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И ШТА ОН ДА?
(Дон Де Ли ло: Ти ши на, пре вео с ен гле ског Зо ран Па у но вић, Ге о по е ти ка, 

Бе о град, 2020)

Ни сам си гу ран да знам шта све мо же чо век не при јат но оп те ре ћен де ве том де це-
ни јом вла сти тог жи во та. Чак и тврд ња да је оп те ре ће ње до жи ве ти то ли ко, па још и 
не при јат но, ни је дру го до мо ја пред ра су да. И не са мо мо ја. По на вљам, не знам ни шта 
о то ме – по зна јем љу де, али не де лу је да по сто ји пра ви ло за раз у ме ва ње њи хо вог 
ста ту са. Жи вот ног ста ту са, то би би ло нај не у трал ни је што мо гу да до ба цим. Одав де 
где је сам, а то је сте на по ла пу та до та мо, пред ра су да ми олак ша ва сна ла же ње пре ма 
оном што до ла зи. Дон Де Ли ло, а он је про та го ни ста овог тек ста, у свом до бу се сна ла зи 
од лич но. Фа сци нант но, чак.

Да нас је но тор на чи ње ни ца ка ко се Де Ли ло ва ка ри је ра ла ко мо же из де ли ти на три 
епо хе. У пр вој на ла зи мо Де Ли ла као култ ног пи сца, оног ко ји ужи ва не сум њи во ува-
жа ва ње сво јих стра стве них по кло ни ка и по све ће ни ка, али му се не ка ко не дâ да пре-
ба ци ле стви цу ка оно ме што пред ста вља ка кав-та кав аме рич ки и гло бал ни мејнстрим, 
ре зер ви сан за ау то ре ко је ни ка да не ће пра ти ти ми ли о ни чи та ла ца, ко ји ма ће, вр ло 
ве ро ват но, из ма ћи нај ве ћи број нај пре сти жни јих књи жев них при зна ња, али без ко јих 
не ма ио ле озб иљнoг про ми шља ња вр ху на ца про зне са вре ме но сти. Он да до ла зи и 
да ље не пре ве де ни Whi te No i se, и с овим ро ма ном по чи ње усто ли че ње све га оно га што 
Де Ли ло во име да нас пред ста вља. У том ча су, Де Ли ло има го то во пе де сет го ди на. Не-
што ка сни је, по што је об ја вио зна ме ни ти и не у пит ни Un der gro und, као да се Де Ли ло 
од ре као ам би ци је ба вље ња иде јом „ве ли ког аме рич ког ро ма на“ – тај је по сао успе шно 
оба вљен, а оста ло је сна ге и вре ме на. И на кон то га, у ре ла тив но па у шал но уста но вље-
ној тре ћој фа зи, До налд Де Ли ло по ста је мој пи сац, не ко без чи јих крат ких ро ма на, а 
сви су пре ве де ни на наш је зик, те шко мо гу да за ми слим се бе као упра во ова квог чи-
та о ца. Јер, то је оно што овај ау тор по след њих два де се так го ди на ра ди, про ши ру је 
гра ни це чи та лач ког, ре као бих чак и ду хов ног, па и мен тал ног ис ку ства они ма ко ји 
та кво про ши ре ње сма тра ју ну жним. 

Ни је ова фа за увек на и ла зи ла на пле би сци тар но оду ше вље ње кри ти ке, би ло је 
ди со нан ци и та мо где им ни ка ко ни је ме сто, ако ме не не ко пи та, мо жда је нај е кла тант-
ни ји слу чај Тач ке Оме га, из ве сног ре мек-де ла ве ка у ком се већ две де ка де зло па ти мо, 
али и ар гу мен то ва не кри ти ке, пре све га ка да је у пи та њу Па дач, омаж аме рич кој сеп-
тем бар ској тра ге ди ји, те ми на ко јој се при лич но окли знуо и по сло вич но не по вер љи-
ви Пин чон у Проб ној фа зи, па и по не што злу ра до сти по во дом Ко смо по ли са, књи ге 
ко ја као да је зах те ва ла Деј ви да Кро нен бер га да јој обез бе ди про сто ре да љег и оправ-
да ног тра ја ња. А он да, у ро ма ну Ну ла К, су о чи ли смо се с Де Ли лом чи ји су по е тич ки, 
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али и жи вот ни за кључ ци, зву ча ли као по след ња реч јед не ко ло сал не фи гу ре свет ске 
књи жев но сти. И мно го ме је ви ше из не на ди ло об ја вљи ва ње но вог ро ма на (ако је у 
пи та њу ро ман) Ти ши на, но да је би ло су прот но.

Но ми нал но ро ман, Ти ши на је пре но ве ла, ка ко по екс тен зи ји, та ко и по струк ту рал-
ној по став ци и ис хо ди ма, али овај по да так ап со лут но ни шта не ме ња у про це су вред-
но ва ња но вог Де Ли ло вог тек ста. А у по гле ду на ве де не вред но сти, не ка бу де ре че но 
ово: Ти ши на ни је Тач ка Оме га. Она ни је ни Ну ла К, чак ни Бо ди ар титс. Она је у од но су 
на ова три тек ста сла би ја, пи са на с ипак ма ње ме та фи зич ког за ма ха, знат но ви ше јед-
но ди мен зи о нал но усме ре на, али спек та ку лар но успе шна та мо где је успе шна. А тих 
ме ста има до вољ но да је одр же у гор њем де лу Де Ли ло вог опу са. Рет ка по вла сти ца, 
да се не ла же мо.

Си жеј но гле да но, ства ри из гле да ју ова ко: из ве сни Џим Крипс, о ком не ће мо са зна-
ти бог зна шта, на ла зи се у ави о ну ко ји ле ти из Па ри за за Њу арк; дру штво му пра ви 
же на, Те са Бе ренс, о ко јој чу је мо да пи ше по е зи ју и да јој је по ре кло ра сно ам би ва-
лент но. Брач ни пар на ме ра ва да од мах по по врат ку свра ти до при ја те ља, Да ја не Лу кас, 
уни вер зи тет ске про фе сор ке, фи зи чар ке, и ње ног су пру га Мак са Сте не ра. По то њих 
дво је ор га ни зу ју дис крет ну се дељ ку чи ји је по вод од и гра ва ње фи нал не утак ми це 
На ци о нал не фуд бал ске ли ге, тзв. Su per Bowl. Дру штво им, од тре нут ка од ког их за ти-
че мо у њи хо вом ста ну, пра ви бив ши Да ја нин сту дент, Мар тин Де кер. Ако го во ри мо о 
на чи ну раз ви ја ња рад ње, тач ка ње ног сло ма на сту па у ча су кад пи лот ави о на у ком 
се на ла зе Крисп и Бе рен со ва оба ве шта ва пут ни ке о из ве сним не во ља ма с ко ји ма се 
ле те ли ца су о ча ва, пре вре ме ном сле та њу ко је је при ну ђен да из ве де, те оп штег пре-
ки да тех но ло шког до то ка у ста ну Лу ка со ве и Сте не ра. Од та да, ју на ци Де Ли ло ве књи-
ге на ла зе се у ста њу ко је је ста ри, до бри Сан Ра опи сао као it’s af ter the end of the world. 
И то Ти ши ну на из ве стан на чин спа ја с ра ни јим ро ма ном Де Ли ло вог вр шња ка Кор ма-
ка Ма кар ти ја, Пут, уз на по ме ну да та мо ин фор ма ци је о ци ви ли за циј ском пре ки ду 
до ла зе у ви ду ре ми ни сцен ци ја, док су ов де ди рект но ис по ста вље не чи та о ци ма. Ви ше 
не го ди рект но, та кве ка кве је су у сво јој до га ђај но сти, а не у узро ци ма и екс пла на тор-
ним и ег зе ге тич ким ква ли фи ка ци ја ма. Де си ло се. И то је све. 

У оп штем ме те жу пи лот ави о на по ка зу је се као спо со бан да ле те ли цу при зе мљи, 
те та ко са чу ва жи во те пут ни ка. Ако су ти жи во ти уоп ште са чу ва ни, по ка за ће се ка сни је. 
И ако је уоп ште вре де ло ин си сти ра ти на то ме и упи ња ти се. Угру ва ни и пре стра ше ни, 
Џим и Те са сти жу до ста на сво јих при ја те ља у ком ће про на ћи тре нут но уто чи ште. И 
ви ше не ће сти ћи ниг де. И ви ше се не ће до го ди ти ни шта. За пра во, сви ју на ци Ти ши не, 
ко ли ко их има, оста ће за гла вље ни у по ра жа ва ју ћој не до га ђај но сти узро ко ва ној пост-
а по ка лип тич ном дез ин те гра ци јом тех но ло шких кла у зу ла ко је се по ка зу ју као опре-
де љу ју ће по њи хо во до та да шње по сто ја ње. И не ће од гле да ти фи на ле Су пер бо у ла, 
за то што не ће ви ше ни шта. Јер се ви ше ни шта и не мо же.

Не ис прав но би би ло Де Ли лов ро ман чи та ти као још је дан од тек сто ва ко ји са со бом 
но се на но се по ста по ка лип тич ног па то са – па то са ов де има тек у на зна ка ма и то је сте 
не што не ти пич но за овог пи сца, али и то штр ча ње, ис кли зну ће свој стве но Па да чу, у 
Ти ши ни је раз не то две ма осо бе но сти ма по став ке тек ста: сво ђе њу оп ти ке ро ма на на 
ди мен зи ју дра ме, и то ка мер не дра ме, као и но се ћој па ра фи ло зоф ској те зи о ди рект ној 
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по ве за но сти из ме ђу тех но ло шке дез ин те гра ци је и дез ин те гра ци је људ ског је зи ка, 
за пра во ми сли о по след њој људ ској лин гви сти ци као лин гви сти ци не људ ског, а од 
људ ске ру ке ство ре ног. Од но сно, кад пре ста не да го во ри тех но ло шки аспект све та 
љу ди, с њим ће умук ну ти и љу ди, не de fac to, али по осно ву сми са о них ко му ни ка циј-
ских пре ми са. Оно што је у је зи ку ве зив но, што ин те гри ше со ци јум, ис па ри ће, јер је и 
би ло на пра гу га ше ња. 

У прак си, ова ко, сам по че так ро ма на:

„Ви ди“, ре че он, и же на ла ко клим ну гла вом, али ни је пре ста ја ла с пи са њем у ма лу 
пла ву бе ле жни цу.

И оно ма ло што је из го во ре но не на и ла зи на ко му ни ка циј ски од јек, не до би ја ни 
по твр ду ни не га ци ју уоб ли че ну у би ло ка кву вер бал ну по ру ку, ни ка квог од зи ва не ма, 
ту је са мо по ши ља лац ко ји блу ди по соп стве ној вер бал ној оба ли. И о тој ти ши ни го-
во ри Де Ли лов ро ман, ту ти ши ну он кван ти фи ку је као јед ном је мо ра ло да пре ста не. 
От при ли ке та ко.

Отуд су Де Ли ло ви ли ко ви у овом ро ма ну нај не слич ни ји ли ко ви ма ма ког дру гог 
Де Ли ло вог ро ма на. Они као да су пре бе гли Де Ли лу од Бе ке та или, још пре, Јо не ска. О 
узро ци ма ово ли ко:

„Ни је слу шао ње не ре чи јер је знао да је све то већ чуо.“

Или, то тал ни Јо не ско:

„Они су нам при ја те љи. Да ће нам да је де мо.“
„Са слу ша ће на шу при чу.“

Та ко го во ре ју на ци Ти ши не, све вре ме на кла у стро фо бич ној по зор ни ци ко ја се су-
жа ва: ави он – ком би – стан. И не ма да ље. Има не што ма ло од ули це, али та ули ца ви ше 
под се ћа на те ле ви зиј ске bre a king news – на ули ца ма су не ми ри, Ајн штај но ва хи по те за 
о че твр том свет ском ра ту ко ју Де Ли ло пре у зи ма као јед ну од идеј них но се ћих гре да 
тек ста, ра ту ко ји ће се во ди ти „то ља га ма и ка ме њем“. Јер чо ве ку ко ји се оту ђио од 
сво је еле мен тар не ху ма не ка рак те ри сти ке, мо гућ но сти да сво јим је зи ком ис цр та ва 
ко му ни ка циј ске ко до ве из ко јих до ла зи све у куп на ме та фи зи ка дру штва, оста је де во-
лу ци ја до нео лит ских им пе ра ти ва, ни шта дру го. Сто га су у све оп шту ти ши ну, или глу-
во ћу, упи са не две сце не сек са – јед на ба лар дов ска, ли ше на ика квог на го ве шта ја осим 
без оч не ани мал не пси хо ло ги је пре жи ве лих, и она се од и гра ва из ме ђу Џи ма и Те се 
на кон успе шног ате ри ра ња, а дру га не до вр ше на и са свим по зо ри шна, чи ји су ак те ри 
Да ја на и Мар тин. Ре гре си ја је ап со лут на, јер су ли ко ви по ста вље ни као обри си, све 
суб ху ма ни ји ау то ма ти ко ји го во ре у сво је или ни чи је име и вла да ју се све ма ње се ман-
тич ким, а све оп се жни је ин стинк тив ним и нео бра зло же ним, не ра зум ским по ри ви ма. 

Упра во би нео бра зло же ност у Ти ши ни мо гла да бу де схва ће на као има нент на сва-
ком аспек ту тек ста, тач ни је, при пад ни ци на ше вр сте ко је Де Ли ло би ра из не ког разло-
га као ре пре зен та тив не, сво ју си ту а ци ју сма тра ју нео бра зло же ном, из че га про ис ти че 
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да им вла сти та од го вор ност оста је не до ку чи ва. Та мо не где, иза, мо ра да су не ка кве 
ми стич не си ле ко је упра вља ју исто риј ским и ево лу тив ним про це си ма и окон ча ва ју 
их по сво јој во љи (ка жем, Бе кет), а на на ма је да са жа ље њем кон ста ту је мо вла сти ту 
не моћ, да па сти ши ра мо те о ри је из ве де не од стра не на ших ге ни ја (пи ше, Ајн штајн) и 
бра ни мо се ви тла ју ћи њи ма по пра зном про сто ру у ком има гла со ва, али не ма сми-
сло ва. И све што у Ти ши ни за пра во пи ше, пи ше на по след њој стра ни ци:

Макс га не слу ша. Он ни шта не схва та. Се ди пред те ле ви зо ром с ру ка ма скло пље ним 
иза гла ве, ра ши ре них лак то ва. И зу ри у пра зан екран.

На кра ју чи та мо о по чет ку, на ком би тре ба ло да је реч, а сто ји не га ци ја ње ног при-
су ства: ка ко би то мо гла да бу де реч (ло гос), ако не ма ни ко га ко би је ре ги стро вао, 
од но сно не ког ка квог-та квог не ко га има, али се он о исту ту реч оглу шио, од био ју је. 
А то је реч ко ја је ве ко ви ма кру жи ла уну тар вр сте/пле ме на, па се пле ме ра сло ји ло, 
до шло је до ди се ми на ци је на не у глед не и са мо до вољ не ин ди ви дуе и њи хо ве апа ра те, 
те ле фо не, њи хо ву стру ју, њи хо ве мре же ко је су из гу би ле сва ки услов сво је кон стру-
и са не ви тал но сти. Чо век ко ји од би ја или ви ше ни је ка дар да чу је јер се за глу шио 
све том ко ји је сам на пра вио не би ли се би олак шао да жи ви, а убр зао је оп ште уми ра-
ње, и чул но и спи ри ту ал но, по стра дао је и ин те лек ту ал но, па сад не схва та, „ни шта не 
схва та“, јер ви ше не рас по ла же ала ти ма за ту ма че ње, ор га ни змом је зи ка ко ји се са су-
шио, ко ји му је пре у зе ло оно што је сам на пра вио. И ако на пра вље но пре ста не да 
ра ди, вр ста пре ста је да ра ди. Ње ни пред став ни ци „се де пред те ле ви зо ром с ру ка ма 
скло пље ним иза гла ве, ра ши ре них лак то ва и зу ре у пра зан екран“. 

Де Ли ло ва Ти ши на је ни шта дру го до пра зан екран. Екран, не што што пре по зна је мо 
као скуп од ре ђе них функ ци ја, али че му не до ста је са др жин ска гра ма ти ка. Бе ке тов шти-
на, ка жем ја. Квад. Ни је то чак ни по ку шај да се од го во ри на пи та ње о то ме ка ко је 
пра зан екран мо гућ, већ пу ка за бе ле шка о пра зном екра ну до ког се сти гло пу те ви ма 
ко ји ма сва ка ко ви ше ни ко не уме да се вра ти, јер ни ко ни је спо со бан да го во ри о њи ма. 
Ни ко ни је спо со бан да го во ри уоп ште. Са мо кре шта ње и ме ке та ње, не су ви сле па ро ле, 
си јам ске бли зна ки ње је зич ких апрок си ма тив но сти и не до стат но сти из Ће ла ве пе ва чи це:

„Но вац је по ди вљао. Не ма раз во ја. Не ма вла ди них стан дар да. Фи нан сиј ски ха ос.“
„А то се до га ђа ка да?“
„Са да“, ка же он. „До га ђа ло се до са да. И на ста ви ће да се до га ђа.“
„Крип то ва лу те.“
„Са да.“
„Крип то.“

Крип то ро ман – то би би ла Ти ши на. Го вор о L’in nom ma ble. О оном што се „до га ђа ло 
до са да“ зна се је ди но да се до га ђа ло, јер је то фи зич ка кла у за: мо ра да је сте, не што, 
ма шта. И ку кав но на да ње да ће „на ста ви ти да се до га ђа“, хри шћан ство, ни шта дру го, 
то је ње го ва реч. По след њи по ку шај ре а ни ма ци је, ре струк ту ри ра ња, ре кон струк ци је. 
Да се не чим пре кри је ка ко „не ма раз во ја“:
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„Ка ко ће те оти ћи та мо?“
„Пе ши це.“
„И шта он да?“, ре че же на.
„Шта он да?“, по но ви Џим.

Он да ни шта, ка же ве ли ки Дон Де Ли ло, не у нај ве ћем од сво јих ро ма на, али и да ље 
да ле ко ве ћем од ве ћи не оних ко је ни је сам на пи сао. Ни сам си гу ран да знам шта све 
мо же чо век не при јат но оп те ре ћен де ве том де це ни јом вла сти тог жи во та. Ако тај чо век 
ни је Де Ли ло. Ту пре ста јем да бу дем за бри нут.


