту ко је је са мо и оче ки ва ло ту пље -
ску, па да нај зад ис пу сти крик ко ји све до чи о ње го вој спо соб но сти за
жи вот. Сто га ка над ско-фран цу ска ели та – пи сци, исто ри ча ри и чла -
но ви кле ра – хи та ју да „пи шу“ исто ри ју о зе мљи, она кву ка ко су је до -
жи вља ва ли и схва та ли Фран цу зи Аме ри ке. При че, ле ген де и пе сме
фран цу ске Ка на де де ло ва ће као бра на про тив ин ва зи је ан гло сак сон -
ске кул ту ре. Да ле ко од то га да се уга си, ка ко се мо гло оче ки ва ти, фран -
цу ска кул ту ра у Аме ри ци се, на про тив, учвр шћу је по чев од тих да на,
као ја сно одво је на це ли на, нај пре и пре све га же љом да се са чу ва у пи -
са ном об ли ку све бо гат ство ко је при па да ма шти усме не тра ди ци је. О
то ме до бро све до чи, у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, зна ча јан уз лет но ви -
на и ча со пи са, би ло да су ин сти ту ци о нал ни или по вре ме ни. Опат Ка -
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1 Но ва Фран цу ска – то је био на зив за фран цу ске по се де у Ка на ди, пре не го што их је за у -
зе ла Ве ли ка Бри та ни ја. (Прим. прев.)
2 John George Lamton, гроф Дар хем (1791–1840), бри тан ски по ли ти чар, гу вер нер Ка на де
1838. го ди не. Об ја вио је из ве штај ко ји пред ви ђа ује ди ње ње Гор ње и До ње Ка на де, а у ко -
јем ка же да је на се ље но фран цу ско ста нов ни штво без кул ту ре и исто ри је. (Прим. прев.) 



сгрен (1831–1904) сма тра се осни ва чем ка над ско-фран цу ске књи жев -
но сти, јер је дао по ле та фол клор ној при чи. За хва љу ју ћи ње го вом ши -
ро ко м пла ну за са ку пља ње ле ген ди и пе са ма, та за јед нич ка кул ту ра се
ни је из гу би ла у ру pа ма ко лек тив ног се ћа ња на ро да ко ји ипак „пам ти“. 

Кве беч ки је зик: �у ном бр зи ном!

Кве беч ки на род је био ра дан, вре дан, ње го во на реч је је мо ра ло да се по -
ви ну је су ро во сти сва ко днев ног жи во та у Но вој Фран цу ској. Ка да тре -
ба да из гра ди мо зе мљу, вре ме је ску по. Ма да је сва ки је зик бр жи ка да се
го во ри, ви ше се скра ћу је не го ка да се пи ше, Кве бе ча ни  из гле да баш
мно го во ле да гу та ју сло го ве: та ко су ис ко ва ли је зик пун апо стро фа. На
при мер, да би об ја вио ка ко срн даћ па се на ње го вом има њу, жи тељ Кве -
бе ка би, ако има вре ме на, уз вик нуо: „Гле дај та мо, дра га“, али ис пра ван
из раз се ма ло-по ма ло пре тво рио у „Гле там!“ да нај зад за зву чи као „Ге,
га“, док по ка зу је пр стом у же ље ном прав цу. Осим фо нет ског скра ћи ва -
ња, по врат на упо тре ба ан гли ци за ма, син так сич ко и мор фо ло шко из -
вр та ње, та ко ђе су  од ли ке  свој стве не кве беч ком го во ру. Ове је зич ке
сло бо де че сто су не при хва тљи ве за кве беч ку ко ли ко и за фран цу ску ин -
tе ли gен ци ју, али оне су до каз не та ко обич ног при ла го ђа ва ња зах те ви -
ма и при ну да ма јед ног је зи ка оп ко ље ног  не ким дру гим.

Ш�и� �ро �ив цен зу ре: gо вор ни ш�во

У кру том дру штву где цр ква стро го дик ти ра за ко не по на ша ња сво јих
вер ни ка, је зик се до ви ја да их омек ша. До каз: Ка на ђа ни фран цу ског
по ре кла по ста ли су ве шти у из ра жа ва њу, упо тре бља ва ју ћи еуфе ми зме
са мно го вир ту о зно сти. Ово омо гу ћа ва на ро чи то ка то ли ци ма да по -
тај но псу ју. По сто ји ви ше при ме ра фо нет ског де фор ми са ња ко ји тво -
ре еуфе ми зме псов ки вер ског са др жа ја.  Ова ве о ма при ме њи ва на
прак са по ти че из на род ног пра зно вер ја. Не са мо да је грех по ми ња ти
име бо жи је без по тре бе, не го та кво по на ша ње пре или ка сни је до но си
ње гов гнев: псо ва чи су пр ви пре тва ра ни у ву ко дла ке. У истом сми слу
чи тав низ сли ко ви тих из ра за озна ча ва сек су ал не рад ње. Чак и брач ни
пар, вен чан по до бром и ва ља ном оби ча ју, пре ма пра ви ли ма ка то лич -
ке цр кве, тре ба да се уза јам но за во ди скри ве ним ре чи ма. На при мер,
tр ља tи tи гањ, пре озна ча ва брач ну ду жност не го до ма ћич ки по сао.
Кве бе ча ни та ко ђе мно го во ле хи пер бо ле. За тра ди ци о нал не лов це, ри -
бо лов це и, пре ма ло гич но ме сле ду, при по ве да че, са ма чи ње ни ца да
при по ве да ју, оба ве зно и не из о став но под ра зу ме ва пре те ри ва ње. То је,
у сва ком слу чају, зах тев слу ша тељ ства.  
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Ле gен dа и �ри ча у ср жи књи жев них �о ко ва  
Усме но �ре dа ње

По чет ком XX ве ка Ма ри јус Бар бо (Marius Barbeau, 1883-1969), ет но -
лог и фол кло рист, по кре ће ве ли ки про је кат за са ку пља ње на род них
при ча, ле ген ди и пе са ма ко је кру же у свим обла сти ма Кве бе ка, без из -
у зет ка. У вре ме ка да ни оби чан маг не то фон са ка се том још ни је био
из ми шљен, ово ис тра жи ва ње је зах те ва ло уче шће чи та ве еки пе на те -
ре ну. Сре ћом, сте но гра фи ја и фо но граф су омо гу ћи ли да се са чу ва ју
ре зул та ти ко ји још и да нас слу же за ана ли зе. На по чет ку, Бар бо је са -
ку пио не ко ли ко при ча фран цу ског по ре кла, ју жно од ре ке Сен-Ло ран,
за аме рич ке ис тра жи ва че ко ји су по ку ша ва ли да об ја сне ка ко су Аме -
рин ди јан ци, чак и они из Мек си ка, по зна ва ли ти пич но фран цу ске ле -
ген де. Ра де ћи на то ме, а по сти гав ши сво је пр ве успе хе, по же лео је да
про ши ри по ље сво јих ис тра жи ва ња. 

Па ко је су се те ме кре та ле и по на вља ле у усме ној тра ди ци ји фран цу -
ских Ка на ђа на од до ла ска пр вих до се ље ни ка? Да ли их је про на ђе но то -
ли ко и под ен гле ском вла шћу? Да ли су те исте те ме по сто ја ле у ра зним
„ме ди ји ма“ усме ног при по ве да ња, то јест да ли су по сто ја ле у исто вре -
ме у пе сма ма, при ча ма и ле ген да ма у истом раз до бљу? Ко ји су би ли „ка -
на ли“ или из во ри ин фор ма ци ја за сва ку при чу? Не ка пе сма ко ју
пре не се мај ка или ба ка, за ан тро по ло га кул ту ре ни је исте вр сте као ле -
ген да ко ју при ча ка кав Ирац ко јем је по ну ђе но го сто прим ство за јед -
ну ноћ, што нам он пла ћа при чом из сво је зе мље. Ма ри јус Бар бо је та ко
до ку мен то вао и ста ти стич ки сре дио јед ну не по сто ја ну, не пред ви дљи -
ву и не у хва тљи ву област, то јест фол клор, кул тур но и култ но на сле ђе
ко је су нам за ве шта ли на ши пре ци.  

Оно што се у пр ви мах по ја вљу је из тог ис тра жи ва ња, не сум њи во је
уни вер зал ност те ма. По ста ју ћи истин ски лајт мо ти ви, си жеи  ко ји се
сре ћу у усме ним умо тво ри на ма са мо су од јек сво ји х пре дач ких ко ре на.
На при мер, не за о би ла зна фи гу ра Ти-Жа на у не гда шњим на род ним
при ча ма из  Кве бе ка ни је ни по че му нео бич на. Ти-Жан пред ста вља чо -
ве ка из на ро да, у ко ме се про на ла зи сва ки ка над ско-фран цу ски жи тељ.
Он је тај ко ји ве шти ном ру ке и ви спре но шћу ума осу је ћу је кра ље во лу -
кав ство, оба ра чу до ви ште са се дам гла ва, из ба вља прин це зу и њо ме се
же ни. Под ви дом бе за зле не бај ке ов де се сну је са свим про ста а ипак
моћ на по ли тич ка ме та фо ра: ра до сна по бе да ма ло га над ве ли ким. Ка -
ко су фран цу ски Ка на ђа ни по ка зи ва ли глад за тим тра ди ци о нал ним
при ча ма ви ше не го ен гле ски Ка на ђа ни, до ста ра но се по чео узрок то -
ме при пи си ва ти њи хо вој же љи да уста ну про тив осва ја ча. Не моћ ни у
еко ном ској и по ли тич кој сфе ри, жи tе љи Кве бе ка, сме шта ли су сво ју
осве ту у умо тво ри не. Не ре ал не, из ве сно, али сва ка ко уте ши тељ ске за



на род ли шен сво јег кул тур ног и ге не тич ког на сле ђа то ком са мо не ко -
ли ко го ди на.

Ме ђу тим, не би смо би ли у пра ву ако би смо у том Ти-Жа ну (ко је га
ће Ви њо и Ле клерк /Vigneault, Leclerc/ ка сни је хва ли ти), ви де ли је ди -
ну те ко ви ну кве беч ког ју на ка 19. ве ка. Си ро мах ко ји уста је про тив
моћ ни ка – то је истин ски мо тив усме ног при по ве да ња, ко ји про жи ма
епо хе. По сто ји увек и у свим дру штви ма не ки упра вљач ко ји пред ста -
вља власт. Би ло да је краљ, дик та тор, ти ра нин или пр ви ми ни стар, и
би ло да је про гла шен, име но ван или иза бран, ни ка ко не зна чи да је
ње го вим по да ни ци ма и гра ђа ни ма не из о став но ус кра ће но да до но се
од лу ке. У осно ви, ни су ли ме ди ји – Ти-Жан на шег вре ме на? Они ко ји
из но се на све тлост да на скан да ле и де ви ја ци је Све моћ них? Али у иро -
нич ном сми слу, зар се Ти-Жан у при чи не же ни кра ље вом кћер ком? 

На род но пре да ње оби лу је и дру гим ли ко ви ма ко ји се по на вља ју у
на род ном фол кло ру, као и Ти-Жан: то су нат при род на би ћа. На ве чер -
њим по се ли ма она оду ше вља ва ју слу ша о це и пот хра њу ју пра зно вер је.
Та ство ре ња, као што су ву ко длак, при ви ђе ње, дух, ве ћи ном су, ни ви -
ше ни ма ње не го би ћа „пре о бра же на“ бо жи јом ка зном. Ипак, оста је
јед на тај на. За што нај по зна ти је нат при род но би ће 19. ве ка, оно о ко јем
је нај ви ше и пи са но, оми ље но код чи та ве ге не ра ци је ро ман ти ча ра у
Фран цу ској, ни је на шло gне зdо на тлу Кве бе ка? У на шој ко лек тив ној
ма шти ни ка ко се не сре ће траг вам пи ра. 

А ме ђу тим, на ка над ским се о ским има њи ма ни је се оску де ва ло у сто -
ци. Кве бек је та ко ну дио не ис црп не из во ре тим кр во пи ја ма. Тре ба ли
по ве ро ва ти  да су љу ди ви ше во ле ли ву ко дла ка ко ји бар не ће „за ра зи ти“
сво је жр тве. Од су ство вам пи ра из овог ску па фан та стич них ство ре ња
ко је пре но си кве беч ко усме но пре да ње, ла ко се мо же об ја сни ти. Не ра -
ди ли се ту о нај от ме ни јем и нај а ри сто крат ски јем од свих па кле них би -
ћа? Књи жев но пре да ње нам га је за и ста опи са ло као ле пог му шкар ца,
угла ђе ног и бо га тог, ко ји оча ра ва сво је жр тве,  на ро чи то жен ског ро да,
је ди но сво јом  сна гом за во ђе ња. Мно го број ни фран цу ски ауто ри, као
Шарл Но ди је (Кр ва ва ка лу ђе ри ца, Вам pир Ар но-Пол, Сма ра или dе мон
но ћи, 1822), Те о фил Го тје (За љу бље на pо кој ни ца, 1836), Алек сан дар
Ди ма (При ча о бле dој dа ми, 1849), Бо длер (Вам pир, 1857), Про спер Ме -
ри ме (Ло ки, 1868) и Ги  де Мо па сан (Тик, 1884, Ор ла, 1887), та ко су га
уоб ли чи ли, а да и не ра чу на мо њи хо ве чу ве не ен гле ске пар ња ке као
што је Дра ку ла Бре ма Сто ке ра (1897).

Исти на је да у Кве бе ку, ма ло број ност чи та ла ца у се о ској сре ди ни,
као и ста вља ње ауто ра ро мат ни ча ра на го то во ка те го рич ну Ли сту ли сту,
ни су под сти ца ли сло бод но кре та ње то га но вог ли ца вам пи ра. Због то га
усме но пре да ње на ших пре да ка по ти че мно го ви ше из европ ске сред -
њо ве ков не ма ште, не го из њи ма та да са вре ме но га књи жев ног на сле ђа.
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Сти гав ши ова мо, мит о вам пи ру се пре о бра зио сход но су ро во сти
зе мље. Не ма ви ше бо га тог и  сви ле ног оде ла, не ма ви ше жи во та у зам -
ку. Са да је свр стан ме ђу про ста ство ре ња но ћи, бли жа сред њо ве ков ном
вам пи ру ко ји је ски тао по се ли ма, ру жно чу до ви ште мно го ви ше жи во -
ти ња не го чо век. Луј Фре шет (Louis Fréchette) је упра во опи сао јед но
вр зи но ко ло зло коб них не ча сти вих ство ре ња чи је по ре кло оста је не ја -
сно, као што им је чу дан и на зив – џак ми сtи gри: „Ако се ту на ђе не ки
хри шћа нин, го тов је. За де сет ми ну та ће га иси са ти, ис пра зни ти, из гри -
сти, пре тво ри ти у ко стур; па ако има сре ће да ни је пра вед ник, он да ће
и он бити пре тво рен у истог не ча сти вог и осу ђен да во ди она кав исти
псе ћи жи вот док је све та и ве ка.“

И та ко, чак ни кве беч ки вам пи ри ни су ауто ном на и не за ви сна би -
ћа. Исти на, ти џак ми сtи gри обез бе ђу ју се би оп ста нак по угле ду на
вам пи ре, али и са ме жр тве мо ра ју би ти гре шне да би се пре о бра ти ле.
И ов де се мо же уста но ви ти уту цај Цр кве на ко лек тив ну ма шту. Мно -
го број не су и нат при род ним оби ла те те ме у усме ном пре да њу, али оне
још и да ље слу же ис то ме мо ра ли за тор ском ци љу: сва ки ува жа ва ни гра -
ђа нин не из о став но мо ра ис пу ња ва ти сво је хри шћан ске оба ве зе, ина че
ће при ву ћи гнев бо жи ји, а ти ме и на ва лу са тан ских си ла. Да ли је он -
да мо гу ће да си ле Зла у кве беч ком усме ном пре да њу бу ду, без из у зет -
ка, пот чи ње не бо жи јим си ла ма? У том слу ча ју би се мо гло по ве ро ва ти
да је та ко зва на „усме на“ књи жев ност би ла, ни ма ње ни ви ше, не го са -
мо вид вер ске про па ган де – ни из да ле ка ти хе – у 19. ве ку.

Посtмо dер ни зам 

Ови ју на ци и мо ти ви на ших тра ди ци о нал них бај ки и ле ген ди, сна жно
су укот вље ни у ма шти са вре ме них кве беч ких пи са ца. Већ је 1966. го ди -
не Ма длен Фе рон (Madeleine Ferron) об ја ви ла ро ман под зна ко ви тим
на сло вом Крај ву коdлâка, као да је хте ла да обе ле жи пре ла зак вре ме на
за сно ва ног на на род ним ве ро ва њи ма и пра зно вер ји ма, на дру го вре ме,
на ста ло из мир не ре во лу ци је, за сни ва не на еко ном ским до стиг ну ћи ма
и на прет ку. Би ло би за и ста су ро во и не ло гич но пу сти ти на ше ву ко дла -
ке да јур ца ју по тр го вач ким ме га мар ке ти ма од ста кла и че ли ка у ка квом
ме га ло по ли су, а он да их ви де ти ка ко се тру ју ко зме тич ким сред стви ма
не ке не дав но по мо ди до те ра не жр тве. Вик тор-Ле ви Бо ли је (Victor-
Levu Beaulieu) све до чи 1976. го ди не о том чи стом рас ко ра ку из ме ђу
тра ди ци је и мо дер но сти: „Ја, Ко ри во3, ве лим ја ва ма: дош’о фол кло ру
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3 Ко ри во, Ма ри-Жо зефт (Цорривауx, Ма рие-Јо сеп хте), лич ност је из ствар но сти, ко ја је
уби ла му жа, јер ју је зло ста вљао. Ушла је у на род но пре да ње као бај ко ви та же на-ве шти ца,
јер ју је Цр ква, и не пи та ју ћи за мо ти ве, про гла си ла ве шти цом и осу ди ла на смрт. Пре то га
је би ла за тво ре на у гво зде ни ка вез и по ка зи ва на на ро ду, о че му по сто је при че и цр те жи.
(pрим. pрев.)



крај.“ Ипак, дра ма тург уме и сам, и то сјај но, да сло жи кла сич не и са -
вре ме не ми то ве. Он пред ста вља сво ју Ко ри во као ча роб ну си ре ну ко -
ја при вла чи сво ме ка ве зу раз не му шке осо бе: Ти тан жа, Жо са Ви о ло на
и Фе фи ја Ла бран ша, тра ди ци о нал не ли ко ве Лу ја Фре ше та. Пред по -
мам ним пре о бра жа ва њем кве беч ке Кир ке, ови су до слов но хип но ти -
са ни, па по слу шно игра ју око ње као они по кор ни Оди се је ви дру го ви.
У то ме по зо ри шном ко ма ду Вик тор-Ле ви Бо ли је из во ди на сце ну две
Ко ри во, јед ну бе лу, дру гу цр ну, како би се бо ље уочио удео ле ген де ко -
ји се при коп чао на исто риј ску лич ност. 

Ова же ља да се ре ха би ли ту је лик Ко ри во, пот пу но је у скла ду са ус-
по ном фе ми ни зма 1970-их го ди на. За тим 1978, са истом бри гом за пра -
вед ност, Пјер Ша ти јон (Pierre Chatillon) у ро ма ну Фи ле dор Бо со леј да је
јој при ли ку да се оправ да: „Уда ла сам се у ше снес’ го ди на, има ла сам
тро’е де це, а мло го сам во ле ла тог пр вог му жа... Кад ј’ он умро од смр -
дљи ве ку ге, пре у да ла сам се за Лу ја До ди јеа, а он да ’е све кре ну ло на о -
пач ке. Луј До ди је стал но ’е био пи јан, па ме стал но тук’о. Ја све то ре кла
су ди ја ма на су ђе њу, ал’ то ’е би ло од ма’ по осва ја њу, па су ди је ни су ’ма
баш ни шта раз у ме ле, по што нис’ го во ри ле ни шта но сам’ ен гле ски, бес -
тра га им гла ва!“      

Ме ђу тим, из гле да да је ре кла-ка за ла до слов но из бри са ло сва ку
исто риј ску исти ну ко ја би мо гла да ту же ну, оп ту же ну за уби ство, ко -
ју је ен гле ски суд обе сио, а ле ген да осу ди ла као ве шти цу, при ка же жр -
твом брач ног на си ља, јед ном ме ђу то ли ко дру гих же на. Слу ча је ви
зло чи нач ке  стра сти или ле ги тим не од бра не, да нас су сва ка ко по зна -
ти јав но сти, али ја сно је да дра ма Ма ри-Жо зефт Ко ри во да нас не би
има ла исте од је ке.

Ин вен тив ност оста је све тла од ли ка пост мо дер не књи жев но сти.
Ин спи ри ше мо се кла сич ним де лом и ста ром тра ди ци о нал ном ле ген -
дом, па је ускла ђу је мо са да на шњим уку сом, то јест  при ла го ђа ва мо
усло ви ма да на шњег жи во та. На при мер, тра ди ци о нал ни бе ли зец из
Али се у зе мљи чу dа Лу и са Ке ро ла  по ста је са мо мо тив те то ви ран на ра -
ме ну не ке мла де же не у фил мо ва ној при чи Ма tри ца (Ен ди и Ла ри Ва -
шов ски, 1999). Он је та ко ђе во дич, али ње го ва ја зби на по ста је мо дер на
ди ско те ка у ко јој ће за по че ти не ки но ви до жи вљај у не ком па ра лел -
ном све ту. 

Та ко ће на ши пост мо дер ни ауто ри са то пли ном и за но сом пре но -
си ти раз не лајт мо ти ве на род них бај ки и ле ген ди. Ро ман Пје ра Ша ти -
јо на Фи ле dор Бо со леј, у овом сми слу и са да за ди вљу је. У ње го вом де лу
џин Бо пре, ви сок пре ко 300 сто па, за љу бљу је се у Ко ри во, ко ја пре ма
ње му из гле да си ћу шна. Пи сац на тај на чин ства ра но ву вер зи ју на род -
не бај ке Ле pо tи ца и звер, па жљи во ста па ју ћи две исто риј ске лич но -
сти из Кве бе ка, ко је се уисти ну ни ка да ни су сре ле. Као што Кинг Конг
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шти ти Ану Да роу од прaи сто риј ских опа сно сти са остр ва Ло ба ња, џин
Бо пре чу ва Ко ри во за тво ре ну у ка ве зу из стра ха да је не из гу би, али и
да би је шти тио од ње са ме.  

Али од ли ка Ша ти јо но вог ду ха се ви ди ка да он об на вља тка ње о тра -
ди ци о нал ној не ча сти вој га ли ји.4 У истом ро ма ну он да је  реч во за чи -
ма тих га ли ја, ко ји ко нач но при зна ју да њи хов по сао ни је та ко лак ка ко
би мо гао из гле да ти. У ства ри, пре ма пи са њу Бо гра на и Фре ше та, са ра -
ђи ва ти са ђа во лом, ако не ра чу на мо не ко ли ко сит них за пре ка, из гле -
да до ста јед но став но, ла ко и без ика квих не у год них по сле ди ца.
Ме ђу тим, аутор се за др жа ва  на јед ном аспек ту ни ка да ко ри шће ном у
пре да њу: ка кав је био став Цр кве о том пи та њу? Пре ма ње му, ови вла -
сни ци не ча сти ве га ли је не са мо да по ста ју са у че сни ци Са та не, не го ће,
у ши рем сми слу, по ста ти жр тве бо жи јих љу ди: „Раз у меш ти да смо по -
сле на ши’ пу то ва ња ле те ћим чам ци ма тек са зна ли да су с’ оне жа бе из
шкро пи о ни ца би ле свуд до го во ри ле не би л’ на шле ка ко да нас з’уста -
ве. И он да је тек у се лу Сент-Етрет, бра ти ја по пов ски’ сте ни ца нај зад
из гра ди ла на ро чи то ду га чак ши љак на вр’ зво на ре. Ј’он да, кад год смо
ту де про ла зи ли, поп нас вреб’о, бак суз је дан! И та ко јед не но ћи [...] поп
мно го вук’о ко но пац, па се онај ши љак от кин’о и проб’о нам ча мац.“

Ча мац од ко ре др ве та ни је из др жао на ле те „зво на ра на опру гу“ (ко -
је су по ста ја ле пра ви вој нич ки ба јо не tи, ка ко ка же Бо гран), па ће дру -
жи на мо ра ти да на пра ви, у ко вач ни ци у Сен-Мо ри цу, где су ра ди ли,
но ву бар ку од ме та ла и са кли но ви ма. Ка ко им про ста др ве на ве сла ви -
ше ни су би ла ни од ка кве ко ри сти, по сле су пло ви ли у ме тал ним чам -
ци ма бр зим као му ње.

Ове мо дер ни за ци је ле ген де ни су слу чај не. Пост мо дер на књи жев -
ност кро ји пре да ње ка ко њој од го ва ра. Али да би ис ход био оп ти ма лан,
ва жно је да да на шњи чи та лац мо же до бро да схва ти по је ди но сти при -
ла го ђа ва ња, цр пе ћи из сво га кул тур ног ре пер то а ра. Та ко се ства ра ње
и чи та ње пост мо дер ног де ла за сни ва на чи та о че вој кул ту ри. Про сто
на во ђе ње, у ово вре ме ве о ма оми ље но, о то ме до бро све до чи. Узме се
не ка ста ра му дра из ре ка и пре о бра ти по са вре ме ној мо ди. Пре ма том
по ступ ку „гле да ти се би у пу пак“ по ста је „гле да ти се би у про бу шен пу -
пак“5. Или се не ки по зна ти мо тив из бај ке ме ња, ка ко би се при ме нио
на да на шњу по ро ди цу: оно ти пич но „вен ча ше се и има ђа ху мно го де -
це...“ по ка зу је се по год ни јим ова ко: „И има ђа ху мно го де це ко ју су
одво је но по ди за ли...“
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4 La chasse-galerie – не ча сти ва га ли ја – мит ски ле те ћи ча мац ко ји су, на вод но, ко ри сти ли
шум ски рад ни ци да би се бр зо пре ве зли ку ћа ма за пра зни ке, а из најм љи ва ли их код „не -
ча сти вих“ вла сни ка. (pрим. pрев.)
5 Зна че ње на род не из ре ке је: гле да ти са мо сво је ин те ре се, без об зи ра на дру го га. (pрим. pрев.)



Дво струк је циљ ко ји је у осно ви ове пост мо дер ни стич ке же ље да
се фу зи јом раз ви ју сви ро до ви и епо хе. Са јед не стра не, као да је ја сна
по хва ла кла сич ним де ли ма, али са дру ге, он па ра док сал но де лу је као
огре ше ње о пре да ња и вред но сти ве за не за пре ђа шње дру штво. Умет -
нич ка де ла та ко пред ста вља ју од јек ус по ста вља ња но во га дру штва на -
зва ног по стин ду стриј ским. Али ова дво стру кост ни из да ле ка ни је
по губ на као што би смо мо гли по ве ро ва ти. На про тив, пре о бра жа ва ју -
ћи ми то ве, пи сци од њих ис ки ва ју но ве. А ови ће у не ко вре ме по ста -
ти кул тур ни узо ри. По ве ре ње ули ва и по глед спо ља, ко ји о фол кло ру
и при чи у Кве бе ку до но се ауто ри до се ље ни ци, као Мар ко Ми кон, Сер -
ђо Ко кис, Јинг Чен или Де ни Ла фе ри јер. Зар ни је здра во за не ки на род
да ме ша из во ре сво је ин спи ра ци је? 

Са францускоg pревела АНђА ПЕТРОВИћ
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