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ГО РАН РА ДО ЊИЋ

ДЕ ТЕК ТИВ СКИ ЖА НР, МЕ ТА ФИ ЗИЧ КА  
ДЕ ТЕК ЦИ ЈА, ЧИ ТА ЊЕ

По сто ји је дан тип са вре ме ног чи та о ца, 
чи та лац де тек тив ских фик ци ја. 

Тог чи та о ца је – он се на ла зи у свим зе мља ма све та 
и има га на ми ли о не – ство рио Ед гар Алан По.

Хор хе Лу ис Бор хес

По пу лар ност де тек тив ског жан ра

Још од Ед га ра Ала на Поа по пу лар ност де тек тив ског жан ра 
ве ли ка је, то ли ка да се мо же ре ћи ка ко је то је дан од нај за сту пље
ни јих жа нр о ва, не са мо у књи жев но сти не го, у XX ви је ку, и у фил
му, стри пу, на те ле ви зи ји, у по пу ла р ној кул ту ри уоп ште, да кле у 
свим об ли ци ма при по ви је да ња. Раз ло зи за ње го во че сто по ја вљи
ва ње и по пу ла р ност мо гу се тра жи ти у раз ли чи тим аспек ти ма. 
Ум бер то Еко, ко ји се и сам у Име ну ру же осла ња на тај жа нр, сма
тра да се љу ди ма сви ђа ју де тек тив ски тек сто ви не за то што у њи ма 
има уби је них, ни за то што се у њи ма сла ви ко на чан три јумф ре да, 
не го за то што де тек тив ски ро ман пред ста вља „при чу о до ми шља
њу у чи стом ста њу”.1 Да би се са знао, ка же Еко, од го вор на пи та ње 
„ко је крив?” – а то је основ но пи та ње тог жан ра (а то је и основ но 
пи та ње фи ло зо фи је и пси хо а на ли зе, до да је Еко), „тре ба прет по
ста ви ти да све чи ње ни це има ју не ку ло ги ку, ло ги ку ко ја им је 
на мет ну ла крив ца”.2

1 Ум бер то Еко, „Бе ле шке уз ’Име ру же’”, прев. Алек сан дар Ђу кић, Из раз, 
LVII, 5, 1985 (1983), 440.

2 Исто.
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Про стор де тек тив ског жан ра

Ако се при сје ти мо Мек хеј ла и ње го вог ту ма че ња да је за мо
дер ни зам ка рак те ри стич на епи сте мо ло шка до ми нан та, тј. пи та ња 
о са зна њу сви је та, мо же се ре ћи да су то и пи та ња ко ја се по ста
вља ју у де тек тив ском жан ру. У том сми слу, Мек хејл ка же да је 
де тек тив ска при ча „епи сте мо ло шки жа нр par ex cel len ce”.3

Те мељ на мо дер ни стич ка прет по став ка о са зна тљи во сти сви
је та, као и по вје ре ње у је зик, у из вје сном сми слу је у скла ду са 
сви је том ре да ка кав гра ди де тек тив ски жа нр. Ипак, а то ва жи за 
мно ге дру ге жа нр о ве и њи хо ве кон вен ци је, не мо же се де тек тив
ски жа нр, на рав но, ве за ти са мо за је дан пе ри од. Ње гов раз вој од 
Поа до да нас го во ри о то ме да он, с јед не стра не, пре ва зи ла зи гра
ни це би ло ког прав ца, док се с дру ге мо же ре ћи да мо ди фи ка ци је 
ко је тај жа нр до жи вља ва го во ре о до ми нан та ма по је ди них пе рио
да. Бор хес у пре да ва њу о де тек тив ској при чи (1978. го ди не) ка же 
ка ко је По ство рио је дан тип са вре ме ног чи та о ца.4 На рав но, тај 
тип, чи та лац де тек тив ских фик ци ја, ства рао се и ми је њао од Поа 
на о ва мо – и сам Бор хес је је дан од пи са ца (и чи та ла ца) ко ји су 
ути ца ли на ње го во фор ми ра ње и мо ди фи ко ва ње. Том Бор хе со вом 
на по ме ном ис ти че се да нам ис ку ство са де тек тив ским жа нр ом 
пру жа мо гућ ност дру га чи јег на чи на чи та ња, па да кле не са мо 
де тек тив ског жан ра не го и мно гих дру гих књи га. Та ко Бор хес 
за ми шља не ку да ле ку осо бу ко ја би „са јед ним спе ци јал ним не
по вје ре њем” чи та ла Дон Ки хо та.5 Дру га чи је чи та ње мо же се ја
ви ти и у дру гим слу ча је ви ма, не са мо он да ка да се тек сту ипак 
не што на ме ће без ја сног по во да. Код мно гих дру гих кла си ка, ко је 
смо на ви кли да чи та мо у од ре ђе ном кљу чу, мо же мо до ћи до но вих 
зна че ња ка да у тек сту уо чи мо еле мен те де тек тив ског жан ра.6 Та ко 
би и ши ре ис пи ти ва ње на чи на на ко је се ко ри сте кон вен ци је де тек
тив ског жан ра у раз ли чи тим пе ри о ди ма, не са мо на кон Поа не го 
и ра ни је, мо гло на но ви на чин осви је тли ти и ево лу ци ју књи жев
но сти уоп ште.

3 Brian McHa le, Post mo der nist Fic tion, New York 1987, 9 (ис та као ау тор).
4 Ви ди мо то овог ра да, Хор хе Лу ис Бор хес, Усме ни Бор хес, прев. Ан ђе ли ја 

Ста но је вић и Пре драг Мар ко вић, Рад, Бе о град 1990, 47.
5 Исто.
6 Ре ци мо, у Се ли мо ви ће вом ро ма ну Дер виш и смрт мо же мо на ћи кон

вен ци је де тек тив ског жан ра (ви ди: Ра ди во је Ми кић, „Ком по зи ци ја ро ма на 
Дер виш и смрт”, Књи жев ност, год. ХLV, књ. LXXXIX, бр. 9, 1990, 1519–1525) 
и чак га чи та ти као ме та фи зич ку де тек ци ју (ви ди: Го ран Ра до њић, „Ег зи стен
ци ја из ме ђу про ва ли ја: Дер виш и смрт Ме ше Се ли мо ви ћа”, Ок то их, I, 1/2, 2011, 
241–247).
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Кон вен ци је де тек тив ског жан ра

Сто га ов дје нај при је тре ба по гле да ти кон вен ци је де тек тив ског 
жан ра. Ту мо же по слу жи ти де фи ни ци ја ко ју да је Сте фа но Та ни: 
„Кон вен ци о нал на де тек тив ска при ча је про за у ко јој ама тер или 
про фе си о нал ни де тек тив по ку ша ва да от кри је ра ци о нал ним сред
стви ма рје ше ње ми сте ри о зног до га ђа ја – уоп ште но зло чи на, обич но 
уби ства.”7 Та ни ис ти че ка ко са ма ова де фи ни ци ја им пли ци ра по сто
ја ње три не про мјен љи ва еле мен та, а то су де тек тив, про цес де тек
ци је и рје ше ње. Осим ових еле ме на та, ва жни су и ми сте ри ја, од
но сно зло чин ко ји тре ба рас пле сти, са спенс8 и од ла га ње рје ше ња.9

Мо гло би се ма ло мо ди фи ко ва ти оно што Ум бер то Еко ка же 
о основ ном пи та њу де тек тив ског жан ра. Ма да је пи та ње крив ца 
вр ло че сто ва жан дио ми сте ри је, де тек ци ја је јед на ко, ако не и ви ше, 
фо ку си ра на на пи та ње о то ме шта се до го ди ло. Ре ци мо, јед на од 
ти пич них си ту а ци ја је да не ко бу де осум њи чен, или чак и осу ђен 
као кри вац, да би се ка сни је от кри ло ка ко су се до га ђа ји за и ста 
од ви ја ли и да је кри вац не ко дру ги. Сем то га, по сто је де тек тив ски 
тек сто ви у ко ји ма се не тра га за крив цем. Већ у По о вој кла сич ној 
при по ви је ци „Укра де но пи смо” од по чет ка је по зна то ко је кри вац, 
у овом слу ча ју кра дљи вац пи сма, а ми сте ри ја је у то ме што се не 
зна гдје је кра дљи вац са крио пи смо. Сто га би се при је ре кло да је 
ра зр је ше ње ми сте ри је, тј. пи та ње „шта се за и ста до го ди ло?”, 
основ но у де тек тив ском жан ру.

Са ста но ви шта укуп не ор га ни за ци је тек ста ва жан аспект де
тек тив ског жан ра је и то што се у ње му ја вља ју два ни воа, дви је 
при че. Јед на је „пра ва” при ча о зло чи ну и она је од сут на; дру га је 
при сут на, из ве де на при ча о ис тра зи и она по сре ду је из ме ђу чи та
о ца и зло чи на.10 „Им пли ка ци ја тог ду ал ног си сте ма (...) је сте у 
то ме да се де тек тив ски ро ман за сни ва на од су ству, тј. на те шко ћи 

7 Step ha no Ta ni, „From The Do o med De tec ti ve”, (1984), у: Bran Ni col (ed.), 
Post mo der nism and the Con tem po rary No vel, Edin burgh Uni ver sity Press, Edin burgh 
2002, 320.

8 Са спенс (engl. su spen se) је тер мин ко ји се на ро чи то ко ри сти у те о ри ји 
фил ма, а де фи ни ше се као „ста ње емо ци о нал не не си гур но сти, не из ве сно сти 
или уз бу ђе ња, ко је на ста је у то ку пер цеп ци је од ре ђе ног уз бу дљи вог, на пе тог 
са др жа ја” (Мар ко Ба бац „Са спенс”, у: Мар ко Ба бац (ур.), Лек си кон филм ских и 
те ле ви зиј ских пој мо ва – CDROM, Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Бе о град 
2002).

9 S. Ta ni, нав. дје ло, 320.
10 Tzve tan To do rov, „Typo lo gie du ro man po li ci er”, у: Po e ti que de la Pro se, 

Se uil, Pa ris 1971. На ве де но у: An na Bot ta, „De tec ting Iden tity in Ti me and Spa ce: 
Mo di a no’s Rue des Bo u ti qu es Ob scu res and Ta buc chi’s Il Fi lo del l’o riz zon te”, у: 
Pa tri cia Me ri va le, Su san Eli za beth Swe e ney, De tec ting Texts: The Me taphysi cal 
De tec ti ve Story From Poe to Post mo der nism, Uni ver sity of Pennsylva nia Press, Phi la
delp hia 1999, 220.
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у на ра ци ји.”11 По што се не мо же го во ри ти ди рект но о зло чи ну (он 
је дат као не по зна ни ца, као ми сте ри ја), у де тек тив ском жан ру се 
за пра во при по ви је да о ис тра зи. „Од су ство при че о зло чи ну (мо же 
се ре ћи, у ко нач ном, ми сте ри је) и тра жи и до зво ља ва раз вој при че 
о ис тра зи.”12

Ис тра жи ва ње де тек ти ва ти че се про шло сти, и у скла ду с тим 
тра ди ци о нал ни де тек тив ски жа нр пред ста вља „ре кон струк ци ју 
про шло сти и за вр ша ва се ка да је та ре кон струк ци ја ис пу ње на. Ре
кон стру и са ти про шлост зна чи вра ти ти се до тач ке (тач ке зло чи на) 
за ко ју се де тек тив за ни ма. Мо ра по сто ја ти фик си ра на тач ка; ина че 
би ре гре си ја у вре ме ну би ла бес ко нач на. За то је вра ћа ње у вре ме
ну јед на ко про на ла же њу кри ми нал ца, рас пли та њу ми сте ри је.”13

Ту се мо же из вр ши ти јед но пре ци зи ра ње. Фик си ра на тач ка 
ни је нај да ља у од но су на ври је ме ка да се вр ши де тек ци ја, не го нај
бли жа. Ре гре си ја у вре ме ну се од ви ја иза те тач ке, при ча се вра ћа 
на зби ва ња ко ја су прет хо ди ла глав ном до га ђа ју (зло чи ну, ми сте
ри ји) и ко ја су га узр о ко ва ла (мо ти ви са ла). Та ре гре си ја се и пра ви 
да би се из цје ло куп не и по тен ци јал но бес ко нач не про шло сти 
от кри ла и из дво ји ла зби ва ња ко ја су по ве за на са зло чи ном и от кри
ла ло ги ка ко ја их по ве зу је, ко ја је и до ве ла до зло чи на. Ре гре си ја је, 
да кле, по тен ци јал но бес ко нач на, а у тек сту она по ста је од ре ђе на 
и огра ни че на он да ка да се про на ђе узрок зло чи на, ло ги ка зби ва ња. 
Ка да се, по кон вен ци ји, на кра ју тек ста ис при ча ка ко је из вр шен зло
чин, тј. ка да се кон стру и ше ин те р пре та ци ја ствар но сти, та тач ка 
чи ни крај те при че. То ни је, по кон вен ци ји, и крај тек ста, јер се он, 
на кон што је рје ше ње ми сте ри је из ло же но, вра ћа на ври је ме де тек
ци је. Ту се ја вља ја сна дис тан ца у од но су на зло чин, и то дво стру
ка. Очи глед на дис тан ца је вре мен ска, али по сто ји и, мо же се ре ћи, 
иде о ло шка, јер се сви јет ука зу је су прот ним у од но су на по че так 
тек ста – то ви ше ни је сви јет опа сно сти и ха о са не го сви јет ло ги ке 
и ре да, сви јет ко ји се мо же са зна ти и по пра ви ти. У том духу је и чест 
за вр ше так са не ком ша љи вом епи зо дом, нпр. не ком екс цен трич
но шћу Хер ку ла По а роа.

Ме тод де тек ти ва је, по прет по став ци, на уч ни ме тод, стро га 
ло ги ка. Због то га „де тек тив је на уч ник, али по себ на вр ста на уч ни
ка, ху ма нист, ар хе о лог”.14 Тај еле мент чи ни овај жа нр при влач ним 
за јед ну вр сту чи та ла ца.15

11 A. Bot ta, нав. дје ло, 220. 
12 Uri Ei sen zwe ig, „Présen ta tion du gen re”, Littéra tu re, 1983, 49. На ве де но 

пре ма: A. Bot ta, нав. дје ло, 220.
13 S. Ta ni, нав. дје ло, 323.
14 Исто, 324.
15 Ка ко ка же Ро зен хајм, кли ше је кри ти ке ко ја се ба ви де тек тив ском фик

ци јом да су нај гор љи ви ји чи та о ци та кве ли те ра ту ре про фе си о нал ци ува же ни 
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Сам де тек тив по кон вен ци ји има ам би ва лент не осо би не. „У 
По о вим при ча ма Ди пен три јум фу је за то што је у ста њу да се та ко 
пот пу но иден ти фи ку је са сво јим двој ни ком да мо же да пред ви ди 
ње гов сље де ћи ко рак”.16 Ме ђу тим, он је ипак исто вре ме но и одво
јен, на ла зи се на си гур ном од сто ја њу од зло чи на. „Без об зи ра на 
то ко ли ко Ди пен или Холмс спе ку ли шу о сво јим про тив ни ци ма, 
ни је дан од њих не из гле да као да угро жа ва соп стве ну из дво је ну 
ег зи стен ци ју.”17

Де тек ци ја и чи та ње

Зна ча јан је још је дан еле мент функ ци о ни са ња де тек тив ског 
жан ра ко ји на ро чи то по ста је ви дљив у пост мо дер ни зму, а он мо же 
би ти и још је дан од узро ка због ко јих се у пост мо дер ним ро ма ни ма 
не ри јет ко при мје њу је тај мо дел. На и ме, по сто ји ана ло ги ја из ме ђу 
оно га што ра ди (што би тре ба ло да ра ди) чи та лац са тек стом и оно
га што у сви је ту де тек тив ског жан ра чи ни де тек тив. У де тек тив
ском жан ру те су уло ге го то во иден тич не. Као што де тек тив по ку
ша ва да от кри је чи ње ни це, да их по ве же, све ври је ме вје ру ју ћи да 
се у њи ма, у ло ги ци ко ја их по ве зу је, на ла зи од го вор, сми сао ми
сте ри је, та ко се и чи та лац тру ди да де ши фру је текст. Чи та лац зна 
да је, при је не го што му на по сљед њој стра ни ци бу де ди рект но дао 
од го вор, на ра тор (ко год ту уло гу имао у кон крет ном тек сту) тај 
од го вор већ упи сао али са крио. (У тој игри от кри ва ња –скри ва ња 
јед на је од ча ри овог жан ра.) Слич но се де ша ва при чи та њу би ло 
ко јег тек ста. Чи та лац по ве зу је раз не еле мен те тек ста, кон стру и ше 
(или, у дру га чи јем ту ма че њу тог про це са, про на ла зи) ме ђу њи ма, 
као и из ме ђу тек ста и дру гих тек сто ва, ве зе, струк ту ру, при мје
њу је раз ли чи те те о ри је о тек сту, мо ди фи ку је их или од ба цу је, 
гра ди но ве, чу ва ју ћи то ком чи та вог тог про це са увје ре ње да текст 
но си Сми сао, и да је до ње га мо гу ће до ћи.

Ов дје нам се као нај ва жни ји за на шу пер спек ти ву от кри ва 
је дан по се бан аспект де тек тив ског жан ра, а то је ин тер пре та ци ја. 
На и ме, по кон вен ци ја ма, де тек тив от кри ва не ке еле мен те, тра го
ве, зна ко ве, и он да, по ве зу ју ћи их, кре ће се ка об ја шње њу. Ње го во 
зна ње је, да кле, по сред но, он не ма не по сре дан увид у зби ва ња, не го 

због соп стве них ана ли тич ких спо соб но сти – ље ка ри, адво ка ти и сл. – ви ди: 
Shawn Ro sen he im, „De tec ti ve Fic tion, Psycho a nalysis , and the Analytic Su bli me”, 
у: Ha rold Blo om (ed.), Ed gar Al lan Poe, n. 1, Chel sea Ho u se, New York 2006, 84.

16 Je an ne C. Ewe rt, „’A Tho u sand Ot her Myste ri es’: Me taphysi cal De tec tion, 
On to lo gi cal Qu ests”, у: Me ri va le and Swe e ney, нав. дје ло, 181.

17 Su san Eli za beth Swe e ney, „’Su bjectCa ses’ and ’Bo okCa ses’. Im po stu res 
and For ge ri es from Poe to Au ster”, у: Me ri va le and Swe e ney, нав. дје ло, 248.
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ис пи ту ју ћи ак те ре, свје до ке, ко ри сте ћи до ку мен та по ку ша ва да 
от кри је шта се до го ди ло. При том, он от кри ва зна че ње тих еле ме
на та, тих зна ко ва, јер се они тек у ње го вој ин тер пре та ци ји, на кнад
но, по ве зу ју, а да оста лим ли ко ви ма, а и чи та о цу, из гле да ју или као 
слу чај ни и не ва жни, или је њи хо во зна че ње са свим дру га чи је од 
оног ко је им је дао де тек тив. Сви јет се, да кле, ства ра ин тер пре ти
ра њем зна ко ва, тек сто ва.

На осно ву то га до ла зи мо до сље де ћег еле мен та, а то је да и 
сам де тек тив (не ко ко има ту уло гу у тек сту) ства ра текст, и то 
до слов но, ка да, на кра ју, ис при ча шта се за пра во и ка ко до го ди ло, 
ка да ре кон стру и ше ствар ност, про шлост. Ка ко ка же Та ни: „Рје ше
ње је нај ва жни ји еле мент јер је то ко нач на и ис пу ња ва ју ћа ве за у 
се квен ци де тек тив ског ро ма на, она ко ја да је сми сао жан ру и оправ
да ва му по сто ја ње.”18

За вр ше так на ра ти ва

Ту је он да и ва жан по јам за вр шет ка. „’За вр ше так’ (’Clo su re’) 
је, по јед но ста вље но, вр ста кра ја ко јим прет ход ни на ра тив по ста је, 
на кнад но, ’ра зу мљив’ и та ко, по врат но, сам за кљу чак из гле да не
из бје жан.”19 „Љу ди, као пје сни ци, јур ну ’у сре ди ште’, in me di as res, 
ка да се ро де; они и уми ру in me di is re bus и, да би ра зу мје ли свој 
жи вот ни ви јек, по треб ни су им фик тив на из ми ре ња са по ри је клом 
и кра јем, као што је да ва ње зна че ња жи во ти ма и пје сма ма. Тај Крај 
ко ји за ми шља ју од ра жа ва ће њи хо ве не сво ди ве ин тер ме ди јум ске 
[тј. оне ко ји се од но се на ври је ме из ме ђу два тре нут ка – Г. Р.] пре
о ку па ци је.”20 За вр ше так, да кле, има оп шту ври јед ност у при чи, у 
би ло ко јој при чи. Он осми шља ва све прет ход не до га ђа је и пра ви 
од њих цје ли ну. От кри ва нам се „дво ја ка при ро да умјет нич ко га 
мо де ла: од ра жа ва ју ћи по је ди ни до га ђај, он исто вре ме но од ра жа ва 
и це лу сли ку све та (...). За то је за нас то ли ко зна ча јан до бар или 
лош крај: он не све до чи са мо о за вр шет ку не ког си жеа, не го и о 
кон струк ци ји све та у це ли ни.”21 Крај тек ста је у ве зи са по чет ком, 
и они за јед но има ју још јед ну уло гу: „При сту па ју ћи чи та њу књи
ге, гле да њу фил ма или дра ме у по зо ри шту, чи та лац или гле да лац 
мо же да бу де не до вољ но оба ве штен или пот пу но нео ба ве штен о 

18 S. Ta ni, нав. дје ло, 321.
19 Pa tri cia Me ri va le, „Po e’s ’The Man of the Crowd’ and His Fol lo we rs”, у: 

Me ri va le and Swe e ney, нав. дје ло, 120.
20 Frank Ker mo de, The Sen se of an En ding: Stu di es in the The ory of Fic tion, 

Ox ford Uni ver sity Press, New York 2000 (1967), 7.
21 Ју риј Ми ха и ло вич Лот ман, Струк ту ра умет нич ког тек ста, прев. Но

ви ца Пет ко вић, Но лит, Бе о град 1976, 286.
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то ме у окви ру ког си сте ма је ен ко ди ран текст ко ји му се ну ди. Он 
је, при род но, за ин те ре со ван да до би је што је мо гу ће пот пу ни ју 
пред ста ву о жан ру, сти лу тек ста, оним ти пи зи ра ним умет нич ким 
ко до ви ма ко је ће у сво јој све сти мо ра ти да ак ти ви ра да би пер ци
пи рао текст. Оба ве ште ња о то ме он цр пе, углав ном, из по чет ка. 
На рав но, овај се мо ме нат, ко ји се по не кад пре о бра ћа у бор бу из
ме ђу тек ста и кли шеа, мо же да про тег не на це ло де ло, и вр ло че сто 
се крај по ја вљу је у уло зи ’ан ти по чет ка’, по ен те, ко ја па ро ди ра или 
на не ки дру ги на чин пре о сми шља ва сав си стем ко ди ра ња тек ста. 
Ти ме се, из ме ђу оста лог, по сти же стал на де за у то ма ти за ци ја при
ме њи ва них ко до ва и крај ње ума ње ње ре дун дан це тек ста.”22 То 
на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у де тек тив ском жан ру, јер је крај ту 
и до слов но ра зр је ше ње ми сте ри је ко ја се уво ди на по чет ку.

Ра ци о нал но об ја шње ње

Го во ре ћи о пост мо дер ној има ги на ци ји, Ви ли јам Спа нос при
мје ћу је ка ко за пад ни чо вјек има пер спек ти ву чи ја је осно ва „ви ше 
не го са мо увје ре ње у под ло жност при ро де за ра ци о нал но об ја
шње ње. Она је за сно ва на ви ше на мо но лит ној си гур но сти да је 
не по сред но ду хов но или исто риј ско ис ку ство дио утје шне, чак 
уз бу дљи ве и пу не са спен са, вје што са чи ње не ко смич ке дра ме или 
ро ма на – по себ но де тек тив ске при че (...) Јер као што фор ма де тек
тив ске при че има из вор у утје шној си гур но сти да не ко ’око’,23 
при ват но или друк чи је, мо же ри је ши ти зло чин са ја сном ко нач
но шћу ус по ста вља ју ћи ка у зал не ре ла ци је из ме ђу ин ди ци ја ко је 
ука зу ју на ње га [на зло чин – Г. Р.] (...), та ко је ’фор ма’ чвр стог по зи
ти ви стич ког уни вер зу ма за сно ва на на јед на ко утје шној си гур но
сти да на уч ник и/или пси хо а на ли ти чар мо же ри је ши ти не по сре дан 
про блем ин дук тив ним ме то дом, а то је про цес ко ји укљу чу је ус по
ста вља ње ре ла ци ја из ме ђу дис кон ти ну и ра них ’чи ње ни ца’ ко је ука
зу ју на об ја шње ње ’ми сте ри је’, ’зло чи на’ кон тин гент не ег зи стен
ци је, или во де пра во ка ње му.”24

У пост мо дер ни зму, ме ђу тим, те мељ на прет по став ка о сми слу 
и ње го вој са зна тљи во сти до ве де на је у сум њу. При том, ни је у пи
та њу не ки спо ред ни еле мент тек ста, не го оно што је у са мом тек

22 Исто, 286–287.
23 Игра ри је чи ма ко ја се за сни ва на енглеском на зи ву „pri va te eye” (до слов

но: при ват но око) за при ват ног де тек ти ва. Тај не фор мал ни на зив је на стао од 
спе ло ва ња скра ће ни це за „pri va te in ve sti ga tor” (p. i.) – при ват ни ис тра жи тељ.

24 Wil li am V. Spa nos, „The De tec ti ve and the Bo un dary: So me No tes on the 
Post mo dern Ima gi na tion”, (1972), у: Bran Ni col (ed.), Post mo der nism and the Con tem
po rary No vel, Edin burgh Uni ver sity Press, Edin burgh 2002, 170.
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сту ја ко на гла ше но, па чак не кад пред ста вља и ње го во цен трал но 
пи та ње. На тај на чин се у пост мо дер ни зму де тек тив ски жан ров ски 
мо дел ко ри гу је и ва ри ра, тј. он не ке сво је кон вен ци је чу ва, али 
ру ши дру ге.

Ме та фи зич ки де тек тив ски жа нр

Тер мин ме та фи зич ки де тек тив ски жа нр упо тре био је Ха у ард 
Хеј крафт 1941. го ди не да би опи сао па ра док сал не за пле те и фи ло
зоф скоте о ло шке ин тен ци је Че стер то но вих при ча о оцу Брау ну, а 
ка сни је су га пре ци зи ра ли Па три ша Ме ри вејл25 и Мајкл Хол квист,26 
и то је нај ста ри ји и нај фре квент ни ји тер мин за је дан спе ци фи чан 
вид де тек тив ског жан ра.27

Раз ли чи те су ње го ве де фи ни ци је. „Ме та фи зич ка де тек тив ска 
при ча се из два ја (...) те мељ ним пи та њи ма ко ја по ста вља о на ра ти
ву, ин тер пре та ци ји, су бјек тив но сти, при ро ди ствар но сти и огра
ни че њи ма зна ња”. Ова кво од ре ђе ње за пра во ви ди тај тип тек ста 
као ме та фик ци ју. Не што бли жа де фи ни ци ја осла ња се на кла сич
ни де тек тив ски жа нр: „Ме та фи зич ка де тек тив ска при ча је текст 
ко ји па ро ди ра или ру ши тра ди ци о нал не кон вен ци је де тек тив ске 
при че – као што су на ра тив ни за вр ше так и уло га де тек ти ва као 
су ро га та чи та о ца – са ин тен ци јом, или ба рем са ефек том, по ста
вља ња пи та ња о ми сте ри ја ма бив ства и зна ња ко ја пре ва зи ла зе 
про сте ма хи на ци је за пле та ми сте ри је. Ме та фи зич ке де тек тив ске 
при че че сто на гла ша ва ју ово пре ва зи ла же ње, шта ви ше, по ста ју 
ау то ре флек сив не (то јест, але го рич но пред ста вља ју про це се ком
по зи ци је са мог тек ста).”28

Го во ре ћи о де тек тив ским тек сто ви ма ко ји „ви ше или ма ње 
ра ди кал но тре ти ра ју рје ше ње”, Та ни уво ди по јам „ан ти де тек тив
ског ро ма на” и ви ди три раз ли чи те тех ни ке ко ји ма од го ва ра ју три 
вр сте ан ти де тективског ро ма на; те тех ни ке су ино ва ци ја, де кон
струк ци ја и ме та фик ци ја.29

Де фи ни са ње ме та фи зич ког де тек тив ског жан ра и Та ни је ва 
по дје ла го во ре о из вје сном – мо же се ре ћи – пре кла па њу овог 

25 Ви ди: Pa tri cia Me ri va le, „The Fla un ting of Ar ti fi ce in Vla di mir Na bo kov 
and Jor ge Lu is Bor ges”, Wi scon sin Stu di es in Con tem po rary Li te ra tu re, 8, 2, A Spe
cial Num ber De vo ted to Vla di mir Na bo kov, Spring 1967.

26 Mic hael Hol qu ist, „Who du nit and Ot her Qu e sti ons: Me taphysi cal De tec ti ve 
Story in PostWar Fic tion”, у: Glenn W. Most, and Wil li am W. Sto we (eds.), The Po
e tics of Mur der: De tec ti ve Fic tion and Li te rary The ory, Har co urt, New York 1983.

27 Ви ди: Pa tri cia Me ri va le, Su san Eli za beth Swe e ney, „The Ga me’s Afo ot: On 
the Trail of the Me taphysi cal De tec ti ve Story”, у: Me ri va le and Swe e ney, нав. дје ло, 1.

28 Исто, 2.
29 S. Ta ni, нав. дје ло, 321–322.
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аспек та пи са ња са ме та фик ци јом. Очи глед но је да је ме та фик циј
ски аспект на гла шен. Чим се скре ће па жња на то ка ко је текст 
кон стру и сан, ме та фик ци о нал ност је при сут на. Ва жно је и то да у 
слу ча ју упо тре бе и пр о бле ма ти зо ва ња не ког жан ров ског мо де ла 
до ла зи до укр шта ња два ко да, два ин тер пре та тив на кљу ча, ме та
фик циј ског и жан ров ског.

Што се ти че тер ми но ло ги је, осим по ме ну тих тер ми на ја вља
ју се још и: „де кон струк тив на при ча”, „етич ка ро ман са”, „пост мо
дер на ми сте ри ја”, „postno u ve ax де тек тив ски ро ман”, „ана ли тич ка 
де тек тив ска фик ци ја”, „он то ло шка де тек тив ска при ча”.30 При је 
не го што се опре ди је ли мо за је дан од њих, кон ста то ва ће мо да број
ност тер ми на, и суп тил не раз ли ке ме ђу њи ма ко је у овој при ли ци 
ни су од зна ча ја, представља знак ва жно сти тог жан ров ског мо де
ла за на ше ра зу ми је ва ње књи жев но сти. Он се ви ше не ви ди као 
три ви ја лан ни у књи жев ној те о ри ји, ни у са мој књи жев ној прак си. 
Као ди ле ма се је ди но на ме ће из бор из ме ђу тер ми на ме та фи зич ки 
де тек тив ски жа нр и ан ти де тек тив ски жа нр. Па три ша Ме ри вејл и 
Су зан Ели за бет Сви ни на по ми њу да при дјев „ан ти де тек тив ски” 
по ма ло на во ди на по гре шан пут, јер ове при че ру ше тра ди ци о нал
не кон вен ци је де тек тив ске при че, али не ра ди ди рект не не га ци је 
чи та вог де тек тив ског жан ра, не го да би при ми је ни ле про цес де тек
ци је на са ме прет по став ке тог жан ра о де тек ци ји.31 „Ми смо иза бра
ле име ’ме та фи зич ка де тек ци ја’ умје сто ових оста лих од ре ђе ња 
за то што оно озна ча ва екс пли цит но ка ко су ка сни мо дер ни стич ки 
(не кад пр о то мо дер ни стич ки) и пост мо дер ни стич ки пи сци про ми
је ни ли де тек тив ску при чу. Та кви пи сци су ко ри сти ли По ов ло гич
ки про цес да би се ба ви ли не до ку чи вим епи сте мо ло шким и он то
ло шким пи та њи ма: Шта, ако ишта, мо же мо зна ти? Шта, ако ишта, 
је сте ствар но? Ка ко се, ако се уоп ште, мо же мо осло ни ти и на шта 
осим на соп стве не кон струк ци је ствар но сти? (...) Ме та фи зич ке де
тек тив ске при че – са ста вље не у јед на кој мје ри од па ро ди је, па ра
док са, епи сте мо ло шке але го ри је (ни шта се не мо же зна ти са си
гур но шћу) и нер је ши вих ми сте ри ја – са мо свје сно ис пи ту ју са му 
при ро ду ствар но сти (...).”32 Ма да се ту ди рект но не по ми ње, ја сно 
је да ау тор ке ов дје о мо дер ни зму и пост мо дер ни зму раз ми шља ју 
слич но као Мек хејл, у пој мо ви ма ко је он ко ри сти. Ва жно је и да 
се де тек тив ским жа нр ом мо гу по ста ви ти не са мо епи сте мо ло шка 
не го и он то ло шка пи та ња.

Још мно го при је не го што на ста је не са мо ме та фи зич ка ва
ри ја ци ја де тек тив ског жан ра не го и де тек тив ски жа нр уоп ште, 

30 Me ri va le and Swe e ney, „The Ga me’s Afo ot”, 2–3.
31 Исто, 3.
32 Исто, 4.
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мо же мо на ћи при мје ре ко ји на ни воу ор га ни за ци је при че, ма да не 
и на ни воу на чи на пи са ња (јер ни је у пи та њу на ра тив ни текст у ужем 
сми слу), за пра во пред ста вља ју не са мо де тек тив ске не го и ме та
фи зич ке де тек тив ске при че. Та ко Ха мле та мо же мо по сма тра ти 
као де тек ти ва ко ји ис тра жу је оче ву смрт. Са свим на на чин ка сни
јих де тек ти ва, Ха млет оку пља осум њи че не ка ко би им по ста вио 
зам ку („ми шо лов ку”) и, у на глом су о че њу са исти ном, из ну дио 
при зна ње од уби це. Но, та га ис тра га на во ди на мно га пи та ња, као 
што су пи та ња о соп стве ном иден ти те ту, о исти ни и при ви ду, о 
сми слу сви је та, о жи во ту и смр ти.

Мо же мо оти ћи још да ље у про шлост. Је дан хе рој, чо вјек по
знат по рје ше њу ми сте ри је ко ју ни ко при је ње га ни је успио да од
го нет не (сви су не у спјех пла ти ли жи во том), по ку ша ва да от кри је 
та јан стве ни раз лог не во ља сво је за јед ни це – ку га је у др жа ви, а не
плод ност је об у зе ла по ља и же не. Ка жу му да је за све кри во јед но 
уби ство, и он се за кли ње да ће ри је ши ти ту ми сте ри ју. Ка ко ис тра
га од ми че, по ста је све ја сни је сви ма (оста лим ли ко ви ма, али и 
пу бли ци) да тра го ви во де до ње га, а је ди но он то га ни је свје стан. 
На рав но, Едип. По не ки ма пр ва де тек тив ска при ча, Цар Едип, осим 
кон вен ци ја де тек тив ског жан ра има, као ка сни је и Ха млет, и је дан 
еле мент по тен ци јал но при су тан у том жан ру, а то је ју на ко во от кри
ва ње тај не о се би. „Де тек тив ска при ча је уви јек би ла свје сна мо
гућ но сти да би по тра га за исти ном мо гла во ди ти ка ми сте ри ји 
соп стве ног иден ти те та.”33 И већ на по чет ку, та је мо гућ ност да та 
у (тра гич кој) иро ни ји. „Едип, при вид но не за ин те ре со ва ни ис тра
жи тељ, та ко је ужа снут ка да схва ти ка ко је он син жр тве и уби ца 
да ва ди соп стве не очи, као да уни шта ва сам из вор та кве бол не 
са мо спо зна је.”34

Блек по ка зу је ка ко глав на ак тив ност про та го ни сте у пост мо
дер ни стич кој де тек тив ској про зи ни је ви ше де тек ци ја, не го чи та ње 
и ин тер пре та ци ја тек сто ва. Са мим тим, ти ли ко ви су ис тра жи те љи 
са мо у ме та фо рич ном сми слу.35

То је ва жно за па жа ње, јер упра во на гла ша ва де тек тив ски 
кључ у чи та њу. Зна чи, ро ма ни и не мо ра ју би ти де тек тив ски у нај
у жем сми слу, али се у тек сту мо гу ја ви ти еле мен ти тог жан ра, 
ко ји ту де тек ци ју, де тек ци ју тек ста, уво де у ин тер пре та тив ну стра
те ги ју.

33 S. E. Swe e ney, нав. дје ло, 248 (ис та кла ау тор ка).
34 Исто.
35 Joel Black, „(De)fe ats of De tec tion: The Spu ri o us Key Text from Poe to Eco”, 

у: Me ri va le and Swe e ney, De tec ting Texts, 91.
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Ме та фи зич ка де тек ци ја у срп ском пост мо дер ни зму

Та кав је слу чај са Па ви ће вим Ха зар ским реч ни ком, у ко ме се, 
као у пост мо дер ни стич кој ме та фи зич кој де тек ци ји, ру ше и ко ри
гу ју мно ге кон вен ци је де тек тив ског жан ра, и у ко ме, из ме ђу оста
лог, чи та лац има уло гу де тек ти ва.

Мо же мо ис пи та ти ка кве ре зул та те да је чи та ње ко је има у 
ви ду кон вен ци је де тек тив ског жан ра на при мје ру Пе шча ни ка Да
ни ла Ки ша. Пе шча ник се са сто ји од шест сег ме на та ко ји се мо гу 
гру пи са ти у два ти па тек сто ва: на јед ној стра ни су до ку мен ти, од 
ко јих су не ки да ти као да их је на пи сао Е. С. – то су „Пи смо”, „Бе
ле шке јед ног лу да ка”, а два фраг мен та „Ис пи ти ва ња све до ка” су 
за пи сни ци са са слу ша ња; на дру гој стра ни су тек сто ви ко је пи ше 
ау тор, син глав ног ју на ка, а то су „Про лог”, „Сли ке са пу то ва ња” 
и „Ис тра жни по сту пак”. У пр вом ти пу тек сто ва ау тор на сту па као 
при ре ђи вач ру ко пи са, а у дру гом је пи сац ко ји, чи та ју ћи те ру ко
пи се, по ку ша ва да ре кон стру и ше њи хов кон текст.

То ко ви „Ис тра жни по сту пак” и „Ис пи ти ва ње све до ка” упу
ћу ју и на пр о бле ма ти зо ва ње не ких кон вен ци ја де тек тив ског жан ра, 
тј. на мо гућ ност да се Пе шча ник чи та као ме та фи зич ки де тек тив
ски текст. „Ови на сло ви са ми по се би пред ста вља ју ин тер вен ци је 
ко је до ла зе ’из ван’ нај ши ре схва ће ног си жеј ног то ка ро ма на и они 
го во ре о ау тор ској све сти, о при по вед ној са мо све сти, о об ли ко твор
ним и се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма ових при по вед них то ко ва.”36 
Ме та фик циј ски ка рак тер је, да кле, очи гле дан, и то се од но си са мо 
на „Ис тра жни по сту пак”, не и на „Ис пи ти ва ње све до ка”, јер је оно 
да то као до ку мент, при ре ђе ни ру ко пис. Ов дје тре ба ре ћи и ко ји се 
фа бу лар ни то ко ви (мо же мо кре ну ти од „ванк њи жев ног то ка зби
ва ња”, ка ко фа бу лу де фи ни шу ру ски фор ма ли сти) или, дру гим ри
је чи ма, при по вјед ни ни вои, ја вља ју у Пе шча ни ку, јер се ту по но во 
от кри ва ју спе ци фич но сти овог ро ма на. Тих ни воа има три. Ако 
кре не мо из уну тра шњо сти сви је та, пр ви ни во је жи вот Е. С.а, дру
ги је ње го во пи са ње, а тре ћи је ау то ро ва ре кон струк ци ја сви је та. 
Пре ма тем по рал но сти, ови то ко ви су по ре ђа ни на исти на чин. Пр во 
Е. С. не што до жи вља ва, за тим пи ше о то ме па, са дис тан це, до ла
зи до ау то ро ве ре кон струк ци је. Са ста но ви шта ре кон стру и са ња, 
тј. са ста но ви шта ау то ра, по ре дак је друк чи ји: ау тор по ла зи од 
„Пи сма”, па вр ши ре кон струк ци ју, а он да се до ла зи до при че о про
шло сти (до жи во та Е. С.а). Овај дру ги по ре дак, ау то ро ва пер спек

36 Дра ган Бо шко вић, Ислед ник, све док, при ча. Ис тра жни по ступ ци у 
„Пе шча ни ку” и „Гроб ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча” Да ни ла Ки ша, „Пла то”, Бео
град 2004, 71.
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ти ва, омо гу ћа ва да се о Пе шча ни ку го во ри као о гло си – што је ту
ма че ње са мог Ки ша.37 На рав но, тер мин гло са се ов дје упо тре бља ва 
ме та фо рич но, али нај ва жни ја раз ли ка у од но су на пје снич ку фор му 
ти че се мје ста на ко јем се на ла зи ту ђи текст ко ји се у но вом тек сту 
раз ви ја. У Пе шча ни ку је ту ђи текст пре мје штен на крај. За то, за 
чи та о ца, у са мом тек сту, по сто ји је дан по ре дак ко ји је мо ди фи ко
ван у од но су на два по ме ну та, на по ре дак у гло си и на по ре дак из 
ау то ро ве пер спек ти ве. Иза ви ше знач ног „Про ло га” до ла зе „Сли ке 
са пу то ва ња”, за тим „Бе ле шке јед ног лу да ка”, па „Ис тра жни по сту
пак”. И ка сни је, смје њу ју се сег мен ти ко ји пред ста вља ју не ки до
ку мент са сег мен ти ма ко ји пред ста вља ју ре кон струк ци ју.38 У ана
ло ги ји са де тек тив ским жа нр ом, пр ви по ре дак је пер спек ти ва 
ли ко ва ин три ге, у овом слу ча ју жр тве, а дру ги по ре дак је пер спек
ти ва ко ју има де тек тив.

То се мо же чи та ти као ко рек ци ја де тек тив ског жан ра. Као што 
је по ме ну то, де тек тив ски ро ман се за сни ва на те шко ћи у на ра ци
ји ко ја се ја вља због од су ства при че о ми сте ри ји (о зло чи ну), па 
се при по ви је да о ис тра зи. У Пе шча ни ку је од нос сли чан – не при
по ви је да се ди рект но о Е. С.у, он је од су тан, не стао, а при ча се фо
ку си ра на оно што је пре о ста ло од ње га. Ау тор, по пут кла сич ног 
де тек ти ва, ре кон стру и ше сви јет, по пут ар хе о ло га „ис ко па ва” остат
ке, тра го ве, „оно што је пре о ста ло”. Ме ђу тим, за раз ли ку од кла
сич ног де тек ти ва, ау тор у Пе шча ни ку ни је на не кој дис тан ци, у 
си гур но сти, ово је ис тра га о ње го вом оцу, и он се на ви ше на чи на 
са оцем иден ти фи ку је. То је он да и ис тра га о ау то ру са мом, о ње
го вом иден ти те ту.

Овај ро ман иде још да ље: умје сто да се при по ви је да о ис тра
зи, да се из ве ду за кључ ци и ство ри при ча ко ја би би ла об ја шње ње, 
у Пе шча ни ку се не по сред но да ју до ку мен ти, тра го ви, и на по ре до 
с њи ма њи хо во скру пу ло зно ис пи ти ва ње, али све о бу хват на при
ча, ин тер пре та ци ја, из о ста је. Тач ни је, она је пре пу ште на чи та о цу. 
На тај на чин чи та лац је и сам ста вљен у уло гу не ке вр сте де тек
ти ва (дру гим ри је чи ма, при бли жа ва се по зи ци ји ау то ра). И то је 
та ко од по чет ка ро ма на. Због то га се и мо же ре ћи да „чи та лац у 
ро ман Пе шча ник ула зи по ла ко и не без из ве сног от по ра пре ма 
су о ча ва њу са не по зна тим”.39 Јер у „Про ло гу” не по зна то је за пра во 

37 Да ни ло Киш, Ho mo po e ti cus, Са бра на де ла Да ни ла Ки ша, књ. 9, БИГЗ, 
Бе о град 1995, 206–207.

38 Јо ван Де лић та ко ђе упу ћу је на раз ли ке из ме ђу дви је пер спек ти ве, пер
спек ти ве чи та о ца и пер спе ки ве пи сца, у: Јо ван Де лић, Кроз про зу Да ни ла Ки ша. 
Ка По е ти ци Ки шо ве про зе II, БИГЗ, Бе о град 1997, 274–276.

39 Ми хај ло Пан тић, Киш, „Све то ви” – „Књи гако мерц”, Но ви Сад – Бе о град 
1998, 47.
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све. Раз ли чи ти сиг на ли у ро ма ну упу ћу ју на чи та ње у де тек тив ском 
кљу чу, али то је мо жда и при мар на ко рек ци ја жан ра, све до кра ја 
оста је не ја сно шта се ис тра жу је. Баш тај еле мент ука зу је на то да 
је у Пе шча ни ку уло га чи та о ца као де тек ти ва та ква да се он кре ће 
у су прот ном смје ру у од но су на ау то ра у овом ро ма ну, а по себ но 
у од но су на ау то ра у де тек тив ском жан ру. Док ау тор кре ће од тра
га, од до ку мен та, од „Пи сма”, чи та лац до ње га сти же на кра ју ро
ма на. У де тек тив ском жан ру се на кра ју из но си при ча, об ја шње ње, 
ко је је и би ло циљ ис тра ге ко ја пред ста вља (ви дје ли смо код Та ни
ја) по вра так на фик сну тач ку, тач ку ми сте ри је. За чи та о ца Пе шча
ни ка то об ја шње ње је „Пи смо”, упра во је оно циљ ње го ве „ис тра ге” 
– чи та ња ро ма на. Чи та лац се у Пе шча ни ку не вра ћа на тач ку ми
сте ри је (као што чи ни ау тор), не го он за пра во по ла зи од ње, по ла зи 
од си ту а ци је пи са ња (ка што чи ни лик, Е. С.). За тим тра жи ве зу 
из ме ђу раз ли чи тих фраг ме на та, ло ги ку ко ја све њих об ја шња ва, 
и сви фраг мен ти до би ја ју сми сао у по сљед њем по гла вљу, ко је и 
има на слов „Пи смо или Са др жај”.

Та ко кре та ње чи та о ца – кре та ње од си ту а ци је пи са ња из „Про
ло га” до са мог „Пи сма” – по ка зу је да је ње го ва по зи ци ја нај бли жа 
по зи ци ји са мог Е. С. У том сми слу, Пе шча ник нам не да је не ку 
објек тив ну сли ку ствар но сти, ра ци о нал но об ја шње ње ми сте ри је, 
не го чи та о ца во ди ка иден ти фи ка ци ји са глав ним ли ком, ка ње
го вој пер спек ти ви, ка ње го вом по гле ду на сви јет.

Де тек ци ју у ме та фо рич ном сми слу на ћи ће мо, ре ци мо, у Пе
ки ће вим ро ма ни ма Хо до ча шће Ар се ни ја Ње го ва на, Ка ко упо ко ји ти 
вам пи ра, 1999, и у Но вом Је ру са ли му. У том кљу чу мо же мо чи та
ти и не ке од нај но ви јих срп ских ро ма на, као што су For ward и Ми, 
из бри са ни Сло бо да на Вла ду ши ћа. Ис пи ти ва ње срп ске про зе с 
об зи ром на кон вен ци је де тек тив ског жан ра, пре ма то ме, мо гло би 
да ти за ни мљи ве ре зул та те, по го то во у ком па ра тив ном кон тек сту.

Пре да ва ње о де тек тив ској при чи Бор хес за вр ша ва на по ме ном 
да „на ша ли те ра ту ра на ги ње ха о су” и да „у овој на шој епо хи, та ко 
ха о тич ној, по сто ји не што што је скром но за др жа ло кла сич не вр ли
не: де тек тив ска при ча; бу ду ћи да се она не раз у ме без по чет ка, 
сре ди не и кра ја”.40 Го то во да сам си гу ран да је Бор хес знао, или 
бар слу тио, да се де тек тив ски жа нр већ у ње го вој епо хи тран сфор
ми сао у не што што је те кла сич не вр ли не, а и мно ге дру ге, за ми
је ни ло но вим. Ку да ће се тај жа нр кре та ти у бу дућ но сти, то је још 
јед на од ми сте ри ја ко је тек тре ба да ис тра жи мо.

40 Х. Л. Бор хес, нав. дје ло, 60.




