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Сажетак: Рад се ба ви про бле мом исти не у књи жев но сти из пер
спек ти ве пост мо дер ни стич ке ис по ви је сти. На сто ји се пр о бле ма
ти зо ва ти мо дел ау тен тич но сти исти не у књи жев но сти, од но сно 
по ка за ти про бле ма тич ност ка те го ри је искре но сти у жан ру ко ји 
искре ност узи ма као сво ју основ ну прет по став ку. Пост мо дер ни
стич ка ре ла ти ви за ци ја исти не у књи жев но сти ни је за о би шла ни 
искре ност као за ло гу исти не у књи жев но сти, сто га је па жња по
све ће на на ро чи то пост мо дер ни стич ким уви ди ма у ова пи та ња. 
Иа ко ни те о ри ја ни књи жев но у мјет нич ка прак са у пост мо дер ни 
не ну де ко нач но рје ше ње, с об зи ром на сво ју при ро ду, оне ја сно 
по ка зу ју сва сла ба мје ста мо де ла исти не у књи жев но сти по пут 
овог. Са дру ге стра не, а што је ов дје ва жни је, су прот ста вља ју 
се сва ком по ку ша ју ус по ста вља ња то та ли за ци је зна че ња и мо
но по ла над исти ном у књи жев но сти. Пост мо дер ни стич ки став 
пре ма исти ни у ис по ви је сти по сма тра се у од но су на те о ри ју де
кон струк ци је Ж. Де ри де (Der ri da) и при по ви јет ку „Оти сак ср ца 
на зи ду” Б. Пе ки ћа из зби р ке Но ви Је ру са лим, као и у од но су на 
екс пли цит не ста во ве ових ау то ра о исти ни у жан ру ис по ви је сти.

Кључнеријечи: Исти на, књи жев ност, ис по ви јест, пост мо дер
ни зам, Пе кић

ЈЕЛЕНА Н. ТОДОРОВИЋ
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„[...] бу ди те рђа ви, ако већ мо ра те, са мо, ку мим вас бо гом, не 
пра ви те од то га ни књи ге ни док три не. А ако баш мо ра те да се 

испове да те – ено вам цр ква!”1 

Акосеприхватимишљењедакњижевностусебиносинеки
обликистине,овајсложенипроблемодносаизмеђуистине
икњижевностинијениизблизаријешен,јертектадаваља
одговоритинапитањеначемуистинаукњижевностипо
чиваикакојетребаразумјети.Једанодмогућиходговора
јесадржанумоделуаутентичностиистинеукњижевности,
којисезасниванаидејидаискреностаутораподразумије
ваиистинитостумјетничкогпредстављања.Али,каоисви
одговоринаовосложенопитање,иодговоркојисенудиу
оквирумоделааутентичностинијенеупитаниконачан,на
против. Средишњи проблем овдје је тошто се категорије
истинитостииискреностинемогусасвимизједначити,јер
искренисудовинисуувијекистинити.2 

Слабостимоделааутентичностинарочитодоизражајадола
зеукњижевним (алиифактографским,нефикционалним)
жанровима који, парадоксално, почивају на искрености,
као,напримјер,уисповијести(алиидругим(ауто)биограф
скимжанровима).Уовомжанруочигледнопостајенесамо
даистинитостиискреностнисуунајвећембројуслучајева
подударне,негодајеискреносткаоговорењеистинекојасе
посједујенабилокојиначинвеоматешкодостижна–чак
икадасенањојинсистира,очигледнодајеријечопуком
конструкту.Садругестране,исповијесткаокњижевнижа
нркрозсвојуисторијупоказуједанемогућностдостизања
апсолутнеискрености,паондаиистинитостипосредством
ње,несуспендујеначелниставопостојањуистинеукњи
жевности.Тако,напримјер,„пијетистичкеисповестиXVI
XVIIвекаимају,углавном,веомаснажанпринциптелеоло
шкеорганизације,принциппостепеноготкривањаистинеи
аутентичности вере”, чиме је проблематизовање искрено
стипотиснутоудругиплан,алиусавременојкњижевности
„бројни ауторихомодијагетскихфикцијажеледа сеосло
боде аристотеловског модела узрочности чинова у корист
отворенијих и нетелеолошких облика”.3 Ослобађање од
чврстетелеологијеводи,измеђуосталог,допостављањапи
тањаискреностиипроблематизовањаистинеуисповијести.

Познато је да постмодернистичка теорија априористич
ки пориче истинитост као стабилну и у књижевности до

1 Pekić,B.(2007)Iza bra ni ese ji, NoviSad:Solaris,str.215.
2 Kvas,K.(2011)Isti na i po e ti ka,NoviSad:Akademskaknjiga,str.4849.
3 Šefer,Ž.M.(2001)Zaš to fik ci ja?,NoviSad:Svetovi,2001,str.276.
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стижну вриједност4, односно релативизује свако претпо
стављеноупориштеодбранетезеоистиниукњижевности,
такода јеикохерентносткао залогаистинекњижевности
доведенаупитање(чемууприлогидеичињеницадакњи
жевнапраксапоказујеснажнутенденцијукаотворенијим,
нетелеолошким облицима). Постмодернистичкој „релати
визацији”,нарочитоонимњенимвидовимаукојимсеради
калније теоретизује попут деконструкције, нису промакли
нидругипретпостављенимоделиистинитостиукњижевно
сти,безобзирадалисувећбилиначетиинеприхватљиви,
панимоделаутентичностикојипочиванаискрености.

Послије постмодернистичког преосмишљавања упоришта
накојимабисемоглазасноватиистинаужанруисповије
сти,постављасепитањеукојимоквиримасеоњојможе
садауопштеговорити.Недвосмислениодговoрисенемогу
очекивати.Међутим,процесуалностпостмодернистичкере
лативизације,којајевјероватноњенапозитивнастрана,ма
какавсеставимаоповодомпостмодерне,омогућавадубље
разумијевањепроблематикеиакоукрајњемисходумождаи
ненудинекоконачнорјешење.

Овдјећепредметпажњебитипостмодернистичкопреиспи
тивањетрадиционалногсхватањаискреностикаодостижне
врлине у жанру исповијести и као средства тотализације
значења.Јер,постмодернистичкапроцесуалностпоказуједа
проблемодносаискреностииистинеукњижевностинису
докрајаразријешенисамимоспоравањемионакоспорног
моделааутентичностиистинеукњижевности.

1.

Моделаутентичности,суоченсапостмодернистичкомтео
ријомикњижевномпродукцијом,губисвакисмисао,пого
тову кад је ријеч о неком „(ауто)биографском”жанру, као
у овом случају оисповијести, јер самописањеи текст се
разумијунановначин.Довољнојеузетиуобзирсамонеке
одпознатихставованајзначајнијихаутораитопостајејасно

4 Постмодернистичкарелативизацијаистинеукњижевности,паикњи
жевностиуопштеданасјечестопредметоспоравања(види,напримјер,
у:Kvas, нав. дјело, стр. 196идаље).Међутим,Л.Хачион (Hutchеon)
истичедајепостмодернаучинилаочигледнијиммногествари,па„сада
испитујемо границе између литерарног и традиционално ванлитерар
ног,измеђуфикцијеинефикције,иконачно,измеђууметностиижи
вота”,а„теграницеможемоиспитиватисамозатоштоихпостављамо”
(у:Hačion,L.(1996)Po e ti ka post mo der ni zma, NoviSad:Svetovi,str.370).
Савременапостмодернистичкаумјетностсвојимпротиврјечностимане
дајепоузданеодговоренасвапитањаипроблемекојепостављакаобит
не,али„питањакојамогудаомогућепроцесодговарањабарсупочела
дасепостављају”(Исто,стр.380).
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безнарочитепотребедасетиставовидодатнообјашњавају:
„Ријеч ,биографија̕  наново стјече снажни етимолошки
смисао,уистовријемекадиискреностисказивања–прави
,криж̕којиносикњижевниморал–постајелажнипроблем:
Ја којипишетекстнијеникадвишедолипапирнатиЈа.”5 
Наовајначин је ауторобесмишљенкаонекокоможена
мјеромдабудеискренобезбиједитиистинитосттекста.Да
кле,имајућитоувиду,сасвимизлишнопостајепоставља
типитањеаутентичности,односноискреностиуконтексту
постмодернистичкетеоријеиповодомпостмодернистичких
књижевних текстова.Међутим,иако сеовајмоделистине
у књижевности одбаци као већ по себи проблематичан и
постмодернистичкимувидимаконачноукинут,ваљаузети
уобзирдапостмодернанијепрешлатектакопрекокатего
ријеискрености,аштобисенаосновунаведенихБартових
(Barthes)ставовадалозакључити.6Иискреност јепрошла
постмодернистичкипроцеспроблематизовања.

Какобисетајпроцесуопштеразумио,требаиматиувиду
бар нека запажања која се тичу коријена и значења појма
искреностиизванпостмодернистичкогдискурса; јерћена
тајначинпостатиочигледнодапостмодернаниједовелау
питањетајпојам захваљујућисвојојрадикалној теоријии
пракси,негодајесамојаченагласилапроблемекојисувећ
билиприсутни.

Одређени аутори појаву категорије искрености везују за
крај16.ипочетак17.вијекаидруштвенепромјенекојесу
таданаступиле.Пријесвега,ријечјеојачањусредњекла
се, распаду феудалног поретка (нарочито у Енглеској) и
слабљењу ауторитета цркве. Све то доводи до „мутације
људскеприроде”ипопрвипутрађањапојединца,алиидо
процватааутобиографије7каокњижевногжанра.Поштони
јевишебилоауторитетанакојебисетајпојединацосло
нио(напримјер,црквеногучења),„његовјединиауторитет
билајеистинавластитогискустваисилинавластитогубе
ђења у просветљеност – то, и призвук искрености, јасно

5 Barthes,R.Oddjeladoteksta,u:Su vre me ne knji žev ne te o ri je, prir.Beker,M.
(1986)Zagreb:SveučilišnanagladaLiber,стр.185.

6 ВаљанапоменутидасепознатииврлочесторабљениБартови(Bathes) 
ставовиосмртиаутора,каоибитандиоњеговогопуса,самоузогра
демогупосматратикаопостмодернистички,алисусвакакоодпресуд
ногзначајазаврловажнепостмодернистичкеувиде,пасезатоиовдје
узимајууобзир.

7 Овдјесеподаутобиографскимжанромподразумијевају,каоинадру
гиммјестимауанглосаксонскојтеорији,разнивидовиаутобиографског
писања,каоштосуаутобиографија,исповијест,мемоариисл.
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препознатљив као такав”.8 Појединац се јавља оног тре
нутка,какоистичеТрилинг(Trilling),кадапостанесвјестан
свога„унутрашњегпростора”исвога„Ја”,асубјект„ауто
биографије је управо такво Ја, решено да се разоткрије у
својсвојојистинитости,тоћерећи,решенодаиспољисвоју
искреност”, а „заједно сањеговим поривом да разоткрије
својеЈа,дапокажеоноуњемучемусетребадивитииверо
вати, јесу,можемоверовати,његоводговорнаодскорадо
ступаносећајпостојањапублике,онејавностикојујество
рилодруштво”.9 

Искреностсеначелноразумије,заправо,каосвојствосоп
стваиподњомсеподразумијевахармонијаизмеђуразличи
тихвидоваиманифестацијасопства–мишљења,осјећања,
свијести...Битиискрензначиговоритионоштомислимои
осјећамо(анаспрамтакосхваћенеискреностистоји,напри
мјер,лицемјерје).Наменталномнивоуискреностпредста
вљаизузетанквалитет,јеронасвједочионеподјељености,
односноинтегритетуличности.Уобаслучаја,искреностје
истинакојасетичесопства.Онајеустваринужноограни
ченанасопствопошточовјекнеможепродријетиутуђеми
сли,осјећања,намјере.Можеихсамочутиувидуисповије
сти.Затојеискреностзависнаврлина,нијеистогквалитета
каоврлинепрвогреда,попутхрабрости.10

Из овог се види да различити аутори, иако се начелно не
слажуповодомкоријенаискрености,нужнодолазедоистог
закључка да се искреност неможе раздвојити или бар не
довестиувезусањеном(текстуалном)манифестацијом,јер
сеонаостварујеуправокрозисповијест,односноразнеоб
ликеаутобиографскогказивања.Такавконцептискрености
може послужити и као одговор на питања зашто је испо
вијест постала један од најзначајнијих видова исказивања
сопства, истине о себи у западној култури,што врхуни у
психоанализи.Али, у западној култури заједно саопсеси
јом исповијешћу долази и до велике сумње у истинитост

8 Triling,L.(1990)Iskre nost i au ten tič nost,Beograd:Nolit,str.41.
9 Исто,стр.4244.Трилинговојконцепцијисеможезамјеритимногошта

измеђуосталог,сасвимзанемарујепостојањеисповијести,пасходно
томеи категорије искреностии прије 16. вијека, на примјер, кодАв
густина.ИакосемождаАвгустиннебимогаоуклопитиуњеговкон
цепт,којикаопретпоставкуискреностиподразумијеварађањемодерне
субјективности,чудно јешто гауопштенепомињеинерасправљао
његовомслучају(отомеу:SternGillet,S.Augustineandthephilosophical
foundationsofsincerty,in:Re a ding An ci ent Texts. Vo lu me II: Ari sto tle and 
Neo pla to nism, eds. SternGillet, S. andCorrigan,K. (2007)Leiden:Brill, 
p.228)

10Отомеу:SternGillet,S.нав.дјело.,стр.228229.
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исповједногказивања.11Популарностисповијестилакосе,
дакле, објашњава воајерскомприродомчовјекаињеговом
жељомдабарзавириутуђуинтиму,аисповијестјеједини
начинзато,алисумњууистинитостисповијести,односно
искреностисповједниканијетакоједноставноразрјешити,
јердолазиизнизаразличитихразлога.

Постмодернистичкасумњауисповијест,којајеовдјепред
метпажње,моглабисе,измеђуосталог,разумјетикаодио
општесумњеустабиланипостојансубјекат,паиисказни
субјекат исповијести. Наравно, исповијест као жанр није
усамљенапосвојојсудбиниупостмодернизму.Свештосе
одреди као текстима сличан статус, јерпоБарту текст је
„онајдруштвенипросторкојинеостављасигурнимниједан
језик,споља,нитибилокојисубјектисказивањауположа
ју судије, господара, аналитичара, исповедника, тумача”.12 
Преосмишљавањеприроде, улогеиположаја исказног су
бјектаишлојеуразличитимсмјеровима.Тако,напримјер,
Л.Хачион, истичућидапослијеБарта вјеровањеу аутора
каоличностпрестаједабудеједанодначиназаобнављање
цјелинеисказа,уводипојам„произвођачаисказа”(и,садру
гестране,„примаоцаисказа”),ослањајућисенаБенвениста
(Benveniste)иподразумијевајућиподтим,неиндивидуалне
субјекте,него „положаје субјекте”, којинисуизвантексту
ални, него „суштински конститутивни фактори текста”.13 
Ауторкасе,такође,слажесаБевенистовимзакључкомдаје
„исказивање,комуникационичин,заправотренутакграђе
њасубјектау језику(одстране језичкогсистема)”,штоза
посљедицуимаотварањепремапрагматици,ситуацијидис
курса,иупостмодернистичкојтеоријииупракси.14  

Дакле,кадасеоваквиставовиуважепритумачењубилоко
јегтекста,тоимплицираједанврлосложенпроцесдолажења
дооногштобисемоглоназватизначењемтекста,односно
истиномзначења15.Ипак,акојеријечожанруисповијести
чиниседајепроцесвишеструкоусложњен,јерјеизузетно
наглашенапроблематичност „ситуације дискурса”–даби
сеисповијестразумјелаидабиседошлодоистинењеног
значења, ваља свестрано сагледати „ситуацију дискурса”.

11Brooks,P.(2000) Tro u bling Con fes si ons: Spe a king Gu ilt in Law and Li te ra
tu re,Chicago,IL:UniversityofChicagoPress,p.9

12Према:Hačion,L.нав.дјело,стр.144.
13Hačion,L.нав.дјело,стр.144.
14Исто,стр.146147.
15Истиназначењаје,заправо,јединаистинакојаможебитипредстављена

наративномфикцијомистојинаспрамчињеничнеистине,истичеХ.П.
Абот(Abot,H.P.(2009)Uvod u te o ri ju pro ze,Beograd:Službeniglasnik,
str.244).
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Притомсенамећупитањако то, зашто, којимповодоми
сакојимциљемжелидаискреноговориосадржајимасвоје
интиме,свогасопства,те,штојемождазакњижевностнај
значајније,којимсредствиманастојидаостварициљ,коли
којеутомеаутономан,коликоусловљенразнимчиниоцима.

СвимнаведенимпитањимабавиосеиЖ.Дерида(Derrida),
говорећиопарадоксуматрицеисповијести,идајућиуоста
ломиизвјесне„одговоре”нањих,чемућесеовдјепосвети
тинештовишепажње.Деридинимставовимајепосвећена
пажњајерпредстављајурадикалнопреосмишљавањекон
цептаискреностинакојемтребадапочиваистинитостис
повијести,узпунусвијестдасеуразличитимпостмодерни
стичкимтеоријскимконцептима(апознатоједајетеорија
упостмодерниврлодисперзивнопољемишљења)наисту
проблематикугледадругачијеидабарунијансама,аконеи
темељнимпретпоставкама,постојеразилажења.

* * *

Јасноје,дакле,дасепитањестабилностиисамосвојности
исказногсубјектанеможеизолованопосматратиуодносу
наоноштоомогућавањеговопроблематизовањенитиуод
носунанизпосљедицакојетопроблематизовањепроузро
кује. Зато се поводом искрености у исповијести намеће и
низпобочнихпитања.Очекивано, упретпостављенимод
говоримасасвимнегативносеодређујуимотив,исврхаи
самсубјекатисповиједања,панајпослијеисамаисповијест.
Тако,напримјер,Деридаисповједнуситуацијуобјашњава
насљедећиначин:„Исповијестседешавакаданезнамчак
никосеисповиједаиникомолизаопроштајнизбогчега.”16  
Циљовогисличнихзакључакаједасепокажевисокстепен
конструисаностисвихелеменатаисповијести.Наравно,Де
ридасенезадржаванаовомизричитомнегацијскомопису
исповијести,негоанализирасвепретпоставкенакојимапо
чива(парадоксална)матрицаисповијести–природурефе
рента,питањесврхеимотиваисповиједања,којисуувези
сакривицомиопростом,панајпослијеипроблемомискре
ностиисповједногсубјекта,којијеовдјенајпревасходнији.

Статусреферентаисповједногдискурсаједнојеодважних
упориштаДеридиног „преосмишљавања” традиционалног
концептаисповијести.А,тонијеслучајно,јерјереферент
био кључна инстанца за телеолошки осмишљену испо
вијест, на томмјесту је требало потврдити коначну сврху

16Derrida, J. Composing Circumfession in: Au gu sti ne and post mo der nism: 
con fes si ons and ci r cum fes sion.eds.Caputo,J.D.andScanlon,M.J.(2005) 
IndianaUniversityPress,p.24
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исповједног процеса.Осјећај постојања публике, како ис
тиче Трилинг у горе наведеном цитату, био је кључан за
успостављањеоногЈакојећесепотврдитипомоћуаутоби
ографског казивања, а при том осјећај постојања публике
већпосебипостајемотивисповиједања.ДабитоЈабило
признатокаотакво (илидабиунекимслучајевимадоби
ло опрост)мора све вријемеимати у виду референта или
референте.Референттакопостајеуписанутекст,фиксиран
инепромјенљив,дакле,јединствен.Дерида,међутим,пре
осмишљавакомуникацијуу,односноипосредствомиспо
вијестииистичекакојеисповијестувијекупућенасвакоме,
одтренуткакадајезавршенаипотписана,безобзирашто
јереферисалананекогпосебног.Уосновитопредставља
укидањеконкретногреферентаисповједногисказа–акоис
повијестреферишенасваког,онданереферишенинакога.17 
Сходнотоменепостојисредишњатачкаувидуреферента
укојојбисеоствариојединственсмисаоијединственозна
чењеисповијести.

Укидање референта суштински преусмјерава и начин раз
мишљања о намјери аутора, приповједача (аутора исказа),
односноотелеологијиисповијестиилитакавпокушајуна
приједобесмишљава.Светорезултујеиновимпогледомна
кривицу као претпостављени мотив исповиједања. За Де
ридуонанијенештоштовећпостојикадаотпочнепроцес
исповиједања,него јепремјештау самчинисповиједања.
Прво,уДеридиномсхватањуисповијестидоводисеупи
тањеонажељаТрилинговогЈадасеобзнанисвојесопство
предпубликом,јерсесматраизузетним,занимљивим,одно
снопостајеједанслојкривице.Другислојкривицедоводи
сеувезусаодсуствомреферента.Повод,односнокривица
не постоји прије, него настаје као резултат исповиједања:
„Чимостављамтраг(trace),требадамолимзаопроштај,за
тоштопретпостављам, свјестан сам, да је тоинтересант
но.”18Доконајкосеисповиједапише,остављатрагиобја
вљујенешто,чакикадакажедајетоништа,данеманеки
значај,подразумијевадајетоинтересантно(самачињеница

17Поред одсуства пошиљаоца поруке, на коме су инсистирали и други
аутори,попутБартаиФукоа(Foucault),Дерида,уводећипојамитера
билностизнака,инсистираинаодсуствупримаоца:„Читавописмо[...]
да бибило оношто јесте,мора дафункционишеу радикалномодсу
ствусвакогодређеногемпиријскогпримаоцауопште.Овоодсуствони
је континуиранамодификација присуства, оно је прекид (une repture)
присуства, ,смрти̕ илимогућности ,смрти̕ примаоца која је уписана у
структурубелега.”(према:Mladenović,I.Smrtautora,početakkomunika
cijeu:Glasipismo.ŽakDeridauodjecima.prir.Bojanić,P.(2005)Beograd:
Institutzafilozofijuidruštvenuteoriju,стр.39)

18Derrida,J.нав.дјело,стр.24
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писања,објављивањатоимплицира),а„онда,наравно, ја
вља се кривица и ја сампостиђени тражимопроштај”, а
„другислојкривицејетајштонезнамкомесеобраћам”.19

С обзиром на искреност аутора (приповједача / исказног
субјекта)уисповијестикаојемцаистинитоститекста,нај
занимљивијеодсвихјеипакпитањекосеисповиједа.Де
ридиновиђењеовепроблематикеусловљенојеиндиректно
ињеговимвиђењемзнака,односнописмаијезикауопште
инарочитопојмомитерабилности,каоштојебиослучаји
сареферентом.Утомконтекстутребаразумјетиставдасе
увијекисповиједа други, јер „чак кадисповиједам себе ја
исповиједам туђи злочин, иначене бихмогао да се испо
виједам”–„исповијестникаданијемоја”,јер„акобибила
моја, не би била исповијест”, „увијек је ријеч о другом у
меникојисеисповиједа”.20Дакле,субјектисповијестиније
једнаксебивећод тренуткакада јенешторекао,односно
написао.Дериданиовдје, када јеријечо субјекту, каони
кадајеријечопримаоцу,заправонепроглашавасмртједног
илидругог,штомуомогућававећпоменутипојамитерабил
ности,којијеможданајочитијиуправоудискурсимапопут
исповједног,јер:

„Понављањекаоитерaбилностјеувеквећрађањено
вихсмисловаизначења.Затоинијенеопходнодаонај
којишаљеилипримапорукузаистабудеодсутанили
мртав.Могућностовогодсустваприпаднајевећсамој
структуриписмакаопонављањадругогиразличитог.
Појам différan ce именује ову немогућу могућност да
разлика будемишљена у својој особености.Он и за
тоинеможеда будепојаму уобичајеном смислу те
речи.Тонеможедабудениитерабилност.Ови,квази
појмови̕, какоихзовеДерида,сугеришуда јесубјект
каопореклоисказивањаувекразмакнутодсебесама,
ураскоракусасобом,даефектесамоприбирањаможе
дапрепознасамокаопроизведене једномструктуром
којомневлада.Могућностраскидасахомогенимпо
љемкомуникацијезначилобиуједноимогућностми
шљењакомуникациједругачијомлогикомнегоштоби
билателеолошкалогикасвестиинамере.”21

Кадасествариовакопоставе, јаснијепостаје заштоиспо
вијестпремаДеридипочиванапарадоксу.Парадоксалност
исповијести сеогледау томештоисповијестмораостати
беззначењадабиосталаисповијест.Помирење,промјена

19Исто
20Исто
21Mladenović,I.нав.дјело,стр.40.
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„мене”,откупчинилибителеологијуисповијести.Али,ако
исповијестимателеологију,онданемаисповијести(ријечје
онекојрачуници,терапијиисл.).22Утомсмислу,иискре
носткојуобећавасубјектједио„рачунице”,односнотеле
ологијеисповијести.Међутим,језик,онакокакогаДерида
види,оспораваовутелеологију,јероспоравањенеконсти
туенте, а прије свихискреност, па исповијест и исповјед
наситуацијаклизекаономнегативитетуучијемконтексту
ихДеридаунаприједвиди.Затоуосновиисповијестиније
искреност, него кривоклетство– кривоклетство је у осно
ви исповијести, не само као злочин, кривица, гријех, лаж
(јер је кривоклетство лаж), него као структурна нужност,
јерсеонајкосеисповиједазаклињенанештоштонеможе
урадити,адапритомисповијестостанеисповијест.Криво
клетствосе,какоистичеДерида,неможеискоријенити,зато
штоједиоистинитостиилиистинитог(true)обећањагово
рењаистине(thruth):„Мојеобећањедругом, јединственом
другом,већјеиздатоодсвједока,собзиромдајевећпосре
дованоу језику.Најистинитије,најискренијеобећање,већ
јекривоклетство.Чимступимунекиодноссадругим,ства
расеповодзатражењеопроштаја,јерјеосновтогодноса 
језик[...].”23 

Ријечју,матрицаисповијестипочиванапарадоксу,јерпочи
ванаискрености,којунијемогућеникададостићиујезику
ипомоћујезика.НесамодаЈакојепише(стварна,биограф
скаличностилиписац),нијеништавишенегопапирнатоЈа,
какокажеБарт,негони„ја”којејеутекстунијесамосвојно,
већјеувластисредствапомоћукојегсеостварује–језика.
Обећавшидаћеискреноговорити, западаулаж, јернема
начинадатооствари,безобзирананамјеру(којауправона
томмјеступостајеисасвимизлишна):

„Неможемоунапред,знакомкојишаљемонапут,одредити
штаћесњимсвебити,далићесепонашатисходнопрвот
нојвољи,строгоограниченосамонанашунамеру,језичку
илимисаонуинтенцију;одчасакадзнакоде,атојечасје
зика,знакносисасобоминтенцију,преносије,атозначи
и–односи,калемећијенадругог,унашојодсутности,по
везујућиинтенцијузначењасадругим,туђиминтенцијамаи
значењем,такодачакможебитипојмљенобрнутооднаше
почетне намере. Отуда не можемо унапред програмирати
контекстпонављања,нитиможемозасититичитавопољена
основупрвобитнеидејеприсуства,будућидаслучајкојиће

22Отоме:Derrida,J.нав.дјело,стр.25.
23Исто,стр.27.
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доћинијеуопсегуинтенцијскепрезентације,датакокажем,
субјектакојизнакшаљеусвет.”24

Кривоклетство као структурну нужност исповијести, не
треба разумјети само као нестабилност исказног субјекта
каотаквог,негоуодносунаприродујезикаиначиннакоји
језикусловљавазначење.Поштоискреност,какогодјесхва
тили,нијесамосталнаврлина,негозависнауправоодјези
ка, она јенедостижна.Неупитностискреностиможебити
самодиоонетелеологијекојанастојидасебипотчинисва
значењаисповијестиидаихсведеуједнојтачки–самоу
контекстутакветелеологијеискреностнијепроблематична.

Наравно,тоштојеискреностнедостижнаиштојетелеоло
шкатотализацијаоспорена,незначидаисповијестнеможе
претендоватинаистинитостзначења.Само,истиназначења
исповијестинијенијединствена,нисводљива,ниразумљи
вауоквируконцептааутентичности.25 Једининачиндасе
онанаслутијечитањекојетрагазамјестимакојаоспорава
јутелеологијуикојепрекохотимичнеискреностиоткрива
нужносткривоклетства.

2.

Сумња у исповијест или чак нерасположење премањој у
постмодерни,моглобисе,дакле, сагледатиикаосвојевр
сниотпорпрематотализацијизначења.Кохерентнаструкту
ратрадиционалнихисповијестизасновананапретпоставци
о стабилном искреном исповједном субјекту средишњи је
разлог такве реакције.Наравно да тотализација није свој
ствена искључиво исповијести (уопште приповиједању у
првомлицу)идајеможда,напримјер,приповиједање„све
знајућег” приповједача у трећем лицу и претенциозније.
Али,уисповијестинијеријечототализацијизначењанана
чиннакојијетоуприповијестикојупричасвезнајућипри
повједач.Свезнајућиприповједачсеналазиизмеђусвијета
причеокојемпричаичиталаца,априповједачисповијести
заобјекатпричеимасебе.Свезнајућегприповједачаиње
говусувереностмогуподриватиразничиниоциприче,ада
сененарушисамконцептприповиједања, јертакавначин
приповиједањапочиванапретпоставцидаелементиприче

24Milić, N. (1997) ABC de kon struk ci je, Beograd: Narodna knjiga /Alfa, 
str.37. 

25Наравно,овдјесенепосматрапроблематичностмоделааутентичности
изнекакаведијахронијскеперспективе,јерто,заправо,нијесасвимни
могуће.Напримјер,цитиранаТрилинговакњига,закојусеможерећи
дананекиначинбранимоделаутентичности,насталајенаосновупре
давањакојајеодржао1971.годиненаХарварду,штојесавременосту
односунатемељнеДеридинесписе.
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постојенезависноодинстанцеприповједачаидаимајуне
каквуособеност,или,акојеитосувишеупитно,свезнајући
приповједачимрадисвојеувјерљивостиморапуститине
каданавољу.Кодисповијести(асличнојеиудругимау
тобиографскимжанровима),морајусепредуприједитисви
елементипричекојибиисповједника(исповједнисубјект)
довелиупитање,осујетилињеговунамјеру,јербиониначе
биоухваћенукривоклетству.

Приповиједањеупрвомлицуувијекјенанекиначинпро
блематичнијеуодносунадругеначинеприповиједања.Чак
икодтеоретичарадругеполовине20.вијекакојиостајуиз
ван доминантног постмодернистичког дискурса, јавља се
потребадананекиначинобиљежеспецифичностиприпо
виједањаупрвомлицу,алииособеносттумачењатекстова
овакоисприповиједаних:„Јериинтерпретатор,зна̕оовом
свијетуиоовимљудимасамопрекоприповједачаупрвом
лицу,докбибилопогрешнорећидамизнамоосвијетуи
људима једнефикцијепреко ,приповједача‘ [...]Приповје
дачупрвомлицуне ,производи̕оноштоприповиједа,већ
приповиједаоњемунаначинсвакогдругогисказастварно
сти [...]”.26Хамбургерова (Hamburger)искључујеприпови
једањеупрвомлицуизсвојеконцепцијефикције, јероно
посједујеприповједача.Маколикоупитнабилаоватеорија,
онагласнопостављапитањестатусаприповједачаупрвом
лицу, односно снажније претензије таквог приповиједања
наистинитост,којапочиванапретпостављенојискрености
приповједача.

Нерасположење према исповијести може се препознати и
уироничнимзапажањимаБориславаПекићаоовомжанру.
Она свједоче о специфичној опсесији исповијешћу (чак и
у „високој књижевности”), али већ и оњеној истрошено
сти,алудирајућиуправонапатос,односнопретпостављену
искреносткојојјесвеутекступодређеноикојомисповјед
никтребадазадобијеопрост:„Човекпокољепородицу,њих
седморонаброју.Затимотоменапишекњигу.Породицуза
копамо, књигу читамо.Ако је, захваљујућинеписмености
илинесхватањувремена,ипакиненапише,наћићесевећ
некиновинариликњижевник.Притомнасискренозапре
пашћујеизвеснанеблагодарностунесрећенихпремаономе
штоихјеуцрнозавио.Та,зарсенкањеговеславенепада
помалоинањих?”27Пекићеваиронијауесејуизкогајеи
овајнаводусмјеренајенаманипулацијутекстуализовањем
догађајакојеидеусмјеруограничавањаперспективаизко

26Hamburger,K.(1976)Lo gi ka knji žev no sti,Beograd:Nolit,str.300.
27Pekić,B.(2007)Iza bra ni ese ji, NoviSad:Solaris,str.213.
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јихседатидогађајипосматрају.Исповједникјезатоапсо
лутистакојинедозвољавапогледесастране,уклањаизтек
стасвештобигамоглокомпромитовати,износећи„прљав
веш”,надкојимсе,наравно,згражавасамотамогдјејеси
гурандаћеостваритиефекаткодпубликеипоказатиколико
јеискренусвомкајању.

Пекићсеовомтемом,измеђуосталог,бавиоиуприповије
ци28„Отисаксрцаназиду”изкњигеНо ви Је ру са лим (1988).
Иронијајеовдјејошдјелотворнијанегоуцитираномкрат
комесеју,јерсенизомразличитихефектнихкњижевнихпо
ступакапоказујеслабосттрадиционалногисповједногжан
ра.Једноодпрвихрјешењасакојимасесусрећемо,читајући
приповијетку,свједочионеповјерењууисповијесткаота
кву.Наиме,приповијеткаимаприповједачакојинаступау
оквирномдијелуприче,јерјеконципиранапомоћутехнике
пронађеногрукописа.Тајприповједачвећунаприједосује
ћујенамјеруисповједникачијуисповијесттребадапрене
сеитакоспољаподриваструктуруисповијести.Наглашена
иронијасакојомговориомотивуисповједникаданапише
исповијестидеуистомсмјеру.Наиме,дотичниЏонБлек
смитје„сматрајућисвојеискуствопоучнимзаближње,на
писаоовуисповест”.29Поигравањемовимпедагошкимфло
скуламаиисповједниковомпретенциозношћуоквирнипри
повједачусмјераварецепцијуисповијестикојучиталацтек
требадапрочита.Такође,читалачкипогледсескрећеика
хотимичнојнепоузданостиподатакаовременуипростору,
паисамогидентитетаисповједника,собзиромнаосјетљив
садржајисповијести–ловнавјештице.Овакосумапиране
свепукотинеисповијестиичиталацумјестодасеусмјерина
оноштојезаисповједникасврхаисповијести,окрећесека
дестабилизаторимапретпостављеногциља.Контекстукоји
јесмјештенаисповијест,оквирнаприча,требадапослужи
њеномразумијевању.Уоснови,оквирнапричапоказујешта
бииначеисповијестхтјеладабуде,аштајезаправо.Штави
ше,приповједачизоквирнепричеизлажеисвојеврсну(иро
ничну)поетикуисповијести(којауправооспораваоношто
Блексмитилибилокојидругиисповједникиманаумукад
одлучидапише):

„Насрећуилижалост,зависноскојестраненечијеискрено
стиузимате,свакаисповест,свакопризнање–јеронајеито

28ОжанровскојприродиПекићевекњигеНо ви Је ру са лим: гот ска хро ни ка 
далобисерасправљати,јерсупојединачниодјељциодкојихсесасто
јивишеструкомеђусобноповезани,затосеовдјетерминприповијетка
користиусловно,атребаводитирачунаиоподнасловукојимписацна
некиначинсугеришежанровскуприродукњиге.

29Pekić,B.(1988)No vi Je ru sa lim: got ska hro ni ka, Beograd:Nolit,str.63.
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–откриваивишеимањеодоногаштосеисповедити(при
знати)хтело.Ко је сполицијомпослаимао, знаћенашта
мислим;коније,невредимуобјашњавати.[...]Кадпричате
–аисповестјеиприча–патемуизместитеизприроднеге
ографскеилиповеснесрединеупривидну,којаћевам,како
сенадате,заштититианонимност,омаћићевамсе,нарочито
акостеумешанприповедач,аконаседнетедару,туитамо,
понекаиндискреција”.30

„Омашке”, односно „више” или „мање” од онога што се
хтјелорећисузнацидаисповједникнијеапсолутнивласник
својеприче,негодањомевладајезиккојимсеонисповије
да.Свакипуткадаобећадаћеговоритинештоискрено,ис
повједникбитребалодазнадаћегавећнеканареднањегова
властитареченицадемантовати,даћебитиухваћенулажи,
кривоклетству.Али,тонезначидасеуисповијестинеможе
доћидоистинезначења.ТакоПекићевоквирниприповједач
исповијествидикаосвојеврснипалимпсест.Исподказаног
увијекпробијаоноштобимоглобитиистинито:„Невелим
нидаимамкњижевнихразлогадаисподовогисповедног
палимпсестадругуистинуоткривам.Упитањујеперверзна
интелектуална радозналост, којаме је уживоту већ доста
коштала,пазатоисходистраге–јерпричесенетиче–не
саопштавам.Помињемгадасевидикакосамијанештора
дио,несамотуђупричуначиткопреписао.”31 

У приповијеци је успостављен снажан контраст између
виђења исповијести у оквирној и средишњој причи.Оно
ликоколикојеоквирниприповједачсумњичавпремаиспо
вијести, проповиједајући неповјерење према њој, толико
јеисповједникодлучанупроповиједањунеупитневјереу
истинуисповијести.Дабиприбавиосебилегитимитеткоји
исповједникувијекмораиматидабииспричаосвојупри
чу,оннепознајегранице,пасебезустручавањакријеиза
провиђења:

„Штоме од других ловаца на вештице лучи јесте тошто
сетимловомнисампослужбенојдужностивећдобровољ
нобавио.Дужност,акојепостојала,беше,премамомдару
божја,дакле,немоја,људска.Што,дакле,башзарадтога,
икадгрешионисам,нитиневиногнавешалапослао.Нека
меразумсачуваохолости,накоју,акоћемопоуспеху,можда
и права имам! Ја не тврдим да јемоја безгрешност поти
цалаодмене,некихособитихспособности,увежбаногока,
знањаиз демонологије.Трудио сам се, напротив,штома
њеовештицамадазнам,дабожјидаруслободномдејству

30Исто,стр.64.
31Исто,стр.66.
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заблудномљудскомлогикомнеометам.МојамоћјеодБога
произлазила.ДаЊеганијеутомдарубило,даГајанисам
самозаступао,Онизборправио,ајапрступираогдемеЊе
говавољаводила[...].”32 

Осимтога,дабипоказаонеупитностоногаштокаже,онод
устајеодубјеђивањаианалитичности33типичнеуправоза
исповијест.Поштосамнежелисебидаобјаснисвојдарпре
познавањавјештица,имплицитнотражииодчиталацасвоје
исповијести да се не питају оњему, него дамуповјерују
наријеч.Онисходнотометребабезбилокаквеупитаности
даприхватечињеницуда јеонизабраниккојем једодије
љеннарочитдар,даутоменеманикакверачуницеидаје
затопотказивањевјештицабезикаквихдоказаизвандоме
тапотенцијалнихрасправаоморалноститаквогпоступка:
„Или су питатиморали несигуранљудски разум, по коме
језаутврђивањекривиценеопходнопризнањеоптужених,
менитакођеизлишно.Јерштосезна,ничимседоказивати
немора,нитисме,будућида јесамодоказивањедоказда
сето,уствари,јошнезна.”34Блексмитјетакопарадигма
тичанпримјерисповједникапремакојемодбојностосјећају
иПекићевприповједачизоквирнепричеовеприповијетке
иПекић у есеју о исповијести.Оннастоји да своју испо
вијестначининеупитномбезостатка,нанајпретенциознији
могућиначин.

Убјежањуодобјашњењакаконебиупаоупротиврјечности
Блексмитипакнеостаједосљедан,панакрају,упосљед
њимреченицамасазнајемодајеионзаправоимаовезеса
демонским.Овимироничнимобртомонсамсебепотказује
и открива да је на почетку говорио лажи.Међутим, овдје
сустварипостављенетакодапарадоксалностисповијести
будепредоченаштојебољемогуће,пасеразумијевањеис
повједниковихпоступаканезавршаваоногтренуткакадасе
изненадауочидајеионвјероватновјештац.Наиме,сред
ствокојемујенаизгледдавалолегитимитет,акосепажљи
вијепогледа,почињедасеокрећепротивњега.Јер,акоби
мусеповјеровалодајенапочеткубиоподвлашћунекакве
божанскесиле,можда јепредкрајисповијестипаоуруке

32Исто,стр.108109.
33НекиауториовуБлексмитовуодбојностпремааналитичностивидеса

мо као чињеницу да онжелидатипредност афектимаи осјећајима у
односунааналитичност,тедасетичуначелногПекићевогставаопро
блематичностиспознатиљивостиреалности,датогуироничномкључу
(види:Грујић,М.Мотиввештицеупричи„Отисаксрцана зиду”Бо
риславаПекићау:По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа. Пре пли та ње жа нр о ва.  
ур.Пијановић,П.иЈерков,А.(2009)Београд:Институтзакњижевност
иумјетност,Службенигласник,стр.446447).

34Pekić,B.(1988)No vi Je ru sa lim: got ska hro ni ka, Beograd:Nolit,str.109.
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демонскимсилама.Исповједниконданиу једномтренут
кунијеБлексмит,негосеисповиједанекиБлексмиткојије
увластивишихсила,добрихилилоших, аникако сепри
томнеможеутврдитичијиглассекадчује.Усвакомслуча
јуонниуједномтренуткунијесебиједнак,негојестално
кривоклетник.

***

Исповијестјежанрсадугомтрадицијом,обичнозамишљен
иостваренкаочврста, кохерентна структура, саисповјед
никомуулозисувереногвладаранадистином.Дабиостао
владарсвојеисповијести,несмијеучинитиништачимеби
довеоупитањесвојлегитимитет.Међутим,акопритомже
либитииискрен,аискреностјеаприорнообећанаусвакој
исповијести, он нужно мора пристати на недослиједност.
Најчешће је случај да исповједник жели апсолутну власт
надзначењем,алиуистовријемеидаискреносткојујеобе
ћаоизгледанеупитно.Утомслучајуискреностпостајепра
занпојам,нештоштоуправомсмислуријечиинепостоји.
Она јеонда самодиоопште структуреисповијестии још
један елемент свеобухватне телеологије, њен најснажнији
дио.Собзиромнато,уопштенеизненађујенеповјерењеи
нетрпељивостпремаисповијестиупостмодерни.

Подстмодернистичка теорија изнова промишља писање,
текст,аутора,језик,показујућидаауторкојипишеиисказни
субјекатутекстукојимуувећојилимањојмјерикореспон
диранисуникадаапсолутнивладарисмислатекста,негода
јејединиправивладарјезик.Тојеусловилоиновначинчи
тањатекстова.Такојеупостмодерни„раскринкан”ииска
знисубјектисповијестикоји,обећавајућиискреност,насто
јидакаженесвеосеби,негосамооноштомунећеугрозити
статус.Притом,нијеурађеноништавишедоокретањаје
зика,јединогсредствакојимјеисповједникмогаодафунк
ционализујесвојуискреност,противњега.Заправо,језикје
увијеквећпротивњега,аупостмодернистичкојтеоријисе
настојиуказатинамјестанакојимасепотказивачкаснага
језикаманифестује.Онајетоликоснажнаданинајчвршће
обећањеискреностинећепроћипоредње;увијекћепока
затидазасвојаобећањаисповједникникаданемапокриће.

Овдје разматрана Деридина запажања о исповијести (а и
његови увиди о језику који се не тичу уско исповијести),
безексплицитногполемичкогтона,почивајунапретпостав
ционемогућностификсирањазначењаисповијестиу јед
нојтачкикојабибилауједноителосисповијести.Посред
ноДеридапоручује да је сваки апсолутистичкинастројен
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исповједникпукиконструкт,итоврлолабав,усвакомтре
нуткукривоклетникпотказанодсвогјезика.

Много експцлицитнија полемика са дугом традицијомис
повијести и великом популарношћу овог жанра, коју ду
гује управо оном концепту апсолутистички настројеног
исповједника који носимаску скрушеногпокајника,може
се примјетити кодПекића у анализираној приповијеци (и
есеју).ЊеговисповједникБлексмит,којисепозиванавише
силеитимегарантујезасвојуискреност,накрајуисповије
стипостајекривоклетник.Исповједниковидентитетостаје
сасвимупитан,ањеговаисповијесткривоклетство,сакоје
годстранедасечита,собзиромнатодајеструктураиспо
вијестиосталаотворенаиданијесведенадокраја.

МјестонакомсесустичуДеридинотеоретисање,итонад
сопственом исповијешћу, и Пекићева (књижевна) пракса
јесте виђење исповијести као обећања искрености које се
никаданеможеиспунити,каокривоклетства.Акојеиспо
вијестоличењепарадокса,акозаистинуњеногзначењане
могугарантоватиниискреностникохерентностнакојесе
позива,јерсунедостижне,постављасепитање,гдјетреба
трагатизаистиномњеногзначења,односнопостојилионо
уопште.

Довођењемупитањетелеолошкогконцептаисповијестии
прихватањем искрености само као дијела те телеологије,
неможе се другачије до негативно одговорити на питање
оистини значењеисповијести.Међутим, сасвимбинеис
правнобилорећидатеистиненема.Онасамонијеједин
ствена.Апоретичностисповиједнематрице,којасекаота
квауочаватекупостмодерни35,самаодсебенедозвољава
свођењезначења.Уисповијестисеувијекприсуствуједисе
минацији,акосеонасхватикао„разградњасвакогцелови
тогсмисланасвојазначењакаонаделовенакојесе,пак,не
можесвести–врстанепрекиднеигреизмеђуцелиненеког
смислаимноштвањеговихзначења”.36Пекићевприповје
дачизоквирнепричеуовдјеанализиранојприповијециис
тичеда јеприча,чији јеонредактор/приређивач,заправо,
једанисповиједнипалимпсест.Тонезначидаћесеиспод
првогслојаисповијестипронаћиправозначење.Дајетако
онбигасаопштио,анебисеизвињаваоизначењедокога

35Ваљанакрајунапоменутидасетерминпостмодерна,односнопостмо
дернизам,користиосвевријемекаоознакаизапостструктуралистич
кутеоријуипостмодернистичкукњижевнупродукцију,какосеобично
називају,збогњиховихмеђусобнихпреклапањаирадипрактичностиу
употребитермина.

36Milić,N.нав.дјело,стр.87.
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једошаоскриваорадивластитебезбиједности.Врлоочит
парадоксуБлексмитовојисповијестиненудитумачуосло
нацзабилокаквутезуоистинињеногзначења,негојеона
палимпсестбезникададокучивогпрвогслоја,којибибио
прави,дакле,истинит.

Недокучивостистинеисповијестинијемождазадовољава
јућерјешењеинијенештоштобисекадајеначелноријеч
оистиниукњижевностимоглосаодобравањемприхватити
(акосестварипосматрајуизуглакњижевности).Али,јесте
једина алтернативапретенциозномпретендовањуна апсо
лутнумоћнадзначењемкојајеособенателеолошкојиспо
вијести.Нападна таквуисповијест иинсистирањенану
жнојпарадоксалностиисповијести,акоонажелиидаљеда
останеисповијест,анедасепретвориунекаквурачуницу,
нијесаморелативизовањеистинекњижевности,акоукрај
њојинстанцимождајестеито,негојеипокушајспречава
њасвођењаистинекњижевностиуједнутачкуипокушаја
успостављањамонополанадистиномпомоћуконструисане
искрености.
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PERJURYASTHECURSEOFCONFESSION:TRUTH
PROBLEMINLITERATUREFROMTHEPERSPECTIVE

OFPOSTMODERNCONFESSION

Abstract

The paper deals with the problem of truth in literature from the
perspective of the postmodern confession. It tries to analyse the
authenticitymodelof truth in literature, that is, toshow theproblem
of the honesty category in the genre that takes honesty as its basic
assumption.Thepostmodernprocessofmakingthetruthinliterature
relativehasnotbypassedsincerityasthepledgeoftruthinliterature;
therefore theattentionhasbeengivenparticularly to thepostmodern
insights into these questions. Although the theory and the literary
artisticpracticeinthepostmodernperioddonotofferdefinitesolutions,
theyclearlyshow,due to itsnature,all theweaknessesof themodel
of truth in literature, like this one.On the other hand,what ismore
importanthere, they resist anyattempt to establish the completeness
ofmeaningandthemonopolyoverthetruthinliterature.Postmodern
attitude towards the truth in the confession is viewed in relation to
thetheoryofdeconstructionbyJacquesDerridaandinrelationtothe
storyOtisak srca na zidu(Heart Print on the Wall)byBorislavPekić,
fromhisstorycollectionNovi Jerusalim(New Jerusalem),aswellas
inrelationtoexplicitattitudesoftheseauthorstowardsthetruthinthe

genreofconfession.

Keywords: Truth, literature, confession, postmodernism, Pekić


