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Сажетак:Рад раз ма тра про блем спо зна је исти не у ро ма ни ма До
на Де Ли ла и по ку ша ва да по ка же да се у де ли ма овог ау то ра до 
исти не ни ка да не до ла зи по сред ством чи ње ни ца, исто риј ских до
ку ме на та и при ча, већ да се исти на ука зу је на нео бја шњив, ми
сти чан на чин док су ли ко ви у ста њу ек ста зе. Исти на се нај че шће 
спо зна је ко лек тив но, ка да се чи ни да ши ро ке ма се љу ди по ве зу је 
не ви дљи ва си ла ко ја им из не на да омо гу ћа ва при ступ по љу зна ња, 
а про ду же на ру ка ове не ви дљи ве си ле су ме ди ји ко ји има ју моћ да 
Де Ли ло ве ју на ке до ве ду у ста ње слич но ре ли гиј ском тран су. Рад ће 
по ку ша ти да де фи ни ше и уло гу умет ни ка и умет нич ке про дук ци је, 
ко ји има ју кључ ну уло гу у по ме ра њу гра ни ца спо зна је исти не у Де
Ли ло вом ства ра ла штву.

Kључнеречи: Де Ли ло, исти на, исто ри ја, чу до, ме ди ји, умет ност

Увод

ДајеДонДеЛилоједаноднајвећихсавременихамеричких
исветскихписацанајбољепоказујечињеницадасуцитати
изњегових дела постали неодвојиви део не само америч
когколективногзнања,већисветскекултурнебаштине.У
свомстваралаштву,ДеЛилосебависуштинскимпитањима
која притискају савременог човека, и покушава да одреди
али и помери наше границе спознаје истине инсистирају
ћинаважностиколективногнаслеђа.Kрозсвесажетијииз
раз,ДеЛило као да поручује да се до истине долази кроз
неизговорено,невербално,крозуметностибол.ИзаДеЛи
ловихновијих„ликовахолограма”,какоихјепрвапогрдно
назвалаМичикоKакутани у приказу романаТач ка Оме га 
(Po int Ome ga),1кријусељудикојиимајунеизмернужељу,

1 Kakutani, M. Make War. Make Talk. Make it All Unreal, in: The New
York Times, 01 February 2010, 16 April 2014, http://www.nytimes.co
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алииреткуспособностдатрансцендирајустварностидау
таквимтренуцимаготовопређуустањечистесвести.Ме
ђутим,уДеЛиловимновијимроманимањиховамоћарти
кулацијекаодајењава.Заправо,уроманимаДонаДеЛила
могућностспознајеистинекаодајеуобрнутојсразмериса
способношћуартикулације,јерјеистинанеизрециваињено
местојеуирационалном.

УсветуДеЛиловихроманадоистинесепрвенственодолази
спознајомисторије,којајезаовогписцавећаиодживота
иодфикције.ИзасамогДеЛила,каоаутора,смисаосвега
постојећегможесеочитати јединоуисторији,тој„непре
гледној тродимензионалној конструкцији”,2 како јеописао
уједноминтервјуу,избогтогајеисторијатоликомоћанин
тертекстуроманимаовогаутора.Међутим,иакојенаовом
месту историју популарно назвао „конструкцијом”, она је
„тродимензионална”,односноускладусатеоријомФреде
рика Џејмсона, суштински „ненаративна и неприказива”,3  
паседоњенеможедоћипутемпричаиписанихдокуме
ната, јерубитинијетекстуалнеприроде.Збогтогаћеова
студијапокушатидапокажедасеуДеЛиловимроманима
доистиненикаданедолазипутемдокуменатаиприча,већ
дасеистинауказујенанеобјашњив,мистичанначиндоксу
ликовиунекојврститрансаилиекстазе.

Kа ира ци о нал ном ту ма че њу исти не и исто ри је

Избогатог опусаДонаДеЛила јасно се видида је онод
личанпознавалацсавременогдруштва,алиикултурнихи
књижевнихтеоријакојевештокористиипародираусвојим
делима.Упокушајудаштојаснијесагледамоодносистине,
историјеификцијеуДеЛиловомстваралаштву,уовомделу
ћемонавестикратакпрегледнајутицајнијихтеоријакојесе,
узмањуиливећудозуироније,могупрепознатиуроманима
овогаутора,акакојепитањеисторијеодкључневажностиу
ДеЛиловојепистемологији,тоћебитиполазнатачказада
љаразматрањапроблемаспознајеистинеуњеговимделима.

Kада јеисторијаудеветнаестомвекудобила статуснауч
недисциплинечинилоседаистинаопрошлимдогађајима
никаднијебиладоступнија,јердоисторијскеистинесеса
да могло доћи научнимметодама.Према Ранкеу, основни

m/2010/02/02/books/02book.html
2 Silverblatt,M.An interviewwithDonDeLillo onUnderworld, in:Book

worm onKCRW, 15 January 1998, 16April 2014, http://www.kcrw.com/
etc/programs/bw/bw980115don_delillo.Свипреводицитатасаенглеског
језикаА.В.

3 Jameson, F. (1981) The Po li ti cal Un con sci o us: Nar ra ti ve as a So ci ally 
Symbo lic Act, Ithaca,NY:CornellUniversityPress,p.82.
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задатакисторијесастојаосеутомедасеоживипрошлост
онакокакосезаистадогодилаидасенатајначинприближи
истини.Тимејенакраткораскинутавезаизмеђуисторијеи
фикције,којесувековимапосматранекаосроднедисципли
не,ачијујеграницууглавномодређиваоњиховодноспрема
истини.ОпштејепознатодајеАристотелпоезијустављао
испредисторијекадајеречоистини–јерсеистинабоље
указујеуопштемнегоупојединачном.Упркосзаједничком
циљуфикцијеиисториографиједадођудоистине,Аристо
телихјепосматраокаодваодвојенапроцесајеруфикцији
владазаконвероватноћеинужности,ауисторијионошто
сезаистадогодило.Међутим,какоСиморЧетменпримећу
је,АристотеловаПо е ти ка „отвара вишепитања негошто
дајеодговора”,4иуправојеуоведведефиницијепосејана
клица свих даљихдискусија о односуисторије ификције
премаистини.Саједнестранесепојавиласумњаумогућ
ностспознајеистинеодогађајимаопрошлости,јерсуони
вишеструкоудаљениодсадашњегтренуткаидоњихседо
лазиискључивопосредно,прекоисторијскихдокуменатаи
чињеницакојесупроблематичнепосебијерувекдолазеод
човека кога одређујењегова култура, језики само схвата
њевремена.Уромантизмујеутомсмислупрепознатајош
једна спона између историје и фикције, а то је креативна
моћимагинацијекојанаспоKолриџуиШелијујединамо
жедовестидоистине.Управојекреативнамоћимагинације
убитисавременихтеорија,закојеисторијанепредставља
ништамањуконструкцијуодфикције,каонапримеркодРо
ланаБарта,ХејденаВајтаиЛиндеХачон.Такосетокомдва
десетогвека јављанизтеоретичаракојиуисториографији
примећујуистоветненаративнетехникекаоуприповедању.
Наративистичкетеоријећезаговаратидајеисторичарпри
поведачкојииспредапричуоисторијскојистинибирајући
„чињенице”којесматрарелевантнимиправећизаплет (за
Четменасвакинаративмораиматизаплет,азаХејденаВај
та фабулирање је „поступак својствен сваком наративном
тексту”),5 што увек имплицира накнадну интерпретацију
догађаја,тесеуправоутомодабиру,редоследуинаглаша
вањуразличитихчињеницаогледанемоћисторичарададо
ђедојединственеистине,јерјеонаувеквишеструка.Тео
ријаисториографскеметафикцијеЛиндеХачонјепокушај
јаснијег одређења односа савременог романа према исти
ни,ионакаже„фикција је заправо само једанодпонуђе
нихдискурсапомоћукогаконструишемосопственуверзију

4 Chatman,S.(1978)Story and Di sco ur se: Nar ra ti ve Struc tu re in Fic tion and 
Film,NewYork:CornellUniversityPress,p.1.

5 Исто, стр.47;WhiteH., (1978)Tro pics of Di sco ur se: Es says in Cul tu ral 
Cri ti cism. Baltimore:TheJohnsHopkinsUniversityPress,p.82.
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стварности“,односно„иисторијаификцијасудискурси(...)
наосновукојихпокушавамодаразумемопрошлост”.6Ро
манисториографскеметафикцијетакопокушавадапокаже
данепостоји„једнаистина,већистинеумножини,истине
којесуусловљенедруштвом,идеологијомиисторијом”.7

Чиниседасу,измеђуосталог,свепоменутетеоријезасту
пљенеуроманимаДонаДеЛила,алиидасуумотанеубес
крајнеслојевеиронијеипародије,такодасеДеЛиловапое
тиканепрестаноопиремогућностимакласификације.8Иза
самог аутора важиисто–иако јенапрвипоглед типичан
представник постмодернизма, многи критичари га радије
представљајукаомодернистуилибаркаоаутсајдераупост
модерној.9Например,докуромануВа га(Li bra)посматрамо
НиколасаБранча,пензионисаногагентатајнеслужбеЦИА
којипишетајнуисторијуатентатанаЏонаKенедија,како
проучава свеувези саживотомнаводног атентатораЛија
ХарвијаОсвалда–одњеговогдневникадо„микроскопског
приказа три пубичне длаке” (Li bra, 181), безнадежно тра
гајућизаистином,овајнеуморниприкупљачнамсеможе
учинитикаопародијанасвакогисторичаракојијеуверенда
сеискључивопрекодокументарнеграђе,научнимметодом,
можедоћидоистине.Бранча,међутим,бескрајаннизнасу
мичнихчињеницаизИзвештајаВореновекомисијенећедо
вестинидокаквоготкрићаионјесведаљеодциљаштоду
бљеулазиуанализуте„ЏојсовскекњигеоАмерици”(Li bra, 
182).УликуНиколасаБранча,алииВолтераВинаЕверета,
креатораОсвалдове судбине који кује заверу о атентатуи
упоређујесвојзаплетсазаплетомроманаунапредиспреда
јућипричукојомсероманзавршава,видесеиелементиме
тафикције,тесеовадваликамогупосматратикаодвојници
аутораромана,10 алиикаосвојеврсниисторичарикојико
ристесвојумоћ„креативнеимагинације”дапопунепразна
местауобиљуконтрадикторнихчињеница.У томсмислу

6 Hutcheon,L.(2005)A Po e tics of Post mo der nism – Hi story, The ory, Fic tion,
NewYork/London:Routledge,p.40,89.

7 Исто,стр.18.
8 Видети:Вукотић,А.Истина,историјаипричауромануВа гаДонаДе

Лила.У:Збо р ник Је зик, књи жев ност, вред но сти: књи жев на ис тра жи
ва ња,ур.Лопичић,В.иМишићИлић,Б.(2013),Филозофскифакултет
Ниш,стр.247256.

9 Видети:DeCurtis,A.AnOutsiderinthissociety,in:Con ve r sa ti ons with Don 
De Lil lo,ed.dePietro,T.(2005)TheUniversityPressofMississippi,p.52
74;Duvall,J.Thepowerofhistoryandthepersistenceofmystery,in:The 
Cam brid ge Com pa nion to Don De Lil lo. ed.Duvall, J. (2008)Cambridge:
CUP,pp.110.

10Видети:Green,J.(2008)Libra,in:The Cam brid ge Com pa nion to Don De
Lil lo,ed.Duvall,J.,Cambridge:CUP,p.98.
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Ва га сечиникаотипичнипримерроманаисториографске
метафикцијекакогадефинишеЛиндаХачон.

Међутим,донеклеусупротностисаидејомисториографске
метафикције, али и теоријама по којима је спознаја исти
немогућа само у наративномоблику,ДеЛило укључује и
Џејмсоновуидејуонемогућностинаративногприказивања
истинеиисторијенаместимагделиковиговореотомеко
ликојетешкоговоритиистину.ЗаОсвалдовумајку,напри
мер,тојенемогућподухват,јеркакокажеусвомсведочењу
насуду„постојепричеупричама”(Li bra,450)иистинасе
затоникаданеможеиспричатиупотпуности.

Дакле, ниВа га ни, како ћемо видети, други романиДона
ДеЛиланемогусеописатиникаороманиисториографске
метафикције,никаороманичињеничнеприповести,никао
историографскиромани,алиникаороманификтокритике,
мадасадржеелементесвеганаведеног.Оноштобисеовим
тумачењимаморалододатикакобисмоштобољеразумели
ДеЛиловупоетикујестеелементирационалног,мистичног,
непојмљивог.„Правиживотнемогућејесвестинаизговоре
нуилиписануреч,тонеможенико,никада(...)Биографија
од осам стотина страница само је беживотнонагађање” –
кажеРичардЕлстеруромануТач ка Оме га (23),којиможда
најјасније сажима суштину ДеЛилове поетике. Међутим,
иакоусветуДеЛиловихроманаистинаиисторијаприпада
јусуштинскиненаративниминеприказивимкатегоријама,
ликовима могућност спознаје није сасвим ускраћена – до
истинесеипакможедоћи,алиузпомоћчудаимистерије.
Такопонекадисаминазивиромана,каоштосуТач ка Оме
гаиВа га(енг.Li bra),упућујунанекуврстукосмичкенад
свестиодносноназвезде,астрологију,инекунеобјашњиву
силукојанасдоводидоистине.11Овонеодољивоподсећана
Шлегеловудефиницијуисторичаракаопророказагледаног
упрошлост–сасвимналикнаастролога,којипрошлост,са
дашњостибудућносттумачиузпомоћзвездаионоземаљ
ског,алиисвојеимагинације.

Исти на као илу ми на ци ја

Слично као код Св. Августина, где људску душу „треба
освјетљаватидругимсвјетломкакобиималауделауистини

11KодДеЛиловихјунакатаквавераучудесночестопрелазиусујеверје,
опсесијуилипараноју,паонипочињудатражезначењаитамогдесе
онанемогупронаћииповезујунеповезиво,нереткоинанајбаналнијем
нивоу.Такојенапримермантраромана„Свејеповезано”уједноипа
родијадруштвакојеусвемупокушавадапронађезначењеинекивиши
смисао.
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јеронасаманијеистина”,12тј.гдељудскамисаоможедоћи
доистине јединоузпомоћБожијемилости,иусветуДе
Лиловихроманапроцесуласкаупољезнањаморадабуде
потпомогнут неком спољашњом, невидљивом силом, или
чудом.13ЦелокупноДеЛиловостваралаштвоснажнојеобе
леженоњеговимкатоличкимнаслеђем,ироманиовогауто
раобилујурелигијскимсликамаиметафорамакојеуглав
ном доприносе комичном ефекту и самопародији. Ипак,
важнојеистаћидакодДеЛилачудоникаданијебожанске
природе,већсерађаизколективногнаслеђаиосећањаза
једништвасадругима,пасеепифанијауглавномдоживљава
колективно,честонамасовнимокупљањима.Тако,напри
мер,ЏонМаклурпримећујеуесеју„ДеЛилоимистерија”
да семистичнидоживљајуглавном јављаприликомнеког
јавног„колективногобреда”дајућијунаку„снажноосећање
заједништвасадругимљудимаи(...)некимнеименованим
духовнимприсуством”.14Маклурдодаједасеобредуглав
номодвијауотвореномјавномпростору,анеуцрквиилиу
затвореном,безприсуствасвештеника,„људисеслободно
крећу,никонијеискључен,иокупљенинеприпадајуистим
институцијама”.15Ликовиутаквимтренуцимадоживљавају
некуврстуколективнеекстазе,аокидачзатаквостањесве
стиможебитибилошта–одџинглаивидеоклипа,графита,
билбордаиинтернетадовеликихуметничкихдела–речју,
тосусимболиизпопуларнеивисокекултурекојинаспод
сећајунатодасвиделимозаједничкупрошлост,колективно
наслеђе.

ТакојеДеЛилованајпознатијасценаколективнеекстазеко
ја прати изненадну спознају истине засигурно крај приче
„АнђеоЕсмералда”,којасеосимуистоименојзбирциприча
налазииуромануПод зе мље(Un der world).Насамомкрају
овогроманахиљадуљудисеокупљаиспредбилбордакоји
рекламирасокодпоморанџекакобиутренуткукадапрође

12Augustin,A.(1973)Is po vje sti,Prev.Hosu,S.Zagreb:Kršćanskasadašnjost,
IV.xv.25.

13УчењаСв.АвгустинаважнасузаразумевањеДеЛиловепоетике,ион
јошусвомпрвомроману,Аме ри ка на,спомињеАвгустинакогаликпо
знаткао„ЛудиПисацМеморандума”цитирауједнојанонимнојпору
ци:„Иникадачовјекнеможебитикобнијеусмртинегокадјеисама
смртбесмртна” (Ame ri ca na26,101),акојићепослужитикаополазна
тачка заразматрањаоАвгустиновомсхватањуживотакаобескрајног
процесаумирања.УромануKосмополисБеноЛевин,усвојој„испове
сти”некадашњемпослодавцуЕрикуПакерукажецитирајућиАвгусти
на:„Постаосамзагонеткаизасамогсебе(...)Иутомејемојаболест.”
(Kосмополис,167)

14McClureJ.(2008)DeLilloandMystery,in:The Cam brid ge Com pa nion to 
Don De Lil lo,ed.Duvall,J.Cambridge:CUP,p.168.

15Исто.
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возиобасјабилборднањемуугледалилицеубијенедевојке
Есмералдеитакодоживелинекуврступросветљења.Утре
нуткуобасјавањабилборда,сестраЕдгар,калуђерицакоја
стојиугомиликојучинељудинајразличитијихпрофила,

видикакосеЕсмералдинолицепомаљаисподонерас
кошнедугеодсока,иизнадмалогпериферијскогјезера
ичинијојсекаоданекоживиутомлику,некакавживи
дух (...)Осећа да јој се нешто указало.Анђео најчи
стијерадости(...)Чинијојсекаодајојјесвенадохват
руке,каодајојсесвеуказује,тугаигубитакиотупе
лиматерински јад и некаква снага на некомдубоком
нивоужаљењакојијојнедадасеодвојиодљудикоји
серукујуиоплакују(...)натренутакпостајебезимена,
лишенасвихпојединостиизсвојеличнеисторије,као
бестелесначињеницаутечномоблику,којасеизливау
гомилу.(Под зе мље,831)

Она у трансу скида рукавице које увек навлачи у страху
одинфекцијекадаидеупосетусиромашнимстановници
маБронксаипочињедасерукујесаекстатичнимженама
које„измаштанимречима”утрансу„певајуостваримако
јесуизванњимазнанихзаноса”(829).Овојесценањеног
ослобађањаи дубоке спознаје заједништва са другима, са
целимсветом–опатицакојаседотадагнушаладиректног
контактабилокаквеврсте,штојесимболичноназначеногу
менимрукавицама,одједномдопуштадајеокупљенигрле,
осећајућипопрвипутда туприпада, да су свидеоисто
рије.Међутим,накондвевечериЕсмералдинликсевише
неће указивати на билборду,што ће сеструЕдгар остави
ти запитану надљудском способношћу спознаје истине и
превртљивостипамћења.Видимодаонаипакодлучуједа
верујеу„нештосветоштопулсиранавреломхоризонту”,у
„визијузакојомчовекжудизатоштомујепотребаннекакав
знаменкојибисупротставиосвојојсумњи”(832),односноу
некусилукојанамдајемоћтрансценденцијеиспознаједа
смосвиједно.16 

Иовасценаје,међутим,пресвученаунеколикослојеваиро
нијетакодапародирасамусебе,односнорелигијске,посеб
нокатоличкеритуале.СестраЕдгартакопрепознаје„изоби
љетрудаитехнике”у„префињено”исцртанимкапљицама
сокаодпоморанџенабилборду,штопореди са средњеве
ковном црквеном архитектуром, док мирис авионског го
ривапоредисатамјаном(828,833).Заправо,какојесестра

16Занимљиво је да је лик сестреЕдгарпотпуно супротанопатицамаиз
романаБе ли шум,којепоказујуодсуствобилокаквевереучудеснокада
кажу„Покажитемианђела.Хајде.Хоћудагавидим.”(Whi te No i se,317).
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Едгарфокализаторкрознајвећидеоовесцене,читавдогађај
јесагледанурелигијскомсветлу,пасценаврвиодречикао
штосу„анђео”,„дух”,„божјидах”,алиинеодређенихречи
попут„некакваснага”,„нешто”,којеупућујунанекунеиме
нованумистичнусилу.

Заправо, ДеЛилови романи обилују сличним сценама го
товорелигиознеекстазенанајбаналнијимместима,попут
супермаркетаилиштале,каошто је случајуромануБе ли 
шум (Whi te No i se).Такоћеспознајао томедасвиделимо
истусудбину„обасјати”ипротагонистуовогромана,Џека
Гледнија,докстојиуредуусупермаркетуислушакуцкање
каса,препознајућиданаистиначин,докстојимоунеком
замишљеномреду,свиишчекујемодаоткуцанашпослед
њи час и да је у томе сва истина.17Изненадну спознају о
заједништву са другима доживљава и публика приликом
пројекцијеАјзенштајновогизмишљеногфилмаПод зе мљеу
ДеЛиловомистоименомроману,кадаљудиизпубликеин
стинктивнореагујунапознатизвук,„Марш”СергејаПроко
фјева,којисучулимногопутапресамогфилма,звуккојије
већпостаодеоколективногзнањакаошпицазарадиоеми
сију:„мислиимбехузаокупљенесећањемнарадиоемиси
ју”(Под зе мље,451).Докгледаовајфилм,уметнициKлари
Сакс се чини „да се кроз гледалиштешири талас разуме
вања,какосепреносииз једногредаудругипосредством
оненедокучиве телеметријемасе.Kојамождаиније тако
недокучива.”(452).Уовомслучајудух,односнобожјидах
доносемедијикојеДеЛиловијунацидоживљавајукаонеку
мистичну,божанскусилукојаихможедовестидоистине.

Ме ди ји, исти на, ми сте ри ја

Медији,којисуутканиусамутекстуруДеЛиловихромана,
имајуважнуулогууприближавању,алиикреирањуисти
неиисторије.ДеЛиловијунацисусвеснидајеудобаме
дија тешко одредити да ли стварност претходимедијском
приказуилијеобрнуто,штоумногомедоприносињиховој
збуњености.ДеЛилов свет толико једубокоуроњенуме
дијску културу да ликови често и сами себе доживљавају
каопроизводмедија.ТакосеуромануВа гаОсвалдосећа
каода је„усредсопственогфилма” (Li bra, 370), акадага
погодихитацонунапредвидикакоћењеговасмртизгледа
тинателевизијииосећаболзамишљајућитусцену:„Видео
јекакогапогађахитацкаокрозобјективкамере.Гледаоје

17ИовдесеможепрепознатиодјекАвгустинакојиживотвидикаовечно
умирање.
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телевизијуосећајућибол.”(439).18Понекадсечиниидаме
дијиобликујусветДеЛиловихромана,адасуликовисамо
пасивнипосматрачивишеструкоудаљениодистине,којаје
посредованауправомедијима.19Разматрајућикакосенаше
виђењеистинеиисторијемења са технолошкимразвојем
друштва,ДеЛило се често поиграва са Бодријаровом тео
ријомхиперреалности,пасеудругомделуПод зе мљаједан
случајниснимакубистваописујекаотракакоја јенесамо
надреална, већ „подреална”и „ опако стварна” (160).Ову
сцену,којапочињеса„Видисечовеккојивозиаутомобил.”
(159)каодапосматрамокрознекомислећеококамере,која
имасвоју„свест”.Проблематичнајесамаприродаснимка,
чиниседајеоноштојеснимљено„стварније,веродостој
нијеноиштадругооковас”,снимак„прокопаваканалкроз
време,дастваримадајеобликисудбину”(160161).Снимак
садржи„нештоштовамсеобраћасасвимнепосредно,што
вамсаопштавастравичнествариосиламакојесуизванва
шеконтроле,оукрштенимлинијамакојепресецајуисторију
илогикуисвакиразумнинивољудскихочекивања.”(161).
Збогодломакапопутовог, којикаода самисебекомента
ришу, ДеЛилова проза се често представља као типичан
примерфиктокритике,асамДеЛилокаоБодријаровгласно
говорник,штобимоглодадоведедопоједностављенихту
мачењаделаовогаутора.20Међутим,овдејеважноистаћи
даДонДеЛилојестеодличанпознавалацсавременогдоба,
алиуроманимасеникаданечујегласауторакојисависине
дајекоментаромедијскомдруштву.ДеЛилозаправокори
стибезграничнемогућностикојемедијиимедијскакултура
пружајунапланунарације,уграђењузаплета,алииупои
гравањуидејомистинеиисторије.Стогабибилопогрешно
извући закључак да је у светуДеЛилових дела истина на
нивоусимулакрумаилидајеудоменухиперреалног.Исти
наилиистинепостоје,амедијисупрепознатисамокаојош
некасредствакоја,честонанеобјашњив,чудесанначин,до
приносењенојспознаји.Збогтогаћеликовимедијимачесто
приписиватичудотворнасвојства,паћечакисамогледање
телевизије,каоуромануБе ли шум,описатикаомистично
искуство.

18Детаљнијеоулозимедијауовомромануу:Вукотић,А.,нав.дело,стр.
252.

19Marić ,A. (2011) Media medi(t)ations in Don DeLillo’sUn der world, in:
Philologia,No.9,ed.Čubrović,B.Belgrade:Svetlo,pp.111121.

20Чарлс Бакстер је сугерисао да биДеЛилов опус требало изучавати у
оквирустудијакултурепренегокњижевности:Bаxter,C. „ADifferent
Kind of Delirium” in: NewYork Books, 09 February 2012, 10 February
2012,http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/feb/09/differentkind
delirium/
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ДеЛило још осамдесетих година препознаје ефекат који
телевизија имедији уопштеимајунаљудскуподсвест, па
суџингловиислоганикојисеуБе лом шу мупонављајукао
мантрадеоколективногзнањакојеактивирасличнеасоци
јацијекодсвихљуди.Иронијаје,међутим,утомештојеу
медијиматаквознањепотпуношизофрено,насумичнопо
везано,што јенајављеноуромануБе ли шум, гдесеизме
ђуосталогЕлвисПрислииХитлерстављајууистураван,
аможданајбољеприказанонакрајуроманаПод зе мље,где
сестраЕдгарпослесмртиуместоурајодлазиусајберпро
стор,гдеје„самоједнимкликомнамиша”удаљенаодЏеја
ЕдгараХуверасакојимје,наизглед,ништа,осимимена,не
повезује.

Занимљивојеида,какосечини,медијиуДеЛиловимро
манимаимајунековишезнањеодљуди(јошуромануАме
ри ка накамерасеописујекао„лукаваиграчка”[11]),каои
тодадецаимајупосебноразвијенодноссамедијима,ине
реткосечинидајеистинадоступнијадецинегоодраслима,
можда затошто су ближа неким знањима из пренаталног
периода.21KадауБе лом шу муСтефи,кћипротагонистеЏе
каГледнија,изговарауснуимеаутомобила„ТојотаСели
ка”,Гледнисеаутоматскиприсећацелогџинглаипочиње
да разматра значење ових „готово бесмислених речи”.Он
разумедасуовотерминикојисепрекомедијасвимаути
скујуупамћење,алиодједномосећакаоданештомистично
лебдиуваздухуиописујеовајдоживљајкао„величанствену
трансцеденцију”.Гледнимеђутимсхватадаједечијасвест
„предубокадабисеиспитала”(155),тедасумутасазна
ња заувек недоступна. Слично је и у романуИме на (The 
Na mes), где отац погрешно написане и употребљене речи
свогсинавидикаонекознањекојењему,каоодраслом,из
миче.УромануРатнерова звезда (Ratner’s Star)одједног
четрнаестогодишњакасеочекуједадешифрујекодпослат
садругепланете,јердеца„јошнисустигладасеудаљеод
својихдуховнихкорена” (265)иу томе јењихованадмоћ
надодраслима,којиразмишљајуурационалнимоквирима.
Исто,докЏеф,синНикаШејаизроманаПод зе мље,непре
станопуштаснимакубистванааутопутуунадидаћеугле
датиубицу,Никсепитадалињеговомсинуснимакказује
нештовише.Занимљиво јеида јесамвидеозаписнапра
виладевојчица,каодајеунапредзналаштаћеседогодити,
иликаодаиманекунеобјашњивукомуникацијусакамером:

21СпознајаистинесекодДеЛилачестоприказујеикаосећање,каокод
Платонагдеседушасећасазнањаизпренаталногпериода,односнокод
неоплатонистеАвгустина,закогајеспознајаистинепроцесвечногсе
ћањанаБога.
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„Светвребауокукамере,унапредуоквирен,ишчекуједеча
каилидевојчицукојићедоћииузетитусправу”(Под зе мље 
160).Сличнотоме,уромануПа дач(The Fal ling Man)након
нападанаСветскитрговинскицентар,децауместокамере
држедвоглед,ишчекујућидасенападтекдогоди.Уњиховој
верзијиприче,којаопетподсећанаБодријаровуфилозофи
ју,22нападнакулетектребадаседеси,кададођеизвесни
БилЛотон(Па дач,689).Иронијајеутомештоубрзосазна
јемодадецазаправонисувиделарушењекуланателевизији
идазбогтогаверујудасенападниједогодио,идајеиме
БилЛотонвероватнодечијаверзијаименаБинЛаден,али
сумњаудогађајипотајнавераудиректнуповезаностдеце
саистиномостају.Овдесеизмеђуосталогпоноворазматра
питањеистине–штајеистиназанасидалијетосамооно
штозавређујепажњумедија,каоидалиутехнолошкодоба
икадапрестајемодавидимосебеисветоконаскрозокока
мере.Међутим,каоиуосталимДеЛиловимроманимакод
којихсеизновамогуоткриватискривенислојевииронијеи
самопародије,иовајдеопрожимаосећајдародитељичесто
верујудасеизадечијихелиптичнихизразакријенаговештај
нечегмногоозбиљнијегнегоштојезаистаслучај.

Исти на и умет ност

ДеЛиловафасцинацијауметношћупрожимаготовасвање
гова дела, а какоЏонДувал примећује, необјашњивимо
ментитрасценденцијеуовимделимачестосуповезаниса
уметничкомпродукцијом.23УједноминтервјууДеЛилока
жедајезадатакфикциједаунесенаговештајредаунасу
мичностсвакодневице,ауметностјезањегаутешнанагра
да,иликомпензацијазатоштоживимоутешкомихаотич
номсвету–онкаже:„Ууметноститрагамозасмисломкоји
намизмиче у свакодневномискуству.”24ДеЛилоуметност
препознајеусвему(уромануВа гачакиИзвештајВоренове
комисијеоубиствуЏонаKенедијапоредисесакњигомко
јујеЏејмсЏојсмогаонаписатипослеФи не га но вог бде ња 
дасепреселиоуАјовуиживеостогодина)иусветсвојих
романаукључујесвеобликеуметности,одуличнихграфи
та,перформансаимултимедијалнихинсталацијадофото

22Бодријарсматрадајекатастрофа„некаврстаобећања”укојесеузда
мо,алидасеусветусимулакрумаоназаправоникаданећедогодити.
Baudrillard, J. (1994) Si mu lac ra and Si mu la tion, Chicago: University of
MichiganPress,1994,p.55.

23Duvall,J.Thepowerofhistoryandthepersistenceofmystery,in:The Cam
brid ge Com pa nion to Don De Lil lo,ed.Duvall,J.(2008),Cambridge:CUP,
p.4.

24DeCurtis,A.AnOutsiderinthissociety,in:Con ver sa ti ons with Don De Lil lo,
ed.dePietro,T.(2005),TheUniversityPressofMississippi,p.74.
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графије,архитектуре,филма,музикеисликарства.Исами
ликовисучестоуметници,каосликаркаKлараСаксицртач
графитаМунмен157изПод зе мља,бодиартистЛоренХарт
ке,уметникперформансаДејвидЏенијакили„Падач”,ре
жисерЏимФинлиизроманаТач ка Оме га,писацБилГреји
фотографБритаНилсонизроманаМао II,итд.ДеЛилоима
посебанодноссаавангарднимфилмом,пасеАјзенштајно
ве, Бергманове иГодарове техникемонтаже често приме
ћују и у самој наративној структури романа.Приметно је
иДеЛиловоодушевљењемодернимроманом,иуњеговим
делимасечесто,измеђуосталог,могупронаћииреференце
наЏојса,Фокнера,ХемингвејаиЕлиота.Овдећемосе,ме
ђутим,фокусиратиначудесносвојствоуметностиусвету
ДеЛиловихроманаинањенунеобјашњивумоћдаликове
доведедоизненаднеспознајеистине.

KадаЏејмсАкстон, наратор у романуИме на који је сме
штен у Грчку и неколико локалитета на Блиском истоку,
предсамкрајроманаодлучидапосетиАкропољ,местокоје
га јенапочеткуодбијалозбогсвојеузвишеностиисако
јимникаконијемогаодасеповеже,онизненадаосећадато
„нијереликвијаупокојенеГрчке,већдеоградакојиживиу
подножју”(The Na mes,330).„Партенонморадасеосети,а
недасеизучава”,кажеЏејмскојиутомтренуткуосећада
изкаменаизлазиљудскоосећање,„тајнескривенивапај,тај
гласкојипрепознајемокаосопствени”(330).Џејмс,попут
многихдругихДеЛиловихјунака,предуметничкимделом
осећанесамонеизмернодивљење,већинекуврстудухов
ногприсуствакојегадоводидоистине.Kаоиобично,он
нијесам–„Људипролазекрозкапију,потоциијатаљуди,
масовнискупови.Чиниседаниконијесам.”(331).Попут
сестреЕдгар,Џејмсосећадајеједносасвимтимљудима,и
дајеутомесваистина.Језикјеоноштокаољудиприноси
мохраму,анемолитва,појањеизакланиовнови,размишља
Џејмсунекојврстидуховногпросветљења,иутомејесадр
жанасваистинаљудскогрода–језикнасдефинишеичини
дабудемоједно,дабудемонаистомталасуразумевања.

Фасцинација језикомјеочигледнаиукаснијимроманима,
алисавременомДонаДеЛилакаодавишеинтересујемоћ
сажетогизразаимогућностневербалнекомуникације,што
семоже учинити каопарадокс у уметностиписања рома
на.Уместоречи,ДеЛилоћесвевишекориститиуметносту
покушајудаостваринекуврстуроманатишине.Утомсми
слу,Тач ка Оме га,романукомесевремеиговоруспоравају
доготовонемогућихграница,односнороманкојипарадок
салножелидабуденевербалан,дакомуницирапразнинама,
најближијетомциљу.Исамназивроманаупућујенанешто
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мистично–терминјесковаофранцускифилозофисвеште
никПјерТејардеШарден,којијеподТачкомОмегаподра
зумеваокрајњициљеволуцијеинајвишистепенуниверзал
не свесности којој тежи читав универзум.25УДеЛиловом
светууправоуметностдајемогућностпрескакањаеволуци
је,трансцендирањастварности,имождадиректнекомуни
кацијесанекомврстомнадсвести.Уметностнасприближа
ваТач ки Оме гасажимајућипросторивремеипомерајући
границесвести.Увећпоменутомприказуовогромана,Ми
чикоKакутанијенаписаладаон„гуши”,дауњему„нема
ваздуха”,штојезаправоврлобрижљивоиспланирано–ли
ковикаодасуувакуму,нечујниинепокретни,ичиниседа
њиховасвестјединоутаквомстањууспевадатрансцендира
просторивреме.Иубуквалномсмислу,романТач ка Оме га 
успоренјепопутинсталацијеДагласаГордонаДва де сет че
тво ро ча сов ни Пси хокојомроманпочиње,акојаприказује
Хичкоковкултнифилмуспорентакодатрајецеодан.26Ин
сталација јенечујна,безмузикеидијалога,штонапочет
ку одређује комплетну атмосферу романа, у коме ће бити
размењенатекпонекаречиукомећерадњабитиуспорена
докрајњихграница.СинеастаЏимФинли,којижелидака
меромухватиистину,„самоједанчовекиједанзид”,„освит
човека”(Тач ка Оме га,27,78),нећеуспетидаснимифилмо
ратномветерануРичардуЕлстеруињеговупричуоратуу
Ираку,икакоодмичевремеобојицаћесвемањеговорити,
доксенакрајунерастануупотпунојтишини.ДеЛилоов
деправиупадљивепаралелесасвојимдебитантскимрома
номАме ри ка на,гдеДејвБел,младидиректортелевизијске
мреже, попутЏимаФинлија одлази изЊујорка да сними
документарацукомебиљудикојесусрећенапропутовању
игралиправеиизмишљенесценеизњеговепрошлости.Kао
иЏимФинли,иДејвствараупустињи,која ганепреста
ноинспиришекаостудента,иобојицаверујудаћепутем
филма,намистичанначинкакавдозвољавасамоуметност,
добитиизненадниувидуистину.Међутим,ниДејвниЏим
неуспевајуусвојојнамериињиховифилмовиостајунани
воуидеје.Онинеуспевајујерсепрошлостнедаиспричати,
истинасеопиренаративнимстратегијама,икаоуИме ни ма 
„морада сеосети, анеда сеизучава”.Иосетиће секада
нашдухпостанеједносацелимсветом,упустињиукојојсу
„садржанесветајне”,гдеселиније„пресијецајуупијеску.”
(Ame ri ca na,355).

25DeChardin,P.T.(2008)BeyondtheCollective:TheHyperPersonal,in:The 
Phe no me non of Man,NewYork:HarperCollinsPublisher,pp.254273.

26УпитањујеправаинсталацијакојујеДеЛилозаистапосећиваоуЊу
јорку,пасеубезименомнараторукојиопсесивнодолазиугалеријуна
почеткуикрајуроманамогупрепознатииелементиметафикције.
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ПустињаилипустаземљајеДеЛиловавечнаинспирација,
иодјециЕлиотовеПу сте зе мље чују сена свакомкораку,
можда најјаче у Под зе мљу, Делиловом најцењенијем ро
ману до сада који заправо и јесте нека врста омажа овом
Елиотовомделу.ПротагонистаНикШејрадикаодиректор
отпадаитокомдеведесетихгодина,усадашњостиромана,
живиупустињи.Имногадругаместауроману,попутси
ромашног,прљавогиоболелогБронксаиKазахстанскекли
никезаоболелеодрадијације,подсећајунапустуземљу.У
пустојземљи,илиуовомслучајудепонији,ДеЛилопрепо
знаје не самометафору историје и истине, већ и огроман
уметничкипотенцијал, јер јеуметниктајкојиупустојзе
мљипокушавадапронађенекивишисмисаоискривенуло
гику.ИуромануБе ли шумотпадсепосматракаосредство
долажењадоистине,па такоЏекГледнидок„чепрка”по
кућномђубретуизненадаспознајеодликедруштваконзуме
ризмаипокушавадапронађесвојеместоутаквомсистему.
ПопутГледнија,иНикШејприступаотпаду сапосебном
пажњом,икаоиГледни,иНикосећадасеуотпадукрије
некановаистина,алтернативнаисторијакојачекадабуде
откривена коришћењем уметничке имагинације. То упра
вочиниKлараСакс–уметницаизроманаПод зе мљекоја,
према Полу Глисону, осликавањем бомбардера из епохе
Хладногратадајенововиђењеисторијекојавишенијесамо
историја великихљуди.27KадаНик угледаKларине осли
канебомбардереизбалона,изненадаћесхватитисуштину
историје,којаприпадасвимљудимаикојаморадаукључи
свеакожелидабудеистинита.ПремаГлисону,Никдолази
доовогзакључкауправопрекоKларинеуметничкевизије
каошточитаоцидолазедосличногзакључкапрекоДеЛило
ве„визије”уПод зе мљу,28којајеопетпосредованаЕлиото
вимпророчанскимвизијама.Под зе мљесеизавршаваречју
„Мир”,сасвимналикназавршнестиховеЕлиотовеПу сте 
зе мљенасанскриту„Shantih,shantih,shantih”,најављујући
нови,медитативнитонитишинукојићеобојитиДеЛилов
свесажетијиизразунареднимроманима.

Напослетку, као и самДеЛило, који се често описује као
својеврстанпророксавременогдоба,иуметнициизњего
вихроманасувизионари,ањиховаделачестоимајучудесне
ефекте.Уметностнајављује будућност, па такоХичкокова

27Gleason,P.DonDeLillo,T.S.EliotandtheRedemptionofAmerica’sAto
micWaste Land, in:Un der words, Per spec ti ves on Don De Lil lo’s Un der
world,eds.Dewey,J.,Kellman,S.G.andMalin,I.(2002),Newark:Associa
tedUniversityPresses,pp.13043.

28Gleason,P.HistoryasAccretionandExcavation,in:Elec tro nic Bo ok Re vi
ew,24August2004,16April2014,http://www.electronicbookreview.com/
thread/criticalecologies/accretive
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чувенасценаподтушемиубиствоМерионKрејнутумаче
њуЏенетЛи,чимесезавршавапрологу Тач ки Оме га,као
данајављујекаснијинестанакРичардовећеркеуроману.29 
УПод зе мљуБројгеловаслика„Тријумфсмрти”,којастоји
уназивупрологаиокојојједанликнепрестаноразмишља
најављујесмртиболесткојимасезавршавароман–убиство
ЕсмералдеиНиковупосетуKазахстанскојклиници.Фото
графијаЛијаХарвијаОсвалдана којој поноснопозира са
пушкомуруцинасличанначинпрефигурирадогађајеуро
ману.УДеЛиловомсветусвисмоповезаниуТјераровојно
осфери,сфери„здруженихљудскихмисли” (Тач ка Оме га,
58),илинекаквомпољузнањакојесенепрестаноприбли
жавакрајњемстепенуеволуције,ауметностнамуретким
тренуцима преданости омогућава непосредан увид у про
шлостибудућност.НараторуТач ки Оме гакаже:„Потребна
јеизузетнапажњадабистевиделионоштоседогађапред
вама.Потребанјетруд,посвећеничкипреданонастојање,да
бистевиделионоуштагледате.”(19),итаквопомнопрома
трањестварностиуправојекарактеристикаДеЛиловепро
зе.Уметностјетајбожанскидухилидахкојинампомажеда
прескачемостепеницееволуцијеукретањукаТачкиОмега,
дадоживимотренуткеекстатичногзадовољствауспознаји
дасмосвиједнаковажнииистиуразличитости.

За кљу чак

Тешко је извућибило какав апсолутан закључак када је у
питањупоетикаДонаДеЛила,јербисеувекмоглапронаћи
макарсуптилнадозаиронијекојабиоповргласвакупоста
вљенутезу.Паипак,чиниседауДеЛиловомстваралаштву
постојиједнаконстанта–фасцинацијамасамаидубокавера
даистинакружинаталасимаздруженихљудскихмисликоје
конвергирајуунекојзамишљенојтачкикојаусебисажима
прошлостибудућност.Попутуметникаиз својихромана,
ДеЛилоразмишљаукатегоријамагеолошкогвременаипро
стораиистинуприказујекаосвеукупноколективнознање
иликолективнонаслеђесвихљуди,којечинидамислимо
уројевима,даистинуспознајемо јединоузаједништвуса
другима.Утаквомсветумедијимасе,мождасујеверно,при
писујучудотворнасвојства,јерсажимајупросторивремеи
чиненасближимнегоикада.Међутим,текуметност,моћ
креативнеимагинацијеистварањаупустој земљидоноси
редисмисао,јеристинајеусвиманама,самотребадајесе

29Уроману јенаговештенода јеонамождаубијенаножемкоји јепро
нађен у пустињи, али следећиЏимова размишљањаможемо доћи до
закључкада јеоназаправопрешлаунекостањечистесвести,илида
никаданијенибилаприсутна.
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сетимокадаједномуспоримовреметакодаконачновидимо
оноуштагледамо.

ЛИТЕРАТУРА:

Augustin,A.(1973)Is po vje sti,prev.Hosu,S.,Zagreb:Kršćanska
sadašnjost.

Baudrillard,J.(1994) Si mu lac ra and Si mu la tion,Chicago:University
ofMichiganPress.

Bаxter,C.,ADifferentKindofDelirium,in:New York Bo oks,09
February2012,10February2012,http://www.nybooks.com/articles/
archives/2012/feb/09/differentkinddelirium/  

Chatman,S.(1978)Story and Di sco ur se: Nar ra ti ve Struc tu re in Fic
tion and Film,NewYork:CornellUniversityPress.

DeChardin,P.T.(2008)BeyondtheCollective:TheHyperPersonal,
in:The Phe no me non of Man,NewYork:HarperCollinsPublisher, 
pp.254273.

DeCurtis,A.AnOutsiderinthissociety,in:Con ver sa ti ons with Don 
De Lil lo,ed.dePietro,T.(2005)TheUniversityPressofMississippi,
pp.5274.

DeLillo,D.(1976)Ratner's Star, NewYork:Knopf.

DeLillo,D.(1982)The Na mes,NewYork:Knopf.

DeLillo,D.(1985)Whi te No i se,NewYork:Viking.

DeLillo,D.(1988)Li bra,NewYork:Viking.

DeLillo,D.(2003)Ame ri ca na,prev.JavornikČubrić,M.Zagreb:
Henacom.

ДеЛило,Д.(2005)Kосмополис,прев.Пауновић,З.,Београд:Гео
поетика.

ДеЛило,Д.(2007)Под зе мље,прев.Пауновић,З.,Београд:Геопо
етика.

ДеЛило,Д.(2008)Па дач,прев.Пауновић,З.,Београд:Геопоети
ка.

ДеЛило,Д.(2010)Тач ка оме га,прев.Пауновић,З.,Београд:Гео
поетика.

Duvall,J.(2008)Thepowerofhistoryandthepersistenceofmystery,
in:The Cam brid ge Com pa nion to Don De Lil lo,ed.Duvall,J.Cam
bridge:CUP,pp.110.

Gleason,P.(2002)DonDeLillo,T.S.EliotandtheRedemptionof
America’sAtomicWasteLand,in:Un der words, Per spec ti ves on Don 
De Lil lo’s Un der world,eds.Dewey,J.S.G.KellmanandMalin,I. 
Newark:AssociatedUniversityPresses,pp.13043.



85

АЛЕКСАНДРА ВУКОТИЋ

Gleason,P.HistoryasAccretionandExcavation,in:Elec tro nic Bo ok 
Re vi ew,24August2004,16April2014.http://www.electronicbookre
view.com/thread/criticalecologies/accretive 

Green,J.Libra,in:The Cam brid ge Com pa nion to Don De Lil lo,ed.
Duvall,J.(2008)Cambridge:CUP,pp.94107.

Hutcheon,L.(2005)A Po e tics of Post mo der nism – Hi story, The ory, 
Fic tion,NewYork/London:Routledge.

Jameson,F.(1981)The Po li ti cal Un con sci o us: Nar ra ti ve as a So ci ally 
Symbo lic Act, Ithaca,NY:CornellUniversityPress.

Kakutani,M.MakeWar.MakeTalk.MakeitAllUnreal,in:The New 
York Ti mes,01February2010,16April2014,http://www.nytimes.
com/2010/02/02/books/02book.html 

Marić,A.Mediamedi(t)ationsinDonDeLillo’sUn der world.In:Phi
lo lo gia,No.9,ed.Čubrović,B.(2011),Belgrade:Svetlo,pp.111121.

McClure,J.DeLilloandMystery,in:The Cam brid ge Com pa nion to 
Don De Lil lo,ed.Duvall,J.(2008),Cambridge:CUP,pp.166178.

Silverblatt,M.AninterviewwithDonDeLilloonUnderworld,in:Bo
ok worm on KCRW, 15January1998, 16April2014,http://www.kcrw.
com/etc/programs/bw/bw980115don_delillo  

Вукотић,А.Истина,историјаипричауромануВагаДонаДеЛи
ла,узборникуЈе зик, књи жев ност, вред но сти: књи жев на ис тра
жи ва ња,ур.Лопичић,В.иМишићИлић,Б.(2013)Филозофски
факултетНиш,2013,247256.

White,H.(1978)Tro pics of Di sco ur se: Es says in Cul tu ral Cri ti cism, 
Baltimore:TheJohnsHopkinsUniversityPress.

AleksandraVukotić
MetropolitanUniversity,Belgrade

DONDELILLO:THECLOUDOFKNOWING

Abstract

The paper considers an issue of recognising the truth in the novels
ofDonDeLilloinanattempttoshowthatworksofthisauthornever
offer recognition of the truth through recognition of facts, historical
documents and stories, but unveil the truth in inexplicable,mystical
ways. The truth is mainly recognised collectively, while it seems
thatbroadmassesofpeopleareconnectedbyan invisible force that
suddenly enables them to access a pool of knowlege; an extended
handofthisinvisibleforcearethemediathatholdthepowertobring
DeLillo’scharacterstoastatesimilartoreligioustrance.Thepaperwill
alsotrytodefinetheroleofanartistandartproduction,which,asit
seems,holdthekeyroleinmovingthebounderiestotruthrecognition

inDeLilo’sopus.
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