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РЕЛАТИВНОСТ И НЕДОКУЧИВЕ 
АЛТЕРНАТИВЕ

1. Тврдим да

Речи су за истину, за чињенице, не за измишљотину.
(Фаулс 2009: 223)

Од ре ди ти он то ло ги ју би ло ког тек ста зна чи ма ни пу ли са ти ре пре сив ним апа ра том 
ко ји му је има нен тан. На тре ну так ће мо за бо ра ви ти ви ше знач ност као су пер-он то-
ло ги ју или су ви шак он то ло ги је: ви ше знач ност је, са свим из ве сно, ли те рар ност. Ипак, 
ов де ис пи ту је мо је сте, а не зна чи.

От куд ре пре си ја као има нент но тек ста? Ре ћи ће мо сле де ће: Оли вер Твист је ста-
рац. Ис ка за ној тврд њи очи глед но су прет хо ди ла два мо гу ћа пи та ња: да ли је Оли вер 
Твист ста рац?, као и, ко је Оли вер Твист? У оба слу ча ја од го вор мо же би ти исти нит, јер 
су пи та ња по ста вље на без ин тер фе рен ци је са до бро по зна тим ро ма ном Чар лса Ди-
кен са. У не ка квом за ми шље ном ке но ов ском сва ко днев ном улич ном раз го во ру, за и-
ста мо же мо на чу ти о осо би ко ја се зо ве Оли вер Твист и ко ја је сте ста рац. Ипак, уко ли-
ко пи та ња из ме сти мо у учи о ни цу, и по ста ви мо их на ча су књи жев но сти, од го вор ће мо 
пер ци пи ра ти као не та чан за то што је лаж. Оли вер Твист, фик ци о нал на тво ре ви на 
Чар лса Ди кен са, ни је ста рац, он то ни је ни ти у јед ној ре че ни ци Ди кен со вог за пи са.

Оста је мо на ча су књи жев но сти и пи та мо: шта зна те о док то ру Ро го ву, цен трал ном 
ју на ку Че хо вље ве при че Па ви љон бр ој 6? Онај ко би од го во рио са: на кра ју при че Ро-
гов уми ре, до при нео би на став ку раз го во ра о овом тек сту, јер би по твр дио он то ло ги ју 
за пи са. Ко год је пр о чи тао Че хо вље ву при чу сло жи ће се са тврд њом о Ро го вље вој 
смр ти. Или, ова ре че ни ца: „То ком дру ге по ло ви не ше зде се тих го ди на, из Ен гле ске сам, 
де лом због сту ди ја, а де лом из ме ни са мом при лич но не ја сних раз ло га, у ви ше на вра та 
од ла зио у Бел ги ју, не ка да са мо на дан или два, не кад на ви ше не де ља.” Шта зна мо о 
ње ном је сте? Пр о ве ри мо: ре че ни цу мо же мо пр о на ћи у не ком од ро ма на Ро бер та 
Бо ла ња. Пре гле дом опу са чи ле ан ског ауто ра схва ти ће мо да прет ход на тврд ња ни је 
тач на, као ни мо гу ћа тврд ња о то ме да је у пи та њу је дан од сти хо ва Вол та Вит ма на. 
На пи та ње о ис прав ном по зи ци о ни ра њу прет ход не ре че ни це мо же мо да ти ис кљу чи-
во је дан од го вор, она је сте пр ва ре че ни ца ро ма на Аустер лиц. В. Г. Зе бал да.1

1 Ода бир по след њег при ме ра ни је на су ми чан. Ни је нам по зна то да се на ни воу пост мо дер не 
игре не ки аутор по слу жио Зе бал до вом ре че ни цом. Чак ни слу чај, ко ли ко зна мо, ни је пр о из вео 
двој ни ке ове ре че ни це, та ко да је екс клу зи ви тет ње не ауто но ми је из ван сва ке сум ње, а да то 
ни је сум ња у мо гућ ност пре во ђе ња са јед ног је зи ка на дру ги, с об зи ром да смо је на ве ли као 
већ пре ве де ну.
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 Ре пре си ја је, ви ди мо, сво ђе ње тек ста на јед ност. Наш при ступ је ну жно ана ли тич-
ки упра во из по бу да до ка зи ва ња јед но сти као пред у сло ва он то ло ги је ма ког за пи са. 
Јед ност ин си сти ра на ја сним гра ни ца ма ко је усло вља ва ју де мар ка ци ју пре ма дру гим 
јед но сти ма, отуд не што је сте, а не што дру го ни је. Не мо же мо да твр ди мо да је Јо зе-
фу К. со бу из да ла го спо ђа Во кер, јер та ква тврд ња ни је укло пи ва у јед ност Каф ки ног 
ро ма на, она је пре ма том ро ма ну лаж. Ре пре си ја је, да по но ви мо, су спен до ва ње бес ко-
нач ног бр о ја исти на о јед но сти, она же ли да ли кви ди ра ре ла тив ност у нај ве ћој мо-
гу ћој ме ри сво јом фик са ци јом на кон крет не до ступ но сти.

На јед ном од пре да ва ња Џо на Ости на, го во ри ло се о екс пли цит ним пер фор ма ти-
ви ма. (Остин 1994: 98) По Ости но вом ми шље њу, „ни је та ко ла ко са си гур но шћу утвр-
ди ти да ли је не ки ис каз до и ста пер фор ма ти ван или ни је” (Исто, 108). Ре ше ње не до-
уми це у ко ју је за пао Остин пр о на ла зи у ис ка зи ма ко ји за по чи њу са „твр дим да”, јер 
они „по си гур но упу ћу ју на из ла га ње тврд њи, исти ни тих или ла жних” (Исто). Ости но-
во от кри ће мо гло би нам би ти од озбиљ не ко ри сти, те ће мо пред ло жи ти сле де ће: 
сва ки текст је ин тен ци о нал но „твр дим да”. О тек сту ко ји је, ка ко смо ре кли, јед ност, 
го во ри мо та ко што смо се сло жи ли о ње го вом твр ђе њу. Ево нај при ми тив ни јег при-
ме ра: ро ман се зо ве Пр о ље ћа Ива на Га ле ба, да кле, аутор твр ди да се он упра во та ко 
зо ве. Ка ко не ма ни ко га ко би мо гао да утвр ди су прот но, утвр ђу је се кон сен зус из ме ђу 
ауто ра, уред ни ка, из да ва ча, чи та ла ца, кри ти ча ра, али и слу чај ног пр о ла зни ка ко ји у 
из ло гу књи жа ре за па зи књи гу на чи јим ко ри ца ма пр о чи та на слов Пр о ље ћа Ива на 
Га ле ба и мо жда ни ка да ка сни је не са зна ни шта ви ше о њој. 

На из глед бе за зле на кон ста та ци ја о име но ва њу јед но сти го во ри о то ме ко ли ко је 
јед ност ком плек сна и о то ме да је ду бин ски струк ту ри ра на. Квај но ва при мед ба да 
„не мо же мо зна ти шта не ка ствар је сте уко ли ко не зна мо по че му се она раз ли ку је од 
дру гих ства ри” (Квајн 2007: 90) иден ти те том усло вља ва он то ло ги ју, док смо ми име-
но ва њем усло ви ли иден ти тет као раз ли ков ну прак су. Раз ма тра ње Де сни чи ног и сва-
ког дру гог ро ма на по чи ње име но ва њем као ини ци јал ним „твр дим да”. Из ини ци јал ног 
твр ђе ња пр о из ла зи: твр дим да мо гу да ус по ста вим он то ло ги ју не че га што на зи вам 
ро ма ном, твр дим да је Вла дан Де сни ца аутор ро ма на (јед ног или ви ше), име ну јем од-
ре ђе ни ро ман као Пр о ље ћа Ива на Га ле ба, твр дим да сам успе шно окон чао опе ра ци ју 
име но ва ња јер је мо је твр ђе ње ујед но и твр ђе ње ауто ра и чи та ла ца, оно је исти ни та 
оп штост: је сте јед но сти Пр о ље ћа Ива на Га ле ба је утвр ђе но. На рав но, не ке ко ра ке 
све сно смо пре не брег ну ли за ра чун ов де по треб ног убр за ња. Нај ва жни ји од тих ко-
ра ка је, не сум њи во, име но ва ње јед но сти ро ма на,2 ко ју ов де при хва та мо a pri o ri и 
из гле да да нам ни шта дру го не пре о ста је, чак и да има мо да ле ко ви ше пр о сто ра за 
по ле ми ку. 

По ла зи ште ко је смо фор му ли са ли уз по моћ Ости на као „твр дим да” је сте нај ра ди кал-
ни ји из раз ре пре си је. На кон име но ва ња ко је ди фе рен ци ра, на и ла зе ћа ди ле ма је сте ова: 
шта ако је име но ва ње ауто ди фе рент но, мо жда по сто ји се ри ја раз ли чи то име но ва них 
иден тич них тек сто ва? Ово пи та ње би ће оспо ре но мно го број ним „твр дим да” – по-
сто ји оно ли ко „твр дим да” јед ног тек ста ко ли ко он у се бе ин кор по ри ра хр о но ло шки 

2 Ов де се не мо же мо до вољ но за др жа ти, те ће мо оста ви ти уз гред ну на по ме ну: и Об ја ва бр о ја 49 
и Ко тик Ле та јев су ро ма ни. Шта је уоп ште ро ман?
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улан ча них ре че ни ца, и то је нео бо ри во „твр дим да” сва ког за себ ног за пи са ко ји ни је 
ап со лут ни пла ги јат из ве ден на је зи ку ори ги на ла. Ком па ра тив но са гле да ва ње ди фе-
рен ци ра них све то ва (Твист-свет, Ро гов-свет) тек је над град ња.

Уви де ли смо, а да то ме мо жда ни смо стре ми ли, ка ко ре фе рент по ста је пред мет 
са зна ња. У ван ред но ин те ре сант ном Рас ко лу, Ли о тар се пи та: „Али за што ве ру је те њи-
хо вом све до че њу ка да они, по прет по став ци, не мо гу да уста но ве ре а ли тет оно га што 
твр де?” (Ли о тар 1991: 38). Узми мо да су Ли о та ро ви они сви ко ји, по но ви мо то, твр де: 
твр дим да мо гу да ус по ста вим он то ло ги ју не че га што на зи вам ро ма ном, твр дим да 
је Вла дан Де сни ца аутор ро ма на (јед ног или ви ше), име ну јем ро ман као Пр о ље ћа 
Ива на Га ле ба, твр дим да сам успе шно окон чао опе ра ци ју име но ва ња јер је мо је твр-
ђе ње ујед но и твр ђе ње ауто ра и чи та ла ца, оно је исти ни та оп штост: је сте јед но сти 
Пр о ље ћа Ива на Га ле ба је утвр ђе но. Ре а ли тет тврд ње уста но вљен је на бит ном ем пи-
ри зму Квај но вог ти па: „Али, са тач ке гле ди шта епи сте мо ло шког за сни ва ња, фи зич ки 
пред ме ти и бо го ви се раз ли ку ју са мо по сте пе ну, не и по вр сти. Обе вр сте ен ти те та у 
на шој кон цеп ци ји пред ста вља ју са мо кул ту ром усло вље не по зи те” (Квајн 2007: 162). 
Они ко ји, на су прот Ли о та ру, мо гу да уста но ве ре а ли тет оно га што твр де, вр ше ди-
вер гент не „твр дим да” ма не вре из ме ђу по зи та ра за су тих по мен тал ном пр о сто ру, али 
и пр о сто ру прак се. Ви ше стру ка кон гру ен ци ја „твр дим да” је сте би ће по зи та, што је 
не ми нов ност, а не ми нов ност је ре пре сив на.

Чи ни се ка ко смо на при лич но лак и ефек тан на чин ре ши ли пи та ње он то ло шког 
ста ту са и да оно што је сте не сум њи во је сте. Уз из јед на ча ва ње ко је зах те ва „твр дим 
да” до ка зи вост, фи зич ки пред ме ти и за пи си је су јед но у рав ни по зит-ста ту са, што пре-
су по ни ра он то ло шки по тен ци јал. Ин дук тив на не во ља на ше по став ке је сте озби љан 
пре вид ре ла тив но сти, јер смо ство ри ли дог му, али не и из лаз у слу ча ју опа сно сти. 
„Твр дим да” за нас је оба ве зно дво ја ко: „твр дим да је сте” или „твр дим да ни је”, кал ку-
ла ци ју вр ши мо уз упо тре бу два ап со лу та, оба су исти но сна, лаж је ис кљу чи во екс тер-
на дис хар мо ни ја. Из ве сно је, мо ра мо из ве сти ре ва ло ри за ци ју јед ног бр о ја до са да-
шњих су до ва у ко рист ре ла тив но сти, јер њен из о ста нак су ге ри ше јед ну из ра зи то 
ри гид ну фи зи ку ко ју ни смо спо соб ни, али ни вољ ни да бра ни мо.

2. Твр дим да мо жда

Са да се ре ла тив ност ви дљи вих ства ри об зна ни ла и ти ме је ве ро ва њу по да рен ути сак 
да је ви дљи во у од но су на це ли ну све та са мо изо ло ва ни при мер, и да дру ге исти не по-
сто је, и да дру ге исти не по сто је у да ле ко ве ћем бр о ју. Ства ри су се по ја ви ле у пр о ши ре-
ном и ра зно ли ки јем сми слу, на из глед че сто пр о ти ву ре че ћи ју че ра шњем ра ци о нал ном 
ис ку ству.

(Кле 1998: 39)

По гле дај мо Деј ви да Фо сте ра Во ла са. Го во ри мо о ње го вом тек сту Све то. Текст је 
об ја вљен пост хум но, и те шко га је јед но знач но од ре ди ти. Не зна мо да ли је Све то 
де ло не ке ве ће, за ми шље не це ли не, што је оп ци ја ко ја је јед но вре ме фи гу ри ра ла као 
са свим из ве сна, или је де ло са мо свој на, у ве ћој или ма њој ме ри до вр ше на крат ка 
пр о за. При по ве дач са оп шта ва ка ко је у де тињ ству био жр тва не пре тен ци о зне, али 
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су ро ве ро ди тељ ске игре. Док би при по ве дач-де чак ву као за со бом играч ку, ка ми он-
-ме ша ли цу, у то ку су би ла на вод на ма гиј ска деј ства: ци лин дар играч ке се окре тао 
као да је у пи та њу пра ви ка ми он-ме ша ли ца, иако је био чвр сто фик си ран за под ло гу. 
Уко ли ко би де чак по гле дао пре ма играч ки, твр ди ли су ро ди те љи, ма ги ја би пре ста-
ла. Ка сни је ће овај до га ђај ути ца ти на де ча ко во по и ма ње ре ли ги о зног, али и пој мов-
них исти но сних од ре ђе ња, као и не по у зда но сти људ ског пам ће ња. У за вр шном де лу 
тек ста, де чак се при се ћа ка ко је са оцем гле дао филм чи јих се по је ди них кључ них 
сег ме на та обо ји ца се ћа ју као ди ја ме трал но су прот ста вље них.

Во ла сов текст по чи ње тем по рал ном на по ме ном: „Јед ном кад сам био ма ли” (Во лас 
2010: 96). Ово „јед ном” (on ce) ка сни је ће би ти утвр ђе но у не по у зда но сти са „или” (eit her) 
„Имао сам пет или шест го ди на” (Исто). Већ у пр ва два па су са чи та мо: „ко ли ко се се ћам” 
(as I re mem ber), „де ве де сет по сто сам си гу ран” (I’m ni nety per cent su re), „имао је ки ло-
грам и по, два” (three or fo ur po unds), „уве рен сам“ (I’m po si ti ve it was). Ни шта дру га чи је 
не из гле да оста так тек ста, нео д ре ђе ност је ста бил на и пер ма нент на.

На ве шће мо још јед ном: „Јед ном кад сам био ма ли.” Ис пи тај мо у ка квом је по ло-
жа ју „јед ном” пре ма „твр дим да”. До бро зна мо за „јед ном”, ре ци мо „би ло/би ла/био 
јед ном је дан” ко је до ла зи из бај ке, где су ге ри ше мит ско пр о шло све вре ме. Во ла сов 
при по ве дач је не знат но од ре ђе ни ји, ма да „док сам био ма ли” ука зу је на озби љан ра-
спон у окви ру ког је мо гу ће од ре ди ти чак и су прот ста вље не пер цеп тив не ета пе. Оно 
што је на кнад но пред ста вље но, кон кре ти зу је се из јед ног од тих пер цеп тив них цен та-
ра. Ве ли ки до при нос нео д ре ђе но сти усле ди ће на кон „ко ли ко се се ћам”, јер оно зна чи 
„не твр дим да се си гур но се ћам”. Не по у зда ни при по ве дач стер нов ског по ре кла исто-
вре ме но твр ди и не твр ди, ње го ва твр ђе ња озна чи ће мо са „твр дим да мо жда”. 

Шта уво ђе ње ове озна ке зна чи за он то ло ги ју, по ка за ће тек па ра фра за. „Твр дим да 
мо жда” је мо гу ће па ра фра зи ра ти са мо као чи сто „мо жда”. Ево шта се до го ди ако пре-
ви ди мо ову пра вил ност, по гре шка је уоч љи ва већ у овом тек сту: „При по ве дач са оп-
шта ва ка ко је у де тињ ству био жр тва не пре тен ци о зне али су ро ве ро ди тељ ске игре.” 
„Твр дим да мо жда” ис кљу чу је „је” оп ти ку, те сле ди ко рек тив: „При по ве дач са оп шта ва 
ка ко је у де тињ ству из гле да/на вод но/мо жда био.” По сле ди це „твр дим да мо жда” су 
из о ста нак „ста би ли за ци је ре фе рен та” и „пре по зна тљи вог сми сла” (Ли о тар 1990: 15). 
„Мо жда” је за јед нич ка кон стан та ла жи и исти не, Во ла сов при по ве дач „мо жда” ла же, 
и због то га ње го во из ла га ње ни је чи ста фик ци ја, мо гућ ност за су прот но оста је ко ди-
ра на у та ко ђе не из ве сном пр о цен ту. Не мо же да се ис по ста ви да он „мо жда” из но си 
исти ну, јер ми не зна мо ка ко да опи ше мо „мо жда” исти ну/исти не из раз ло га пој мов-
не не при ро ђе но сти. „Мо жда” исти на мо же би ти са мо не ка исти на на ма не у хва тљи ва 
по вр сти. На и ме, та мо где је „мо жда”, де фи ни ци ја исти не се из ма кла под пој мом. 

То што је ма ка ква кон сен зу ал ност па ра фра зе „твр дим да мо жда” мо гу ћа, у по чет ку 
нам из гле да као чу до мо ну мен тал них пр о пор ци ја, па ипак, ви ди мо да је она при сут на 
ма кар као се би ин хе рент на гре шка, што и је сте нај че шћи слу чај. Пра ви ла па ра фра зе 
на ла жу стра те ги је ко је се за сни ва ју на нај е кла тант ни јим по зи ти ма, у слу ча ју Во ла со-
вог тек ста по тре бан је ми ни мум по зит-ко хе рен ци је. Ако „При по ве дач са оп шта ва ка ко 
је у де тињ ству из гле да/на вод но/мо жда био”, ми ће мо пр о ду ко ва ти по зит на ба зи тек ста 
ко ји прет хо ди „мо жда”, те ће мо уста но ви ти „при по ве да ча ко ји је имао де тињ ство/
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при по ве да ча ко ји је ста ри ји од осо бе у вре ме де тињ ства”. Већ је ка ми он-ме ша ли ца 
не што што не мо же мо да кон ста ту је мо као по зит јер је „био сав од др ве та, из у зев точ-
ко ва – осо ви на – ко ји су, ко ли ко се се ћам, би ли тан ки ме тал ни шта пи ћи” (Во лас 2010: 
96). Ка ми он је „мо жда” имао ме тал не точ ко ве, што га дис ква ли фи ку је као по зит. На-
кон „мо жда су би ли ме тал ни”, је сте „не твр дим (са пот пу ном си гур но шћу) да су би ли 
ме тал ни”, али и „не твр дим (са пот пу ном си гур но шћу) да ни су би ли ме тал ни”. Оно што 
је „мо жда” ни је и не мо же би ти ни шта ви ше ни ма ње од „мо жда”, и за то, ако же ли мо 
да бу де мо до вољ но тач ни, го во ри мо о оте жа ној па ра фра зи.

У пр вој ре че ни ци при че Још је дан пи о нир Деј ви да Фо сте ра Во ла са пр о на ла зи мо 
на вод о при чи са мој по се би: „У сва ком слу ча ју, го спо до, бо јим се да је је ди но че га 
мо гу да се се тим (I feel the lo ne in stan ce I can re call) као не че га што сам ја сно чуо (aloud) 
по те кло од по зна ни ка мог бли ског при ја те ља (ac qu a in tan ce of a clo se fri end) ко ји је ис-
при чао (said) ка ко је лич но на чуо (over he ard) овај ег зем плум (Во лас 2006: 194). И још, о 
из во ри ма при че: „По ме ну ти чо век је... ову при чу при слу шки вао као део ду жег раз го-
во ра (over he ard it’s nar ra tion as a part of leng hti er di sco ur se) дво ји це пут ни ка ко ји су се-
де ли у ре ду ис пред ње го вог” (Исто). На кра ју, о те шко ћа ма: „Ов де је те шко ћа у то ме што 
је тип ре као да је пр о пу стио (mis sed) пр ви део тог ду гач ког раз го во ра. Што зна чи да 
ни је би ло оквир ног кон тек ста или де ик тич ког ан те це ден са (en fra ming con text or de ic tic 
an te ce dent)” (Исто, 195). Са бе ри мо ин стан це: при по ве дач, по зна ник бли ског при ја те-
ља, два пут ни ка. 

Оно што Во лас у овој при чи ра ди, је сте еви дент но уво ђе ње ста ре де чи је игре „глу-
вих те ле фо на” за рад дис ква ли фи ка ци је ап со лут не објек тив но сти на ра то ра. При ча 
ко ја до пи ре до крај њег при по ве да ча, а то је онај ко ји се обра ћа ано ним ној „го спо ди”, 
не ко ли ко је пу та ис при ча на и те шко да би ло ко мо же да пре тен ду је на ње ну ве ро до-
стој ност. Ово ни је Во ла сов изум, и он то је до бро знао. Ње гов до при нос по ме ну тој 
тех но ло ги ји пр о на ла зи мо на дру гим стра на ма. 

Све до че ћи о при чи, дру ги на ра тор, ко га ће мо озна чи ти са „при слу шки вач”, упи-
ње се да до ка же ка ко је чуо упра во оно што је чуо, а не не што дру го: „Ов де је хтео да 
на гла си ка ко је због ужа сне бу ке мо то ра на том ме сту то ком це лог ле та ус пео да чу је 
од ло мак при че (frag ment only) са мо за то што је је дан од по ме ну тих пут ни ка ко ји су се-
де ли ис пред ње га из гле да или сла бо чуо или на не ки на чин био спо знај но при кра ћен 
(se e med to be eit her hard of he a ring or cog ni ti vely chal len ged in so me way), по што је не што 
мла ђи пут ник – онај ко ји је на вод но при чао и ту ма чио (ap pe a red to be re la ting and in ter-
pre ting) ва ри јан ту ци клу са или па ра бо лу или шта год ми сма тра ли да је то (wha te ver 
you may adjud ge it to be) – из гле да из го ва рао (se e med to arti cu la te) ре че ни це вр ло по ла-
ко и не у о би ча је но ја сно и раз го вет но (with unu sual cla rity and dis tin ctness). Што је, ка ко 
је ре као ка да је ма ло бо ље раз ми слио, и на чин на ко ји не на ро чи то би стри или осе-
тљи ви (not par ti cu lary bright or sen si ti ve) љу ди раз го ва ра ју са стран ци ма, та ко да је мо-
жда (per haps) ста ри ји пут ник био не ко ко ме ен гле ски ни је ма тер њи је зик, а у ства ри 
при по ве дач ни је био на ро чи то би стар” (Исто).

Ап стра хо ва ће мо пр во „твр дим да” као „ег зем плум” од но сно „је ди но че га мо гу да 
се се тим”. Ов де смо при мо ра ни да „твр дим да” озна чи мо и као „твр ди мо да” или „још 
не ко ли ко њих твр де да”. „Је ди но че га мо гу да се се тим” је при ча, од но сно део ду жег 
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раз го во ра ко ји је „при слу шки вач” пр о пу стио да чу је у це ли ни: „Од ре ђе не кључ не 
по је ди но сти кон тек ста (key con tex tu al de ta ils) оста ле су не ја сне (ob scu re).” „Твр дим да” 
при слу шки ва ча пред на ма се по ка зу је као не до стат но пре ма по сто је ћој це ли ни. Да 
би смо зна ли до вољ но о це ли ни, нео п ход ни су нам од ре ђе ни за у век из гу бље ни кон-
тек сту ал ни са стој ци. „Твр дим да” при слу шки ва ча ни ка ко не мо же да бу де ана лог но 
са „твр дим да” при слу шки ва ног пут ни ка, оно је дру го од ње га. 

Ка ко да бу де мо си гур ни да смо иден ти фи ко ва ли „твр дим дру го од”? Ме то да па ра-
фра зе мо же нам по но во би ти од по мо ћи. „При слу шки вач” је „сте као ути сак да се то 
де ша ва у не кој из у зет но при ми тив ној обла сти, у не кој џун гли или пра шу ми у Тре ћем 
све ту, мо жда у Ази ји или Ју жној Аме ри ци” (Исто, 196). Док „при слу шки вач” отво ре но 
„твр ди да мо жда”, што је по ја снио in me di as res си ту а ци јом у ко јој се на шао, ми па ти мо 
од по мањ ка ња усло ва за по зит при слу шки ва не це ли не. Та це ли на мо же би ти са мо 
„мо жда”-по зит. Ре ци мо да це ли ни не до ста је са мо јед на ре че ни ца и да она гла си: „Пре-
при ча ћу ти јед ну од при ча ко је ће се на ћи у мо јој но вој књи зи, а чи ја се рад ња од ви ја 
у фик ци о нал ној пра шу ми./Си ноћ сам пр о чи тао но вин ски текст о не сва ки да шњим де-
ша ва њи ма у Цен трал ној Аме ри ци./По слу шај ка кву сам при чу ју че чуо од при ја те ља 
ко ји оп се сив но ла же.” Сва ки по ну ђе ни кон тек сту ал ни суп сти ту ент пр о из во ди соп стве-
ни по зит: „твр дим да је фик ци ја”, „твр дим да је но вин ски чла нак”, „твр дим да је лаж”. 
„Мо жда”-по зи ци ја на ста ла из раз ло га мањ ка во сти це ли не кре и ра не за ми слив бр ој 
ком би на то рич ких обра за ца. Овом са зна њу ће мо се ка сни је вра ти ти. Тре нут но ре-
ле вант на при мед ба је да „при слу шки вач” па ра фра зи ра „дру го” од оног што је при-
слу шки вао. 

Ре че но је: по сто ји оно ли ко „твр дим да” јед ног тек ста ко ли ко он у се бе ин кор по ри-
ра хр о но ло шки улан ча них ре че ни ца, и то је нео бо ри во „твр дим да” сва ког за себ ног 
за пи са ко ји ни је ап со лут ни пла ги јат из ве ден на је зи ку ори ги на ла. Ели ми на ци ја са мо 
јед ног „твр дим да” је сте услов „дру гог”.

О пр вом слу ша о цу, оном ко ји је вла сник зна ња о на ма не до ступ ној це ли ни, за пи са-
но је да је „из гле да или сла бо чуо или на не ки на чин био спо знај но при кра ћен” (Исто, 
195). Пр ва „твр дим да” оп ци ја је сте ова – „твр дим да је из гле да/мо жда био или та кав 
или она кав”. Од ње вр ши мо по мак ка – „твр дим да мо жда ни је био иде а лан слу ша лац”. 
Али, „мо жда” је, као што смо ра ни је при ме ти ли, „је сте” ко ли ко и „ни је”. На ше при хва та-
ње „је сте” у овом слу ча ју, до во ди нас у по зи ци ју чи та ла ца/слу ша ла ца ко ји ни су иде ал-
ни, јер не би смо ре ги стро ва ли дис кур зив ну спе ци фич ност да нам ни је екс пли цит но 
да та. „Твр дим да мо жда” окре ну то пре ма чи та о ци ма нај че шће је иро ниј ске при ро де.3 

О сло бо ди: при ча је „ва ри јан та ци клу са или па ра бо ла или шта год ми сма тра ли да 
је то” (Исто). Ни на јед ном прет хо де ћем при ме ру „твр дим да мо жда” ни је ема ни ра ло 
ово ли ко као на овом. „Твр дим да је мо жда ва ри јан та ци клу са/па ра бо ла” им пло ди ра 
у „твр дим да је мо жда све”. Тврд ња име но ва ња би ва уни вер зал но апли ци ра на: ако 
„твр дим да је мо жда све”, он да „твр дим да је све мо жда”. Наш кон цепт је па тио од де-
фи ци та ре ла тив но сти, док се са да она ука зу је као ме га при сут ност, као ре зул тан та 
де ло ва ња „мо жда”-по зи та. 

3 Чи та о ци не би тре ба ло да се увре де, Во лас се сјај но за ба вљао и на соп стве ни ра чун: „Мо-
жда при по ве дач ни је био на ро чи то би стар.”
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Ба ве ћи се ре ла ци ја ма пре ди ка ци је и исти не, Џон Серл за па жа: „Ако го вор ник ис ка-
зу је не ку тврд њу у ве зи не ког пред ме та, он се оба ве зу је на по сто ја ње та квог ста ња 
ства ри у све ту у ко ме је тај пре ди кат исти нит о пред ме ту” (Серл 1991: 204). Тран спо-
но ва ће мо Сер ло ву те зу из до ме на праг ма ти ке и да ти ко мен тар. Шта чи ни до но си лац 
„мо жда” тврд ње? Да ли се он оба ве зу је на би ло шта? Да ли он же ли да пре тен ду је на 
са зна ње све та у ком су пре ди ка ти исти ни ти о пред ме ту? 

Док се при се ћа до га ђа ја са ка ми о ном, Во ла сов при по ве дач бе ле жи и јед но оп ште 
на че ло: „Ето за што од ра сли, па чак и ро ди те љи, уме ју не на мер но да бу ду окрут ни: не 
мо гу да за ми сле пот пу но од су ство сум ње” (Во лас 2010: 97). Сва ко „твр дим да” би тре-
ба ло да бу де не сум њи во, на тој не сум њи во сти се гра ди он то ло шки ред, а по ве ре ње 
у он то ло шки ред је кон ста то ва на дог ма. До но си лац „мо жда” тврд ње се пи та о ре лак-
са ци ји дог мат ског хо ри зон та и пр о на ла зи је у ре ла тив но сти. Ако је ре ла тив ност при-
зна та, при зна та је и сум ња о сва ком пре ди ка ту по на о соб: „мо жда”-по зи ци ја се ди ја лек-
тич ки по ста вља пре ма дог ми, ин си сти ра ју ћи на свом пре и спи ти вач ком ка рак те ру. 

3. „Твр дим да не знам до кра ја”

Ни сам ре чит, те ме ко је се тру дим да опи шем и о ко ји ма на сто јим да 
рас пра вљам пре ва зи ла зе мо је спо соб но сти.

(Во лас 2010: 99)

Да ли мо же мо да ре ги стру је мо до би так по осно ву гу бит ка? „Кључ не по је ди но сти 
кон тек ста оста ле су не ја сне” (Во лас 2006: 194), ја да се „при слу шки вач”, „ни је би ло оквир-
ног кон тек ста или де ик тич ког ан те це ден са”. (Исто, 195). На пра ви ће мо још је дан за о крет 
ка Ли о та ру: „де ик ти ке”, сто ји у Рас ко лу, „до во де у ве зу ин стан це уни вер зу ма пред ста-
вље ног ре че ни цом у ко јој се ја вља ју са не ким ак ту ел ним пр о стор но-вре мен ским 
по чет ком ко ји се још на зи ва ја-ов де-са да. Те де ик ти ке су озна ке ре а ли те та” (Ли о тар 
1991: 41). Де ик тич ка пра зни на је сте пр о дукт сво је вр сних смет њи на ве за ма о ко ји ма 
Ли о тар пи ше. Ми смо за кљу чи ли да „мо жда”-по зи ци ја на ста ла из не до вр ше но сти це-
ли не оства ру је ком би на то рич ки су фи цит. Ка ко да до пре мо до ми ни му ма хар мо ни је?

Ево до брог при ме ра: „Де ве де сет по сто сам си гу ран да је то био бо жић ни по клон” 
(Во лас 2010: 96), ка же не ка да шњи де чак, љу би тељ ка ми о на-игра ча ка. Још јед на у ни зу 
„мо жда”-тврд њи, ово га пу та је пр о цен ту ал но ис ка за на: „твр дим да ви ше је сте не го 
што ни је”, што је и да ље „мо жда”, до ду ше не знат ни је „мо жда”. Скло ност ка не кри тич-
ком по ве ре њу у ве ћин ске по ка за те ље до ве ла би нас до по ми сли да иза ве ћин ског 
пр о цен та сто ји по зит „твр дим да је то био бо жић ни по клон”. Ова скло ност во ди рав но 
у фан та зам ко ји не мо же мо да оправ да мо. Где год по сто ји мо гућ ност ре ла тив но сти, 
она је прин ци пи јел на. 

По гле дај мо ствар са дру ге стра не и при кло ни мо се ста но ви шту ис ка за ном у ма-
њем пр о цен ту „твр дим да то ни је био бо жић ни по клон”, од но сно, „си гу ран сам да то 
ни је био бо жић ни по клон”. Ова кво ста но ви ште уну тар за пи са зах те ва обје кат као 
од го вор на пи та ње „шта је сте, ако ово ни је?” Ал тер на ти ва мо же би ти: „Био је то по-
клон ко ји ми је до нео мој отац, тр го вач ки пут ник, са јед ног од сво јих мно го број них 



пу то ва ња.” Ово је не мо гу ћа ал тер на ти ва, ка да у об зир узме мо Во ла сов текст, јер не што 
ка сни је чи та мо да је при по ве да чев отац био уни вер зи тет ски пр о фе сор. Ал тер на ти ва 
бр ој два, „Био је то ро ђен дан ски по клон ко ји ми је по штом по сла ла тет ка, а ро ди те љи 
уру чи ли”, не па ти од озбиљ ни јих не до след но сти, већ чи ни не што дра стич но дру га чи је: 
вр ши мо ди фи ка ци ју оно га што смо на зва ли хр о но ло ги јом улан ча них ре че ни ца. У тој 
хр о но ло ги ји оства ру је се „твр дим да” до та да не по зна те тет ке-да ро дав ца, „мо жда”-тврд-
ња ко ја се на ла зи у ори ги нал ном тек сту би ва за ме ње на и ре ла тив но сти, бар на том 
ме сту, ви ше не ма. Им пли ка ци је по де тињ ство-свет су од не мер љи вог зна ча ја: ро ди те-
љи, они ко ји по кла ња ју, је су и они ко ји на кнад но ка жња ва ју, све сно или не. При ме ном 
дру ге ал тер на ти ве, по кла њач ка функ ци ја би ва де мон ти ра на и при пи са на осо би раз ли-
чи тог емо тив ног раз ре да и да ле ко ни жег сте пе на при сно сти. Аура ве ли ког хри шћан-
ског пра зни ка, за сно ва ног на мит ској при чи о ро ђе њу на кон без гре шног за че ћа, усту па 
пред ро ђе њем де те та-ка сни јег при по ве да ча, све оп шта ма ги ја ра до сти бо жић ног по-
кла ња ња пре ста је да ко ре спон ди ра са на вод ном ма ги јом ка ми о на-ме ша ли це.

Ал тер на ти ве ко је до ла зе на кон „твр дим да ни је” ни су не знат не, но осве до чи ли смо 
се да ни су бес крај не. Не склад и не ко хе рен ци ја сма њу ју њи хов бр ој, ли ми ти ра ју их и 
об у ста вља ју. „Твр дим да ни је” зах те ва исти но сни обје кат „твр дим да је сте” у из вор-
ном, или га бар пред ви ђа, чи ме ре пре си ра мул ти пли ци ра ње ал тер на ти ва.

По но во о сло бо ди: при ча је „ва ри јан та ци клу са или па ра бо ла или шта год ми сма-
тра ли да је то” (Во лас 2006: 195). „Мо жда”-тврд ња по диг ну та на н-ти сте пен по тен ци ра 
„мо жда” све га. Во ла сов при по ве дач из тек ста Све то сво је за ни ма ње за ре ли ги ју до-
во ди у ве зу са гла со ви ма ко ји су му се ја вља ли до три на е сте го ди не.4 „Гла со ви су”, на-
ста вља он, „би ли – или су ме ни та ко де ло ва ли – пот пу но ствар не и ауто ном не по ја ве, 
за раз ли ку од гла со ва код би ло ко је од ствар них од ра слих осо ба из мог ис ку ства, с 
на чи ном го во ра и на гла ском ка квим ме ни шта у мом деч јем ис ку ству ни је из ло жи ло 
ни ти ме при пре ми ло на њих, на би ло ко ји на чин да их из ми слим или ис ком би ну јем из 
спо ља шњих из во ра” (Во лас 2010: 99, 100). Као де чак, при по ве дач ни је био у ста њу да 
„до ка же” (то аргуе) ствар ност гла со ва, што га ни је пре те ра но уз не ми ра ва ло. Чак, гла-
со ви при по ве да ча-де ча ка „убе ђу ју” (as su ring) у не ва жност соп стве не он то ло ги је. „Ни-
сам ни ма ло сум њао” (had no do ubt), по ен ти ра при по ве дач, „да они и ја жи ви мо у истом 
све ту и да ме они раз у ме ју она ко ка ко би о ло шки ро ди те љи5 ни су мо гли” (Исто).

На „твр дим да сам чуо гла со ве” на мен ски ће мо до да ти „шта год сма тра ли да је то”.6 
„Твр дим да” у за пи су је „као де те сам ре дов но чуо гла со ве/би ло их је два/сва ки осо-
би те бо је и лич но сти.” На сту па пр во „мо жда”: „гла со ви су би ли или де ло ва ли пот пу но 
ствар но.” Ово „мо жда” зву чи као пре те жак па ра докс: би ти ствар но је би ти и је сте, 
оно што ни је ствар но то ни је, тач ни је, то је сте, али као при ви ђе ње – не-ствар ност. 
Пред на ма је де фи нитвни при мер за „мо жда” све га, јед но за се бе пр о на ла зи све ал тер-
на ти ве уцр та не из ме ђу ви дљи вих крај но сти, то је маг не ти зам „мо жда” до ми нан те 
ко ји се ис цр пљу је у на чел ној не до ку чи во сти.

4 Да бу де мо пре ци зни, „от при ли ке” (ro ughly) три на е сте го ди не.
5 Два пу та при по ве дач опи су је сво је ро ди те ље као би о ло шке, гла со ви ко је је чуо чи не му се 
као још је дан, ал тер на тив ни пар ро ди те ља.
6 Ми су, сва ка ко, сви.
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Апо стро фи ра ње не ва жно сти соп стве не он то ло ги је, ко је при по ве дач при пи су је 
гла со ви ма из де тињ ства, исто вре ме но го во ри у при лог ва жно сти он то ло шке ре ла тив-
но сти. Де чак при хва та ре ла тив ност, те за то не сум ња, ро ди те љи „не мо гу да за ми сле 
од су ство сум ње”, за то што жи ве у „твр дим да” све ту ко ји ре ла тив ност од ри че. Гла со ви, 
ко ји су за де ча ка не сум њи ви, за њих су из ван сва ке сум ње за то што ни су: ни је мо гу ће 
ло ци ра ти њи хо во „твр дим да” без кон сул то ва ња ре ла тив но сти. 

Де ик тич ки гу би так из Још јед ног пи о ни ра фор му ли са ће мо као: „твр дим да не знам 
до кра ја/твр дим да не знам це ли ну/твр дим да не знам све”. „Мо жда”-по зи ци ја („твр дим 
да је це ли на мо жда”) је сте по сту лат не до ку чи во сти ал тер на ти ва ко ји ма се на до ме-
шта кон тек сту ал но иш ча ше ње. Ли о та ро ве „смет ње на ве за ма” узро ку ју но ве, не ка да 
чак и но во про на ђе не ве зе, од ко јих ка сни је за ви се ре-кон стру и са ни кон тек сти. Де ик-
тич ка пра зни на се по пу ња ва из ре зер во а ра не до ку чи вих ал тер на ти ва. Во ла со во 
вр хун ско до стиг ну ће у при чи Још је дан пи о нир упра во је не скри ве на де кон струк ци ја 
јед но сти, ре ла ти ви за ци ја ње не он то ло ги је, што до во ди до оно ли ко „твр дим да” при че 
ко ли ко има чи та ла ца/слу ша ла ца; од „при слу шки ва ча” до сва ко га од нас. 

Да не би до шло до бе сми сле не за бу не по на вља мо да је ре ла тив ност оп шта са мо 
у ла бо ра то риј ским усло ви ма и та да нај че шће ни је ни шта. Во ла со ви тек сто ви су по слу-
жи ли свр си јер су бли жи опе ра ци о на ли за ци ји ре ла тив но сти од све га че га смо мо гли 
да се се ти мо. Ана ли тич ки по сту пак при ме њен на сва ки од тих тек сто ва по ка зао је 
за ко ни тост ре ла тив но сти ускла ђе ну са дру гим за ко ни то сти ма, ко је та да ви ше ни су 
дог мат ског ти па јер су ли ше не екс клу зи ви те та ко ји смо им, за рад ис тра жи ва ња, ла-
бо ра то риј ски при пи са ли. И у за пи су ка кав је Све то, по сто је чи сти по зи ти, што је 
по вољ но по сва ку ин тер пре та ци ју, али и вред но ва ње, јер би смо у су прот ном би ли 
за то че ни у ана хро ним пред ста ва ма о хер ме не у тич ком и есте тич ком ха о су ко ји ре ла-
тив ност оста вља за со бом. 

„Мо жда” све га/„твр дим да не знам до кра ја” ни је ни шта дру го до оте ло вље на ини-
ци јал на тач ка кре а ци је. „Твр дим да” као дог ма за тва ра је зик уну тар ње га са мог, чи не-
ћи од пи та ња од го вор, те не до зво ља ва ево лу тив ни пр о дор ис пред је зи ка, а ка мо ли 
иза ње га. „Твр дим да не знам до кра ја” или, ако не же ли мо да оче ку је мо пре ви ше са-
мо све сти, „твр дим да ни је да то до кра ја” зах те ва ал тер на ти ве. Не до ку чи ве ал тер на-
ти ве ко је до ла зе од ре ла тив но сти по ма жу нам да схва ти мо ка ко не ма ко нач но сти 
уоп ште, уко ли ко је не ма у је зи ку ко јим ко нач ност из ра жа ва мо, а од тог са зна ња не ма 
мно го вред ни јих.

Во ла сов не ка да-де чак се ћа се свог оца, не ка да-де ча ка. Отац је, чи та мо, док је био 
де чак, по ста вљао зам ке за Зу бић ви лу и Бо жић Ба ту. Оче ве при че о ло ву на бај ко ви та 
би ћа ло ше ути чу на де ча ка-ка сни јег при по ве да ча, и он ево ци ра ту гу ко ју је осе ћао 
раз ми шља ју ћи о оно ме што би ње гов отац учи нио да је ус пео да уло ви Зу бић ви лу. О 
сво јим упор ним и не пре ста ним по ку ша ји ма да раз от кри је на вод ну ма ги ју ка ми о на- 
-ме ша ли це, са да од ра сли при по ве дач ка же: „Да сам ус пео да над му дрим ма ги ју, био 
бих скр хан” (Исто, 97). Та ко је и са на шим тек стом, ње го ва на ме ра ни је би ла да се раз-
ра чу на ва са ма ги јом је зи ка, већ да ње ну не до ку чи вост пр о тив ста ви сва кој ре пре си ји 
и не сло бо ди.
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