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I. Wprowadzenie

William Faulkner, jeden z najwybitniej-
szych pisarzy amerykañskich pierwszej
po³owy XX wieku, ¿y³ w  latach 1897-1962.
W  roku 1949 zosta³ laureatem Literackiej
Nagrody Nobla. Wa¿n¹ rolê w twórczo�ci
Faulknera odgrywa wymy�lona przez pisarza
kraina nazwana Yoknapatawpha county , umie-
szczona w stanie Mississippi, któr¹ zamieszki-
wa³o 6298 bia³ych oraz 9313 czarnych
mieszkañców. Najwa¿niejszym miastem jest
Jefferson, a w hrabstwie tym znajduj¹ siê prze-
de wszystkim plantacje bawe³ny1. Faulkner
stworzy³ Yoknapatawpha, wzoruj¹c siê na
swoim rodzinnym regionie Lafayette w stanie
Mississippi. Nazwa krainy wywodzi siê z jêzy-
ka Indian Czikasawów mieszkaj¹cych na tere-
nie Mississippi, a znaczy ona, jak twierdzi³ sam
autor, �wody p³yn¹ce powoli przez równinê� 2.
Tak naprawdê Yoknapatawpha by³a nazw¹
jednej z rzek hrabstwa.

Akcja wielu powie�ci oraz opowiadañ
Williama Faulknera rozgrywa siê w Yoknapata-
wpha lub jest z tym regionem i jego mieszkañ-
cami powi¹zana. G³ównym powodem takiego
stanu rzeczy jest rola, jak¹ Yoknapatawpha ma
w tych utworach odgrywaæ � otó¿ jest to jakby
mikrokosmos, którego losy maj¹ symbolizo-
waæ czy odzwierciedlaæ losy ca³ego amerykañ-
skiego Po³udnia. 

Wojna secesyjna trwaj¹ca w latach
1861-1865 wywar³a ogromny wp³yw na miesz-
kañców tzw. Starego Po³udnia. W wiêkszo�ci
by³y to klany plantatorów bawe³ny opieraj¹ce
swoj¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ na systemie
niewolniczym. Po zniesieniu niewolnictwa

przez prezydenta Abrahama Lincolna i 4-letniej
wojnie domowej rody Starego Po³udnia jeszcze
przez d³ugi czas ¿y³y przesz³o�ci¹, co zazwy-
czaj prowadzi³o do upadku ich �wietno�ci z po-
kolenia na pokolenie (tak jest np. w przypadku
wykreowanej przez Faulknera rodziny Sartori-
sów). Pierwsza wojna �wiatowa, bêd¹ca obses-
j¹ Faulknera, w pewnym sensie stanowi³a kon-
tynuacjê tamtej wojny, która wyniszczy³a ca³e
rodziny, kiedy brat wystêpowa³ przeciwko bratu,
a ojciec przeciw synowi (motywy te Faulkner
tak¿e wykorzystuje w niektórych swoich po-
wie�ciach).

Aby scharakteryzowaæ typowych
przedstawicieli faulknerowskiego Po³udnia
zdecydowa³am siê na wybór trzech utworów
nale¿¹cych do cyklu Sartoris z 1929 roku, As I
Lay Dying z 1930 oraz Absalom, Absalom!
z 1936. Postaram siê ukazaæ historyczne
i psychologiczne przyczyny problemów boha-
terów tych powie�ci, udowadniaj¹c przy tym,
¿e Yoknapatawpha rzeczywi�cie jest �skonden-
sowanym� symbolem Po³udnia, powie�ciowe
losy ludzkie s¹ ilustracj¹ dzia³ania mechaniz-
mu czasu, a osobowo�ci i stany psychiczne
bohaterów s¹ symptomem katastrofy spo³ecz-
nej wspó³czesnego �wiata.

II. Sartoris

Sartoris  z 1929 roku jest prologiem
ca³ego cyklu Yoknapatawpha . Pocz¹tkowo
powie�æ zatytu³owana by³a Flags in the Dust
(Flagi w pyle), jednak wydawca po dokonaniu
du¿ych skrótów, co uczyni³o powie�æ bardziej
konwencjonaln¹ i przystêpn¹, opublikowa³ j¹
jako Sartoris. Sam autor mówi o niej tak:
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1 Dane wed³ug w³asnorêcznego szkicu W. Faulknera, za³¹cznik do ksi¹¿ki F. Lyry, William Faulkner, 1969.
2 J. Parini, Czas niezrównany. ¯ycie Williama Faulknera, Warszawa 2006.
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Tworz¹c Sartoris zrozumia³em, ¿e mój
ojczysty skrawek ziemi, wielk o�ci znaczka
pocztowego, zas³uguje na opisanie [...]
odkry³em, ¿e nie tylko jedna ksi¹¿ka, ale ca³e
dzie³o artysty musi mieæ jaki� cel3.

Sartorisowie � bohaterowie powie�ci s¹ w grun-
cie rzeczy Faulknerami, poniewa¿ znaczn¹
czê�æ motywów zaczerpn¹³ pisarz z tradycji ro-
dzinnej, a wiele postaci wzorowa³ na swoich
przodkach.

G³ówn¹ postaci¹ powie�ci jest m³ody
Bayard Sartoris. Po zakoñczeniu pierwszej
wojny �wiatowej Bayard wraca z Francji do
rodzinnego Jefferson. Jego brat John, który ra-
zem z nim s³u¿y³ w lotnictwie, zgin¹³ na polu
walki. Miasteczko, do którego wraca Bayard
jest w miarê zamo¿ne, konserwatywne i za-
�ciankowe. Dziadek Sartorisa, równie¿ Bayard,
ma tu bank i cieszy siê du¿ym powa¿aniem
w�ród obywateli, ciotka Jenny Du Pre rz¹dzi
domem Bayardów � oni oboje reprezentuj¹ si³ê
poprzednich pokoleñ.

M³ody Bayard nie umie dostosowaæ siê
do ¿ycia prowincji, dlatego szuka wra¿eñ i emo-
cji w dzikich eskapadach, np. samochodo-
wych, nara¿aj¹c przy tym ¿ycie swoje i innych.
Ma obsesjê na punkcie �mierci. Za spraw¹
ciotki ¿eni siê z Narciss¹ Benbow, jednak ma³-
¿eñstwo nie wp³ywa na zmianê jego postêpo-
wania. Nadal b³¹ka siê samotny, zaniedbuje
¿onê, wreszcie w dniu, kiedy zostaje ojcem,
ginie bezsensown¹ �mierci¹ w trakcie próbne-
go lotu samolotem.

Faulkner nie okre�la jednoznacznie
przyczyn i motywów obsesji Bayarda. M³ody
Sartoris wróci³ ze �wiata, gdzie w czasie wojny
cierpia³, nie wiedz¹c po co. Potem by³ �wiad-
kiem przemian, których sensu nie umia³ poj¹æ,
i b³¹ka³ siê samotnie, nie wiedz¹c, jak pogodziæ
dwa do�wiadczenia � te ze starej zwyczajami
Ameryki i z burzliwej Europy. Jego charakter
spowodowa³ bezradno�æ i zamêt, które go opa-
nowa³y i uzewnêtrzni³y siê jako pragnienie sa-
mounicestwienia. Istot¹ jego choroby jest brak
perspektywy i celu w ¿yciu.

Pod tym wzglêdem przyczyny zachowa-
nia m³odego Sartorisa warunkowane s¹
przez przynale¿no�æ do tzw. zagubionego
pokolenia, na które bezpo�redni wp³yw mia³y
prze¿ycia wojny. W³a�nie tak widzi tê postaæ
Cleanth Brooks: 

[...] spo³eczeñstwo, do którego wraca
Bayard, jest spo³eczeñstwem tradycyjnym
i ten w³a�nie fakt uwypukla poczucie
alienacji Bayarda. Bayard jest pe³en
wyrzutów i nêka go zmora nieokre�lonej
bli¿ej winy [...] jego stan odzwierciedla
raczej osza³amiaj¹cy skutek wojny [...]4.

Mo¿liwe jest tak¿e, ¿e przyczyn¹ problemów
Bayarda jest przekleñstwo, fatum ci¹¿¹ce od
pokoleñ na rodzinie Sartorisów. Cechy Bayarda
mog¹ byæ cechami, które odziedziczy³ po
d³ugiej linii Sartorisów. Nie bez przyczyny autor
cofa siê w przesz³o�æ, wracaj¹c do wypadków
z ¿ycia Johna Sartorisa, pradziadka Bayarda
i wspominaj¹c dzieñ przed jego tragiczn¹ �mier-
ci¹: �Na czole Johna Sartorisa ukaza³ siê
mroczny cieñ tragicznego przeznaczenia i zgu-
by�5, cieñ Sartorisów. Dygresja ta ukazuje piêtno
krwi i ciê¿ar przeznaczenia, jakie d�wiga
Bayard. �wiadczy o tym tak¿e fakt, ¿e w dniu,
w którym Bayard umiera, rodzi mu siê syn
i w ten sposób cykl znajduje swoj¹ ci¹g³o�æ,
a rodzinne fatum swoj¹ kontynuacjê.

Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e rodzina
Sartorisów d¹¿y z konieczno�ci ku schy³kowi
i upadkowi, poniewa¿ ¿aden z mêskich dziedzi-
ców (mê¿czyzna to si³a sprawcza) nie mo¿e
sprostaæ wizerunkowi wielkiego protoplasty.
Z ka¿dym pokoleniem trac¹ wiêc Sartorisowie
na znaczeniu i pozycji maj¹tkowej.

Pewnych motywów uzasadniaj¹cych ce-
chy Bayarda i jego brata bli�niaka Johna, dostar-
cza ciotka Jenny w trakcie opowiadania Narcissie
o dzieciñstwie ch³opców i ich sk³onno�ci do
bijatyk. Czê�ciowego wyt³umaczenia mo¿na
doszukiwaæ siê w wychowaniu ch³opców �
wp³ynê³o na nich na pewno wczesne sieroctwo
oraz opowie�ci ciotki o odwadze pradziadka,
pu³kownika Johna.

3 J. Stein, Three Decades, s. 82, [w:] F. Lyra, William Faulkner, 1969.
4 C. Brooks, William Faulkner: The Yoknapatawpha Country, New Haven 1963, s.104, [w:] F. Lyra, dz. cyt.
5 W. Faulkner, Sartoris, Warszawa 1960, s. 28.
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Zdaniem niektórych Bayard jest tak¿e
�typem uosabiaj¹cym kolejne stadium deka-
dencji arystokracji Po³udnia�6. Twierdzenie takie
bêdzie mia³o sens, gdy spojrzy siê na powie�æ
z punktu widzenia ca³ego cyklu Yoknapataw-
pha. Je¿eli cykl ten jest wielk¹ alegori¹ losów
Po³udnia i ukazuje dramat wspó³czesnego
cz³owieka w tamtejszych warunkach, to po-
wie�æ Sartoris jest ekspozycj¹ tego ludzkiego
dramatu, a kolejne okresy w dziejach rodziny
Sartorisów symbolizuj¹ etapy historii Po³udnia.

III. As I Lay Dying

Akcja As I Lay Dying (Kiedy le¿a³am
umieraj¹c lub Kiedy umieram) z 1930 roku to-
czy siê w �rodowisku odmiennym ni¿ Sartoris,
w �rodowisku plebejskim, dlatego te¿ Faulkner
zdecydowa³ siê pos³u¿yæ fars¹ i grotesk¹. Sam
autor tak uj¹³ tre�æ powie�ci: �Zebra³em
tê rodzinê i podda³em j¹ najwiêkszym dla cz³o-
wieka katastrofom...�7. Fabu³ê opar³ Faulkner
na czêstym w jego twórczo�ci toposie wêdrów-
ki, dziêki czemu ¿ycie cz³owieka przedstawi³
jako ci¹g uszeregowanych do�wiadczeñ, znowu
podkre�laj¹c znaczenie mechanizmu czasu.

Zachowanie cz³onków rodziny Bundre-
nów: ojca Anse, czterech braci � Casha, Darla,
Jewela (nie�lubnego syna Addie z kaznodziej¹),
Vardamana i siostry, siedemnastoletniej Dewey
Dell, którzy przez d³ugich sze�æ dni wêdruj¹
z trumn¹ matki Addie na cmentarz w Jefferson
(wype³niaj¹c wolê zmar³ej), czêsto odbiega od
reakcji normalnych ludzi, a Darl �l¹duje� nawet
w o�rodku dla umys³owo chorych. Podczas
podró¿y cz³onkom rodziny przydarzaj¹ siê
rozmaite, absurdalne wrêcz historie. Ju¿ sama
podró¿ z wiezion¹ na furmance trumn¹ zawiera-
j¹c¹ rozk³adaj¹ce siê, wydzielaj¹ce odór cia³o
zmar³ej wydaje siê sennym koszmarem.
�wiadczy o tym np. przygoda Dewey Dell, któ-
ra za dziesiêæ dolarów otrzymanych od zbieg³e-
go kochanka chce nabyæ �rodek na przerwanie
ci¹¿y, potem zostaje uwiedziona przez
praktykanta aptekarskiego, a potem jej ojciec
pozbawia j¹ pieniêdzy, by za nie sprawiæ sobie

protezê. Na uwagê zas³uguje tak¿e cierpiêtnict-
wo Casha, który na z³aman¹ nogê nak³ada
opatrunki z cementu, powtarza, ¿e czuje siê
dobrze mimo gangreny, gor¹czki i bólu. Ksi¹¿-
ka koñczy siê do�æ zaskakuj¹co � ojciec Anse
pojawia siê tu¿ po pogrzebie z nowymi zêbami
i now¹, dopiero co po�lubion¹ ¿on¹. Mi-
mo tych wszystkich wypadków Bundrenów
nazwaæ mo¿na by by³o normalnymi i ca³kiem
racjonalnie my�l¹cymi lud�mi. Wyj¹tkiem jest
tu Darl, który bêd¹c osob¹ upo�ledzon¹,
cechuje siê wiêksz¹ wra¿liwo�ci¹. Paradoksal-
nie, to on jako jedyny reaguje na makabryczn¹
sytuacjê rodziny zdrowymi odruchami.

Trudno jest znale�æ racjonaln¹ odpo-
wied� na pytanie, dlaczego Bundrenowie �
bohater zbiorowy � z takim uporem spe³niaj¹,
mimo wszystkich przeciwno�ci i tragicznych
do�wiadczeñ, pro�bê Addie. Musieli mieæ wa¿-
ne motywy, skoro nie powstrzyma³y ich ani ¿ar
s³oñca, ani burza, ani powód� zrywaj¹ca mos-
ty, ani po¿ar.

Wed³ug Olgi Vickery, znanego krytyka
Faulknerowskiej prozy:

Centralnym problemem nie jest
spe³nienie obietnicy [...]. Jest to raczej
Addie nie jako matka, zw³oki lub
przyrzeczenie, lecz jako element we krwi
jej dzieci, który musz¹ zasymilowaæ
niezale¿nie od tego, czy ona ¿yje, czy te¿
nie. W niej musimy doszukiwaæ siê ich
motywacji, �wiadomo�ci i czynów8.

Rodzi siê tu jednak pytanie, dlaczego Addie ka-
za³a pochowaæ siê w Jefferson? Ze wzglêdu na
lojalno�æ dla spoczywaj¹cych tam przodków?
Czy mo¿e chcia³a zem�ciæ siê na mê¿u, które-
mu by³a obojêtna, o czym �wiadczy jego szybki
powtórny o¿enek? Jednoznaczna odpowied�
na to pytanie nie jest jednak mo¿liwa.

Byæ mo¿e kluczem do zrozumienia oso-
bowo�ci i motywów ka¿dego z bohaterów
z osobna s¹ ich monologi � daj¹ce przekrój ich
umys³owo�ci. Powie�æ sk³ada siê bowiem
z 59 monologów piêtna�ciorga osób, w tym
siedmioro to cz³onkowie rodziny. Dziêki takiej

6 F. Lyra, William Faulkner, Warszawa 1969, s. 47.
7 Tam¿e, s. 77.
8 O.W. Vickery, As I Lay Dying � William Faulkner, Two Decades of Critisizm, s. 192.
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konstrukcji punkt ciê¿ko�ci przesuwa siê
w kierunku do�wiadczenia wewnêtrznego,
na psychikê bohaterów, ukazuj¹c np. naiwno�æ
Dewey Dell, prymitywizm odczuwania Anse,
a nawet odczucia nieboszczki, które ona sama
wyra¿a w swoim monologu (sic!).

Za po�rednictwem Burdenów ukazuje
Faulkner biednych bia³ych mieszkañców hrab-
stwa, dziêki temu ma mo¿liwo�æ zanalizowania
systemu warto�ci prostych ludzi. Sam autor
wskazuje jednak, ¿e podstawow¹ przyczyn¹
podró¿y by³ moralny obowi¹zek spe³nienia woli
zmar³ej. Prymitywne cz³owieczeñstwo Bundre-
nów, ubogich farmerów jest jedn¹ z przyczyn
ich zachowania, sprawia, ¿e potrafi¹ oni jesz-
cze doprowadziæ do koñca zwyk³y akt moralno-
�ci, do czego, wed³ug krytyka G. O�Donnella,
nie byliby ju¿ zdolni mieszkañcy Jefferson � �S¹
oni zdolni do wiêkszego heroizmu ni¿ miesz-
kañcy Jefferson�9.

Przedstawiona w ksi¹¿ce sytuacja ro-
dzinna, tak reprezentatywna dla dziejów posz-
czególnych rodów u Faulknera, stanowi, jak za-
uwa¿a H. Bloom, �jedn¹ z najbardziej przera¿a-
j¹cych wersji sagi rodzinnej w historii litera-
tury�10.

Ta dziwna, �mieszna, przera¿aj¹ca
powie�æ przedstawia dramat rozpadaj¹cej siê
rodziny, przy czym wszyscy jej bohaterowie
poszukuj¹ jakiej� jedno�ci, której nie mog¹
jednak znale�æ, bowiem jedno�æ ta nigdy nie
by³a do odnalezienia.

IV.  ABSALOM, ABSALOM!

Powie�æ Absalom, Absalom! (Absalo-
mie, Absalomie...) z roku 1936 uwa¿ana jest
przez wielu za szczytowe osi¹gniêcie Williama
Faulknera. Sam autor mówi o niej po prostu:
�Chcia³em opowiedzieæ o cz³owieku, który prag-
n¹³ syna�. Tytu³ dzie³a zaczerpn¹³ autor z Biblii,
gdzie król Dawid op³akuje �mieræ swojego syna:
�Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój,
synu mój! Kto by da³, bym ja umar³ zamiast
ciebie?�11. Nie oznacza to, ¿e losy rodziny

Sutpenów � bohaterów powie�ci � s¹ analogi-
czne do losów tych postaci biblijnych, jednak
Faulkner udowadnia, ¿e istota sytuacji cz³owie-
ka pozostaje taka sama.

Obraz Thomasa Sutpena � ojca Hen-
ry�ego i Charlesa Bona wy³ania siê z trzech
ró¿nych narracji: Rosy Coldfield, która zna³a bo-
hatera osobi�cie i nienawidzi go, gdy¿ kiedy�
dozna³a od niego zniewagi; Compsona, ojca
Quentina, znaj¹cego bohatera z opowie�ci
dziadka Quentina oraz z opowie�ci samego
Quentina, który przedstawia tê historiê swoje-
mu przyjacielowi po to, by ukazaæ mu ducha
Po³udnia: �zabitego deskami, martwego ju¿ od
roku 1865, zaludnionego przez gadatliwe,
zniewa¿one, zawiedzione widma przesz³o-
�ci�12. Ilo�æ faktów z ¿ycia bohatera Thomasa
Sutpena znana narratorom jest bardzo ma³a,
dlatego ich spora czê�æ jest wytworem wy-
obra�ni narratorów wysnutym na podstawie
wielu przypuszczeñ.

Znamienny jest jednak fakt, ¿e autor nie
wprowadza osobnych motywów dotycz¹cych
celu Sutpena, bêd¹cych bod�cem jego dzia³a-
nia. Relacjê o tym zamierzeniu Faulkner wk³a-
da w usta samego bohatera, którego cytuje
Quentin:

Mia³em cel, ¿eby go osi¹gn¹æ,
potrzebowa³em pieniêdzy, domu,
plantacji, niewolników, rodziny... czyli
oczywi�cie i ¿ony. [...] Rozumiesz pan, nic
wiêcej nie pragnê, tylko mieæ syna13.

Podczas gdy dawniejsze Stare Po³udnie fun-
kcjonowa³o jako spo³eczno�æ zwi¹zana wspól-
nymi potrzebami i obyczajami, Sutpen dzia³a³
samodzielnie, symbolizuj¹c nowy gatunek
skupionych na sobie ludzi, którzy brali to, co
chcieli, nie daj¹c spo³eczeñstwu nic w zamian.

Spo³eczny obraz rozkwitu i upadku Po-
³udnia najpe³niej wi¹¿e siê z kolejami losu Tho-
masa Sutpena. Etap pierwszy � heroiczny, to
historia Sutpena przed wojn¹ domow¹, wtedy
rodzi siê jego, wspomniany ju¿, plan. Sutpen
porzuca pierwsz¹ ¿onê, gdy dowiaduje siê

9 G. M. O� Donnell, Faulkner �s Mythology � William Faulkner, Two Decades of Critisism, s. 54.
10 American Fiction 1914-1945 , pod red. H. Bloom'a, New York 1987, s.10.
11 2 Sm 19,1.
12 W. Faulkner, Absalomie, Absalomie..., Pañstwowy Instytut Wydawniczy, 1974
13 Tam¿e.
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o jej murzyñskich korzeniach, zak³ada planta-
cjê w Jefferson (Setka Sutpena), stawia dom
i ¿eni siê z Ellen Coldfield. Jednak fabu³a
powie�ci pokazuje, ¿e cz³owiek nie ma wp³ywu
na swój los los, w¹tkiem o zabarwieniu fatalis-
tycznym jest pojawienie siê Charlesa Bona,
syna Sutpena z pierwszego ma³¿eñstwa,
w Setce Sutpena i jego zarêczyny z jego córk¹.
Etap drugi to tragizm wojny domowej (1861-
1865), w której bior¹ udzia³ wszyscy Sutpeno-
wie, a który koñczy siê �mierci¹ Charlesa. Etap
trzeci przedstawia skrótowo dzieje upadku
Sutpena oraz jego �mieræ z rêki Washa Jone-
sa, któremu uwiód³ wnuczkê. Historia Sutpe-
nów koñczy siê na tym, ¿e wszyscy potomko-
wie Sutpena maj¹ w swoich ¿y³ach domieszkê
krwi murzyñskiej � ¿eni¹ siê lub p³odz¹ dzieci
z Murzynkami i Mulatkami.

Postacie Charlesa i Henry�ego � drugie-
go syna Thomasa s¹ ze sob¹ mocno splecione.
Relacje tych dwóch osób przejawia³y siê naj-
pierw w mi³o�ci Henry�ego do Bona, zakoñczy³y
siê jednak �mierci¹ Charlesa z r¹k Henry�ego,
który nie chcia³ dopu�ciæ do ma³¿eñstwa Bona
z ich siostr¹ Judith. Tak naprawdê jednak Henry
nie móg³ znie�æ po³¹czenia dwóch ras, gdy¿
w ¿y³ach Charlesa p³ynê³a krew murzyñska.

W ca³ej powie�ci przewijaj¹ siê proble-
my rasowe. Tak wiêc zarówno Sutpen, jak  Hen-
ry pope³niaj¹ szereg �przestêpstw moralnych�,
które s¹ po czê�ci powtórzeniem �sta³ego
grzechu� bia³ych mieszkañców Po³udnia.
Wed³ug Waggonera:

Z Absalom, Absalom! wynika tak¿e to, ¿e
kiedy Stare Po³udnie stanê³o przed
nieuniknionym wyborem, wola³o raczej
zgin¹æ ni¿ uznaæ braterstwo ponad
ró¿nicami rasowymi14.

Dlatego ca³e Po³udnie jest �DOOMED� �
zgubione.

Przyczynami wydarzeñ zaistnia³ych
w powie�ci s¹ dwa zjawiska � po pierwsze
katastrofa materialna Sutpenów, która wynik³a
z wojny domowej, po drugie przeznaczenie
rodziny spe³ni³o siê poprzez zwi¹zki krwi
z lud�mi pochodzenia murzyñskiego.

Powie�æ Absalom, Absalom! ukazuje na
przyk³adzie rodziny Sutpenów formowanie siê
tych procesów spo³ecznych na Po³udniu, które
w innych powie�ciach Faulkner przedstawia³
ju¿ w stadium rozpadu.

V. Podsumowanie

Faulkner przedstawia³ historiê i ¿ycie
Po³udnia w sposób pe³en niuansów, czasami
jako tragiczne, a czasami komiczne. Podcho-
dzi³ trze�wo do wizji dawnego raju, tak jak na
to zas³ugiwa³a, i nie idealizowa³ tych, którzy
pragnêli stworzyæ nowe imperium na ruinach
Starego Po³udnia. Mia³ g³êbok¹ �wiadomo�æ
podzia³ów klasowych i rasowych, by³ wra¿liwy
na krzywdê. Nie idealizowa³ ziemi i rolniczego
stylu ¿ycia jej mieszkañców; trudy, jakie
musia³y znosiæ takie rodziny jak Burdenowie,
bardzo go porusza³y, i nie wierzy³, ¿e nowo-
czesne ¿ycie mo¿na na powrót zast¹piæ tym
dawnym, bazuj¹cym na rolnictwie �wiecie,
który ju¿ dawno przesta³ istnieæ. Warren
zauwa¿y³, ¿e:

Faulkner opiera³ siê pokusie, by zostaæ
piewc¹ rolniczego �wiata, pisarzem
jednego regionu czy jednej idei. Nie
zadowoli³by siê ³atw¹ odpowiedzi¹,
w kategoriach czarno-bia³ych. Jego
powie�ci s¹ antytez¹ wszelkiego
uproszczenia15.

W z³o¿ono�ci przyczyn, okoliczno�ci zarówno
zewnêtrznych, jak i tych ukrytych w ludzkiej
psychice tkwi owo �doom�, czyli faulknerowskie
przeznaczenie cz³owieka.

Dzie³a Faulknera po�wiêcone Yoknapa-
tawpha wynik³y z socjologicznych i historycz-
nych przes³anek, wedle których przesz³o�æ jest
kluczem do zrozumienia tera�niejszo�ci. Na
przyk³ad losy Thomasa Sutpena zwi¹zane s¹
z dziejami wielu innych mieszkañców
Yoknapatawpha i warunkuj¹ siê wzajemnie. Na
bohaterów powie�ci oddzia³uj¹ efekty wojny
domowej czy te¿ I wojny �wiatowej.

14 H.Waggoner, Past as Present: Absalom, Absalom!  [w:] Faulkner: A Collection of Critical Essays, red. R.P.Warren,
Englewood Cliffs, New York 1966, s. 182.
15 J. Parini, dz. cyt.
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Wiêkszo�æ powie�ci Faulknera z cyklu
Yoknapatawpha to powie�ci rodzinne, bowiem
wed³ug Faulknera dziedziczno�æ jest jednym z
wa¿niejszy czynników kszta³tuj¹cych ludzkie
¿ycie. Wierze w mit dziedziczno�ci przypisaæ
nale¿y fakt, ¿e Faulkner przek³ada bohatera
zbiorowego w postaci rodziny lub klanu nad
bohatera indywidualnego, którego problemy
i tak s¹ zazwyczaj spowodowane piêtnem krwi.

Wszystkie te wnioski wskazuj¹, jak
wa¿n¹ rolê w twórczo�ci Faulknera odgrywa
czas, którego skomplikowany mechanizm
autor stara siê ukazaæ za pomoc¹ zmiennych
i trudnych losów bohaterów swoich powie�ci.

Konserwatyzm Faulknera wyra¿aj¹cy
siê uwielbieniem przesz³o�ci spowodowany
jest w du¿ej mierze lêkiem przed tym, co
przyniesie wspó³czesnemu cz³owiekowi
przysz³o�æ. Najpe³niej �wiadcz¹ o tym s³owa
pisarza, wypowiedziane podczas odbioru
Literackiej Nagrody Nobla w 1949 roku:

Nasz¹ tragedi¹ jest dzisiaj ogólny
i uniwersalny strach [...]. Pozosta³o tylko
jedno pytanie: Kiedy wysadz¹ mnie w
powietrze?


