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МИ ЛОШ ЈО ЦИЋ

MАКСВЕЛОВ ДЕ МОН, P. I.

Он то ло ги ја (но ве) де тек тив ске при че, на при ме ру  
ро ма на „Об ја ва бро ја 49” То ма са Пин чо на

Де тек ти ви из бај ке

Зар вам се ни је до го ди ло, ин спек то ре Глеп ски, 
да за па зи те ко ли ко је не по зна то ин те ре сант ни је од по зна тог? 

Не по зна то уз не ми ру је ми сао, те ра крв да бр же ју ри по жи ла ма, 
под сти че не ве ро ват не фан та зи је, обе ћа ва, при ма мљу је. 

Не по зна то на ли чи на пла ми чак ко ји тре пе ри у цр ном без да ну но ћи. 
Али по што по ста не по зна то, оно по ста је ба нал но, 

си во и не при мет но се сли ва са си ви лом сва ко днев ни це.
Ар ка диј и Бо рис Стру гац ки, Хо тел „Код по ги ну лог ал пи ни сте”

Об лик де тек тив ских при ча че сто на ли ку је са вр ше ном кру гу. 
Та кве при че за по чи њу не ка квим на но ше њем ште те (у ви ду мр твог 
те ла, не ста лог су пру жни ка, оте тог Мал те шког со ко ла), а за вр ша
ва ју се, та ко ђе као у бај ци, нул том тач ком у ко јој је ми сте ри ја от
кри ве на, кри вац про на ђен, а по том и ка жњен. Плусми нус леш или 
два, раз ре ше ње зло чи на вра ћа нас у ста ње рав но те же ко ја је вла
да ла пре не го што је он био по чи њен. Све се, углав ном, у та квим 
при ча ма до бро раз ре ши и си ле до бра (на че лу са ју на комде тек
ти вом) по бе ђу ју над злом ко је је чи та ву не во љу и за му ти ло. Де тек
тив ске при че у том сми слу пред ста вља ју не ку вр сту оства ре ња ху
ма ни стич ких на че ла про све ће но сти, ко ја су као вр хун ску чо ве ко ву 
вр ли ну по ста вља ле Ра зум, ra tio, ко ји је при бли жа вао чо ве ка Бо гу 
– ко ји је Чо ве ка, за пра во, из јед на ча вао са Бо гом, бу ду ћи да ни је 
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мо гла по сто ја ти при род на или кри ми на ли стич ка тај на ко ја ни је 
мо гла би ти раз го нет ну та, ма ко ли ко за мр ше на из гле да ла.

На по чет ку де тек тив ских при ча се та ко пред ју на ка и дру
штво ко је он по сред но шти ти по ста вља зло чин ко ји се у пр ви мах 
чи ни оно зе маљ ским, бу ду ћи да се при пр вом об ја вљи ва њу сва ке 
ми сте ри је чи ни да не ма ра зум ног об ја шње ња ка ко је до ње до шло, 
ни ти ко би мо гао би ти кри вац. Ју нак де тек тив ске при че, сход но 
бај ко ви тој при ро ди тек ста у ко ме оби та ва, и сам по се ду је осо би не 
нат чо ве чан ског хе ро ја. Де тек ти ви су обич но ма гиј ски ом ни пер цеп
тив ни и хи пер сен зи тив ни; они су спо соб ни да уо че оти ске на огле
да лу, дла ке на оде лу, тра го ве на те пи ху, сит не ла жи у из ја ва ма 
све до ка. Бај ко ви ти ис тра жи те љи не са мо да по се ду ју спо соб ност 
фан та стич ног упи ја ња окол них ин фор ма ци ја већ су, по пут Ла ме
три је ве L’hom me Mac hi ne, и су пер ин те ли гент ни, спо соб ни не са мо 
да са са вр ше ном пре ци зно шћу одва ја ју исти ни те од ла жних по да
та ка (ком пју тер ским је зи ком ре че но, ну ле од је ди ни ца, ни штав не 
и ко ри сне ин фор ма ци је) већ и да из њих из ву ку за кључ ке и ис кро је 
при чу ко ја, од по чет ка до кра ја, при по ве да ка ко је до зло чи на до шло 
и ка ко је он из вр шен.

Де тек ти ви су сто га ме ша ви не бо жан ских хе ро ја и без гре шних 
ком пју те ра, чи ји све тле ма че ве пред ста вља ју њи хови умо ви и моћ 
тач ног чи та ња ин фор ма ци ја. Де тек ти ви тра ди ци о нал них кри ми
при ча аген ти су По рет ка и Зна ња, а њи хо ва ми си ја је да тај но ви ти 
зло чин до ве ду до је дин стве ног раз ре ше ња – као што се тач но зна 
ког зма ја и ко ју прин це зу ју нак из бај ке мо ра спа си ти, на кра ју де
тек тив ске при че не сме по сто ја ти ни ка кве про из вољ но сти у то ме 
ко је жр тва, ко је кри вац, ко ји су му мо ти ви и на ко ји на чин је 
зло чин из вр шен. Чак и у слу ча ју ино ва тив них за вр ше та ка де тек
тив ских ро ма на, по пут оног у Уби ству у Ори јент екс пре су Ага те 
Кри сти, у ко ме (упо зо ре ње за оне ко ји де ло ни су про чи та ли!) су 
крив ци, ка ко се ис по ста вља, сви осум њи че ни, раз ре ше ње је ипак 
ли не ар но и ра зум но. Ка да Хер кул По а ро све де ра чу не, ис по ста вља 
се да је сва ки од три на ест сум њи вих пут ни ка во за „Ори јент екс прес” 
имао мо тив и мо гућ ност да из вр ши уби ство го спо ди на Ра че та. 
Оно што ни су има ли је сте – на рав но – али би, као и до вољ но спо
со бан ум да пре ва ре ма ле си ве ће ли је бел гиј ског ис тра жи те ља.

Де тек ти ви из гра да

У ка сни јим ите ра ци ја ма де тек тив ске при че – а ми сли мо при
том на пр во ве ли ко стил ско/жан ров ско из о кре ну ће „тра ди ци о нал не” 
кри мипри че, ко је се у ви ду „hardbo i led” књи жев но сти ја ви ло у 
де ли ма аме рич ких ства ра ла ца по пут Реј мон да Чен дле ра или Де ши
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је ла Хе ме та по чет ком и сре ди ном ХХ ве ка – де тек ти ви су за др жа
ли оре ол бај ко ви те екс цен трич но сти ко ја их је, у мра ку ве ле гра да, 
одва ја ла од оста лих љу ди. За раз ли ку од „gen tle man de tec ti ves” 
(по пут Ди пе на, Хол мса, По а роа, „да ме” Џејн Марпл), ко ји су се од 
сво јих су гра ђа на и су на род ни ка из два ја ли не са мо сво јим ин те
лек том већ и ви со ким обра зо ва њем и ско ро лор дов ским по ре клом,1 
hardbo i led ис тра жи те љи по се до ва ли су оно што се мо гло на зва ти 
улич ном па ме ћу или улич ном ха ри змом. Они су за и ста би ли љу ди 
од ули це, ко ји су нај че шће жи ве ли уме ре но си ро ма шно, од те зге 
до те зге, са та ман то ли ко нов ча них при хо да да из најм љу ју ма лу 
кан це ла ри ју ко ју би др жа ли снабде ве ну ци га ре та ма и ал ко хо лом; 
свој пи штољ, ма кар ге не ра ци ју стар, ве ро ват но су ба шти ни ли још 
из сво јих по ли циј ских да на. 

Упр кос то ме што су и „но ви” и „ста ри” де тек ти ви би ли по све
ће ни оном иди лич ном ци љу вра ћа ња све та у нор ма лу ко ја је по сто
ја ла пре на но ше ња ште те, њи хов прин цип ре ша ва ња ми сте ри је 
до не кле се раз ли ко вао. Де ша вао се, у но ви јој кри ми на ли стич кој 
књи жев но сти, тран сфер по е ти ке ко ја је од ра ци о нал ног про све
ти тељ ства за о кре та ла ка не што ми стич ни јој ме то до ло ги ји. На кон 
По а ро о вих „ма лих си вих ће ли ја” и Хол мсо вог „ele men tary”, тер ми
на ко ји су упу ћи ва ли на ви со ко ло гич ну ра фи ни са ност ра су ђи ва ња 
ових кла сич них де тек ти ва, мен тал но ору ђе ис тра жи те ља но вог 
до ба (ко је је, као што ће се ви де ти, до ба Но ћи и Гра да, а не Све тло
сти и Им пе ри је2) по ста је мит ски „hunch”, „пред о се ћај”. Де тек тив 
гра да ће се вра ти ти на ме сто зло чи на, по но во ис пи та ти све до ка, 
ула зи ти у ули це у ко је не би имао раз ло га да уђе, гро зни ча во ће пре
гле да ти ста ре до ка зе не за то што је уо чио траг већ за то што му 
не кон тро ли са на под свест ука зу је на пу те ве ко јих ни је све стан, и 
ко је ло гич ки не мо же об ја сни ти. Но ви кри ми нал ни ис тра жи те љи, 
они у ка пу ти ма и ше ши ри ма, до исти не ни су до ла зи ли ис кљу чи
во ло ги ком већ и сно ви то шћу де тек тив ских пред о се ћа ја, од но сно 

1 Го спо ђи ца Марпл је та ко ра до ко ке ти ра ла са углед ном ен гле ском го спо
дом и да ма ма; Хер кул По а ро, још јед на кре а ци ја Ага те Кри сти, иа ко не по зна те 
(тј. не до вољ но об ја шње не) по ро дич не исто ри је, увек се др жи на нај у зви ше ни ји 
мо гу ћи на чин, са бес пре кор ним ма ни ри ма, др жа њем и по зна ва њем ви со ке кул
ту ре. Иа ко се ни о по ре клу Шер ло ка Хол мса не зна мно го, вре ди се при се ти ти 
да је ње гов брат, Мај крофт Холмс, чи је су спо соб но сти де дук ци је на вод но пре
ва зи ла зи ле и Шер ло ко ве, ра дио не де фи ни сан али из у зет но ва жан по сао на 
ви со ком по ло жа ју за бри тан ску вла ду, нај моћ ни ју по ли тич ку ин сти ту ци ју на 
све ту у том тре нут ку – по сао ко ји сва ка ко не би оба вљао, упр кос сво јим спо
соб но сти ма, да ни је по се до вао не ку вр сту „уз ви ше ног” по ре кла. 

2 Ри чард Ле хан (Ric hard Le han) у књи зи Тhe City in Li te ra tu re из ме ђу оста
лог рас пра вља, на при ме ру не ких Дој ло вих при по ве да ка о Шер ло ку Хол мсу, о 
по ве за но сти де тек тив ских ро ма на са по е ти ком Им пе ри је и са, у слу ча ју два де
се то ве ков них де ла овог жан ра, по е ти ком Гра да. 



455

не све сних ти ко ва ко ји су до ла зи ли што од ис ку ства, што од не
ка кве уро ђе не спо соб но сти пред ви ђа ња. Нео р то док сни на чи ни 
ис тра ге по не кад су, уо ста лом, би ли ме ђу глав ним раз ло зи ма што 
су ти ис тра жи те љи на пу шта ли ка ри је ру у по ли ци ји и слич ним 
ор га ни ма ре да, по ста ју ћи уме сто то га „при ват ни де тек ти ви”, че сто 
раз ви ја ју ћи чак и не при ја тељ ство пре ма сво јим прет ход ним по
сло дав ци ма.

Но ви де тек ти ви по се до ва ли су иден ти чан осе ћај за прав ду 
као и њи хо ве ста ри је ко ле ге, али је ме ха ни зам дру штве не прав де 
у њи хо вом слу ча ју био из о кре нут. У тра ди ци о нал ним де тек тив
ским при ча ма де вет на е стог ве ка и „Злат ног до ба” пр вих де це ни ја 
два де се тог ве ка, де тек ти ви су се без не при ја тељ ста ва удру жи ва ли 
са по ли ци јом и дру гим ор га ни ма чу ва ња ре да, у нај го рем слу ча ју 
сма тра ју ћи по ли цај це не спо соб ња ко ви ћи ма не до ра слим сло же но
сти зло чи на ко ји је пред њи ма. Град ски де тек ти ви Чен дле ра и Хе
ме та су, на су прот њи ма, де ло ва ли као из дво је на суп кул ту ра, и у 
њи хо вом слу ча ју по сто ја ла је го то во ме ђу соб но ис кљу чу ју ћа ди
стинк ци ја из ме ђу По ли ца ја ца и Де тек ти ва. По ли цај ци су та ко слу
жи ли дру штве ном си сте му ко ји је или сам по се би био ко рум пи
ран или се угле дао на не ка кве ве штач ке кон струк те Прав де ко је 
је из гра ди ло са мо дру штво, док су ар хе тип ски но ар де тек ти ви, 
иа ко ци нич но одво је ни од све та, ве ро ва ли у бе смрт не, бо жан ске 
иде а ле Исти не и Прав де ко ји не са мо да су оби та ва ли у ви шим мо
рал ним ди мен зи ја ма у од но су на „дру штве ну” пред ста ву исти не 
и прав де већ су се са њом че сто и су ко бља ва ли.3 Ра ни ји де тек ти
ви бо ри ли су се са мо про тив људ ских сла бо сти по пут љу бо мо ре 
и за ви сти, а у број ним слу ча је ви ма чак, ка да су крив ци (и жр тве) 
при па да ли плем ству, бо га тим ка пи та ли сти ма или вој нопо ли тич
кој ели ти, Холмс и По а ро мо гли су ра чу на ти да ће зло чи нац на кон 
свр шет ка ис тра ге би ти, off screen, про це су и ран и при год но ка жњен. 
Сем Спејд и Фи лип Мар лоу су, на дру гој стра ни, би ли при мо ра ни 
на су ко бља ва ње са нео фе у дал ним дру штве ним си сте мом ко ји је, 
упр кос де кла ра тив ној јед на ко сти свих љу ди и гра ђа на, шти тио 
љу де на по зи ци ја ма мо ћи, би ра ју ћи ра ди је да одр жи дру штве ни 
по ре дак и ста тус кво не го да у име Исти не или Прав де том истом 
си сте му на ште ти ка жња ва њем не ког углед ног (чи тај: бо га тог) 
гра ђа ни на. Упе ча тљив је у том сми слу, на при мер, филм Ки не ска 
че тврт (Chi na town) сце на ри сте Ро бе р та Та у на (у ре жи ји Ро ма на 
По лан ског), па стиш „true de tec ti ve” жан ра сме штен у Ка ли фор ни ју 
тре ће де це ни је ХХ ве ка (што је и ме сто и вре ме ко је у пот пу но сти 

3 Со фо кло ва Ан ти го на би, сход но овим прет по став ка ма, пред ста вља ла 
пр вог но ар ју на ка у свет ској књи жев но сти.
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од го ва ра ми зан сце ну hardbo i led фик ци је). У овом фил му се уби ство 
из ве сног град ског зва нич ни ка по ве зу је ка ко са фа тал ним љу бав ним 
ве за ма, та ко и са ши ром дру штве но по ли тич ком про бле ма ти ком 
та да но вог си сте ма на вод ња ва ња Лос Ан ђе ле са, ко ји је као по сле
ди цу имао ису ши ва ње сто ти на ква драт них ки ло ме та ра плод не 
зе мље у до ли ни Овенс. Да би се на по јио Град, про ждра ни су по
се ди ка ли фор ниј ских се ља ка ко ји су тих два де се тих и три де се тих 
го ди на, у чи но ви ма до ма ћег те ро ри зма, чак уче ство ва ли у уни шта
ва њу де ло ва аква дук та ко ји је њи хо ву во ду од но сио у Град ан ђе ла. 
Глав ни зло чи нац у Ки не ској че твр ти ни ка да не би ва ка жњен. 
На кон из вр ше ног уби ства и уни шта ва ња по љо при вред не еко но
ми је до брог де ла ју жне Ка ли фор ни је, маг нат Ноа Крос крај фил ма 
до че ку је као по бед ник, упр кос то ме што де тек тив Ги тес по се ду је 
и до ка зе и зна ње о ње го вој кри ви ци. Свр шет ком фил ма, за пра во, 
зло коб но од је ку ју ре чи ко је Ги тес на са мом по чет ку де ла из го ва
ра „обич ном” чо ве ку ко ји, раз о ча ран због не вер ства сво је же не, 
по же ли да је уби је:

You got ta be rich to kill so me body, anybody and get away with it. 
You think you got that kind of do ugh, you think you got that kind of class?

Та ун је 1974. го ди не на пи сао сце на рио за филм чи ја се рад ња 
од ви ја че тр де се так го ди на ра ни је, а те ма бо га тог ве ле по сед ни ка 
ко ји оста је не ка жњен јер и бу квал но по се ду је и Град и по ли ци ју 
ко ја би на вод но мо ра ла да га ка зни и да ље има од је ка код пу бли ке. 
Че тр де се так го ди на на кон Та у но вог фил ма, осе ћај за пра вич ност 
при ват них де тек ти ва и да ље је био иза зи ван њи хо вом не мо гућ
но шћу да зло чин це при ве ду за ко ну. Об је ди њу ју ћа при ча у мо дер
ној ТВ кри мисе ри ји Касл4 (Ca stle) та ко го во ри о моћ ном аме рич ком 
се на то ру, за ко га је дан од глав них ју на ка, де тек тив ка Кејт Бе кет5, 
за си гур но зна (на кон не ко ли ко се зо на про ве де них у ис тра зи) да је 

4 ТВ се ри ја Касл пред ста вља и за ни мљив жан ров ски екс пе ри мент, бу ду ћи 
да је њен глав ни ју нак (ти ту лар ни Ри чард Касл) бест се лер пи сац кри ми на ли стич
ких ро ма на ко ји због ис тра жи ва ња гра ђе за но ви ро ман по ста је гост јед ног њу
јор шког по ли циј ског оде ље ња, ко јем по ма же у ре ша ва њу зло чи на та ко што их 
за ми шља као де тек тив ске при че, тра же ћи раз ре ше ња ко ја су на ра тив но нај у збу
дљи ви ја. По себ ну за ни мљи вост пред ста вља чи ње ни ца да су због по пу лар но сти 
ТВ се ри је из ма шта ни ро ма ни Ри чар да Ка сла об ја вље ни и у „ствар ном све ту”. 
Ње го ви нај у спе шни ји ро ма ни чак су пре ве де ни на срп ски (Го ла вре ли на, Та лас 
вре ли не, Вре ли на ра сте; об ја вље но у из да вач кој ку ћи „Па ла дин” у пе ри о ду 
2013–2014).

5 Кејт Бе кет ина че је за по сле на као по ли циј ски ис тра жи тељ, због че га на 
пр ви по глед не из гле да као уо би ча је ни hardbo i led при ват ни де тек тив; ме ђу тим, 
ис тра гу про тив по ме ну тог аме рич ког се на то ра углав ном во ди на сво ју ру ку, 
из ван зва нич ног по ли циј ског си ста ма, баш због при ро де зло чин ца ко јем се су прот
ста вља, чи ме за пра во по при ма осо би не не за ви сног де тек ти ва.
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крив за на ру че но уби ство ње не мај ке. Као и у слу ча ју Ное Кро са, 
се на то ра Бре ке на је од оп ту жни це и про це су и ра ња шти тио ка ко 
ње гов по ло жај, та ко и мре жа пла ће них и пот пла ће них са рад ни ка 
ко ји су ис тра гу де тек тив ке Бе кет оме та ли све док про ду цен ти ни су 
од лу чи ли да, у зна ку до бре во ље и по зи тив них оце на фо кус гру па, 
се на тор ко нач но бу де ухап шен у не кој од (мно го) ка сни јих епи зо да 
се ри је.

У мо дер ним вер зи ја ма де тек тив ске при че по сто ји, да кле, из
ве стан тренд де тро ни за ци је мо ти ва и иде а ла ко ји су овај жа нр обе
ле жа ва ли у ње го вим нај ра ни јим оства ре њи ма, а ево лу ци ја ли ка 
Де тек ти ва на ста ви ла се и то ком два де се тог ве ка. По след њих де це
ни ја сто ле ћа по ја ви ла се и хи брид на стил ска фор ма ци ја та ко зва ног 
нео но а ра, ко ји је из о кре тао и на до гра ђи вао осо би не не че га што би 
се мо гло на зва ти „тра ди ци о нал ним” кри мино а ром. Филм бра ће 
Ко ен Фар го (Far go) пред ста вља, на при мер, цр но ху мор ну па ро ди ју 
hardbo i led при по ве да ња: ин си сти ра ње жан ра на хра па вим ве ле
град ским пеј за жи ма за ме ње но је сли ком про сто ду шне ва ро ши у 
се вер но а ме рич кој ле де ној пу ста ри; уло гу ју на каде тек ти ва пре у зе
ла је при про ста, труд на по ли цај ка ко ја ни у јед ном тре нут ку не до
ла зи у су коб са сво јим бри жним му жем или при ја тељ ски на стро
је ним ко ле га ма; глав ни зло чи нац, ко ји по се ду је „мо ћан по ло жај” 
ме на џе ра про дав ни це ау то мо би ла, сво јим ку ка вич ким и тра па вим 
по на ша њем са мом се би успе ва да раз би је све кри ми на ли стич ке 
пла но ве и сплет ке ко је је ско вао.

Јед на од осо бе но сти нео но а ра је и пер му та ци ја ар хе тип ске 
лич но сти де тек ти ва, па се та ко у уло зи ју на ка ко ји тра га за исти ном 
и скри ве ним зна њем по чи њу на ла зи ти ли ко ви ко ји ни су кри ми
нал ни ис тра жи те љи. Дру гим ре чи ма, уло гу де тек ти ва пре у зи ма ју 
обич ни љу ди, а њи хо ва ин тим на по тра га за раз ре ше њем од ре ђе не 
тај не по при ма осо би не кри ми на ли стич ке ис тра ге (они при ча ју са 
све до ци ма и оче ви ци ма, са ку пља ју тра го ве, по ку ша ва ју да одво је 
тач не од не тач них ин фор ма ци ја). Мал хо ланд драјв (Mul lho land Dr.) 
Деј ви да Лин ча сме штен је, на рав но, у Лос Ан ђе лес („град на кра ју 
гра до ва”, ка ко га је Ијан Ме кју ан на звао у при по ве ци „Пси хо по лис”) 
и пра ти две мла де глу ми це ко је по ку ша ва ју да ре ше ми сте ри ју пра
вог иден ти те та јед не од њих. У не што са вре ме ни јем оства ре њу, 
пси хо ло шком три ле ру Иш че зла де вој ка (Go ne Girl), муж по ку ша
ва да рас ту ма чи из не над ни не ста нак сво је же не, за ко ји он убр зо 
по ста је глав ни осум њи че ни – он сам, уз по моћ при ја те ља, кре ће 
у по тра гу за сво јом же ном, а при ча се пре тва ра у спе ци фич но из
вр ну ту но ар дра му у ко јој се жр тва зло чи на от кри ва као по чи ни
лац тог истог зло чи на. Глав ни лик фил ма Ве ли ки Ле бов ски (The 
Gre at Le bow ski) већ по ме ну те бра ће Ко ен, ха ри зма тич ни згу би дан 
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ко ји је по стао и део поп кул ту ре, без соп стве ног упли ва би ва уву чен 
у „но а р ски” вр тлог стра сти, пре ва ра, кра ђа и по ме ша них иден ти та; 
и та ко да ље. Нео но ар на тај на чин пре ба цу је де тек тив ску при чу 
у дис курс „три ви јал них” љу ди – труд ни ца, му же ва, за бо рав них 
глу ми ца – ко ји раз ре ша ва ју сопс тве не жи вот не дра ме на исти на чин 
као што би де тек тив раз ре ша вао сло же ни слу чај уби ства не ког 
гро фа или град ског адво ка та. Као сво је вр сни про тоју нак тог но вог 
об ли ка но а ра (ко ји се као жан ров ска тен ден ци ја раз вио тек у по
след њим де це ни ја ма ХХ ве ка), још 1966. по ја ви ла се Еди па Мас, 
глав на ју на ки ња ро ма на Об ја ва бро ја 49 (The Crying of Lot 49) То
ма са Пин чо на (Tho mas Pynchon), де ла ко је је „блу рб” срп ског из да
ња из 1992. пред ста вио као хи брид ну ме ша ви ну „кри ми на ли стич
ког ро ма на, исто риј ске хро ни ке, ре не сан сне дра ме и пси хо ло шког 
три ле ра”. Или, дру гим ре чи ма, као пост мо дер ни екс пе ри мент 
де тек тив ске про зе.

По тра ге Еди пе Мас

На сту пи ла је као при ват ни де тек тив у пра ста рим ра диодра ма ма, 
уве ре на да је за ре ше ње би ло ка кве ве ли ке ми сте ри је 

до вољ но би ти чврст, сна ла жљив и из ван пра ви ла уско гру дих пај ка на.
То мас Пин чон, Об ја ва бро ја 496

Крат ки ро ман Об ја ва бро ја 49 по чи ње она ка ко ка ко обич но 
по чи њу де тек тив ске при че – смр ћу. Но, смрт са ма по се би ов де не 
пред ста вља тај ну – ми сте ри ју пред ста вља оно што до ла зи на кон 
смр ти. Глав ни ју нак, очај на до ма ћи ца по име ну Еди па Мас, по сле 
ве че ри про ве де не са ком ши ни ца ма са зна је да је од ре ђе на за из вр
ши те ља опо ру ке пре ми ну лог Пир са Ин ве ре ри ти ја, ка ли фо р ниј ског 
оли гар ха и му шкар ца са ко јим је би ла у ро ман тич ној ве зи не по
сред но пре не го што се уда ла. Ње на по тра га за Ин ве ре ри ти је вим 
по сло ви ма и по се ди ма да ле ко је од ли не ар ног про гре са кла сич не 
де тек тив ске ис тра ге. Оба ве ште ње ко је Еди па Мас на по чет ку ро
ма на при ма о сво јој на сту па ју ћој „ми си ји” ни је про пра ће но екс по
зи ци јом ка квој обич но при бе га ва ју упла ка не удо ви це у Дој ло вим 
или fem mes fa tales у Чен дле ро вим де ли ма. Са свим су прот но, већ ће 
на за чет ку при че Еди пи на свест би ти раз би је на на не ко ли ко раз ли
чи тих ди гре сив них то ко ва:

Еди па је за ста ла у днев ној со би, за гле да ла се у зе ле на сто мр тво 
око те ле ви зо ра, по ме ну ла име Бож је, по ку ша ла да се осе ти што 

6 Сви ци та ти су из књи ге: То мас Пин чон, Об ја ва бро ја 49, прев. Да вид 
Ал ба ха ри, „Све то ви” – „Рад”, Но ви Сад – Бе о град 1992.
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пи ја ни јом. Али ни шта од то га ни је по мо гло. По ми сли ла је на хо
тел ску со бу у Ма за тла ну чи ја су се вра та упра во за лу пи ла, чи ни ло 
се за у век, про бу ди шви две сто ти не пти ца у хо лу; на из ла зак сун ца 
из над па ди не ис пред би бли о те ке на Ко р не ло вом уни вер зи те ту 
ко ји ни ко до та да ни је ви део јер је па ди на окре ну та пре ма за па ду; 
на су ву, не у те шну ме ло ди ју из че твр тог ста ва Бар то ко вог Кон цер та 
за ор ке стар; на бе ло окре че ну би сту Џе ја Гул да ко ју је Пирс др жао 
из над кре ве та, на по ли ци та ко уској да је увек стре пе ла да ће се 
не ко стро по шта ти на њих. Да ли је он та ко умро, пи та ла се, усред 
сно ва, згње чен је ди ном ико ном у ку ћи?

Ро ман Об ја ва бро ја 49 умно го ме је ту ма чен као де ло о не мо гућ
но сти ко му ни ка ци је, од но сно као пост мо дер на фик ци ја по ме ша
них сиг на ла и ра диошу мо ва. Ка да год се, сто га, у ро ма ну бу де 
по ја вљи вао мо тив пи сма, он ће слу жи ти као ин ди ка ци ја збу ње
но сти и ра се ја но сти, а не чи стог и се ми о тич ки ја сног ди ја ло га. По 
при ма њу по ру ке ко јом ће би ти оба ве ште на о смр ти Пир са Ин ве
ре ри ти ја, Еди пин ток све сти ће от пло ви ти у прав цу Бо га, те ле ви
зи је, пи јан ства, бли жих и да љих успо ме на – у њој не ће по сто ја ти 
син хро ниј ско и ди ја хро ниј ско је дин ство се ћа ња, ни ти чвр сто 
устрој ство узроч нопо сле дич ног на чи на ми шље ња, чи ме се на са
мом по чет ку ан ти ци пи ра да љи ток (и про паст) ње не по тра ге, као 
и ње на уло га „де тек ти ва” ко јем је на ло же но да уре ди по сло ве пре
ми ну лог бо га та ша.

Еди пин по ку шај раз ре ше ња Ин ве ре ри ти је вих по сло ва биће 
иден тич но ра сло јен. По пут ка квог не сум ња ју ћег ју на ка, Еди па ће 
при по чет ку сво је по тра ге на и ћи на гла си не и (по сред не) до ка зе 
о то ме ка ко је Ин ве ре ри ти – сво је вољ но или не хо ти це, што ни ка
да не са зна је мо због дис пер зив не при ро де на ра ти ва – са ита ли јан
ском ма фи јом тр го вао ко сти ма аме рич ких ма ри на ца из Дру гог 
свет ског ра та, ко је је по том ко ри стио у из ра ди фил те ра за ци га ре те. 
Еди па Мас том при ли ком за и ста на ба са ва на истин ски зло чин 
(true cri me), ко ји је но а р ски мра чан и, као у пет па рач ким hardbo i led 
де ли ма, за та шкан нов цем и љу ди ма на по ло жа ју. Од да љег ис тра
жи ва ња тог зло чи на Еди па, ме ђу тим, од у ста је оног тре нут ка ка да, 
пра те ћи тра го ве, на и ла зи на би зар ну те о ри ју за ве ре о ан ти др жав
ној по штан ској слу жби ко ја је ве ко ви ма оста ла са кри ве на од ин сти
ту ци ја мо ћи у Евро пи и Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Обим 
ње не по тра ге се у на ред ним по гла вљи ма ро ма на екс по нен ци јал но 
уве ћа ва. У на ме ри да раз ре ши пр во бит ни про блем – сре ђи ва ње 
имет ка нео бич ног и пре бо га тог пред у зет ни ка – ју на ки ња Об ја ве 
бро ја 49 на и ла зи на сум њи ве ве зе са ма фи јом и по смрт ним оста
ци ма аме рич ких вој ни ка, а ис тра жу ју ћи гла си не о том зло коб ном 
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зло чи ну до ла зи до при че о из ве сном Три сте ру и ње го вој суб вер
зив ној ор га ни за ци ји О.Т.П.А.Д. (W.A.S.T.E.), чи ји акро ним и грб 
(у ро ма ну и ви зу ел но пред ста вљен као јед но став но на цр та на за
че пље на по штан ска тру ба7) за пра во ко ри сти не ко ли ко ме ђу соб но 
не по ве за них суп кул тур них гру па: кор по ра тив не ае роин же ње ре, 
„нео р то док сне” ужи ва о це сек са, де сни чар ске ор га ни за ци је, гру пе 
за по др шку за љу бље ним љу ди ма и та ко да ље. Не по сто ји ни ка кав 
син гу ла ран ток Еди пи не ис тра ге, а сва ко но во зна ње до ко га она 
до ла зи са мо от кри ва но ве ми сте ри је у ко је се ју на ки ња из но ва упли
ће, ни ка да не до ла зе ћи до ко нач ног ре ше ња. Об ја ва бро ја 49 та ко 
раз би ја онај он то ло шки син гу ла ри тет тра ди ци о нал не де тек тив ске 
при че, ко ја је по чи ва ла на ра ци о нал ним те ме љи ма про све ти тељ
ства где су „ста ри” де тек ти ви, за др жа ва ју ћи „тач не” а од ба цу ју ћи 
„по гре шне” ин фор ма ци је, до ла зи ли до је дин стве ног крив ца и је
дин стве ног раз ре ше ња зло чи на.8

За раз ли ку од де таљ не про це ду ре ка рак те ри стич не за тра ди
ци о нал ни де тек тив ски ис тра жни по сту пак, ко му ни ци ра ње са све
до ци ма и тра го ви ма се у слу ча ју Еди пе Мас обе сми шља ва ро је
ви ма по ме ша них сиг на ла на ко је она на и ла зи, што је мо тив ко ји 
То мас Пин чон на гла ша ва у не ко ли ко раз ли чи тих сце на у ро ма ну. 
Раз го вор о Ин ве ре ри ти ју и ње го вој за о став шти ни ко ји во де Еди па 
и Ин ве ре ри ти јев адво кат Мец гер по ста је крип ти чан и ис пре се цан 
у тре нут ку ка да они на те ле ви зи ји поч ну да гле да ју филм у ко ме 
је као де те глу мио сам Мец гер. Раз го вор вре ме ном у пот пу но сти 
скре ће на Еди пи не по ку ша је да по го ди крај фил ма (да ли ће глав
ни ју на ци пре жи ве ти или не), што ће се по ка за ти као не мо гу ћа 
ми сте ри ја по што те ле ви зиј ска пред ста ва пред њи ма не пра ти ка
у зал ни след до га ђа ја – чак ће и Мец гер, ко ји је у фил му глу мио, 
по ста ти не по у зда ни при по ве дач (од но сно „пре при ча вач”) јер не ће 
зна ти да ли су не ке си ту а ци је на ТВ екра ну стил ски флеш бе ко ви 

7

  
8 За раз ли ку од про све ти тељ ства, пост мо дер ни зам не де лу је у ап со лу ти ма 

већ у па ра док си ма и флук ту а ци ја ма. Ка ко је за кљу чи ла Лин да Ха чи он (По е ти ка 
пост мо дер ни зма), пост мо дер ни зам ка рак те ри шу про тив реч но сти, и он ра ди је 
при гр ља ва при вид ну опо зи ци ју или/или не го ап со лут ну и/и. Те ри Иглтон се 
(у Илу зи ја ма пост мо дер ни зма) та ко ђе освр нуо на ин хе рент но су прот ста вља ње 
пост мо дер ни зма по е ти ци про све ће но сти: „[Постмодерно ста ње се де фи ни ше 
као] стил ми шље ња за ко ји је ка рак те ри стич на сум ња у кла сич не пој мо ве исти
не, ра зу ма, иден ти те та, објек тив но сти, је дин стве них окви ра, ве ли ких на ра ци ја 
и ко нач них об ја шње ња (...) На су прот овим про све ти тељ ским нор ма ма, он [пост
модернитет]  свет ви ди као не пред ви див, не за сно ван, ди вер ген тан, не ста би лан, 
нео д ре ђен, као скуп нео бје ди ње них кул ту ра или ин тер пре та ци ја – што ра ђа скеп
ти ци зам у од но су на објек тив ност и исти ну, исто ри ју и нор ме, да тост при ро да 
и ко хе рент ност иден ти те та.”
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или гре шке у ре до сле ду филм ских рол ни. Те ле ви зи ја ће у Об ја ви 
бро ја 49 пре ста ти да бу де вр хун ски ме ди јум пре но ше ња ин фор ма
ци ја, по ста ју ћи уме сто то га јед но стра ни ода ши љач у ко ме се по
да ци ме ња ју и ме ша ју до не пре по зна ва ња. Оста ре ли го спо дин Тот, 
ко га ће Еди па упо зна ти при по се ти јед ном ста рач ком до му (ко ји је 
по се до вао Ин ве ре ри ти), ју на ки њи ће го во ри ти да је са њао сво га 
де ду, „стра шног уби цу Ин ди ја на ца”, али да су му се сан и ствар
не успо ме не по ме ша ле са цр та ћем о Ги ци Пра си ћу ко ји је гле дао 
пре не го што је за спао.

Ка ко да де тек тив раз ре ши сно ве љу ди, као и сно ве у тех ни ко
ло ру ме ди ја но вог до ба? Успех де тек тив ског под ви га за ви си пре 
све га од пра вил ног то ка ин фор ма ци ја, па су та ко кри ми на ли стич
ке при че у ис тој ме ри за сно ва не на фе но ме ну Зна ња ко ли ко и на 
фе но ме ни ма ко му ни ко ло ги је и се ми о ло ги је. Пин чо нов ро ман, за 
раз ли ку од ра ци о нал ног на ра тив ног дис кур са ка рак те ри стич ног 
за тра ди ци о нал ну кри мипри чу, у Об ја ви бро ја 49 упо тре бља ва 
еле мен те се ми о тич ке па ра но је9. Еди па ни у јед ном тре нут ку то ком 
сво је ис тра ге не до би ја ин фор ма ци је из пр ве ру ке, већ оне увек 
ме ња ју не ко ли ко раз ли чи тих тран сми те ра пре не го што на са мом 
кра ју до спе ју до ње. Је ди на вер бал на раз ме на са Пир сом Ин ве ре
ри ти јем ко је ће се Еди па при се ти ти би ће она ка да јој се он, то ком 
јед ног ка сног ноћ ног по зи ва, обра ћао ими ти ра ју ћи гла со ве и по ско
чи це та да по пу лар них глу ма ца, филм ских ли ко ва и ТВ во ди те ља. 
Ин ве ре ри ти је та да го во рио у ши зо фре ном ни зу поп кул тур них 
ре фе рен ци ко је, осим са мог ис пра зног ре фе ри са ња, ни су има ле ни
ка кву дру гу ко му ни ка тив ну функ ци ју. Иду ћи да ље, Еди пи но тра
га ње за ми сте ри о зним Три сте ром за по чи ње гле да њем Ку ри ро ве 
тра ге ди је, ја ко бин ске дра ме осве те у ко јој се по ја вљу је стих ко ји 
по ми ње Три сте ро во име. Ин фор ма ци је о том сти ху Еди па не ће 
на ћи ни у јед ном дру гом из да њу тог де ла, чи ме ће и исти ни тост 
са мог Тек ста по ста ти ре ла ти ви зо ва но. Ако ау тор ство Ку ри ро ве 
тра ге ди је под јед на ко при па да ње ном тво р цу, из ве сном Ри чар ду 
Вар фи не ру, ко ли ко и Ран дол фу Дри бле ту, ре жи се ру вер зи је ко ју 
је Еди па гле да ла, он да и сам текст (на ко јем Еди па за сни ва сво ју 
по тра гу за Три сте ром) по ста је, по пут усме ног дис кур са, под руч је 
не кон тро ли са не ре ци кла же, пре пи си ва ња, уцр та ва ња и мо ди фи
ка ци је, чи ме се мит ска не по вре ди вост пи са не ре чи раз би ја. До 
кра ја ро ма на Еди па не ка ко ипак успе ва да са зна го то во све (ба рем 

9 На про бле ма ти ку „па ра но ид ног” (у се ми о ло шком сми слу) у Об ја ви 
бро ја 49 је из ме ђу оста лог па жњу скре нуо Џон Џон стон (John Johnston) у ра ду 
„To wards the Schi zoText: Pa ra no ia as Se mi o tic Re gi me in The Crying of a Lot 49” 
(об ја вље но у књи зи New Es says on the „Crying of a Lot 49”, ed. Pa trick O’Don nell, 
Cam brid ge 1992).
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она та ко ми сли!) о Три сте ру и ње го вој ор га ни за ци ји, али у тре нут
ку ка да се ро ман за вр ша ва то не зна чи ни шта, бу ду ћи да сви ње ни 
„од го во ри” пред ста вља ју не сре ђе ну го ми лу по ло вич них ин фор
ма ци ја10. За пра во, по ста вља се пи та ње шта уоп ште је сте ми сте
ри ја за ко јом тра га Еди па Мас (ми сте ри ја на след ства Пир са Ин
ве ре ри ти ја? Ми сте ри ја Три сте ра?) и да ли је она у це ло сти са мо 
кон струк ци ја Еди пи не ди со ци ја тив не ма ште.

Број не по тра ге Еди пе Мас, ко је су све у под јед на кој ме ри и 
исти ни те и ла жне, по ста ју сто га мин ска по ља ла жних тра го ва у 
ко ја са под јед на ком на ив но шћу уле ће и сам чи та лац. Текст Об ја ве 
бро ја 49 од чи та о ца све сно пра ви де тек ти ва тек ста ко ји се, чи та
ју ћи ро ман, ба ви по тра гом за ко хе рент ним на ра ти вом и мо ти ви ма 
ко је мо же пра ти ти. Вешт ту мач ће ве ро ват но до ћи до за кључ ка да 
ни је слу чај но што је име го спо ди на То та исто вет но еги пат ском 
бо гу пи са ња и смр ти, или да је пре зи ме док то ра Хи ла ри ју са, Еди пи
ног пси хи ја тра, ин спи ри са но опа ском о ње го вим екс пе ри мен ти ма 
са ха лу ци но ге ном дро гом ЛСД; на са мом кра ју, мо жда ће па жљи ви 
чи та лац и нео бич но име глав не ју на ки ње по ве за ти са грч ким ју
на ком Еди пом, пр вим про па лим де тек ти вом у исто ри ји, до вољ но 
про му ћур ним да ре ши за го нет ку Сфин ге, али не до вољ но пер цеп
тив ним да за кљу чи да је ле гао у по сте љу са соп стве ном мај ком. Та кав 
чи та лац ће и уз нај бо љу на ме ру ипак на и ћи на го ми лу из ме ша них 
књи жев них сим бо ла, од ко јих не ки ни су ни шта ви ше од пи шче вих 
ин фан тил них ша ла. Ра диоста ни ца на ко јој као дискџо кеј и во
ди тељ ра ди Му чо Мас, Еди пин су пруг, но си на зив KCUF (што се 
от по за ди чи та као „FUCK”), а је дан Еди пин по зна ник ће се бе 
от кри ти као са рад ни ка CIA – што је, ма шта чи та лац ис пр ва по
ми слио, за пра во анар хи стич ка мек сич ка ор га ни за ци ја по име ну 
Co nju ra cion de los In sur gen tes Anar qu i stas. У га ли ма ти ја су Пин чо
но вих упе ча тљи вих сим бо ла ко му ни ка ци о не збр ке мо жда је нај
при год ни ји онај ка да Му чо Мас, за вр ша ва ју ћи ра диоин тер вју са 
Еди пом, соп стве ну су пру гу од ја ви као „го спо ђу Ед ну Мош”. Ка ко 
сам том при ли ком ка же, ка да та ко из го во ре но име про ђе кроз дис

10 У јед ној епи зо ди цр та ног фил ма Аdventure Ti me по ја вљу је се Де мон ска 
мач ка (De mon Cat), зло коб ни ен ти тет ко ји глав ног ју на ка по ку ша ва да за стра ши 
чи ње ни цом да по се ду је „при бли жно зна ње о мно гим ства ри ма” („ap pro xi ma te 
know led ge of many things”). На рав но, у пи та њу је са мо ху мо ри стич но из вр та ње 
за стра шу ју ћег де мон ског све зна ња ко је би има ло увид у нај ве ће тај не бај ко ви
тог ју на ка; нај ви ше што Де мон ска мач ка успе ва је да „по го ди” да се ју нак зо ве 
Френк (ње го во име је за пра во – Фин). Еди па Мас се при кра ју ро ма на на ла зи у 
слич ном ста њу „при бли жног зна ња о мно гим ства ри ма”: иа ко се чи ни да је 
ус пе ла да скло пи све мо гу ће ин фор ма ци је о Три сте ру и раз ли чи тим ма ни фе
ста ци ја ма ње го ве ор га ни за ци је О.Т.П.А.Д., она за пра во по се ду је са мо огром ну 
ко лек ци ју по да та ка ко ји су тек до по ла ис тра же ни и по твр ђе ни, и ко ји се не да ју 
укло пи ти у је дин стве ну зна чењ ску струк ту ру.
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тор зи ју ра дио та ла са, ње но име ће на дру гој стра ни зву ча ти тач но 
ка ко тре ба. Сце на пред ста вља пост мо дер ни од јек пла то нов ског 
све та иде ја и сен ки у пе ћи ни, по ста вља ју ћи мо жда и јед но ме та
тек сту ал но пи та ње: да ли је он да и би зар на, па ра но ич на при ча 
Об ја ве бро ја 49 са мо кон цеп ту ал ни екс пе ри мент, дис тор зи ја јед не 
„нор мал не” де тек тив ске при по ве сти, у ко јој због ис ква ре но сти 
сиг на ла ју на ци но се нео бич на име на и не успе ва ју да раз ре ше 
ни јед ну ми сте ри ју?

Ро ман Об ја ва бро ја 49 умно го ме пред ста вља де кон струк ци
ју кла сич не де тек тив ске по тра ге за зна њем и ин фор ма ци ја ма. Та 
де кон струк ци ја, ме ђу тим, ни је ни хи ли стич ка; дру гим ре чи ма, 
Еди па не успе ва да до ђе до раз ја шње ња ми сте ри је не за то што је 
исти на оп скур на и до бро са кри ве на, већ на про тив, за то што су ње не 
по тра ге за по сед ну те ин фла ци јом ин фор ма ци ја. Еди па до ла зи до 
то ли ко по да та ка да по ста је не моћ на да их све успе шно про ту ма чи. 
У Об ја ви бро ја 49 Пин чон опи су је де по ни ју сим бо ла и зна ко ва ко ју 
Еди па мо ра да пре о ре ка ко би од ма ло број них ко ри сних де ло ва 
саста ви ла не што сми сле но; као ка да би смо на сме тли шту по ди гли 
из ло мље ну пла стич ну фла шу и на осно ву ње по ку ша ли да ре кон
стру и ше мо чи тав жи вот чо ве ка ко ји ју је на пра вио у фа бри ци. Са ма 
фла ша је ту, а не где та мо је и чо век ко ји ју је ство рио; ме ђу тим, ве зе 
из ме ђу ства ри, пој мо ва, ли ко ва, гру па и тек сто ва по ла ко уми ру и 
по сте пе но по ста је све те же ус по ста ви ти ве зу из ме ђу (би ло ко ја) два 
пој ма или (би ло ко је) две осо бе.

Ен тро пи ја

Као јед ну од рет ких по зна тих чи ње ни ца о То ма су Пин чо ну, 
Да вид Ал ба ха ри у по го во ру срп ског пре во да Об ја ве бро ја 49 на
во ди по да так да је овај ђак са Кор не ла ис пр ва сту ди рао фи зи ку и 
ин же њер ство, а тек ка сни је ен гле ску књи жев ност и је зик. Ал ба ха
ри скре ће па жњу и на то да је Пин чон, пре не го што је не стао са 
„мре же” и по стао нај по зна ти ји са кри ве ни пи сац на све ту, пр во 
по сту ни вер зи тет ско за по сле ње имао не у но вин ској ку ћи, би блио те
ци или на уни вер зи те ту, већ у авиоком па ни ји Бо инг, где је пи сао 
упут ства и си гур но сне бу кле те. Не за чу ђу ју за то пи шче ве број не 
им пле мен та ци је тех но ло шких и на уч них еле ме на та у соп стве на 
де ла. Ду га гра ви та ци је (Gra vity’s Ra in bow), ње гов тре ћи ро ман, на
зва на је по па ра бо лич ној тра јек то ри ји ко јом пу ту ју вој ни про јек ти
ли. У ње го вом не дав но фил мо ва ном ро ма ну Скри ве на ма на (In he rent 
Vi ce), као је дан од ва жни јих „ли ко ва” по ја вљу је се АР ПА НЕТ, про
то тип да на шњег ин тер не та на стао то ком се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка. Пин чо нов за са да по след њи ро ман, Ble e ding Ed ge, још 
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се ди рект ни је ба ви те ма ма ди ги та ли за ци је и мо дер не ки бер кул ту ре 
уоп ште.

У ро ма ну Об ја ва бро ја 49 ка рак те ри стич но је у том сми слу 
Пин чо но во тре ти ра ње пој ма ен тро пи је, ко ји је пре ко дис кур са 
на у ке о при ро ди при ме нио на те о ри ју ко му ни ка ци је:

Ипак је [Едипа Мас] ука пи ра ла да по сто је две раз ли чи те вр сте 
ен тро пи је. Јед на ко ја има ве зе с то плот ним мо то ри ма, дру га с ко му
ни ка ци јом. 

(...) 
„Ен тро пи ја је, да кле, го вор на фи гу ра”, уз дах ну Не фа стис, 

„ме та фо ра. Она по ве зу је свет тер мо ди на ми ке са све том про то ка 
ин фор ма ци ја”. 

Ен тро пи ја је по јам у ди рект ној ве зи са Дру гим за ко ном тер
мо ди на ми ке, ко ји гла си да „ен тро пи ја изо ло ва ног си сте ма вре ме
ном те жи да се при бли жи мак си му му”. Дру гим ре чи ма, Дру ги за кон 
тер мо ди на ми ке го во ри о не из бе жној смр ти сва ког за тво ре ног си сте
ма. То плот ни мо тор не мо же да на ста ви да ра ди до у бес ко нач ност 
(као per pe tu um mo bi le) јер ће се вре ме ном охла ди ти и пре ста ти са 
функ ци о ни са њем, а ње го ви ће ато ми вре ме ном уле те ти, уме сто у 
усме ре но, у бе сми сле но бра у нов ско кре та ње сло бод ним про сто
ром. На исти на чин, од ре ђе не на уч не те о ри је го во ре и да ће чи тав 
Уни вер зум – ако прет по ста ви мо да из ван ње га не по сто ји ни шта 
– као за тво рен си стем на кра ју, на кон ми ли о на ми ли јар ди го ди на, 
под ле ћи то плот ној смр ти у ко јој ће се све зве зде по га си ти а све 
пла не те за мре ти.

Упо тре ба на че ла Дру гог за ко на тер мо ди на ми ке у Об ја ви бро
ја 49 ве о ма је ин ди ка тив на на ши рем пла ну. Под се ти мо се за по
че так да је Шер лок Холмс, пре ма све до че њу ње го вог са рад ни ка 
Вот со на, по се до вао со лид но по зна ва ње ге о ло ги је и бо та ни ке и 
„из вр сно” по зна ва ње хе ми је; би ле су то оне при род не на у ке ко је 
су, пре ма ре чи ма Освал да Шпен гле ра у ње го вој Про па сти за па да, 
од ра жа ва ле „кла сич ну чи сто ту и из ве сност”, на су прот (та да мо дер
ној) те о ри ји о ен тро пи ји ко ја је пред ста вља ла, у он то ло шком сми
слу, „нај ти пич ни ји [пример] за опа да ње мо дер не на у ке...”11 При род
не на у ке су ма кар до де вет на е стог ве ка за и ста пред ста вља ле од раз 
про све ти тељ ских иде а ла; од је ци те жњи при род них на у ка да се 

11 Шпен гле ров ци тат је као је дан од при ме ра на вео Џе ре ми Кем бел (Je remy 
Camp bell) у сво јој сту ди ји Gram ma ti cal Man: In for ma tion, En tr opy, Lan gu a ge, 
and Li fe, New York 1982. Код нас је пре ве ден део сту ди је (11 стра на): Џе ре ми 
Кем бел, „Шум то пло те”, прев. Ср ђан Си мо но вић, Реч, год. 5, бр. 42, фе бру ар 
1998, 100.
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раз ја сни све што је чо ве ку не раз ја шње но на ла зи ли су се и у ХХ 
ве ку. Ал берт Ајн штајн по ку ша вао је да про на ђе јед на чи ну ко ја би 
до ка за ла да су гра ви та ци о на и елек тро маг нет на си ла са мо раз ли
чи те ема на ци је исте енер ги је. Не ко ли ко де це ни ја на кон ње га, Сти
вен Хо кинг је, са гру пом исто ми сле ћих на уч ни ка, пред ло жио по
сто ја ње та ко зва не „Те о ри је све га” (The ory of Everything), ко ја би 
у пот пу но сти, на јед ном ме сту, об ја сни ла све мо гу ће ма ни фе ста
ци је чо ве ку зна них при род них фе но ме на. Чак и у овом тре нут ку, 
нај бо љи свет ски екс пе ри мен тал ни фи зи ча ри по ку ша ва ју да уз 
по моћ Ве ли ког ха дрон ског ко лај де ра, ко ји у об ли ку кру жни це 
по чи ва ис под на уч не уста но ве у Ци ри ху, про на ђу (или при зо ву) 
„Хиг сов бо зон”, Бож ју че сти цу, су ба том ску пар ти ку лу чи је би 
ма те ри ја ли зо ва ње об ја сни ло тај ну по ре кла ма те ри је у це лом уни
вер зу му.

Фи зи ка ХХ ве ка да ла је, ме ђу тим, са свим дру га чи је од го во
ре од оних ко ји ма су се на уч ни ци на да ли. По ме ну ти Ајн штајн је, 
пре не го што је кре нуо у по тра гу за те о ри јом об је ди ње ног по ља, 
све ту по да рио Оп шту те о ри ју ре ла тив но сти, ко ја је ма те ма тич ки 
до ка за ла да Све тлост и Вре ме, фе но ме ни ко ји су до та да др жа ни 
за ап со лут не и кон стант не, од већ ла ко ме ња ју сво је вред но сти у 
од но су на спољ не усло ве и око по сма тра ча, и да ни ка ква шер ло ков
ска син гу лар ност у по сма тра њу при род них по ја ва не мо же по сто
ја ти. Не што пре ње га, фи зи чар Вер нер Хај зен берг екс пе ри мен ти
ма је до ка зао да се не мо гу у исто вре ме зна ти и по ло жај и им пулс 
од ре ђе них су ба том ских че сти ца, чи ме се ван сва ке сум ње по твр
ди ло да људ ско зна ње и те ка ко има сво јих гра ни ца, и да су оне 
де фи ни са не и по ло же не у ви ду то по гра фи је све та квар ко ва. Сти
вен Хо кинг, уо ста лом, и сам је до ка зао да се уни вер зум у ко ме 
оби та ва мо са сто ји од чак је да наест раз ли чи тих ди мен зи ја, од ко јих 
су на ма до ступ не са мо че ти ри. О оста лих се дам мо же мо, пе снич
ки ре че но, са мо са ња ти.

Те о ри ја о ен тро пи ји, ко ја по ри че би ло ка кву иде ју о бес ко нач
но сти и ко ја пред ви ђа ко нач ни ха ос и раз ла га ње свих еле ме на та, 
још јед на је од „он то ло шки не га тив них” мо дер них на уч них те о
ри ја. Мо дер на фи зи ка – јед на од при род них на у ка ко је су на се бе 
пре у зе ле бре ме об ја шња ва ња жи во та, ко смо са и све га оста лог – 
та ко по ста је па ра док сал на по пут де тек тив ске по тра ге Еди пе Мас. 
Са зна ња до ко јих се до ла зи у по след њих не ко ли ко де це ни ја пред
ста вља ју до брим де лом не га ци ју прет ход них про све ти тељ ских 
иде ја о бес крај ном по тен ци ја лу чо ве ко вог ра ци ја. Пин чон, да кле, 
ко ри шће њем мо дер них тех но ло шких са зна ња до дат но до ча ра ва 
сли ку ко му ни ка тив но ис тро ше ног све та у ко јем про све ти тељ ске 
иде је по ста ју про све ти тељ ске илу зи је. „Иде ја” да Еди па Мас мо же, 
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по пут тра ди ци о нал ног де тек ти ва, да раз вр ста тач не од не тач них 
ин фор ма ци ја по ста је „илу зи ја” јер се све ин фор ма ци је до ко јих Еди
па до ла зи чи не јед на ко тач ним, а све исти не јед на ко мо гу ћим.

Кон крет на ма ни фе ста ци ја пој ма ен тро пи је у Об ја ви бро ја 49 
огле да се у пред ста ви Мак све ло вог Де мо на. Ка ко Еди пи об ја шња
ва је дан од мно гих ус пут них по зна ни кацр ти цасве до ка у ис тра зи 
Ин ве ре ри ти је вих по се да, Де мон пред ста вља ми са о ни екс пе ри мент 
Џеј мса Мак све ла, де вет на е сто ве ков ног шкот ског фи зи ча ра ко ји 
га је осми слио као „би ће” ко је би тре ба ло да по ни шти Дру ги за кон 
тер мо ди на ми ке; био је то окулт ни екс пе ри мент на гра ни ци фи зи ке 
и ме та фи зи ке ко ји би, пре ма Мак све ло вој за ми сли, спа сио за тво
ре ни си стем од ње го ве то плот не смр ти. Де мон је та ко за ми шљен 
као не ко ко је за тво рен у оме ђе ној по су ди у ко јој су по ме ша ни хлад
ни и то пли мо ле ку ли га са. Ка ко би спре чио не из бе жни раст ен тро
пи је, Де мон би раз вр ста вао то пле од хлад них мо ле ку ла, због чега би 
по су да/мо тор веч но ра ди ла. Мно ги про у ча ва оци Пин чо но вог де ла 
за па зи ли су ка ко је Де мон, за пра во, ме та фо ра Еди пе и ње них до
жи вља ја – као што је Де мон при ну ђен да вр ши ода бир „пра вих” 
мо ле ку ла ка ко би спре чио смрт свог си сте ма, та ко је и Еди па, 
по пут сва ког дру гог де тек ти ва, при ну ђе на на ода би ра ње „пра вих” 
ин фор ма ци ја ка ко би ми сте ри ја би ла ре ше на, а не пре пла вље на 
мр твим мо ле ку ли ма су ви шне ко му ни ка ци је. Де мон би у том сми
слу он да пред ста вљао, за пра во, ме та фо ру ар хе тип ског де тек ти ва 
уоп ште, оног ко ји се на ла зио у кон стант ном про це су раз вр ста ва ња 
и по ку ша ја ус по ста вља ња ре да у не че му што је из гле да ло као оно
зе маљ ска ми сте ри ја. Ипак, као што је и Де мон тек је дан те о риј ски 
екс пе ри мент не из во див у ствар но сти, та ко и при ли ка кла сич ног 
де тек ти ва до жи вља ва по раз у Пин чоно вом тек сту; јер у пост мо дер
ном до бу ка сног ХХ ве ка, у вре ме ну ка да до ла зи до по пла ве фраг
мен ти ра них и бе сми сле но умно же них ин фор ма ци ја, ко је се по том 
да ље умно жа ва ју не по у зда ним еми те ри ма по пут те ле ви зи је или 
опој них сред ста ва (што су еле мен ти ко ји ма То мас Пин чон у сво јој 
про зи ра до ба ра та), не мо гу ће је до ћи до је дин стве ног Зна ња. У 
том сми слу, Еди пи не по тра ге за и ста по ста ју он то ло шки и ме та
фи зич ки12 про бле ми мо дер не кул ту ре, ко ја се на ла зи у ста њу кон
фу зне ко му ни ка ци о не ен тро пи је.

12 При са мом кра ју ро ма на Пирс Ин ве ре ри ти по при ма обе леж ја све при
сут не, бо жан ске фи гу ре. Упр кос то ме што се Еди па у пот пу но сти по све ћу је 
по тра зи за Три сте ром, она по ла ко са зна је да је сва ки траг ко ји је во ди до раз ја
шње ња тај не О.Т.П.А.Д.а на не ки на чин по ве зан са Ин ве ре ри ти јем; шта ви ше, 
Еди па у јед ном тре нут ку и по ми шља да је чи та ва ње на мно го стру ка по тра га 
за пра во па жљи во из гра ђе на, бо ле сна ша ла са мог Пир са Ин ве ре ри ти ја, ко ји је 
сва ка ко имао до вољ но сред ста ва да фал си фи ку је не бро је не го ми ле тек сто ва и 
тра го ва и да пот пла ти чи та ве ни зо ве све до ка. Ин тер пре та ци ја Ин ве ре ри ти ја 
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Сим бо ли ка Мак све ло вог Де мо на мо же се чи та ти и на дру ги 
на чин. Са мо по сто ја ње Де мо на им пли ци ра не ку вр сту уре ђе но сти 
– без ње га по сто ји са мо ха ос и на су мич но кре та ње мо ле ку ла. Мак
све лов Де мон та ко по сто ји као га рант струк ту ре, на исти на чин 
на ко ји Исти на и Прав да пред ста вља ју те ме ље на ко ји ма по чи ва
ју свет и дру штво у кла сич ним де тек тив ским при ча ма. У Об ја ви 
бро ја 49 Еди па на не ко ли ко на чи на по ку ша ва да на пра ви осло нац 
на ко јем ће по чи ва ти ње но схва та ње све та. Пр ви њен „Мак све лов 
Де мон” по ста је Ин ве ре ри ти, ен ти тет ко ји би тре ба ло да др жи 
осно ву ис тра ге и да јој по мог не у ње ном усме ре њу. Ипак, вр ло 
бр зо у сре ди шње ме сто Еди пи ног ис тра жног си сте ма до ла зи Три
сте ро, фи гу ра ко ја је ра сло је на по пут по сло ва и по се да Пир са Ин
ве ре ри ти ја, и ко ја као да се са сто ји са мо од фу сно та, гла си на и 
штам пар ских гре ша ка. Еди пи ни по ку ша ји да из гра ди осно ву на 
ко јој ће по чи ва ти њен ха лу ци но ге ни до жи вљај Ка ли фор ни је из 
ше зде се тих го ди на, свет пун дру штве них, ра сних и суп кул тур них 
по де ла, про па да ју. Пин чон ти ме у пи та ње до во ди са му чо ве ко ву 
по тре бу да по дат ке ор га ни зу је у ре до ве и по рет ке; у де тек тив ској 
при чи па ра но ид ног ХХ ве ка мо гу по сто ја ти са мо (ре ла тив но тач
ни) по да ци, али се из њих не мо гу из вла чи ти сми сле ни за кључ ци, 
као што ни хлад ни мо ле ку ли не ће учи ни ти да се мо тор по кре не.

По е ти ка раз ре ше ња

I didn’t qu i te un der stand it, 
but I’m still temp ted to say i li ked it. 

What do es that mean? 
Lu cie Wo od, при каз ро ма на Об ја ва бро ја 49 на сај ту Go o dre ads.

I kind of li ked the first chap ter, re ally re ally li ked 
the se cond chap ter, 

and from then on it went dow nhill.
The wri ting is cer ta inly in te re sting tho ugh 

but so met hing was wrong.
Mi ke Ke a ne, исто.

као бо жан ске фи гу ре зна чи ла би да је он да Еди па, за пра во, кре ну ла у по тра гу 
за соп стве ним Бо гом (на по зив са мог Бо га!), али да је због вла сти те људ ске не
са вр ше но сти за стра ни ла у тра га ње за из ве сним Три сте ром, за ко га Пин чон на
по ми ње да је у ин тер пре та ци ји од ре ђе них пу ри тан ских сек ти пред ста вљао пер
со ни фи ка ци ју ма ни хеј ског Ђа во ла. Ова кво чи та ње Об ја ве бро ја 49 зна чи ло би 
да је ро ман не са мо прет ход ник нео но а ра већ и спе ци фич ног жан ра „ме та фи
зич ког но а ра”, ко ји је ре ла тив но не дав но из у зет но по пу ла ри зо ва ла пр ва се зо на 
ТВ се ри је Пра ви де тек тив (Тrue De tec ti ve).
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I just enjoyed the con spi racy stuff. 
The end was a let down. 

I wish I co uld ha ve le ar ned mo re. 
Sort of felt shortstoryish to me.

Jes si ca, исто.

An ex tre mely ir ri ta ting yet fun bo ok to read. 
Watch out for the red her rings. 

Oh by the way, I wo uld be very we ary abo ut get ting 
in to Pynchon sin ce his bo oks ha ve the ten dency 
to at tract and cre a te smug pre ten ti o us assho les. 

Ta riq Beshtу, исто.

На ра то ло шки гле да но, сва ки крај де тек тив ске при че пра ти 
исто вет не ко ра ке и слу жи исто вет ној сла ви Ра зу ма. Де тек тив, скла
па ју ћи тра го ве, пре вла да ва ха ос не по зна тих ин фор ма ци ја, раз два ја 
ла жи од исти не и на кра ју раз ре ша ва зло чин. Не јед на чи на с по чет
ка при че (x + y = леш) по ста је уред на јед на чи на (кри вац + мо тив 
= леш). Hardbo i led про за, као што је ре че но, у ту јед на чи ну уно си 
не мир, јер ви ше ни је си гур но да ће кри вац би ти ка жњен, од но сно 
да ће кри вац у очи ма све ви де ћег де тек ти ва би ти пре по знат и као 
кри вац у очи ма (не што сла бо вид ни јег) дру штва. У он то ло шком 
сми слу крај је иден ти чан као у кла сич ној де тек тив ској при чи, јер 
и ис тра жи тељ и чи та лац от кри ва ју иден ти тет уби це, ло по ва или 
пре ва ран та, али но ар при че по не кад оста ју не до ре че не у мо рал ном 
сми слу, јер оста је ри зик да се кри вац ипак, због свог нов ца или по
ло жа ја, из ву че и пу бли ци оста ви го рак укус у усти ма, по пут оног 
у гну сном и кр ва вом кра ју Ки не ске че твр ти.

Крај Пин чо но вог ро ма на не до но си ни ка кво раз ре ше ње, он то
ло шко или мо рал но. У Об ја ви бро ја 49 на ла зи мо не ко ли ко сце на 
у ко ји ма се на го ве шта ва по е ти ка не по зна тог или не по ве за ног за
вр ша ва ња на ра тив них то ко ва. Ка да Еди па и Мец гер гле да ју филм 
у мо те лу ко ји се зо ве „Ехи ни вр то ви” (Ec ho Co urts), Мец гер се кла
ди да го спо ђа Мас не ће ус пе ти да по го ди крај фил ма ко ји гле да ју. 
У пи та њу је игра пре де сти на ци ја ко ја се од и гра ва на при ме ру 
за бо ра вље ног хо ли вуд ског фил ма, не где у ур ба ној пу сто ши ју жне 
Ка ли фор ни је. Филм, као сми сле но на пи са но и сни мље но при по вед
но де ло, на рав но има крај ко ји је уна пред од ре ђен, баш као и што 
и сва ки зло чин има сво је ре ше ње – кри вац увек по сто ји, је ди ни је 
про блем да ли ће не ко ус пе ти да га от кри је. Еди па та ко по ку ша ва 
да от кри је крај фил ма, и ми сли да зна од го вор, „јер сви ова кви 
фил мо ви има ју срећ не за вр шет ке”. Ипак, Мец ге ров филм, ко ји 
пред ста вља ком би на ци ју исто риј ске дра ме, ко ме ди је, аван ту ре и 
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мју зи кла, за вр ша ва се за свој жа нр не при лич но: на кра ју фил ма 
ги ну сви, што ће ре ћи Мец ге ров лик, ха ри зма тич ни де чак, ње гов 
пас и ње гов отац. Крај Ку ри ро ве тра ге ди је под јед на ко је зло ко бан. 
Ка ко Еди па Мас са ма за кљу чу је, јед на од по след њих сце на је, у 
под ра зу ме ва ју ће на сил ној ја ко бин ској игри осве те, од и стин ски је
зо ви та и за стра шу ју ћа. Глав ног ју на ка, мла дог и сврг ну тог прин ца 
ко га оче ку је мо да ви ди мо осве ће ног и по вра ће ног на по ро дич ни 
трон, из не на да за ко љу мрач не, де мон ске при ли ке док се од ма рао 
по ред је зе ра ко је је иден тич но оном из ко га ће не ко ли ко ве ко ва 
ка сни је би ти из ва ђе не ко сти аме рич ких ма ри на ца.

Об ја ва бро ја 49 за вр ша ва се упра во она ко ка ко на слов ка же, 
об ја вом про да је пред ме та број 49 на јав ној аук ци ји ко јој при су
ству је и са ма Еди па. Пред мет у пи та њу је ко лек ци ја спе ци фич но 
на пра вље них по штан ских мар ки ца ко је би, у те о ри ји, мо гле би ти 
крун ски до ка зи за по сто ја ње Три сте ра и ње го ве ми сте ри о зне ор га
ни за ци је суб вер зив них по шта ра. Че ка ју ћи от кри ће иден ти те та по
тен ци јал ног куп ца тих мар ки ца (да ли ће их ку пи ти Ин ве ре ри ти, 
от кри ва ју ћи се као ча роб њак иза за ве се? Или ће их ку пи ти сам 
Три сте ро, у на ме ри да за шти ти тај ну свог по сто ја ња?), Еди па за
пра во че ка, за јед но са чи та о цем, ко нач но раз ре ше ње ове на пор не 
по тра ге. Оно, ме ђу тим, не до ла зи; не ма раз ја шње ња, не ма про све
тље ња. У по след њем чи ну пре ки да ко му ни ка ци је То мас Пин чон 
спу шта слу ша ли цу и Еди пи и са мом чи та о цу, пре ки да ју ћи ро ман 
не по сред но пре от кри ва ња иден ти те та тог не по зна тог куп ца. Јед на 
од мно го број них ша ла То ма са Пин чо на огле да се и у то ме што је 
пи сац, ина че уме ре но тра ди ци о на лан у име но ва њу сво јих ро ма на13, 
ову при по вест о пре ки ну тим сиг на ли ма и ин фор ма тич ким ин фла
ци ја ма нео бич но на звао упра во по по след њем пре ки ну том сиг на лу 
о ко јем у тек сту чи та мо, и при ли ком ко јег по пр ви пут на и ла зи мо 
на очи гле дан ма њак ин фор ма ци ја. „Бес крај на ша ла” То ма са Пин
чо на огле да се мо жда и у ово ме: у не ком пост мо дер ном, ме та си жеј
ном си му ла кру му, Еди па Мас ипак до че ку је крај аук ци је и са зна је 
иден ти тет куп ца, до ла зе ћи та ко до свог спа са. Чи та лац је пак осу
ђен да то име ни ка да не са зна, оста ју ћи у ста њу бла гог лу ди ла и 
раз би је не све сти.

13 Пин чо нов пр ви ро ман, В., иа ко нео бич ног име на, на зван је по гро зни
ча вој оп се си ји јед ног од глав них ју на ка; Меј сон и Дик сон име је до био је по 
пре зи ме ни ма глав них ли ко ва, Вајн ленд по жар гон ском на зи ву за ме сто одр жа
ва ња рад ње и та ко да ље.




