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СЛО БО ДАН ВЛА ДУ ШИЋ

КРИ МИПРИ ЧА НА ПО ЧЕТ КУ ХХI ВЕ КА

I

Мо жда ће не ко га из не на ди ти то што се на не ко ли ко ме ста у 
Ро ма ну о Лон до ну по ја вљу је се мо тив кри мипри че1. Ипак, при су
ство овог жан ра на стра ни ца ма по след њег ро ма на Цр њан ског ни је 
слу чај ност. Ана ли за кон тек ста у ко ји ма се спо ми ње кри мипри ча 
не дво сми сле но по ка зу је за што се за њу с ја ким раз ло зи ма мо же 
ре ћи да пред ста вља жа нр књи жев но сти ко ји је ин хе рен тан Ме га
ло по ли су. Оно што их по ве зу је је сте но вац. Им пли ци ран је ми ли
он ским ти ра жем кри миро ма на,2 што пи сцу отва ра мо гу ћост да 
се пу тем про из вод ње кри миро ма на укљу чи у еко ном ске то ко ве 
Ме га ло по ли са, те да на тај на чин обез бе ди свој оп ста нак. Оно што 
је ин те ре сант но у об ра ди мо ти ва кри мипри че Цр њан ског је сте 
чи ње ни ца да он одва ја кри мипри чу од ње ног ау то ра, осу ђу ју ћи 
ово га на без и ме ност. То се де ша ва на два на чи на: пр во, у Ро ма ну 
о Лон до ну кри мипри ча се по ве зу је са прак сом ghost wri terа. По
зна ти пи сци пи шу кри миро ма не тај но, као аве ти.3 

1 У овом ра ду се упо тре бља ва ју тер ми ни кри мипри че и кри миро ма на, 
за раз ли ку од тер ми на де тек тив ске при че, (или де тек ти ви ке) ко ји се ко ри сти у 
не ким дру гим тек сто ви ма у овом те ма ту. Раз лог за што сам ода брао упра во тер
мин кри мипри ча/ро ман ни је са мо ре зул тат же ље да бу дем бли жи Цр њан ском 
као по ла зној тач ки овог ра да већ и по тре бе да на гла сим етичкo/по ли тич ки 
аспект овог жан ра ко ји би ва за там њен у пој му де тек ти ви ке, де тек тив ске при че, 
од но сно жа нр ом ме та фи зич ке де тек тив ске при че. То не зна чи, на рав но, да је 
тер мин ко ји ја ко ри стим ге не рал но бо љи или тач ни ји, већ са мо то да, по мом 
ми шље њу, ви ше од го ва ра мо јој хер ме не у тич кој по зи ци ји.

2 Ми лош Цр њан ски, Ро ман о Лон до ну, Про све та, Бе о град 1996, 232.
3 „Сад је вре ме кри ми нал них ро ма на. То ни је сра мо та. То су че сто ано ним

на де ла чу ве них, ен гле ских, пи са ца. Пи шу као ’аве ти’.” Исто.
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Дру ги мо ме нат – ау тор је под ре ђен вла сти том ју на ку. Ево 
при ме ра: на пу ту ка Бер зи ра да, Рјеп нин про ла зи по ред има ги
нар не ку ће Шер ло ка Хол мса: „Ње го ви по што ва о ци ку пи ли су ту 
ку ћу као да је у њој ста но вао, а при ње ном ула зу ста ја ла је и бо жић
на јел ка. Јел ку, ту, по ста вио је, ваљ да, клуб ње го вих по што ва ла ца? 
Иа ко Холмс ни је, ни по сто јао, – не го је са мо ју нак кри ми нал них 
ро ма на, – иа ко, раз у ме се, у тој ку ћи, ко ја је ку пље на да бу де му зеј, 
ни кад ни је ни ста но вао, сем у ро ма ну.”4 

Ци ти ра ни од ло мак про жет је суп тил ном иро ни јом услед пре
о кре та ко ји се им пли ци ра: са да је ју нак тај ко ји до би ја му зеј, а не 
пи сац ко ји га је ство рио. Овај пре о крет упу ћу је на обез ли че ње 
пи сца, ко је је уско по ве за но са са мом при ро дом жан ров ске књи жев
но сти, па та ко и кри миро ма на. Без об зи ра на мо гу ће екс пе ри мен
те уну тар жан ра, кри мипри ча ипак под ра зу ме ва да се исти на 
жан ра прет по ста вља исти ни мо дер ног све та. За раз ли ку од књи
жев но сти, ко ја сво ју исти ну су прот ста вља исти ни мо дер ног све та 
та ко што исти ну све та узи ма у об зир, на сто је ћи да на раз ли чи те 
на чи не про ђе кроз њу и над ма ши је, кри мипри ча исти ну мо дер ног 
све та јед но став но за не ма ру је. Исти на све та, ко ја је у кри мипри чи 
оли че на у за пле ту и ње го вом раз ре ше њу, за да та је и на ру че на од 
стра не тр жи шта. Пре ма то ме, у кре и ра њу кри мипри че има не чег 
за нат ског, што с јед не стра не обез ли чу је умет ни ка/пи сца, док с 
дру ге они ма ко ји пи шу а ни су умет ни ци омо гу ћа ва ег зи стен ци ју. 

Од ло мак о ре цеп ци ји Шер ло ка Хол мса упу ћу је на још је дан 
за ни мљив фе но мен: то је уки да ње естет ске дис тан це. Ја сно да је 
гест по што ва ла ца Хол мса јед на вр ста естет ске игре, те да из то га 
не тре ба за љу чи ти да се они пре ма кри миро ма ни ма од но се исто 
као Дон Ки хот пре ма ви те шким ро ма ни ма. Ме ђу тим, раз ли ка је у 
кван ти те ту ге ста, а не у ње го вом ква ли те ту: у оба слу ча ја на де лу 
је до во ђе ње у пи та ње естет ске дис тан це из ме ђу све та и жан ров ски 
од ре ђе ног тек ста. У ли ко ви ма Дон Ки хо та и Еме Бо ва ри књи жев
ност санк ци о ни ше оно по себ но чи та ње жан ров ске књи жев но сти 
ко је исти ну све та пре кри ва исти ном жан ра (ви те шком или љу бав
ном), пу тем ко је исти на све та оста је скри ве на и баш за то опа сна. 
Очи глед но да по сто ји је дан на чин чи та ња жан ров ске књи жев но сти 
ко ји је ве о ма склон да уки не естет ску дис тан цу из ме ђу жан ров ског 
тек ста и све та. У слу ча ју ви те шког ро ма на и љу бав ног ро ма на, тај 
на чин чи та ња је санк ци о ни сан са два ве ли ка ро ма на свет ске књи
жев но сти. Ин те ре сант но је за кљу чи ти ка ко не по сто ји ве ли ки 
ро ман ко ји би санк ци о ни сао та кво чи та ње ка да је у пи та њу кри
мипри ча, али да по сто ји жа нр ме та фи зич ке де тек тив ске при че 
ко ји под ри ва кон вен ци је кри мипри че. Да кле, док се у слу ча ју 

4 Исто, 494.
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ви те шког и љу бав ног ро ма на жан ру су прот ста вио Ро ман, ко ји је 
и у слу ча ју Се р ван те са и у слу ча ју Фло бе ра био не што мно го ви ше 
од под ри ва ња жан ра, кри миро ман би ва до ве ден у пи та ње од жан
ра ме та фи зич ког де тек тив ског ро ма на, ко ји, објек тив но, ни је дао 
ро ман до ма ша ја Дон Ки хо та или Ма дам Бо ва ри. 

За ни мљи во је раз ми сли ти за што је то та ко.
Кри мипри ча од но сно кри ми на ли стич ки ро ман је сте ве о ма 

сло жен фе но мен: он има сво ју еко ном ску цр ту, јер је за раз ли ку 
од тзв. умет нич ке књи жев но сти он до слов це укло пљен у Еко но
ми ју. Из то га про из и ла зи и ње го ва по ли тич ка цр та. За хва љу ју ћи 
при су ству на тр жи шту (ми ли он ски ти ра жи) он има моћ да об ли
ку је јав но ми шље ње, на исти онај на чин на ко ји је ја сно струк ту
ри ра на усме на књи жев ност об ли ко ва ла ми шље ње и склоп вред
но сти за јед ни це у ко јој је на ста ја ла и ци р ку ли са ла. Кри миро ман, 
да кле, по се ду је ма ни пу ла тив ну функ ци ју уте ме ље ну у про из вод њи 
јед ног ти па чи та ња ко је сла би естет ску дис тан цу из ме ђу тек ста и 
све та, па пре ма то ме омо гу ћа ва да се, ма кар у из ве сном сми слу, 
исти ном жан ра за ме ни исти на све та. Нај зад, кри миро ман је – не 
тре ба то за бо ра ви ти – текст. То зна чи да по се ду је има нент ну по ет
ску цр ту ко ја об у хва та осно вне цр те жан ра, као и од нос из ме ђу 
исти не жан ра, има ги нар ног све та и ње го вих ста нов ни ка (тач ни је 
глав ног ју на ка) и ау то ра тек ста. Моћ кри мижан ра, ко ја по ла зи од 
ње го вог при су ства у дис кур су еко но ми је и по ли ти ке, ули ва се 
та ко у ток књи жев но сти. И ње го ва дру штве на моћ и ње го во књи
жев но по ре кло чи не га вред ним ту ма че ња.

Те ма ти зо ва ње кри миро ма на као жан ра Ме га ло по ли са ко је 
на ла зи мо у Ро ма ну о Лон до ну мо же нам по слу жи ти као упут ство 
у ком прав цу тре ба да кре не мо ако же ли мо да ана ли зи ра мо са вре
ме ни кри ми на ли стич ки ро ман, а да се при том не ба ви мо ње го вом 
пост мо дер ном ре ин тер пре та ци јом, од но сно жа нр ом ме та фи зич ког 
де тек тив ског ро ма на. Да би смо ту ана ли зу успе шно из вр ши ли, 
ну жно је да ис тра жи ва ње за поч не мо од са мог на стан ка кри мипри
че. На дам се да ћу ус пе ти да до ка жем сле де ћу те зу: струк тур не про
ме не у окви ру са мог жан ра кри мипри че по ка за ће на ко ји на чин 
се об ли ку је исти на жан ра и ка кав је њен од нос пре ма исти ни све та. 
Мо же мо за кљу чи ти, уз не што сар тров ске ин спи ра ци је, да се од нос 
пи сца кри мипри ча пре ма све ту не те ме љи се на са др жа ју кри ми
при че не го на фи ним мо ди фи ка ци ја ма по е тич ког си сте ма жан ра. 

II

На по чет ку кри мипри че на и ла зи мо на лик Ед га ра Ала на Поа. 
На звао сам га ли ком ка ко бих на гла сио чи ње ни цу да је По је ди ни 
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пи сац кри мипри ча ко ји је не дво сми сле но по пу лар ни ји од свог 
ју на ка, Оги ста Ди пе на. Раз лог за то је чи ње ни ца да је По кри ми
при чи при сту пио ру ко во де ћи се ло ги ком мо дер не књи жев но сти 
а не еко но ми је. За ње га је кри мипри ча би ла по е тич ки екс пе ри мент, 
а не злат ни руд ник ко ји је спре ман за екс пло а та ци ју. Сто га је и на
пи сао све га три кри мипри че („Уби ство у ули ци Морг”, 1841, „Тај на 
Ма ри Ро же”, 1842. и „Укра де но пи смо”, 1844–1845) плус још јед ну 
– „Ви ли јам Вил сон” из 1839. го ди не – ко ју ње ни пост мо дер ни ту
ма чи чи та ју као екс пе ри мент са кри мипри чом пре на стан ка са ме 
кри мипри че.5 По ка за ло се да је то би ло не до вољ но да ове ко ве чи 
ње го вог ју на ка, али до вољ но да отво ри мо гућ ност књи жев ним 
за на тли ја ма да, ко ри сте ћи ње го ву ли цен цу, згр ну бо гат ство и на
пра ве име код ти пич них жан ров ских чи та ла ца. 

За Поа је кри мипри ча пре све га на чин сла вље ња хи пе рин
те ли ген ци је ко ја је у ста њу да ре ши ло гич ке за го нет ке ко је не 
мо же да ре ши „здрав ра зум” – да та ко на зо ве мо онај сте пен уо би
ча је них ин те лек ту ал них спо соб но сти ко ји ма рас по ла же оби чан 
чо век. Да би ње го ва кри мипри ча мо гла да из вр ши за да так ко ји 
јој је на ме нио, По је утвр дио по себ не по е тич ке да то сти при ла го
ђе не основ ној ин тен ци ји. По о ва кри мипри ча је, да кле, струк ту ра 
у чи јем се цен тру на ла зи ју нак об да рен хи пе рин те ли ген ци јом. 
Ју на ку је до де љен пра ти лац, ко ји ни је об да рен ин те лек ту ал ним 
спо соб но сти ма ју на ко вог ка ли бра. Пра ти о цу је да та по зи ци ја при
по ве да ча. На тај на чин По је омо гу ћио да се чи та лац иден ти фи ку је 
са пра ти о цем ко ји по се ду је уо би ча је ни здра во ра зум ски по глед, 
ко ји по при ро ди ства ри по се ду је и чи та лац, а ко ји пак ни је до во
љан за ре ша ва ње слу ча ја/за го нет ке. Слу чај мо же да ре ши тек хи
пе рин те лек ту ал ни ју нак, и то на на чин ко ји је за го не тан као и сам 
слу чај. Из то га се да за кљу чи ти за што је ло ги ка жан ра у тре нут ку 
ње го вог на стан ка на ла га ла да се ју нак осло бо ди уло ге при по ве
да ча: на и ме, да сам ју нак при по ве да слу чај, он би или био ли шен 
на пе то сти, јер би ју на ко ве хи пе рин те лек ту ал не спо соб но сти већ 
на са мом по чет ку уо чи ле основ ни траг ко ји би ру тин ски ис пра ти
ле до кра ја, или би се ну жно по ка за ла ју на ко ва тра га ња, ко ја под
ра зу ме ва ју и кри ве хи по те зе и сле пе ули це, што би до ве ло до 
де гра ди ра ња ју на ко вих спо соб но сти, па при ча не би ис пу ни ла 
ин тен ци ју сла вље ња хи пе рин те ли ген ци је.

Ре зер ви са ње при по ве дач ке по зи ци је за ју на ко вог пра ти о ца 
омо гу ћа ва удва ја ње ин те лек ту ал не за го нет ке ко ја је кон сти ту тив
на за По о ву кри мипри чу. За го нет ка са да ни је по ве за на са мо са 

5 Ви ди текст Су зан Ели за бет Сви ни, „’Су бје кат ски слу ча је ви’ и ’књи жев ни 
слу ча је ви’” у овом бро ју Ле то пи са Ма ти це срп ске. 
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слу ча јем ко ји ре ша ва ју ју нак и ње гов пра ти лац (а иден ти фи ку ју ћи 
се са пра ти о цем и сам чи та лац) не го и са про це сом ре ша ва ња слу
ча ја ко ји из во ди ју нак, а ко ји је за пра ти о ца за го не тан. Бу ду ћи да 
је основ на ин тен ци ја По о ве кри мипри че сла вље ње хи пе рин те ли
ген ци је, то се ова на ме ра мо же из вр ши ти са мо та ко што се ње на 
моћ про јек ту је као син те за те зе (слу ча ја) и ан ти те зе („ре ше ња” 
слу ча ја ко је ну ди пра ти лац/чи та лац). Сле де ћи исту ин тен ци ју, По 
оне о би ча ва свог ју на ка (Огист Ди пен је Фран цуз), сме шта ју ћи рад
ње сво јих кри мипри ча у про стор ко ји је ње го вом ба зич ном (да кле 
аме рич ком) чи та о цу не по знат (Па риз), чи ме ра ди кал но сма њу је 
њи хо ву ре фе рен ци јал ну функ ци ју, што опет иде у ко рист фи ло зоф
ског и естет ског чи та ња кри мипри че. Она та ко оста је ин те лек
ту ал ни жа нр ко ји сла ви хи пе рин те лек ту ал ност, а да при том ни је 
за ин те ре со ва на за би ло ка кву со ци јал ну, ма ни пу ла тив ну функ
ци ју, осим на рав но ако не ка же мо да је дис тан ци ра ње од со ци јал не 
функ ци је гест ко ји има сво ју со ци јал ну функ ци ју. 

При вид но иден тич на струк ту ра По о вих кри мипри ча и ро ма
на и при ча о Шер ло ку Хол мсу или Хер ку лу По а роу за ма гљу је оно 
што је код Ар ту ра Ко на на Дој ла и Ага те Кри сти раз ли чи то у од но
су на Поа. Пре све га: ко ли чи на тек ста. По се за у ста вио на кри ми
при чи. Ко нан Дојл и Ага та Кри сти су пи са ли и кри миро ма не. 
Они, да кле, ис пи су ју сто ти не стра ни ца тек ста по све ће них по вла
шће ном ју на ку ко ји је об да рен хи пе рин те ли ген ци јом. То ну жно 
по ме ра па жњу са иде је хи пе рин те ли ген ци је на са мог ју на ка ко ји 
је њен но си лац. За то ће и Холмс и По а ро би ти оп скр бље ни сит ним 
екс цен трич но сти ма ко је до при но се њи хо вој ин ди ви ду а ли за ци ји 
– оне иде ји хи пе рин те лек ту ал но сти до да ју ме со, ко сти и крв. Ре
зул тат ни је из о стао: и Шер лок Холмс и Хер кул По а ро ће по ста ти 
мит ски ју на ци у ме ри у ко јој Огист Ди пен, за ми шљен пре све га 
као кон струк ци ја, ни ка да то ни је мо гао да бу де. 

Осим што у не ку ру ку ин ди ви ду а ли зу ју ју на ка, екс цен трич
но сти га и при бли жа ва ју чи та о цу: оне ни су са мо ви дљи ви од јек 
ње го ве хи пе рин те ли ген ци је, ко ја га чи ни по себ ним, већ исто вре
ме но и не што на лик сит ним сла бо сти ма, ко је уз ви ше ност хи пер
ин те ли ген ци је при бли жа ва ју обич ном чо ве ку. Ју нак оста је уда љен 
услед ин те лек ту ал них спо соб но сти ко је по се ду је, али је бли жи 
не го Огист Ди пен. Про стор по ко ме се кре ће та ко ђе по ста је бли жи: 
и Холмс и По а ро се углав ном кре ћу по Ен гле ској, од но сно по те ри
то ри ји Бри тан ске им пе ри је. Они су, та ко ре ћи, су гра ђа ни чи та ла
ца, што го спо дин Ди пен ни ка да ни је био. Ти ме се отва ра мо гућ ност 
за њи хо ву со ци јал ну функ ци ју. До ње се сти же пре ко ра че њем пра
га естет ске дис тан це. Ро ма ни и при че о њи ма гра де сли ку све та 
ко ја је у ста њу да у из ве сној ме ри при кри је исти ну све та: док је По, 
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огра ђу ју ћи кри мипри чу ег зо тич ним про сто ром, те жио да у њој 
на гла си фи ло зоф ски аспект, за на тли је Дојл и Ага та Кри сти за не
ма ру ју овај аспект у име исти не жан ра, ко ја са да по ста је мно го 
ис так ну ти ја не го што је мо гла да бу де код Поа.

Шта је то исти на кри мижан ра у до ба Хол мса и По а роа? 
Пр во, она су ге ри ше чвр сту ве зу из ме ђу вр хун ске ин те ли ген

ци је и пра вед но сти. У то ме пре по зна је мо же љу да се за ма ски ра 
осе ћа ње ко је је би ло при сут но у дру гој по ло ви ни ХIХ, од но сно 
пр вој по ло ви ни ХХ ве ка, а то је осе ћа ње да ра ци о нал ност не при
хва та ви ше оба ве зу да слу жи ху ма ни те ту. У на сто ја њу да вр хун
ску ин те ли ген ци ју као сим бол ра ци о нал но сти при ну ди да слу жи 
пра вед но сти, а са мим тим и ху ма ни те ту, кри мипри ча пре ви ђа 
чи тав низ књи жев них и фи ло зоф ских де ла ко ја вр ло екс пли цит но 
по ка зу ју да са ма ра ци о нал ност ви ше не осе ћа оба ве зу ни пре ма 
пра вед но сти, ни пре ма јав ном до бру, ни пре ма ху ма ни те ту – што 
је по сле ди ца ни хи ли стич ке све сти ко ја до ми ни ра мо дер ним вре
ме ни ма, а ко ја не до ти че хи пе рин те ли гент ног ју на ка кри мипри че 
Дој ла и Ага те Кри сти. 

Да кле, као да по сто је два па ра лел на то ка ми шље ња: је дан је 
књи жев нофи ло зоф ски, ко ји се су сре ће са мо дер ном све шћу и 
ко ји ви ше не ма илу зи је у по гле ду ни хи ли зма ко ји на гри за ка ко 
људ ску свест, та ко и људ ске од но се; дру ги је ток кри мипри че од 
Ко на на Дој ла до Ага те Кри сти, ко ји је го то во пот пу но не све стан 
ду хов не кли ме у ко јој на ста је, од но сно ту ду хов ну кли му сво ди 
на ин ци дент. Ту ви ди мо ка ко кри мижа нр сво ју исти ну прет по
ста вља исти ни мо дер но сти, ко ја под ра зу ме ва свест о ни хи ли зму. 
За кри мипри чу ни хи ли зам не по сто ји дру га чи је не го као зло чин. 
И то зло чин ко ји хи пе рин те ли ген ци ја мо же да са вла да и та ко вра
ти вре ме у ње го ве шар ке.

Дру го: пра вед ност у овом ти пу кри мипри че има сво ју по ли
тич ку кон тек сту а ли за ци ју и она у том сми слу ни је уни вер зал на. 
Пра вед но је оно што је по доб но ин те ре си ма Бри тан ске им пе ри је. 
То об ја шња ва за што се код Дој ла и Ага те Кри сти као са рад ник 
ју на ка или по сло да вац по ја вљу је пред став ник др жа ве, или пред
став ник бри тан ске ви ше кла се. Исто та ко, жр тва зло чи на је че сто 
у сим бо лич ком слу ча ју др жа ва ко јој зло чи нац пре ти, или пак у 
до слов ном сми слу пред став ник ви ше кла се. Ов де је још увек не
мо гу ће за ми сли ти да се др жа ва по де ли на оне ко ји узур пи ра ју 
власт и ти ме јој пре те и оне ко ји је ле ги тим но шти те. То је за то 
што у овим кри мипри ча ма по сто ји по ве ре ње у др жа ву, по ве ре ње 
у по ре дак чи ји је ју нак за ступ ник као и за штит ник. Та др жа ва, 
ме ђу тим, ни је би ло ко ја др жа ва, већ Бри тан ска им пе ри ја. Ка да у 
ро ма ну Уби ство у Ори јент екс пре су По а ро от кри је уби це али им 
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исто вре ме но опро сти, он да тре ба има ти у ви ду да на тај на чин он 
не пот ко па ва углед Бри та ни је већ стра не др жа ве на чи јој се те ри то
ри ји уби ство до го ди ло и чи јим по ли циј ским ор га ни ма не ће ис по
ру чи ти крив це. За то је би ло по треб но да се овај ин ци дент до го ди 
из ван Бри та ни је: у су прот ном би се до ве ла у сум њу ве за из ме ђу 
прав де и др жа ве.

У овом кон тек сту је мо гу ће про ту ма чи ти и при по ве дач ку си
ту а ци ју њи хо вих ро ма на и при ча: ју нак ни је при по ве дач упра во 
за то што је ње гов од нос пре ма дру штве ном си сте му ха р мо ни чан. 
То зна чи да он без ре зер вно ве ру је у вред но сти ко лек ти ва ко ме при
па да, без об зи ра на екс цен трич но сти ко је га де ле од ко лек ти ва. 
Упра во за то из ме ђу ње го вих ре чи и де ла не по сто ји ни ка ква дис тан
ца, па не ма по тре бе осве тли ти ње го ву свест, јер она је та ко ре ћи 
пра зна. Из ме ђу уну тра шњо сти и спо ља шњо сти не по сто ји ни ка ква 
раз ли ка, ни ка ква за го нет ка. Ре чи ко је ју нак из го ва ра и ко је чу је 
има ју сво је је дин стве но, до слов но зна че ње: „зло чин”, „зло чи нац”, 
„прав да”, „исти на”, што зна чи да је збир ју на ко вих екс цен трич но сти 
са мо дуг ли бе рал ној афир ма ци ји по је дин ца, ка рак те ри стич ној за 
бри тан ски по ли тич ки си стем, али да та екс цен трич ност ју на ка 
ни ка да не одва ја од вред но сти Им пе ри је ко јој при па да и за ко ју, 
у крај њем слу ча ју, ра ди. Чак и ако по свом по ре клу ни је Бри та нац.

III

Ви де ли смо да осо ви на Дој л–Кри сти про из во ди кри мипри че 
чи ја жан ров ска исти на де лу је ре ак ци о нар но у од но су на књи жев
нофи ло зоф ску кли му про же ту све шћу о ни хи ли зму. Чак и та мо 
где се по ја ви на пу кли на, ка ква је Уби ство у Ори јент екс пре су, што 
све до чи о при ти ску ду ха вре ме на ко ји кри миро ман мо ра да амор
ти зу је, она ће би ти еле гант но истру га на и сле пље на. Раз ли ка из ме
ђу осе ћа ња прав де др жа ве и де тек ти ва би ће ре ла ти ви зо ва на чи
ње ни цом да то ни је ње го ва већ стра на др жа ва, те да уби ца ни је 
по је ди нац, ко ји је угро жен од стра не др жа ве, већ ко лек тив ко ји 
сим бо ли зу је до ми цил ну др жа ву – Бри та ни ју, од но сно „уни вер
зал ну прав ду”, ка ко су то ве ро ват но ви де ли чи та о ци овог ро ма на. 

Истин ска про ме на у па ра диг ми кри мипри че на сту пи ће тек 
он да ка да ње го ви ау то ри бу ду укљу чи ли исти ну све та у исти ну 
жан ра. Ми слим да ни је не ва жна чи ње ни ца да се то ни је до го ди ло 
у Бри та ни ји већ у Аме ри ци. По е тич ка озна ка ко ја озна ча ва ту но ву 
вр сту кри мипри че, ко ја ви ше не ма го то во ни шта за јед нич ко са 
осо ви ном Дој л–Кри сти, је сте твр до ку ва на („hardbo i led”) кри ми
при ча. Нај и стак ну ти ји ау то ри овог жан ра је су Реј монд Чен длер, 
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тво рац се ри је ро ма на о Фи ли пу Мар лоу, као и Де ши јел Хе мет, ау тор 
Мал те шког со ко ла.6 

Кључ на од ли ка твр до ку ва них кри мипри ча је сте рас кид са 
до та да шњом исти ном жан ра, пре све га са про стом све шћу ју на ка, 
ка ко би се у ду ху Хе ге ло ве фи ло зо фи је мо гао опи са ти од нос из ме
ђу ју на ка и дру штве них вред но сти. Чен дле ро ви и Хе ме то ви ју на ци 
ни су ви ше за ступ ни ци дру штва, а по себ но не ви ше кла се, већ пре 
уса мље ни ци ко ји се су о ча ва ју са чи ње ни цом да пра вед ност по ста
је ин ди ви ду ал на осо би на, а не не што што ју на ка удру жу је са дру
штвом. Пра вед ност ју на ка твр до ку ва них кри миро ма на ни је, да
кле, оно што их ве зу је за ко лек тив и др жа ву већ оно што их од њих 
раз ли ку је. Отва ра ју ћи се за ни хи ли стич ку исти ну све та ко ју не 
по ку ша ва да при кри је исти ном жан ра, овај тип ро ма на по ста је 
кри тич ка жа о ка. По сле ди ца: не на ста ју ћи ви ше у кри лу дру штва 
ко је га по др жа ва и ко је му по ма же, кри миро ман пре ста је да сла
ви хи пе рин те ли ген ци ју ју на ка, од но сно са вез ин те лек та и мо ра ла. 
То се де ша ва за то што ау то ри твр до ку ва них кри миро ма на осе ћа
ју да тај са вез ви ше не по сто ји, да ра ци о нал ност ни је по моћ ни ца 
пра вед но сти и ху ма ни те та већ тво рац јед ног ра чун ског, ма те ма
тич ког све та, где све што не мо же би ти из ра чу на то (у сво ју ко рист) 
пре ста је да бу де по треб но и мо гу ће. Ни је, да кле, ви ше чу до у све ту 
хи пе рин те ли ген ци ја, већ оно што се ра ци о нал ном, ма те ма тич ком 
уму су прот ста вља упра во за то што не же ли да свет са гле да ва кроз 
ра чун. То оно је пра вед ност, ко ју ви ше не тре ба тра жи ти у др жа ви 
и дру штву ко је окру жу је ју на ка, ни ти у ње го вом вас пи та њу, већ 
у там ним и не до ку чи вим про сто ри ма из ко јих про ис ти че ју на ко
ва од лу ка да се су прот ста ви нов цу: то је оно што ју на ци ма твр до 
ку ва них кри миро ма на да је цр ту ро ман ти чар ских ју на ка. 

Ју нак та ко оста је спо со бан да ре ши слу чај, али не ви ше во ђен 
хи пе рин те ли ген ци јом ко ја за ди вљу је све оне ко ји га окру жу ју, већ 
пре све га не ким не де фи ни са ним, го то во коб ним осе ћа њем пра
вед но сти ко ја је упра во оно што га раз ли ку је од амо рал не др жа ве. 
Оту да у од но су на твр до ку ва не кри миро ма не Реј мон да Чен дле ра 

6 Са да је при ли ка да дам оквир ну књи жев но и сто риј ску кон тек сту а ли за
ци ју ове по е тич ке про ме не у од но су на осо ви ну Дој л–Кри сти: Ар тур Ко нан Дојл 
(1850–1930) пр ву при чу са Шер ло ком Хол мсом као ју на ком об ја вљу је 1887. 
го ди не. По след ња зби р ка при ча по ја вљу је се 1927. Ага та Кри сти (1890–1976) је 
из у ме ла По а роа 1920. го ди не, а по след ње де ло са овим ју на ком об ја ви ла је 1975. 
С дру ге стра не, твр до ку ва на кри мипри ча по ја вљу је се два де се тих го ди на про
шлог ве ка, док умет нич ки вр ху нац до сти же са де ли ма Де ши је ла Хе ме та (1894–
1961), ко ји свог Мал те шког со ко ла об ја вљу је 1930. го ди не, те Реј мон да Чен дле ра 
(1888–1959), чи ји пр ви ро ман о Фи ли пу Мар лоу из ла зи 1939. По след њи се по
ја вљу је 1959. го ди не. Ви ди мо да на не ки на чин Ага та Кри сти и аме рич ки дво јац 
твр до ку ва них кри миро ма на об ја вљу ју упо ре до. Ме ђу тим, по е тич ке раз ли ке, 
а са мим тим и раз ли ке у сли ци све та из ме ђу њих су огром не.
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и Ко нан Дојл и Ага та Кри сти де лу ју не ве ро ват но на ив но, тач ни је 
но стал гич но. То, ме ђу тим, не ути че не га тив но на њи хо ву ре цеп ци ју. 
На про тив. На тој на ив но сти се пра ви про фит. По а ро и Холмс ће 
увек би ти по пу лар ни ји од Фи ли па Мар ло уа. Чен длер и Хе мет ће 
опет увек би ти бо љи пи сци од Дој ла и Ага те Кри сти, јер ће њи хо
вој ма ни пу ла тив ној на ив но сти прет по ста ви ти са знај ну, кри тич ку 
зре лост умет нич ке књи жев но сти ко ја се про би ла у жа нр твр до 
ку ва ног кри миро ма на.

Гу би так на ив но сти ко ји ка рак те ри ше твр до ку ва ни кри миро
ман пре но си се и на план ју на ка. Ње го во по ја ча но осе ћа ње мо рал
но сти не при ка зу је се екс пли цит но, јер би оно би ло сме шно и на
ив но. Оно је пре им пли цит но при сут но, као ау ра ме лан хо ли је ко ја 
га окру жу је, као ра ди кал на уса мље ност, те нај зад као удар под све
сног и нео бја шњи вог по ри ва да се у од лу чу ју ћем тре нут ку по сту пи 
по ин ди ви ду ал ним за ко ни ма пра вед но сти, а не оп штим за ко ни ма 
ра чу на од но сно ра ци о нал но сти. 

Не при ста ја ње ау то ра твр до ку ва них кри миро ма на да одр жа
ва ју на ив ну сли ку са ве за ра ци о нал но сти и пра вед но сти у пот пу но
сти ме ња из глед цен трал ног ју на ка. По ме нуо сам да се хи пер ин те
ли ген ци ја ју на ка пре о бра жа ва у хи пер сен зи тив ну мо рал ност ко ја 
ју на ка де ли од ко лек ти ва. Али та хи пер сен зи тив на мо рал ност ни је 
са да не што че му би се ко лек тив ди вио. На про тив. То је не што што 
би, да је екс пли ци ра но, ири ти ра ло ко лек тив, а ју на ка чи ни ло сме
шним и на ив ним. За раз ли ку од Хол мса и По а роа, ко ји ни су мо ра ли 
да се бра не од ко лек ти ва јер су га за сту па ли, Фи лип Мар лоу мо ра 
да се од ко лек ти ва бра ни: ње гов оклоп је ело квен ци ја. То је осо би
на ко ја је ап со лут но не мо гу ћа код Ага те Кри сти и Ко на на Дој ла, 
али ов де у има ги нар ним све то ви ма Реј мон да Чен дле ра и Хе ме та, у 
ко ји ма до ми ни ра ра ци о нал но ни шта, ело квен ци ја ју на ка је сте на чин 
на ко ји он чу ва вла сти ту ин ди ви ду ал ност, тач ни је лич ност, од ко
лек ти ва ко ји је обез ли чен и ни ве ли сан нов ча ном ра ци о нал но шћу.

Ни је те шко за кљу чи ти да су ју на ци твр до ку ва них кри миро
ма на бес крај но сло же ни је лич но сти од Хол мса и По а роа, код ко јих 
сит не екс цен трич но сти при кри ва ју оно хај де ге ри јан ско без лич но 
се ко је кроз њих про го ва ра. Сло же ност Хе ме то вих и Чен дле ро вих 
ју на ка ути че на њи хо во оса мљи ва ње. Не ма ви ше по у зда них, вер
них пра ти ла ца ко ји би при по ве да ли при че о ју на ци ма об да ре ним 
хи пе рин те ли ген ци јом, не се бич но им се ди ве ћи при то ме. Са да на 
са мом ју на ку оста је да при по ве да о се би, јер око ње га ви ше не ма 
ни ког дру гог ко би то чи нио. При по ве дач ка си ту ци ја се та ко ме ња 
и ју нак по ста је при по ве дач; свет кроз ко ји се про ла зи до би ја сво ју 
дру штве ну ду би ну, до би ја ре фе рент, ко ји ни је ви ше иде а ли зо ва на 
сли ка Им пе ри је, као у до ба Ага те Кри сти и Ко на на Дој ла, већ пре 
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не ка вр ста бал за ков ског жи во тињ ског цар ства бур жо а зи је, чи је 
ком по нен те ју нак не пре кид но ко мен та ри ше јер упра во у ко мен та
ру ви ди ону тач ку ко ја га од тог све та раз ли ку је и де ли. Та ко твр до 
ку ва ни кри миро ман вра ћа рас при ча ног при по ве да ча, ко ји још ве
ру је у то да спо ља шње цр те ли ко ва и про стор у ко ме бо ра ве по
ма жу да се про ту ма чи и от кри је уну тра шњост ли ка, а у крај њем 
слу ча ју и ре ше ње за го нет ке. По зна ва о цу књи жев но сти се чи ни да 
је Чен дле ро во при по ве да ње у том сми слу ана хро но, јер не ги ра пут 
ко јим је умет нич ка књи жев ност кре ну ла ка да је Бал за ко во аук то
ри јал но при по ве да ње за ме ни ла Фло бе ро вим пер со нал ним при по
ве да њем, од но сно ути ша ним, при вид но не ви дљи вим при по ве да чем. 
Ме ђу тим, при ча ни је та ко јед но став на. Твр до ку ва ни кри миро ман 
је остао на ули ци ка да се мо дер на књи жев ност по ву кла на рен ти јер
ске ди ва не ка ко би, ле шка ре ћи на њи ма у до бро изо ло ва ним со ба ма, 
ма шта ла о раз ли чи тим об ли ци ма Ле по те. Та из ла зна стра те ги ја 
ни је би ла на рас по ла га њу ау то ри ма твр до ку ва них кри миро ма на. 
На и ме, они су до слов це пи са ли да би пре жи ве ли. Исти ну ни су мо
гли да за не ма ре у ко рист Ле по те, ако већ ту Исти ну ни су же ле ли 
да по штопо то про да ју. Мо жда за то што ни су би ли рен ти је ри по
пут Фло бе ра и Пру ста, ко ји су мо гли да са чу ва ју сво ју умет ност 
од еко но ми је за то што су у еко ном ским то ко вим уче ство ва ли дру
гим сред стви ма, пи сци твр до ку ва них кри миро ма на мо ра ли су 
да се у том ћу ме зу сна ла зе као пи сци. Ипак, ни су же ле ли да, сна
ла зе ћи се, из гу бе ду шу. У то ме су ли чи ли на сво је ју на ке. Твр до 
ку ва ни ро ман је та ко она тач ка у ко јој умет ност мо же да до дир не 
еко но ми ју а да при том оста не чо веч на, као што су при ват ни де
тек ти ви из тих ро ма на она крај ња тач ка у ко јој је још увек мо гу ће 
да ра диш за па ре а да при том ни си ку пљен. 

IV

Ре цеп ци ја тра ди ци је кри мипри че на по чет ку XXI ве ка је фор
мал но ра зно ли ка, али су штин ски јед но знач на. 

Пр во, тре ба уо чи ти да је осо ви на Дој л–Кри сти по пу лар ни ја 
од аме рич ког твр до ку ва ног ро ма на. Иа ко је твр до ку ва ни кри ми
ро ман био и ко мер ци јал но успе шан жа нр, пре све га као са вр ше ни 
тек сту ал ни пред ло жак по е ти ци film no irа, чи ње ни ца је да ње го ва 
уне ко ли ко сла би ја ре цеп ци ја на по чет ку XXI ве ка од го ва ра про ме
ње ном ду ху вре ме на, у ко ме кри тич ка ана ли за ствар но сти ни је ви ше 
укљу че на у про из вод њу фил мо ва.7 На про тив. Ре цеп ци ја По а роа, 

7 По сто ји не ко ли ко из у зе та ка: ре ци мо, из ван ред на дан ска се ри ја Forbrydelsen 
(Уби ство) из 2007, 2009. и 2012, као и се ри ја True De tec ti ve (Пра ви де тек тив) 
из 2014. и 2015. го ди не.
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а по себ но Шер ло ка Хол мса у ин ду стри ји за ба ве8 (ко ја, као што смо 
ви де ли, ни ка да ни је са мо за ба ва) упу ћу је на си ле дру штве не кон
со ли да ци је и хо мо ге ни за ци је ко ји ма ови на ра ти ви мо гу по слу жи ти 
као од ли чан пред ло жак за њи хо ву основ ну на ме ру, чи ме у не ку 
ру ку по на вља ју опе ра ци ју ко ју су све сно или не све сно вр ши ли 
Ко нан Дојл и Ага та Кри сти: за кри ва ње исти не све та исти ном жан ра 
кри мипри че. То зна чи да да на шња про из вод ња на ра ти ва, би ло у 
до ме ну фил ма би ло у до ме ну жан ров ске књи жев но сти, сем по не
ког из у зет ка, го то во да не са др жи ни ка кву ре флек си ју, ни ка кво 
про пи ти ва ње или из ра жа ва ње не че га што би смо мо гли на зва ти 
исти ном све та. Уме сто то га, при су ству је мо про из вод њи на ра ти ва 
ко ји ре струк ту ри ра ју исти ну кри мипри че та ко да она бу де од 
ко ри сти ус по ста вља њу сли ке све та ко ја од го ва ра Ме га ло по ли су, 
од но сно вла да ју ћој плу то кра ти ји.

Као при мер за опе ра ци ју ре струк ту ри ра ња кри мипри че мо
же мо узе ти ци клус ро ма на Ју Нес беа, нор ве шког ау то ра бест се ле ра, 
у чи јем се цен тру на ла зи де тек тив Ха ри Ху ле. Нес бе ов слу чај је 
ин те ре сан тан због чи ње ни це да се у ње го вом опу су мо гу пре по
зна ти кон вен ци је твр до ку ва ног кри миро ма на, али из ме ње не и 
мо ди фи ко ва не у то ли кој ме ри да се као ре зул тат до би ја кри мипри
ча ко ја у пот пу но сти из не ве ра ва кри тич ки дух ори ги на ла. Исто
вре ме но, Нес бе о во де ло услед гло бал не по пу лар но сти мо же би ти 
узе то као ег зем плар кри мипри че на по чет ку XXI ве ка; ана ли за 
ње го вог опу са мо же да нам од го во ри на пи та ње о то ме шта да нас 
је сте кри мипри ча за тзв. обич ног чи та о ца, ко ме углав ном ни су 
по зна та де ла ме та фи зич ке де тек тив ске при че.

Да би смо ви де ли у че му се Нес бе о ви ро ма ни раз ли ку ју од 
свог аме рич ког твр до ку ва ног пред ло шка, ну жно је ус по ста ви ти 
не ко ли ко хер ме не у тич ких ко ор ди на та око ко јих ће се кре та ти ти 
ту ма че ње: пр во, то је сам ју нак; дру го, ње гов од нос пре ма др жа ви; 
тре ће, сми сао зло чи на ко ји се ис тра жу је. 

У од но су на ко лек тив, Хол мса и По а роа ин ди ви ду а ли зу ју 
њи хо ве ван ред не ин те лек ту ал не спо соб но сти, али су те спо соб
но сти у слу жби Бри тан ске им пе ри је. За раз ли ку од њих, Мар ло уа 
ин ди ви ду а ли зу је ци нич на свест, али још ви ше по рив за пра вед но
шћу, јер у дру штву не мо же на ћи по твр ду те пра вед но сти. Мо же мо 
ре ћи да се код ју на ка Дој ла и Ага те Кри сти ра ди о ин те лек ту ал ној 

8 Ско ра шње те ма ти за ци је Шер ло ка Хол мса у ин ду стри ји за ба ве об у хва
та ју аме рич ку се ри ју Ele men tary (Еле мен тар но) од 2012. до 2015. го ди не, као и 
бри тан ску Sher lock (2010, 2012, 2014, 2015), те два фил ма Sher lock Hol mes (2009) 
и Sher lock Hol mes: A Ga me of Sha dows (Шер лок Холмс: игра сен ки) из 2011. Ка
да је у пи та њу По а ро, ту је сва ка ко нај ак ти вни ји бри тан ски се ри јал под на сло вом 
По а ро, ко ји се еми то вао од 1989. па све до 2013. го ди не.
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из дво је но сти ју на ка, а да је код Чен дле ра у пи та њу фи ло зоф ско
етич ка из дво је ност. У слу ча ју Ха ри ја Ху леа, Нес бе о вог ју на ка, из
дво је ност ју на ка је мо ти ви са на емо ци о нал ном оште ће но шћу ко ја 
је по сре до ва на по ги би јом про фе си о нал не парт нер ке и нај бо ље при
ја те љи це. Та оште ће ност се у има ги нар ном све ту ма те ри ја ли зу је 
као ал ко хо ли зам, што је хи пер тро фи ра на цр та Ху ле о вог ка рак те ра. 
Ху ле у по гле ду ти па ис так ну то сти ни је по се бан слу чај. 

Емо ци о нал на оште ће ност, по сле ди ца ја ке тра у ме, да нас је го
то во оба ве зан са сто јак мен тал ног ха би ту са сва ког ју на ка кри ми
при че. Пред на ма па ра ди ра ју де тек тив ке и де тек ти ви ко ји су жр тве 
раз ли чи тих тра у ма ко је су обе ле жи ле њи хов жи вот. То ни је био 
слу чај ни код Ага те Кри сти, ни код Дој ла, ни у твр до ку ва ном ро
ма ну Реј мон да Чен дле ра или Хе ме та. По мом ми шље њу, ра ди се 
о симп то му по ја ча не стро го сти еко ном ског то та ли та ри зма, чи ји 
при ти сак да нас тр пи мо: на и ме, и Шер лок Холмс и По а ро су још 
увек, сво јим пра зним екс цен трич но сти ма, су ге ри са ли по тре бу за 
по сто ја њем не ког из дво је ног ал тер на тив ног на чи на ег зи стен ци је 
ко ји је еко ном ски то та ли та ри зам то ле ри сао, јер су ти де тек ти ви, 
ма ка ко би ли екс цен трич ни, ипак бес по го вор но ра ди ли за ње га. 
Лик Фи ли па Мар ло уа је у том сми слу био бун тов ник у мно го, мно
го ве ћој ме ри. Он се ло ги ци про фи та оти мао сво јим одбијањем да 
ис тра гу по и сто ве ти са про фи том, те вр хун ском ело квен ци јом уте
ме ље ној упра во на по ри ву пра вед но сти и са чу ва не су бјек тив но сти 
ко ја ни је на про да ју, што је ње го во од у пи ра ње си сте му еко ном ског 
то та ли та ри зма чи ни ло још очи глед ни јим. Мар лоу је, да кле, био лик 
ал тер на ти ве.

Та кву вр сту ал тер на ти ве, ме ђу тим, не мо гу ће је за ми сли ти око 
емо ци о нал но оште ће ног ју на ка, јер се ње го ва из дво је ност из тр ке 
за про фи том не за сни ва на не ким дру га чи јим вред но сти ма ко је 
гра де ал тер на тив ни на чин ег зи стен ци је не го на тра у ми, од но сно 
ко би, ко ју ју нак ни је ни же лео, ни би рао, већ је она иза бра ла ње га, 
оште ћу ју ћи га у од но су на оста ле љу де. 

То се ви ди и по им пли ци ра ној ре ак ци ји чи та ла ца на ју на ке: 
Холмс и По а ро су мо гли да иза зо ву ди вље ње због вр хун ских ин те
лек ту ал них спо соб но сти, а Фи лип Мар лоу нат про сеч ном вер бал
ном енер ги јом ко јом је ни штио раз ли ку у бо гат ству из ме ђу се бе 
и дру гих ли ко ва. На су прот њи ма, Ху ле и чи тав низ дру гих емо
ци о нал но оште ће них де тек ти ва не мо гу да про из ве ду ди вље ње, 
већ са мо сим па ти ју чи та ла ца за сно ва ну на са жа ље њу. Та сим па
ти ја, ме ђу тим, ни ти до ди ру је, ни ти угро жа ва еко ном ски то та ли
та ри зам и ње го ву сле пу за ин те ре со ва ност за про фит, као што ни 
емо ци о нал на оште ће ност не мо же би ти те мељ не ке дру га чи је, ал
тер на тив не ег зи стен ци је, за сно ва не на дру га чи јем се ту вред но сти, 
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бу ду ћи да оште ће ност са ма по се би не мо же да кре и ра та кав сет 
вред но сти. Оште ћен тип ју на ка пред ста вља крај њу кон се квен цу 
еко ном ског то та ли та ри зма: ди ви ти се мо же мо са мо фи нан сиј ској 
ели ти, бо га тим љу ди ма, за то што су бо га ти; сви оста ли мо гу да 
до би ју, у нај бо љем слу ча ју, са мо са жа ље ње.

Дру га хер ме не у тич ка тач ка на ко јој ћу се за у ста ви ти је од нос 
пре ма др жа ви. Про фе си о нал ни ста тус Шер ло ка Хол мса, Хер ку ла 
По а роа и Фи ли па Мар ло уа је иден ти чан: они су при ват ни де тек
ти ви. Ме ђу тим, њи хов од нос пре ма др жа ви и дру штву је по ла ри
зо ван: Холмс и По а ро за сту па ју вред но сти др жа ве, што је ви дљи во 
кроз углед ко ји они по се ду ју у има ги нар ном све ту ко ји на се ља ва ју, 
као и у њи хо вим од но си ма са по сло дав ци ма. Ти од но си су ре лак си
ра ни у сми слу да и де тек тив и по сло да вац при па да ју ис тој кла си; 
де тек тив ни је про сто унајм ље ни рад ник, већ ce le brity ко ји пред
став ни ку ви ше кла се или др жа ве чи ни услу гу за ко ју ће би ти 
џен тлмен ски пла ћен. 

На су прот Хол мсу/По а роу, Мар лоу не по се ду је углед у има ги
нар ном све ту, а ње гов од нос пре ма по сло дав ци ма ни је ре лак си ран. 
Из ме ђу ње га и по сло да ва ца зја пи про ва ли ја ко ја де ли њи хо ве раз
ли чи те дру штве не ста ту се, њи хо ве раз ли чи те ко дек се вред но сти. 
Уда ље ност при ват ног де тек ти ва од еко ном ског то та ли та ри зма, 
чи је вред но сти ис по ве да ју при пад ни ци вла да ју ће кла се, чи ни га 
по бу ње ни ком. То се, на кра ју кра је ва, од ра зи ло и на при ват не жи
во те пи са ца чи ји је од нос пре ма др жа ви био те ма ри го ро зних и ре
пре сив них ис пи ти ва ња: ре ци мо, Хе мет је био са слу ша ван од стра
не Ма кар ти је ве ко ми си је под оп ту жбом да је ко му ни ста. С дру ге 
стра не, као што је оче ки ва но, и Дојл и Ага та Кри сти би ли су на гра
ђи ва ни од стра не др жа ве јер су јој отво ре но (Дојл) или им пли цит но 
слу жи ли (Кри сти): Ар тур Ко нан Дојл је до био ти ту лу ви те за, прет
по ста вља се за пам флет у ко ме је бра нио по зи ци је Бри тан ске им пе
ри ју у Дру гом бур ском ра ту у Ју жној Афри ци9; Ага та Кри сти је 
1971. го ди не до би ла Ор ден Бри тан ског кра љев ства.10 

У слу ча ју Ха ри ја Ху леа до ла зи до јед ног по себ ног, знат но ком
пли ко ва ни јег од но са пре ма др жа ви. Не ра ди се ту о не кој ро ма
неск но осве тље ној ам би ва лен ци ји, ко ја по се ду је вред ност уви да, 
већ пре о пре сли ка ва њу дру штве не струк ту ре без све сти о њој 
са мој, чи ме јој се да је без ре зер вни ле ги ти ми тет и упра во у то ме 
је ма ни пу ла тив на моћ Нес бе о вих ро ма на. Ево о че му се ту ра ди: 
нај пре, Ха ри Ху ле ни је при ват ни де тек тив већ ви ши ин спек тор из 

9 https://sr.wi ki pe dia.or g/wi ki/Ар тур_Ко нан_Дојл, при сту пље но 12. сеп тем
бра 2015.

10 https://sr.wi ki pe dia.or g/wi ki/Ага та_Кри сти, при сту пље но 12. сеп тем бра 
2015.
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Оде ље ња за крв не де лик те по ли ци је у Ослу. Дру гим ре чи ма, Ху ле 
је др жав ни слу жбе ник. Ње го ва при пад ност др жав ној ин сти ту ци ји 
чи ни да са ма та др жав на ин сти ту ци ја (по ли ци ја у Ослу) бу де по сма
тра на као сли ка са ме др жа ве. 

Ана ли за Ху ле о вих ко ле га и над ре ђе них по ка зу је јед ну при
вид но не хо мо ге ну тво ре ви ну, у ко јој се, ме ђу тим, мо же при ме ти ти 
ја сна струк ту ра. Пр ви Ху ле ов опо нент је ам би ци о зни и не ком пе
тент ни Ру не Ива р сон, кон вен ци о нал ни лик ше фаштре бе ра и ка
ри је ри сте. Дру ги опо нент му је Том Во лер, спо соб ни ис тра жи тељ 
ко ји илу стру је ан ти ли бе рал ну по ли тич ку прет њу си сте му ко ја је 
по ја ча на ње го вим ме стом ма стер не га тив ца у ма стер фа бу ли ко ја 
по ве зу је не ко ли ко ро ма на о Ху леу. Ху ле ов за штит ник је Бја р не 
Ма лер, на чел ник Оде ље ња за крв не де лик те ко ји Ху ле о ве ван ред не 
про фе си о нал не спо соб но сти прет по ста вља ње го вом алко хо ли зму. 
У Ху ле о вој рав ни по ја вљу је се чи тав низ ли ко ва ко ји су за ми шље
ни на сли чан на чин, као ли ко виуса мље ни ци ко ји су, као и Ху ле, 
ис так ну ти сво јим ван ред ним про фе си о нал ним спо соб но сти ма, 
по ја ча ним по кат кад емо ци о нал ном оште ће но шћу, а ко ји су, као и 
Ху ле, у опо нент ном од но су пре ма хи је рар хи ји ко ју сим бо ли зу је 
Ива р сон, или пре ма ан ти ли бе рал ним по ли тич ким иде ја ма Во ле ра.

Ху ле о ва по зи ци ја у струк ту ри ин сти ту ци је/др жа ве је на о ко 
ам би ва лент на; нај пре, он се, као ал ко хо ли чар, су прот ста вља пра
ви ли ма ин сти ту ци је/др жа ве, чи ме сти че ста тус бун тов ни ка, уса
мље ни ка, аут сај де ра, при вид но се на сла ња ју ћи на тип ју на ка твр до 
ку ва них кри миро ма на. Ипак, већ се ту на зи ру две ве ли ке раз ли
ке из ме ђу Ху леа и Мар ло уа. Пр во, Мар лоу је био ело квен тан ју нак, 
ју нак ко ји се из два јао сво јим вер бал ним спо соб но сти ма. Ху ле ту 
вер бал ну бри љант ност не ма, и по ред Нес бе о вог по ку ша ја да је 
опо на ша. Та мо где Мар лоу го во ри, Ху ле пи је или са ња. Не бих 
ре као да је у пи та њу са мо све сна по е тич ка раз ли ка, пре се ра ди о 
спо соб но сти њи хо вих ау то ра. Чен длер је од ли чан пи сац, Нес бе 
тек про се чан. За то је Мар лоу ори ги нал, а Ху ле ње го ва ка ри ка ту ра, 
тач ни је – јеф ти ни ја ски ца, оно што осред њи сли кар мо же да на сли
ка опо на ша ју ћи ве ли ког мај сто ра. Да кле, кон ту ре.

Дру га раз ли ка је ме ђу тим, још зна чај ни ја. На и ме, има не чег 
на ме ште ног, фин ги ра ног, у том бун тов ном Ху ле о вом ка рак те ру, 
у ње го вој оса мље но сти. Ана ли зи ра ју ћи од но се из ме ђу Ху леа и 
оста лих ли ко ва, ви ди мо чо ве ка ко ји је до бро укот вљен у сво ју сре
ди ну, чо ве ка ко ји је пре део гру пе не го уса мље ни по је ди нац. То 
по ста је ја сни је ако ви ди мо да Ху ле ни је про сто ју нак ко ји сам ре
ша ва слу чај, не го ју нак ко ји је ис так ну ти део ти ма ко ји ре ша ва 
слу чај. Ни фор ма ње го ве ис так ну то сти ни је не што што га оса мљу је; 
сви чла но ви ње го вог ти ма, баш као и он, рас по ла жу про фе си о нал ним 
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мо ра лом, ко ји их упу ћу је ка ре ше њу слу ча ја, без об зи ра на це ну. 
Те о рет ски гле да но, би ло би мо гу ће на пи са ти сли чан ро ман сме шта
ју ћи у цен тар, ре ци мо, лик Ху ле о ве по моћ ни це Бе а те Лен из ро ма
на Од ма зда. Бу ду ћи да је, фор мал но гле да ју ћи, иден ти чан лик као 
и Ху ле, тај ро ман би био бли за нац већ по сто је ћем ро ма ну, јед на 
ва ри ја ци ја на за да ту те му. Та ко не што би би ло не мо гу ће ура ди ти 
слу ча ју Хол мса/По а роа или Мар лоуа, а да се не за пад не у пост мо
дер ну иро нич ну ме та фик ци ју.

Не а у тен тич ност бун та Ха ри ја Ху леа у од но су на дру штве не 
вред но сти до ла зи до из ра жа ја у сце ни у ко јој се он иде о ло шки су
прот ста вља свом опо нен ту То му Во ле ру: „Ха ри је у ви ше на вра та 
ја сно ста вио Во ле ру и слич ним, фа ши сто ид ним ко ле га ма у по ли
ци ји да не де ли њи хо во ми шље ње о пе де ри ма, ко му ња ра ма, они ма 
што се гре бу о со ци јал ну по моћ, Па ки ста не ри ма, жу та ћи ма, ча
му га ма и Ци ган шту ра ма, док је Во лер пак Ха ри ја на звао ’при пи
тим рокно ви на ром’.”11

Два мо мен та су ов де ва жна: пр во, то да су Ху ле ов ал ко хо ли зам 
и ње го ва емо ци о нал на оште ће ност ве о ма слич ни екс цен трич но сти 
Шер ло ка Хол мса или Хер ку ла По а роа, бу ду ћи да је та оште ће ност 
су штин ски пра зна. За раз ли ку од Мар ло уа, ко га оно што је по себ но 
у ње му одва ја од скло па вред но сти за јед ни це, ни Ху ле о ва ни Холм
со ва ни По а ро о ва по себ ност ове ју на ке не одва ја од си сте ма. То је 
по себ ност ко ја има сво је ме сто уну тар си сте ма. Она је тек не ка 
вр ста пра зне раз ли ке ко ја те жи да оства ри си му ла крум ин ди ви
ду ал но сти ли ка ко ји у пот пу но сти при ста је на вред но сти за јед ни
це па пре ма то ме, стро го узев ши, је сте тек про ста свест, ли ше на 
те ин ди ви ду ал но сти.

Дру го: ко би мо гао да бра ни Во ле ра? Ја сва ка ко не, ни ти ми 
је то циљ. Па ипак, мо гу да по ста вим пи та ње: да ли је мо гу ће за ми
сли ти ал тер на тив но ми шље ње ко је би до ве ло у пи та ње те мељ не 
вред но сти еко ном ског то та ли та ри зма, а да исто вре ме но то ми шље
ње не бу де ра си стич ко? Ја ве ру јем да та кво ми шље ње по сто ји. 
Ме ђу тим, ову иде о ло шку сце ну би ва ља ло за ми сли ти упра во као 
на чин на ко ји еко ном ски то та ли та ри зам уки да сва ку мо гућ ност 
ал тер на тив ног ми шље ња та ко што се оно уна пред при ка зу је као 
та кво да не мо же би ти при хва ће но. Као ре зул тат уки да ња ал тер
на ти ве уки да се и би ло ка ква ин те лек ту ал на рас пра ва о по ли тич ком 
про це су ко ји је у то ку. Тај про цес би се мо гао опи са ти као по ступ ни 
пре о бра жај су ве ре них др жа ва у не су ве ре не обла сти, ко је по ста ју 
део над на ци о нал них, пост де мо крат ских тво ре ви на,12 об ли ко ва них 

11 Ју Нес бе, Од ма зда, прев. Је ле на Ло ма, „Ла гу на”, Бе о град 2010, 88.
12 Ви ди: Ко лин Кра уч, Пост де мо кра ти ја, прев. Ми ла на Ђу ра ши нов, 

„Кар пос”, Ло зни ца 2014. 
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у фор ми тр го вач ких са ве за ко ји вла да лач ке пре ро га ти ве да ју мул
ти на ци о нал ном ка пи та лу, док исто вре ме но од у зи ма ју сва ку бит ну 
моћ иза бра ним вла да ма не ка да су ве ре них др жа ва. Да би се уки ну
ла сва ка мо гу ћа рас пра ва о овим про це си ма, да би се су зби ло сва ко 
ал тер на тив но ми шље ње, уте ме ље но на вред но сти ма као шту су 
де мо кра ти ја, ху ма ни зам, од но сно су ве ре ни зам ко ји се по ја вљу је 
као пред у слов за њи хо во оства ри ва ње, по треб но је да се та кво ал
тер на тив но ми шље ње уна пред дис кри ми ни ше као фа ши сто ид но, 
од но сно да се сва кој ин те лек ту ал ној ал тер на ти ви при да атри бут 
фа ши стич ке. Ну жно је, да кле, у јав ном про сто ру – у ме ди ји ма и 
у про из во ди ма поп кул ту ре – кре и ра ти сли ку ал тер на тив ног ми
шље ња као „фа ши стич ког” ми шље ња, „ксе но фоб ног” и „ра си стич
ког”, ка ко би сва ка ау тен тич на на зна ка ал тер на тив ног ми шље ња 
уна пред упа ла у већ по ста вљен ка луп, без об зи ра на са др жи ну, 
ар гу мен та ци ју и раз ли ку у од но су на оно што му је уна пред спо чи
та но. За то код Нес беа, осим Во ле ра, не ма дру га чи јег, ал тер на тив
ног ми шље ња ко је ће кри тич ки са гле да ти дру штве не про це се у 
ко је је чи та лац упле тен. Иа ко спо ља ли чи на Мар ло уа, Ху ле је за
пра во ви ше на лик По а роу, јер и код По а роа или Хол мса ал тер на
тив но ми шље ње је сте зло чин. 

Нес бе да кле у сво јим ро ма ни ма по кре ће ме ха ни зам пре тва ра ња 
ал тер на тив ног ми шље ња у опа сност, у прет њу, у та бу, да би та ко 
у јав ном по љу не стао про стор за сам про цес ми шље ња, ко је по де
фи ни ци ји ни је по на вља ње. Уме сто то га, по сто ји са мо јед но ми
шље ње – оно вла да ју ће, ко је ру ко во ди про це сом ру ше ња осно ве 
де мо кра ти је, су ве ре но сти, са мо бит но сти на ро да у име јед не нео
фе у дал не над на ци о нал не тво ре ви не у ко јој ће кра ље ви вла да ти 
не на осно ву бо жи јег већ фи нан сиј ског ле ги ти ми те та, у ко ме ће 
ста ње на ра чу ну има ти уло гу ко ју је ро до слов имао у тра ди ци о нал
ном фе у дал ном си сте му, а ци ви ли за циј ске раз ли ке ће има ти ста тус 
не сво ди вих кон фе си о нал них раз ли ка и иза зи ва ти кр ва ве ра то ве. 

Упра во за то, са мо на пр ви по глед из гле да као да Ха ри Ху ле 
има ам би ва лен тан од нос пре ма др жа ви. У су шти ни, та ам би ва лен
ци ја је са мо при вид. Ху ле ни је ни ка кав бун тов ник – то је оно што 
га раз ли ку је од Мар ло уа – већ не све сни за ступ ник јед ног си сте ма 
ко ји ви ше ни је др жав ни већ над др жав ни, а упра во по оно ме че му 
је ве ран он се раз ли ку је од Хол мса/По а роа. Ху ле је иде ал ни ста
нов ник Ме га ло по ли са, ко ји се чи та о ци ма пре по ру чу је као мо дел 
за опо на ша ње и у то ме је ма ни пу ла тив на уло га Нес бе о вих ро ма на.

Ка кав је тај иде ал ни гра ђа нин Ме га ло по ли са, ко га сим бо ли
зу је Ха ри Ху ле? Пр во, он по се ду је ис кљу чи во про фе си о нал ни 
мо рал: по сао мо ра би ти оба вљен до кра ја. То је мо рал функ ци је, 
мо рал би ро кра те. Су прот ност том мо ра лу функ ци је је сте ши ра 
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пер спек ти ва ко јом се са гле да ва вла сти та про фе си ја, од но сно по
тре ба за што ши рим кон тек стом уну тар ко га би ју нак де ло вао. То 
је мо рал гра ђа ни на, ко ји се из во ди из ан тич ког раз ли ко ва ња гра
ђа ни на по ли са од иди о та, од но сно из раз ли ке из ме ђу чо ве ка ко ји 
је у ста њу да се укљу чи у јав не по сло ве и чо ве ка ко ме је де ло ва ње 
у јав но сти стра но. 

Сво ђе њем ру ко во де ћих ме ста у има ги нар ном све ту ро ма на 
на по сед не ком пе тент них ка ри је ри ста или фа ши ста ко ји те же да 
про ме не др жа ву, од но сно сво ђе њем на без лич не, не у трал не функ
ци је Ху ле о вих за штит ни ка, ко ји не по се ду ју лич на свој ства ко ја 
би ло ко га мо гу да им пре си о ни ра ју, Нес бе де гра ди ра иде ју тр га 
ко ја сим бо ли зу је ши ре ње при ват не, ин ди ви ду ал не пер спек ти ве у 
по ло жај ру ко во ди о ца ко ји сим бо ли зу је упра во то на пу шта ње при
ват но сти у име не ког ви шег ин те ре са. На тра гу та кве де гра да ци
је, Ху ле је ју нак ко ји екс пли цит но из ра жа ва от пор мо гућ но сти да 
сам за у зме ру ко во де ће ме сто. То по твр ђу је да је ју на ку до сту пан 
је ди но би ро крат ски мо рал функ ци је. Он се за сни ва на иде ји тзв. 
„нор мал ног жи во та”, као ти па ег зи стен ци је у ко ме чо век тра жи 
да га ни ка ква спо ља шња си ла не оме та у жи во ту све де ном на про
фе си о нал ну функ ци ју, те на ужи ва ња ко ја су ре зул тат до бро оба
вље ног по сла. А ка ко тај жи вот, сам по се би, де лу је до сад но, чи
нов нич ки и би ро крат ски, он се у ро ма ну обо га ћу је емо ци о нал ном 
ди мен зи јом (оште ће ност ју на ка), од но сно си му ла кру мом бун та 
про тив има ги нар них гра ђан ских нор ми (при пи ти ро кен рол но ви
нар). Раз ли ка по сто ји за то што је др жа ва у XIX ве ку про па ги ра ла 
по ве ћа ње бро ја ста нов ни ка, док Ме га ло по лис у XXI те жи ње го вом 
сма њи ва њу. Сто га и Ху ле о ва оште ће ност и ње гов си му ла крум ски 
бунт про тив гра ђан ских нор ми ко је је Ме га ло по лис одав но на пу стио 
те же кре и ра њу ро ба Ме га ло по ли са: чо ве ка об да ре ног би ро крат ским 
мо ра лом и чо ве ка ко ји не би био спо со бан за ре про дук ци ју. 

У ко нач ном зби ру, тај та ко зва ни „нор ма лан жи вот” ре зул ти
ра пост де мо крат ском ор га ни за ци јом дру штва у ко јој се гра ђа ни 
пре тва ра ју у че сти це би о ма се ко је ви ше не ма ју при ступ мо ћи, те 
се на тај на чин и де по ли ти зу ју. Та кве че сти це би о ма се има ју по ли
тич ко ми шље ње – као што ви ди мо, и Ху ле га има – али оно ви ше 
ни је ре зул тат ни са мо стал ног про ми шља ња, ни ди ску си је у јав ном 
по љу у ко јој се јав но сти обра ћа ју ин те лек ту ал ци и струч ња ци, ни ти 
ре зул тат су ко ба раз ли чи тих по ли тич ких пар ти ја и иде о ло ги ја ко је 
у том ди ја ло шком од но су кре и ра ју оп ти мал ну дру штве ну рав но
те жу. Оно је на мет ну то. На ме та ње се вр ши пре ко ме ди ја, про из
во да поп кул ту ре ко ји исти ном жа нр о ва пре кри ва ју исти ну све та, 
све до на о ко апо ли тич ких из ја ва се ле бри ти ја ко ји пред ста вља ју 
мо де ле „нор мал ног жи во та”. За то у да на шњој књи жев но сти ви ше 
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не ма ро ма на иде ја, ко ји раз ли чи тим ми шље њи ма да је јед на ка 
пра ва да се пред ста ве и ис по ље, али за то по сто ји кри миро ман, 
ко ји исти ну све та пред ста вља као јед но стра ност по де ле на де тек
ти ве и зло чин це.

То по ста је ја сно ка да ис пи та мо сми сао зло чи на код Нес беа. 
Зло чи нац је увек та ко кон ци пи ран да пред ста вља опо нен та еко
ном ском то та ли та ри зму: чи та лац се јед но став но по и сто ве ћу је са 
Ху ле ом ко ји бра ни си стем од оних ко ји га угро жа ва ју. Али си стем 
ни је ви ше др жа ва, ни је дру штво: упра во сум ња у ру ко во де ће функ
ци је и Ху ле ов ал ко хо ли зам, као из раз „от по ра” пре ма дру штве ној 
хи је рар хи ји и дру штве ним кон вен ци ја ма, пред ста вља ју суп ти лан 
на чин да се у са мом ро ма ну пот ко па по ве ре ње не са мо у со лид ност 
др жа ве већ и у ње ну ис прав ност и ну жност. То ни је слу чај но. Јер 
др жа ва у про це си ма ко је сам опи сао ни је ви ше нај ви ша тач ка за
јед нич ког жи во та јед не гру пе љу ди, као што је то би ла у до ба 
Хол мса и По а роа, већ тек не ка вр ста за штит не мре же ко ја си стем 
над на ци о нал ног еко ном ског то та ли та ри зма бра ни од вла сти тих 
ро бо ва. Ро бо ви свој бес, свој гнев, сво ју „сло бо ду” мо гу да ис по ља
ва ју кроз раз не об ли ке „бун та” про тив др жа ве – од не кон вен ци о
нал ног по на ша ња, опи ја ња, дро ги ра ња, до гла са ња за си стем ску 
„опо зи ци ју” – те да та ко ужи ва ју у осе ћа њу не па тво ре не сло бо де. 
Ме ђу тим, ни шта од све га то га зби ља не ути че на еко ном ски си стем, 
ко ји је за шти ћен иде о ло шким кон сен зу сом си стем ских по ли тич
ких пар ти ја, од но сно де по ли ти зу ју ћом струк ту ром јав ног про сто ра. 
Да ли не ко за и ста ми сли да му шка рац ко ји се опи ја, мла дић ко ји 
но си чи ро ки фри зу ру и те то ва же пре ко це лог те ла, или де вој ка 
ко ја се дро ги ра за и ста пред ста вља ју не ки „бунт” про тив еко ном
ског нео ли бе ра ли зма, од но сно la is se fa i re при вре де у ко јој ни шта 
не сме да сто ји на пу ту пра вље ња про фи та? На про тив, као што рад
ни ци ко ји ви ше не ма ју функ ци ју у фа бри ци до би јају от прем ни ну, 
уз но гу у ду пе, та ко и део по пу ла ци је ко ји ни је нео п хо дан у ства ра
њу про фи та до би ја сво ју от прем ни ну (со ци јал ну по моћ), те но гу 
у ду пе: у нај бо љем слу ча ју, би ло би до бро да мир но умру у не ком 
со бич ку, ка ко не би оп тере ћи ва ли здрав стве не фон до ве. 

Ко су, да кле, зло чин ци? Они ко ји на раз ли чи те на чи не спо ља 
и из ну тра угро жа ва ју над на ци о нал ни еко ном ски си стем или га 
бар не чи не ви дљи вим. Пр во, ту су, на ло кал ном ни воу, сек су ал ни 
ма ни ја ци пре о бра же ни у се риј ске уби це. Из у зет но за хвал ни зло
чин ци. Њи хов зло чин је мо ти ви сан ира ци о нал ним, пси хо ло шким 
си ла ма, што зна чи да је пот пу но одво јен од би ло ка кве дру штве
не или фи ло зоф ске усло вље но сти. (Ка да се по след њи пут у не кој 
кри мисе ри ји или кри мипри чи по ја вио зло чи нац ти па Рас кољ
ни ко ва?) Не до ста так та кве усло вље но сти ту пи оштри цу зло чи на, 
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ко ји ви ше не ма енер ги ју да по кре не не ко пи та ње у до ме ну ми шље
ња. Он се сво ди на лич ну, при ват ну, пси хо ло шку ира ци о нал ност, 
ко ја је не ким чуд ним, не ја сним раз ло зи ма, за ко је си стем не сно си 
ни ка кву кри ви цу, про из ве ла чи сто зло. При то ме, син таг му „чи сто 
зло” тре ба чи та ти у кон тек сту син таг ме „чи ста по е зи ја” – то је, као 
што зна мо, ра фи ни ра на по е зи ја, осло бо ђе на би ло ка квих не по ет ских 
са др жа ја. Ус пут, то је не мо гу ћа по е зи ја. Ка да се ка же чи сто зло, 
ми сли се на та кво зло: не у сло вље но би ло ка квом ком по нен том еко
ном ског си сте ма, та ко ре ћи јед но спо ља шње зло, ира ци о нал но зло, 
ко је им пли цит но те жи да угра ди у гла ву чи та о ца ону ба нал ну и не
тач ну ми сао да је ра ци о нал ност бра на злу, да ра ци о нал ност не ма 
ни ка кве ве за са злом. 

По том, ту су, на уну тра шњем пла ну, фи ло зоф ски про тив ни
ци, чи ја се ми сао фал си фи ку је ка ко би се из не ис то ми шље ни ка 
мо гли пре о бра зи ти у зло чин це са ко ји ма ви ше не ма раз го во ра, већ 
са мо бор бе на жи вот и смрт: то су ли ко ви по пут То ма Во лан да. 
Нај зад, на спо ља шњем, ге о по ли тич ком пла ну, „зло чин ци” су др жа
ве чи ји је „зло чин” у то ме што, бра не ћи свој су ве ре ни тет, не же ле 
да по ста ну део над на ци о нал ног еко ном ског си сте ма ко ји уну тар 
сво јих гра ни ца про мо ви ше еко ном ски то та ли та ри зам пр во га ре да; 
за то се код Нес беа по ја вљу је до след на ру со фо би ја, ко ја ва ри ра од 
суп тил ног опо ни ра ња, ка ква је бор ба Ра хе ле, Ха ри је ве љу ба ви, за 
ста ра тељ ство над си ном Оле гом, чи ји је отац Рус, до екс пли цит не 
мр жње, ка кво је бљу та во прав да ње нор ве шких до бро во ља ца у је
ди ни ца ма Вер мах та ко је су се у Дру гом свет ском ра ту бо ри ле код 
Ле њин гра да про тив Цр ве не ар ми је.

V

Јед но став ност ге о по ли тич ког аспек та Нес бе о вих ро ма на упу
ћу је на њи хо ву по ли тич ку, си стем ску пра во вер ност, иа ко је та пра
во вер ност за ма гље на на ни воу ли ка Ха ри ја Ху леа. Ис пр ва из гле да 
као да је Ху ле за ми шљен као не ко ко ис ку ша ва си стем сво јом 
емо ци о нал ном оште ће но шћу, сво јим по на ша њем (ал ко хо ли зам), 
те при вид ном про фе си о нал ном не ди сци пли ном иза зи ва њем не
по сред них ше фо ва. Па ипак, у ко нач ни ци, ви ди мо да ови ро ма ни 
у пот пу но сти сле де иде о ло шке и по ли тич ке ко ор ди на те си сте ма 
ко ји их про из во ди, ди стри бу и ра и ре кла ми ра, те да у њи ма не ма 
ни че га што до во ди у опа сност Ме га ло по лис, од но сно си стем транс
на ци о нал ног ка пи та ла (ТК си стем). На про тив, Нес бе нам им пли
цит но по ка зу је да се одр жа ње тог си сте ма ба зи ра са мо на мо ра лу 
функ ци је ко ју ју нак не по ко ле бљи во ис пу ња ва, а не на не ка квој 
це ли ни све то на зо ра ко ји тре ба угра ди ти у по је дин ца. По јед но ста
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вље но ре че но: док год роб ра ди свој по сао са мак си мал ним ин тен
зи те том, он мо же да ра ди и све оста ло, са свим сло бод но. Meђутим, 
то оста ло је увек уна пред по де ше но та ко да не до во ди у пи та ње 
ТК си стем. Роб је дре си ран, а ње го ву дре су ру ни је из вр ши ла фи
ло зо фи ја већ пре све га еко но ми ја, ко ја ће га при ну ди ти да сво је 
ста во ве по де ша ва спрам им пе ра ти ва уче ство ва ња у еко ном ским 
то ко ви ма. Еле мен ти бун та ко је ТК си стем до пу шта ју на ку не са мо 
да не мо гу да до ве ду у пи та ње си стем већ исто вре ме но пред ста вља
ју сим бо лич но упут ство ју на ку за вла сти то са мо у ни шта ва ње. Ти ме 
се мо рал функ ци је до вр ша ва: ка да ви ше ни си у ста њу да ра диш за 
си стем (укљу чу ју ћи ту и тро ше ње оно га што си за ра дио), тре ба да 
се са мо у ки неш. У то ме се ТК си стем раз ли ку је од си сте ма су ве ре
не, на ци о нал не др жа ве: ова по то ња је још увек те жи ла да ју на ка 
на ве де на би о ло шку ре про дук ци ју, да ју ћи му за уз врат осе ћа ње да 
ће у де ци и уну ци ма не што од ње га да тра је и у бу дућ но сти. Услед 
то га, она би увек ста ла на пра гу по ро ди це не ди ра ју ћи у њу. 

ТК си стем, ме ђу тим, на чи та о ца Нес бе о вих ро ма на гле да на 
сли чан на чин на ко ји они, чи та о ци, гле да ју на Нес бе о ве књи ге: 
као што се оне тро ше ка да се у њи ма от кри је за го нет ка, па се од
ба цу ју у ко рист но вог ро ма на из исте се ри је, та ко и Ме га ло по лис 
од ба цу је ро ба чим овај ис тро ши сво ју рад ну енер ги ју, окре ћу ћи 
се но вом из исте се ри је.




