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Сажетак:УрадусенапримеруроманаМаоII(1991)савременог
америчкогписцаДонаДелилапоказујемогућностдасероманчи
таикористикаосвојеврснароманескнастудијакултуре.Пола
зећиодутицајакојипробојиразвојовогврлоразгранатог,мето
долошки неоптерећеног интердисциплинарног подручја има или
можедаиманаконструисањероманескногсветафокусираногна
културнепроцесе,урадусеиздвајајуитумаченеколикиаспекти
ипојединеепизодеисценеунаведеномроману,какобисепоказа
лањиховакоренспонденцијасаподручјимаинтересовањастудија
културе,знањаизовеобластикојасууњихинвестирана,значе
њаприказанихкултурнихфеноменаитенденцијакојероманнуди
ињиховпотенцијалникултуролошкизначај.Уфокусуанализесу,
пресвега,приказитумачењемаса,каофизичкихикаоаспекта
идентитетаисвести,односноодликедискурсаипредставакоји
сењимапроизводе.

Кључне речи:Дон Делило,Мао II, идентитет, масе и гомиле,
аутор(ство)

Усвојој,чинисенеизмернојфлексибилностиитрансфор
мабилности, роман(описац) је врло често за обрасцима и
моделима конструисања романескних ситуација и импли
цитних правила функционисања света дела трагао у на
учнимихуманистичкимдисциплинамакоје су сеудатом
тренутку снажно профилисале у пољу дискурса о човеку,
друштву,историји.Тако,например,реалистичко(Балзаково
(HonorédeBalzac))инатуралистичко(Золино(ÉmileZola))
наслеђеуромануукључујуиексплицитноилиимплицит
нозаснивањесветаделанатадаактуелнимсоциолошким,
психолошким, антрополошким знањима/правцимапа, чак,
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итретирањероманакаодоприносаилиекспериментаупо
љусоциологије,психо(физио)логијечовекаилиантрополо
гије.1Иуспонстудијакултуре,укојесусеновијиприступи
и интересовања споменутих имногих других наука и ди
сциплинанаразноликеначинесливалиипреплиталитоком
другеполовинеXXвека,2имасвојеодјекеиуделимаро
манописаца,као једанодузрокаиусловатрансформације
нарацијеуроману,односноформеромана,укојемсу„јуна
ци”садамањехуманиликовиавишедискурсиидискурзив
нипроцесикојисеодвијајуукултури,односноартефакти/
медији који те процесе омогућавају и перпетуирају, чак и
кадајењиховоприсуствоутекстунаизгледсамоузгреднои
периферно.Стога,иакојеуобичајено(ичесто)дасероман
узимакаоједанодпредметапроучавањауоквиримастудија
културе,овдећемопокушатидапокажемодасероманможе
читати и као специфични продуктњихових интересовања
иприступа.КаопримерћепослужитироманМаоIIсавре
меног америчкогписцаДонаДелила (DonDeLillo), иначе
познатог по томешто у својим наративима о послератној
Америцикритичкипромишљаготовосвакизначајнијикул
турнополитичкифеномен,стављајућиуфокуссвогинтере
совањапсихолошке,епистемолошкеикултуролошкеефекте
разнихмедија и свеприсуствамедијских производа, хлад
норатовске идеологије, теорија завере, идеологије непре
станепотрошње,раслојавањадруштванаосновуживотних
стилова, глобалистичкихкултурнихмешавина, креирајући
каоегзистенцијалниоквирједно„миазмичноокружење”3и
пребацујући нагласак са заплета, као конститутивног еле
ментанарације,на„густопис”свакодневицеисвакоднев
нихрадњи,попуткуповине,читањановина,гледањавести
илифилмоваисл.ПритомсеДелиловаинтересовањакрећу
окотемакојепровоцирајуивећинуистраживачаитумача
издоменастудијакултуре (рецепцијаиупотреба/конзума
ција медијских и производа културне индустрије, на при
мер)причемусезамногеодњеговихликова,збогизразитог

1 Видетинпр:Балзак,О.Предговор„Људскојкомедији”,у:Ореализму,
пр. Илић, А. (1984) Београд: Просвета… [и др.], стр. 3940; Zola, É.
(1893)TheExperimentalNovelаndOtherEssays,NewYork:TheCassell
PublishingCo.,p.2.

2 Đorđević, J. (2012)Uvod, u: Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik,
str.1112.

3 Синтагму„миазмичноокружење”,усмислунеразмрсивогифлуидног
сплетаразличитихтиповадискурсаоколика,употребиоје,описујући
Делилов романРатнерова звезда, ScottAllen, G. (1994)Raids on the
Conscious:Pynchon’sLegacyofParanoiaandtheTerrorismofUncertanity
inDonDeLillo’sRatner’sStar.PostmodernCulture,4 (2),Baltimore:The
JohnsHopkinsUniversity,pp.1517.January30,2013.,http://pmc.iath.vir
ginia.edu/textonly/issue.194/allen.194.



161

ВИОЛЕТА СТОЈМЕНОВИЋ

присуства (ауто)рефлексије у њиховој карактеризацији и
због структуралног значаја сентенци, афоризама, миние
сеја,интелектуалнихрасправакојеобразујуњиховаразми
шљања или (раз)говори ињихова несавладива потреба да
промишљајуитумачесвојеокружење,можерећидасусво
јеврсни„студенти”културе,односнокултураскојимадола
зеудодир,којимаприпадајуилисеодњихдистанцирају.

Роман о којем је реч почиње сценом колективног венча
њаприпадникатзв.Црквеуједињења,изворнокореанског
верског покрета, нањујоршком бејзбол стадиону „Јенки”.
Колективно венчање тих тзв. Мунијеваца (по презимену
оснивачаивођепокретаМунa)уЊујоркујестеисторијска
чињеницамадасе,устварности,онониједесилонастади
онуЈенкија,већнатргуМедисон,ито19824.Уромануоно
претходи,алинепревише,догађајимаизглавнеприповести
закоје,наосновутелевизијскихвестикојеликовиуроману
прате,знамодасеодвијајутоком1989.и(епилог„УБејру
ту”) 1990. године.Делило овај догађај помера на стадион
чијеимеиспорткојемјенамењенсугеришунештотипично
америчко,узасоцијацијунадомиповратаккућикојубеј
збол терминологија – хоумранкаоциљигре–провоцира.
Међутим,тимештојетусместиоритуал(тзв.Церемонију
благослова)којисеодвијаускладусапретпоставкамапот
пуно страним и супротним свему ономешто име стадио
на симболизује,Делило јеистакао какополитичку страну
религиозногпокрета,такоитодањеговапојавауАмери
цинијеједноставноинвазијастраног–иакопрви,наизглед
аукторијалнипасусроманауводисликунаилазећемасекоја
нарастаитрансформишесеуогроман,хомогениталаскоји
преплављује простор, управо налик инвазији – већ нешто
штоимасуштинскевезесаосвајачкимимеркантилнимду
хомсамих„Јенкија”.Призоркојисеодвијанастадионутре
балобида,заправо,сугеришепојавуновихкултурнихисо
цијалнихпростораусветутрансформисаномнепрестаним
трансакцијамаициркулацијомпредстава,коликоиробаи
капитала,штоомогућаваисталноизмештањеипремешта
ње,ширењеи расејавање специфичнихпроизводапоједи
начнихкултураињиховухибридизацију.Ритуалкојисена
стадионуизводисведочио„убиквитетномдејству”местâ,5

4 СамДелилојекаоинспирацијунавеофотографијуколективногвенчања
којејевођаовесекте,Мун,одржаоуСеулу1989,акојајеуметнутау
самроман:„Кадасамјепонововидео,схватиосамдажелимдаразумем
тајдогађај,аједининачиндагаразумембиоједапишемоњему”.Нав.
према:Passaro,V.(1991,May19).DangerousDonDeLillo.TheNewYork
Times. May 28, 2013., http://www.nytimes.com/books/97/03/16/lifetimes/
delvdangerous.html.

5 OrtegaiGaset,H.(1988)Pobunamasa,Čačak:Gradac,str.52.
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тј.оосамостаљивању„духа”појединихместаодгеограф
скетачкекојузаузимају,збогчегаселокалнетрадицијемо
гулакодетериторијализовати,појавитиидејствоватибило
гдеибилокада,ваноригиналногконтекста.СтогаЊујорк,
осветљеннеонскимрекламамазафирмечијасуседиштако
знагдеусвету (илибарњиховаименатакозвуче:Кирин,
Митра,Санториитд.6),може какоунаставкуроманаче
стобиваистакнутоусвојимзапуштенимподручјимабити,
за своје телевизијскимпреносимаподучене становнике, и
„башкаоБејрут”утомтренуткудевастиранратом.

Фокализатор застрашујућег али и задивљујућег наиласка
масејеизвесниРоџ,отацједнеодјунакињаромана,Карен,
следбеницеМуна,мадаДелило,приказујућињегове реак
ције,недозвољавачитаоцудасеидентификујесаугроже
ном,рањивомипометеномперспективомрепрезентативног
Американца–белцаизсредњекласекојиверујеу„слободу
вољеинезависнумисао”,у„временомосвештанедогађа
је”(штонезависнојмислипротивуречи),уграницуизмеђу
приватногијавног,у,какојетоЕмерсон(RalphWaldoEme
rson)завештао,формулишућиовајмоделидентитета,„ин
тегритетвластитогума”7.УдоживљеномговоруКарениног
оца,азатимињенемајкејављасеироничнаприповедачка
дистанца, као када Роџмисли да га поседовање дипломе,
порескогзаступникаисличночиниспремнимдасесуочиса
свимнеочекиванимситуацијамауживоту.Депатетизација
сценепостижесе,нарочито,узпомоћликамајкекојасена
тренпојавикаофокализатор,дабисекрозњуупризорунео
комичан и сатиричан тон.Међу посматрачима она уочава
њојпотпунотуђеликове,„градскеномаде”,какоихуми
слиманазива,којисујојчуднијиодпастираизСахела,које
једотада,ипак,виђаланателевизији–телевизијајеоријен
тацијуупросторукаоманифестацијуоријентацијеусоцио
културнојсферидеформисаланатакавначиндасуфизичке
раздаљинепосталепредметполитикеприказивањаимани
пулације видљивошћу. Блискост се не одређује на основу
положајаиодносауфизичкомпросторувећнаосновусте
пенаиначинаприсустваумедијасфери.Преплитањепред
става из непосредног и медијски произведеног глобалног
окружења,семштосведочиоусвајању„менталитетаоних
којисуподопсадомистратегијапсихичкогпреживљавања
којеонподстиче”,збогтогаштосесвакодневицадоживља
вакаоекстремноризична,8изазива„вртоглавицусмешаних

6 DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,pp.12,148.
7 Emerson,R.V.(1980)Ogledi,Beograd:Grafos,str.52.
8 Lasch,C.(1984)TheMinimalSelf:PsychicSurvivalinTroubledTimes,New

York:Norton&Company,pp.1819.
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простора“9 коју ће касније осетити иКарен, када уњеној
свестипочнудасестапајутелевизијскиприказимасакрана
тргуТјенанменуПекингу,којимједоминираласликаизвр
нутогбицикла,ипризорзадимљенењујоршкеулицеукојој
се управо десио судар. Такву дезоријентишућу мешавину
идеолошкиигеографскиврлоудаљенихподручјапредста
вља,дакле,иколективновенчањенабејзболстадиону.

Поредтога,телевизијаједокрајностидовелаепистемоло
гијукојапривилегујечуловидаипогледкао,истовремено,
исредствоиметафорусазнања.Отудасепутемекфразефо
тографијаикадрователевизијскихрепортажаивести,пу
темописаметодафотографисањадругејунакиње,уметнице
Брите,ипутемприказапојединачнихрецепцијаодређених
визуелнихделакрозчитавромантематизујесвојеврснаепи
стемологија погледа. Стога роман и почиње усмеравањем
читаочевогпогледа,двосмисленим:„Евоих”.Где?Нафо
тографијикојачинидеовизуелногпаратекстуалногапара
та романаилиу текстуалном свету који сеприповедањем
гради?Притом,родитељииосталипосматрачибесомучно
фотографишу „покушавајући да уобличе реакцију или да
организујупамћење,покушавајућиданеутралишудогађај,
дагаисцедеодјезивостиимоћи”10.Другимречима,Дели
лопоказујекакопоставитифотоапаратизмеђусебеибило
чеганеобичног(наскалиодзадивљујућегдоужасавајућег),
свестисвојеучешћеудогађајунавоајеристичкифотограф
скидоживљај,јестесредстводасезагосподарипростором
укојемсечовеквишенеосећасигурно,какојеовуфунк
цијуфотографијетумачилаиСузанСонтаг(SusanSontag)11.
Исецајућикадромделићпризора,човеккојифотографише
ствара себи илузију учествовања без стварног учешћа, и,
истовремено, форму свог будућег сећања, смештајући се,
тако,уиреалнопредбудућевреме.Кадасетомедодаиме
ханичкопонављањеистоггеста,ондасеодбрамбенаи за
штитнафункцијафотографисањајошјачеистиче.Међутим,
Делило уводи и доживљај фотографисаног објекта – и то
као колектива – осећањешизотопије које је главни састо
јакпсихолошкогстањаоногакојеизложеновековечујућем/
умртвљујућемпогледукрозкамеру:12„Овдесуалиитамо,

9 DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.178.
10Исто,стр.6.
11Sontag, S. (2009) O fotografiji, Beograd: Kulturni centar Beograda,

str.1819.
12Термин„шизотопија”преузетјеодГинтераАндерса(GüntherAnders),

којињимеозначавапсихолошкиефекат„двострукепросторнеегзистен
ције:медији уносе простор који није ни идентичан ни коекстензиван
сапросторомукојемсмоудатомтренутку,пасмоистовременоитуи
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већуалбумимаинаслајдовима,испуњавајурамовеслика
својиммикрокосмичкимтелима, сићушнимсопствимако
јапокушавајудапостану”13.Технологија,дакле,испуњава
жељуследбеникаМунада„изградеимунитетпротивјезика
сопства”14,дасе,такорећи,поништеилидереализују;њи
ховосећајзаразностипростораиспуњеногпогледимакроз
камерује,утомсмислу,погрешанјеримуправотајтехно
логијомподржанипродуженпогледомогућавадабудуоно
штожеле,дасередукујудо„минималногсопства”,сопства
којенијеустањудапрепознаиустановиграницедокојих
допиреисвојеобрисе15.

ДругикључнимотивсценејестепсихологијамасеукојуРоџ
покушавадапроникне.Застрашујућупоентуокупљањаон
видиунеиздиференцираностикојусусједињенипојединци
устањудадостигну,утомедасеодмноштваначиниједно.
ЗаРоџатагомила,којунеможеданазовегомилом јерне
одговарањеговој(урбаној)представиотомфеномену,часје
нештоживо,некоједнооко,монструознотело,ачасствар.
Кадапочнедатумачиузрокеимотивеучешћауколектив
номсклапањунасумичнихбракова,масапостајескулптура
ииграчка,даклепредмет,итопредметнечијелудичкеили
естетичкеманипулације,претећипредмет.Његовамисаоо
„непотрошенојвери”,оверикаовишкувредностииливи
шкусимболичкогкапитала,уводиекономску, тј. тржишну
метафорику која ће се провлачити кроз читав роман, кре
ирајући поље конвергенције културе, религије и економи
је.16Утомпољу,РоџеваћеркаКарен,којајеодбациласвоје
порекло,асањимиверууаутономијуделатногсубјектаи
идеологију креирања властите судбине, функционише као
својеврснаинкарнацијавере,итолутајућеверекојакаода
тестираразличитеобликезаједницеиодносеунутарњекоје
савременисветнуди(породица,комуна,љубавнитроугао,
пријатељство;односно,ћерка,следбеница,супруга,љубав
ница,мисионарка,штосусвењенеулогеуроману)имада
Делилоприказујеињенизглед(делимице)ињенегестовeи
кретње,она,збогприродедоживљеногговоракојињенлик
прати, делује готово бестелесно и нестварно. Тиме је она
супротстављенаписцуБилу,протагонистицентралногдела
романа,којидубокопониреусопственотело,каодаживи

тамо”.Anders,G.(1985)Zastarelostčoveka:orazaranjuživotaudobatreće
industrijskerevolucije,Beograd:Nolit,str.8788.

13DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.10.
14Исто,стр.8.
15Lasch,C.op.cit,p.19.
16„КадаСтариБогнапусти свет,шта се дешава са свомнепотрошеном

вером?”;DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.7.
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самоизнутраикаодасвојсвестанживотутапауинтензив
нопроживљавањеорганскихифизиолошкихпроцеса,чиме
испуњавасвојскученегзистенцијалнипростор,мадасе,за
право,браниоддереализацијекојапратињеговуславу.

Приказдешавањанастадионусе,дакле,неограничавана
једновредносноиидеолошкостановиште,већнапоредопо
стављаперспективенеучесникаиучесника,остваруједија
логкојегуприказанојстварностинема.Сам„учитељМун”,
ипак, остаје безгласан.Приказан у одређеној пози, како у
белојхаљиниисакруномгледаодозгонамладенце,онпо
стојисамокаонепокретнасликаилискулптура,тј.идол–
узкојиидеилегенда,датаувидуједнеминихагиографије
оњеговомпретходномживоту–упркостомешто„стојиу
тридимензије”17 (штоимплицирадасугадотадањегови
следбеници„сретали”самоумедијима).Окоњегасесме
њују тачке гледишта споменутих ликова, али и низ ано
нимнихперспектива,међукојимајеиколективна,тј.тачка
гледиштамасе.Детаљиразговораиразмишљањаалудирају
насоциокултурнефеноменекојићесеуцентралномделу
романаразрађиватиитумачити:мајчиносугерисањегрупа
заподршку,којимабићеркинимчиномзатечениродитељи
требало да се обрате за помоћ, реферише на свет у којем
сесолидарносткаоспонтанаинтерперсоналнареакцијагу
биукористсистемског,модерираногуправљањаљудским
емоцијамаинесрећама,штоћепотврдитии каснијиплан
дасеславниалиповучениписацБил,управозбогтеславе,
укључиуспектаклспасавањамладогфранцускогписцата
оцаисламиста;Каренинасећањанајављујуњеналутањапо
Тајмсскверу,којасу,истовременоилутањакрозфизички
просторилутањакрозјезикеижаргоне(бескућника,иле
галнихимигранатаизразнихделовасвета,лудакаидругих
стигматизованих и непризнатих „чланова” друштва).Пре
лазсаједненадругуперспективуистичеразликуусликама
света,непомирљивоствредности,расцепукултурипроиз
веденистовременошћутежњикасамодовољностиитежњи
касамопорицањуидеперсонализацији.

ПрелазнаКаренинуперспективувршисекрозреченицукоја
својомдужином,ритмом,променомплана(уфилмскомсми
слу,одтоталадокрупногплана),кретањемповертикалии
променомперспективеоданонимнедоКаренине,сугерише
покретспуштањаиконцентрисања,трагањазацентромха
оса.18Супротанпокрет–ширењеираспршивањевизуелног

17Исто,стр.6.
18„Оковеликогстадионапружасекамењарстамбенихзграда,миљеде

лиријума,људикојиседеузаваљенимстолицамаослоњенимозидове
шупљихзграда,софекојегореухрпама,инекиосећај,којиделеове
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поља,штосугеришевисокоуздигнутутачкугледишта–за
окружујепоглавље,дабислицираспеванемасекојаверује
усвојусврхуиимапредсобомциљсупротставионизнај
тривијалнијихпризора,којинеодајуникакавсмисао,одви
јајућисенегдевантогстадиона,мождасвугде(људикојисе
возелифтовимаикришомзагледајудругељуде;људикоји
седе за својим канцеларијским столовимаи зуре у зидове
итд.ПритомјеизКаренинихразмишљања,каоиизњених
сећањанаидејеислоганекојиуправљајуконтролисаними
аскетским животом и преданим, дисциплинованим радом
укомуникојојприпадајаснодамасаМуновихследбеника
на стадиону своје јединство и усмереност, супротставље
не апатији, расејаности, празнини и безначајности, дугује
хилијастичким,односномиленаристичкимидејама.Овесу
Делила нарочито интересовале током седамдесетихосам
десетихгодинаXXвека,очемусведочиињеговесејо„гра
дусилуети”.НадовезујућисенастудијуПотрагазахиља
дугодишњимцарствомНорманаКона(NormanCohn),овај
есејистичепрежиткенацизмаутојврстиверскихпокрета
исроднихстремљењаусавременојамеричкојкултури,обја
шњавајућиихкаопонављањеиреконтекстуализацијусред
њовековнихапокалиптичнихтема:утопијска,прочишћују
ћаиспасавајућакатастрофакојаћедонетиразрешењеисто
ријскеноћнеморе;култхеројскогвођекао,речимаЕрнeста
Бекера(ErnestBecker),„бедемапротивсмрти”,19створеног
изжеље за ослобађањем од сопствене воље и управљања
сопственимживотом;оправдањенасиљамисијомивизијом
изниклом из „носталгије за искуством неспутане моћи”20.
Есхатологизамистрах,какоодсмрти,такоиодживота,од
његовенесавладивесложености,преобиљаинеизвесности,
јесу,дакле,поДелилу,уосновиоваквихокупљања.

хиљадераспеванихдоктрепћуодсунца,дабудућностнаваљује,дасе
урушавакањима,дасусасвихстранаокруженизнацимаосуђеногпре
делаиљудскебиткеСудњегДана,иовде,усредњиховогстубичастог
тела,дугеравнекосе,стојиКаренЏејни,сабукетомзвездастихјасмина
урукамаиразмишљаокрвавојолујикојаћенаићи”;DeLillo,D.(1991)
MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.7.

19DeLillo,D. SilhouetteCity:Hitler,Manson and theMillenium, in:White
Noise:TextandCriticism,ed.Osteen,M.(1989),NewYork:Pinguin,p.347;
Becker,E.(1987)Poricanjesmrti,Zagreb:Naprijed,str.180.

20DeLillo,D.SilhouetteCity,p.346.Притомсуатавистичкикарактернаци
зма„којикориститеатарскетехникедабирекреираоипоновозадобио
моћдревногритуаладаљудимаобезбеђујеосећајучествовањаунече
муштојевећеодњиховихпојединачнихсопства”ињеговаантимодер
ност(упркостехнологизмуисцијентизму),помишљењуПолаКантора,
оноштонаводиДелиладањеговепрежиткепрепознаумиленаристич
кимпокретимаскрајаXXвека.Cantor,P.Adolf,WeHardlyKnewYou:
DeLillo’sPostmodernHitler,in:NewEssaysonWhiteNoise,ed.Lentricchia,
F.(1991),CambridgeUniversityPress,p.61.
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Потреба за самозаборавом, невидљивошћу и одсутношћу
заједничка је великом броју Делилових ликова у њиховој
потразизаадекватнимобликомсопстваипозицијесопства
уодносунаиндивидуално,колективно,масовно,глобално,
универзално.Једанодначинадасебуденевидљивјестепот
пунаизолација,други–поистовећивањесамасом,утапање
уњу.21Претежеиосамостаљујесеилинагонкасамошире
њу,којинаводиегодасе,каоКарен,поистовећујесасви
месачимдолазиудодир,илинагонкаиндивидуацијикоји
усвојојискључивостисужавачитавсветдоразмераједне
собе,наштаДелиловијунацичестосебеосуђују,или,чак,
каоуслучајуспоменутог јунакаовогромана,писцаБила,
наразмеретела.Приказујућирадикализацијуједногодових
поривакаорепрезентативнуилисимптоматичнукарактери
стикуживотауАмериципоследњихдеценијаXXвека,Де
лилоуказујенакултурноисторијскефакторекојисусатом
радикализацијомуспрези.Притоммуроманкаожанромо
гућавадауприказукључисложенеидентитетскепроцесе
ибројненијансекакосамопорицањаиодбацивањатакои
конструкцијеграницаиндивидуалногсопства.Напримеру
двајуподједнако„конфекцијских”идентитета–Карениног
иРоџевог–коликагоддаје,иначе,међуњимаразлика,Де
лилоприповеднимпоступцимапоказујеосцилацијесвести
инесвеснокретањекасупротстављенојпозицији.Насупрот
жељизаповезивањемкојанастајеизнеупитногприхватања
илилаковерногапсорбовањаобразацапонашањаивредно
стикојејенекодругиилинештодруго(медији,традиција,
наслеђе,идеологија)произвео,стојионакојасерађанаса
момместуокупљања,утренуткузаједништва,иидентитет
који се тупроизводи.Тиме каода сепотврђујеКанетијев
(EliasCanetti) увид по којем је најважнији процес који се
умасиодвија–растерећењеусмислупрекорачењаиуни
штењадатихизадатих,телесних,односно,физичкихисвих
другихграницаиискуствоједнакости.22Изтогапроистиче
немогућностдасепојединачанидентитет,чакинајкрући,
какавзаступаКаренинотацуМаоII,одржиусвојојнепро
мењивости, недодирљивости, неупитности, стабилности,
каонештоцеловито,затвореноиконзистентно.

Идентитетски процеси који се одвијају у приказаној ма
сиикојиводеуправцудеперсонализацијеипрепуштања
одговорности заправо су средство постављања питања о

21УовојдихотомијиможемопрепознатиодјекБекеровeранкеовскетеори
јеодвавиданеурозекојупроизводирадикализацијаједнеодсупротста
вљенихонтолошкихпобуда,односноњиховдисбаланс.(Becker,E.nav.
delo,str.221).

22Canetti,E.(1984)Masaimoć,Zagreb:GrafičkizavodHrvatske,str.1112.
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субјекту историје (и с обзиром на то да је реч о историј
ској,прекретничкој1989),аоносеуовомромануимплици
ракрозпреиспитивањеауторства.Другимречима,инстанца
ауторауовомроманусхваћенајекаометонимијскирепре
зентауторстваунајширемсмислу.Тимећемосепозабавити
напримеруквазиаподиктичкогкрајапрологаМаоII.Овосе
поглављезатвараједнимоднајконтроверзнијихДелилових
афоризама:„Будућностприпадагомилама”23.Исказје,чини
се,парафразаупозоравајућегувидаоснивачасоцијалнеили
психологијемаса,ЛеБона (GustaveLeBon): „Добаукоје
доистаулазимобићедобагомила”24.Могаобидаозначава
„побунумаса”(какојеОртегаиГасетназваопроцесисто
ријскереализацијеХегелове„апокалиптичкеекскламације:
‛Масеузимајумаха!’”25,односно,какоћетоједанодликова
романакаснијеформулисати:„страхдаисторијапрелазиу
руке гомиле”26. С друге стране, исказ бимогао да указује
на неисцрпивост колективних стремљења и жеља у сада
шњости,њиховусталнуусмереносткабудућности,односно
натода„масапостојитакодугодокиманекинеостварени
циљ”27,да јенедостатакусловњеногпостојања.Усваком
случају, афоризам скреће пажњу на проблем историјског
субјекта који настаје из антагонизма наде умогућност да
историјупокрећуимењајумасе, анеизузетнипојединци
којимасамауправљају,иужасавајућегстрахаодтаквемо
гућности.Међутим,комеуопштеприпадаовајисказ?Могао
бибитикакодеоаукторијалног,екстрадијегетичкогкомен
тара,такоидеосвестиКарениногоца(когатаквабудућност
плаши)илисамеКарен(којајесрадошћуишчекује).Могао
би,такође,битииупозоравајућигласписцаБила,уколико
сеузмеуобзирмогућностдајепрологдело„архииндиви
дуалисте”затеченогкрахоминдивидуализма.28Наговештај
Биловогауторствапрологаналазимоувишепутапоновље
нојопасцидајеКарен,централниликПролога,каоизБило
вихромана29тј.дајујеБилизмислио,каоиуописуБиловог
стилаприповедања.Овајje,додуше,чешћетакорећиапофа
тички–описоногаштоБилнечинисајезикомипричом30;

23DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.16.
24ЛеБон,Г.(2010)Психологијагомиле,Београд:Алгоритам,стр.10.
25OrtegaiGaset,H.nav.delo,str.64.
26DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.162.
27Canetti,E.nav.delo,str.22.
28СамДелилоје„крајњеполове”којероманМаоIIпредстављаозначио

као„архииндивидуалистаимасовниум,одуматерористедоумама
совнеорганизације.Уоба случаја,потребна је смртиндивидуедаби
њиховициљевимоглидасеостваре.”(Passaro,V.op.cit.)

29DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,pp.77,80.
30Исто,стр.102,140.и144.
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Делилу је, да би сугерисао све далекосежне импликације
статусааутор(ств)аусавременојкултури,потребноданаго
вестианалогијеили,тачније,веровањеуаналогијеизмеђу
писцаиБога,односнодадраматизујетезеизведенеизпо
лемичкереконтекстуализацијеФлоберове(GustaveFlaubert)
верзије слике безличног романописца као невидљивог а
свеприсутног.31ТеаналогијеДелиловприказбизарнеиано
нимнесмртиједногјавностинедоступногписцачинеалего
ријскомманифестацијомпостмодернетезе(Бартове(Ronald
Barthes)32)иФукоове (MichelFoucaul)33)о„смрти”аутора,
тј.онеоправданости,неуверљивостиинеодрживостипред
ставе о независном и потпуно самосвојном творачком су
бјекту.БиловасудбинаготоводареализујеФукоовувизију/
метафоруписањакао„истинскогжртвовањаживота”идела
као„убицесвогаутора“34јер:„Писањејеузроковалодање
говживотнестаје”35.Тимесе,уствари,тематизујеинверзија
нарелацији стварностфикција: радикализација једнепое
тичкеиестетичкеидеје,идејеобезличностиауторакаотек
стуалнеинстанцеиоишчезавањуаутораизтекста,успрези
сатржишномкооптацијомсвихсферакултуре,придала је
ауторустатуспроизводакојиселакоодвајаодделакојега
јекаоауторастворило(икоје јеонноминалностворио)и
постаје подложан трансформишућим утицајима дискурса
којиокоњеговогликакружеинадмећусе,маркетиншким
истратегијамакреирањаимиџа,којеуроманурепрезентује
БиловпомоћникСкот.36Међутим,представомосмртиауто
раимплицирасеипорицањестварногзначајаимоћиинди
видуе,што,чинисе,потврђујесудбинаписцачијасеодлука
да себежртвује осујећује опскурном несрећом која, исто
времено,делујеикаопуки,бесмисленислучајикаоплани
рана, завереничка опструкција његовог покушаја херојске

31Флобер,Г.(1964)Писма,Београд:Нолит,стр.149,221.Боголикиписац
когајеФлоберпостулираоподразумеваконцепцијуБогакојисескрива
(тј.DeusAbsconditus).Делилојеврлодоследануконструисањуовефи
гурескривености,пасетриперсонескојимасеписацштоексплицитно,
штоасоцијативноповезује–бескућник,терористаиталац–могусхва
тити и као својеврсне „ипостаси” које подржавају суштину ауторства
усавременомдруштву,односнорасцепљеностизмеђуспектакуларног
насиљаибеспомоћнеобесправљености.

32Bart,R.(1984)Smrtautora,Poljabr.309,NoviSad:Kulturnicentar,str.450.
33Fuko,М. (2012) Šta je autor?,Polja br. 473, Novi Sad: Kulturni centar,

str.100112.
34Исто,стр.102.
35DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.215.
36О ефектимафеномена „звезде”на сопство, напримеруписца који се

скрива,у:Moran,J.(2000)DonDeLilloandtheMythoftheAuthorRec
luse, Journal of American Studies, 34 (1), Cambridge University press,
р.137152.
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потврдеснагеусамљеногисамосвојногпојединца.Тосеи
додатнопотцртаватимештоћешепавичистачброда,који
проналазиБиловотело,украстиненовацилистварипреми
нулог,негосамоњеговеисправе,односноидентитеткојим
семожетрговати.Одславногписцаостајесамобезимено
тело,СкотоваархиваБиловихнедовршенихтекстоваимо
заикфотографскихпортретакомплементаран„дигиталном
мозаику”укојисепретвараједанодБиловихпривремених
двојника,заточенипесникЖулијан37.

Можеморећидасеутеоријскофилозофскимоквирима,са
којимаДелилоимплицитноступаудијалогкрозликписца
Била,моћиндивидуалногсубјектапоричеукористнадин
дивидуалних,културноисторијских,технолошкихиидеоло
шкихформацијакојесупољекружењафункционалноауто
ризованихдискурсаа, заправо,каоБартовтекст,„преплет
наводапреузетихизбезбројнихцентара”38.„Можесезами
слитикултураукојојбидискурсициркулисалиибилипри
хваћени,адафункцијаауторуопштенепостоји”,говориоје
Фуко.39Делилокрозсликегомилауовомроманупредста
вљакултуруукојојјеоваквостањеготовореализовано,кул
турузасићенунеауторизованим,насумицерасејанимпред
ставама,слоганимаисликамакојепростоплутајупосвету
дела,ничијеисвачије.КарактертекултуреДелилосигна
лизираузпомоћразнихкомпозиционих,наративнихистил
ских средстава – синтаксичких паралелизама, дословних
понављања,лајтмотивскихфраза,Скотове (врлосумњиве)
узречице„цитирајућиБила”–којасугеришуциркулисање
којеједнеисказечиниодјецимадругихилињиховим„пре
водима“удругиидиом.Например,фразамалолетногдиле
радрогеОмара40обескућницима:„Штојемањипрчварник,
товамвишеживотаодузима”41билабижаргонскатранспо
зицијаиреконтекстуализацијаБиловог:„Штосуужеграни
цемогживота,товишепреувеличавамсебе”42.Међутим,то
је,истовременоикултурачијијенуспроизводипротивте
жапојачанапотребазаауторитетомконструисанимувиду
звездеиливођекоји,пак,какотоДелилонапримеруБила
итерористеРашидапоказује,засвојеобожаваоцеиследбе
никефункционишукаослике(анекаоличности):Билсеу

37DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.112.
38Bart,R.нав.дело.
39Фуко,M.нав.дело,стр.112.
40ОмарјеарапскаваријантаХомера,закогасевезујевишевековнадилема

упогледуврстеауторствакојутоимерепрезентује,тј.далијеупитању
личностиликолектив,песникиликомпилатор.

41DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.152.
42Исто,стр.37.
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романупрвипутспомињекаопредмет(Скотпровераваима
лиганаполицамаукњижари,причемусекрозоворутин
скоизједначавањеделаиаутора,односноперсонификовање
књиге,подсећанатодајепредставаоауторуукорелацији
самедијемизражавањаикомуникације), затим јепредмет
разговора,дабисепрвипутпојавиокаојошнеименована
фигуракрајпрозора,дакле,каоурамљен;терористаРашид
не само да је слика коју његови следбеници носе уместо
свог лица (као маску), преузимајући идентитет који је он
креирао,већјеисамосвесноконструисанодразсликеМаа
Цедунга. Због свега овог, чињеница да за наведени исказ,
каонизачитавпролог,каонизауромануметнутетекстове
описцутаоцунеможемосапотпуномсигурношћудатвр
димонитидасуекстрадијегетички,тј.„Делилови”,нитида
суметадијегетички,тј.„Билови”,нијепукаманифестација
постмодернистичкогпоигравањасанивоиматекстаионто
лошкимграницамаизмеђусветаделаисветаделауделу.На
тодајепитањеауторстванаведеногафоризма–нерешиво,
какосечини–примарно (уодносунањеговамогућазна
чења),указујунамизначајитретманауторствауостатку
романа.43Другимречима,упитањусуновеформеауторства
омогућенеширокимспектроммасовнихиновиммедијима/
технологијамапосредованихобликапродукцијеирецепци
је.44Њиховаекспанзијаконвергирасаалтисеровскомпред
ставомо„историјибезсубјекта”тј.оисторијикаопроцесу
успостављањарелација и корелација:моћ вољеи делатна
моћ појединца се одржавају као нужне идеолошке кон
струкциједоксе,заправо,упроцесунепрестане,незаврши
ве субјек(тивиза)ције и осамостаљивањаи репродуковања

43Имамоувидупоступакнеименовања:уромануликовипосматрајуили
говореонеколикимуметничкимделимачијисеауторинеспомињу.У
питањусу:сликаГорби(илиГорбачов)I,делорускогемигрантаАлек
сандра Косолапова (Alexander Kosolapov) (у време дешавања романа
(1989) заиста изложено у галерији Музеја лепих уметности на Лонг
Ајленду, у оквиру изложбе „Транзит: руски уметници између Истока
и Запада“ (http://www.sotsart.com/about/#.Ujv5F9Ji2YQ);Облакодер III
РобертаМосковица(RobertMoskowitz),чијурепродукцијуБритагледа
учасопису(1989.годинесечланакоњемуињеговоммонументалном
диптиху заистамогаопрочитати: (Larson,K. (1989,August 7). Second
thatEmotion.NewYorkMagazin,pp.4748);причаољубавнициманаКи
неском зиду је упараболупреточенперформанс „Љубавници: ходпо
Великомзиду”којису1988.годинеизвелиМаринаАбрамовићиУлај
(UweFrankLaysiepen–ULAY).

44МаркОстинувезисаовимроманомговориојеоспектакуларномаутор
ству,подчимеподразумевамоћдасефотографијеилителевизијскесли
кеупотребетакода,каонекимчудом,произведуспектакуларнедогађа
јекојидубокоделујунајавнусвест:Osteen,M.(2000)Americanmagic
anddread:DonDeLillo’sdialoguewithculture,UniversityofPennsylvania
Press,p.193.Међутим,чиниседанијеречоједномновомфеномену,
негооскупуновихобликааутор(ств)а.
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номиналнољудскихицивилизацијскихтековина,непреста
нопотискујуисузбијају.45Таквосхватањекултуреимплици
раизразитазаступљеносткорелативнихкомпарацијауовом
роману,којемаркирајуговорБилаињегових„двојника”тј.
ликовасакојимасењеговживотиположајудруштвудово
деуасоцијативнувезу.Узпомоћњихсеистичуусловности
међусобназависност.Поредвећнаведеногтусуи:„Штосу
вестимрачније,тојеприповестграндиознија.”46„Штови
шекњигаобјављују,томипостајемослабији.”47Жулијанова
мисао:„Штобаналније,обичније,предвидљивије,отрцани
је,бљутавије,тупље,тобоље”48итд.

Поредтога,несмесезанемаритичињеницадајеовајроман
заправоколажслике(фотографије)итекста,тедасвојсми
саоградикрозодносевизуелногивербалногиефектекоје
производидуплирањепризорасафотографијеутекстукоји
секаоцелина,парадоксално,насловомсмештауВорхоло
вусеријуМаовихпортрета.Ефекатмултимедијалностипо
стижесеикоришћењемвизуелнеперцепцијесамихликова,
причемусесонестранепољакојаобразујуинтенционал
ничиновигледања,ликовичестоприказујуикаоневољна
публика јавног простора комуникације, спектакла слика и
натписа.Просторкојипогледиликоваконструишунијеса
момултимедијалан(односисеинапризореизсветаромана
инанизмедијскиразличитих артефакта: телевизијскеве
сти,новинскефотографије,сликарскадела)негојеиполи
морфаниуфункцијињиховихидентитета,односноимпли
цитнихидеологијаидентитета.СједнестранејеКаренино
приањањеузповршину,минуциознопраћењемноштваде
таљаисензација,уживљавањеуприказано.Њенувизуелну
перцепцијупреносенизовианафоракојијојпридајукарак
тер извођења ритуала: наизменично понављање и смењи
вањеуводнихфраза„Онавиди”и„Приказују”којеструк
турирагледањеснимканередакојисуизбилинафудбалској

45Уп.Althusser,L.(1971)LeninandPhilosophyandOtherEssays,NewYork,
London:MonthlyReviewPress,NewLeftBooks,pp.121124;Althusser,
L.(1976)RemarkontheCategory„ProcesswithoutaSubjectorGoal(s)”,
in:EssaysinSelfCriticism,NewYork:NewLeftBooks.;Ashley,D.(1997)
Historywithout a subject: the postmodern condition,Colorado:Westview
Press;JamesonF.(2001)Postmodernisam,ortheCulturalLogicofLateCa
pitalism(10ed.),DukeUniversityPress,pp.1415;Resch,R.P.(1992)Alt
husserand theRenewalofMarxistSocialTheory,Berkeley,LosAngeles,
Oxford:UniversityofCalifornia,pp.6773.

46DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.42.
47Исто,стр.47.
48Исто,стр.111.
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утакмици;„Приказују”49и„Онда”50организујуњеновиђење
телевизијскогпреносапротестанапекиншкомтргуТјанан
менујуну1989;нови,аудитивнимоменат:„Гласјерекао”
сегментирањенопраћењедешавањасаХомеинијевесахра
не,организованоокоанафоре„Живи”51односнопреживе
ли,акоимамоувидуКанетијевоодређењеовогтипамасе,
масеужалости52.Усвакомодовихслучајева,Каренинпо
гледсенеодвајаодзнаковапатњиибола,одсликателаили
делова тела, гестова, израза лица, онако како ихформира
кретањекамере.Њунесамодасвакипризорболадубоко
афицира;онасеготовосасвимизмештаутелевизуелнипро
стор,што имплицира поновљена сликањене ухваћености
уодсјајесаекрана.Њенаперцепцијанампреносинизем
фатичнихиимпресионистичкихсукцесивнихслика,одвоје
ниходисторијскогконтекстаиодкултурнополитичкихто
ковакојисуихпроизвели.Такојеагонијаљудинастадиону
средњовековна коликои савремена.Детаљанопис снимка
са стадиона укључује ограђен простор, густо клупко тела
којапузе,пењусеједнанадруга,уврнутеудове,искривље
налица:амплификацијаиакумулацијадетаља,узритмичко
понављањеиварирањефразапроизводеефекатзгушњава
њавремена,његовесупстанцијализације.Кадасефилмна
тренутакзаустави,кадарје„каорелигиознаслика,сценаби
моглабитиифрескаунекојтуристичкојцркви,укомпоно
вана,уравнотеженаииспуњенаљудимакојипате”,односно
„каофрескау старој,мрачнојцркви,масовнауврнута ви
зија срљања у смрт какву је самомајстор епохемогао да
наслика”53.АлузијeнаиконографијуСтрашногсудаипое
тикукомпозицијескрећупажњунаимплицитнуестетизаци
јунасиљаинеодрживостилузије чисте документарности.
Такође, уводeпаралелуизмеђу сликаиз давнепрошлости
и догађаја из садашњости.Подсећају и на то да визуелне
ивербалнепредставеопаклуилиподземљукаостаништу
мртвих,увекспомињунепребројивомноштвонеразлучивих
телесакојасегужвају.КакоКанетикаже,стогајерсугомиле
топоссликаподземља,какогоддасеонозамишља,мртви
суипарадигмасвихдвоструко,одспоља(физички)иизну
тра(принципомексклузивности)затворених,ишчекујућих
маса, које сеумодерномсветусрећунастадионима,кон
цертимаисличнимместима54.Међутим,свеобухватнамаса

49Исто,стр.3234.
50Исто,стр.176178.
51Исто,стр.188192.
52Canetti,E.нав.дело,стр.119121.
53DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,pp.3334.
54Canetti,E.нав.дело,стр.30.
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мртвих који чекају стално одгађано растерећење уформи
судајестеимитскоархетипскаосновапредставеоневидљи
вим, виртуелниммасама, онаквима какве, по неким тума
чењима–поОртегинојкритицичовекамасе55,Андерсовој
критициобезличавајућегмасовногидентитетапојединца56
или по Деборовој концепцији друштва спектакла као не
зависногкретања„неживућег”57 – стваранекритичко гле
дањеистихвестиширомпланете.Агледањевестиијесте
Каренинапасија,пањеноуживљавањеусрљањеусмртима
вишеструкеимпликације када јењенидентитетупитању.
Поредтога,изовогмешањаистапањаразличитихтипова
имедијаприказивања,различитихнивоастварности,доку
ментарнеисликеслике,произилазиисродностдруштвене
функцијецрквеусредњемвекуимедијаскрајаXXвека,а
којаподразумеваманипулацијучовековимстрахомодсмр
ти и уништења, потенцирање катастрофичног и катакли
змичког,непрекидноприсутнихпретњииризика,односно
конструисање сопствене моћи на интензивирању страха,
неизвесностиитескобеикреирању/продавањусопствених
механизамањиховеконтролеисузбијања.

ЗаКарен,окупљени,дакле,нерепрезентујуникаквеполи
тичкеи/иливерскепартије,класеилинештосличнотоме,
па их њен поглед истовремено и конкретизује у њиховој
појавностииапстрахујеизвремена,универзализујењихо
вупатњу.Тишинасликебезтона(доХомеинијевесахране)
додатнопотцртаваритуалистичкикарактерњенерецепције,
збогчегањеногледањевестиподсећанапричест,каодајеу
функцијинепрестанеобновеодређеногтипавезе.58

Међутим,везивањеКарениногликазарецепцијумасовних
сцена,детаљанприказњенихреакцијанасликекојеприма
инаосновукојихградисвојепричеисупротстављање,ка
коћемовидети,њеногпогледаБритином,семштојеуве
зисањеномприпадношћуЦрквиуједињења,конструишеи
разграђујеједну,дасепослужимоструктуралистичкомтер
минологијом, четворочлану хомологију, коју бисмо могли

55OrtegaiGaset,H.nav.delo,str.64.
56Anders,G.nav.delo,str.89.
57Debord,G.(1992)LaSociétéduSpectacle(éd.3),Paris:Gallimard,p.10.
58Упоредити:„овозаустављеноосећањекојеимашкадајенавестимане

штоужасно,оваобуставаутелу,хладно,суспрегнутоузбуђењекојете
припремазанештонеизмерно”;DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorket
al.:Pinguin,p.185.Канети(Canetti,E.nav.delo,str.95)јепричестодре
диокаоритуалниначинконзумирања(уКарениномслучају,катастрофа
исликакатастрофакаодуховнехране)чијајесврхадаобезбедиумно
жавањетогаштосеконзумира.
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изразитинаследећиначин:слика:реч=маса:индивидуа.59
Уосновиовехомологијејелогикапокојојсесликепримају
утренуткуитокаогомилаистовременихсензација,доктек
стовиинарација захтевају време, рекреирају секроз след
узастопнихелемената,пајеињиховефекаткумулативан,а
нетренутни60.Toбисемоглосхватитикаоидиосинкратич
намодификацијаилигенерализацијатезаосупериорности
апелативне и интерпелативнемоћи визуелног над вербал
нимиоуниформишућимефектимасликакојесемасовнои
глобалнодистрибуирајуиемитујунаидентитет,који,онда,
исампостајемасованилисеријскипроизвод,анепроиз
водразвојаисазревања.УКаренинојпометеностидокгле
даХомеинијеву сахрану и док се имагинарно придружује
„жалобнојхајки”(Канети)људикојипокушавајудазадрже
умрлогвођу:

Кареннијемогладазамисликојошјеовогледао.Неби
моглодабудестварно,акосуидругигледали.Акосуи
другиљудигледали,акосумилионигледали,акосењи
ховбројпоклапасабројемљудинатојиранскојравници,
зартонезначидасвиминештоделимосаожалошћени
ма,дапознајемонекумуку,даосећамокаконештопро
лазиизмеђунас,чујемоуздахнекеисторијскесете?[…]
Акосуидругигледалиовеслике,заштосеништанеме
ња,гдесулокалнегомиле,заштојошувекимамоимена,
адресеикључевеаутомобила?61

Можемо препознати далеки одјек тезе о идентитетским
ефектима телевизије и телевизијских вести које је Гинтер
Андерс,удухукритичкетеоријеикритикекултурнеинду
стрије,формулисаокао:

59Најт „централни аксиом” романа (и Делилових експлицитних иска
за оњему)формулишенанештодругачијиначин („гомила=понавља
ње=слика=глобализација=смрт индивидуе”) али, такође, сматра да
романчитаоцанаводидаовутезупреиспитаидоведеупитањењену
аподиктичност, односно, да је реч о „опетованом грађењуи подрива
њуеквиваленцијауроману”:Knight,P.MaoIIandtheNewWorldOrder,
in:DonDeLillo:Mao II,Underworld,FallingMan, ed.Olster,S. (2011),
London,NewYork:Continuum,p.38).

60Упоредити:„Сликајекаомасе:мноштвеностутисака.Књигаје,сдруге
стране, сасвојимлинеарнимнапредовањемречиикарактера,изгледа
повезанасаиндивидуалнимидентитетом.Помишљамнадетекојеучи
дачита,којеградиједанидентитет,речпореч,причупопричу,сакњи
гомуруци.Слике,некако,увекстварајуљудекаомасе.Књигеприпада
јуиндивидуама.”Нав.према:Gardner,C.BrigitteDesalminterviewwith
DeLillo.DonDeLillo’sAmericaADonDeLilloSite,January14,1998,Jun
20,2013,http://perival.com/delillo/interview_desalm_1992.html.

61DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.191.
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у стадијуму радија иТВмасовнипроизвод сене прави
самозамасунегоиenmasse,наиме,убезбројрепродуко
ванихегземпларазамилионе.Вишенемаоригиналâнего
јошсамокопијâ.Или,акохоћете:јошсамооригинала.Би
локакобило,онисеутакоширокомобимуделепотро
шачимадавиртуелносвакоможетрошитиробуусвоја
четиризида.

Карактеристикаовог[…]стадијумаје,очигледно,јазиз
међумасовностисвудаидентичнихпроизводаиприват
ностипријема, а тиме–поштооваприватностодносно
изолованост пријема покрива масовни карактер робе и
тимеусловљавамасовникарактерпримаоца–инеисти
нитост.Неистина која се сугерише примаоцу, односно
милионима прималаца, морала би […] да гласи: „Ти си
приватан потрошач достављене ти робе; јер где је та
‛маса’?”(подвукаоГ.А.)62

Другимречима,двадесетовековникултовивођеисвеуче
сталијипримеримасовнихфетишизацијапојединаца,који
масеДелилоуовомроману,измеђуосталог,бавиузпомоћ
ликаКарен,приказујусенапозадинипретпостављенема
смедијскипроизведенеиневидљивемасе,гомиламеђусоб
ноизолованихинемоћнихпојединацаупотразизанеким
обликомстварногзаједништва,аликрозпарадокстрагања
занепосредниммеђуљудскимодносимакрозмедијскипо
средованефигуревође,представљенекаохеројинеконфор
мисти,којићеимуместомноштвамеђусобнопротивречних
егзистенцијалних модела понудити један, свеобухватан,
тоталанистабиланидентитет.Масачијепојавнеифизичке
обликеДелилоуовомроманурегиструјеуспрезијесама
сомкаокарактеристикомидентитетаи„масовнимумом“63
у чијем настајању је улога масмедијских слика, иако не
искључива,ипакпресудна.

Карен јесупротстављенафотографкињаБритачија„енер
гијагледања”и„вољадавидидубље”64којукамерауњојот
кривапрерађујувиђено.Њенјепогледусмеренкадемисти
фикацији,асамимтим,икаослобађању,несамопримаоца
заслепљеногнечијомхаризмом,већисамогпредмета/објек
та,штосевидиизописаСкотовихразмишљањадокпосма
трањенепортретеписцаБила.Дваженскаликарепрезенту
јудваначинагледањаидвапредметапогледа;сједнестране
сугомилетј.човеккаодеомасекојуформиразаједничкало
кација(улицаилитрг,односноекран)или,пак,заједничка

62Anders,G.нав.дело,стр.8283.
63Делилоу:Passaro,V.op.cit.
64DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.37.



177

ВИОЛЕТА СТОЈМЕНОВИЋ

идеја,пракса,жељаилиафект,асадруге–Бритинимоде
ли,писацБиливођалибанскихтерориста,Рашид,односно
ауторитативнипојединац,човеккаооваплоћењефеномена
којијеустањудадругељудеповезује,каопредметтуђих,
колективнихфантазијаиопсесија.Бритинатежњакаиздва
јању предмета из идеолошког окружења кореспондира са
њениминдивидуализмом,који,маданијерадикалануистој
мерикаоБилов,почиванаидејионеприкосновеностипо
јединачног идентитета и интегритета личности.Функција
сликакојетокомроманареципирајестедадоведуупитање
њен ставињенопоуздањеумогућност такве врстеинте
гритетаиупостојањетаквеунутрашњесамосвојностиин
дивидуе–упркосњеномнегодовањупремапопарттради
цијикојаупрвипланистиче„растворљивостуметника”65.
Торастварањеуметникауколективнепредставеифантазије
јестеразлогштоауторидвејусликакојејеуздрмавајуостају
неизменљиви.Обадела–ГорбиIКосолаповаиОблакодер
IIIМосковица–каоиВорхоловепоним,садржередниброј
којимсеуказујенасеријскупроизводњукакосамогумет
ничкогдела,такоиобјектакојијенаслициприказан,упр
косњеговојноминалнојсингуларности,односноналогику
репродуковања као на основ који Горбачова и некадашње
КулеблизнакињеСветскогтрговачкогцентра,иакосуупи
тањуонтолошкинесамерљивепојаве,чинионимштојесу.
Називисликаисвођењепредстављенихобјекатанаиконич
кеилигеометријскеобрасцекаодапостулирајудасу„ори
гинални”члановисерије(историјскиМаоЦедунг,Горбачов
илидвекулеСветскогтрговачкогцентра)већслике–појаве
толико путафотографисане, снимане, третиране као лого,
умножаванеувидусликанајразличитијенамене,одплака
тадоамбалаже,дасе(каоуслучајуЕндијаВорхола(Andy
Warhol)уБритиномкаталогуматеријалаукојимајерепро
дукованањеговаслика66вишенемогунизамислитикаоре
алностнезависнаодгомилесвојихвизуелнихпредстава,од
непрестаногумножавањакојеимобезбеђујетрајност.

РецепцијасликеГорбиIодвијасеудругачијојврстигомиле
илимасе,наотварањуизложберускихуметникауЊујор
ку, које је, заправо,монденски скуп.Бритинаперспектива
откривапросторкаопроприштемеђусобнеигрепогледако
јисаједнакиминтензитетомибезикакверазликеконзуми
рајуиизложенаделаиљудекојипосматрајутадела,који
„касапе” јерниљуденипредметенеуочавајукаоцелине,
већграбе„лица,задњице…”.Међутим,акоБритинпоглед
иуспеваданадиђеигрупогледаипокретакојуфокализује,

65Исто,стр.134.
66Исто,стр.134135.
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нионнеизмичепостварујућимпогледимапролазникапу
бликеодспоља,којичитавскупуоквирујуитренутноза
мрзавају,понављајући,дакле,насилничкичин:„Овдесу,на
некиначин,збогљудинаулици”67.Посетиоциизложбесу
и сами изложени – исказ асоцира акваријумски доживљај
Прустовог(MarcelProust)МарселауБалбекуи„великодру
штвенопитање [које јесамПрустставиоузаграде,акоје
Делило, спомињући осећај привилегованости, провоцира]
хоће ли стаклени зидувекштитити гозбу тихчуднихжи
вотињаинећелисветкојипожудногледаизмракадоћии
извућиихизакваријумаипојести”68.Међутим,докПрустов
вишеструкитропољудимакојиће„појести“људерибекоји
једуимплицирасоцијалнунеједнакостзаснованунаматери
јалномстањуиантагонизамкласа,кодДелилајеречопоја
чавањупредставеонеједнакостиизмеђуоногштојеујавној
сферивидљиво,иконично,„дубокоурезано”ионогаштоне
поседујетуиконичносткојагамагнетскипривлачиикоју
подражава.ЗаразликуодПруста,којивишенаглашаваосе
ћајнелагодеиугроженостизбогизложеностиексклузивних
ипривилегованихчиновасвачијемпогледу,штојеомогући
ламодернистичкаархитектура,Делиловишенаглашаваде
реализацијукојасеостварујеупросторупогледа:гомилана
изложбиприхватаипотенцираилузијусвојебесмртности,
којустваратаизложеност,тј.сведеностнанедодирљивуи
нематеријалну слику у излогу: „Чинило се да плутају ван
света[…]трансцендентнедуше[…]Тојепригоднојсцени
давалоправонатрајност,каодасуверовалидаћеизахиља
дуноћиидаљебититу,бестежинскиинезнојећи,побуђују
ћиблагујезупролазника”69;каодаћепривлачнасликакоју
образујунадживетиефемерносттренутка.Овдесепотреба
засамопревазилажењемнеулажениуштадруго,постојање
фокуса јеилузорно.Утомсмислу,овагомилапостојиса
мокаонизсликакојесу,каоионенафилмскојтраци,само
привиднопокретне јерих, заправо,покрећемеханизам.У
овомслучају,тојемеханизамжељезабесмртношћукојује
аутоматизовалоњеноредуковањенаједантакорећиворхо
ловскимодус,нажељузапоседовањемпрепознатљивоги
видљивогимиџакојисеможевизуелнонепрестанопроце
суирати, препакивати (каоГорбачов „упакован”ушминку
ибојеМерлинМонроивизантијскеиконе,истовремено,на
слициГорби I) сведоксеупотпуностинеодвојиодсвог
извораињеговогреалногвремена.

67Исто,стр.133.
68Пруст,М.(2007)Утрагањузаминулимвременом,2,Усенцидевојака
цветова,Београд:Paideia,стр.245.

69DeLillo,D.(1991)MaoII,NewYorketal.:Pinguin,p.134.
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ДругасликакојуБритаперципирауроману–репродукци
ја диптихаОблакодер III РобертаМосковица – делује као
на апстрактне обрисе сведен поглед на Куле близнакиње
изњенесобе.ОноштоБритууовомслучајузапрепашћу
је, уз илузију уметниковогпоистовећивања сањеном тач
комгледишта,каодајеузурпираоњенприватнипростор,је
стеосамостаљивањепредставакојеукидаиндивидуалност
и сингуларностмислииинтимних садржаја свести, каои
приватност:чинијојсекаодасењенемислиизливајуиоту
ђују,препознајеихнафотографијама,алииуфризурамаи
слоганима.„Виделајенајмутавиједетаљесвојихприватних
мисли на разгледницама и билбордима”70. У роману ано
нимна,Московицевасликаслужитомедаподријеилузију
аутономијеличнеперцепције,дадоведеупитањеконвен
ционалнопоимањеинтимностикогнитивнихчиновајерсе
они,узпомоћње,показујукаонештонадличноибезлично,
растворљивоуколективнојимасовнојсвести,одкојесени
јемогућесасвимодвојити.Тонас,опет,враћаслициједноо
кегомилеспочеткаромана,којајевећнаговестилапробле
матичностодносаиндивидуалнеимасовнеиликолективне
свестинанивоуперцепције.

ИздвајањемтекпараспекатаиелеменатароманаМаоII,од
носноњеговесазнајнеипрагматичнедимензије,покушали
смодапокажемокакороман,узпомоћспецифичнихнара
тивних,стилскореторичкихистратегијафикционализаци
је, повезаних са интерпретативним поступцима сродним
херменеутицистудијакултуреињиховимповлашћенимте
мама/предметима,контекстуализујеипромишљакултуреиз
којихипоредкојихнастајеикакоконструишесвојупози
цијууодносупремањима,креирајући(фикционализујући
историјске)ситуацијеиликове,какобичитаоцу,поставља
јући га у средиште сплета супротстављених перспектива,
омогућиодаприказанекултурнепроцесеифеноменедожи
виуњиховојсложености,амбивалентности,вишезначности
а,често,ипротивуречности.Овакавроман,каодистинкти
ванприступтумачењусвакодневногживота,стогасеможе
читати и као својеврстан допринос студијама културе, са
чијомекспанзијомјесавремен.

70Исто,стр.165.
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VioletaStojmenović
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AREFLEXOFCULTURALSTUDIES
INDONDELILLO’SMAO

Abstract

Inthepaper,DonDeLillo’snovelMaoII(1991)servesasanexample
ofarelationshipbetweenculturalstudiesandthenovel.Startingfrom
theinfluencewhichthisinterdisciplinaryfieldofresearchcouldhave
on theconstructionof thenovelworld, focusedon theprevalenceof
culturalprocesses,thepaperpinpointsandexaminesseveralaspectsof
selectedchaptersandscenesinthegivennovelinordertoshowsome
pointsofconvergenceandthesharedinterestsbetweenculturalstudies
and the novel, knowledge invested in them, meanings of depicted
culturalphenomenaand tendenciesand theirpotentialculturalvalue.
Theanalysisisprimarilyfocusedonthepresentationandinterpretation
of the masses as both physical entities and entities of identity and
consciousness,asfeaturesofthediscourseandtheideasproduced.

Key words: Don DeLillo, Mao II, identity, masses and crowds,
author(ship)


