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ЏИН К. ИВЕ РТ

„ХИ ЉА ДУ ДРУ ГА ЧИ ЈИХ МИ СТЕ РИ ЈА” 

Ме та фи зич ка де тек ци ја, он то ло шке по тра ге

Украт ко, при ча ко ја ми је на уму за по чи ње крај ње уо би чај ним 
за го нет ним уби ством у про вин ци ји. Збу ње ни ви нов ни ци про на ла зе 

уто чи ште у обли жњој ста ни ци по ли ци је, у ко јој, ме ђу тим,
ра де са свим нео бич ни по ли цај ци ко ји не огра ни ча ва ју сво је ис тра ге

 на овај свет ни ти на би ло ко је по зна те рав ни и ди мен зи је. 
И нај о бич ни је опа ске с њи хо ве стра не под сти чу хи ља ду дру гих за го нет ки.

 Флен О’Б ра јен, у пи сму Ен ди ју Жи ле ту1

Опи су ју ћи ро ман од ко га ће ка сни је на ста ти Тре ћи по ли ца јац 
(1967), Флен О’Б ра јен је згро ви то де фи ни ше пост мо дер ну, од но сно 
ме та фи зич ку де тек тив ску при чу.2 У овом от кло ну од кла сич них 
ми сте ри ја два де се тог ве ка, чи ни се да су уо би чај не при че о де тек
ци ји3 на ста ње не нео бич ним де тек ти ви ма ко ји се по на ша ју на 
не пред ви див на чин. Ме та фи зич ка де тек ци ја до во ди у пи та ње 
струк ту ре ко је су би ле узи ма не здра во за го то во на кон „Уби ста ва 
у ули ци Морг” Ед га ра Ала на Поа: хер ме не у тич ке стра те ги је разу
ме ва ња на го ве шта ја ко ји су не раз лу чи ви ве ћи ни и чи та ње ума 
про тив ни ка; епи сте мо ло шки ме тод от кри ва ња исти не до во ђе њем 

1 Ци ти ра но у: Sue As bee, Flann O’B rien, Bo ston 1991, 51. 
2 Ме ри вал (Pa tri cia Me ri va le) је пр ва упо тре би ла тер мин „ме та фи зич ка 

де тек тив ска при ча” за ова кву фик ци ју у свом есе ју „The Fla un ting of Ar ti fi ce in 
Vla di mir Na bo kov and Jor ge Lu is Bor ges”. Хеј крафт је пр во бит но ско вао тер мин 
ка ко би опи сао те о ло шке аспек те ми сте ри ја о oцу Бра у ну Г. К. Че стер то на. 

3 У ен гле ском је реч de tec ti ve на ста ла од ре чи de tec tion („от кри ва ње, раз
от кри ва ње”) ко ју ау тор ка ко ри сти, али у срп ском реч де тек тив ни је па ро ним 
от кри ва ња јер је по зајм ље ни ца, та ко да ће мо се ми у овом пре во ду слу жи ти 
реч ју де тек ци ја, ко ја је бли жа из вор ни ку (прим. прев).
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у пи та ње из во ра зна ња; при кла дан три јумф уме шног де тек ти ва над 
опа сним Дру гим. Не до во де ћи у пи та ње де ло твор ност ме то да ко је 
су јој прет хо ди ле, ме та фи зич ка де тек ци ја па жљи во удва ја прет
ход ни ке – на мер но, ки ча сто, по дру гљи во – ка ко би их пот ко па ла. 

На пад на епи сте мо ло ги ју

„Знаш”, ре че Рат со, по ма ло по ра же но, „по не ка да се пи там, 
у ко ју си то је бе ну шко лу за де тек ти ве ишао Шер ло че?”

„Основ на је то, дра ги Рат со”, ре кох, „основ на”.
Кин ки Фрид ман4

Тра го ви, оби ла сци, ислед нич ка ру ти на – све то са да по ста је не бит но. 
Пол Остер5

Бра јан Мек хејл (Brian McHa le) у Пост мо дер ној фик ци ји пре
по зна је нај ве ћи от клон од кла сич них мо де ла ко ји је ме та фи зич ка 
де тек ци ја на пра ви ла као от клон ко ји се од ли ку је „до ми нан та ма” 
ка рак те ри стич ним за мо дер ну и пост мо дер ну фик ци ју. Мек хејл 
се ба ви са мо кла сич ном де тек ци јом, ко ју озна ча ва као „мла ђо се
стрин ски” жа нр мо дер ни зма, на во де ћи њи хо ву за јед нич ку окре ну
тост епи сте мо ло шким про бле ми ма. Он сме шта на уч ну фан та сти ку 
и фан та зи ју у пост мо дер ни зам и „он то ло шко”.6 Али Мек хејл се не 
ба ви ме та фи зич ком де тек ци јом, ко ју та ко ђе од ли ку је он то ло шка 
до ми нан та. 

Мек хејл је по зај мио тер мин „до ми нан та” од Ро ма на Ја коб со
на, ко ји је де фи ни ше као „ком по нен ту за ду же ну за усред сре ђи ва ње 
у да том умет нич ком де лу: она упра вља, од ре ђу је и пре о бра жа ва 
све оста ле ком по нен те. Она је до ми нан та ко ја га ран ту је це ло ви тост 
струк ту ре”.7 Из ме шта ње до ми нан ти ко је Мек хејл за па жа у пост мо
дер ној фик ци ји од го ва ра на пи та ња од про ме не ин тер пре та ци је 
(„Ка ко мо гу да спо знам овај свет? Шта се то мо же спо зна ти? Ко 
то зна? Ка ко то зна и ко ли ко по у зда но? Ка ко се зна ње пре но си и 
ко ли ко је тај пре нос по у здан? Ко је су гра ни це спо знај ног?”) па до 
пи та ња „мо да ли те та би ћа” („Ко ји је ово свет? Шта је то свет? Ка
кви све све то ви по сто је, ка ко на ста ју? Шта се де ша ва ка да се гра
ни це из ме ђу све то ва на ру ше?”).8 

4 Kinky Frid man, Fre qu ent Flyer, New York 1990, 226. 
5 Пол Остер, Њу јор шка три ло ги ја – Ду хо ви, прев. Зо ран Па у но вић, „Ге

о по е ти ка”, Бе о град 1998, 133. 
6 Brian McHa le, Post mo dern Fic tion, New York 1987, 9.
7 Ro man Ja cob son, „The Do mi nant”, Re a dings in Rus sian Po e tics: For ma list 

and Struc tu ra list Vi ews, Cam brid ge Mass. 1971, 105.
8 B. McHa le, ibid, 9–10.
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Он твр ди да су на уч на фан та сти ка и фан та сти ка, ко је опи су
ју не ствар не све то ве, од у век би ле из ра зи то он то ло шке при ро де, 
док је кла сич на де тек тив ска фик ци ја, ко ја се ти че пи та ња ин тер
пре та ци је, у ср жи епи сте мо ло шке при ро де. Са зна ње је све за Оги ста 
Ди пе на и Шер ло ка Хол мса, за Се ма Спеј да и Фи ли па Мар ло уа и 
њи хо ве пре ка ље не на след ни ке. Ипак, зна ње је ви ше од пу ког ре
ша ва ња про бле ма и пре је из вор жи во та овим де тек ти ви ма, на чин 
да се спа су ка да спа се ње зна чи зна ти ви ше од су пар ни ка и о су пар
ни ци ма. Али ка да се де тек тив ска фик ци ја пост мо дер ног вре ме на 
пре ба ци на он то ло шку до ми нан ту, она пре ва зи ла зи јед но став ну 
ка те го ри ју епи сте мо ло шког у ко ју је Мек хејл свр ста ва.9 У све то
ви ма ме та фи зич ке де тек тив ске фик ци је, ко је су ство ри ли пи сци 
по пут Хор хеа Лу и са Бор хе са, Але на РобГриjеа, Флена О’Б ра је на 
и Жор жа Пе ре ка, ле ше ви де тек ти ва (и њи хо вих жр та ва) од би ја ју 
чи та о ца од по тра ге за зна њем. 

Бор хе со ва крат ка при ча „Ис пи ти ва ње де ла Хер бер та Квеј на” 
(1941) је ве ро ват но пр ва раз от кри ла не до стат ке кла сич них де тек
тив ских ме то да у овом но вом жан ру. При ча опи су је де тек тив ски 
ро ман чи ји је ау тор на ве де ни Квејн, у ко ме де тек тив сти же до 
ре ше ња ми сте ри је, али му при по ве да че ва опа ска на кра ју ро ма на 
про тив ре чи. Ка ко Бор хес за па жа: „Ова опа ска до пу шта мо гућ ност 
да је раз ре ше ње по гре шно. Не у мо љи ви чи та лац по но во иш чи та ва 
ре ле вант на по гла вља и от кри ва дру га чи је раз ре ше ње, оно истин
ско. Чи та лац ове осо би те књи ге је та ко си лом при ли ка про ниц љи
ви ји од де тек ти ва.”10

Бор хес по но во раз от кри ва не по де сно сти кла сич не де тек ци је 
у при чи об ја вље ној не што ка сни је – „Смрт и ком пас” (1942). Ту се 
про та го ни ста, Ерик Лен рот, угле да на По о вог вр хун ског де тек ти ва 
(он је „су шта стве но раз бо рит по пут Оги ста Ди пе на”),11 а при ча је на 
ви ше на чи на за пра во раз ја шња ва ње По о ве де тек тив ске фик ци је.12 
Ле нр о та по зи ва ју да раз ре ши ми сте ри ју око уби ства ра би на у 

9 Док ја пре све га твр дим да је пост мо дер на де тек тив ска фик ци ја он то
ло шка у ср жи, тре ба ис та ћи да по сто ји под жа нр ко ји упа ру је епи сте мо ло шко 
са он то ло шким на та кав на чин да би га Мек хејл (и ја са ма) те шко не где свр стао: 
на уч но фан та стич на де тек тив ска при ча. При ме ри за њу су Ен то нин Срећ ни по
ли ца јац (Happy Po li ce man), де тек тив ски ро ман у ко ме се рад ња од ви ја у гра ду 
ко ји су за у зе ли ван зе маљ ци, и не ко ли ко де ла ко ја је при ре дио Ре зник (Mi ke 
Re snick), укљу чу ју ћи Sher lock Hol mes in Or bit и два то ма What du nits, ан то ло ги
је де тек тив ских при ча са ван зе маљ ци ма. 

10 Jor ge Lu is Bor ges, „An Exa mi na ti on of the Work of Her bert Qu a in”, Fic ci
o nes, New York 1962, 74.

11 J. L. Bor ges, „De ath and the Com pass”, ibid, 129.
12 Џон Ир винг се де таљ но ба ви Бор хе со вим по нов ним ис пи си ва њем По

о вих при ча о Ди пе ну у: John T. Ir wing, The Mystery to a So lu tion: Poe, Bor ges, 
and the Analytic De tec ti ve Story, Bal ti mo re 1994. 
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обли жњем хо те лу. На чел ник по ли ци је прет по ста вља да је мо тив 
уби ства при су ство бру ше них са фи ра Те трар ха Га ли ле је у про сто
ри ји пре ко пу та: ло пов је ушао у по гре шну со бу и убио у па ни ци 
на кон што је схва тио да је по гре шио. Али Ле нр от од ба цу је ова кво 
об ја шње ње, ко је се за сни ва на слу ча ју и за ме ни иден ти те та, и тра
жи об ја шње ње ко је од епи сте мо ло шки ве штог де тек ти ва зах те ва 
сло жен обра зац и област де ло ва ња. Он би ра, ка ко сам ка же, „чи сто 
ра бин ско об ја шње ње” – од но сно об ја шње ње ко је би увр сти ло скри
ве но и тај но ви то са зна ње, „тре нут но са зна ње све га што ће би ти, 
што је сте, и све га што бе ше у уни вер зу му”.13 Чим ис ка же сво ју ве ру 
у овај обра зац, ње гов смрт ни не при ја тељ, Цр ве ни Шар лах, ко ји је 
на ру чио зло чин и зна да је он ствар но био слу ча јан, у ста њу је да 
му по ста ви зам ку пре ма обра сцу у чи је је по сто ја ње Ле нр от уве
рен. Бор хес на гла ша ва Шар ла хов по ло жај као Лен ро то вог двој ни ка, 
ука зу ју ћи у бе ле шка ма уз при чу да по след њи слог у име ну „Ленрот” 
зна чи „цр вен” на не мач ком, и да се „Цр ве ни Шар лах” та ко ђе мо же 
пре ве сти на не мач ки, као „Цр ве ни Гри ми зни”. Ле нр от је удво јен 
удво је ним цр ве ним. 

Ако се при се ти мо По о вих кла сич них де тек тив ских при ча, 
ви де ће мо тач но где је Ле нр от по гре шио. У По о вим при ча ма Ди пен 
по бе ђу је јер је у ста њу да се по и сто ве ти са сво јим двој ни ком до 
те ме ре да је спо со бан да пред ви ди ње гов на ред ни по сту пак. При
по ве дач „Уби ста ва у ули ци Морг” по ре ди Ди пе но ве ве шти не с 
они ма ко је из и ску је пар ти ја да ме. Шах по ње му зах те ва са мо кон
цен тра ци ју, док да ма зах те ва „вр хун ску про ниц љи вост” од по бед
ни ка: „Ана ли ти чар за ра ња у дух свог про тив ни ка, по и сто ве ћу је 
се са њим, и та ко че сто на мах успе ва да ви ди је ди ни ме тод (по не
кад за и ста бе сми сле но јед но ста ван) ко јим га мо же на ве сти на гре
шку или на те ра ти на по гре шну про це ну”.14 Играч да ме мо ра да се 
по и сто ве ти са про тив ни ком, исто вет но као де тек тив при ли ком 
ре кон струк ци је зло чи на. Ди пен об ли ку је овај про цес у „Уби стви
ма у ули ци Морг” и опет у „Укра де ном пи сму”, пр ви пут до вољ но 
успе шно за хва та ње мо ре плов ца и оран гу та на, а дру ги пут то ли
ко успе шно да су не ки чи та о ци твр ди ли да су Ди пен и на чел ник 
Г. за пра во иста осо ба. Ле нр от, с дру ге стра не, не успе ва – јер је 
пу ко по и сто ве ћи ва ње са двој ни ком, са Дру гим, не из ве сна и про
бле ма тич на стра те ги ја у ме та фи зич кој де тек ци ји. Или тач ни је, 
Ле нр от не успе ва јер је по ку шао да се по и сто ве ти са по гре шним 
так ма цем; Дру го се не ис по ља ва кроз би ло шта људ ско, оно је 
слу чај ност са ма. Раз ре ше ње ко је он тра жи је чи сто ха зар дер ско, 

13 J. L. Bor ges, „De ath and the Com pass”, ibid, 130–131.
14 Ед гар Алан По, Са бра не при че и пе сме, „Рад”, Бе о град 2006, 349.
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те он не успе ва да удво ји про тив ни ка јер се ње го ва слу чај ност не 
мо же пре сли ка ти.15

Са ма чи ње ни ца да је на чел ник по ли ци је – ко ји је у кла сич ној 
де тек тив ској фик ци ји увек за па њу ју ће туп – у пра ву ка да се ра ди 
о ре ше њу зло чи на пред ста вља до дат ну увре ду. Шар лах до би ја 
сво јих пет ми ну та ка да тра ди ци о нал ни де тек тив са оп шта ва ре
ше ње сво јој на са ма ре ној пу бли ци; ово слу жи да упо зо ри чи та о ца 
на не у мит но по ср ну ће де тек ти ва. Бор хес се сам упи су је у при чу 
као кра дљи вац и до слу шник Азе ве до ко ји про ва љу је у по гре шну 
со бу („Азе ве до” има слич но сти са Бор хе со вим име ном, Хор хе 
Лу ис Бор хес Асе ве до). Угао гле да ња ло по ва је Бор хес при лич но сло
бод но по зај мио од Поа; али као до у шник он нам го во ри о Лен ро то
вом зло чи ну: тај Ди пе нов ими та тор је по гре шно ми слио да још увек 
жи ви у све ту во ђе ном епи сте мо ло ги јом, где са зна ње во ди успе шном 
раз от кри ва њу и где де тек тив увек по бе ђу је. По жи вео је тек то ли ко 
да спо зна да су се вре ме на про ме ни ла; са зна ње озна ча ва си гур ну 
смрт, док се на де тек ци ји ви ше не мо же оства ри ти ка ри је ра.

Ле нр от је тек пр ви де тек тив ко ји от кри ва да је по тра га за 
са зна њем смр то но сна гре шка. La Dis pa ra tion (Гу би так – об ја вљен 
1969. го ди не, а пре ве ден на ен гле ски 1994. као A Void)16 Жор жа 
Пе ре ка на но си сви ма ко ји тра га ју за исти ном ве ћу ште ту од дру
гих ме та фи зич ких де тек тив ских при ча. Гу би так је де тек тив ска 
при ча о та јан стве ном не стан ку, ру пи у ло ги ци уни вер зу ма: о пот
пу ном не стан ку сло ва Е из го вор ног и пи са ног је зи ка. Ро ман је 
ли по грам, текст ко ји ка те го рич ки ис кљу чу је јед но или ви ше сло
ва абе це де; ду га чак не ких 300 стра ни ца, Гу би так је цео на пи сан 
без Е, нај че шћег сло ва фран цу ског ал фа бе та. Ли ко ви у ро ма ну су 
све сни не ка квог гу бит ка, од су ства, ко је уме ју да опи шу, али не и 
име ну ју. У пре при ча ва њу при че о Еди пу и Сфин ги, на при мер, 
Сфин га по ста вља за го нет ку: 

Ко ју жи во ти њу знаш
Обри си јој као лук кри ви баш
И за те же ка на зад рав но као шаш?17

На рав но, од го вор је „е”.18 Е је та ко ђе и тра ва ко ја ра сте у об ли
ку „хар пу на с три зуп ца или ру ке са три пр ста” на гро бу јед ног од 

15 За хва љу јем се Те ри ју Хар пол ду (Tery Har pold) што ми је ука зао на ово. 
16 Бо јан Са вић Осто јић је 2010. са фран цу ског пре вео и об ја вио кра так 

од ло мак из Пе ре ко вог ро ма на, ви ди: Жорж Пе рек, „Гу би так”, По ља, год. 55, бр. 
464, ју л–ав густ 2010, 84–87 (прим. прев). 

17 Ge o r ges Pe rec, A Void, New York 1994, 28. 
18 Сфин га, уско по ве за на са искон ским не у спе лим де тек тив ским по ду

хва том, Еди по вим на сто ја њем да про на ђе Ла је ве уби це, је при сут на као лик у 
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ли ко ва.19 Од су ство сло ва Е пра ви ме теж у тек сту: уби ство, по мет
ња, ин цест, де цо у би ство, бра то у би ство и не ста нак свих ко ји су 
озна че ни коб ним сло вом. Оста је са мо ру па („из о ста нак, гу би так, 
пра зни на”) у ко ју је по губ но за гле да ти се, „по сте пе на на ва ла ре чи 
пре ко мар ги на” ко ја ће нас на по слет ку све оста ви ти без ре чи.20

Ан тон Во ал (An ton Voyl), чи је име упу ћу је на из гу бље но сло
во (voyel le без сло ва е)21 и игру реч ју „скри вен” (vo i le зна чи „вео”), 
у пр ва че ти ри по гла вља ро ма на гле да у овај по нор, по ку ша ва ју ћи 
да се се ти шта не до ста је. Пе рек ис ти че не до стат ке кла сич ног хер
ме не у тич ког раз ми шља ња у сце ни ка да Во ал чи та но вин ски чла
нак о ве о ма ва жном до ку мен ту ко ји је не стао, о до ку мен ту за ко ји 
је по ли ци ја убе ђе на да га је ло пов оту ђио. По ли ци ја је већ два де
сет пу та би ла пре тра жи ла ку ћу осум њи че ног у тре нут ку ка да је 
ве ли ки Ди пен по зван да ре ши слу чај. Ди пе но во је гле ди ште да се 
ло пов ни је уоп ште ни по тру дио да са кри је коб но пи смо и да је био 
до вољ но ле же ран да га оста ви на уоч љи вом ме сту. Ди пен сâм пре
тра жу је ку ћу, али се очи глед но ни је до вољ но по и сто ве тио са сво
јим про тив ни ком. Не успе ва да про на ђе не ста ло пи смо и пре пу шта 
по ли цај ци ма да са мо стал но ре ше чуд но ва ти слу чај оран гу та на 
ко ји је из вр шио не ко ли ко гро зо мо р них уби ста ва.22

Во ал ис тра жу је соп стве ну ми сте ри ју и упа да у ру пу у пе том 
по гла вљу и на кон то га не ста је. Од но сно, пре ће би ти да упад не у 
ру пу та мо где је пе то по гла вље тре ба ло би ти; по пут пе тог сло ва 
ал фа бе та, оно је не ста ло из тек ста (баш као и Дру ги део ко ји пред
ста вља дру ги са мо гла сник, и пе ту став ку у би ло ко јој ко лек ци ји 
од два де сет и шест пред ме та – књи га, днев ни ка, фо то гра фи ја – ко ји 
се по ја вљу ју у тек сту). Ње го ви при ја те љи прет по ста вља ју да је 
от крио не што зна чај но; иш чи та ва ју ње гов днев ник, раз ме њу ју 
ин фор ма ци је, про на ла зе ње го ве по зна ни ке. Је дан по је дан, они се 
са ми за гле да ју у стра шну пра зни ну и уми ру. Је дан под ле же на сто
је ћи да об ја сни оста ли ма да ли по гра му ко ји су упра во про чи та ли 
не не до ста је сло во А, већ ... (Е). Дру ги уми ре уз ви ку ју ћи „la Mal
dic tion” – сло же ну игру ре чи ко ја ука зу је на не ста ло пи смо, кле тву 
ко ја га пра ти и окр ње ност са мог је зи ка као по сле ди це гу бит ка.23 
Тек сту ал на огра ни че ност је не ми ло срд на. Сло во је за бра ње но 
– би ти озна чен њи ме или са зна ти за ње га зна чи умре ти и не ста ти 
са стра ни ца ро ма на.

не ко ли ко ме та фи зич них де тек тив ских при ча. По гле дај те та ко ђе Бри са че (225–
226), где по ста вље на за го нет ка ре ша ва ми сте ри ју на сли чан на чин као и ов де. 

19 G. Pe rec, ibid, 90.
20 Ibid, 13, 16.
21 На фран цу ском voyel le зна чи „во кал, са мо гла сник” (прим. прев).
22 G. Pe rec, ibid, 39.
23 G. Pe rec, ibid, 195. 
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Чак и ка да кла сич не еп сте мо ло шке ме то де ни су коб не по ме
та фи зич ког де тек ти ва, оне су не у спе шне. Ви ли јем из Ба скер ви ла, 
ис тра жу ју ћи уби ства не ко ли ко фра ње вач ких мо на ха у бо га тој 
ита ли јан ској опа ти ји у Име ну ру же (1980) Ум бер та Ека, чи ни по
губ ну прет по став ку – да је у ма на сти ру са мо је дан уби ца, ко ји се 
во ди апо ка лип тич ним из бо ром ме то да. По што му је дра же, као и 
Бор хе со вом Ле нр о ту, „ра бин ско об ја шње ње”,24 Ви ли јем згод но 
упа да у зам ку ко ју му је по ста вио ње гов ан та го ни ста, при год но 
на зван Хор хе из Бур го са, ко ји схва та Ви ли је мо ву прет по став ку и 
ко ри сти се њо ме.

Де тек тив Фри дри ха Ди рен ма та у Обе ћа њу (1958) та ко ђе по
ста вља зам ку у ко ју се хва та де тек тив, а не кри ми на лац. Обе ћа ње, 
са под на сло вом Опе ло кри ми на ли стич ком ро ма ну25, отва ра уо би
чај ено спре тан де тек тив ко га је га ну ло уби ство де вој чи це и ко ји 
пред ви ђа да ће се зло чин по но ви ти. Ре кон стру и шу ћи ме то де и 
на чин раз ми шља ња зло чин ца, он успе ва да му по ста ви зам ку и 
че ка га у њој си гу ран у се бе по пут јед ног Хол мса. Али док у холм
сов ском све ту кри ми нал ци не мо гу да се не по на ша ју она ко ка ко 
се то од њих оче ку је, у Ди рен ма то вом уни вер зу му слу чај ност се 
из не на да уме ша – де тек тив не зна да је уби ца по ги нуо у са о бра ћај
ној не сре ћи на пу ту до ме ста зло чи на. Ка ко му је бли зак са мо свет 
где са вр ше на ло гич ност во ди до са вр ше них ре ше ња, де тек ти ву не 
па да на па мет ни шта дру го сем да че ка, да че ка чи тав жи вот ко ји 
је са да бес ко ри стан ко ли ко и са зна ње ко је је ру ко во ди ло ње го вим 
по на ша њем.

У не ко ли ко ме та фи зич ких ми сте ри ја де тек тив не „ома не” у 
раз ре ше њу зло чи на, већ се на кра ју ис по ста ви да га је он по чи нио 
– што је ве ро ват но нај ве ћа ома шка кла сич не де тек ци је. Ова кав 
обрт у за пле ту се пр ви пут по ја вио у де лу Уби ство ко је сва ко по
чи ни (Ein Mord den je der be geht, 1938) Хај ми та фон До де ре ра. У 
овом ро ма ну про та го ни ста по ста је оп сед нут ре ша ва њем уби ства 
сво је сва сти ке, ко ја је уби је на пре мно го го ди на то ком на вод не 
пљач ке у во зу. Ње го ва ис тра га от кри ва да је он сâм, то ком де ти ња
сте сми ца ли це у вре ме ка да му је до пу ште но да се пр ви пут сâм 
во зи во зом, про у зро ко вао смрт те же не, а да то га ни је ни био све
стан. Рас ту ћи осе ћај кри ви це код ње га под сти че оп сед ну тост слу
ча јем то ком чи та вог ро ма на, при мо ра ва ју ћи га да се су о чи са соп
стве ном про шло шћу он да ка да су сви дру ги ис тра жи ва чи већ 
од у ста ли. 

24 J. L. Bor ges, „De ath and the Com pass”, ibid, 130.
25 Пре ве де но пре ма је ди ном пре во ду на срп ско хр ват ски: Fri drih Di ren mat, 

Obe ća nje: ope lo kri mi na li stič kom ro ma nu, prev. Zlat ko Gor jan, Sa ra je vo 1960 (прим. 
прев).
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Бри са чи26 (1953) Але на РобГриjеа су мо жда нај по зна ти ји при
мер овог мо ти ва у ме та фи зич кој де тек ци ји. Ње гов де тек тив би ва 
по слат у не по зна ти фла ман ски град да ре ши је дан од ни за по ли тич
ких атен та та, не де ло те ро ри стич ке гру пе ко ја по ку ша ва да сврг не 
вла ду. По пут Ле нр о та, спе ци јал ни агент Вaлас од би ја да са гле да 
зна чај сре ће и слу чај но сти, осла ња ју ћи се уме сто њих на ис тра
жи вач ке стра те ги је про сла вље ног де тек ти ва, свог мен то ра из оде
ље ња. Упр кос свој сво јој лу ка во сти, на по слет ку сам уби ја жр тву 
зло чи на. Про фе сор Ди пон, ко га је упу цао исти онај спе ци јал ни 
агент ко ји је тра жио ње го вог „уби цу”, дво стру ка је жр тва – за ве
ре да му се оду зме жи вот, у ко јој је ра њен али не и уби јен, и не
ве штог де тек ти ва оп сед ну тог не ре ши вим про бле мом и пла ном 
ко ји на вод но не мо же да ома не. Ва лас про во ди до бар део вре ме на 
ше та ју ћи укруг град ским ули ца ма и ужи вља ва ју ћи се у раз не 
уло ге ка ко би по ди гао са мо по у зда ње, или пре у зи ма ју ћи уло ге 
ко је му дру ги пред ла жу, по на ша ју ћи се као осум њи че ни пре не го 
што то и по ста не, ски да ју ћи кри ви цу са се бе пре не го и по ста не 
крив. Про ми че му си ја сет тек сту ал них зна ко ва ко ји на го ве шта ва
ју ње го ву уло гу у смр ти про фе со ра Ди пе на: пред ста ве при че о 
Еди пу кроз ки по ве на ули ци, за ве се и сли ке; су срет са ма ће хом, 
Ди пе но вом су пру гом; ње го во при се ћа ње на пре ђа шњу по се ту гра
ду ка ко би ви део оца; очи гле дан за кљу чак да је Ди пен из ла жи рао 
соп стве ну смрт на кон пр вог на па да; чак и на го ве штај ко ји му је 
упу тио дру ги ис тра жи тељ да је Ди пе на убио соп стве ни син.

Деј вид Ле ман (Da vid Leh man) нас учи да je „нај суб вер зив ни
ја ствар ко ја се мо же до го ди ти у де тек тив ском ро ма ну при зна ње 
да (...) је ха ос но р ма тив и истин ска не мо гућ ност де тек ци је, те да 
је сто га де тек тив осу ђен да ома не или по ги не”.27 По тра га за са зна
њем је коб на у ме та фи зич кој де тек ци ји, али ове при по ве сти ни су 
истин ско опе ло де тек тив ској при чи. Оне су пре опе ло за ону вр сту 
де тек тив ске при че ко ја је по ве за на са кла сич ним пи та њи ма епи
сте мо ло ги је и хе р ме не у ти ке. Ме та фи зич ка де тек ци ја је јед на са свим 
дру га чи ја вр ста при че. 

26 На слов ро ма на на фран цу ском Les Gom mes упу ћу је на три зна че ња: 
„гу ми це за бри са ње”, „спе ци јал ни аген ти за ду же ни за ли кви да ци ју не по жељ них 
ко ле га” и „жва ка ће гу ме”. У ен гле ском пре во ду ко ји ау тор ка на во ди, The Era
sers, по след њи слој зна че ња је из гу бљен, што је слу чај и са пре во дом на сло ва 
на срп ски је зик (прим. прев).

27 Da vid Leh man, The Per fect Mur der: A Study in De tec tion, New York 1989, 
xi ii.
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Де тек тив ко ји је ома нуо и Но ви чи та лац

Ка квог сам Узо р ног Чи та о ца ја хтео док сам пи сао? 
Са у че сни ка, сва ка ко, ко ји би при хва тио мо ју игру.

Ум бер то Еко28

Као прои зво ђач фик ци је, де тек тив ски ро ман ме и да ље за ни ма и бри не, 
до те ме ре да де лу је као игра из ме ђу ау то ра и чи та о ца.

Жорж Пе рек29

Еко и Пе рек зна ју до бро као и сви да је де тек тив ска фик ци ја 
од у век би ла игра из ме ђу ау то ра и чи та о ца и да се при ро да игре 
ме ња ла пре ла зом са кла сич не на ме та фи зич ку де тек ци ју. Еко, ко ји 
је опи сао кла сич не де тек тив ске при че у ути цај ном есе ју о ро ма ни
ма Ија на Фле мин га о Џеј мсу Бон ду, кроз пр вих сто ти ну стра ни ца 
Име на ру же при пре ма чи та о ца за но ву вр сту де тек тив ске фик ци је, 
фик ци је „у ко јој се ве о ма ма ло от кри ва, а де тек тив би ва по ра жен”.30 
Чи та о ци ко ји оче ку ју кон вен ци о нал ну де тек тив ску фик ци ју ће 
мо ра ти да на у че ка ко да игра ју игре ме та фи зич ке де тек ци је: 

Ка ко се то ми сли на чи та о ца ка др ог да за о би ђе по кај нич ку 
хри ди ну од пр вих сто стра на? Тач но ре че но, ми сли се та ко што се 
на пи ше сто стра на с ци љем да се из гра ди је дан чи та лац до ра стао 
стра ни ца ма ко је ће усле ди ти...

По сто ји ли не ки ау тор ко ји пи ше за ма ло број не чи та о це? Да, 
ако се под ра зу ме ва да онај Узо ри ти Чи та лац, ко га он у се би сво јим 
пред ви ђа њи ма при ка зу је, има сла бе шан се да бу де оли чен у мно
ги ма. Али и у овом слу ча ју пи сац пи ше у на ди, не тру де ћи се на
ро чи то да на ду при кри је, да ће баш ње го ва књи га ство ри ти, и то у 
ве ли ком бро ју, мно ге но ве пред став ни ке тог чи та о ца, ко га он с 
то ли ком за нат ском акри би јом иште и к ње му стре ми, а ње гов текст 
га по сту ли ра и по дра жа ва.31

Ка ко би пре жи вео Еко вих пр вих сто ти ну стра ни ца, ње гов 
но ви чи та лац пр во мо ра сâм да на у чи да игра игру де тек ци је. Не 
мо же че ка ти на де тек ти ва да раз ре ши про бле ме тек ста.

28 Ум бер то Еко, „По сти ле уз Име ру же (1983)”, у: Име ру же, прев. Ми ла на 
Пи ле тић, „Но во сти”, Бе о град 2004, 467.

29 Ge o r ges Pe rec, „En tre tien”. In ter vi ew with JeanMa rie Le Si da ner, L’Arc, 
76 (1979), 10, пре ве де но пре ма ен гле ском пре во ду фран цу ског из вор ни ка (прим. 
прев). 

30 У. Еко, исто, 468.
31 Исто, 466.
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Пе ре ков Гу би так та ко ђе на па ству је чи та о ца, по ру ком ко ју 
дру га чи ја ме та фи зич ка де тек тив ска фик ци ја суп тил ни је са оп шта
ва. Из ње не спо соб ност де тек ти ва дре чи на сва кој стра ни ци; не
ста ло Е се на тр ља ва чи та о цу у ли це. Ту се ци ти ра по е зи ја ко ју зна 
сва ки ђак у Фран цу ској, али у ли по гра ма тич ком пре во ду. Де тек
ти ви у ро ма ну су убе ђе ни да не што ни је у ре ду, али не зна ју шта је 
тач но по сре ди. Ан тон Во ал оста вља иза се бе та јан стве ну по ру ку 
– „Por tons dix bons whiskys à l’a vo cat go u jat qui fu ma it au zoo” – што 
је фран цу ски екви ва лент, без сло ва Е, ен гле ског „The qu ick brown 
fox jum ped over the lazy dog”.32 Ње го ви при ја те љи ни су у ста њу да 
„про чи та ју” траг па по хр ле у зо о ло шки врт са ви ски јем у ру ци, 
ка ко би по тра жи ли адво ка та про ста ка са ци га ре том, а по том до 
тр ка ли шта да гле да ју ко ња ко ји се зо ве „Ви ски Дикс” (пе ти коњ, 
од два де сет и шест), ко ји не ста је и пре да је тр ку. Је ди но чи та лац 
ово раз у ме – од но сно, чи та лац тре ба да раз у ме. Пе рек све до чи да 
су се не ки кри ти ча ри оп хо ди ли пре ма ро ма ну као пре ма кон вен
ци о нал ној ми сте ри ји, а да ни ка да ни су при ме ти ли не кон вен ци о
нал ни из о ста нак сло ва Е.33

При мер са Пе ре ко вим кри ти ча ри ма ука зу је на то да се чи та
лац ме та фи зич ке де тек ци је, уко ли ко се не мо же по у зда ти у де тек
ти ва, мо ра од ре ћи и на де у све ме то де кон вен ци о нал не де тек ци је, 
чак и ако ро ма ни на мер но бу де ова кву на ду. Ме та фи зич ки ро ма ни 
де тек ци је се че сто ре кла ми ра ју као кла сич не ми сте ри је: РобГри је, 
на при мер, пи ше у priè re d’insérer за Бри са че да „је то де тек тив ска 
при ча до га ђај – тј. по сто је уби ство, де тек тив, жр тва. На не ки на чин, 
њи хо ве уло ге су кон вен ци о нал не: уби ца устре љу је жр тву, де тек
тив решавa про блем, жр тва уми ре”. Слич но је опи сан и Еков Ви
ли јем из Ба скер ви ла, у тек сту на омо ту књи ге за Во р не ро во из да ње 
Име на ру же, као „је дин стве но спре тан” де тек тив ко ји „при ку пља 
до ка зе, де ши фру је тај не сим бо ле и ру ко пи се и ко па по је зо ви том 
тај ном ла ви рин ту жи во та у опа ти ји”, док Бор хес у „Ис пи ти ва њу 
де ла Хер бер та Квеј на” оце њу је Бо га ла ви рин та (The God of the 
Labyrinth) као ро ман у ком се „атен тат ко ји се не мо же де ши фро
ва ти при по ве да на пр вим стра ни ца ма; опу ште на ди ску си ја се при
по ве да ка сре ди ни; а раз ре ше ње се по ја вљу је на кра ју”.34

Чак и уну тар ко ри ца ових ро ма на, уо би ча је но сти се по и гра
ва ју са чи та о цем. Ви ли јем из Ба скер ви ла ли чи на Шер ло ка Хол мса 
са но сом на лик кљу ну, уским из ду же ним ли цем, ужи ва њем у нар

32 Ре че ни ца ко ја са др жи сва сло ва ен гле ског ал фа бе та, пан грам. Прет
ход ни при мер са др жи сва сло ва фран цу ског ал фа бе та (прим. прев).

33 Ge o r ges Pe rec, „Un Ro man li po gram ma ti que”, Ou li po: La littéra tu re po
ten ti el le (Créati ons, recréati ons, récréati ons), Pa ris 1973, 96.

34 J. L. Bor ges, „An Exa mi na ti on of the Work of Her bert Qu a in”, ibid, 74.
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ко ти ци ма и до зом тр пе љи во сти пре ма не спо соб но сти ин сти ту ци ја, 
док за лу ђе ни Ад со под се ћа на Вот со на. Огист Ди пен се спо ми ње 
у не ко ли ко ме та фи зич ких де тек тив ских при ча, али се не по сред но 
пр ви пут по ја вљу је у Гу бит ку. Ла ко вер ни чи та лац иш че ку је раз
ре ше ња ко ја че сто пра те та кву опре му де тек тив ског ро ма на, али 
те ме то де са мо за ма ја ва ју и по раз не су; слич ност са Шер ло ком 
Холм сом, по хо ђе ње истих зло слут них ули ца ко ји ма хо да Фи лип 
Мар лоу или слу же ње ва ри ја ци ја ма њи хо вих ме то да не мо же си
гу ра ти успех.

Ако се чи та лац ме та фи зич ке де тек ци је ви ше не мо же осло
ни ти на де тек тив ску уо би ча је ност, он да он та ко ђе мо ра од у ста ти 
од на по ра да про на ђе по ре дак у уни вер зу му ко ји ис тра жу је. Ад со, 
Еков Вот сон у Име ну ру же, да је при мер по на ша ња чи та о ца кла
сич не де тек ци је ка да се пр ви пут су срет не са ме та фи зич ком де
тек ци јом. Ад со тра га за не чим на лик ко нач ној исто ри ји, основ ном 
по рет ку ва си о не. С дру ге стра не, Еков ро ман опи су је уни вер зум 
пред о дре ђен да фру стри ра, ка ко га и опи су је у По сти ла ма уз по
моћ ме та фо ре мре же, те о ри је прет по став ки и на га ђа ња и об ја шње ња 
за три вр сте ла ви ри на та:

Ту сад по ста је ја сно от куд мо ја основ на при ча (ко је уби ца?) до
би ја то ли ке огран ке, при че му је сва ки од њих још јед на при ча о прет
по ста вља њу, а сва ка се ти че струк ту ре прет по ста вља ња као та квог.

Је дан од ап стракт них мо де ла хи по те тич но сти је сте ла ви ринт. 
Но, по сто је три вр сте ла ви рин та. Је дан је грч ки онај Те зе јев. Овај 
ла ви ринт ни ко ме не до пу шта да се из гу би: уђеш и стиг неш до сре
ди шта, а он да од сре ди шта до из ла за...

За тим по сто ји ма ни ри стич ки ла ви ринт: ако ње га раз ви јеш, у 
ру ка ма ће ти се на ћи не ка вр ста др ве та, струк ту ра с ко ре ни ма и 
мно гим ћор со ка ци ма. Из лаз је са мо је дан, али мо жеш да по гре шиш. 
Да се не би из гу био, по тре бан ти је не ка кав Ари јад нин ко нац. Овај 
ла ви ринт је мо дел за trial and er ror по сту пак.35

Еко ва ме та фо ра ма ни ри стич ког ла ви рин та при ме њи ва је на 
тех ни ке за ре ша ва ње про бле ма мно гих кла сич них де тек тив ских 
ро ма на: По а ро Ага те Кри сти, Вим зи До ро ти Се јерс или Мар лоу 
Реј мон да Чен дле ра, на при мер, сле де низ за ва ра ва ју ћих и ја ло вих 
тра го ва пре не го што от кри ју пра ви пут у сво јој ис тра зи. Али ре
ша ва ње про бле ма (од но сно не мо гућ ност да се про бле ми ре ше) у 
Име ну ру же је уоб ли че но пре ма тре ћој вр сти ла ви рин та, ко ји Еко 
опи су је на сле де ћи на чин:

35 У. Еко, исто, 468.
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Ко нач но, по сто ји мре жа, то јест оно што Де лез и Га та ри на
зи ва ју ри зо мом. Ри зом је са здан та ко да сва ка ста за мо же да по ве
де до не ке дру ге. Не ма сре ди шта, не ма пе ри фе ри је, не ма из ла за, 
по што је по тен ци јал но бес ко на чан. Про стор за прет по ста вља ње је 
про стор у ви ду ри зо ма. Ла ви ринт мо је би бли о те ке још увек је ма
ни ри стич ки, али свет у ко ме Ви ли јем за па жа да жи ви већ је из гра
ђен у ви ду ри зо ма: тач ни је, он та кву струк ту ру мо же по при ми ти, 
али је ни кад де фи ни тив но не за до би ја.36

Ад со има не ве ро ват не по те шко ће да, на при мер, по ми ри до
ка зе све та у ком се за те као са све том у ко ме је ми слио да жи ви. 
Ви ли јем је тај ко ји на по слет ку пре по зна је ри зом ску струк ту ру 
све та: „По нео сам се твр до гла во, сле де ћи при вид ре да ка да је тре
ба ло да до бро знам да ред не по сто ји у ва си о ни.” Чи та лац ме та фи
зич ке де тек ци је мо ра да се угле да на Ви ли је ма, пре не го на Ад са.

Ако пре жи ви пр вих сто ти ну стра ни ца Име на ру же, чи та лац 
мо же да про ве ри сво је но во сте че не ве шти не у Не пар ном бро ју 
(Odd Num ber, 1985) Гил бер та Со рен ти на. На зив ро ма на је пре у зет 
из At SwimTwoBirds (1951) Флена О’Б ра јена – „Исти на је не па ран 
број”37 – и у пот пу но сти за ви си од игре ре чи из О’Б ра је но ве ре че
ни це.38 Не ко ли ко не пар них бро је ва ко ји су ли ко ви у ро ма ну по ку
ша ва ју да опи шу сво је ви ђе ње јед но га уби ства, али су им ви ђе ња 
то ли ко опреч на да вре ме ном чак и чи та о цу по ста је ја сно да је 
исти на рас па ре ни ја не го они са ми. Рад ња ро ма на је сме ште на ме ђу 
„про све ће не ли те ра те” Њу јор ка, исто вет не, смо ре не и пре фи ње не 
чла но ве љи га вог све та умет но сти, дро ге, сек са и кри ми на ла. Одељ
ци ро ма на се мо гу чи та ти као пре пи си ин тер вјуа ко је је по ли циј
ски де тек тив во дио са раз ли чи тим ли ко ви ма. Сва ки при по ве да 
дру га чи ју при чу о са мом уби ству, сек су ал ним и брач ним од но си
ма жр тве, по је дин ци ма при сут ним на ме сту зло чи на и мо ти ви ма 
уме ша них ли ко ва. У овом по гле ду ро ман на ли ку је ра зно ра зним 
све до че њи ма из пр ве ру ке ко је де тек тив мо ра да раз вр ста у кла сич
ној де тек тив ској при чи, са мо што су у овом слу ча ју при че то ли ко 
упа дљи во про тив реч не и што ли ко ви пру жа ју то ли ко не ја сних, 
не ва жних и не по треб них ин фор ма ци ја да се и сам де тек тив за гли
би у њи хо ве су прот ста вље не при че и ста не по ста вља ти пи та ња 
под јед на ко не ва жна и не ја сна по пут од го во ра ко је на њих до би ја. 
На кра ју ро ма на се ни шта не раз ре ша ва; ни јед на при по вест не над
ма шу је оста ле, док све до че ња оче ви да ца гра де мре жу хи по те за и 

36 Исто.
37 Flann O’B rien, At SwimTwoBirds, New York 1976, 149. 
38 Odd на ен гле ском има два зна че ња: „не па ран” и „чу да но ват, луц каст” 

(прим. прев).
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те о ри ја на лик ри зо му кроз ко ју де тек тив лу та не про на ла зе ћи ни
ка кав за кљу чак.

По ру ка за чи та о ца ме та фи зич ке де тек тив ске при че је ја сна: 
он мо ра на у чи ти да чи та без осла ња ња на ту ма че ња де тек ти ва; он 
та ко ђе мо ра на у чи ти да чи та у све ту ко ји ну ди на га ђа ња и уклоп не 
си сте ме, али ни јед ну је ди ну глав ну склоп ку. Он мо ра при зна ти 
да ла ви ринт пред ста вља ко ре ни то дру га чи ји ко смос од оног ко ји 
је оче ки вао. За ово су га пи сци по пут Ека и при пре ма ли. 

Раз и гра ност и он то ло ги ја

Док ми глу ми мо бес ко нач ност уни вер зу ма и све то ва, 
нео гра ни че ност исто вре ме них мо гућ но сти...

Ум бер то Еко39

Мек хејл пре у зи ма ову де фи ни ци ју књи жев не он то ло ги је од 
То ма са Па ве ла: он то ло ги ја је „те о рет ски опис јед ног све та”.40 Мек
хејл да ље ис ти че да се ово мо же од но си ти на би ло ко ји свет: „Дру
гим ре чи ма, ’ра ди ти’ он то ло ги ју на овај на чин не зна чи ну жно 
тра же ње пот по ре за соп стве ни свет; он под јед на ко мо же под ра
зу ме ва ти опи си ва ње дру гих све то ва, укљу чу ју ћи ’мо гу ће’ или чак 
’не мо гу ће’ све то ве – ни ка ко не бит ним у од но су на дру ге све то ве, 
од но сно хе те ро ко смо се, тј. фик ци је.”41 Пи та ња ко ја се на ме ћу у 
он то ло шким тек сто ви ма и о он то ло шким тек сто ви ма по ста вља 
чи та лац кад год на и ђе на не по зна те све то ве (зо не) и кад год се 
на ру ше гра ни це из ме ђу све то ва. Мек хејл пре по зна је не ко ли ко 
по тен ци ја лих узро ка на ру ша ва ња гра ни ца: по ја ву ствар них љу ди 
и ме ста у фик ци о нал ним све то ви ма; упли та ње ау то ра у текст; 
пре се ље ње ли ко ва из јед ног тек ста у дру ги; ства ра ње ал тер на тив
них исто ри ја; са мо до вољ не тек сто ве, из о ста вље не сре ди не тек ста, 
ви ше стру ке или кру жне за вр шет ке, за мр ше не и ис пре пле та не све
то ве; mi ses en abyme и тек сто ве ко ји се по зи ва ју са ми на се бе. 

Ме та фи зич ка де тек тив ска фик ци ја вр ви од при ме ра дру га
чи јих, не по зна тих све то ва и не ла год но сти ко ја на ста је ка да се 
на ру ше гра ни це из ме ђу све то ва, та ко да упра во због ово га тер мин 
„ме та фи зич ка” опи су је ова де ла бо ље не го тер мин „ан ти де тек тив
ска”, ко ји по ка зу је шта они раз гра ђу ју, а не шта из гра ђу ју. Ме та

39 Ум бер то Еко, Фу ко о во клат но, прев. Ми ре ла Ра до са вље вић и Алек сан
дар Ле ви, „Пла то”, Бе о град 2008, 77.

40 Tho mas Pa vel, „Tra gedy and the Sac red: No tes To wards a Se man tic Cha rac
te ri za tion of a Fic ti o nal Gen re”, Po e tics, 10, 2–3, 1981, 234. 

41 B. McHa le, ibid, 27.
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фи зич ка де тек ци ја игра сво ју игру у окви ру дру га чи јег при по ве
дач ког (и при по ве да ног) све та.42

О’Брајeнов Тре ћи по ли ца јац је из вр стан при мер ова квог не
по зна тог уни вер зу ма. Ње гов про та го ни ста се об рео у по зна том 
али нео бич ном све ту, где уми ре не све стан то га да је пре ми нуо. 
Чи та ва при ча је ис при по ве да на на кон овог до га ђа ја, та ко да ни 
чи та лац ни је све стан да је при по ве дач мр тав чо век ко ји опи су је 
свет у ко ји је сту пио на кон сво је смр ти. По што ни чи та лац ни 
при по ве дач ни су све сни да је овај дру ги мр тав, они су под јед на ко 
збу ње ни овим све том, ко ји под се ћа на при по ве да че ву род ну Ир ску, 
али функ ци о ни ше по са свим дру га чи јим пра ви ли ма – на при мер, 
пре ла зак ато ма омо гу ћа ва љу ди ма да се пре тво ре у би ци кле, а 
би ци кли ма да се пре тво ре у љу де, уко ли ко су у до ди ру до вољ но 
ду го. У овом све ту при по ве да ча осу ђу ју за зло чин и ве ша ју, упр кос 
чи ње ни ци да је он већ мр тав. Ње го ва пу та ња кроз ро ман је кру жна 
и увек га вра ћа у по ли циј ску ста ни цу, где ће га на но во оп ту жи ти 
за зло чин и на но во га обе си ти. На кра ју ро ма на чи та лац при зна је 
да је ово па као за при по ве да ча и да га оно што би Мек хејл на звао 
„чуд но ва тим кру же њем”43 тек ста на но во вра ћа та мо, док он све 
вре ме не успе ва да се се ти да је већ кро чио тим пу тем. 

Ва лас РобГри јеа (Бри са чи) та ко ђе се об рео у све ту са дру га
чи јим са том – ње гов сат ста је ка да кро чи у ње га и на ста вља с ра дом 
тек ка да га на пу сти. Све зна ју ћи при по ве дач ро ма на опи су је шта 
се де ша ва с вре ме ном у овом све ту: 

Уско ро вре ме на жа лост не ће би ти го спо дар. Окру же ни ау ром 
сум ње и гре шке, зби ва ња ово га да на ће ко ли ко год бе зна чај на би ла, 
за ко ји трен из вр ши ти свој за да так, по сте пе но об ујм љу ју ћи са вр
ше ни по ре дак, пре пре де но уво де ћи по ко ју за ме ну, за зор, за бу ну, 

42 Не дав но об ја вље на Отаџ би на Ро бер та Хе ри са (пре вео с ен гле ског 
Алек сан дар Б. Не дељ ко вић, Бе о град 2002), три лер кон вен ци о нал ни ји од оних 
ко је смо раз ма тра ли у овом ра ду, слу жи се тех ни ка ма сво јих ме та фи зич ких 
прет ход ни ка, ства ра ју ћи пот пу но нов исто риј ски свет за свог де тек ти ва. У 
Отаџ би ни се за ми шља Не мач ка ше зде се тих го ди на 20. ве ка – на кон по бе де 
си ла Осо ви не у Дру гом свет ском ра ту. Рад ња ро ма на је за сно ва на на сна жном 
оно то ло шком апа ра ту сме ште ном уну тар епи сте мо ло шког окви ра: тај на ко ја 
по кре ће де ша ва ња у ро ма ну већ на по чет ку по ста је ја сна чи та о цу, док де тек тив 
још увек по ку ша ва да је от кри је. Али чи та лац зна тај ну – успех Хи тле ро вог 
„ко нач ног ре ше ња је вреј ског про бле ма” – је ди но за то што жи ви у дру га чи јем 
све ту у ко ме су Хи тле ро ве сна ге из гу би ле рат и где су от кри ве ни ужа си кон
цен тра ци о них ло го ра. Хе ри сов де тек тив не зна тај ну јер у ње го вом све ту Хи тлер 
успе ва у свом на у му да ис тре би Је вре је и при кри је до ка зе ге но ци да. 

43 Мек хеј ло во алу ди ра ње на те о ри ју ха о са и ње ну по ве за ност са при по
ве дач ком струк ту ром ме та фи зич ке де тек ци је сва ка ко ва ља по дроб ни је ис тра
жи ти. 
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из об ли ча ва ње, ка ко би оба ви ли свој по сао: ра но зим ски дан без 
пла на, без прав ца, не схва тљив и чу до ви шан.44

Ва лас пре ка сно от кри ва да је на ба сао на до дат на два де сет и 
че ти ри са та, не схва тљив и ко бан дан, ван вре мен ски, у ко ме ће ис па
ли ти ме так у чо ве ка ко ји је тре ба ло да бу де мр тав прет ход не но ћи. 

Со рен ти нов Не па ран број се на сли чан на чин слу жи он то ло
шком кон вен ци јом ал тер на тив них исто ри ја. Сва ки оде љак ро ма
на ну ди је дин стве ну исто ри ју, док се де тек тив гу би са вла да ва ју ћи 
ла ви ринт ко ји на ста је ка да се сви они спо је. За плет је кру жан и 
за вр ша ва се опи сом ру ко пи са за ро ман ко ји jе, раз у ме се, низ пре
пи са ко ји са чи ња ва ју сâм тај ро ман.

Ли по гра ма тич ки Гу би так об ја шња ва дру га чи ју вр сту све та 
ко ји по сто ји у ме та фи зич кој де тек тив ској фик ци ји, а ко га ства ра ју 
тек сту ал на огра ни че ња. Не до ста так сло ва Е упра вља свим ни во
и ма тек ста, а по нај ви ше са мим за пле том. Из о ста вље ни озна чи тељ 
декон стру и ше – сво јим од су ством – по сао де тек ти ва: ако кључ 
за ту ма че ње у це ло сти и не по врат но не до ста је, он да се ту ма че њем 
не мо же (по но во) на ћи. Не ки од Пе ре ко вих ли ко ва на по ми њу ка ко 
осе ћа ју да на ста њу ју нео бич ну вр сту ро ма на, у ко јој „је ау тор пре
ви ше пу стио ма шти на во љу, у ко јој ау тор ко ри сти пре ви ше туђ 
стил, где је за плет бе сми сле но ис пре ден”, та ко да се мо же по ми
сли ти да је он луд. 

Хи по те тич ки ау тор има:

...ма шту ко ја до се же до бес кра ја, до да ју ћи (или мо жда од у зи
ма ју ћи) сво јој ква зи ко смич кој ам би ци ји су штин ског чи ни о ца, за
пре па шћу ју ће ино ва тив ну вр сту лин гви стич ке из вор но сти ко ја га 
од ли ку је од по чет ка до кра ја (...) у та квом се де лу фик ци је не мо же 
за те ћи ни јед на ле ња, на су мич на ни ти пре ја ка реч, ни ка ква про из
вољ ност, ни ка кво „мо же да про ђе” ни ти по вр шност; баш на про тив, 
њен ау тор мо ра да про се је све ре чи – твр дим све, од име ни ца све до 
нај ма њег ве зни ка – као да је у пот пу но сти све зан кру тим, не про
мен љи вим за ко ном.45

Ње го вим ли ко ви ма не па да на па мет ко ји би то за кон мо гао 
би ти, иа ко па сус из над не са др жи сло во Е. 

У дру гим фик ци ја ма по сто је слич не вр сте су спре за ња: Еко 
до бар део По сти ла по све ћу је об ја шње њу исто риј ских огра ни че ња 
ко ја су усло ви ла пи са ње Име на ру же; Бор хе со ва „Смрт и ком пас” 

44 Al lain Rob beGril let, The Era sers, New York 1964, 7.
45 G. Pe rec, A Void, 198–199. 
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по чи ва на са др жа ју је вреј ских ми стич них тек сто ва ко је Ле нр от 
ту ма чи, док се за плет Бри са ча мо ра при ла го ди ти струк ту ри ко ју 
на ла же Го спо дар Едип, тек сту пре ма ко ме је ро ман на пи сан. Упо
тре ба тек сту ал них огра ни че ња усме ра ва па жњу чи та о ца на из ве
шта че ност са мог тек ста и на он то ло шки по ло жај при по ве сти ко ју 
при ка зу је. 

Дру ге са мо у пит не тех ни ке под ра зу ме ва ју упли та ње ли ко ва 
из дру гих фик ци ја (на при мер Ди пе но во по ја вљи ва ње у Гу бит ку); 
ма ни пу ли са ње де ли ма ствар них ау то ра (Пе ре ко во по гре шно ци
ти ра ње Ма лар меа, Игоа и Рем боа или О’Б ра је но во сме шта ње ствар
ног Шек спи ро вог епи гра фа по ред епи гра фа из ми шље ног Де Сел
би ја, што ука зу је на то да или обо ји ца мо гу би ти из ми шље ни или 
обо ји ца мо гу би ти ствар ни); или ба рем је дан део у ко ме се ро ман 
(Гу би так) пре по ру чу је као де ло фик ци је ко је мо же ра све тли ти 
ми сте ри ју с ко јом су су о че ни ње го ви соп стве ни ли ко ви. Пе ре ков 
Гу би так не са мо да по зајм љу је ли ко ве и тек сто ве већ се и сам Пе рек 
на не ко ли ко ме ста упи су је у текст. Глас ко ји збо ри кроз „Кри За
лу да” без сум ње је Пе ре ков глас, уза луд ни крик чи ју љу бо пи тљи
вост текст мо ра да за до во љи.46 „Кри За луд” је пи сац, „éscri vain”, 
ли шен сло ва Е. Бор хес се та ко ђе упи су је у „Смр ти и ком па су”. 
Јед ну од књи га ко је Ле нр от про у ча ва, Од бра ну Ка ба ле (Vin di ca tion 
of the Kab ba lah), на пи сао је сам Бор хес, док Азе ве до но си ње го во име. 

По след ња два при ме ра по сту па ка ко ји на ру ша ва ју окви ре 
под стак ну ти су кла сич ном твр до кор ном де тек ци јом Реј мон да Чен
дле ра. Ам ни јев по след њи слу чај (Um ney’s Last Ca se, 1993) Сти ве на 
Кин га ба ви се пи ска ра лом де тек тив ских при ча ко ји пи ше у Чен
дле ро вом сти лу (сви ли ко ви и све ло ка ци је има ју на зи ве пре у зе те 
из Чен дле ро вих ро ма на) и ко ји, ого р чен и сâм, на кон смр ти же не 
и си на, од лу чу је да се бе упи ше у из ми шље ни свет свог де тек ти ва 
и сâм по ста не тај де тек тив. Де тек тив се бо ри да за др жи свој из ма
шта ни свет, али пи сац по бе ђу је; и та ко се де тек тив на шао у „ствар
ном” све ту, где по ку ша ва да на у чи ка ко да по ста не пи сац. Хи бер 
Кон те рис та ко ђе из но ва ства ра Чен дле ров ски свет у Де сет про
це на та жи во та (El di ez por ci en to de tu vi da, 1985). Рад ња је сме
ште на у Лос Ан ђе лес пе де се тих го ди на 20. ве ка, где и Чен длер и 
ње гов де тек тив, Мар лоу, по сто је у истом фик тив ном све ту, ко ји 
укљу чу је и мно штво дру гих љу ди ко ји но се име на Чен дле ро вих 
ли ко ва. У Кон те ри со вом ро ма ну Мар лоу је узор за Чен дле ро вог 
де тек ти ва, ко ји је та ко ђе на зван по ње му; али Мар лоу пре зи ре 
Чен дле ро во де ло, уз тврд њу да „су ства ри ко је је Чен длер из ми
слио нео ства ри ве – ње гов де тек тив ни ка да не би мо гао да ре ши 

46 Ibid, 201. 
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ми сте ри ју у ствар ном жи во ту”.47 Мар ло уа по зи ва ју да ре ши слу чај 
уби ства у ко ме је ис пр ва Чен длер осум њи че ни. Ка да Чен длер до ђе 
на раз го вор, Мар лоу са зна је да је он згро жен Хо ли ву дом и Ка ли
фор ни јом, да је ди гао ру ке од пи са ња де тек тив ске фик ци је чи ји је 
глав ни лик ње гов име њак и да се вра ћа у Ен гле ску. Од тог тре нут
ка Мар лоу не мо же ви ше да се усред сре ди и по чи ње да се пи та 
„да ли по сто ји та јан стве на ве за уз ме ђу Чен дле ро ве од лу ке да на
пи ше свој по след њи ро ман и убо ји те учма ло сти” ко ја га је об у зе ла.48 
Мар лоу исто вре ме но и је сте и ни је Чен дле ро ва књи жев на кре а
ци ја, јер по сто ји у ни јед но све ту (net her world), где мо же се сти и 
по пи ти пи ће са ства ра о цем ко ји га је про сла вио, али ипак не мо же 
пре жи ве ти у том све ту ако га ства ра лац на пу сти.

Коб на раз и гра ност и рат ни ме мо а ри

Ове игре са тек стом, ко је под се ћа ју на по пу лар ну се ри ју за 
де цу („Где је Вал до?”), омо гу ћа ва ју чи та о цу да се са тек стом игра 
„Где је Пе рек”? (или „Краљ?” или „Бор хес?”). Њи хо ва за до вољ ства 
су на гра да чи та о цу за на у че на пра ви ла ме та фи зич ке де тек ци је и 
до пу шта ју јој да че сти та са ма се би на успе ху та мо где су тек сту ал
ни де тек ти ви за ка за ли. То јест, ако она уоп ште и хо ће да игра ту 
игру. Све то ви ство ре ни у ме та фи зич ким де тек тив ским при ча ма 
су чуд но ли ки, та јан стве ни... и опа сни. То су све то ви без срећ ног 
кра ја, где се про та го ни сти гу бе у ла ви рин ти ма без из ла за, уни шта
ва ју их не ми ло срд не сплет ке или су про сто осу ђе ни на им по тен
ци ју и ин ком пе тен ци ју. У њи ма вас ни ум ни сна га не мо гу спа
си ти ако при ли ке од лу че дру га чи је – а при ли ке су ме та ста зи ра ле 
у ма лиг ну нео п ход ност. 

Ме та фи зич ка де тек ци ја је жа нр пред ви ђен као не пред ви ди
вост зла у све ту где су пра ви ла не ја сна и где је не у спех ко бан. Ели от 
Л. Гил берт (El li ot L. Gil bert) у тек сту „Де тек тив као ме та фо ра у 
де вет на е стом ве ку” (”The De tec ti ve as a Me tap hor in the Ni ne te enth 
Cen tury”) ука зу је на тре ну так ка да су нај по зна ти ји ак те ри де тек
тив ског жан ра са гле да ли свет и по ву кли се из игре. Ар тур Ко нан 
Дојл је пред из би ја ње Пр вог свет ског ра та пре по знао да је чак и 
ком би на ци ја над моћ ног ин те лек та и ра бин ских ре ше ња осу ђе на 
на про паст:

При ча на сло вље на „Ње гов по след њи лук” нај о штри је ис ти че 
ова кав за кљу чак. Увек и из но ва, Холмс je на по чет ку јед но став ном 

47 Hi ber Con te ris, Ten Per cent of Li fe, New York 1987, 44.
48 Ibid, 192. 
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ме то дом от кри ва ња скро ви шта ул тра тај них пла но ва или рас крин
ка ва њем ак тив но сти ме ђу на род них шпу ју на самсам цат успе вао 
да спре чи Евро пу да не за ра ти. Са да је, ипак, ав густ 1914. го ди не, 
и упр кос то ме што се ве ли кан вра тио из пен зи је да се још јед ном 
об ра чу на са си ла ма та ме, упр кос то ме што му је ум бри так као и 
увек, овај пут та му не ће би ти ла ко по ра зи ти. На рав но, Холмс ста
је на пут на ме ра ма не мач ког аген та, али Пр ви свет ски рат, нај ви ши 
сим бол ира ци о нал но сти, ни је та ко ла ко од ба ци ти. Да ли је мо гу ће 
да на кон цу све га Шер лок Холмс, чи ји је ство ри тељ – Ко нан Дојл 
– и сам мо рао да пре ђе из цар ства ра зу ма у свет окулт ног, спао на 
то да сум ња у де ло твор ност ин те лек та?49

Де тек тив ска фик ци ја је сте пре жи ве ла Пр ви свет ски рат, иа ко 
Холмс ни је; али от клон Ко на на Дој ла од по зи ти ви зма и епи сте
мо ло ги је, при сут них у раз ре ше њи ма при ча о Хол мсу, на иви ци 
ка та стро фе свет ских раз ме ра, зна ча јан је ка да узме мо у об зир 
по ре кло ње ног пост мо дер ног на след ни ка. 

Ме та фи зич ка де тек ци ја, ко ја та ко ђе сум ња у де ло твор ност 
ин те лек та, да ти ра од из би ја ња Дру гог свет ског ра та, док је ве ћи
на нај ва жни јих при ча на пи са на то ком ка сних три де се тих и ра них 
че тр де се тих го ди на 20. ве ка. Док обе ме та фи зич ке при че о ко ји ма 
ов де рас пра вљам има ју за те му не за ви дан по ло жај европ ских Је вре
ја то ком рат них го ди на, дру ге при че та ко ђе пре но се осе ћај на до
ла зе ће про па сти, не ја сног или се но ви тог зла, или пи шу о пот пу
ним пре о кре ти ма и кри вич ном го ње њу оних ко ји по шту ју за кон. 
Кроз ова де ла се про вла чи осе ћај да де тек тив ко ји се за ре као да ће 
чу ва ти ред мо же на пра сно би ти про гла шен кри вим за зло чи не за 
ко је ни је ни био све стан да их је по чи нио, као и осе ћај да га је за
јед ни ца озна чи ла и да зна од ре ђе не тај не о ње му. До де ре ро во Уби
ство ко је сва ко по чи ни ис пи ту је му ке и све ве ћи осе ћај кри ви це 
чо ве ка ко ји ни је имао мо тив да пре кр ши за кон, ни ти да уоп ште 
по сум ња да мо же би ти крив. У Бри са чи ма РобГри јеа спе ци јал ног 
аген та Ва ла са мо ри са зна ње да ста нов ни ци гра да зна ју из ве сну 
тај ну о ње му, при мо ра ва ју ћи га да сла же ка да за тим не ма по тре
бе и да се по на ша као осум њи че ни иа ко ни је по чи нио ни ка кав 
зло чин. Он устук не пред не ја сним оп ту жба ма пи ја ни це у ба ру и 
чи ни се да се стал но пла ши да га не про на ђе не ка ква не ја сна ру ка 
за ко на. 

Rue des Bo u ti qu es Ob cu res (1978) Па три ка Мо ди ја на при по
ве да пр ви де тек тив про та го ни ста ко ји је не дво сми сле но Је вре јин 

49 Art hur Co nan Doyle, „The Adven tu re of The Spec kled Band” (1891), The 
Com ple te No vels and Sto ri es, New York 1986, 292. 
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и ко ји је пре жи вео Хо ло ка уст.50 Ам не зи јом по го ђе ни Гај Ро лан 
(име ко је је сам се би на де нуо јер не мо же да се се ти пр во бит ног) 
обе ле жен је не ком вр стом тај не кри ви це за ко ју се пла ши да ће је 
сви про зре ти. Ра де ћи за де тек тив ску аген ци ју у по рат ном Па ри зу, 
он на сто ји да ре кон стру и ше сво ју про шлост и свој иден ти тет. 
Мо ди ја но од у зи ма Ро ла ну и нај ма њи при вид ау то ри те та де тек ти
ва у увод ној сце ни ро ма на, ка да де тек тив из ла же сво је пла но ве 
јед ном од за по сле них у аген ци ји. Ро лан ни је на ви со ком по ло жа ју 
(соп стве ној сто ли ци), већ се ди на сто ли ци за стран ке док га од сјај 
сто не лам пе за сле пљу је. Ње гов са го вор ник је опа сао ка пут и др жи 
отво рен спис на сто лу. По сре ди је пре по зна тљи ва сце на ис пи ти
ва ња у твр до кор ном де тек тив ском и но ар фил му, али овог пу та је 
де тек тив тај ко ји је на та пе ту. 

Овај књи жев ни мо тив се по на вља за вре ме ве че ре са нај бли
жим до у шни ци ма де тек ти ва. Ро лан нам са оп шта ва: „Све тло је са 
лам пи о на на зи ду па да ло на ме не и за сле пљи ва ло ме. Оста ли су 
би ли у сен ци, али су ме не сум њи во та ко сме сти ли ка ко би ме лак ше 
пре по зна ли.”51 Дво ји ца му шка ра ца ис пи ту ју Ро ла на, из ра жа ва ју
ћи не ве ри цу у ње го ву тврд њу да не зна ко је, док се он нео д луч но 
сла же са њи хо вом про це ном. У ста ну на ред ног до у шни ка све тло је 
по но во упе ре но Ро ла ну у ли це, пре тва ра ју ћи дру ге љу де у си лу е те 
ко је на ли ку ју по дру гљи вим ма ска ма. Ако Мо ди ја но во слу же ње 
све тлом упу ћу је на сце не ис пи ти ва ња, Ро ла но ва крај ња сти дљи вост 
на гла ша ва ути сак да је де тек тив тај ко га ис пи ту ју, а не ње го ви 
до у шни ци ка ко би тре ба ло да бу де. По пут РобГри је о вог де тек ти
ва, он је при ну ђен да из ми шља чи та ве по ве сти; он за муц ку је, окле
ва и че сто не мо же да смог не сна ге да по ста ви пи та ње ко је све 
раз ре ша ва, та ко да ње го ва не де ло твор ност фру стри ра чи та о ца.52

Док се ла ко мо же уо чи ти да је Мо ди ја нов де тек тив Је вре јин 
и да је ње гов свет пре по зна тљи ви по рат ни Па риз, Пе ре ков Гу би так 
об ра ђу је мо ти ве Хо ло ка у ста на ни воу але го ри је. Пе рек је ро ђен у 
Па ри зу 1936. го ди не у је вреј ској по ро ди ци ко ја је та да тек би ла 
еми гри ра ла у Фран цу ску. Отац му се бо рио у фран цу ској вој сци 
и по ги нуо је у бор би 1939. го ди не. Ње го ву мај ку су де пор то ва ли 

50 Де ло Rue des Bo u ti qu es Ob cu res је оп шир но раз ма тра но у есе ју Je an ne 
C. Ewe rt, „Lost in the Her me ne u tic Fun ho u se: Pa trick Mo di a no’s Post mo dern De tec
ti ve”, у: The Cun ning Craft: Ori gi nal Es says on De tec ti ve Fic tion and Con tem po rary 
Li te rary The ory, Ma comb 1990, 166–173.

51 Pa trick Mo di a no, Rue de Bo u ti qu es Ob scu res, Pa ris 1978, 21. 
52 Фру стри ра ност чи та о ца по ти че од пре ла ска де тек ти ва из уло ге ислед

ни ка у уло гу ис пи та ни ка. Ка ко ви ше ни је у мо гућ но сти да по ста вља пи та ња, 
он пре ста је да те жи ка си гур ној, за си ће ној спо зна ји – од но сно пред ста ви ве ли ке 
на ра ци је, по Ли о та ру (JeanFrançois Lyotard, The Post mo dern Con di tion: A Re port 
on Know led ge, Min ne a po lis 1984, 34–37), што је са мо по се би би ло пра во ње го вих 
прет ход ни ка. 
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у ло гор 1942. го ди не ода кле је ка сни је не ста ла, а нај ве ро ват ни је 
је уби је на у Ау шви цу. Пе рек је пре жи вео јер су се о ње му ста ра ли 
ро ђа ци.53 На слов ње го вог ро ма на, ко ји гу би је дан слој зна че ња у 
ен гле ском (и срп ском) пре во ду, је La Dis pa ri tion, не ста нак. На фран
цу ском је то тер мин ко ји се та ко ђе ко ри сти за осо бе ко је су не ста ле 
и за ко је се сма тра да су мр тве; и за и ста, по ро ди ца ма Је вре ја „ра се
ље них” у Не мач ку то ком Хо ло ка у ста ко је су ка сни је не ста ле фран
цу ска вла да је на кон ра та из да ва ла ac te de dis pa ri tion, ко ји им је 
да вао од ре ђе на пра ва у по гле ду пен зи је и рас по де ле имо ви не. 

Прет по став ка Пе ре ко вог ро ма на је да су не ки од ње го вих 
на ста ње ни ка, пр во бит но сви чла но ви исте по ро ди це, обе ле же ни 
тај ним зна ком, зна ком ко ји мо же би ти ко бан ако се на глас из го во ри 
и ко ји во ди ка си гур ној про па сти. Ни је те шко про ту ма чи ти овај 
знак као озна ку од су ства – од су ства пре пу ци ју ма, од су ства ме ста 
у дру штве ном по рет ку Евро пе на кон ра та, од су ства по сто ја ња 
уоп ште. Во рен Мот про це њу је да „има нај ма ње 1.000.789 уби ста ва 
на 312 стра ни ца La Dis pa ri tionа, што је у про се ку 3.207 уби ста ва 
по стра ни ци”54: Хо ло ка уст раз ме ра ро ма на. Не ста нак озна че них 
оста вља ру пу, пра зни ну у тек сту ко ју де тек тив не мо же ни раз у ме
ти ни об ја сни ти. Пе рек, чи ји су ме мо а ри о де тињ ству про ве де ном 
у скри ва њу од на ци ста на сло вље ни Wou le so u ve nir d’en fan ce, по
све ћу је то де ло po ur E – што се пре ма Мо ту мо же чи та ти као po ur 
eux. За њих, озна че не сло вом Е ко ји не ста ју: mère, père, pa rents, 
fa mil le, eux.55

Ели от Л. Гил берт прет по ста вља да је Дојл, су о чен са ра за ра
њи ма то ком Пр вог свет ског ра та, из гу био ве ру у хол мсов ску тра
ди ци ју ин дук тив них ре ше ња у по зи ти ви стич ком све ту. Пе ре ков 
ро ман прет по ста вља да је на до ла зе ћа сен ка Хо ло ка у ста би ла до
вољ но сна жна да за поч не но ви жа нр. Ње гов про ши ре ни ли по грам 
се мо же чи та ти као ла мент над по ступ ци ма и ужи ци ма кла сич не 
де тек ци је – ко ја су о че на са лу ди лом и Хо ло ка у стом јед но став но 
и ло гич но под ба цу је. Из гу бље но сло во Е упу ћу је на пре по зна тљи
ве од ли ке јед не но ве де тек тив ске фик ци је: фик ци је без из ве сно сти, 
на у ке, ре до сле да, пред ме та, епи сте мо ло ги је.*

Пре вео с ен гле ског
Сте фан Па јо вић

53 Da vid Bel los, Ge or ges Pe rec: A Li fe in Words, Bo ston 1993.
54 War ren F. Moth, Playtexts, Lin coln 1995, 116. 
55 Ibid, 122–125.
* Из вор: 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: De tec ting Texts. The Me taphysi cal De tec ti ve Story 
from Poe to Post mo der nism, Pa tri cia Me ri va le and Su san Eli za beth Swe e ney (eds.), 
Phi la delp hia 1999, 179–198.




