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Сажетак: Рад се бави некима од начина посредовања свакодне
вицеипредставаосвакодневициуроманимасавременогамерич
ког писцаДонаДелила,те средствима приказивања доживљаја
мистичнихилатентнихимпликацијасвакодневнихпраксиииску
става.Анализирајусеприказимоменатапојачанепријемчивости
за сопственуи заједничку свакодневицу,фигуредоконогшетача
идангубекаонаративнаистилскасредства,различитиначини,
увекпосредованогопажањаивредновањасвакодневнихокруже
њаунеколикоДелиловихроманаодносно,какосесамауторизра
зио,„зрачењеусвакодневици”,којесеманифестујекрозпреоби
љезначења,асоцијацијаиконотацијасвакодневнихфеномена,те
њиховемистичне,параноичнеилимелодраматичнедоживљаје.

Кључне речи: свакодневица у књижевности, Дон Делило (Don
DeLillo), докони шетач (flâneur), информациона презасићеност,
просторнеивременскепредставеукњижевности

При ка зу ју ћи од ре ђе не ак тив но сти и те ле сне, про стор не, 
ког ни тив не, би хе jви о рал не и дру ге прак се као уо би ча је не 
од но сно са мо ра зу мљи ве и сва ко днев не за од ре ђе не гру пе и 
ти по ве љу ди, а од ре ђе на ме ста и објек те као про сто ре ре
зер ви са не за упра жња ва ње на ви ка и из во ђе ње обич них, па и 
крај ње три ви јал них рад њи, књи жев ност ак тив но до при но си 
ка ко ко ди фи ко ва њу та ко и раз у ме ва њу и при хва та њу од ре
ђе них по ја ва, ис ку ста ва, осе ћа ња, обра за ца ми шље ња, ре а
го ва ња, по на ша ња и по сту па ња са со бом, дру гим љу ди ма, 
ства ри ма и окру же њи ма као сва ко днев них за ма ње или ви ше 
пре ци зно од ре ђе ну дру штве ну или дру штве нопси хо ло шку 
гру пу, кла су или за јед ни цу. Би ло да та кве ак тив но сти, по ја
ве и ста ња, за јед но са њи хо вим окру же њи ма, по др(а)жа ва 
од но сно ре кон стру и ше да би их иде а ли зо ва ла, по пу ла ри зо
ва ла, ре про ду ко ва ла и одр жа ла као по жељ не мо де ле сва ко
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днев ног би ти са ња, или да би на њих, као на сва ко дне ви цу 
обес пра вље них и мар ги на ли зо ва них, скре ну ла па жњу, или 
да их кри ти ку је, ка ри ки ра, рас крин ка ва, под вр га ва иро ни ји 
или са ти ри, књи жев ност до при но си и на чи ну на ко ји се то 
сва ко днев но вред ну је и до жи вља ва. „Њен од нос пре ма сва
ко дне ви ци че сто је па ра док са лан”, при ме ћу је, до ста па у шал
но Ри та Фел ски (Ri ta  Fel ski)1 у свом по ку ша ју да де фи ни ше 
сам по јам сва ко дне ви це, при че му, по њој, тај па ра докс про
ис ти че из исто вре ме но сти те жње да се сва ко дне ви ца очу ва 
и по рек не. Ка да је „стра стве но за ин те ре со ва на за обич но”, 
књи жев ност га оне о би ча ва, уве ли ча ва по пут ми кро ско
па, рас кри ва и на тај на чин тран сцен ди ра. Та квим ста вом 
се, ме ђу тим, пре ви ђа ју ка ко кул тур но и сто риј ске, стил ске, 
жан ров ске и ин ди ви ду ал не раз ли ке у при сту пу и књи жев
но у мет нич кој об ра ди сва ко дне ви ца, та ко и по тен ци јал књи
жев но сти да кроз пред ста ве не ких/не чи јих сва ко дне ви ца и о 
сва ко дне ви ци де лу је и у и на сва ко дне ви цу. Узи ма ју ћи у об
зир де ло ау то ра ко ји из но ва и из но ва те ма ти зу је сва ко днев не 
и на сва ко дне ви цу усме ре не ефек те ме диј ски про из ве де них 
од но сно те ле ви зиј ских, филм ских, ре клам них, књи жев но
по пу лар них, али и дру гих, кри тич ких и те о риј ских пред ста
ва о сва ко дне ви ци, ко ли ко и оба ве зу умет ни ка да ак ту ел не 
сва ко дне ви це са гле да ва и пред ста вља у ши рим дру штве но
по ли тич ким и иде о ло шким кон тек сти ма, мо же мо да уо чи мо 
до ко је ме ре се са ма сва ко дне ви ца уто пи ла што у не све сно 
и по сте пе но усво је не, што у на метну те, али увек вред но сно 
обо је не пред ста ве о њој.

Аме рич ки пи сац Дон Де ли ло (Don De Lil lo) сва ка ко спа да у 
ау то ре ко ји су „стра стве но за ин те ре со ва ни за сва ко дне ви
цу”, у сми слу да је у фо ку су ње го вих при по ве сти, без об зи ра 
на жан ров ске, ком по зи ци о не, те мат ске и дру ге раз ли ке из
ме ђу ње го вих де ла, упра во мно штве ност, мно го о блич ност, 
мно го знач ност и ра зно род ност ак тив но сти и до жи вља ја 
од но сно афе ка та ко ји чи не или обра зу ју сва ко дне ви цу као 
по ље не пре ста них иден ти фи ка ци ја и су бјек ти ва ци ја. Ње гов 
за хват у сва ко дне ви цу – тач ни је сва ко дне ви це – вр ло је ши
рок, и у сми слу оп се га сва ко днев них прак си, ге сто ва, на ви
ка, оби ча ја и фе но ме на ко ји се кроз при по ве сти ево ци ра ју 
или ре кон стру и шу, и у сми слу оп се га дру штве них сло је ва, 
про фе си ја, уз ра ста, жи вот них сти ло ва чи ју сва ко дне ви цу 
ли ко ви (и без број ни „ста ти сти”) ре пре зен ту ју, и у сми слу 
вре мен ског оп се га ко је Де ли ло ви ро ма ни за јед нич ки опи су
ју, да ју ћи осо бе ни увид у исто ри ју аме рич ких сва ко дне ви ца 

1 Fel ski, R. The In ven tion of Everyday Li fe, in: DoingTime:FeministThe
ory and Postmodern Culture, (2000), New York and Lon don: New York  
Uni versity Press, pp. 77–98.
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од сре ди не два де се тог ве ка до да нас. Сто га се кроз ње гов 
опус мо гу сле ди ти ли ни је при ка за и ту ма че ња на чи на на 
ко је се у сва ко днев ном жи во ту од ра жа ва ју и раз мно жа ва ју 
уза стоп не и кон ку рент не иде о ло ги је и по ли ти ке иден ти те та. 
Мо гу се уо чи ти ни зо ви пред ста ва кон вер гент них со ци јално
пси хо ло шких, епи сте мо ло шких и он то ло шких ефе ка та све
при су ства ра зно ра зних „ин стант” тех но ло ги ја и ме ди ја, те 
пот пу ног про до ра уз по моћ њих про из ве де них „сли ка” у 
свест и не по сред ну фи зич ку ре ал ност; убр за ног раз во ја на
о ру жа ња, на ро чи то ну кле ар ног, а са њим и прет њи од то тал
ног уни ште ња; за тим, оп ште усме ре но сти ка пи та ли стич ке 
про из вод ње ка убр за ва њу про из вод них про це са и ино ва ци
ја, а са мим тим и ка про из вод њи от па да; пер ма нент не кри
зе (би ло че га) ко ја, ка ко то обра зла же Френк Кер мод (Frank 
Ker mo de), под ра зу ме ва да се оно ими нент но – бли ско, на сту
па ју ће, на до ла зе ће – до жи вља ва као има нент но, ин хе рент но 
са да шњем тре нут ку, не као мо гућ ност или кли ца, не го као 
већ ре а ли зо ва но;2 и мно гих дру гих. У на став ку ће, ме ђу тим, 
би ти ре чи о на чи ни ма „уво ђе ња” од но сно по сре до ва ња тим 
фе но ме ни ма (пре)об ли ко ва не сва ко дне ви це у ро ма не као о 
мо де ли ма ус по ста вља ња од но са пре ма њој.

У књи жев но сти су, а пре све га у ро ма ну, чи ји је „успон”, 
по Ва ту (Ian Watt), омо гу ћи ло сме шта ње фик ци је у окри ље 
сва ко днев них ис ку ста ва ре ал но сти та да шњих „обич них” 
чи та ла ца,3 ма ње или ви ше оп се жни, пре ци зни или су ге
стив ни опи си сва ко днев них окру же ња и ак тив но сти одав но 
при сут ни, али са раз ли чи тим функ ци ја ма и ци ље ви ма: код 
Де ли ла је вр ло че сто реч о при ка зи ва њу са мог опа жај ног 
чи на, ко ји из то ка де ша ва ња из вла чи и при вре ме но из два ја 
од ре ђе не, ни по че му уз бу дљи ве или из у зет не, на про тив, у 
да том кон тек сту крај ње обич не сце не, раз ла жу ћи их и рас
те жу ћи вре ме њи хо вог тра ја ња. Не ка да је реч о из не над ним, 
на слу чај ним и при вре ме ним од но си ма или им пул сив ним 
ре ак ци ја ма за сно ва ним уви ди ма – пред ста вље ним као до
га ђа ји у све сти и дис кур су ли ко ва – у им пли цит на, тај на, 
час ми стич на, час ма ни пу ла тив на и за стра шу ју ћа, мо гу ћа, 
тек на слу ће на зна че ња сва ко днев них при зо ра и/или зву ко ва, 
ства ри, ге сто ва итд., а не ка да о на ра тив ним, ком по зи ци о ним 
и стил ским по ступ ци ма ко ји ви шак зна че ња, тач ни је уз не
ми ру ју ће иа ко не из ве сно при су ство тих дру гих зна че ња на 
ру бо ви ма пер цеп ци је и ар ти ку ла ци је чи та о цу суп тил но на
го ве шта ва ју. Сво ди ти све ове ре тар да ци је на јед но о бразне, 

2 Ker mo de, F. (2000) TheSenseofanEnding:StudiesintheTheoryofFiction
withaNewEpilogue, Ox ford et al.: Ox ford Uni ver sity Press, p. 25.

3 Watt, I. (2001) TheRiseoftheNovel, Ber ke ley and Los An ge les: Uni ver sity 
of Ca li for nia Press, pp. 22, 26, 60.
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ро ман ти чар ске „ви зи о нар ске мо мен те”4 би ло би по гре шно, 
јер се ова кав на чин уво ђе ња дру га чи јег, исто вре ме но и згу
сну тог и рас тег ну тог вре ме на опа жа ња/по сма тра ња у до та
да шњи ри там при по ве сти из но ва те ма ти зу је и дра ма ти зу је 
упра во за то да би се ис та кла не сво ди вост та квих мо ме на
та и та квих до жи вља ја ла тент них, не ка да и опа ких им пли
ка ци ја, ко ји сва ко дне ви цу пунк ти ра ју да би по ста ли њен  
са став ни део.

За те че ност по ја вом, ње ним ви зу ел ним, ау ди тив ним, ол фак
тор ним и/или так тил ним ква ли те том, че ста је у Де ли ло вим 
ро ма ни ма, као и то да опа жај не про во ци ра ни ка кву фи зич ку 
(ре)ак ци ју, из у зев са мо све сти, ау то ре флек си је и са мо ра зла
га ња, што је је дан од на чи на на ко ји се ус по ста вља ве за са 
од ре ђе ним филм ским тех ни ка ма при ка зи ва ња од но сно кон
струк ци је сце не, а на ро чи то са на сле ђем филм ског нео ре а
ли зма: ли ко ви у Де ли ло вим ро ма ни ма ви ше и че шће опа жа
ју не го што де ла ју или ре а гу ју. Сто га и за њих ва жи Де ле
зо ва (Gil les De le u ze) кон ста та ци ја о фил мо ви ма Ви скон ти ја 
(Luc hi no Vi scon ti) или, Де ли лу ина че вр ло бли ског и ин спи
ра тив ног Ан то ни о ни ја (Mic he lan ge lo An to ni o ni), да „[ч]исто 
оп тич ка и звуч на си ту а ци ја не пре ра ста у ак ци ју, као што ни
је ни уве де на ак ци јом. Она нам омо гу ћа ва да ухва ти мо, или 
са ма тре ба да ухва ти, не што не под но шљи во, не до пу сти во.”5 
Па ипак, аку му ла ци ја ова квих ин тер ва ла по ја ча не при јем
чи во сти за не ку сва ко днев ну си ту а ци ју, ат мос фе ру, окру же
ње или ствар, то ком ко јих се за др жа ва ју ефе мер не сен за ци је 
и при зо ри ко ји из ми чу, чи ји се де та љи на том „успо ре ном 
сним ку”, у слу чај ном, на су мич ном „ка дру”, ја сно уо ча ва ју и 
ис ти чу са оштри ном ко ја им при да је го то во над ре а лан тон, 
чи ни да њи хо во ја вља ње по сте пе но сти че ка рак тер про гре
си је: ни су ти сва ко днев ни де та љи при ка за ни, тач ни је, „зу ми
ра ни”, са мо за рад „ефек та ре ал но сти”6 ни ти са мо у скло пу 
дру штве не, пси хо ло шке или етич ке ка рак те ри за ци је и мо
ти ва ци је, ни су у функ ци ји ни ли ко ва ни фа бу ле. На про тив, 
ли ко ви су у функ ци ји ме ди ја сва ко дне ви це, што се у ро ма ну 
Бодиартист,7 на ро чи то у ње го вом пр вом де лу, ре а ли зу је са 
за па њу ју ћом ми ну ци о зно шћу, у ви ду го то во не под но шљи во 
на пе тог опи са јед ног крај ње обич ног до руч ка брач ног па ра 

4 Maltby, P. The Ro man tic Me taphysics of Don De Lil lo, in: DonDeLillo, ed. 
Blo om, H. (2003), Bro o mall: Chel sea Ho u se Pu blis hers, pp. 51–70.

5 De lez, Ž. (2010) Slikavreme, Be o grad: Film ski cen tar Sr bi je, str. 21, 39.
6 Bart hes, R. (1968) L’eff et de reel, Communications 11, Pa ris: Cen tre na ti o

nal de la rec her che sci en ti fi que, pp. 8489. До ступ но и на пор та лу Persée: 
12. jan vi er 2019., https://www.per see.fr/doc /comm_05888018_1968_
num_11_1_1158. 

7 De Li lo, D. (2005) Bodiartist, Be o grad: Ge o po e ti ka, str. 7–35.
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и њи хо ве ин тен зив не ко му ни ка ци је са уку си ма хра не ко ју 
је ду, штам пом ко ју чи та ју, ам ба ла жом ко ју до ди ру ју ви ше 
и че шће не го што је то за обе до ва ње нео п ход но, та ко да се 
ме ђу људ ски од но си и ин ти ма су пру жни ка чи та о цу пре но се 
кроз уза јам не од но се тих уку са, ми ри са, шу мо ва и дру гих, 
оса мо ста ље них сенза ци ја и са мо до вољних, го то во пан то ми
ми чар ских ге сто ва.

Иа ко ова ква вр ста ис ти ца ња ла тент них мо гућ но сти или 
ди мен зи ја сва ко дне ви це у ис тан ча ној и па жљи вој све сти 
има сво ју ду гу и раз гра на ту ге не а ло ги ју у књи жев но у мет
нич ком и ре ли ги о знофи ло зоф ском на сле ђу (ра зни прав ци 
хри шћан ског ми сти ци зма и зен, Кит со ва (John Ke ats) „не
га тив на спо соб ност”, Бо дле ро ва (Char les Ba u de la i re) „шу ма 
сим бо ла”, Џој со ва (Ja mes Joyce) де фи ни ци ја пој ма ја сно ће 
у умет но сти, тј. claritas, по зна ти ја као „епи фа ни ја”, над ре
а ли стич ки „на ђе ни пред ме ти”, Сар тро ва (JeanPaul Sar tre) 
„муч ни на”, на при мер, и ма да по је ди нач ни при ме ри при ка
зи ва ња ових ка тар зич них мо ме на та у сва ко дне ви ци у Де ли
ло вим ро ма ни ма нај че шће укљу чу ју и алу зи је и асо ци ја ци
је на те тра ди ци је, а он да и им пли цит ни ди ја лог са њи ма 
по ста вљен у са вре ме не кон тек сте, кри ти ча ри су скло ни да 
њи хо ву уче ста лу по ја ву под ве ду под пси хо па то ло шки тер
мин ши зо фре ни ја,8 по зи ва ју ћи се при том на Бо дри ја ра (Jean 
Baudril lard) и, че шће, на Фре дри ка Џеј мсо на (Fre dric Ja me
son), ко ји је ши зо фре ну тем по рал ност – ин тен зи тет без тра
ја ња и рас пад вре мен ског то ка на се ри ју не по ве за них са да
шњо сти без тра го ва про шло сти или на го ве шта ја бу дућ но
сти, а са мим тим и дис кон ти ну и тет од но сно не мо гућ ност 
иден ти те та – увр стио у ка рак те ри сти ке пост мо дер ни зма и 
пост мо де р ни стич ких естет ских прак си.9 Код Де ли ла не сум
њи во по сто је број не сце не ко је и екс пли цит но упу ћу ју на 
јед ну та кву, им пло зив ну са да шњост. На при мер:

„Знаш шта ствар но не ми слим?ˮ, ре кла је. „Не ми слим да 
мо гу да под не сем иде ју су тра.ˮ […] „Ствар је у то ме да не 
мо гу да при хва тим ви ше вре ме на од оног ко је је упра во ов
де. Иза бе ри пра ву реч, јер то је ва жно. Не ме сто, то је реч 

8 Mu ir head, M. (2001) Deft Ac ce le ra tion: The Oc cult Ge o me try of Ti me in 
“Whi te No i se”, Critique:StudiesinContemporaryFiction 42(4), Was hing
ton: Hel dref pu bli ca ti ons, pp. 402–415; Smet hu rst, P. (2000) ThePostmodern
Chronotope:ReadingSpaceandTimeinContemporaryNovel, Am ster dam, 
Atlan ta: Ro do pi, pp. 85–86; Wil cox, L. Ba u dril lard, De Lil lo’s “Whi te No
i se”, and the End of He ro ic Nar ra ti ve, in: CriticalEssaysonDonDeLillo, 
eds. Rup pers berg, H. and En gles, T. (2000), New York: G. K. Hall & C., pp. 
196–212.

9 Ja me son, F. (2001) Postmodernism,ortheCulturalLogicofLateCapitalism
(10 ed.), Dur ham: Du ke Uni ver sity Press, pp. 26–29.
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за лифт. Не ни кан це ла ри ја или за гра да, то је пре ви ше уоп
штено и при ме њи во на све.ˮ

„Окру же ње.ˮ

„Хва ла ти, Џек.ˮ[…]

„Пла ши ме та ствар, то што су љу ди ро бо ти. И окру же ње, 
Џек, хва ла ти.”10

У ре чи ма Пе ми, јед не од (ан ти)ју на ки ња у ро ма ну Играчи, 
пре по зна ју се сво је вр сни по ре ме ћај у до жи вља ју про сто ра 
и ме ста и еле мен ти аго ра фо би је, с об зи ром на ње но раз ли
ко ва ња лиф та као ме ста (за тво ре ног, по крет ног, ма лог) од 
хо ла као про сто ра (за стра шу ју ће не из мер ног, ап стракт ног, 
отво ре ног, не пред ви ди вог и уз не ми ру ју ћег).11 Пре власт кон
цеп ци је (ди на мич ног, про мен љи вог, по ро зног, ела стич ног и 
флу ид ног) окру же ња у прок се ми ци, тј. у на чи ну опа жа ња, 
до жи вља ва ња и упо тре бе про сто ра, ко ја се у ро ма ну ма ни
фе сту је и као ре флекс ер го но ми је и ор га ни за ци је рад ног и 
по слов ног про сто ра, под ра зу ме ва и ја ча ње тог но вог ти па 
(са мо)све сти – све сти ко ја се те шко раз лу чу је од оно га што 
је у да том тре нут ку окру жу је, због че га је бу дућ ност, сва ко 
тем по рал но тран сцен ди ра ње жи вље ног мо мен та, за њу не
за ми сли во (док про шло сти, због го то во пот пу ног од су ства 
би ло ка квог се ћа ња на ра ни ји жи вот, као да и не ма). Та не
спо соб ност „ис кљу чи ва ња”, о ко јој све до чи и му же вљев до
жи вљај при кљу че но сти на апа ра те ко ји ко ди ра ју и ди се ми
ни ра ју бер зан ске по дат ке, а у ко ји ма он пре по зна је ко ди ра не 
вла сти те ми сли, у ве зи је са ја ча њем осе ћа ја ин ди ви ду ал не 
не мо ћи у све ту и гра ду „ко ји функ ци о ни ше на прин ци пи ма 
за стра ши ва њаˮ, ма ни ри стич ки сум њи ча ве угро же но сти ко ја 
у сва ку, и нај о бич ни ју си ту а ци ју или ствар, уно си и „ре фе
рен цу на про жи ма ју ћи страхˮ,12 че му је по треб на игра – сва
ко днев но игра ње брач них и при ја тељ ских уло га, пре љу ба, 
игра ње де тек ти ва, а он да и те ро ри сте – као про тив те жа. 
Еска пи стич коте ра пиј ске функ ци је „ига ра” на ко је се упу
ћу је на сло вом овог ро ма на про из и ла зе упра во из те упле те
но сти у не по сред но а све сло же ни је и не про зир ни је окру
же ње, из пот пу не ухва ће но сти у не ви дљи ве мре же та ла са, 
сиг на ла, од ра за, го то во опи пљи вих пред ста ва, ин фор ма ци ја 
и у не ма те ри јал не ин фор ма ци је пре тво ре них ства ри. 

Ме ђу тим, у Де ли ло вим ро ма ни ма у це ли ни, за пра во је реч о 
те жњи да се сва ко дне ви ца ево ци ра у сво јој мно штве но сти и 
исто рич но сти, и као при ват на и лич на, и као за јед нич ка тј. 

10 De Lil lo, D. (1989) Players, New York: Vin ta ge, pp. 42–43.
11 Исто, стр. 24.
12 Исто, стр. 38.
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по ро дич на, дру штве на, рад на, град ска, али и у свој сво јој 
пла стич но сти и сло же но сти, па и ха о тич но сти и ра се ја но
сти; у сво јој нео дво ји во сти од ре гу ла тор них, усме ра ва ју ћих, 
хе ге мо них ме диј ских и иде о ло шких пред ста ва, ко је је умно
го стру ча ва ју и по сре ду ју, те дик ти ра ју од нос пре ма њој; у 
не мо гућ но сти – упр кос ја кој по тре би за тим – да се све де на 
је дан јед но ли чан, али и за штит нич ки, сми ру ју ћи или уте
шан ри там и ци клу се по на вља ња мо но то них и ау то мат ских 
рад њи; да се те ма ти зу ју кон тра дик ци је ко је се жи ве и са
вла ђу ју из да на у дан, укљу чу ју ћи и кри зе иден ти те та као 
сва ко днев на ис ку ства и раз не так ти ке и стра те ги је њи хо вог 
пре вла да ва ња. Је дан од мо гу ћих при ме ра је сте и на чин на 
ко ји се за при ка зи ва ње сва ко дне ви це из раз ли чи тих угло ва 
Де ли ло слу жи фи гу ром ше та ча, про ис те клом из ли ко ва и те
о риј ских кон цеп ци ја до ко ли ча ра од но сно, ка ко је из во ран  
на зив овог ти па – flâneurа.13 То не зна чи да у Де ли ло вим 
ро ма ни ма за и ста по сто ји лик ко ји би се мо гао све сти на овај 
тип, већ да Де ли ло ре кон тек сту а ли зу је од ре ђе не еле мен те 
прак си ко је се за до ко ног ше та ча тра ди ци о нал но ве зу ју, те 
да се по је ди ни ли ко ви по вре ме но на ла зе и у уло зи та ко ре
де фи ни са ног flâneurа, ко ји је, за пра во, јед на од на ра тив них 
стра те ги ја. Де ли ло ко ри сти то по се ко ји су се, или се још 
увек по ве зу ју са до ко ли чар ским на чи ном опа жа ња и ко ри
шће ња за јед нич ког или јав ног про сто ра, за сно ва ним на по
до зри во сти пре ма сва ко дне ви ци и скло но сти ка „де ши фро
ва њу” до ба кроз фи зи о но ми је, фа са де, из ло ге, кроз „улич ни 
спек такл зна ко ва у раз ли чи тим по јав ним об ли ци ма”.14 Фи
гу ра flâneurа не за ми сли ва је без фи гу ра ма се – flâneur се 
по ја вљу је као, исто вре ме но, ано ни ман део аморф не улич не 
ма се и као ње на су прот ност. Ма се га и при вла че и од би ја ју; 
он је „чо век у го ми ли, а не чо век го ми ле”15 – не при ме тан, 

13 Пре гле да и рас пра ва на те му мо дер ни стич ког flâneurа (и раз ли ка/слич
но сти из ме ђу ње га и ден ди ја, ту ри сте, улич ног фо то гра фа, фељ то ни сте, 
по тро ша ча, са вре ме ног „ин тер на у та” итд.) има мно го, те се ов де не ће у 
де та ље по на вља ти исто ри ја ове кон цеп ци је и ње них све број ни јих ва
ри јан ти. Видети: Gle ber, A. (1999) TheАrt of Тaking aWalk: Flanerie,
Literature,andFilminWeimarCulture, New Jer sey: Prin ce ton Uni ver sity 
Press; Fe at her sto ne, M. (1998) The Flâneur, the City and Vir tual Pu blic Li
fe, UrbanStudies 35(56), Tho u sand Oaks: Sa ge Pu bli ca ti ons, pp. 909–925; 
Jenks, C. Watching Your Step: The Hi story and Pratcti ce of the Fla ne ur, in: 
VisualCulture, ed. Jenks, C. (1995), New York, Lon don: Ro u tled ge, pp. 142–
160; Sol nit, R. (2010) Lutalaštvo: istorija hodanja, Be o grad: Ge o po e ti ka,  
str. 199–201.

14 Gle ber, A. nav. de lo, str. 10–13.
15 Shaya, G. (2004) The Flâneur, the Ba daud, and the Ma king of a Mass Pu blic 

in Fran ce, cir ca 1860–1910, AmericanHistoricalReview 109(1), Was hing
ton, DC: Ame ri can Hi sto ri cal As so ci a tion, pp. 41–77. Упоредити при по вет
ку „Чо век го ми ле” у: Po, E. A. (2006) Sabranepričeipesme, Be o grad: Rad, 
str. 343–347.
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не у па дљив, чак и не ви дљив (што су, ина че, че сти атри бу ти 
ли ко ва код Де ли ла). Ме ђу тим, са вре ме ни умет ни ци и те о
ре ти ча ри шет ње су из де вет на е сто ве ков них до жи вља ја ме
тро по ле на сле ди ли не са мо фи гу ру flâneurа већ, за пра во, 
опо зи ци ју flâneur – badaud (дан гу ба). „Flâneurаа не тре ба 
ме ша ти са badaudом  […] Flâneur је увек свој, док, на про
тив, ин ди ви ду ал ност badaudа не ста је у ма си, ута па се у 
спо ља шњи свет, ко ји га оча ра ва и до во ди до опи је но сти и 
ек ста зе. Та ко badaud, под ути ца јем спек та кла, по ста је без
лич но би ће; он ви ше ни је по је ди нац: он је пу бли ка, он је 
ру ља.”16 Јед ном реч ју, на ив ном badaudу не до ста ју „пре зрив 
скеп ти ци зам” и „бо ле сна гор дост” са мо све сног flâneurа. У 
овој опо зи ци ји ла ко се пре по зна ју ка ко по зи ци је из ме ђу ко
јих осци ли ра ве ћи на Де ли ло вих при по ве да ча и/или фо ка ли
за то ра, а нај о чи ти је Ка рен у ро ма ну МаоII,та ко и осно ве на 
ко ји ма се гра ди кон траст из ме ђу ње (као badaudа) и пи сца 
Би ла (као flâneurа), док у исто вре ме лу та ју ули ца ма гра до
ва, Њу јор ка и Ати не. „По не та са ња ри ја ма, стра шћу, крот
ким ен ту зи ја змом”, Ка рен, као „пра ви” badaud, „по се ду је 
до зу прост ду шно сти ко ја не ис кљу чу је такт и утан ча ност, 
чак по е зи ју […]”17 а ко ја во ди ње ном по и сто ве ћи ва њу са го
ми ла ма ко је сре ће, би ло на ули ци, би ло у со би, пу тем екра
на, при че му се њен до жи вљај тих хи брид них, исто вре ме но 
фи зич ких и вир ту ел них про сто ра и њи хо вих са др жа ја пре
но си је зи ком чи ја их сли ко ви тост и рит мич ка ор га ни за ци ја 
пре о бра жа ва у сво је вр сне пе сме у про зи.18 Код Би ла, на про
тив, пре пу шта ње тре нут ним ути сци ма не во ди са мо за бо ра
ву и рас тва ра њу све сти у пред ста ву, па он и у нај ве ћој гу жви 
про на ла зи про стор за изо ла ци ју, „бес по штед ну, не са ло ми
ву”.19 Дру гим ре чи ма, Де ли ло ко ри сти пре ди спо зи ци је од
но сно де ри ва те оба ју ти пова, ка ко би опи сао оп сег мо гу ћих 
од но са пре ма сва ко днев ном спек та клу. 

Де ли ло ви ли ко ви, да кле, уте ло вљу ју по је ди не аспек те ових 
фи гу ра, с њи хо вом им пре си о ни стич ком по зор но шћу пре ма 
ни јан са ма и не при мет ним ме на ма исто вре ме них ути са ка 
и над ре а ли стич ким сми слом за ха лу ци нант нофан та зма
го рич не ди мен зи је из дво је них сен за ци ја,20 уз па ра но ич ну 

16 Fo ur nel, V. (1858) Cequ’onvoitdanslesruesdeParis, Pa ris: Adolp he Del
hays, p. 263. До ступ но пу тем Гу гло вог про јек та Књи ге (Go o gle  bo oks), 
20. Ja nu ary 2014.; http://bo oks.go o gle.co m /bo oks?id =Kh 0JA A A A QA
AJ&am p ;oe =UT F 8.

17 Исто, стр. 264.
18 De Lil lo, D. (1991) MaoII, New York et al.: Pin guin, pp. 32–34, 176–178, 

188–192.
19 Исто, стр. 197.
20 О спо ју „им пре си о ни сте” и „над ре а ли сте” у ли ку ше та ча го во ри Gle ber, 

A. nav. de lo, str. 31.
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оп се си ју скри ве ним сми слом обич ног, ко ја је но ва. Ка ле и до
скоп ски то ко ви ма ње или ви ше из ви то пе ре них сли ка не по
ве за них улич них при зо ра ко ји се сме њу ју ве ли ком бр зи ном, 
ка кав, на при мер, у ро ма ну Играчиства ра Лај ло ва пер цеп
ци ја ни за ко ји обра зу ју по слов не згра де, пи јан ци ко ји се 
рву око фла ше и же на ко ја ви че у те ле фон ским ка би на ма,21 
ти пи чан је на чин на ко ји се ова фи гу ра ко ри сти као хер ме
не у тич ко од но сно сред ство „чи та ња” град ске сва ко дне ви це. 
При том Де ли ло им пли цит но ука зу ју на хо мо ло ги ју из ме ђу 
град ског про сто ра и све сти ко ја се и са ма до жи вља ва као 
сво је вр сни про стор. Та ко се у спо ме ну тим Играчима„по но
вљи вост” по ка зу је као кључ на и за јед нич ка ка рак те ри сти ка 
по на ша ња јед ног од „игра ча”, бер зан ског слу жбе ни ка Лај
ла, и град ског про сто ра ка кав му се от кри ва то ком ноћ них 
шет њи по до ко ви ма Бру кли на.22 Реч ју, фи гу ра ше та ча је у 
функ ци ји при ка за гра да, а ве за ме ђу њи ма се оства ру је пу
тем на су мич ног, бес циљ ног хо да ња и ин тен зив ног по сма
тра ња, при че му се ове две не у сме ре не, не свр хо ви те ак тив
но сти у ур ба ном про сто ру пред ста вља ју, исто вре ме но, и као 
по се бан стил ми шље ња. Не уда ља ва ју ћи се ни ка да пре ви ше 
од ме ста (раз ме тљи ве и са мо до вољ не) по тро шње ства ри и 
сли ка, од ме ста при ка зи ва ња и кон стру и са ња жи вот них сти
ло ва,23 Де ли ло ви при по ве да чи и фо ка ли за то ри се кре ћу по 
ру бу, по сма тра ју ћи та ме ста са дис тан це ко ју гра ди иро нич
на и са мо све сна, али и оту ђе на пер цеп ци ја.24 На чин при по
ве да ња ко ји сле ди та кав на чин кре та ња омо гу ћа ва да се „у 
то окру же ње унос[е] свој ства ко ја не по ти чу из ње га ни ти 
из ње га мо гу по ти ца ти”.25 Она су ре зул тат пре ко мер не осе
тљи во сти, ко јој бес крај но ма ли де та љи и ни јан се не из ми чу, 
али и де тек тив ска про ниц љи во ст,26 ко ја се у Де ли ло вим ро
ма ни ма, услед стал ног осе ћа ја све при су ства не са зна тљи вих 

21 De Lil lo, D. (1989) Players, p. 109–110. Ина че, ка ле и до скоп об да рен све
шћу је Бо дле ро ва ме та фо ра за flâneurа: Ba u de la i re, C. Le Pe in tre de la 
vie mo der ne, 17. août 2009., 30. jan vi er 2014., http://fr.wi ki so ur ce.or g/wi ki/
Le _Pe in tre_de _la _vi e_mo der ne.

22 De lil lo, D. nav. de lo, str. 49.
23 По ја ва flâneurа по ве за на је са на глим ши ре њем по тро шач ког дру штва. 

Ви ше у: Fe at her sto ne, M. nav. de lo, str. 914; Shaya, G. nav. de lo, str. 10; Be
nja min, W. (1999) TheArcadesProject, Cam brid ge, Mas sac hu setts; Lon don: 
Har vard Uni ver sity Press, pp. 10, 21, 427.

24 Упоредити: „као да је [свугде] стра нац”. Fe at her sto ne, M. nav. de lo,  
str. 914.

25 Zi mel, G. Stra nac, u: Georg Zimel: 1858–2008, pri re dio Ma rin ko vić D. 
(2008), No vi Sad: Me di ter ran pu blis hing, str. 154.

26 Де тек тив ском про ниц љи во шћу ше та ча су об да ри ли По (Ed gar Al lan Poe) 
и Вал тер Бен ја мин (Wal ter Be nja min). Видети: Po, Е. А. nav. de lo, str. 347; 
Be nja min, W. nav. de lo, str. 441–442.
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об ли ка кон тро ле и мо ћи, раз ви ја до па ра но је.27 Ме ђу тим, за 
раз ли ку од По о вог при по ве да ча, ко ји из по на ша ња „чо ве
ка го ми ле” на кра ју иш чи та ва ду бо ко скри вен, не из ре цив 
зло чин, Де ли ло ви ше та чи де тек ту ју не зло чи не по је ди на ца, 
већ јед ну при та је ну али све про жи ма ју ћу скло ност ка на си
љу и де струк ци ји, што се у спо ме ну тим Играчима ис по ља ва 
у свом ка ри ка ту рал ном ви ду, док ју нак ком пул зив но пра ви 
сво је „мен тал не за бе ле шке” тј. ме мо ри ше нај ба нал ни је де
та ље, игра ју ћи се све до ка ко ји иден ти фи ку је осум њи че ног у 
ли ку сва ког ано ним ног про ла зни ка или са пут ни ка у јав ном 
пре во зу, и пра те ћи соп стве не ге сто ве и ми ми ку, као да су 
ту ђи.28 Ме ђу тим, та иста свој ства омо гу ћа ва ју и да се уз по
моћ ове фи гу ре кре и ра естет ска од но сно есте ти зо ва на дис
тан ца од без о блич но сти, не у хва тљи ве ди на ми ке и ефе мер
но сти сва ко днев ног жи во та, те да се па ра док сал на стра ност 
обичног по ка же у дру га чи јем ви ду.

„На ва ла ства ри, вр лу да вих при зо ра, по ме ша ног ко чо пе ре ња 
аве ни је, буч них из ло га, на ки та про стр тог по тро то а ру, ду
бо ког то ка од ра за, гла ва ко је плу та ју у про зо ри ма, ку ла ко
је се раз ли ва ју по вра ти ма так си ја, тре пе ра вих и из ду же них 
те ла, све је то Би лу би ло ин те ре сант но због на чи на на ко ји 
је за у ста вља ло сва ки ко мен тар, на ко ји је про сто на ви ра ло, 
ма сив но, као твог пр вог да на у Џа ла ла ба ду, на ви ра ло и по
сто ја ло. Ни шта ти не ка зу је шта би о све му то ме тре ба ло да 
ми слиш.”29

Овај опис пре ла ма ња и пре ли ва ња об ли ка, сем што на ли
ку је и ку би стич кој сли ци про сто ра кон стру и са ној уз по моћ 
си мул та ног при ка за сук це сив них ути са ка из раз ли чи тих 
пер спек ти ва,30 ко ли ко и фу ту ри стич кој ме ша ви ни об ли ка у 
по кре ту, ко ја ов де укљу чу је и збр ку и си мул та ност дру гог 
и тре ћег ли ца, тј. до жи вље ног го во ра и уну тра шњег мо но
ло га, у ко јем се соп ство апо стро фи ра као дру ги, са мим тим 
и као чи та лац, у сли ку гра да уно си уз не ми ру ју ћи, упра во 
ра ди кал но стра ни и на да све ау то де струк тив ни еле ме нат, јер 

27 Па ра но јом као кул тур ним, а не пси хо па то ло шким фе но ме ном, и ње ним 
ма ни фе ста ци ја ма у Де ли ло вим ро ма ни ма ба ви се: O’Don nell, P. (2000) 
LatentDestinies:CulturalParanoiaandContemporaryU.S.Narrative, Lon
don, Dur ham: Du ke Uni ver sity Press. Ви де ти и: Knight, P. Everything is 
Con nec ted: Un der world’s Sec ret Hi story of Pa ra no ia, in: CriticalEssayson
DonDeLillo, ed. Rup pen sburg, H. M. and En gels, T. (2000), New York: G. 
K. Hall, pp. 283–301.

28 De Lil lo, D. (1989) Players, New York: Vin ta ge, pp. 38, 45.
29 De Lil lo, D. (1991) MaoII, New York et al.: Pen guin, p. 94.
30 „Ка да ми слим на гра до ве у ко ји ма сам жи вео, ви дим огром не ку би стич

ке сли ке”, ка же ра ни је у тек сту пи сац Бил, фо ка ли за тор овог при зо ра 
(Исто, стр. 39) – и ње гов од нос тј. ње го ва са мо све сна и са мо и ро нич на 
дис тан ца од не по сред не за јед нич ке сва ко дне ви це је су по сре до ва ни. 
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се у и пу тем све сти ли ка пи сца по ре ди са гра дом у Ав га
ни ста ну у ко јем у вре ме при че (1989), по сле тек за вр ше ног 
со вјет скоав га ни стан ског, по чи ње гра ђан ски и вер ски рат.

Про стор кроз ко ји се ше та исто вре ме но је и фи зич ки и има
ги на ран и, из ро ма на у ро ман, све ви ше вир ту е лан и ди ги
та лан, због све из ра зи ти јег про до ра ИК тех но ло ги ја и њи хо
вих про из во да у ма те ри јал ну ствар ност, па су то по гра фи ја 
и ар хи тек ту ра тог про сто ра флу ид не, про из вод сен за ци ја, 
се ћа ња, сло бод них асо ци ја ци ја, про жи ма ња офи ци јел них и 
нео фи ци јел них зна че ња и же ља. Ка да шет ња ви зу ел ну по
тро шњу про сто ра и на гон за гле да њем и по сма тра њем на
ди ла зи из о штре но шћу свих чу ла, оку се од у зи ма при мат 
у гра ђе њу сли ке про сто ра.31 Та ко, на при мер, Брон зи ни јев 
Бронкс у Подземљу ви ше ми ри ше и зву чи, не го што из гле
да; об у хва та га и до ди ру је са свих стра на, као во да, ње гов 
оми ље ни еле мент, иа ко би се за ње га мо гло ре ћи да је flâneur 
про тив во ље – ње го ве шет ње има ју сво је но ми нал не ци ље ве 
(са ста нак са све ште ни ком, од ла зак у би бли о те ку, ши ша ње 
при ја те ља и сл.) али де лу ју као да је ту ма ра ње по ули ца
ма пра ви циљ и истин ска свр ха ње го вог кре та ња. „То вам 
је је ди на умет ност ко јом сам ја овла дао, оче – ше та ње овим 
ули ца ма и упи ја ње чу ли ма све га што се сва ко днев но на ла зи 
на њи ма.”32 По чет ком пе де се тих го ди на два де се тог ве ка, ко
ра ча ули ца ма сво је че твр ти из да на у дан, до пу шта ју ћи да га 
„шет ња оба спе за ме ша тељ ством зву ко ва и по кре та […] да се 
гла со ви об ру ша ва ју и ми ри си ши ре на раз ли чи те на чи не” јер 
је, по ње му, „хо да ње умет ност”.33 Ње го во кре та ње чи та о цу 
по сре ду је ат мос фе ру ими грант ског Бронк са, пи јач ну вре ву, 
ку хињ ске ми ри се ко ји се у то вре ме још увек не сме та но и 
без сра ма ши ре ули цом, вла гу по дру ма, смрад ис пљу ва ка, 
раз го во ре про ла зни ка, ве ли ки број улич них де чи јих и дру
штве них ига ра, слу чај не су сре те и мно штво жар го на ко ји су 
се мо гли чу ти у том пе ри о ду, у ге о граф ској и кул тур ној сре
ди ни из ко је и сам ау тор по ти че. Мо тив су сре та је, при том, у 
чи та вом Подземљуиз у зет но зна ча јан због кон тра ста из ме ђу 
де ло ва ро ма на ко ји се од ви ја ју у Бронк су, где су слу чај ни 

31 Де ли ло во ин си сти ра ње на ми ри си ма, зву ци ма и так тил ним сен за ци ја ма 
не ги ра ис кљу чи вост чу ла ви да и по гле да, што се че сто ис ти че као ди
фе рен ци јал на ка рак те ри сти ка ове фи гу ре (нпр. Gle ber, A. нав. де ло, стр. 
13–14, 29–31, 137; Jenks, C. нав. де ло, стр. 146), на осно ву Бо дле ра („Све 
за очи, ни шта за уши!”, ка ко се уз ви ку је у „Па ри ском сну”) и ње го вих 
ме та фо ра flaneurа као ме диј(ум )а сли ка, тј. као „огле да ла”, „ка ле и до
ско па” и „сли ка ра” (Ba u dla i re, C. нав. де ло, стр. 57–66). 

32 De Li lo, D. (2007) Podzemlje, Be o grad: Ge o po e ti ka, str. 683. Упо ре ди ти и: 
„Пре ста неш ли да хо даш, мр тав си”; исто, стр. 238, или „Ка да пре ста
неш да хо даш, ми слио је, го тов си”; Исто, стр. 672.

33 Исто, стр. 671.
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и нео ба ве зни су сре ти на ули ци мо гу ћи и че сти, и остат ка 
ро ма на у ко јем су сви су сре ти или уго во ре ни или ме диј ски 
(пу тем но вин ских чла на ка о Кла ри и Мар ви ну, на при мер) 
про во ци ра ни и по сре до ва ни, што их чи ни ма ње ствар ним, а 
ви ше об ли ком ту ри зма. 

По ред то га, Брон зи ни је ве шет ње по сре ду ју и спе ци фич ну 
кон фи гу ра ци ју тем по рал но сти, од но сно, спе ци фи чан ме ђу
од нос не ко ли ко ти по ва од но са пре ма вре ме ну као усло ву и 
окви ру ква ли те та до жи вља ја сва ко дне ви це и сва ко днев них 
ис ку ста ва: „очај нич ко иш че ки ва ње” у ко јем се од ви ја Џор
џов жи вот, бр зо жи вље ње ме са ра „у ко ме се не што оти ма
ло да иза ђе на по ље”, де ти ња ста нео д го вор ност и не мар оца 
Па у лу са пре ма вре ме ну на спрам „[н]екакве си ле” ко ја са мог 
Брон зи ни ја при мо ра ва на су про та но, „из вр да ва ње” вре мен
ског то ка ре вер зи бил ним вре ме ном де чи јих ига ра, вре ме по
хра ње но у ства ри ма, са жи ма ње или ску пља ње вре ме на ко је 
са мо вре ме са со бом но си све док не по ста не „као вре ме 
у књи га ма”; омо гу ћа ва ју ћи да се осе ти те ле сно или фи зи
о ло шко вре ме, вре ме ко је про из во ди сам чо век као „ста ни
ца за ди стри бу ци ју вре ме на”.34 Шет ње с по чет ка пе де се тих 
го ди на два де се тог ве ка, док де тек ту ју симп то ме не чег при
та је ног у сва ко днев ним ри ту а ли ма по је ди на ца, гру пи ца и 
чи та ве за јед ни це, исто вре ме но гра де и је дан ин тер су бјек ти
ван до жи вљај вре ме на; оне с кра ја осам де се тих и по чет ка 
де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка от кри ва ју за тво ре ност 
са би је них и од за јед нич ког од се че них при ват них вре ме на. 
Уз по моћ фи гу ре ше та ча ука зу је се, да кле, и на исто ри ју 
дру штве ног вре ме на. С ду ге стра не, ко ри сте ћи Брон зи ни је
ве ста зе и пу та ње као јед но од на ра тив них сред ста ва за при
ка зи ва ње не ка да шње сва ко дне ви це Бронк са, Де ли ло ства ра 
сли ку гра да ко ји жи ви на ули ци и за ули цу, да би се, чи ни 
се не све сно, од у про при та је ном бе су и на си љу. Оно, ипак, 
из би ја у сце на ма ту ча и по ни же ња из ме ђу Ни ка – услов но 
ре че но, глав ног ли ка и је ди ног пред ста вље ног при по ве да ча 
овог про теј ског ро ма на – и ње го вих вр шња ка, и у па ра но
ји, ко ју ре пре зен ту је пе да го ги ја за стра ши ва ња и одр жа ва
ња хлад но рат ног стра ха ка кву прак ти ку је двој ни ца Ед га ра 
Ху ве ра, се стра Ед гар, чи је ком пул зив нооп се сив но пра ње и 
чи шће ње сим бо ли зу ју ин тер на ли зо ван и на је зик сва ко дне
ви це пре ве ден ужас од ин фил тра ци је стра ног и дру га чи јег. 

С дру ге стра не, шет ња као не га ци ја „па ноп тич ког” ма пи
ра ња ур ба ног про сто ра,35 ко је се скри ва иза са вре ме них 

34 Исто, стр. 673, 677,678–679, 684, 238, 237, 240, 230, 239. 
35 De Cer te au, M. (1984) ThePracticeofEverydayLife, Ber kely: Uni ver sity of 

Ca li for nia Press, p. 94.
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архитек тон ских и ур ба ни стич ких ре ше ња ка ква су „ку ле” 
или шо пинг мо ло ви као са мо до вољ ни, ми крогра до ви за 
од ре ђе не еко ном ске сло је ве дру штва,36 ни ка да не до ла зи до 
све о бу хват не сли ке про сто ра кроз ко ји се кре ће па – за то 
што ње гов по глед ни је у функ ци ји „то та ли зу ју ћег ока” и 
фан та зма о „мо ћи све по гле да”37 – ше тач тај за да ти, ис пла
ни ра ни ла ви ринт мо же да пре кра ја, али и да га до ме сти фи
ку је, кре ћу ћи се кроз ње га као кроз огром ни ен те ри јер, као 
да су ули це исто вре ме но и при ват не со бе и јав на по зор ни
ца.38 Ме ђу тим, у та квој скло ност ка при сва ја њу и при ла го
ђа ва њу ло кал ног не ви ди се са мо от пор ин сти ту ци о нал ним 
об ли ци ма ор га ни за ци је и кон тро ле про сто ра, већ и уве ре њу 
у спо соб ност и моћ оп сер ва ци је и кон тем пла ци је да ства ра
ју ред у ха о тич но сти и ра се ја но сти крај ње ра зно род них и 
пре ко број них чул них и нер вних на дра жа ја ко је сва ко днев но 
ис ку ство под ра зу ме ва.39

Шет ња је, та ко ђе, сред ство пре тва ра ња про сто ра у ме сто 
од но сно сред ство про из во ђе ња ме ста као де ла, аспек та или 
об ли ка про сто ра у ко јем и са ко јим се жи ви, ко јем се при
па да и ко ји се осе ћа као свој, а не као не при ја тељ ско или 
ре зи стент но окру же ње, или као ап страк тан тј. ге о ме триј ски 
фи зич ки про стор у ко јем је сва ко ме сто са мо јед на тач ка 
без свој ста ва. Брон зи ни об ли ку је свој сва ко днев ни Бронкс. 
Сва ка ком по нен та тог ме ста – екс те ри је ри и ен те ри је ри, 
љу ди, пред ме ти и стал на ин тер ак ци ја ме ђу њи ма – за ње га 
има емо ци о нал ни, ин те лек ту ал ни, ме мо ри јал ни, афек ти ван 
зна чај и удео у са мо спо зна ји. При том, ње го ва шет ња пу та
ње, про ла зе, угло ве и дру ге про стор не је ди ни це тре нут но 
пре тва ра у при ват не спо ме ни ке, јер уз њих ве зу је лич не 
успо ме не.40 Ме ђу тим, и Брон зи ни јев осе ћај за ме сто других 

36 Реч је, на рав но, о тзв. џен три фи ка ци ји, на ко ју, на при мер, у ро ма ну 
Мао II, ре а гу је фо то граф ки ња Бри та, сво јом ти ра дом про тив „чи шће ња” 
про сто ра од ло кал не бо је и не у глед них љу ди и обје ка та исто вре ме но, од 
„ха о са по над кро во ва”; De Lil lo, D. Mao II, рp. 88, 39.

37 De Cer te au, M. nav. de lo, str. 92.
38 Be nja min, W. nav. de lo, str. 422.
39 Пр во бит не жур на ли стич ке и фељ то ни стич ке ва ри јан те по сма тра чалу

та ли це под ра зу ме ва ју упра во ту моћ ау то ра да сво јим опа ска ма и, на да
све, ге не ра ли за ци ја ма, уне се ред у ха ос и кон фу зи ју, да об ја сни и из ве де 
за кључ ке и по у ке. Ви дети: Wer ner, J. V. (2004) AmericanFlaneur: The
CosmicPhysiognomyofEdgarAllanPoe, New York, Lon don: Ro u tled ge,  
p. 6. 

40 За раз ли ку од окру же ња ко је не ма исто риј ску ди мен зи ју, ме сто је не мо
гу ће без пам ће ња и се ћа ња, ка ко у њи хо вом чи сто пси хо ло шком, та ко и 
у ма те ри јал ном од но сно те ле сном, фи зи о ло шком ви ду. Ви де ти: Ca sey, 
E. S. (1997) TheFateofPlace:APhilosophicalHistory, Ber kley, Los An ge
les: Uni ver sity of Ca li for nia Press, pp. XI II, 231, 238, 240; Mal pas, J. (2007) 
PlaceandExperience:APhilosophicalTopography, Cam brid ge: Cam brid ge 
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при ка за них ста нов ни ка тог де ла Њу јор ка укљу чу је и ди
ја лек ти ку ужи та ка и не ла го де, про жи ма ња и од би ја ња на 
ре ла ци ји соп ствоме сто. На пе тост ко ја пра ти од нос чо ве ка 
пре ма про сто ру у ко јем и са ко јим жи ви кон траст је рав но
ду шно сти ко ја пра ти Ни ков од нос пре ма без лич ној и без
у ку сној пра вил но сти, без бед но сти и сре ђе но сти ули ца „из 
сно ва о за па ду”41 у ко ји ма Ник у вре ме ну при по ве да ња, а 
то је већ сам крај ми ле ни ју ма, жи ви. Ипак, то што Брон
зи ни ни је је ди ни фо ка ли за тор ше стог де ла ро ма на, по све
ће ног из гу бље ној сва ко дне ви ци јед не ими грант ске че твр ти 
у свет ској ме тро по ли, као и то што се уз дру ге пер со нал не 
тач ке гле ди шта у фор ми уну тра шњег мо но ло га или до жи
вље ног го во ра, ко је све за јед но обра зу ју ви ше гла сну струк
ту ру по гла вља, сли ка Бронк са с по чет ка пе де се тих го ди на 
два де се тог ве ка гра ди и уз по моћ јед не све ви де ће, ма да не и 
све зна ју ће, не у те ло вље не, по ма ло шпи јун ске све сти, по ка
зу је да се ме сто и осе ћај за ме сто не мо гу кон стру и са ти као 
ис кљу чи во при ват не, ин ди ви ду ал не и су бјек тив не ка те го ри
је, већ са мо као ин тер пер со нал не и ин тер су бјек тив не. Сто га 
две „фа зе” Брон зи ни ја у Подземљу(с по чет ка пе де се тих и 
с кра ја осам де се тих го ди на два де се тог ве ка) ни су про ти ву
реч не, ни ти су са мо у функ ци ји кон тра сти ра ња би о ло шки 
зре лог до ба и ста ро сти: Брон зи ни је ва си ро тињ ска ста рост 
у по ма ло за пу ште ном до му, крај де мент не се стре, окру же на 
и угро же на на си љем, бо ле сти ма и пу сто ше њем, за пра во је 
сли ка суд би не ме ста као иден ти тет ске ка те го ри је и сва ко
дне ви це базира не на не пре кид ном осе ћа ју за ме сто. 

С дру ге стра не, по ву че на рокзве зда Ба ки, при по ве дач и ју
нак ро ма на УлицаВеликогЏонса (GreatJonesStreet), пре у
зи ма уло гу ко ја при ка зу је кри тич ки по тен ци јал ове прак се с 
оне стра не пу ког сен за ци о на ли зма – за ла же ње у „мрач не”, 
„опа сне” и „пр ља ве”, по лу скри ве не де ло ве гра да ко ји ма ше
тач по свом со ци јал ном по ло жа ју не при па да и где је ње го
во ту ма ра ње, по пут ин вер зи је пи кар ске аван ту ре, сред ство 
при ка зи ва ња оних сло је ва дру штва с ко ји ма он, ина че, не
ма и не мо же да има не по сред ног до ди ра. Аме рич ком сну, 
ко ји је, књи жев но и сто риј ском тер ми но ло ги јом ре че но, пи
кар ски, тј. сан о уме шном и лу ка вом успо ну на дру штве ној 
ле тви ци, ше тач су прот ста вља ис ку ства сво је вољ ног спу ста 

Uni ver sity Press, pp. 7–9; Ože, M. (2005) Nemesta:uvoduantropologiju
nadmodernosti, Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, str. 58. С об зи ром на то, осе
ћај ме ста или осе ћај за ме сто, па и од су ство тог осе ћа ја, о че му го во
ри Едвард Релф, је дан је од кључ них еле ме на та сва ко дне ви це. Ви де ти: 
Relph, E. (1976) PlaceandPlacelessness, Lon don: Pion Ltd., pp. 63–78. 

41 De Li lo, D. Pod ze mlje, str. 92. 
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или па да.42 Сли ке из му че них и/или оште ће них те ла (кре зу
би про да вац ја бу ка, же на у ко ли ци ма и дру ги) у по след њем 
одељ ку овог ро ма на до вр ша ва ју и оства ру ју ха лу ци но ге не 
ути ске о ор га ни ма без те ла и сун ђе ра стом те лу без ор га на, 
ко ји су чи ни ли ва жан део Ба ки је ве до та да шње при по ве сти. 
Кроз њих се про вла че по ви ци, псов ке, блас фе мич на на бра
ја ња: оне ме ли му зи чар и пе вач про на ла зи и пре у зи ма глас 
ули це, глас „љу ди и же на ко ји за со бом не оста вља ју траг, 
оних чи ји мир за ви си од то га да ви чу све гла сни је и гла
сни је”.43 Со ци јал ни сло је ви град ског ста нов ни штва се кроз 
Ба ки је ве сли ке и ре то рич ке обр те по ка зу ју као ге о ло шки и 
ар хе о ло шки сло је ви Зе мље и ци ви ли за ци је, чи ме се от кри
ва упор но при су ство и ме ђу соб на ис пре пле та ност ра зних 
од ба че них, при вид но иш че злих про шло сти, оних чи ји су 
ам бле ми ку га и ве не рич не бо ле сти, та ко да чи тав оде љак 
ро ма на де лу је као да је у пи та њу на уч нофан та стич но пу то
ва ње у про шлост, а не при каз шет ње кроз обли жњу че тврт 
у са да шњо сти при по ве сти. Чи ни се да део гра да кроз ко ји 
Ба ки лу та, „за но се ћи се”44, ни је савре мен са мом се би тј. да 
је са мо вре ме, по чу ве ним Ха мле то вим ре чи ма, иш ча ше но 
или раз гло бље но (чин I, сце на V) – ова ква „ана то ми ја” вре
ме на од го ва ра већ спо ме ну тим сли ка ма рас ко ма да ног те ла, 
од но сно, ор га на без об је ди њу ју ћег те ла. Сто га вре ме ко је 
Ба ки от кри ва ис тра жу ју ћи сва ко дне ви цу обли жње „тран
зит не по пу ла ци је”,45 а с оне стра не сво је до та да шње пер ма
нент не, ато ми зи ра не са да шњо сти, под ра зу ме ва упор но, не
са вла ди во при су ство дис кон ти ну и ра них фраг ме на та ра зних 
про шло сти. 

Реч ју, ви дљи ви или не ви дљи ви ше тач по ста је ме ди јум 
огла ша ва ња са мог гра да. За хва љу ју ћи овом дру гом (не дра
ма ти зо ва ном, тј. не ви дљи вом, без лич ном ше та чу) при по
ве да ње по ста је срод но ре пор та жном или ама тер ском, им

42 О „си ла зној мо бил но сти” ше та ча ви ше у: Jenks, C. nav. de lo, str. 153.
43 De Lil lo, D. (1973) GreatJonesStreet, New York: Pen guin, p. 263. По то ме 

што је и при по ве дач у пр вом ли цу, Ба ки је нај бли жи тра ди ци о нал ној 
кон цеп ци ји flâneurа, по ко јој је до ко на шет ња тек сту ал но про дук тив на. 
Ви де ти: Glber, A. нав. де ло, стр. VI II, 5; Wer ner, J. V, нав. де ло, стр. 16, 
као „текст уз сли ку”; Be nja min, W. нав. де ло, стр. 419.

44 Де бо ро ва (Guy De bord) „ре во лу ци ја сва ко днев ног жи во та”, чи ји од је ци 
су и ина че при сут ни у Де ли ло вим, на ро чи то ра ним ро ма ни ма, под ра зу
ме ва ла је и прак су „за но ше ња”, „за стра њи ва ња”, „скре та ња с пу та” од
но сно про ла ска (dérive) – „лу дич кокон струк тив но по на ша ње” као сред
ство ма пи ра ња „пси хо ге о граф ског ре ље фа гра до ва”, тј. ам би јен тал них, 
а не ур ба ни стич ких или ад ми ни стра тив них град ских је ди ни ца, за сно
ва них на функ ци о нал ној, еко ном ској и иде о ло шкој се гре га ци ји про сто
ра, али и кре та ња. Ви де ти: Де бор, Г. Е. (2011) Теоријапроласка, Гра дац 
164–166, Ча чак: Дом кул ту ре и Умет нич ко дру штво Гра дац, стр. 53–57. 

45 De Lil lo, D. Gre at Jo nes Stre et, p. 265.
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провизованом на чи ну ко ри шће ња по крет не ка ме ре, на ро
чи то оном чи ји је циљ да „ухва ти” по ја ве ко је су у сво јој 
крат ко трај но сти и си ћу шно сти ина че не у хва тљи ве, али и 
да их по ве же. Као што за до ко ног ше та ча све мо же по ста ти 
пред ме том пу не па жње, јер му је сва ки при зор због не чег 
ин те ре сан тан и јер ни ка кви ци ље ви, на ме ре или де сти на ци
је не усме ра ва ју и не огра ни ча ва ју пу та њу ње го вих кре та ња 
и по сма тра ња, та ко и Де ли ло ва при по вест че сто кри ву да, 
ме ња пра вац и смер, за ста је и за хва та уз гред но, уво де ћи у 
при по вед ни ток „рас кр сни це”, „ћор со ка ке” и „скре та ња”, 
зах те ва ју ћи стал но пре у сме ра ва ње па жње и ства ра ју ћи ути
сак не са вла ди вог пре о би ља зна че ња од но сно мо гу ћих пра
ва ца ту ма че ња, иза зи ва ју ћи ин тер пре та тив ну нео д луч ност. 
Због тих ам би јен тал них де та ља при по ве сти у це ли ни по ста
ју ис пре ки да не, чи ме се са оп шта ва до жи вљај рас цеп ка но
сти сва ко днев ног жи во та, „ста ка то” ар ти ку ла ци ја вре ме на и 
њој од го ва ра ју ћа ис пар це ли са ност, али и ин фор ма ци о на и 
зна ков на пре за си ће ност про сто ра. Де ли мич ни, али и про
во ка тив ни или су ге стив ни, ски ци ра ни опи си не и ме но ва
них про ла зни ка кроз свет ро ма на уки да ју ка те го ри ју пу ких 
ста ти ста ко ји тре ба са мо да „ис пу не” тек сту ал ни про стор, 
да би пре не ли ути сак о гу сти ни или пре пу ње но сти град
ског про сто ра, скре ћу ћи па жњу на оне чи је „при че ви се у 
вре ме ну, из ли шне, на свој на чин са вр ше не, не за вр ше не”.46 
Лик ано ним не же не ко ју, на при мер, у ро ма ну Вага (Libra) 
ства ра не а у то ри зо ван (да ли аук то ри ја лан или фо ка ли зо
ван?) опис ње ног про ла ска кроз ре сто ран у ко јем на вод ни 
Ке не ди јев атен та тор Освалд има са ста нак као да је ство ри ла 
не ка ни чи јесва чи ја свест, свест ко ју про из во ди не раз мр сив 
ко ло плет за јед нич ких ис ку ста ва, попкул тур них фе но ме на 
и пред ста ва, про јек ци ја стра хо ва, же ља и сно ва.47 Ова кви су 
при ме ри у Де ли ло вим ро ма ни ма че сти, та ко да се, у слу ча ју 
ви зу е ли за ци је на ра ти ва, мо же уо чи ти про би ја ње по за ди не 
у пр ви план, дис тор зи ја „ду бин ске” пер спек ти ве или, пак, 
кон фу зи ја ко ју ства ра пре пу ње ност по за ди не. Уз гред ни де
та љи и сит ни це јед на ко су ис так ну ти као и тра ди ци о нал но 
кључ ни де ло ви и еле мен ти на ра ти ва, они ко ји до при но се 
раз у ме ва њу и/или раз во ју до га ђа ја и ли ко ва. Због то га се 
пом ност с ко јом се ус пут не по ја ве по сма тра ју и уду бље ност 
у при зо ре и до жи вља ва ју као про тив те жа и вид от по ра фи
зи о ло шком и ме ха нич ком ре ги стро ва њу зна ко ва и сти му
лу са, бр зи ни, по вр шно сти и бе со муч ној по тро шњи ствари, 

46 „Јед на при влач на же на жур но је ишла ка сто лу, са из ра зом срећ не огор
че но сти ко ји опи су је пу то ва ње кроз про мет но гун ђа ње и лич не сно ве до 
не ког остр ва бла го дат ног ми ра.” De Lil lo, D. (1991) Libra, New York et al.: 
Pen guin, p. 182.

47 Исто, стр. 56.
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про сто ра, време на и представа, ко ли ко и као ми стич на, па
ра но ич на, или ме ло дра ма тич на не сра зме ра из ме ђу зна ка и 
зна че ња, по ја ве и ре ак ци је на њу. Сто га, и у ве зи са Де ли
ло вим ро ма ни ма мо же мо, сле де ћи Ле кле ра (Tom LeC la ir), 
го во ри ти о умет но сти екс це са (и у сми слу ис па да у по на
ша њу и у сми слу кван ти та тив не пре те ра но сти, пре ко мер но
сти) – при ка зу ју ћи екс це се мо ћи и си ле, екс це сив ни ро ма ни 
и са ми су екс це сив ни.48 Екс цес је ов де си но ним за ин фор
ма ци о но пре оп те ре ће ње или за гу ше ње, ко је, као од лу чу ју
ће сва ко днев но ис ку ство, Де ли ло са ни воа ин фор ма ци ја о 
све ту де ла пре но си на ни во (ин тер)су бјек тив них до жи вља ја 
сит ни ца и мо гу ћих, ла тент них или же ље них зна че ња ба нал
них си ту а ци ја уну тар тог све та, и на зад, су ге ри шу ћи ка ко у 
тој (пре)оп те ре ће но сти ком пле мен тар ним и кон ку рент ним 
зна че њи ма, због не до глед не мно жи не ис пре пле та них али 
и је зич ки не фик си ра них, те шко од ре ди вих а на ме тљи вих 
им пли ка ци ја, ко но та ци ја, асо ци ја ци ја, про јек ци ја ко је се у 
њу не пре ста но уно се или из ње, та ко ре ћи, иси ја ва ју, сва ко
дне ви ца би ва, исто вре ме но, и ми стич на и пре те ћа од но сно, 
ка ко се сам Де ли ло из ра зио, зра че ћа. „На звао бих то сми
слом за зна чај сва ко днев ног жи во та и обич них тре ну та ка. У 
Беломшуму сам, на ро чи то, по ку ша вао да от кри јем сво је вр
сно зра че ње у сва ко дне ви ци. По не кад је то зра че ње го то во 
за стра шу ју ће. Дру ги пут мо же би ти го то во све то. Да ли је 
за и ста ту? Па, да.”49
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REPRESENTATIONS OF DAILINESS  
IN DON DELILLO’S NOVELS 

Abstract

The paper deals with Don DeLillo’s novelistic mediations of 
dailiness and representations of everyday life, focusing on the ways 
of communicating the sense of numinosity and latent implications of 
everyday practices and experiences. The paper analyses representations 
of the moments of characters’ or implied narrator’s intensified, mystical 
or suspicious susceptibility in relation to private or common dailiness, as 
well as conventional figures of flânerie, treated as narrative and stylistic 
devices. Different models of perception, always more or less mediated, 
as well as the evaluation of everyday things, scenes and situations 
including mystical attitudes, paranoia and melodramatic overreactions, 
all of which induce proliferations of meanings and excessiveness on 

daily basis, are  also explored.

Key words: Don DeLillo, dailiness in literature, representations of
spaceandtimeinliterature,flânerie,informationaloverload


