
Т Е М АТ :  Д Е Т Е К Т И В С К А  П РИ Ч А

ДЕ ЈАН МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

ДЕ ТЕК ТИ ВИ КА1

За годину ро ђе ња де тек тив ског жан ра (де тек ти ви ке) узи ма 
се 1841, ка да се по ја ви ла при ча Ед га ра Ала на Поа „Уби ства у ули
ци Морг”.2 Ме ђу тим, на ша те за је да „не ма ни чег но вог под ка пом 
не бе ском”, те да се ни жа нр о ви не ра ђа ју или уми ру, већ се са мо 
при ла го ђа ва ју свом дис курс ном окру же њу. За то мо же мо из дво ји ти 
оне по ја ве у књи жев но сти ко је су до ве ле до кон ци пи ра ња де тек
тив ског жан ра пре не го што се по за ба ви мо ње го вим па ра диг ма
тич ним свој стви ма.

По што је у пи та њу жа нр ко ји се ба ви при ка зом раз от кри ва ња 
ми сте ри о зног зло чи на, за го нет ка се на ме ће са ма по се би као древ
ни об лик из ко га се де тек ти ви ка мо ди фи ко ва ла. Али ни су са мо 
за го нет ке те ко је од ре ђу ју овај жа нр. При ка зу ју ћи од го не та ње 
та јан стве ног зло чи на, де тек ти ви ка се осла ња на си же по тра ге и 
по те ре за по чи ни о цем. Он у ве ли кој ме ри алу ди ра на при че о ло ву, 
чак је и ре то ри ка та ква по што се де тек тив че сто по ре ди са го ни чем 

1 Овај рад на стао је као ре зул тат (за кљу чак) ис тра жи ва ња спро ве де ног у 
док тор ској ди сер та ци ји под на зи вом „Исто риј ска по е ти ка де тек тив ске при че”, 
од бра ње ној на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу 2012. го ди не. 

2 Иа ко се на во ди као отац де тек тив ског жан ра, По ни је и ње гов кум. На
и ме, тер мин де тек тив(ск и) уве ла је Ен Ке трин Грин, че тр де сет го ди на на кон 
Поа. У ен гле ском је зи ку по сто ји ви ше на зи ва за де тек ти ва: sle uth, de tec ti ve и 
pri va te eye. По у сво јим тек сто ви ма ни је упо тре бља вао од ред ни цу de tec ti ve, већ 
је ко ри стио об лик sle uth. У hardbo i ledу се по ја вљу је тер мин pri va te eye. Ако 
би смо по ку ша ли на ве де не на зи ве да пре ве де мо на срп ски, он да би sle uth мо гао 
да се при хва ти као ис тра жи тељ, de tec ti ve као де тек тив, а pri va te eye као при
ват ни де тек тив. Ина че, све до 1843. го ди не на зив de tec ti ve ни је се ко ри стио у 
по ли ци ји, а од 1856. по че ће да се при ме њу је и за ци ви ле. Тер мин де тек ти ви ка 
пре у зи ма мо из че шке на у ке о књи жев но сти, ко ја њи ме обе ле ле жа ва де тек тив
ске тек сто ве без об зи ра на ме диј (књи жев ност, филм, ви деоигре) или „фор му” 
(при ча, дра ма, ро ман и сл.) у ко ји ма се по ја вљу ју. Ви де ти: Ка рел Ча пек, Мар си ја 
или на мар ги на ма ли те ра ту ре, „Кул ту ра”, Бе о град 1967.
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и лов цем. Оту да се као дру ги при мор ди јал ни об лик ко ји је до вео 
до кон ци пи ра ња де тек ти ви ке мо гу из дво ји ти при че о ло ву. Ка да 
су при че о ло ву по ста ле ор га ни зо ва не на прин ци пу за го нет ке и 
ло вац до спео у цен тар па жње, ство ре на је на ра тив на осно ва ко ја 
ће би ти од лу чу ју ћа за де тек ти ви ку. 

Ње на да ља мо ди фи ка ци ја ти ца ла се уво ђе ња зло чи на на ме сто 
ло ва, као и тран сфор ма ци је лов ца у му др ог ју на ка ко ји зло чин 
успе ва да ре ши. Древ ни тек сто ви, по пут Би бли је или 1001 но ћи, 
све до че о то ме. У њи ма се по ја вљу ју му дри ли ко ви (су ди је, ца ре
ви, кра ље ви ћи) ко ји по мо ћу сво је ви спре но сти, схва та не као знак 
бо жи је на кло но сти, успе ва ју да раз об ли че ра зно вр сне пре ва ре и 
дру ге зло чи не. 

Бо жан ска, од но сно ре ли ги о зна ком по нен та исто вре ме но је и 
при бли жа ва ла али и уда ља ва ла ове тек сто ве од де тек ти ви ке. Бли
скост се огле да ла у чи ње ни ци да су пред став ни ци бо жан ске све мо
ћи, тј. му дри ју на ци, раз от кри ва ње вр ши ли без упли ва над ствар ног, 
по што су баш те на из глед над ствар не си ту а ци је раз об ли ча ва ли као 
крај ње при зем не. У том сми слу, од го не та ње пре ва ра тре ба ло је да 
по ка же да по сто ји са мо је дан бог и јед на ве ра, и ова ква ре ли ги о
зноди дак тич ка ин тен ци ја је оно што на ве де не тек сто ве нај ви ше 
уда ља ва од де тек тив ских.

У дру гој по ло ви ни XVI II ве ка до ла зи до осло ба ђа ња од ова кве 
се ман ти ке и да љег мо ди фи ко ва ња по ме ну тог на ра тив ног мо де ла. 
Гот ски тек сто ви, по себ но они об ја шње ног го ти ка, пред ста вља ју 
про то ти по ве ко ји ће ди рект но до ве сти до ства ра ња кон вен ци ја 
де тек ти ви ке. У њи ма се при ка зу ју нео бич ни до га ђа ји, ма хом пре
сту пи, ко ји де лу ју не ве ро ват но, али се ипак на кра ју њи хо ва не
ве ро ват ност сво ди на илу зи ју и пре ва ру. Се ман тич ки, тек сто ви 
об ја шње ног го ти ка на пу шта ју би ло ка кву ре ли ги о зноди дак тич ку 
ан га жо ва ност и ко ке ти ра ју са стра хом и за бри ну то шћу. 

Ме ђу тим, ни је је ди но го ти ка, од но сно фик ци ја, по ну ди ла ма
те ри јал де тек ти ви ци. Под јед на ко зна чај ни би ли су збор ни ци и ка
лен да ри о ствар ним ком пли ко ва ним зло чи ни ма. Они су по че ли да 
се по ја вљу ју од XVII ве ка, да би у дру гој по ло ви ни XVI II и у XIX 
ве ку до се гли вр ху нац сво је по пу лар но сти.3 Зна чај ових збир ки 

3 Нај по пу лар ни ја и нај ду же об ја вљи ва на зби р ка ствар них зло чи на и су ђе ња 
на ста ла је из пе ра Фран соа Га јо де Пи та ва ла (Fran co is Gayot de Pi ta val), па ри ског 
адво ка та ко ји је са ку пио ко лек ци ју чу ве них и ин те ре сант них слу ча је ва, пр ви 
пут об ја вље них 1735. У Ен гле ској се 1734. по ја вио New ga te Ca len dar, чи ји су то
мо ви штам па ни су све до XX ве ка. На сло вљен по зло гла сном за тво ру у Лон до ну, 
ка лен дар је, по пут Пи та ва ло вих при ча, пре но сио би о гра фи је, зло чи не и по гу бље
ња чу ве них кри ми на ла ца. На ве де ни збор ни ци о ствар ним зло чи ни ма по ста ће 
осно ва за ства ра ње по је ди них де ла по зна тим пи сци ма, од ко јих по себ но тре ба 
из дво ји ти Да ни је ла Де фоа (Da niel De foe) и ње го ве ро ма не Jack Shep pard, Pi ra te 
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ни је са мо у те мат ском аспек ту – у то ме да су ну ди ли гра ђу за при
че о от кри ва њу и ка зни те шких зло чи на – већ и у чи ње ни ци да су 
оне пре но си ле јед ну дру га чи ју се ман ти ку, од но сно праг ма тич ки 
од нос пре ма пре сту пу. Зло чин је у но вом окру же њу – ве ли ким 
гра до ви ма – из гу био ка ко свој ре ли ги о зни, та ко и па три от ски 
сми сао. Он је пре стао да бу де огре ше ње о бо жан ске за ко не или 
оправ да ни из раз на род ног бун та и ре вол та и по стао је по дру штво 
опа сна по ја ва ко ја угро жа ва жи вот, имо ви ну и при ват ност. 

По чет ком XIX ве ка до ла зи до фор ми ра ња по ли циј ских сна га, 
те ће по пу лар не ли ко ве пи ка ра и бон ви ва на за ме ни ти ју на ци ко је 
од ре ђу ју „по ли циј ске” осо би не, њи хо ва спо соб ност у раз от кри
ва њу зло чи на и про на ла же њу пре ступ ни ка, без об зи ра на то ко јој 
дру штве ној гру пи при па да ли.

Об је ди ња ва ње гот ског и ка лен да р ског мо де ла за по чео је Хоф
ман у Го спо ђи ци Ски дер, да би По де фи ни сао по ступ ке ко ји ће по
чет ком XX ве ка по ста ти кон вен ци је де тек тив ског жан ра. Об ја ш ње
ње из го ти ка по ста ло је об ја шња ва ње, а фак то гра фич ност збо р ни ка 
огле да ла се у по тен ци ра њу пла у зи бил но сти зло чи на, ка ко у по гле
ду мо ти ва ци је, та ко и с об зи ром на ње го ву из во дљи вост. Оно што 
је из оба из во ра за др жа но ти ца ло се нео бич но сти ко ја је ства ра ла 
по чет ну илу зи ју над ствар ног.

Ко нан Дојл је сво јом Сту ди јом у скар лет ном за по чео про цес 
ка но ни зо ва ња по сту па ка де тек ти ви ке, па ће ње гов на ра тив ни мо
дел по ста ти око сни ца тзв. кла сич не шко ле. У Дој ло вим тек сто ви ма 
ја сно се при ме ћу је при су ство по сту па ка Ви до ка, Поа и Га бо ри ја, 
али то не ума њу је њи хо ву вред ност и зна чај ко ји пре вас ход но по
чи ва на јед ном од нај чу ве ни јих дво ја ца у књи жев но сти: Шер ло ку 
Хол мсу и док то ру Вот со ну. 

Дојл је де тек тив ски на ра тив за сно вао на ли ку екс цен трич ног 
де тек ти ва ко ји уз по моћ при ја те ља, ко ри сте ћи сво ју ин те ли ген ци
ју, сна гу и до стиг ну ћа фо рен зи ке, успе ва да раз от кри је и нај ком
пли ко ва ни је зло чи не и пре ва ре, по чи ње не ка ко од стра не по је дин
ца, та ко и од ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па. При че (ро ма ни) 
су, по пра ви лу, ис при по ве да не из пе ра де тек ти во вог при ја те ља, и 
то као ре тро спек ци ја, ма да има и слу ча је ва ка да Холмс пре у зи ма 
уло гу на ра то ра. Дис тан ца из ме ђу до га ђа ја и при по ве да ња је из ра
зи та, та ко да је фо кус ве зан за про шлост: при по ве дач до га ђа је не 
пре но си из ак ту ел не по зи ци је, већ из оне ко ја га је ка рак те ри са ла 

John Gow и Moll Flan ders, fic ti ti o us lady cri mi nal, од но сно Хен ри ја Фил дин га 
(He nry Fi el ding) и The Li fe of Mr. Jo nat han Wild the Gre at. На тај на чин ство ре не 
су основ не кон вен ци је кри ми нал номе мо риј ског „жан ра”, тзв. New ga te Ca len dar. 
У пи та њу је шко ла кри мижан ра ва жна за по ја вљи ва ње де тек ти ви ке, јер ће ње не 
кон вен ци је би ти ко ри шће не у Ви до ко вим Ме мо а ри ма (1828).
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као ли ка. По што се и Холмс и Вот сон по ја вљу ју као при по ве да чи, 
окви ри Дој ло вих тек сто ва ко ке ти ра ју са са мо ре флек сив но шћу.

У се ман тич ком сми слу, нај ва жни ји Дој лов ис ко рак ве зан је 
за „уби ство” Хол мса („По след њи про блем”), чи ме је апри ор на 
не ра њи вост и бе смрт ност де тек ти ва кла сич не шко ле до ве де на у 
пи та ње. На тај на чин је ка рак те ри стич на зна тиже ља обо га ће на и 
ком по нен том са спен са (не из ве сно сти). 

У праг ма тич ком по гле ду зна чај на је по пу лар ност ко ју је Холмс 
до се гао и ко ја ни да нас не је ња ва. О то ме нај бо ље све до чи чи ње
ни ца да је Шер лок Холмс је дин стве ни при мер ју на ка у умет но сти 
ко ји је ус пео да до би је свој му зеј, за раз ли ку од ње го вог тво р ца, 
Ко на на Дој ла. Ова ква по зи ци ја тек сто ва о Хол мсу не по сред но је 
до ве ла до ко ди фи ко ва ња нор ми кла сич не шко ле, с об зи ром на то 
да су ау то ри чу ве них пра ви ла пи са ња овог под жан ра (Ван Дајн и 
Нокс) до сво јих за по ве сти до шли упра во на осно ву Дој ло вих тек
сто ва.4 Та ко ђе, њи хо ва по пу лар ност усло ви ће по ја вљи ва ње ве ли
ког бро ја тек сто ва ко ји ће их ко пи ра ти.

Осим то га, бит но је на гла си ти да су ма га зи ни има ли пре суд
ну уло гу у ши ре њу ових тек сто ва, те да је при ча би ла до ми нан тан 
ме диј. Чак је и ве ћи на ро ма на о Шер ло ку Хол мсу на ста ла ком би
но ва њем за пле та и дру гог по сто је ћег „ма те ри ја ла” из при ча. 

Г. К. Че стер тон ће на осно ву Дој ло вог мо де ла ус пе ти да ство ри 
ау тен тич ног де тек ти ва, оца Бра у на. Он је ка рак те ри стич но свој ство 
де тек тив ских тек сто ва о по сто ја њу екс цен трич ног де тек ти ва по
ме рио, или тач ни је вра тио уна зад и та квим учи нио јед ног са свим 
обич ног све ште ни ка. У Че стер то но вим тек сто ви ма осе тан је ути
цај гот ске тра ди ци је јер се над ствар но од ре ђу је као илу зи ја крај ње 
при зем ног и про ра чу на тог. Пре вас ход ну функ ци ју у ски да њу те 
ко пре не чуд ног има ју пси хо ло ги ја и те о ло ги ја оца Бра у на. Пси хо
ло шки аспект ве зан је за по ступ ке ужи вља ва ња по што отац Бра ун 
мо же да се сто пи са сва ким уби цом, тј. сам је по тен ци јал но та кав. 
Те о ло шки сег мен ти ти чу се са ме ло ги ке ко јом де тек тив ре ша ва 
слу ча је ве и, по себ но, дис кур са ко јим су при че ис при по ве да не. 

Су прот но сти у по гле ду па ра ко ји чи не де тек тив и ње гов при
ја тељ ов де су до ве де не до крај но сти, те је пра ти лац ома ле ног и 
не у глед ног оца Бра у на кор пу лент ни Флам бо, бив ши пре ступ ник. 

4 Схва та ње де тек ти ви ке као ра ци о нал не игре до ве ло је до то га да ре ше ње 
зло чи на по ста не нај ва жни ји кри те ри јум ње ног вред но ва ња. Ква ли тет тек ста 
од ре ђи вао се у окви ри ма отво ре но сти до ка за ко ји су омо гу ћа ва ли увид у њи хо ву 
ком по зи ци ју и ло гич копо сле дич не ве зе, као и по што ва ње ферпле ја пре ма чи
та о цу. У том сми слу, као сво је вр сни при руч ни ци 1928. об ја вље ни су нај у ти цај
ни ји по пи си пра ви ла игре де тек тив ске ли те ра ту ре – „A De tec ti ve Story De ca lo gue” 
Ро нал да Нок са (Ro nald Knox) и „Twenty Ru les for Wri ting De tec ti ve Sto ri es” С. С. 
Ван Дај на (S. S. Van Di ne).



379

Че стер то но ви тек сто ви по себ но су бит ни на се ман тич ком пла ну 
јер по ве зу ју де тек тив ске за пле те са ме та фи зи ком и че сто се ис по
ста вља да зло чин ни је ни по сто јао, од но сно да је по гре шна ин тер
пре та ци ја усло вља ва ла да од ре ђе ни чин бу де схва ћен као та кав. 

На праг ма тич ком пла ну Че стер тон је зна ча јан као је дан од 
пр вих ау то ра и кри ти ча ра де тек ти ви ке ко ји су овај жа нр опи си ва ли 
и ко ри сти ли у естет ске свр хе.5 Сем то га, он је био и ду го го ди шњи 
пред сед ник Клу ба пи са ца де тек ти ви ке, ко ји је че сто до ла зио у 
су коб са Ага том Кри сти.

Кра љи ца зло чи на ис цр пе ла је све мо гућ но сти мо де ла кла сич
не шко ле, исто вре ме но по ку ша ва ју ћи да по ме ри ње го ве гра ни це. 
Иа ко је ство ри ла ви ше де тек ти ва, нај по зна ти ја је по По а роу и ње
го вом пра ти о цу Хеј стинг су. Овај дво јац ди рект на је па ро ди ја оног 
Дој ло вог. Ипак, Ага та Кри сти је ус пе ла да, без об зи ра на па ро ди
ју, за др жи пре по зна тљи ве осо би не на ра ти ва кла сич не шко ле, јер 
је тај мо дел па ро ди ра ла из ну тра, на сто је ћи да про ши ри ње го ва 
огра ни че ња. За то, осим зна тиже ље, ху мор и иро ни ја по ста ју ка рак
те ри стич на обе леж ја ње них на ра ти ва. Осу де ко ле га пи са ца и пу
бли ке по об ја вљи ва њу Уби ства Ро џе ра Акрој да по ста ће по ка за тељ 
не са мо не схва та ња по сту па ка А. Кри сти већ ће би ти и од из у зет ног 
зна ча ја за ка сни ју мо ди фи ка ци ју де тек ти ви ке, с об зи ром на то да у 
овом ро ма ну до ла зи до по ме ра ња на гла ска са до га ђа ја на дис курс.

Као што је Ага та Кри сти по ме ри ла гра ни це кла сич не шко ле 
у по гле ду син так се и се ман ти ке, исто је учи ни ла и на праг ма тич
ком пла ну, те се ње ни тек сто ви и да нас на ла зе на вр ху ли ста нај
про да ва ни јих књи га. Раз лог њи хо ве по пу лар но сти до брим де лом 
је ве зан и за ег зо ти ку ко ју су пре но си ли: иа ко на ста ли у до ба ве
ли ких кри за и пре ви ра ња, тек сто ви А. Кри сти сво јим „удоб ним” 
хро но то пи ма „по зи ва ју” на бек ство од ствар но сти. Сем то га, Ага
та Кри сти је де тек ти ви ку по ме ри ла ка дру гим ме ди ји ма сво јом 
Ми шо лов ком, јед ном од нај и гра ни јих дра ма свих вре ме на.

С Ага том Кри сти по ста ло је ја сно, ма кар на ма да нас, да мо дел 
кла сич не шко ле не мо же не про ме њен да се одр жи, из про стог раз
ло га што су ис цр пе не све мо гу ће ва ри ја ци је зло чи на у за кљу ча ној 
со би, нео бич них сред ста ва уби ства и по чи ни ла ца као осо ба на ко је 
се нај ма ње сум ња. Сем то га, и рас ко рак ко ји је по сто јао из ме ђу 
ствар но сти и ових тек сто ва, ко ји су, ка ко већ ре ко смо, сло ви ли за 
при ме ре ако не ре а ли стич но сти а оно бар ло гич но сти, по стао је то
ли ки да ни нај за гри же ни ја пу бли ка ни је ви ше мо гла да их при хва ти 

5 Г. К. Че стер тон је био пр ви те о ре ти чар де тек ти ви ке ко ји је 1902. го ди не 
об ја вио „Од бра ну де тек тив ских при ча” („A De fen ce of De tec ti ve Sto ri es”). Осим 
то га, он је обја вио још три тек ста о де тек ти ви ци: „Er rors abo ut De tec ti ve Sto ri es” 
(1920), „ How to Wri te a De tec ti ve Story” (1925) и „The Ideal De tec ti ve Story” (1930).
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као та кве. За то се, па ра лел но са кла сич ном шко лом, три де се тих 
годи на XX ве ка у Аме ри ци по ја вљу је шко ла де тек ти ви ке да ле ко 
ан га жо ва ни ја у од но су пре ма ствар но сти. У пи та њу је чу ве ни hard
bo i led.6

Пр ви текст са пре по зна тљи вим од ли ка ма ове шко ле на пи сао 
је Карл Џон Да ли и об ја вио га у ма га зи ну The Black Mask 1922. го
ди не. Ме ђу тим, тек ће Де ши јел Хе мет кон ци пи ра ти ка рак те ри стич
не по ступ ке hardbo i ledа. Пре све га, Хе мет ће по јед но ста ви ти, 
али не и не у тра ли са ти, „кла сич не” за пле те и на гла сак са ло гич ке 
ана ли зе по ме ри ти пре ма ак ци ји. У том сми слу тран сфор ми сан је 
и лик де тек ти ва, од но сно хро но топ ко јим се он кре ће. Hardbo i led 
афир ми ше ди ка, при ват ног де тек ти ва, скло ног ал ко хо лу, ду ва ну 
и же на ма и из ра зи то ве штог у бор би, ка ко пе сни ца ма и оруж јем, 
та ко и ре чи ма. Ме ђу тим, ње гов пут до ре ше ња је тр но вит, по што 
ре дов но би ва ис ку ша ван нео до љи вим ча ри ма ле по ти ца и на си љем. 

Хе ме тов зна чај у по гле ду син так се де тек тив ског на ра ти ва 
пре вас ход но је ве зан за то да је он де тек ти ва на чи нио увер љи вим 
ко ри сте ћи сво ја ис ку ства сте че на то ком ра да код Пин кер то на.7 У 
том сми слу и Кон ти нен тал на ор га ни за ци ја у ко јој Оп ра ди оства
ре на је на осно ву кон цеп та де тек тив ских ор га ни за ци ја из ствар но
сти, би ло при ват них, би ло др жав них. Про це ду ре ко је у њој по сто
је бли ске су по ли циј ским, ма да дик има дис кре ци о но пра во да их 
на ру ши или не при ме ни. Ипак, без об зи ра на сву увер љи вост, 

6 „У бу квал ном пре во ду са ен гле ског зна че ње ре чи hardbo i led је твр до
ку ван, и углав ном се од но си на ку ва на ја ја. Ме ђу тим, та реч у слен гу озна ча ва 
бес ком про ми сност, вр сту без о се ћај но сти при сут не код про та го ни сте ко га је 
ис ку ство до ве ло до ста ња у ко јем не осе ћа ни ка кву са ми лост ни пре ма се би ни 
пре ма дру ги ма. У том сми слу ова реч упо тре бља ва се да осли ка од нос пре ма 
жи во ту уоп ште, од нос ко ји је бес ком про ми сан, не сен ти мен та лан, груб итд.” 
Ми ша Не дељ ко вић, Аме рич ки но ар филм, „Хи на ки”, Бе о град 2006, 11. У на шој 
кри ти ци овај тер мин се пре во ди или као гру ба или же сто ка шко ла. Нај бли жи 
пре вод био би твр до кор на шко ла. Ме ђу тим, нај ви ше је оних ко ји за др жа ва ју, 
од но сно тран скри бу ју ори ги нал ни на зив.

7 Ален Пин кер тон (1819–1884) био је син по ли циј ског на ред ни ка. На кон 
за вр ше ног ба чвар ског за на та из Гла зго ва пре ла зи у Аме ри ку. Јед ном, док је при
пре мао др ва за бу рад, от крио је и ка сни је ухва тио бан ду фал си фи ка то ра. Овај 
и дру ги слич ни под ви зи ко ји су по ста ли ле ген де до ве ли су га до ме ста ше ри фа 
окру га Кук у обла сти Чи ка га. Го ди не 1915. нео би чан оглас при ву као је Хе ме та 
да се при ја ви за по сао у Pin ker ton’s Na ti o nal De tec ti ve Agency, где ће оста ти све 
до 1922. го ди не. Ње го ва по чет на пла та би ла је 21 до лар не дељ но. Хе мет је ва жио 
за до бр ог де тек ти ва, на че му уве ли ко има да за хва ли свом „ше фу”, чу ве ном Џеј мсу 
Рај ту (Ja mes Wright). Он га је на у чио свим тај на ма де тек тив ског по сла, ин си сти
ра ју ћи на са мо стал но сти, мо рал но сти и објек тив но сти. Рајт је сма трао да до бар 
де тек тив мо ра би ти ано ни ман, јер што се ма ње зна о ње му, ма њи су из гле ди да 
се не ке лич не ин фор ма ци је ис ко ри сте про тив ње га. За то су и из ве шта ји ко ји су 
де тек ти ви пи са ли за Аген ци ју би ли ано ним ни, пот пи са ни је ди но иден ти фи ка
ци о ним бро јем. Сва ки агент је мо рао да бу де крај ње дис кре тан о свом слу ча ју. 
Хе мет се, на при мер, пред ста вљао као ра чу но во ђа, од но сно бро кер.
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при ват ни де тек тив је да ле ко од ре ал не сли ке, ка ко због сво је пре
на гла ше не ви та ли стич ке стра не, та ко и због све то на зо ра.

Дик је, по пра ви лу, осо ба оп те ре ће на про шло шћу, због че га 
по ста је скло на ал ко хо лу и про ми ску и те ту. Ипак, оно што га одва ја 
од пот пу ног мра ка је сте ње гов ко декс, ко јим се су прот ста вља окру
же њу. Док Хе ме то ве де тек ти ве, на ро чи то Се ма Спеј да, од ре ђу је 
ци ни зам, Реј монд Чен длер уво ди ви те шке нор ме по на ша ња за свог 
де тек ти ва Мар ло уа. Са Спи леј но вим Мај ком Ха ме ром ова кви ко
до ви до би ће пот пу но ира ци о нал не вред но сти. Али и као та кви 
они ће оста ти је ди ни ста би лан осло нац за де тек ти ва у све ту по
ре ме ће них вред но сти.

У по гле ду хро но то па, са hardbo i ledом  се пр ви пут ве ли ка 
па жња по све ћу је вре мен ским и дру штве ним при ли ка ма. Де тек ти
ви ове шко ле по пра ви лу су ве за ни за про сто ре (аме рич ких) ве ле
гра до ва, у ко ји ма ат мос фе ру те шког и тму р ног жи во та на гла ша ва
ју и при род не окол но сти, ки ше, вру ћи не, си ви ло, ко је не по сред но 
ути чу на рас по ло же ње де тек ти ва. Ипак, ег зи стен ци ја ли стич ка 
не ла год ност нај ви ше је ис так ну та лич ним и дру штве ним ин тер
ак ци ја ма де тек ти ва.

Сли ка ње по ср ну лог све та се кун дар на је ин тен ци ја hardbo i ledа 
(при мар на је при ка зи ва ње раз от кри ва ња зло чи на). Ова шко ла 
офор ми ла се у пе ри о ду ре це си је, од но сно би ла је до ми нант на то
ком хлад но ра тов ске кри зе, та ко да ни је мо гла из бе ћи пре но ше ње 
анк си о зно сти и дру штве них ано ма ли ја тог вре ме на. За то де тек
ти ва окру жу ју по ре ме ће ни ли ко ви, љу ди ко ји су сво је бо гат ство 
сте кли сум њи вим по сло ви ма, по ли ти ком, уби стви ма, пљач ком, 
пре ва ра ма или свим тим за јед но. Њи хо ва сте ци шта ва ри ра ју од ки
ча стих ви ла до за гу шљи вих ло ка ла и ге та. Да би са вла дао ова ко 
раз у ђен хро но топ, де тек тив је увек у по кре ту, нај че шће у свом ау то
мо би лу, ко ји по ста је за ме на за ње го ву кан це ла ри ју. Ин си сти ра ње 
на ак ци ји до ве шће и до то га да спо ред ни мо тив кла сич не шко ле 
– пра ће ње – ов де по ста не је дан од до ми нант них.

Да би оства рио увер љи ву сли ку при ват ног де тек ти ва и ње го
вог окру же ња, hardbo i led уво ди дру га чи ји тип дис кур са у од но су 
на кла сич ну шко лу. Џен тлмент ски од но си ко ји су ка рак те ри са ли 
ен гле ску ва ри јан ту огле да ли су се и у је зи ку и ре то ри ци, ко ја је 
би ла ма хом окре ну та раз от кри ва њу зло чи на. У hardbo i ledу ре то
ри ка и дис курс се осло ба ђа ју џен тлмент ских сте га и омо гу ћа ва ју 
уплив нај ра зли чи ти јих об ли ка го во ра, од слен га до со ци о лек та. 
Сем то га, увер љи во сти до при но се и де тек ти во ва ис по вест и па са жи 
до жи вље ног го во ра ко ји по чи њу да до ми ни ра ју при по ве да њем.

Иа ко hardbo i led мно ги сма тра ју бит но дру га чи јим од кла сич
не шко ле, чак раз ли чи тим жа нр ом, кон ти ну и тет из ме ђу ове две 
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по ја ве је ви ше не го уоч љив. На ра ти ви оба под жан ра по чи ва ју на 
при ка зи ва њу раз от кри ва ња зло чи на, с тим да се у кла сич ној ва ри
јан ти ви ше на гла ша ва ју ин те лек ту ал не ак тив но сти, док у hard 
bo i ledу до ми ни ра ак ци ја. На спрам ве ли ког де тек ти ва, ко ји до 
по да та ка до ла зи „на уч ном” ме то до ло ги јом (по сма тра њем ме ста 
зло чи на, ис пи ти ва њем све до ка, ана ли зом тра го ва и сл.), дик је окре
ну ти ји ак ци ји, тач ни је – ње га по ку шај при ме не „на уч не” ме то до
ло ги је во ди у фи зич ко раз ра чу на ва ње, из про стог раз ло га што је 
свет у ко ме оби та ва по стао груб и су ров. Али и је дан и дру ги до 
ре ше ња до ла зе за хва љу ју ћи сво јој ви спре но сти, и обо ји ца то ре ше
ње пред ста вља ју у об ја снид бе ном кра ју.

На се ман тич ком пла ну hardbo i led на ра ти ви зна тиже љу не 
ре а ли зу ју то ли ко у прав цу по тре бе за ре ша ва њем зло чи на ко ли ко 
ка на ди да ће де тек тив пре жи ве ти и оста ти по сто јан и до сле дан 
сво јим на че ли ма. Ка ко је хро но топ у ко ме је де тек тив крај ње ко
рум пи ран и пре ступ нич ки, зло чин ни је зло чин по чи ни ти, при кри
ти га или не от кри ти, већ је зло чин по га зи ти оне иде а ле и ко дек се 
ко ји су том и та квом све ту су прот ста вље ни. За то и де тек тив пред
у зи ма на сил не ак ци је, али ни ка да не чи ни зло чин, од но сно не 
га зи код ко јим се ру ко во ди. У ова квом од но су пре ма зло чи ну и ње
го вом ре ше њу на ла зи се мо дел ко ји ће ме та де тек ти ви ка по себ но 
ис та ћи, за не ма ру ју ћи у пот пу но сти не са мо ре ше ње већ и зло чин 
као огре ше ње о за кон ске нор ме и пре во де ћи га на пре сту пе про тив 
лич них, ме та фи зич ких, на уч них, фи ло зоф ских, реч ју – пси хоидео
ло шких на че ла.

У hardbo i ledу се по себ но на гла ша ва праг ма тич ка си ту а ци
ја ко ја је већ по сто ја ла у кла сич ној шко ли. И та мо су ме ди ји, пре 
свих ма га зи ни, би ли од ве ли ког за ча ја, али са да они до би ја ју во
де ћу уло гу. The Black Mask је нај бо љи при мер ка ко је је дан ме диј 
об ли ко вао жан ров ски мо дел. Ма га зин је на ви ше пла но ва ди рект но 
ути цао на ау то ре, по чев ши од то га да их је пла ћао по на пи са ној 
ре чи, па до чи ње ни це да су уред ни ци од ре ђи ва ли шта и ка ко пи
са ти. Афир ми са њем сед ме умет но сти филм ће пре у зе ти при мат 
над штам пом и омо гу ћи ти пи сци ма да се опро ба ју у Хо ли ву ду и 
ба сно слов но за ра де. Ти ме је де тек тив ски жа нр ушао у глав не то
ко ве кул ту ре. 

Тек сто ви Хор хеа Лу и са Бор хе са на ла зе се на пре ла зу ка ме та
де тек тив ској шко ли. Он се вра тио кла сич ним за пле ти ма и обо га
тио их ме та фи зич ком про бле ма ти ком. Као и у слу ча ју пост мо дер не, 
Бор хес је у сво јим тек сто ви ма по ну дио по ступ ке ко ји ће од ре ди ти 
ме та де тек ти ви ку. Ме ђу њи ма је нај зна чај ни је осло ба ђа ње де тек
ци је од зло чи на, од но сно чи ње ни ца да се фи ло зоф ски, ре ли ги о зни, 
исто риј ски и слич ни про бле ми при ка зу ју по сред ством де тек тив
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ског на ра ти ва. По ме ра ње фо ку са са де тек ти ва на апо ри ју до ве ло 
је до то га да ли ко ви ислед ни ка по ста ну пот пу но ап стракт ни, го
то во без ика квих пор трет них или ка рак тер них осо би на ко је би их 
од ре ђи ва ле и ван слу ча ја на ко ме ра де.

Ме та де тек ти ви ка ће ус пе ти да от кло ни све пред ра су де пре ма 
де тек тив ском жар ну и по ка же оно што се од вај ка да зна ло, а то је 
да не ма апри ор но естет ских или не е стет ских жа нр о ва, већ са мо 
до брих и ло ших тек сто ва. На син так сич ком пла ну, ме та де тек ти
ви ка па ро ди ра мо де ле из гра ђе не у кла сич ној и hardbo i led шко ли. 
Али ка ко је у пи та њу пост мо дер ни стич ка па ро ди ја, то се на ве де
ни на ра ти ви не ко ри сте у ци љу иза зи ва ња ко мич них ефе ка та или 
ра ди под сме ха, већ ка ко би се пре ва зи шла огра ни че ња (под)жан ра. 
Ме та де тек ти ви ка тра ди ци о нал не гра ни це по ме ра нај че шће по мо
ћу два по ступ ка: при ка зи ва њем зло чи на за ко ји се ис по ста вља да 
ни је ни по сто јао и ели ми ни са њем или су спен зи јом об ја снид бе ног 
сег мен та, тј. ре ше ња. Оба по ступ ка про из и ла зе из чи ње ни це да 
се зло чин по сма тра као огре ше ње о пси хоиде о ло шке, лич не нор
ме и да по ста је крај ње ин тро вер тан. 

Пол Остер је, у скла ду са на че лом постструк ту ра ли зма да 
не ма ни чег ван су бјек та, по тра гу за зло чи ном при ка зао као крај ње 
су бјек тив ну. То не зна чи са мо да се по тра га за зло чи ном по ме ра ка 
ла ка нов ским сфе ра ма пси хо а на ли тич ког већ и да би ва из ра зи то 
(ис)кон стру и са на и ре ла тив на, у за ви сно сти од пер спек ти ве и ин
тер пре та ци је. На тај на чин по тра га по ста је кр ста ре ње тек стом, а 
свет у ко ме се она де ша ва ме та фик ти ван. За то су и зло чи ни за ко ји ма 
се тра га апо ри је, и то оне фи ло зоф ске, на уч не, ре ли ги о зне, пси хо
ло шке. Де тек тив је у пот пу но сти при ла го ђен ова квом окру же њу и 
зах те ви ма, те ње го ва де тек ци ја по ста је ин тро спек ци ја, или ин тер
ак ци ја са тек стом, а он сам од ре ђен осо би на ма ау то ра и чи та о ца.

Аку њин је, с дру ге стра не, ме та фик тив не хро но то пе за сно вао 
на па лимп се сту ко ји под ра зу ма да су гра ни це из ме ђу тек ста ствар
но сти и оног фик ци је пот пу но из бри са не. Ти ме су омо гу ће на нај ра
зно вр сни ја укр шта ња, по чев ши од ци ти ра ња по сто је ћих и апо криф
них де ла, пре ко су сре та ња пи сца, ау то ра и ју на ка, до по и гра ва ња 
и пла ги ра ња (ме та)фи зич ких исти на.

Из ра зи та окре ну тост тек сту код ме та де тек ти ви ке усло вља ва 
да се се ман тич ки аспект (зна тиже ља) пре вас ход но ве зу је за ком
по нен ту зна ња. Али оно је да ле ко ком плек сни је од слич не ин тен
ци је кла сич не шко ле, с об зи ром на то да не под ра зу ме ва са мо же љу, 
од но сно по тре бу за са зна ва њем зло чи на, већ се ти че и же ље за 
спо зна јом исти на ве за них за он то ло шке про бле ме, као што су су
бјек тив ност, објек тив ност, вре ме, ре ал ност и сл. По што на че ла 
пост мо де р не под ра зу ме ва ју смрт ме та фи зи ке, по след њег упо ри шта 
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ло го цен трич ног ху ма ни зма, то же ља оста је не за до во ље на, а зна ње 
крај ње апо рич но. За то је иро ни ја основ ни па тос ових тек сто ва. 

На праг ма тич ком пла ну, нај ве ћи по мак ко ји се де сио са ме та
де тек ти ви ком ти че се при хва та ња овог жан ра као ка те го ри је глав
ног кул тур ног то ка. Он по ста је основ ни но си лац пост мо дер ни
стич ког на ра ти ва, би ло као пре по зна тљив сег мент, би ло у це ло сти. 
Про ши ри ва њем сми сла де тек ци је и ње ним по ве зи ва њем са тек
сту ал ним ак тив но сти ма по ступ ци де тек тив ског жан ра по че ли су 
да се при ме њу ју и ван умет нич ке сфе ре. Го то во сви на уч но по пу
лар ни тек сто ви при ка за ни су пре ко про се деа де тек ти ви ке, јер исти
ну ко ју на сто је да пре не су са оп шта ва ју као да је реч о по тра зи и 
раз от кри ва њу ми сте ри о зног зло чи на. 

Осим кла сич не, hardbo i led и ме та де тек тив ске шко ле, у ли те
ра ту ри се че сто као још је дан под жа нр де тек ти ви ке на во де и по
ли циј ске про це ду ре. Оне су на ста ле у дру гој по ло ви ни XX ве ка. 
За њи хо ве не по сред не пре те че узи ма се Га бо рио и ње го ви тек сто
ви о Ле ко ку, од но сно та ко зва на ислед нич ка тра ди ци ја. У њи ма су 
при ка зи ва не ак ци је офи ци јел них пред став ни ка за ко на ко ји су 
на сто ја ли да от кри ју за мр ше не зло чи не. И баш због то га што су 
се де тек ти ви слу жи ли про пи са ним про це ду ра ма, до шло је до име
но ва ња овог под жан ра. Ме ђу тим, у по гле ду па ра диг ма тич ких 
до при но са ове шко ле ствар је дру га чи ја. 

Жорж Си ме нон на ста вља фран цу ску тра ди ци ју по ла ра, од но
сно по ли циј ских тек сто ва. Ње го ва оства ре ња о Ме греу ком би ну ју 
ви ше де тек тив ских тра ди ци ја, по чев ши од ин ту и тив них (тзв. „Had 
I But Know”), пре ко кла сич них, до hardbo i led. Ипак, оно по че му 
се Си ме нон из два ја, осим ин спек то ра Ме греа, је сте хро но топ ко ји 
се мо же од ре ди ти као на ту ра ли стич ки, с об зи ром на то да је ве зан 
за нај ни же дру штве не сло је ве. 

Си ме но но ви тек сто ви о Ме греу по ка за ли су да по ли циј ске 
про це ду ре пред ста вља ју бла гу (софт) ва ри јан ту hardbo i led мо де ла. 
Њи хо ва „бла гост” по ве за на је са чи ње ни цом да је де тек тив офи ци
јел ни пред став ник вла сти и да ни је та ко су ров као дик. Али и ње га 
му че слич ни про бле ми као и при ват ног ко ле гу: гре шке из про шло
сти, ал ко хол, су коб са ау то ри те ти ма и над ре ђе ни ма и слич но. Сем 
то га, ре дов но до ла зи до по ја вљи ва ња ви ше ли ко ва по ли ца ја ца чи је 
се суд би не и ме ђу соб ни од но си пра те, па је то још је дан од про се деа 
убла жа ва ња су ро во сти hardbo i ledа. По след њи од њих ти че се 
при ка зи ва ња ствар них по ли циј ских и фо рен зич ких по сту па ка. У 
оста лим аспек ти ма по ли циј ске про це ду ре су бли ске hardbo i ledу.8 

8 На при мер, го то во сви по ступ ци по ли циј ских про це ду ра при сут ни су 
у Хе ме то вим тек сто ви ма о Кон ти нен тал Опу, по чев ши од на чи на на ко ји је 
Кон ти нен тал на де тек тив ска аген ци ја ор га ни зо ва на, пре ко од но са за по сле них 
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Сва ка од по ме ну тих де тек тив ских шко ла (кла сич на, hardbo i led, 
ме та де тек ти ви ка) при мар ни жан ров ски мо дел уса гла ша ва са дис
курс ним прак са ма ко је је од ре ђу ју и ко ји ма би ва од ре ђе на. Да би 
се до шло до тог при мар ног мо де ла, за пра во па ра диг ме де тек ти ви
ке, нео п ход но је од го во ри ти на два пи та ња. Лак ше је по ве за но са 
иден ти фи ка ци јом дис курс них прак си ко је мо ди фи ку ју жан ров ски 
мо дел. Те же пред ста вља утвр ђи ва ње ин ва ри јан ти, од но сно оних 
еле ме на та и осо би на ко ји чу ва ју сво ју по сто ја ност кроз ди ја хро
ни ју и ди ја то пи ју и од лу чу ју о иден ти фи ка ци ји тек сто ва као де тек
тив ских.

По во дом кла сич не шко ле нај че шће се го во ри ка ко она сво је 
пре познтљи ве осо би не до би ја на осно ву то га што де тек тив ску 
па ра диг му уса гла ша ва са ре а ли стич ким дис курс ним прак са ма. 
Две су, на вод но, чи ње ни це ко је то до ка зу ју: ло ги ка, ко ја ру ко во ди 
де тек ци јом, и ре а ли стич ка мо ти ва ци ја, ко ја од ре ђу је си же. Ме ђу
тим, обе осо би не су ре ла ти ви зо ва не у тек сто ви ма кла сич не шко
ле, због че га ни су до вољ но ре ле вант не да би се о овом под жан ру 
мо гло го во ри ти као ре а ли стич ном.

Ло ги ка ко ја ру ко во ди де тек ци јом бли жа је ро ман ти чар ској 
не го ли ре а ли стич кој про ве ни јен ци ји. С јед не стра не, у пи та њу су 
ег зо тич ни зло чи ни. Њи хо ва ег зо ти ка ни је по ве за на са мо с окол
но сти ма, на чи ни ма, сред стви ма, ору ђи ма и мо ти ви ма, већ су они 
та кви и због кон тек ста у ко ме се де ша ва ју. Зло чи ни кла сич не шко ле 
увек су по ве за ни са ви шим кру го ви ма у ко ји ма вла да ју по себ ни 
(сно бов ски) ко дек си по на ша ња и где они пред ста вља ју екс цес, без 
об зи ра на то што се из тек ста у текст по ја вљу ју. Ова кво дру штве но 
окру же ње, као и екс це сна при ро да зло чи на, ја сно го во ре о то ме да 
је реч о свој стви ма мно го бли жим ро ман ти зму, ко ји је ин си сти рао 
на ин ди ви ду ал ном, не го ре а ли зму, окре ну том ко лек тив ном, по себ
но у сво јој тзв. „кри тич кој” ва ри јан ти. 

Лик ве ли ког де тек ти ва то још бо ље по твр ђу је, на ро чи то ако 
се има ју у ви ду свој ства ње го ве екс цен трич но сти, тј. по ве зи ва ња 
лу цид но сти са не ким од по ро ка, ко ји су, по пра ви лу, не у о би ча је ни. 
Али чак ни та ква ка рак тер на стра на де тек ти ва не ма тен ден ци ју 
ка „пси хо ло шкоре а ли стич ком” пред ста вља њу, с об зи ром на то 
да се о пси хо ло ги ји де тек ти ва, као и дру гих ли ко ва, уоп ште не 
го во ри. Ако то ме до да мо и чи ње ни цу да де тек тив све сво је по ду
хва те пред у зи ма ра ди ап стракт них и иде а ли стич ких ци ље ва, од 

де тек ти ва у њој, до спе ци јал но сти, тач ни је по сту па ка у ис тра зи ко ји ма се они 
ко ри сте. Ипак, кра јем XX и по чет ком XXI ве ка по ја вио се ве ћи број фил мо ва и 
ТВ се ри ја ко ји по чи ва ју на на ра ти ви ма по ли циј ских про це ду ра, не рет ко их 
укла па ју ћи у фан та зиј ска окру же ња, због че га се по ја ча ло и ин те ре со ва ње кри
ти ке за њих.
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љу ба ви пре ма ре ша ва њу за го нет ки до прав до љу би во сти, при че му 
је но вац ап со лут но не би тан, ја сно је да кла сич на шко ла не мо же 
би ти про гла ше на ре а ли стич ким ре лик том.

Дру ги ар гу мент за ова кву тврд њу ве зан је за та ко зва ну ре а ли
стич ку мо ти ва ци ју. Мно ги на во де да су на ра ти ви кла сич не шко ле 
„екла тан тан при мер” оних ре а ли стич ких, с об зи ром на то да ло ги
ка ру ко во ди ре ша ва њем пре сту па и об ли ко ва њем си жеа. Ме ђу тим, 
у пи та њу је пре вид ко ји пла у зи бил но по и сто ве ћу је са ре а ли стич
ким. До га ђа ји кла сич не шко ле то ли ко су нео бич ни и ег зо тич ни 
да их је не мо гу ће про гла си ти ре а ли стич ним. Та ква њи хо ва „ве не
ци јан ска” при ро да про из и ла зи из чи ње ни це да су они од ре ђе ни пре 
све га сво јом за тво ре но шћу (хер ме тич но шћу). Она се не сво ди на 
хро но топ за кљу ча не со бе, већ под ра зу ме ва и то да се све од и гра
ва у окви ру тач но утвр ђе не гру пе љу ди, те да су до га ђа ји крај ње 
„ар хе о ло шки”, ве за ни за про шлост. За то сма тра мо да је оно што 
опи су је кла сич на шко ла пре ве ро ват но (у скла ду са ем пи ри јом и 
фи зи ком, тј. ни је фан та стич но), не го ли мо гу ће (ко је се мо гло, мо же 
или ће се де си ти). 

Нај тач ни је би би ло ре ћи да мо ди фи ка ци је па ра диг ме де тек
тив ског мо де ла у кла сич ној шко ли на ста ју ње го вим уса гла ша ва њем 
са вик то ри јан ским дис курс ним прак са ма ко је су у осно ви ам би ва
лент не, фа сци ни ра не под јед на ко и ра ци о нал ним и фан та стич ним, 
услед че га и до ла зи до при ви да ре а ли стич но сти, иа ко до ми ни ра ју 
ро ман ти чар ске тен ден ци је. За то се овај под жа нр че сто на зи ва ен гле
ском шко лом: не са мо због по ре кла већ због дис курс них прак си, 
од но сно пси хоидеј ноиде о ло шког хо ри зон та ко ји је од ре ђу је.

Иста ствар ва жи за hardbo i ledили аме рич ку шко лу. Она на
ста је уса гла ша ва њем де тек тив ског мо де ла са дис курс ним прак са ма 
Аме ри ке три де се тих и пе де се тих го ди на про шлог ве ка. Али ни 
она ни је при мер ре а ли стич ког пи сма, иа ко је Чен длер го во рио да се 
од Хе ме та де тек ти ви ка при бли жа ва ре а ли зму. Оно што је „пи сац, 
за пра во, же лео да ка же” је сте да је hardbo i led у од но су на кла сич ну 
шко лу ау тен ти чан, и то ка ко у по гле ду при ка зи ва ња де тек тив ског 
по сла, та ко и у ви ду пре но ше ња дру штве ног кон тек ста. Ме ђу тим, 
ау тен тич ност ни је исто што и ре а ли стич ност. Аме рич ка шко ла 
оквир но пре но си „ствар ну сли ку” дру штва и вре ме на ко је опи су
је, али је њен цен трал ни лик – чврст де тек тив или дик – ми ља ма 
уда љен од ре а ли зма. 

Ре а ли стич ки ју на ци је су би ли „мо рал не гро ма де”, пре на гла
ше ни у сво јим етич ким ка рак те ри сти ка ма. Али тај мо рал је екс по
ни рао ста во ве и од но се ме ди о кри тет ске за јед ни це. Ди ко ви, са свим 
су прот но, сво ју „мо ра ли стич ку кор пу лент ност” до би ја ју на осно
ву крај ње ин ди ви ду ал ног, ап стракт ног и иде а ли стич ког (ма кар у 
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том кон тек сту) ко да. По пут сред њо ве ков них ви те зо ва, они кр ста
ре у сво јим ау то мо би ли ма аме рич ким ве ле гра до ви ма на сто је ћи 
да кроз сва ис ку ше ња оста ну до след ни свом про фе си о на ли зму. У 
то ме их не мо же спре чи ти ни по хот на же на, ни фи зич ка стра да ња 
ко ји ма би ва ју из ло же ни.

Ипак, чвр сти де тек ти ви ни су ал тру и сти, не же ле да свет очи
сте од ко руп ци је и по ква ре но сти. Њи хо ви иде а ли са мо су оквир 
пре ко ко га се осли ка ва сва по ср ну лост све та у ко ме оби та ва ју. Ве
ли ка дис тан ца из ме ђу де тек ти ва и ње го вог окру же ња на гла ше на 
је и иро ни јом и сар ка змом, што су пре по зна тљи ве од ли ке дис кур
са hardbo i led шко ле. Иро ни ја и сар ка зам, за јед но са иди о лек ти ма, 
со ци о лек ти ма, слен гом и кон ци зним ис ка зи ма, на дис курс ном 
пла ну до при но се ау тен тич но сти овог под жан ра, на ро чи то ако се 
има у ви ду да де тек ти во ва ис по вест по ста је до ми на тан об лик при
по ве да ња.

Ме ђу тим, иа ко де тек тив го во ри сам о до га ђа ји ма у ко ји ма је 
уче ство вао, од но сно мо же се пра ти ти ње гов „уну тра шњи” жи вот, 
бит ни је ин фор ма ци је у ве зи са слу ча јем ипак оста ју скрај ну те, 
не ма при ка за епи фа ни је све док на кра ју дик не об ја сни ка ко је 
до шао до ре ше ња. Оту да зна тиже ља, без об зи ра на то ко ли ко 
би ва обо га ће на са спен сом, не из ве сно шћу, оста је до ми нант на се
ман тич ка ком по не не та и hardbo i led на ра ти ва.

Ова ква при ро да ју на ка, сли ка ње го вог окру же ња и ре то рич ке 
и дис курс не осо би не упу ћу ју на то да hardbo i led на ста је уса гла
ша ва њем де тек тив ског мо де ла са ег зи стен ци ја ли стич ким те о ри
ја ма и прак са ма.

Ме та де тек ти ви ка исту па на по зор ни цу пе де се тих и ше зде
се тих го ди на про шлог ве ка, ка да се по ја вљу ју тек сто ви у ко ји ма 
се де тек тив ски на ра ти ви ко ри сте ра ди про ши ри ва ња огра ни че ња 
ко ја су уста но вље на у кла сич ној и hardbo i led шко ли. Екс пан зи ја 
де тек тив ског мо де ла под ра зу ме ва ви ше по сту па ка, по чев ши од 
по ме ра ња гра ни ца тек ста и не у тра ли са ња дис тан це из ме ђу ау торâ, 
ли ко ва и чи та ла ца, пре ко упли ва дру гих дис курс них прак си (пси
хо ло ги је, исто ри је, ре ли ги је, фи ло зо фи је, при род них на у ка и сл.) 
и ме ди ја (ТВ се ри је, ви деоигре), до ко ри шће ња де тек ти ви ке као 
по ли го на за про ве ру и ис пи ти ва ње на ра тив них и уоп ште кул ту
ро ло шких те о ри ја. 

У том сми слу мо ди фи ку ју се и ак тан ти де тек тив ске син так се. 
Де тек тив по ста је ору ђе за пре и спи ти ва ње он то ло шких про бле ма, 
зло чин гу би сво ју фи зич ку за сно ва ност и пре ра ста у ме та фи зич ке 
апо ри је, тра го ви по чи њу да пред ста вља ју тек сту ал не ре фе рен це, 
а хро но топ би ва од ре ђен по пут па лимп се ста. Пла у зи бил ност се 
за то ви ше не тре ти ра на осно ву тек сту ал не бли ско сти са ствар но шћу 
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и ње ним прин ци пи ма мо гу ћег, већ је то тек сту ал на ве ро ват ност 
– при ка за но мо ра да за до во љи не ло ги ку ствар но сти, већ ло ги ку 
тек ста – да бу де гра ма тич но (оства ре но пре ко пре по зна тљи вог 
струк тур ног мо де ла) и ко му ни ка тив но (да пре но си ин фор ма ци ју). 
Али ка ко у постструк ту ра ли зму до ла зи до ен тро пи је и гра ма тич
ног и ко му ни ка тив ног, ви ше сми сле ност по ста је до ми нант но обе
леж је. 

По ме ра ње гра ни ца нај ви ше се од ра зи ло на про ме ну у по гле ду 
ре ше ња, тј. об ја снид бе ног кра ја. У ве зи са ен тро пи јом и по ли се
ми јом, ме та де тек ти ви ка би ра да не би ра и текст оста вља у пот пу
но сти отво ре ним, ка ко у ви ду ин тер тек сту ал не ре фе рен ци је, та ко 
и из бе га ва њем ма ка квог об ли ка за вр ша ва ња. 

Ипак, ови тек сто ви оста ју под окри љем де тек тив ског мо де ла, 
пре све га за хва љу ју ћи ју на ку ко ји функ ци о ни ше као де тек тив, тј. 
пред у зи ма де тек ци ју ко ја се од ви ја у гра ни ца ма пла у зи бил ног, схва
ће ног као ме та фик тив ног, а зна тиже ља не пре ста је да бу де при мар
на се ман тич ка ком по нен та. За то се мо же за кљу чи ти да ме та де
тек ти ви ка ускла ђу је де тек тив ски мо дел са пост мо дер ним ста њем.

Пре ма то ме, па ра диг ма де тек тив ског жан ра об у хва та син так
сич ке, се ман тич ке и праг ма тич ке еле мен те ко ји се у раз ли чи тим 
исто риј ским ва ри ја ци ја ма и мо ди фи ка ци ја ма нај ма ње ме ња ју, тј. 
чу ва ју сво је пре по зна тљи ве, од но сно до ми нант не осо би не. По 
на шем ми шље њу то су:

1) Ак тер ко ји има функ ци ју де тек ти ва; то не зна чи да он мо ра 
во ка ци јом би ти од ре ђен као та кав, иа ко је то нај че шћи слу чај, већ 
се ње го ва де тек тив ска при ро да за сни ва на по тра зи ра ди раз от
кри ва ња ми сте ри је.

2) Оту да се као дру ги еле мент па ра диг ме де тек тив ског жан
рана ме ћеми сте ри ја; она има дво стру ку уло гу, по што се, с јед не 
стра не, ја вља као мо тив на пла ну син так се, а с дру ге пред ста вља 
се ман тич ку ком по нен ту јер се на осно ву ње вр ши по ве зи ва ње 
еле ме на та син так се; у мо тив ском по гле ду ми сте ри ја је нај че шће 
по ве за на са зло чи ном, пре све га са уби ством, али та ко ђе под ра зу
ме ва и ши ре сми сло ве, те се у крај њој ли ни ји сво ди на сва ку за го
нет ну, тај но ви ту и нео бич ну по ја ву. Ме ђу тим, да би ова кав мо тив 
ми сте ри је био де тек тив ски, нео п ход но је да чи тав си же бу де са гра
ђен на ње му, и то на је дан спе ци фи чан на чин. Ми сте ри ја де тек ти
ви ке под ра зу ме ва да на ра тив пре ко ко га се жа нр оства ру је при ка
зу је по ку шај ње ног раз от кри ва ња. Иа ко ми сте ри ја има ини ци јал но 
при мар ну вред ност, си же се из гра ђу је та ко да се она исто вре ме но 
и по ја ча ва, али и де ми сти фи ку је. 

3) У том ци љу при ме њу је се мо тив тра га. Реч је, за пра во, о 
раз ли чи тим ви до ви ма алу зи ја на ми сте ри ју, по чев ши од фи зич ких 
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„оста та ка” на кон до га ђа ја, пре ко тек сту ал них ре фе рен ци, до рас це
па ко ји апо ри зу ју или не ги ра ју кон тек сте у ко ји ма се на ла зе. Ам би
ва лент на при ро да тра га ути че да ми сте ри ја оста не ми сте ри о зна, 
од но сно да се раз от кри је. Ми сте ри о зност ко ју тра го ви из гра ђу ју 
по чи ва на њи хо вој по гре шној ин тер пре та ци ји ко ја је, по пра ви лу, 
ве за на за де тек ти во во окру же ње. Раз от кри ва ње се вр ши на тај на
чин што де тек тив успе ва да про на ђе од го ва ра ју ћи ин тер пре та тив ни 
(се ми о тич ки) си стем ко ји по ве зу је траг и ми сте ри ју у ра зу мљи ву 
и ја сну (ло гич ку) це ли ну. 

4) По ста вља се пи та ње да ли та це ли на мо ра да по ста не и јав
на, тј. да ли је ре ше ње (об ја снид бе ни крај) нео п хо дан де тек ти ви ци. 
На осно ву ис ку ства ме та де тек ти ви ке, за кљу чу је се да ре ше ње 
ни је нео п ход но да би се текст иден ти фи ко вао као де тек тив ски. 
Оно мо же би ти и из о ста вље но или на би ло ко ји дру ги на чин не
при сут но. Ипак, иа ко се ре ше ње не мо ра при ка за ти, пут ко јим се 
до ла зи до ње га мо ра по сто ја ти,од но сно на тај на чин мо ра ју би ти 
по ве за ни на ра тив ни и де скрип тив ни сег мен ти тек ста.

5) То не на ме ће ка у зал ност као основ ни прин цип ко хе зи је, већ 
ис ти че пла у зи бил ни хро но топ као ди стинк тив ну ка рак те ри сти ку. 
Пла у зи бил ност се схва та дво ја ко. Она на пр вом ме сту под ра зу
ме ва да су на ра тив ни и де скрип тив ни сег мен ти ве ро ват ни и/или 
мо гу ћи у од но су на ем пи ри ју и фи зич ки свет. У слу ча је ви ма ка да 
је тај свет ре ду ко ван (или уз диг нут) на ни во тек ста, пла у зи бил ност 
под ра зу ме ва гра ма тич ку и ко му ни ка тив ну ве ро ват ност и/или ве
ро ват ност ин тра тек сто ва (ци та та, на ра тив них и де скрип тив них 
сег ме на та). Оту да се сти че ути сак да је пла у зи бил ност де тек ти
ви ке хер ме не у тич ка и епи сте мо ло шка. 

6) У по гле ду при по ве да ња као па ра диг ма тич ка осо би на из
два ја седо ми ни ра ње ди ја ло га. Де тек ти ви ка је ди ја ло шка струк
ту ра у ко јој до ла зи до тен зи је из ме ђу ми сте ри о зног и об ја снид бе
ног, те се то огле да и на пла ну дис кур са. Ди ја лог не под ра зу ме ва 
је ди но раз го вор ко ји де тек тив во ди са сво јим пра ти о цем и око ли
ном док при ку пља или об ја шња ва ин фор ма ци је већ пред ста вља 
и од нос ко ји се ус по ста вља из ме ђу ак те ра, при по ве да ча и чи та о ца. 
За то је (ау то)иро ни ја, ко ја је по де фи ни ци ји ди ја ло шка, основ на 
од ли ка дис кур са де тек ти ви ке. Дру гим ре чи ма, дис тан ца увек по
сто ји, по чев ши од слу ча је ва ка да је де тек тив и ју нак и при по ве дач, 
па до од но са чи та вог тек ста пре ма чи та о цу.

7) Сем то га, дис курс де тек тив ског жан ра од ре ђу је још је дан 
спе ци фи чан од нос пре ма го во ру. По што је реч о на ра ти ви ма ко ји 
при ка зу ју раз от кри ва ње ми сте ри је у окви ру пла у зи бил ног хро
но то па на гла ше них хер ме не у тич ких и епи сте мо ло шких ка рак те
ри сти ка, дис курс де тек ти ви ке на сто ји да та кве осо би не још ви ше 
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по ја ча. За то ње га од ре ђу јуме та тро пич на свој ства. Тро пич не ка рак
те ри сти ке дис кур са ти чу се сег ме на та ко ји по ја ча ва ју ње го ву из
ра жај ност у по је ди но сти ма, док ме та тро пич ност под ра зу ме ва да је 
чи тав дис курс (и текст) за пра во троп. Ре то ри ка овог жан ра за сни
ва се на прин ци пу mi se en abyme, по што се фи гу ре ко ри сте и ра ди 
ства ра ња и ра ди раз би ја ња илу зи је за тво ре но сти све та и тек ста 
ко ме при па да ју, тј. ре то ри ка де тек ти ви ке је са мо ре флек сив на и 
ме та тек сту ал на. То је нај у оч љи ви је у дис курс ним на го ве шта ји ма 
ре ше ња (ме та фо рич ним и ме то ни миј ским ис ка зи ма) ко ја се ја вља
ју у на сло ву, де скрип тив ним сег мен ти ма или ре пли ка ма.

8) Ме та тро пич на при ро да де тек ти ви ке по себ но се огле да у 
од но су пре ма тек сту. Пре све га, де тек тив се по зи ва на сво је слу ча
је ве или слу ча је ве дру гих (чу ве них) де тек ти ва, ци ти ра и ту ма чи 
те тек сто ве, чак и он да ка да је и ау тор и ју нак. На ве де ним тек сто
ви ма он при сту па и као „из ве шта ји ма” о слу ча је ви ма на ко ји ма је 
ра дио, али ту ма че ћи и њи хо ву дис курс ну стра ну, и као ар те фак
ти ма, тј. „тек сту ал ним кон струк ти ма”. Осим на тек стал ну са мо свест 
де тек ти ви ке, та кав ње гов од нос ука зу је и на то да ње не тек сто ве 
од ре ђу је ме та тро пич на ин тен ци ја. 

9) Ме ђу тим, ни су са мо вла сти ти тек сто ви или тек сто ви (ве
ли ких) прет ход ни ка они ко ји се ци ти ра ју. Де тек ти ви ка је пре по
зна тљи ва по то ме што у сво је тек сто ве укљу чу је и ни зо ве ван ли
те рар них ци та та, по чев ши од ма па и сли ка па до исто риј ских и 
ад ми ни стра тив них до ку ме на та. Од нос пре ма њи ма исти је као и 
пре ма оста лим тек сто ви ма: они су бит ни ка ко по сво јој тро пич ној, 
та ко и по ме та тро пич ној функ ци ји. На ро чи то се у ова квим слу ча
је ви ма ин си сти ра на њи хо вој гра фо сти ле ма ти ци, тач ни је, упра во 
је она та ко ја ис ти че њи хов ме та тро пич ни сми сао. Та ко, ре ци мо, 
уко ли ко се „фи зич ки” уне се не ки исто риј ски до ку мент, он не ће 
би ти зна ча јан са мо по оно ме о че му го во ри већ ће и као це ли на, 
сво јом ау тен тич но шћу, из гле дом и сл. пред ста вља ти би тан из вор 
ин фор ма ци ја.

10) У том сми слу мо же се ре ћи да до ми нант на свој ства де
тек ти ви ке на пла ну дис кур са про из и ла зе оту да што она ре то ри ку 
не схва та са мо сти ли стич ки(као по ступ ке по ја ча ва ња из ра жај
но сти)већ и праг ма тич но(као по ступ ке раз от кри ва ња све та и 
тек ста). За то је де тек тив ски жа нр из ра зи то са мо ре флек си ван и 
са мо све стан.

11) На се ман тич ком пла ну, ди стинк тив но свој ство де тек ти
ви ке је сте зна тиже ља, од но сно же ља за (са)зна њем. У пи та њу је 
„дво ва лент ни” сми сао, епи сте мо ло шки (зна ти) и пси хоиде о ло шки 
(же ља), те на гла сак мо же би ти на јед ној или дру гој ком по нент ни, 
од но сно на чи та вој по лу сло же ни ци. Ипак, ис ти ца њем јед ног де ла 
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дру ги се не ис кљу чу је, већ са мо по ста је се кун да ран.9 Зна тиже ља 
као се ман тич ка ин тен ци ја де тек тив ског жан ра об у хва та ши ро ки 
спек тар сми сло ва ве за них за гно се о ло шка, епи сте мо ло шка и хер
ме не у тич ка зна че ња, као и по тре бу за њи хо вим за до во ља ва њем. 
Пре све га, у пи та њу је же ља за от кри ва њем ре ше ња ми сте ри је ко ја 
је у осно ви жан ра, као и по тре ба да се са зна суд би на де тек ти ва и 
оста лих уче сни ка. Али ка ко су дис курс и текст де тек ти ви ке ре а
ли зо ва ни на прин ци пу ме та тро па и mi se en abyme, то до се за ње 
кон крет ног од го во ра отва ра но ве за го нет ке и ну ди но ва ре ше ња. 
Оту да от кри ва ње по чи ни о ца или узро ка ми сте ри је увек упу ћу је 
на сми сло ве ко ји су у ве зи са прин ци пи ма ин тер пре та ци је, спо зна
је, он то ло ги је, ег зи стен ци је, реч ју (ме та)фи зи ке. 

12) Је дан од спе ци фич них про бле ма ко ји ма се де тек ти ви ка 
ба ви је стеапо ри ја смр ти. У скла ду са сво јом по тре бом за спо зна
јом, при су ство уби ства у де тек ти ви ци ту ма чи се као по ку шај од
го не та ња крај ње за го нет ке чо ве ко ве ег зи стен ци је. Сва ка смрт 
пред ста вља на си ље над жи во том и по је дин цем, без об зи ра на то да 
ли је реч о уби ству или при род ној по ја ви. У де тек тив ском жан ру 
уби ство је нај че шће по ста вље но у сре ди ште па жње, те де тек ти во
во од го не та ње по чи ни ла ца и на чи на на ко ји је оно из вр ше но чи ни 
да (на сил на) смрт по ста не ра зу мљи ва. По сред ством мо ти ва уби ства 
де тек ти ви ка ра ци о на ли зу је ову жи вот ну за го нет ку као схва тљи ву 
по ја ву и пре ко де тек ти ва чи ни чо ве ка над ре ђе ног њој. Схва та ју ћи 
смрт као зло чин над жи во том, овај жа нр не са мо уби ство већ и сва
ки пре ступ, тј. оно што угро жа ва при ват ни, по ро дич ни, дру штве
ни и др жав ни жи вот, од зло чи на до „ми са о них са бла зни”, раз у ме 
као опа сност и на си ље и за то га раз от кри ва и у пот пу но сти де ми
сти фи ку је.

13) На праг ма тич ком пла ну из два ја ју се два про бле ма у ве зи 
са де тек ти ви ком. Пре све га, то је про блем иден ти фи ка ци је овог 
жан ра, од но сно кри те ри ју ма или ми ни мал них обе леж ја на осно ву 
ко јих се мо же твр ди ти да је реч о де тек тив ском жан ру. Дру ги про
блем ти че се из два ја ња осо би на ко је де тек ти ви ку чи не ра до чи
та ном и ин тер пре ти ра ном, да не ка же мо по пу ла р ном. По на шем 
ми шље њу, да би не ки текст био од ре ђен као де тек тив ски, он мо ра 
да по чи ва на ју на ку ко ји вр ши ис тра гу (де тек ци ју) ми сте ри о зног 
пре сту па и да се све то од ви ја у пла у зи бил ном хро но то пу.Ово су 
ак тан ти де тек тив ског жан ра ко ји, у за ви сно сти од шко ле, би ва ју 
дру га чи је схва ће ни, тј. син таг ма тич ки ре а ли зо ва ни, али су они 

9 На по ми ње мо да се о се ман ти ци жан ра го во ри с об зи ром на до ми нан тан 
сми сао (ефе кат) ко ји га од ре ђу је, а не на раз ли чи те сми сло ве ко ји се по ја вљу ју. 
Та ко је за де тек ти ви ку до ми нант на зна тиже ља, али она не ис кљу чу је дру ге 
сми сло ве као што су ху мор, са спенс, страх и сл. 
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по сво јим уло га ма ин ва ри јант ни. За то је тач ни је ре ћи да се ра ди 
о функ циј ма ко је еле мен ти јед ног тек ста мо ра ју ис пу ни ти како би 
би ли иден ти фи ко ва ни као де тек тив ски. У раз ли чи тим вре ме ни ма 
ове функ ци је су се дру га чи је ре а ли зо ва ле. Та ко је функ ци ја де
тек ти ва по те кла од функ ци је лов ца, ишла пре ко му дрих ју на ка и 
адво ка та, да би до спе ла до при ват них де тек ти ва и ис тра жи те ља. 
На по ре до се ме ња ло и кон кре ти зо ва ње зло чи на, али је он ипак 
увек био схва тан као огре ше ње о при хва ће не нор ме, при ват не или 
јав не. Де тек ци ја ко ја по ве зу је де тек ти ва и зло чин об у хва та ши рок 
ди ја па зон мо гућ но сти, ко је по чи њу са фи зич ком по тра гом,10 а за
вр ша ва ју се у ме та фи зич ким стре мље њи ма. Пла у зи бил ност хро
но то па ре а ли зу је се увек као мо гу ће и ве ро ват но, и то у од но су на 
при ка за ни (мо гу ћи) и ем пи риј ски свет, и/или у од но су на текст. 
На осно ву ових функ ци ја про из и ла зе све дру ге пре по зна тљи ве и 
ма ње ка рак те ри стич не осо би не син так се и се ман ти ке де тек тив ског 
жан ра. У том сми слу, ре ше ње и об ја снид бе ни крај ни су ну жни 
при ли ком иден ти фи ка ци је овог жан ра, по што се ра ди о мо гућ но
сти ма ко је не мо ра ју би ти ре а ли зо ва не, бу ду ћи да де тек тив ски 
на ра ти ви по чи ва ју на при ка зи ва њу пу та ко јим се по ку ша ва до ћи 
до ре ше ња ми сте ри је, а не са мог ре ше ња. 

14) По пу лар ност де тек ти ви ке по ве за на је са кон цеп том де тек
ти ва (ју на ка ко ји пред у зи ма де тек ци ју), ми сте ри о зним пре сту пом, 
ди на мич но шћу на ра ти ва и ње го вом ди ја ло ги зо ва но шћу. Без об зи
ра на шко лу или вре ме по ја вљи ва ња, ли ко ви ко ји пред у зи ма ју де
тек ци ју увек су при ка за ни као ексцен трич ни. Они су осо бе ња ци 
по свом из гле ду, спо соб но сти ма, по ро ци ма, жи во ту и суд би ни, при 
че му ове нео бич но сти по чи ва ју на ар хе тип ским обра сци ма, што 
их и чи ни при влач ним. Де тек тив оте ло тво ру је по тре бу за сна жном 
и моћ ном ин ди ви ду ом спо соб ном да се су прот ста ви сва ком иза зо
ву, са мо се, у за ви сно сти од вре ме на и про сто ра, та по тре ба ре а ли
зу је кроз дру га чи је по јав не об ли ке. Чак и (пост)мо дер ни стич ки 
де тек ти ви, ко ји на из глед де лу ју по пут не га ци је по ме ну тог, са мо 
су од раз (пост)мо дер ни стич ке про јек ци је сна жног и моћ ног ко је 
је сла бо и не ја ко у фи зич ком сми слу, али је за то ме та фи зич ки по
тент но. На ве де не осо би не исто вре ме но су и узро ци ху мор них ефе
ка та, од но сно оне су оквир но пред ста вље не са иро ниј ском дис
тан цом. Ова кав де тек тив укљу чен је у раз от кри ва ње ми сте ри о зног 
пре сту па. За ни мљи во је да су и де тек тив и пре ступ по струк ту ри 
ве о ма бли ски, јер ми сте ри о зност пре сту па је за пра во ње го ва екс

10 То зна чи да су и на си ље или уби ства до зво ље ни де тек ти ву, али са мо 
уко ли ко их он ко ри сти као ме то де или сред ства де тек ци је. У су прот ном де тек
ти ви ка пре ла зи у кри ми, тач ни је – но ар. 
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цен трич ност. Зло чин је увек нео би чан, по чев ши од на чи на из вр
ше ња па све до хер ме тич но сти ко ја га чи ни ве о ма ком пли ко ва ним 
за раз от кри ва ње. По што је пут ко јим се до ла зи до ре ше ња да ле ко 
бит ни ји од са мог ре ше ња ми сте ри је, то је на ра тив ко ји ово при ка
зу је из ра зи то ди на ми чан. Ди на ми ка де тек тив ског жан ра по ве за на 
је са три осо би не. Пр во, ови на ра ти ви по чи ва ју на ди на мич ним мо
ти ви ма, од но сно при ка зу ју де тек ти во ве ак ци је. Дру го, по што је 
све усме ре но ка ре ша ва њу (а не ре ше њу) ми сте ри је, ди на ми ка је 
по ве за на и са дис кур сом ко ји је све ден, с об зи ром на то да се, сем 
пу та ре ша ва ња ми сте ри је, рет ко при ка зу је шта дру го. Тре ће, ди на
ми ка је усло вље на и дра ма тич ноч но шћу. Она под ра зу ме ва кон фликт 
ко ји по сто ји на ре ла ци ји де тек тив–зло чин–окру же ње и усло вља ва 
да глав ни ју нак на сту па упр кос зло чи ну и свом окру же њу. Ис по ља
ва ње дра ма тич но сти ве за но је и са до ми ни ра њем ди ја ло га, пре ко 
ко јих де тек тив по ка зу је сву сво ју сна гу и моћ, од оне ин те лек ту ал не 
до ре то рич ке. При том, без об зи ра на то што су де тек тив, зло чин и 
ис тра га ексцен трич ни и иро ни јом осен че ни, све је при ка за но као 
ве ро ват но и мо гу ће што до при но си при хва та њу (по пу лар но сти) ових 
тек сто ва.




