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Vn

(То мас Пин чон: Ду га гра ви та ци је, пре ве ла с ен гле ског Ни на Му жде ка,  
Де ре та, Бе о град, 2019)

Има то ме го ди на, кре нуо сам да чи там тре ћи ро ман То ма са Пин чо на, Ду гу гра ви та
ци је, у ори ги на лу. Ни сам пре те ра но не ук у том по слу, а имао сам и не се ћам се ка ко 
сте че ног сло бод ног вре ме на, тек, по сле пе де се так стра ни ца учи ни ло ми се да то не ће 
ићи она ко ка ко сам за ми слио. И по ред све до бре во ље, а исте ни је мањ ка ло, ни је ово 
би ла књи га ко ју је не ко ка кав сам ја мо гао да про чи та она ко ка ко се чи та ју оста ле 
књи ге. Осим ако те оста ле књи ге ни су Фи не га но во бде ње, прет по ста вљам. На и ме, за-
кљу чак до ког сам, ова кав ка кав сам, до шао у тој ини ци јал ној чи та лач кој фа зи, ука зи-
вао је на то да ори ги нал ни текст Ду ге гра ви та ци је не ћу про чи та ти ако га исто вре ме но 
не бу дем и пре во дио. А за то већ ни сам имао вре ме на. А ни зна ња. Па сам са жа ље њем 
кон ста то вао вла сти ти по раз, и стр пљи во са че као да не ко дру ги оба ви по сао за ме не. 
И не са мо за ме не.

Вре ме на, а још ви ше зна ња, има ла је Ни на Му жде ка, и ма ло је ре чи за хвал но сти 
ко је би јој овим по во дом мо гле би ти упу ће не. Уко ли ко се опре де ли да ви ше ни шта и 
ни ка да не пре ве де, Ни на Му жде ка оста ће ва зда упам ће на као осо ба ко ја је на ве ли ка 
вра та уве ла То ма са Пин чо на у ов да шње књи жа ре и би бли о те ке, док је њен прет ход-
ник, ни шта ма ње ва жан за ову а и дру ге при че, Да вид Ал ба ха ри, за ку цао на она ма ња 
вра та и пре вео Об ја ву бро ја 49, што је тре ну так од кад се ме ри Пин чо но во вре ме у 
Ср би ји и ре ги о ну. И, на рав но, Ср ђан Ву ји ца, ко ји се за ба вио књи гом Пин чо но вих при-
ча, ов де об ја вље ној под на зи вом Смрт и ми лост у Бе чу. И прет по след њи, али ни ка ко 
ма ње ва жан у овом ни зу, Ни ко ла Пај ван чић, пре во ди лац и да ље ак ту ел ног ро ма на 
Проб на фа за.

Ко ли ко ће уло га Ни не Му жде ке би ти пре суд на у ре цеп ци ји Пин чо на код ло кал не 
пу бли ке, ка ква год та ре цеп ци ја би ла, по ста ло ми је ја сно на кон што је об ја вљен њен 
пре вод ро ма на V. Тај је пре вод у нај ма њу ру ку бес пре ко ран, ка да се узме у об зир ка квог 
је са ста ва текст на ком се ра ди ло. Не чу ди, по сле то га, што је иста осо ба од лу чи ла да се 
су о чи с јед ним од нај ком плек сни јих тек сто ва по зна тих ци ви ли за ци ји (ов де пре те рива-
ња не ма), и ње но све до чан ство ка ко је овај по сао из гле дао из ве сни је пред мет не тек 
мо је ра до зна ло сти. Исти је по сао сво је вре ме но оба ви ла и Ел фри де Је ли нек ко ја је, 
на кон што ће јој Но бе лов ко ми тет до де ли ти на гра ду, из ја ви ла ка ко јој ни је ја сно от куд 
она у тој уло зи, а не Он. Ко год Он био. И све ово пи шем с на ме ром да до ђем до на ред не 
те зе: Ду га гра ви та ци је је сте V по диг нут на ен ти сте пен. И сва ко ко је чи тао Пин чо на 
хро но ло шки, а ка мо ли онај ко га је пре во дио, то мо ра да зна. И до бро би би ло да и 
по тен ци јал ни чи та о ци Ду ге гра ви та ци је то зна ју, олак ша ће се би и без бри жни је сти ћи 
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до фи нал ног: „А са да, сви за јед но –“ Би ла би то су штин ски ге не рич ка пре по ру ка ко ја 
ва жи и за ре ла ци ју из ме ђу Џој со вог Пор тре та умет ни ка у мла до сти и Улик са, али и 
Фок не ро вог Сар то ри са и Бу ке и бе са. Ту бих се за у ста вио. 

Као и ур не бе сни V, Ду га гра ви та ци је је сте кон сти ту и са на по мо де лу ро ма на по тра-
ге. У ма ни ру дра гих сред њо шко ла ца не скло них чи та њу лек ти ре, мо гло би се ре ћи да 
је ово ро ман ко ји пра ти при кљу че ни ја аме рич ког по руч ни ка Тај ро на Сло тро па, те 
ње го ва ба у ља ња по Евро пи иза Дру гог свет ског ра та, а све у на ме ри да се до мог не 
тај не апо криф не V-2 на ци стич ке ра ке те чи ји је код ни број 00000. Ова ра ке та би тре-
ба ло да је са зда на од ми стич не ком по нен те зва не S-Gerät (Schwar zgerät), од но сно 
пла стич не ма се Ими по лекс Г. На ова кав по ду хват, а у кон тек сту ро ма на, од но сно јед-
ном ње го вом ру кав цу, Сло тро по ву по тра гу мо гу ће је иден ти фи ко ва ти с по тра гом за 
Све тим Гра лом, Пин чо но вог ан ти хе ро ја на во ди са зна ње да је упра во он не ка вр ста 
ло ка то ра за деј ства мах ни тих на ци стич ких ра ке та ша – сва ка на ред на V-2 ра ке та па да 
упра во на оно ме сто на ком се у не по сред ној про шло сти од и гра ла не ка од без број них 
Сло тро по вих сек су ал них аван ту ра пра ће них же сто ком ерек ци јом. Оно што Сло троп 
ис по чет ка не зна, је сте да исто са зна ње по се ду је чи та ва пле ја да нај ра зли чи ти јих оп-
скур них вој но-без бед но сних аген ци ја ко је се на ла зе на ње го вом тра гу, бес крај но 
за ин те ре со ва не за чи тав слу чај. Хи ља ду стра на ово га? Не. Или, ипак, да.

Ако је То мас Пин чон не што, по ред то га што је за све нас остао не до вољ но по зна-
ти не ко, он де фи ни тив но је сте нај су пе ри ор ни ја ме мо риј ска кар ти ца ика да ви ђе на у 
исто ри ји свет ске ли те ра ту ре. Про стор по ком се Тај рон Сло троп кре ће у пр вој ин стан ци 
за и ста је сте Евро па у по след њим ме се ци ма Дру гог свет ског ра та, а у да ле ко оп шти јем 
сми слу то би би ла Ен ци кло пе ди ја свих сте че них и не до вољ но сте че них људ ских зна ња, 
упо тре бљи вих и још ви ше на из глед не у по тре бљи вих. Не знам шта је Бор хес ми слио 
о Ду ги гра ви та ци је, али он пра во вер ни јег уче ни ка од Пин чо на не ма, ни ти је мо гао да га 
има. Ен ци кло пе ди ја, ко ја се ука зу је као Евро па, по том као Зо на, на кра ју као ко-зна-шта, 
на кр ца на је нај не ве ро ват ни јим хи пер фре ке вент ним ре фе рен ца ма ко је од тек ста ро-
ма на чи не мин ско по ље не слу ће них про пор ци ја. Фи зи ка, а још ви ше ме та фи зи ка Сло-
тро по вих крет њи, за сно ва не су на по за ди ни са чи ње ној од оп ште исто ри је људ ске ци-
ви ли за ци је у ње ним до ми нант ним и нај не у глед ни јим то ко ви ма. Оно што ини ци јал но 
про бле ма ти зу је Пин чо но во ви ђе ње исто риј ских ци клу са, је сте ста вља ње у исту ра ван 
но тор них и про вер љи вих ди ја хро ниј ских фа ка та, као и оних ко ји оста вља ју при о ри-
тет ни ути сак при пад но сти за слу же ној Ле ти ду ха, оно га што ни ко ме осим ау то ра Ду ге 
гра ви та ци је не из гле да као сми са о но ва лид но, као на би ло ко ји на чин ре пре зен та-
тив но и у би ло ка квој епи сте мо ло шкој ин стан ци оправ да но. 

Ег зе ге за устрој ства вр сте, ње не ка кве-та кве ево лу ци је и ка сни је ре гре си је, од но сно 
де во лу ци је, у вла сти је јед не ко ло сал не би бли о гра фи је, су ма ну тог спи ска на ком до-
ла зи до екс пло зив них укр шта ња бит ног и то тал но ире ле вант ног, у ком је то бит но у 
ве ћој вла сти од ире ле вант ног не го што је обр ну то. Та ко из гле да и по де ла уло га ко ју 
Пин чон у ро ма ну вр ши (а тих је уло га ви ше од че ти ри сто ти не, шам пи он у ова квом 
опре де ље њу и да ље је Се ла у Хри сто су про тив Ари зо не), јер је она у ди рект ној вла сти 
на ра то ро ве на ме ре да исто риј ске иден ти те те, оне од ко јих се оче ку је да оста ну кру-
ци јал ни (ви ше о то ме код Тол сто ја, Л. Н.), под ре ди ме ха ни зму па ро диј ске де ва ста ци је, 
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те сво ђе њу на ме ру ко је ка квих Мом су на, Ма кер-Ма фи ка, или Дод сон-Тра ко ва. Пин чо нов 
при по ве дач, ко шмар ни ал хе ми чар ком су од не куд до ступ не Алек сан дри је зна ња, 
про вла чи сто ти не сво јих ју на ка кроз фил те ре свих по сто је ћих на у ка, при род них, дру-
штве них, псе у до на у ка, езо те риј ских ман три, окул ти зма, би хе ви о ри зма, пси хо а на ли зе, 
вој них док три на, пор но гра фи је, на из глед па у шал но ода бра них исто риј ских епо ха, 
ни су му стра не те шке, стер нов ске ди гре си је, за бо ра вља ња на ди кен сков ски име нова не 
фик ци о нал не иден ти те те ко ја се раз вла че на сто ти на ма стра ни ца да би, на кра ју, не ки 
од њих вас кр сли у ме ло дра ма ти ци си жеј ног от кро ве ња, а не ки оста ли тек мам ци, ва-
ра ли це, па ја ци из ку ти ја јед ног све моћ ног, али сва ком ру га њу и спр да чи ни скло ног ума. 

Не мо ра онај ко ји чи та Каф ку да по ста не Каф ка. То му се, сва ка ко, и не пре по ру чу-
је. Али, сва ко ко чи та Пин чо на, хтео-не хтео, са сва ким но вим за ве сла јем за до би ја 
по не што од ње го ве ау ре ар хи лу ди зма. „Све је не ка ква за ве ра, чо ве че“, сме је се мор нар 
Бо дин на стра ни ци 718, и ни је про блем у ње го вом сме ху на том ме сту, већ је не во ља 
у чи ње ни ци ње го вог по ја вљи ва ња на мно го број ним дру гим ме сти ма у Пин чо но вом 
опу су, што упу ћу је на на ме ру бал за ков ско-фок не ров ског ти па, оства ри ва ња иде а ла 
јед ног при по вед ног све та ко ји из ла зи из ко ри ца сва ке по је ди нач не књи ге, да кле, све-
та-опу са. Зна че ња Ду ге гра ви та ци је, ко јих на пр ву не ма, а има их ви ше не го што је за 
оче ки ва ти, ни су кон сти ту и са на тек уну тар фик ци о нал ног све та ко ји се зо ве Ду га гра
ви та ци је, већ с пу ним пра вом, ле ги тим но ни чу и би ва ју опле ме ње на ула ском у псе у-
до за себ не све то ве на зва не V или Aga inst The Day. И не го во рим са мо о још јед ном по ја-
вљи ва њу истог ју на ка на дру гом ме сту, већ о ре кон сти ту ци ји без ко је је уплив у ма 
ка кву све де ност и ко нач ност Ду ге гра ви та ци је не мо гу ћа. 

То да је „све не ка ква за ве ра“, свет-опус по ста вља у ра ван па ра но ид ног жрв ња ко ји 
се из ло жио уда ру ми ри ја да ау то ми сти фи ка тор ских че сти ца, ко ји је се бе са мог пот ко пао 
ду плим дном са ду плим дном са ду плим дном, на све стра не се ва ју ана ло ги је, исто-
риј ски до га ђа ји нат кри ве ни су да ту ми ма ве ли ких и не та ко ве ли ких хри шћан ских 
пра зни ка, сва ка уте ме ље ност у ма че му из о ста је услед деј ства си ле иро ни је ко ја се 
устре мљу је и на иден ти те те као та кве ко ји по ста ју про те ји зо ва ни, Сло троп се ука зу је 
и као Ра ке таш, и као Ијан Ска флинг, у ма нич ној на ме ри да са чу ва се бе он сам од у ста-
је од оног што је сте, па ра док сал но за ла же се бе ка ко би истог тог се бе са чу вао за бо ља 
вре ме на ко је ни ти до ла зе, ни ти ће ика да до ћи.

Јер, уз сав кон ста то ва ни ва тро мет нај бле шта ви је пост мо дер не ис пи са не људ ским 
је зи ком, од сво је пр ве стра ни це, а по себ но уну тар пр вог по гла вља („По сле нул те тач-
ке“), те по је ди них сег ме на та фи на ла („Кон тра си ла“), Ду га гра ви та ци је зву чи као су пер-
ек стен зив на еле ги ја на пи са на све ту по сле све та, оном све ту чи ји су ста нов ни ци од-
лу чи ли да на исти тај свет на ср ну, да га тех но ло шки опо врг ну и обеш ча сте, уни зе, 
де ху ма ни зу ју – отуд оста ју не ја сне све оне кри ти ке из ре че не на ра чун на вод не Пин чо но-
ве оп сце но сти, као да ма сов ни по ко љи је су не што дру го осим оп сце но сти per se, ње ни 
ју на ци су на лик де са дов ским ка ри ка ту ра ма ко је су са ме про гла си ле Апо ка лип су у 
на ди да и иза ње има још не че га за про гла ша ва ње. А не ма. Или, веч но вра ћа ње истог, 
где ће с он то ло шки и ме та фи зич ки, па и етич ки и по ли тич ки истог ме ста с ког је лан си-
ра на V-2 би ти лан си ра на Eno la Gay, а Адолф Хи тлер из се дам де се тих го ди на два де се тог 
ве ка осва ну ти као Ри чард М. Жлаб, или ти Адолф Ник сон, да се при дру жим кар не ва лу.
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И баш оно, на кнад но умет ну то па Ник со ну про пи са но „Шта?“, као епи граф за по след-
ње, че твр то по гла вље ро ма на, не функ ци о ни ше тек као ни зак уда рац кри ми на ли зо-
ва ном и од јав но сти од ба че ном пред сед ни ку, већ је то „Шта?“ чи та лач ког оче ки ва ња 
од по след њег по гла вља би ло ког ро ма на, па ма кар овај био и по след њи ро ман на 
све ту. Тим пре, ре као бих. И то „Шта?“ Ду ге гра ви та ци је ни је дру го до веч но лу та ју ћи 
V-2 свет ске књи жев но сти, ко ји у ро ма ну окон ча ва у раз ло мље ној Сло тро по вој све сти, 
у том ча су ви ше ко лек тив ној и оној ко ја би, ка ко ред на ла же, тре ба ло да из ве де ка кве- 
-та кве за кључ ке, а то не ра ди, већ о до мо ви ни вла сти тог тек ста го во ри као о књи зи 
пре и спи ти ва ња ис пи са ној од стра не јед ног је ди ног пред став ни ка вр сте, али до вољ но 
ре пре зен та тив ног да се упу сти у про до ре иза и ис под све га оног што свет је сте, или 
би мо гао да бу де, Ра ке та ша људ ских је зи ка вољ ног да у свом де мо ли ра њу све га што 
по сто ји и сам из гу би, али ча сно, са му рај ски, на кон чи ње ња ап со лут но све га што је с 
је зи ком мо гло да се ура ди. 

Шта чи та о ци Ду ге гра ви та ци је да ра де, пе де се так го ди на по сле? Да чи та ју, јер чи-
та ће о па вло ви стич ким хо бот ни ца ма ру ског по ре кла у б-про дук циј ском на па ду на 
хо ланд ску дво стру ку шпи јун ку, о де ча ци ма и не ста лим ле мин зи ма, Но вом Па за ру и 
Ждрел ном Крај ни ку, без на де жну ро ман су из ме ђу Ро џе ра Мек си ка и Џе си ке Свон лејк, 
чи та ће у ку ћи Ко ри до на Тро спа, о ба на на ма Пи ра та Прен ти са, о „ра кет ном ство ру 
Тај ро ну Сло тро пу чи ји се сек су ал ни жи вот за пра во хра нио ужа сом ра кет них на па да“, 
о жр тво ва њу де ча ка Гот фри да, Ор фе ју и Апо ло ну. Ман да ли и астро ло ги ји. Та ро ту и 
Лу ди. Да, Лу ди. Два де сет и дру гој кар ти, нул тој кар ти. Оној с не у кле са ним ли ком То-
ма са Пин чо на, чо ве ка ко ји је ус пео да оста не с оне стра не сва ког ту ма че ња.


