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СПОЗНАЈАИСТИНСКЕПРИРОДЕ

ЧОВЕКА
Сажетак: Реч ко ја мо жда нај бо ље опи су је свет ро ма на В. То ма са 
Пин чо на је сте реч ха ос. Од су ство ка но на исти ни то сти и ре фе
рент них та ча ка у свим сфе ра ма ствар но сти по ста је уни вер зал ни 
прин цип, што отва ра пи та ње шта је чо ве ко ва ствар ност уоп
ште. Пин чон гра ди свет у ко ме се гу би ди стинк ци ја из ме ђу жи вог 
и не жи вог, мо гућ но сти кон тро ле и ње ног при ви да, исти не и не и
сти не. Ли ко ви ро ма на пред ста вље ни су као ме ха нич ки кон струк
ти, ко ји се ха о тич но про би ја ју кроз го ми лу не пот пу них ин фор ма
ци ја и по лу и сти на, у же љи да до ђу до са мо о дре ђе ња или би ло ка
квог зна че ња у све ту ко ји их окру жу је. Њи хо ва не мо гућ ност да то 
по стиг ну, због че га се из но ва и из но ва вр те у за ча ра ном и за тво
ре ном кру гу не зна ња, ства ра ат мос фе ру ап сур да, оп ште па ра но је 
и мра ка, ко ја у ве ли кој ме ри под се ћа на дис то пиј ске ви зи је бу дућ
но сти. У та квом ха о тич ном и де зор ијен ти са ном све ту, све ту ко ји 
је од ре ђен ин фор ма циј ском ен тро пи јом и го ми ла њем не пот пу них 
по да та ка ко ји се са мо ре про ду ку ју, по тра га за исти ном оста је у 
до ме ну фан та зи је. Фан та зи ја по ста је је ди на ен кла ва зна ња, сво
је вр сни па ра лел ни свет и је ди но ме сто где се из за тво ре ног кру га 
мо же иза ћи, од но сно где се мо же од го во ри ти или бар на слу ти ти 
од го вор на фун да мен тал на пи та ња људ ске ег зи стен ци је. У скла ду 
с тим, на ме ће се пи та ње да ли је свет Пин чо но вог ро ма на В. не
што што ће тек до ћи или не што што већ је сте и што је мо жда 
од у век и би ло.

БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ
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Кључне речи: То мас Пин чон, В., дис то пи ја, пост мо дер ни зам, 
инфор ма циј ска ен тро пи ја

РоманВ.ТомасаПинчонаувеликојмериодређујеатмосфе
раопштегхаоса.Утаквомхаотичномидезоријентисаном
светугубиседистинкцијаизмеђустварнoстииимагинаци
је,истинеилажи,човекаиаутомата.Другимречима,тоје
светукоме јенемогућепоставитибилокаквуреферентну
тачку или оријентир, те су и сами ликови налик честица
ма које се хаотично крећу кроз непотпуне информације и
полуистинеупотразизасамоодређењемиистиномкојаим
константноизмиче.

Темакојаувеликојмеридоприносиатмосферихаосатиче
сеодносаживогинеживог,односночовекаимашине.Ли
ковиромана себесциљнокрећу горедоле „попут јојоаˮ1,
њиховиоткуцајисрцасу„музикаметрономаˮ2,анастајуиз
зиготакоји„немадушуˮјер„зиготјематеријаˮ3.Разликаиз
међуживогинеживогјезамагљена,исвепостајематерија
којасефилтриракрозпризмумеханичкогилиаутоматског.
Перцепцијачовекакаоаутоматапосебнодолазидоизражаја
уделовимароманаукојимаселиковиподвргавајупластич
нимоперацијама,изкојихпроистичекакофизичко,такои
духовнопропадање.Након авионскенесреће,ЕванГодол
финодлазинаоперацијунаконкоједобија„хрбатносаод
слоноваче,јагодичнекостиодсребраибрадуодпарафинаи
целулоидаˮ4,дабисепосленекогвременапотпунофизич
кидеформисаоипостаонаказа.Једнаодглавнихженских
јунакиња,ЕстерХарвиц,одлазина застрашујућуестетску
операцијуносадабисакрила своје јеврејскопорекло, ау
којојјехирурграстављаисастављапопутмашинекојојтре
бапоправкадабибољерадила.ДекаденцијаЕстерХарвиц
управолежиуњенојдехуманизацијибудућидаjeуекспе
риментусвогхирурга,ШејлаШенмејкера,употпуностили
шенаљудске димензије, док се појам душе, онако како је
људидоживљавају,губи.Телоидушасеизједначавају,не
савршеностителапостајуистоштоинесавршеностидуше,
наштасугеришеисамШенмејкердокразмишљаосвојој
пацијенткињи:

„Епаштаједакледуша.Тојепредставаотелу,апстракци
ја која превазилази реалност: оношто је Естер била при
казивало се чулима уз извесне несавршености костију и

1 Pinčon,T.(2010)V.,Beograd:Čarobnaknjiga,стр.14.
2 Исто,стр.51.
3 Исто,стр.330.
4 Исто,стр.107.
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ткива.Шенмејкербимогаонаповршинуизвућиистинску,
савршенуЕстеркојајетаворилаунутарнесавршенеЕстер.
Њенаћедушатакобитинапољу,наповршини,блиставаи
неизрециволепа.ˮ5

Механизацијаидехуманизацијачовекајетакођеприсутнаи
упомалокомичној,илипретрагикомичнојпричиоФергусу
Миксолидијану,јунакуроманакоји,будућидајезавистанод
гледањателевизије,накрајуисампостајесаставнидеосвог
омиљеногуређаја:

„Осмислиојегенијалнипрекидачзагашење,којијепримао
сигнализдвеелектродеприкаченезакожунаунутрашњој
странињеговихподлактица.КадабисеФергусспустиоис
пододређеногнивоабудности,отпоркожебисеподигаоиз
надзадатевредностиитимеделоваонапрекидач.Фергусје
такопостаопродужетактелевизора.ˮ6

Фасцинираност предметима које Пинчонови јунаци или
махнитоуграђујуусвојатела,иличаксамипостајуњихови
продужеци, може указати на потребуљудске врсте да оп
станеусветукојимсвевишедоминиратехнологија.Утом
смислу, тежња ка неживом имеханичком представља вид
преживљавањаусветугдемашинепреузимајуконтролунад
људима,односноукоменеорганскосвевишезамењујеор
ганско.Каоштосеиусамомроманунаводи,„зубииметал
трајуˮ7,докјеорганскаматеријакраткогвекабудућидасе
брзодезинтегрише.Стимувези,Младен Јаковљевићна
водидасеразвојпластичнехирургијеиекспериментисање
сљудскимтеломможепосматратикаоуводуерукиборга,
штосеуроманунајбољевидиувођењемПокроваиШока,
хуманоиднихлутакакојисемогупосматратикаометафора
будућегчовека.8Иакосуупотпуностинаправљениодсин
тетичкихматеријала,овеандроидне творевине,башкаои
ЕстерХарвиц,служедабисенањимаспроводилиекспе
риментиитестови,теделујуготовоподједнакоживикаои
људи,штосејасновидиуједномодзамишљенихразговора
измеђуБенијаПрофејнаиПокрова:

„’Какоиде?ʼ,рече.

Бољенегокодтебе.

5 Исто,стр.303.
6 Исто,стр.61.
7 Исто,стр.304.
8 Jakovljević, M. (2011) Pa ra lel ni sve to vi: od nos post mo der ne pro ze pre

ma fan ta stič noj i na uč no fan ta stič noj knji žev no sti (doktorska disertacija),
Filozofski fakultet uNovomSadu,Univerzitet uNovomSadu,NoviSad,
стр.149.
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’Молим.ʼ

Молимитеби.ЈаиШоксмооноштоћетеисвиоста
липостатиједногдана.ˮ9

Континуиранатежњаканеживомимеханичкомдолазидо
климаксаупоглављимаукојимаХербертСтенсилтрагаза
мистериозномженомВ., насловном јунакињом романа.У
Стенсиловим визијама,В. се креће кроз простори време,
мењајући се постепено на континуумуљудскомеханичко,
односноживонеживо,дабинакрајуодСтенсиловемајке
илизаводницеВикторијеизЈоркширапосталасвештенику
обликумеханичкелутке,којудецанаМалтирастављајуна
делове,каоштосерастављаисвакадругамашина.Другим
речима,В.постајесимболерекиборга,ереукојојсуљудиу
потпуностимеханичкиконструкти,односнороботи,штосе
јасновидиуједномодњенихпоследњихописа:

„Стенсилсечакудаљиоодсвојихуобичајенихтумарањака
кобијезамисилиосада,саседамдесетишестгодина:коже
блиставеоднекеновепластике;собаокаодстакла;алиса
дасафотоелектричнимћелијама,прекосребрнихелектрода
спојенихсаоптичкимнервимаоднајчистијебакренежице
штоводедомозгаоноликосложеногколикотоматрицади
одаможебити.Соленоиднирелејибилибијојнерви,сер
вомоторибијојпокреталибеспрекорнеудовеодпластике,
срцеодплатинебијојпокреталохидрауличнутечносткроз
венеиартеријеодбутиратаˮ10

Тежњаканеживомимеханичком,какотврдиИренаЈавор
ски, може се довести у везу и са људским пропадањем.11
Свођење човека на предмет или машину која је лишена
слободневољеиспиритуалне,односнодуховнедимензије
представљадеградацијусамесуштинељудскеприроде,аиз
континураностиовогпроцесапроистичемрачна,дистопиј
скавизијабудућностиукојојчовекнеможебитиништави
шеодбесвене,безосећајнеиинертнетворевине,којајежива
коликоипредмети.Фокуснадекаденцијичовека,премаРи
чардуЛехану,јасносевидииуметаморфозамасамеВ.која
„оличава свођењежене са сексбогињена трансвестита, с
мајкенапроизвод,сљудскогбићанагротеску.12Повезаност
механичкогидекадентногпомињесеврлоексплицитноиу

9 Pinčon,T.нав.дело,стр.292293.
10Исто,стр.422.
11Javorski,I.(2012)VirtuelnaV.išlemilnovogdoba,Po ljaбр.474,NoviSad:

KulturnicentarNovogSada,стр.76.
12Lehan,R. (2008)Odmitadomisterije,Po lja br. 453,NoviSad:Kulturni

centarNovogSada,str.91.



53

БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ

самомроману,амождајенајбољеописујеМесјеИтаг,лик
изједногодпоглављаоВ.,кадакаже:

„Декаденцијајестеопадање,удаљавањеодсвакељудскости,
иштосевишеудаљавамо,томањељудскостиимамо.Аза
тоштосвемањељудскостиимамо,приписујемољудскост
коју смо изгубили неживим предметима и апстрактним
теоријама.ˮ13

Међутим, ако би се трагање заВ. посматрало као процес
трагањазаистиномосуштиниљудскеприродеилиодгово
ромнапитањештајечовекуопште,концептинеживогиау
томатскогдобијајудругудимензију.Онивишенисупродукт
људскепотребедаопстанеусветукојимвладатехнологија,
већпостајудеољудскесамоспознаје,односноконачногса
знањадачовекзаправоинијеништадругонегомеханизам.
Утомслучају,ПокровиШок,каоиописВ.усвојојседамде
сетишестојгодининисуметафоребудућегчовека,већоно
шточовекјесте.Људскадимензијанијеизгубљена,какото
Итагкаже,већјесаморедефинисанаисагледанаиздругог,
мождајединогправогугла.Самимтим,људинепостајуау
томатиилимеханичкиконструкти,већкрозсветфантазије
сазнајуилибарпочињудаосвешћујудатоубитијесуида
сутомождаодувекибили.

Уприлоговаквојинтерпретацији,идеичињеницада јеи
читавсветилиуниверзумуромануВ.представљенкаоме
ханизамкојифункционишеускладусасопственимзакони
ма.УједномодпоглављакојаописујуСтенсиловупотрагу
замистериозномВ.,појављујесеФаустМаијстрал,Малте
жанин који је преживео немачко бомбардовање у Другом
светскомратуикојизапочињесвојуисповестописомсобе
укојојпише:

„Просторијаједноставнопостоји.Тоштосеналазимоуњој,
и што тамо проналазимо метафору сећања, искључиво је
нашакривица.[...]Димензијесујојпетсатриипосадва
метра.Зидовисуодлетаваижбуке,окречениистомоном
нијансомсивекаоипалубекорветеЊеговогвеличанстваза
времерата.Собајеоријентисанатакодајојдијагоналеиду
од северосевероистока ка југојугозападу, односно од се
верозападакајугоистоку.Затосвакипосматрачсапрозора
ибалконанасеверосеверозападнојстрани(краћојстрани)
можевидети градВалету. [...]То је соба.Акокажемда је
мадрацизмољканодсамачкогхотелаовдеуВалетиубрзо
позавршеткурата,дајештедњакихрануобезбедиламеђу
народнахуманитарнаорганизацијаилидајестоузетизкуће

13Pinčon,T.нав.дело,стр.416.
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којајесадапрекривеназемљом–каквебитоималоимало
везесапросторијом?ˮ14

ПерцепцијаМаијстралове собе као простора с јасним ди
мензијамаиположајем,просторакојиједноставнопостоји
независноодемоцијаисећања,можесепосматратикаоме
тафора читавог света.Филтрирање света кроз призму не
живог имеханичког је у том смислу само средство којим
се сугеришешта свет суштински јесте–огроманмехани
замвођенсопственимзаконимаиправилима,којифункци
онишенезависноодзначењаилиобјашњењакојемуљуди
додељују. Такође, виђење света као гигантског механизма
имплицирамеханичкуприродусвегаоногаштоонсадржи.
У складу с тим, човеки неможе битиништа друго осим
материјалногконструктакоји једеовећегсистема,сложе
нијегмеханизма,икојијекаотакаввођенфизичкимзако
ниматогсистема.Тумачећиједнуоднајутицајнијихстудија
НорбертаВајнера15,америчкогматематичараиоснивачаки
бернетике,АндреНуселдернаводида суиљудиимаши
не„кибернетичкисистемикојипримајупорукеизспољног
светапосредствомсензорнихорганаилирецептораикоји
регулишусвојуинтеракцијусасветомпoпринципуповрат
неспреге.ˮ16Другимречима,принципрецепцијеиреакци
јепредстављаесенцијалнипринциппонашањакакољуди,
такоимашина.

Паралелеизмеђуљудииаутоматасуконстантноприсутне
иусамомроману.Иакојеуглавномпредстављенакаожена,
једанодпрвихописанасловнејунакињеВ.уСтенсиловом
дневникувишеподсећанаописнеживогентитетаилимеха
ничкогконструкта:

„МногосевишекријеизаиунутарВ.негоштојебилокоод
наспретпостављао.Неко,негоштајеона.ˮ17

Истопоређење јенереткоприсутноуимагинарнимразго
воримаимеђуПрофејнаиПокрова.Упркостомештољуди
себеупорновидекаоживабићакојапоседујуспиритуалну
димензију,самконцептдушепредстављенјекаовештачка
творевинакојапостојисамоуљудскомумуикојујечовек
измислио због сопствене неспособности да спозна своју
истинскуприроду:

14Исто,стр.311312.
15Wainer,N.(1948)Cyber ne tics: or Con trol and Com mu ni ca tion in the Ani mal 

and the Mac hi ne,Cambridge,Mass,MITPress.
16Nusselder, A. (2009) In ter fa ce Fan tasy: A La ca nian Cyborg On to logy,

Cambridge,Mass.:MITPress,p.67.
17Pinčon,T.нав.дело,стр.5859.
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„’Ти чак немаш ни душу. Како онда можеш да
говориш.ʼ

Откадјепатиимаш?Штаседогодило,пронашаоси
Бога?ˮ18

Перцепција човека као аутомата можда је најпластични
је приказана у краткој епизоди о Килроју, познатом лику
са графита за време Другог светског рата у Сједињеним
Америчким Државама, који од цртаног хуманоидног ли
каубрзодобијаобличјемашине.Међутим,испостављасе
дајеуправообличјемашинењеговопрвобитноиистинско
обличје:

„Но,свејетобилапревара.Године1940.Килројјевећбио
ћелависредовечан.Будућидаму јеистинскопорекло за
борављено,могаоједаседодвориљудскомроду,шлемил
скићутећиотомекакавјебиокаоковрџавимладац.Билоје
товрхунскопрерушавање;метафора.ЈерКилројјезаправо
освануонаовомсветукаодеопојасногфилтера,овако:

Слика1Не жив19

СликаКилројакаомашинекојасепрерушаваучовека20је
значајнанесамозатоштовеомаексплицитноуказујенаме
ханичкуприродуљудскеврсте,већизатоштоотваратему
људскеперцепцијеињенихограничења,теуводиконтраст
између стварности каква јесте и стварности како је човек
види. Поређењељудског мозга с појаснимфилтером који
пропуштасамосигналекојимогупроћикрозунапредод
ређениопсегуказујеналимитираностљудскеперцепције.
Другим речима, људи могу регистровати само један део
спектра стварности који, као једини доступан човеку, чи
нињеговусвест.Деоспектракојиљудскимозакнеможеда
перципира,можесесамонаслутитикрозпројекцијуусвет
фантазијеилипаралене световекоји,поНуселдеру,имају

18Исто,стр.293.
19Исто,стр.447.
20Видетиследећуслику:Исто,стр.446.
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улогу„интерфејсаизмеђучовекаисвета.ˮ21Фантазијатако
постаједимензијакојаљудимаомогућавадапроширесвоју
свест о свету.Ако сепође од тога да јељудскимозак са
мопојаснифилтеркрозкојисепроцесуирастварност,он
дајефантазијасредствокојимсеопсегфилтерапроширу
је,изчегапроистиче„шира,већаигушћасвестˮ22,односно
„издизањеизнадперципиранестварностиˮ23.

Слика2
СветфантазијесесличнообјашњавауФројдовомпсихоа
налитичкомприступу.Фантазија сепосматракао светпо
тиснутог знања, алиисто тако и као свет који имапотен
цијалдапрошириљудскусвест,штонереткоизазивастрах
однаслућенихспознаја.Уједномодсвојихрадова24,Фројд
говори о неугодним и застрашујућим тренуцима људске
спознајекојечовектешкоразумеилиобјашњава,теихпод
водиподхалуцинацијеилиснове.КакоФројднаводи,човек
утаквимтренуциманановоспознајеоноштојевећпознато,
алипотиснуто,дабинакрајупоновоиспливалонаповрши
ну.Иакосутренуциоживљавањаподсвесногзаљудеуглав
номзастрашујући,паихизтогразлогаигноришутакошто
имприписујудимензијунестварног,Фројдтврдидаупра
во оваква искуства имају велики потенцијал да прошире
људскуперцепцијустварности.

АкосепођеодФројдовеанализе,хаосипаранојауроману
В.проистичуизпотискивањаспознајесветакаомеханичког
удоменподсвестикоја,будућидајеувекбудна,тражина
чинилитренутакдаиспливанаповршинуиоткријеистину
којаћенегиратисвештосуљудиодувексматралиистини
тим.Такваистинасетичекакоесенцијечовековеприроде,

21Nusselder,A.нав.дело,p.87.
22Schachterle, L. (1989) Bandwidth as Metaphor for Consciousness in

PynchonʼsGravity’sRainbow,Stu di es in the Li te rary Ima gi na tionvol.22,
p.115.

23Le Guin, U. (1979) The Lan gu a ge of the Night: Es says on Fan tasy and  
Sci en ce Fic tion,NewYork:G.P.Putnam’sSons,p.84.

24Freud,S.TheUncanny,in:Stan dard Edi tion of the Com ple te Psycho lo gi cal 
Works of Sig mund Freudvol.17,(1919),London:HogarthPress,рp.217
256.

 



57

БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ

такоисврхењеговогпостојања.Иакољудиживеспредубе
ђењемдасувољнаиспиритуалнабића,насумичнабекства
усветфантазијеихнаводедапредосетедасуништадруго
до микромеханизама, делова већег, сложенијег макроме
ханизмакојифункционишеускладусасопственимзакони
маиукомеонинемајуникаквуконтролуиливољност,већ
једноставнопостоје.

Утаквомконтексту,физичкетрансформацијеЕстерХарвиц
иФергусаМиксолидијана,којеихготовосводенанивоне
живог,представљајуподсвеснипроцестрагањазањиховом
суштинском природом. Слично се могу тумачити и зами
шљениразговориизмеђуБенијаПрофејнаиПокровауко
меПокровкажедасуониШок оноштоћесвиљудипостати
једногдана.ОнонаштаречиПокровамождасугеришује
стедаћељудиједногданапостатисвеснидасенипочему
неразликујуодхуманоиднихлутака, јеруправотои јесу.
Времедоносипроширењељудскесвести,изчегапроситиче
другачијаперцепцијастварности,стварносиукојојсегуби
дестинкцијаизмеђуживогинеживог,аштосевидииуна
ставкуразговораизмеђуПрофејнаиПокрова:

„’Какотомислиш–свићемоједногданабитипопут
тебеиШОКа?Мислишмртви?ʼ

Јесамлијамртав?Акојесам,ондасамнатомислио.

’Акониси,штасионда?ʼ

Скоро па исто што и ти. Нико од вас неће далеко
догурати.ˮ25

Спознајанеживеимеханичкеприродечовекаприсутнајеи
упоглављимаукојимаХербертСтенсилтрагазамистерио
зномнасловномјунакињом,којанакрајудословнопостаје
робот.Међутим, ова поглавља такође сугеришуда је свет
фантазије паралелни светили светпотиснутог знањакоји
повременоотварасвојавратаиослобађазастрашујућеисти
неокојимасељудиплашедаразмишљају,штосеувеликој
меривидиуописуСтенсиловограсположењапредодлазак
наМалту,употразизаВ.:

„ДржаосеподаљеодМалте.Плашиоседасвеоконча;но,
дођаволасвеиакоостанеовде.Скупитисеодстраха;про
наћиВ.;нијезнаочегасевишеплашио,В.илисна.Илису
тобиледвеверзијеједнетеистествари.ˮ26

25Pinčon,T.нав.дело,стр.293.
26Исто,стр.355356.
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Перцепцијачовекакаомеханичкихконструката,каоистрах
одтаквеспознаје,присутанјеиуПрофејновојперцепцији
света,местаукомељуди„немајулицаˮ27инеизгледају„ни
малосмисленијиодпредметаˮ28.Профејновапотребазаса
моћомиизбегавањебилокаквеблискости саљудима јеу
томслучајусамоповршинскаманифестацијаистогстраха
којиосећаиХербертСтенсил.БениПрофејнсенеплаши
смрти,већвизијесмртиукомесењеговотелораспадакао
исвакидругипредмет, јергауправотаквавизијаводидо
спознаједајеисамживколикоипредмети,каоидајесве
начемусењеговаперцепцијасветаисамогсебетемељила
одувекбилаобичналаж:

„Профејну,самомнаулици,увекћесечинитидајеможда
ионтрагаозанечимштобимучињеницуосопственом
распадањуучинилосхватљивијомкаодасерадиобило
каквојмашини.Увекбисеуправотадајављаострах:ту
би се претварао у ноћнумору. Јер сада, ако настави да
корачатомулицом,несамоњеговодупевећируке,ноге,
сунђерастимозакичасовникодсрцаморајуостатииза
његакаосмећенаплочнику,морајубитиразбацанимеђу
канализационимшахтовима.ˮ29

Предосећајдајечитавсвет,каоисамчовексамомехани
замкојимуправљавајуфизичкизакониплашиликоверома
набудућиданегирасвеоноуштасуониикадаверовали
илисвеоноштоникаданисупреиспитивали.Концептдуше,
вољностиилидекаденцијечовекаутомслучајугубиупори
ште,ајединаразликаизмеђучовекаипредмета,илимаши
не,вишесенеможетражитинаконтинуумуживонеживо,
већтрајнопролазнобудућидаорганскаматеријаодкојеје
човексачињенимароктрајања,докјенеорганскаматери
јанеуништива.Самимтим,нановосенамећепитањедали
јечовекова тежњаканеживоми аутоматскомуромануВ.
видутркивања с технологијом, која се свебржеразвијаи
преузимаконтролунад светом,или је једноставнопроцес
освешћивањапотиснутеистинеосуштиничовековеприро
декојуљудинаслућујупројектовањемупараленесветове,
односносветовефантазијеипотиснутогзнања.

Уприлогтомеидеи једнаодсуштинскиходликапостмо
дерне књижевности. ПремаМекхејлу, фокус постмодерне
уметностинису„епистемиолошка,већонтолошкапитањаˮ30

27Исто,стр.146.
28Исто.
29Исто,стр.45.
30McHale, B. (1992) Constructing Postmodernism, London/New York:

Routledge,p.247.
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Самимтим,идејапостмодернизманиједаимитира,интер
претира или анализира свет, већ да ствара алтернативне
световеупотрази заодговоромшта је светуопште,каои
штаседешавакадасеграницеизмеђуалтернативнихсве
товаизгубе.УромануВ.,Пинчончитаоцу управо даје ту
могућност,могућностдакрозпаралелнесветовефантази
јемењавизурустварности.Светфантазијепостаје„основ
истинскограсуђивањаˮ31,доменпотиснутогзнањакојиводи
ка„обновљенојсвестиостварности.ˮ32

Међутим,оноштосеиспостављакаоподједнакобитноје
стеуспостављањеразликеизмеђусвести,односнознањаи
интуиције, односно наслућивања. Иако Херберт Стенсил
предосећаистинукојасекријеизаВ.,ииакоБениПрофејн
осећадасуљудиживиколикоипредмети,ниједанодњих
недолазидокрајњеистине,односнониједанодњихне зна,
већсамона слу ћу је.Утомсмислу,ПинчоновроманВ.семо
жесхватитиикаопародијаначовековепокушаједаоткрије
истинуилипоигравањесачовековомзаблудомда јеможе
открити,збогчегасенамећепитањедалијесазнањепот
пунеистинеуопшемогуће, анаштауказујеиПрофејнов
одговорнапитањедали јеизсвојихискуставаиштанау
чио:„Не.Овакобезразмишљањарекаобихданисамнаучио
нитиједнујединупроклетнуствар.ˮ33

Математичкиприступкојиувеликојмериобјашњавачове
ковунемогућностдадођедоистинедајеКлодЕлдвудШе
нон, амерички научник и инжењер, који појам ентропије
тумачи у оквиру теорије информација.34 Појам ентропије
првенствено се користи у термодинамици где представља
неуређенуенергијукојасенеможепревестиурад,односно
топлоту, због чега неуређеност система константно расте.
Међутим,Шенон се фокусира на анализу информацијске
ентропије према којој непотпуност једне информације ре
зултира у гомилању бесконачног броја нових непотпуних
информација, односно полуистинитих података, због чега
је немогуће ући у траг првобитној информацији, односно

31BurilloGadea,M.(2008)EntropyandtheFantasticinPynchon’sNarrati
ves,CLCWEB:ComparativeLiteratureandCulturevol.10/4,6November
2017,http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1395&con
text=clcweb,p.5.

32Wells,L.VirtualTextuality,in:Re a ding Mat ters: Nar ra ti ve in the New Me
dia Eco logy, eds. Tabbi, J. andWutz, M. (1992) Ithaca/London: Cornell
UniversityPress,p.260.

33Pinčon,T.нав.дело,стр.466.
34Shannon, C. E. (1948) A Mathematical Theory of Communication, Bell

System Tec hni cal Jo ur nalvol.27/3,8November2017,http://www.math.har
vard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf
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целовитој истини. Пластична илустрација овог процеса
дата јенапримеру језика.35Шенонузимапрвихпетслова
алфабетакојекомбинујеускладусправилиманекогзами
шљеногјезика,долазећидошеснаестмогућихкомбинаци
ја,којепредстављајушеснаестмогућихречиудатомјези
ку.Даље,онпретпостављадауколикобисеовихшеснаест
речиискористилезатворбуреченицауистомјезику,могло
биседоћидоодређеногскупамогућихреченица,односно
порука, које у датом језику могу настати. Међутим, исто
тако,употребасвихсловауциљусастављањаречи,каои
употребасвихтаконасталихречирадистварањареченица
доводидонастанказначајновећегбројареченицаилипору
ка.Акобиседаљенаставилосакомбиновањемтаконаста
лихпорукауновепоруке,илидужереченице,бројтаквих
порукапостајебесконачан,причемусвакуодњиходликује
истиилисличанстепенвероватноћедасутачне.Коначни
разултат овог процеса јесте бесконачно гомилање порука,
односноинформација,збогчегаједоизворнеинформације
немогућедоћи.

У романуВ., непотпуност информација о насловној јуна
кињистварабројнеинтерпретацијекоилиштаоназаправо
јесте:заводљиваВикторијаРенизЈоркшира,морбиднаВе
раМеровингизнемачке колоније уАфрици,мистериозна
ВероникаМанганезе саМалте, мајка Херберта Стенсила,
илиВероника,просвећенипацовизпарохијеоцаФеринга.
Истинитостсвакеинформацијеимаистистепенвероватно
ће,збогчегајетрагањезаистиномоВ.осуђенонапропаст.
Младен Јаковљевић такође наводи да је разоткривање В.
отежаноуправотимештосудоступниподациоњојнепот
пуни,насумичниинедовољноповезани,икаотаквиства
рају сложенумрежуинформација која константно расте.36
Стога,акојеВ.заистаметафорачовекаиличитавогсвета
каомеханизма, затворенисистемукомесенепотпунеин
формацијеиполуистинеконстантносаморепродукујупред
стављалавиринтизкогасенеможеизаћи,тесуутомсми
случовековепројекцијеупаралелнисветфантазијесведене
нанивопредосећаја,анезнањаиличињенице.

Ипак,упркосхаосувидљивомнаповршинииентропијиин
формација,којасеможепосматратикаоразлогхаоса,Пин
чоновроманВ.је,какоЈаковљевићтврди,суштинскианти
ентропијски роман.37 Уводећи паралелни свет фантазије,
Пинчонотваравратаљудскеподсвести,тетакоијунацима

35Исто,стр.56.
36Jakovljević,M.нав.дело,стр.137.
37Исто,стр.138
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ичитаоцимароманадајемогућностдапредосетештајесу,
штасубилиилиштаћепостати.Самимтим,дилемадали
јеречосадашњости,прошлостиилибудућностипрестаје
дабудебитна.Битноједасеграницечовековеперцепције
стварностипомерајуиотварају,башкаоштосепомерајуи
границекњижевностикојасесвевишеотварапремаисто
рији,математици,физициилиинформационојтехнологији,
аутежњидапружицеловитијуимождаистинитијуслику
стварности.
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INANIMATEANDMECHANICALWORLDOF
PYNCHON’SV.

ANTICIPATINGTHEFUTUREOFMANKINDOR
INTUITINGHUMANTRUENATURE

Abstract

IfoneistofindasinglewordtodepictthenovelV.byThomasPynchon,
itappearstobethewordchaos.Thelackofordersurfacesasauniversal
principlewhichisincreasinglytakingcontroloftheworldasweknow
it,manifestingitselfindifferentwaysthroughouttheentirenovel.Chaos
isseenintheabsurdlivesofthepostwarcontemporaries,inthehalf
truthsresultingfromtheabundanceofincompletedatacreatingoverall
paranoia,aswellasinthegrowingtendenciestowardstheinanimate
andthemechanical,whichmakethedistinctionbetweenhumansand
machinesalmostcompletelyblurredandanticipateadystopianvision
of future as a dark place inhabited by automatic creatures. In other
words,theworldofthenovelV.isaplacewheretheconceptoftruth
becomesnonexistent,whereitisnolongerdiscerniblewhoorwhatis
incontrolfromwhoorwhat isbeingcontrolled,andwhereeventhe
distinctionbetweenwhoandwhatlosesitsfoothold.Insuchachaotic
anddisorientedworld,governedbyinformationentropyandhalftruths,
thequestformeaningispossibleonlywithintherealmoffantasy.In
fact,fantasyappearstobetheonlyenclaveofknowledge,theparallel
worldwhichallowsbothcharactersandreadersofthenoveltoanswer
the fundamentalquestionsofhumanexistenceorat least intuitwhat
humans tend to call the truth.Accordingly, the novelV. brings up a
questionwhethertheworlditdepictsrepresentsourfuturerealityorthe

realityasitisandasithasalwaysbeen.

Keywords: Thomas Pynchon, V., dystopia, postmodernism,  
information entropy


