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СВЕСКЕ1

26. јун 1957. 
Про чи тао књи гу о па ду Кон стан ти но по ља. Пао с гра дом.

Же ља да за пла чем на сред ули це! Но сим у се би де мо на су за. 

Мој скеп ти ци зам је не рас ки див од вр то гла ви це, ни кад ни сам схва тао да је за сум-
њу по треб на ме то да. 

Еми ли Ди кин сон: „I felt a fu ne ral in my brain“, а ја бих мо гао до да ти као гђа Де Ле-
спи нас: „у сва ком тре нут ку свог жи во та.“ 

Не пре кид ни по греб ума. 

Хо ће мо ли икад схва ти ти дра му чо ве ка ко ји ни у јед ном тре нут ку свог жи во та ни-
је мо гао да за бо ра ви рај? 

Као што су дру ги у гро бу, ја сам јед ном но гом у ра ју. 

По мо зи ми, Го спо де, да ис тро шим га ђе ње и жа лост пре ма са мом се би и да их се 
ви ше не бо јим не у те шно! 

Све се у ме ни пре тво ри у мо ли тву или ху ље ње, све по ста не и по зив и од би ја ње. 

1 После Сиоранове смрти, у његовој радној соби пронађене су 34 свеске датиране од 1957. до 
1972. са идентичним насловом: уништити. У њима су бележени успутни фрагменти и комен-
тари који ће касније постати грађа за Сиораново најпознатије дело, О неприлици рођења (De 
l’inconvénient d’être né). Његова покровитељка и дружбеница Симон Буе приредила је Свеске 
1997. за Галимар, али ни она није дочекала интегрално издање. Рукопис се чува у рукописној 
библиотеци Жак Дусе.
Занимљиво је да постоји још један контингент Сиоранових свезака из каснијег периода. От-
кривен је у подруму зграде у којој је Сиоран живео, након смрти Симон Буе (Simone Boué), 
која по свему судећи није ни знала за њих. Свеске је пронашла старетинарка Симон Боле 
(Simone Bаulez), која је 2008, после спора са Сиорановим наследницима, постала њихова за-
конска власница. 
У тих 37 свезака налази се неколико верзија Неприлике рођења, припремне белешке за Чере-
чење (Écartèlement), Признања и анатеме (Aveux et Anathèmes), као и ауторов дневник од 1972. 
до 1980. 
На објављивање другог тома Свезака још се чека. (Прим. прев.)
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Из ре ка про сја ка: „Кад се по ред цве та по мо ли мо, поч не бр же да ра сте.“ 

Би ти бес по сле ни ти ра нин. 

Не пре кид на по е зи ја без ре чи; ћу та ње ко је у мо јим ду би на ма тут њи. За што ни сам 
об да рен Реч ју? Та ко осе тљив а та ко сте ри лан! 

Пре ви ше сам га јио осе ћа ње а за по ста вио из раз; жи вео сам го во ром; та ко сам жр-
тво вао ка зи ва ње – 

То ли ке го ди не, чи тав жи вот – и ни јед ног је ди ног сти ха! 

Све пе сме ко је сам мо гао да на пи шем, ко је сам угу шио у се би из не до стат ка та лен та 
или из на кло но сти пре ма про зи, из не на да тра же да жи ве, гла сно се бу не и по та па ју ме. 

Мој иде ал пи са ња: за у век ућут ка ти пе сни ка ко ји се кри је уну тра; ли кви ди ра ти по-
след ње остат ке ли ри ке; – ићи про тив оно га што је смо, из да ти сво ја на дах ну ћа; по га-
зи ти и по ле те и гри ма се. 

Сва ка при ме са по е зи је отру је про зу и учи ни је за гу шљи вом. 

Мо ја хра брост је не га тив на, усме ре на про тив ме не. Скре нуо сам жи вот с пред о-
дре ђе ног сме ра. Оне спо со био сам сво ју бу дућ ност.

У огром ној сам пред но сти у од но су на смрт. 

Ја сам фи ло зоф ко ји ур ла. Ако уоп ште имам иде је, оне ла ју; оне ни шта не об ја сне, 
са мо пук ну. 

Чи та вог жи во та сам обо жа вао ве ли ке ти ра не огре зле у кр ви и ка ја њу. 
У књи жев ност сам се упу стио из не мо ћи да уби јем или да се уби јем. Са мо због те 

не спо соб но сти, због тог окле ва ња, од лу чио сам да про пи шем. 

Кад би Бог мо гао да за ми сли ко ли ко је ме ни и нај бе зна чај ни ји чин не из во дљив, 
под ле гао би ми ло ср ђу или ми усту пио сво је ме сто. Јер у мо јим не мо ћи ма има не чег 
бес крај но злог и бо жан стве ног у исти мах. Не ма не по доб ни јег за ову зе мљу од ме не. 
При па дам не ком дру гом све ту, а мо гло би се ре ћи и да по ти чем из не ког до њег. Збрч-
кан сам од ђа во ло вог ис пљув ка. Али ипак, али ипак! 

Рас тр зан из ме ђу мр зо во ље и зеб ње. 

Мон го ли ја ср ца. 

Тог чо ве ка је из о па чи ла пат ња. 
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2. ав густ 1957. 
Е. је из вр ши ла са мо у би ство. Огром на про ва ли ја се отва ра у мо јој про шло сти. Из 

ње из би ја хи ља де див них и дир љи вих се ћа ња. 
То ли ко је во ле ла про па да ње! А ипак се уби ла да би га из бе гла. 

Да сам оства рио бар де се ти део сво јих пла но ва, био бих да ле ко нај плод ни ји пи сац 
свих вре ме на. На жа лост или на сре ћу, увек сам се ви ше ве зи вао за мо гу ће не го за 
ствар но, а мо јој при ро ди ни шта ни је то ли ко стра но као оства ре ње. До нај сит ни јих 
де та ља сам про ду био оно што ни кад не ћу из ве сти. До се гао сам крај мо гу ћег. 

22. XII 1957. 
Над људ ска пра зни на, из не над ни крах свих си гур но сти с му ком сте че них у по след-

њих не ко ли ко го ди на... 

Осам на е стог, оче ва смрт. Не знам али осе ћам да ћу га не ки дру ги пут опла ка ти. 
То ли ко сам од су тан сам се би да не мам чак сна ге ни да жа лим, то ли ко сам ни ско пао 
да не мо гу да се уз диг нем на ви си ну успо ме не или гри же са ве сти. 

Слу ти ти у све му не што не ствар но, си гу ран знак да се на пре ду је ка исти ни... 

Ми стич но осе ћа ње мо је не до стој но сти и про па да ња. 

Да нас, у сре ду 25. де цем бра 1957, ви део ли це свог мр твог оца у сан ду ку. 

Тра жио сам спас у уто пи ји и до не кле се уте шио тек Апо ка лип сом. 

Ко леж де Франс. Пи је ко во пре да ва ње о Је ван ђе љу по Ма те ју (еги пат ски апо кри фи). 
Стра шан осе ћај: сви из пу бли ке ми се, од јед ном, ука за ше као мр тви. 

17. ја ну ар 1958. 
Пре не ко ли ко да на... Спре мао сам се да иза ђем, кад се, на ме шта ју ћи ма ра му, по-

гле дах у огле да лу. Од јед ном, не из ре ци ви страх: ко је овај чо век? Ни сам мо гао се бе да 
пре по знам. Уза луд сам пре по зна вао ка пут, ма ра му, ше шир, ипак ни сам знао ко сам; 
јер ни сам био ја. То је по тра ја ло око три де сет се кун ди. Кад сам се при брао, страх ни је 
пре стао од мах не го се нео сет но ра суо. Очу ва ње ра зу ма је по вла сти ца ко ја нам мо же 
би ти од у зе та. 

Вр хун ци без вољ но сти! Да од њих по бег нем, с вре ме на на вре ме про чи там не ку 
књи гу о На по ле о ну. По не кад нам тре ба ту ђа хра брост да се окре пи мо. 

Ко нач но знам шта ра дим но ћи ма: у ми сли ма пре ла зим ра сто ја ње ко је ме де ли од 
Ха о са. 
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Већ ду го сам уве рен да је спо соб ност од у ста ја ња је дин стве ни кри те ри јум на шег 
на прет ка у ду хов ном жи во ту. 

Ме ђу тим, кад се вра тим на не ка сво ја од у ста ја ња, при ме тим да је сва ко про пра ће-
но из ра зи тим, иако тај ним за до во ље њем гор до сти, по кре том ко ји пот пу но од у да ра 
од ма ка квог уну тра шњег про ду бље ња. 

И кад чо век по ми сли да сам био на ко рак од све то сти! Али те го ди не су дав но про-
шле и се ћа ње на њих ми при чи ња ва бол. 

Од ју тра до мра ка се све тим. Ко ме? Че му? То не знам или за бо ра вљам, по што ни ко 
ни је по ште ђен... Ни ко бо ље од ме не не зна шта је без на де жни бес. Ох! Екс пло зи је мог 
про па да ња! 

„И по след њи ће по ста ти пр ви“. 
Са мо ово обе ћа ње је до вољ но да об ја сни суд би ну хри шћан ства. 
(У овом стра шном про па да њу, ово обе ћа ње мо ра да уз не ми ри. То ми се де си ло 30. 

ја ну а ра на Ко леж де Фран су, на Пи је ко вом пре да ва њу о Је ван ђе љу (апо кри фу) по То ми.)

Шта ће би ти бу дућ ност? 
По бу на на ро да без исто ри је. 
У Евро пи је бар ја сно; ту ће по бе ди ти са мо на ро ди ко ји ни су жи ве ли. 

Мо јој не спо соб но сти да жи вим јед на ка је са мо мо ја не спо соб ност да за ра ђу јем за 
жи вот. Но вац ми не при а ња за ко жу. До те рао сам до че тр де сет сед ме го ди не без и 
јед ног је ди ног при хо да! 

Не мо гу ни шта да про ми шљам је зи ком нов ца.

Да би се за ра ди ло за жи вот, по треб но је ба ви ти се дру ги ма; ме ђу тим, ја сам оку пи-
ран са мо... Бо гом и со бом, од но сно свим и ни чим. 

Упра во сам умро... 

До сег ну ти до њу гра ни цу, вр ху нац по ни же ња, ба ци ти се у ње га, пу сти ти се си сте-
мат ски низ ње га, услед не ка кве не све сне и мор бид не твр до гла во сти! По ста ти кр па, 
ва љак, уто ну ти у бла то; а он да под те жи ном и стра хом од сра мо те, рас пу ћи се и при-
бра ти, при ку пља ју ћи соп стве не остат ке. 

Не мо гу ни же у свом ни шта ви лу, не мо гу пре ко гра ни ца свог про па да ња. 

Ве на ма ми кру жи ноћ. 

Ко ће ме про бу ди ти, ко ће ме про бу ди ти?

Ин си сти ра њем на то ме да је све бе зна чај но, до шао сам до тле да ви ше не мам ни-
ка кву те му, ни ка кав из го вор за уве жба ва ње ду ха. Ако хо ћу да из бег нем ка та стро фу, 



48

по треб но је да по сва ку це ну по но во про на ђем ма те ри ју, ство рим но ве ци ље ве, не што 
што ни сам ја, што ви ше не зах те ва пр во ли це. 

На пи са ти „Апо ло ги ју Пру ске“ – или „За ре ха би ли та ци ју Пру ске“. 
От ка ко је Пру ска угу ше на и уни ште на, му чи ме не са ни ца. Мо жда сам ја, из ван Не-

мач ке, је ди ни ко ји опла ку је крах Пру ске. То је би ла је ди на чвр ста европ ска ствар ност; 
на кон уни ште ња Пру ске, За пад мо ра да пад не у ру ке Ру са. 

Прус је ма ње окру тан од би ло ког „ци ви ли зо ва ног“. – Сме шна пред ра су да про тив 
Пру си је (од го вор ност Фран цу ске по том пи та њу); пред ра су да ко ја го ди Аустри јан ци ма, 
Рајн ци ма, Ба вар ци ма, ко ји су бес ко нач но окрут ни ји; на ци зам је про из вод ју жне Не-
мач ке. (То је чи ње ни ца на ко ју ни ко не при ста је.) 

Нај зад је до шао тре ну так да се ка же исти на. 

Ху шка ју ћи на по ли тич ко уни ште ње Пру ске, Ру си су зна ли шта ра де; Ан гло сак сон ци 
су сле ди ли са мо пред ра су ду ко ју су на сле ди ли од Фран цу за (ко ји има ју из го во ре) ко-
ји још од Ре во лу ци је све ту дик ти ра ју ми шље ња, од но сно пред ра су де; [нечит ко] аме-
рич ка по ли ти ка; с дру ге стра не Ен гле ска, по пр ви пут у хи ља ду го ди на, де лу је про тив 
сво јих ин те ре са и – што је чи сто са мо у би ство – на пу шта иде ју европ ске рав но те же. 

За нос без име на, не из др жи ва уси ја ност, као да ми се сун це склуп ча ло у ве на ма. 

Мо ћи се на ста ни ти са мо у пра зни ни или у пу но ћи, уну тар екс це са. 

Мо гао бих, у крај њем, да одр жа вам истин ске од но се са Би ћем, али са би ћи ма ни кад. 

Све се не мо гућ но сти сво де на јед ну: не мо гућ ност да се во ли, да се из би је из соп-
стве не ту ге. 

Очај је не сум њи во грех; али грех про тив се бе са мог. (Ду бо ка хри шћан ска ин ту и-
ци ја! Рас по ре ди ти не до ста так на де ме ђу гре хо ве!) 

Бо лест је до шла да пру жи укус мом ого ља ва њу, да ус пра ви мо ју бе ду. 

Ви ка ти али ко ме? Је ди ни про блем чи та вог мог жи во та.

19. фе бру ар 1958. Не из др жи ва сре ћа! Хи ља де пла не та се рас та че у нео гра ни че њу 
све сти. За стра шу ју ћа сре ћа. 

Или осе ћа ња јад нич ка. Или осе ћа ње бо га. Дру га чи ја ни сам упо знао. Тач ка и бес ко-
нач но, мо је ди мен зи је, мо ји на чи ни жи во та. 

Ако би са мо осе ћај та шти не био до во љан за ка но ни за ци ју, ка кав бих тек све тац 
био! На вр ху хи је рар хи је све та ца! 
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Те мељ оча ја је сум ња у се бе. 

Го тов сам, на ру бу сам мо ли тве. 

По ми слио сам да нас, 20. фе бру а ра 1958, на сту пањ тру ље ња мо јих мр твих при ја-
те ља и оца па сам по ми слио на соп стве но тру ље ње. 

Са мо ме рад мо же спа си ти, али да ра дим – не мо гу. Мо ја во ља је по го ђе на са мим 
ро ђе њем. Бес ко нач ни, аве тињ ски пла но ви, не са мер љи ви с мо јим спо соб но сти ма. 

Не што у ме ни ме по би ја, од у век ме је по би ја ло. Зло не раз двој но од кр ви и ду ха. 

Ни јед на те ма не за вре ђу је да јој се по све ти па жња ду жа од не ко ли ко тре ну та ка. 
Да бих се из бо рио с том из ве сно шћу, по ку ша вао сам да сво је иде је пре тво рим у ма-
ни је; је ди но сам та ко мо гао да их на те рам да по тра ју – пред очи ма... мог ду ха. 

Обич на фи зи о ло шка игра од во ди ме у Ха ос. Ки да ње утро бе! Ето на цр та јед не ори-
ги нал не те о ло ги је. 

Ни сам одав де; ста ње уну тра шњег из гна ни ка; ниг де ни сам код ку ће – пот пу но не-
при па да ње све му. 

Из гу бље ни рај – не пре кид но при сут на оп се си ја. 

Да ни је обла ка, шта би би ло са мном и шта бих ра дио? Нај ви ше вре ме на про во дим 
гле да ју ћи их ка ко про ла зе. 

24. фе бру ар 1958. У по след њих не ко ли ко да на, по но во ме об у зи ма ми сао о са мо-
у би ству. Тач но је да ми че сто пад не на па мет; али ми сли ти о то ме је јед но, а пре тр пе-
ти пре власт са мо у би ства са свим дру го. Ужа сан на пад цр них оп се си ја. Не мо гу ће ми је 
да осло њен са мо на се бе још ду го по тра јем. Ис цр пео сам спо соб ност да се бе уте шим. 

Кор зи ка, Ан да лу зи ја, Про ван са – из гле да да ова пла не та ипак ни је уза луд ство ре на. 

Не та лен то ван је то ли ко да се то гра ни чи с ге ни јал но шћу... 

Ско ва ти ви ше пла но ва не го пре ва рант или ис тра жи вач, а ипак па ти ти од без вољ-
но сти, по го ђен – и то без ме та фо ре – у сам ко рен во ље.

Бо ле стан мо зак, бо ле стан же лу дац, и све с тим у ве зи. – Су штин ско је упро па шће но. 

Ви зи ја од ро на. У то ме пре би вам од ју тра до ве че ри. Имам све сла бо сти, али не и 
да ро ве свој стве не про ро ку.

А ипак знам – то зна ње је нео б у зда но и нео до љи во – да по се ду јем све тло сти, а ако 
не све тло сти, а оно ба рем све тлу ца ња ко ја се ти чу бу дућ но сти. И то ка кве, го спо де бо же! 
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Осе ћам се са вре ме ни ком свих бу ду ћих ужа са.

Мо ја из ра зи та љу бав пре ма бро до ло ми ма. 

Имам све што је по треб но за епи леп ти ча ра сем епи леп си је. 

Не људ ски, над људ ски на па ди на си ља! По не кад ми се чи ни да ће се мо ја ко жа, све 
ма те ри јал но што по се ду јем, ра су ти јед ног да на из не на да у крик чи је ће зна че ње сви-
ма оста ти за го нет ка, сем Бо гу... 

На зо ви про рок: по то ну ла су ми чак и раз о ча ре ња. 

Је ди на ствар ко ја ми им по ну је је смак све та... Да ли је у пи та њу по тре ба за те ро ром 
или је реч о бес ко нач ној мли та во сти? 

Од у стао сам, из ме ђу оста лог, и од по е зи је... 

Ка кве год да су мо је жал бе, на си ља, огор че но сти, све по ти чу из не за до вољ ства со-
бом ка кво ни ко одав де ни кад не ће мо ћи да ис ку си. Зга ђе ност со бом, зга ђе ност све том. 

Оно што се не мо же из не ти ре чи ма ве ре не за слу жу је да се про жи ви. 

„Јед ном ми је па ло на па мет да, уко ли ко би не ко же лео да уни шти, зга зи, ка зни 
чо ве ка та ко не у мо љи во да од стра ха од ка зне пре тр не и нај го ри бан дит, би ло би до-
вољ но да ње го вом ка рак те ру при да са вр ше ну ап сурд ност и ап со лут ну бес ко ри сност.“ 

(За пи си из мр твог до ма)
Го то во све што ра дим да бих се из др жа вао но си тај бе лег бес ко ри сно сти, јер ми се све 

што ме не по не се у пот пу но сти ука зу је то ли ко про из вољ ним да се гра ни чи са му че њем.

По не кад у ду би ни ду ше осе тим бес ко нач не си ле. Авај! Не умем да их ис ко ри стим; 
не ве ру јем ни у шта, а да би се де ло ва ло, по треб но је ве ро ва ти, ве ро ва ти, ве ро ва ти... 
Сва ког да на се гу бим јер пу штам да из у мре свет ко ји ме на ста њу је. С лу дач ком гор до-
шћу уто ну ти ипак у сра мо ту, у сте рил ну жа лост, у не моћ и не мост. 

Ру си ја је „упра жње на зе мља“, ре као је До сто јев ски. Би ла је, ви ше, на жа лост, ни је! 

„Ту га пре ма Бо гу ства ра спа со но сно ка ја ње за ко јим се ни ка да не жа ли, а ту га за 
све том до во ди до смр ти.“ (Све ти Па вле) 

„Они ко ји је [смрт] тра же стра сни је од бла га...“ (Јов) 

Има не ке сла до стра сти у оглу ши ва њу о зов са мо у би ства. 
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Ру си ја! Стра шно ме при вла чи та зе мља ко ја је ра зо ри ла мо ју. 

Ми ло ср ђе – у овој ре чи су све то ви. Ка ко је да ле ко ви да ре ли ги ја! Ни сам при знао, све-
сно сам по ре као Хри ста, и мо ја при ро да је та ко пер верз на да не мо гу ни да се по ка јем. 

Да би се пи са ло, по тре бан је ми ни мум ин те ре со ва ња за ства ри; тре ба, уз то, ве ро-
ва ти да се ре чи ма мо гу за хва ти ти или бар окр зну ти; – а ја ви ше не мам ни то ин те ре-
со ва ње ни ту ве ру...

Ње гов ру ди мен тар ни осмех. 

Ба ца кан из ме ђу ци ни зма и еле ги је. 

Кад бих сва ког да на мо гао да на пи шем по псалaм, ко ли ко би ми суд би на би ла лак-
ша. Да на пи шем?! Кад бих бар мо гао по је дан да про чи там, и ни шта ви ше! – Ја сам 
ми мо свог спа са, или још бо ље: за ми шљам сред ства свог спа се ња, али та сред ства 
не мам, не мо гу их има ти... 

Два нај ве ћа му дра ца с кра ја ан ти ке: Епик тет и Мар ко Ауре ли је, роб и цар. 

4. јун 1958. 
Сва ком је ва жно оно што ра ди, осим ме ни. За то сам и не спо со бан.

Про чи тао не ко ли ко пе са ма Алек сан дра Бло ка. – Ах! Ко ли ко су ми бли ски ти Ру си! 
Мо ја до са да је пот пу но сло вен ска. Бог зна из ко је су сте пе до шли мо ји пре ци! Но сим, 
по пут отро ва, на сле ђе но се ћа ње на нео гра ни че но. 

Сем то га, ја сам по пут Сар ма та, чо век на ко га се не мо же осло ни ти, сум њи во, по до-
зри во и не по у зда но ли це ко је је уто ли ко дво лич ни је ако је не за ин те ре со ва но. Хи ља де 
ро бо ва у ме ни зах те ва пра во на сво ја ми шље ња и бо ло ве ко ји се ме ђу соб но по ти ру. 

По сле не про спа ва не но ћи иза шао сам на ули цу. Сви про ла зни ци су ми из гле да ли 
као ауто ма ти; ни је дан ми се ни је чи нио жи вим, сва ког као да је по кре та ла не ка тај на 
опру га; по кре ти су би ли ге о ме триј ски; без спон та но сти; ме ха нич ки осме си; ге сти ку-
ла ци је са бла сти; све је би ло ска ме ње но... 

Ни је пр ви пут да по сле не са ни це при ку пљам тај ути сак ска ме ње ног све та, ко јег је 
жи вот оста вио. – Та бде ња ми тру ју и про жди ру крв; кад сам и сам са бласт, ка ко бих 
уоп ште у дру ги ма мо гао да ви дим на зна ке ствар но сти? 

Бли жи грч кој тра ге ди ји не го Би бли ји. Увек сам бо ље раз у мео и осе ћао Суд би ну 
не го Бо га. 

Ни шта ру ско ни је ми стра но. 
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Мо ја до са да је екс пло зив на. У то ме је мо ја пред ност над ве ли ким до ко ли ча ри ма 
ко ји су углав ном би ли па сив ни и бла ги. 

Бу ка – ка зна, или пак ма те ри ја ли за ци ја из вор ног гре ха. 

7. јун 1958. 
На шао у ћо шку ко мад си ра, ба чен ко зна кад. Око ло ар ми ја ин се ка та. Истих оних 

ко је за ми шља мо ка ко до вр ша ва ју по след ње остат ке мо зга. У раз ми шља њу о соп стве-
ном ле шу, о ужа сним ме та мор фо за ма ко је ће пре тр пе ти, има не чег сми ру ју ћег: та ко 
се на о ру жа ва про тив ту ге и зеб ње; тај страх ко ји по ни шта ва хи ља де дру гих. 

По сто ја ност мо јих мрач них ви зи ја збли жа ва ме за у век с пу стињ ским Оци ма. Пу-
сти њак усред Па ри за. 

Ја не ве ру јем да су вр ли не ме ђу соб но по ве за не и да ако има мо јед ну, има мо све. 
Оне се за пра во ме ђу соб но не у тра ли шу; љу бо мор не су. За то та во ри мо у осред њо сти 
и стаг на ци ји. 

Го спо де, за што ме ни си об да рио мо ли твом? Ни ко ти на све ту ни је ни бли жи ни да-
љи. Мал чи це си гур но сти, ко ма дић уте хе, са мо то од те бе тра жим. Али ти не мо жеш 
да од го во риш, не мо жеш. 

8. јун 1958. 
Обес хра бру ју ћа не де ља. Упра во сам по ди гао бож ји ка пак. 

Иста не де ља. 
По след њих три де сет го ди на осе ћам ка ко ми сва ког да на у но га ма ми ли ми ли јар ду 

жма ра ца. Ми ли јар ду сва ко днев них убо да, по не кад је два при мет них, по не кад бол них. 
Ме ша ви на муч ни не и ка та стро фе. 

Да би се ство ри ло де ло, по тре бан је ми ни мум ве ре – ве ре у се бе или у оно што се 
ства ра. Али кад се сум ња у се бе и у сво је по ду хва те, то ли ко да се та сум ња уз диг не на 
ни во ве ре! Не га тив не, плод не ве ре ко ја не во ди ниг де сем у бес крај не ком пли ка ци је 
или у за гу ше не кри ке. 

Па риз: ин сек ти стр па ни у те глу. По ста ти слав на бу ба. Сва ка сла ва је сме шна; ко јој 
те жи, са свим си гур но је на кло њен про па да њу. 

9. јун 1958. 
У гла ви ми екс пло ди ра све мир. Не под но шљи ва гро зни ца. На прст сам од Ха о са. 

Еле мен ти се раз у ла ру ју. Гу бим тло. Ко ће са би ло чим да ме по ми ри? Чвр сту тач ку тра-
жим, а на ла зим са мо не си гур ност, бла то, не за др жи во бу ни ло. Бив ство ва ње је пре жвр-
љан текст а ја ви ше не мам сна ге да га по но во на пи шем. 
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Све је при вид – али при вид че га? Ни че га. 

У ме ни се то ли ко за па тио скеп ти ци зам ко ји се ни чим не мо же по би ти, ко ји одо ле-
ва на па ду свих мо јих уве ре ња, свих мо јих ме та фи зич ких прох те ва.

Ова гро зни ца у чи стом, не плод ном ста њу, и овај за ле ђе ни ур лик! 

Има ти оп се си ван осе ћај соп стве ног ни шта ви ла не зна чи би ти по ни зан, да ле ко од 
то га. Ви ше не го ма ко ме, ме ни би до бро до шло ма ло скру ше но сти. Осе ћај да сам ни-
шта ван ис пу ња ва ме гор до шћу. 

Осе ћај да сам ин сект за ку цан за не ви дљи ви крст, ко смич ка и ин фи ни те зи мал на 
дра ма, по кло пљен звер ском и не у хва тљи вом ру ком. 

Мо рам да про из ве дем осмех ко јим ћу се на о ру жа ти и за шти ти ти; мо рам не што да 
по ту рим из ме ђу се бе и све та, за кло ним ра не, да се нај зад упу тим у тај не пре ру ша ва ња.

Жи вот про па ли це, ули чар ке, бес ко ри сних и ис цр пљу ју ћих жа ло сти, но стал ги ја без 
ци ља и прав ца; ни штак ко ји се ву че пу те ви ма и ва ља у сво јим бо ло ви ма и ри да ји ма... 

Ах! Кад бих мо гао да пре ђем у сво ју есен ци ју! Али шта ако је и она ис ква ре на? Очи-
глед но, сам се бе са ка тим и све ме са ка ти. У ме ни ви ше не ма ни тра га од ме не. 

Кад из оп шти мо дру ге, не ста не мо и ми. 

Су бо та, 21. јун 1958. 
Отац ми је умро пре тач но шест ме се ци. 

По но во ме хва та до са да, она до са да ко ју сам упо знао у де тињ ству, углав ном не де-
љом, она ко ја ми је ра зо ри ла мла дост. Пра зни на ко ја раш чи шћа ва про стор, од ко је би 
мо гао да ме од бра ни са мо ал ко хол. Али ал ко хол ми је за бра њен, за бра ње ни су ми сви 
ле ко ви. А ја се још јо гу ним! Али у че му то ис тра ја вам? Си гур но не у жи во ту. 

Ни сам по стао оно што за пра во је сам јер сам ку ка ви ца. Не бих смео ни да жи вим 
ни да се уби јем. Увек на по ла пу та из ме ђу по лу жи во та и ни шта ви ла. 

„У јед ном је ди ном да ну са мо ће ужи вам ви ше не го у свим из во је ва ним по бе да ма.“ 
(Кар ло V)

Са два де сет го ди на имао сам не у та жи ву же љу за сла вом; – да нас је ви ше не мам. А 
ка ко се без ње уоп ште по кре ну ти? Оста је ми са мо уте ха ин тим не и не де ло твор не ми сли. 

Већ ме се ци ма све тре нут ке узру ја но сти про во дим у дру штву Еми ли Ди кин сон. 

24. јун 
Осе ћам да ћу се по ми ри ти с по е зи јом. То је би ло не ми нов но: мо гу са мо на се бе да 

ми слим... 
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Нај дра жи тре ну так у исто ри ји ми је аб ди ка ци ја Кар ла Пе тог. До слов но сам бо ра вио 
у Ју стеу у дру штву ко сто бол ног ца ра. 

Већ ду го на ме ра вам да од у ста нем од „раз го во ра са ство ре њи ма“, у че му тек рет ко 
успе вам, и то на ма хо ве, и то жа ле ћи! 

Оја ча вам се пре зи ром ко јег љу ди на сто је да ме по ште де, и са мо јед ну ми лост зах те-
вам: да за њих бу дем ни ко и ни шта. 

Књи га за мо ју ду шу: Ими та ци ја, али без Ису са.2 

Успех не до но си увек но ви успех; али не у спех увек до во ди до не у спе ха. Реч суд би на 
има сми сла са мо у не сре ћи.

Не бе ске си ле! Ко ли ко че знем за вре ме ном кад сте се мо гле до зва ти, кад се ни је 
ви ка ло у пра зно, кад чак ни пра зног још ни је би ло!

25. јун 1958. 
У мла до сти сам то ли ко раз ми шљао о смр ти да са да, стар, ви ше не мам шта о њој 

да ка жем: офу цан ужас.

25. јун 1958, 16 ча со ва 
Осе ћај не ве ро ват не сре ће. Ода кле ли по ти че? Све је то та јан стве но и су лу до! 
Не ма ни чег за го нет ни јег од ра до сти. 

27. јун 1958. 
Ме лан хо ли ја је жа ље ње за дру гим све том, али ја ни кад ни сам са знао ко ји је то свет. 

Ни Бог не би умео да ста ви тач ку на мо је про тив реч но сти. 

Ја сам увео уз дах у еко но ми ју ин те лек та. 

Из при стој но сти сам за глу шио сво је ва па је; ина че бих ства рао па ни ку и дру ги ма и 
се би.

Кад год се иоле спу стим у се бе, чу јем зов и ра строј ство Ха о са пре не го што се пре-
о бра тио или сро зао у све мир... 

На пад ни мо ствар ност у ко ре ну, про ме ни мо јој са став и сми сао. 

2 Алу зи ја на де ло ано ним ног ауто ра De Imi ta ti o ne Chri sti из XIV ве ка. Ова збир ка ре ли ги о зних 
афо ри за ма би ла је у то до ба нај про да ва ни ја књи га по сле Би бли је. (Прим. прев.) 



55

X је то ли ко из ве шта чен и за о ку пљен ин те ре сом да је не спо со бан за нај ма њи спон-
та ни по крет. Све је у ње му уна пред осми шље но и сра чу на то: ре кло би се да ди ше из 
ко ри сти.

И кад се не спрет но пре би ра по ра шти мо ва ном кла ви ру, у ме ни по те ку та ла си ме-
лан хо ли је. 

Мој чла нак о Уто пи ји ко ји је об ја вљен у јул ској све сци N. R. F., то ли ко је лош да сам 
мо рао да лег нем – од оча ја. Не мо гу да пи шем без под сти ца ја; а под сти ца ји су за бра-
ње ни. Ка фа је тај на све га. 

Не по крет на вр то гла ви ца, нат при род на ле њост. 

Све му ре ћи јед но му ње ви то не, на нај бо љи мо гу ћи на чин до при не ти по ве ћа њу 
оп ште сме те но сти. 

Не мо гу да за ми слим раз ли чи ти ја би ћа од мо јих ро ди те ља. Ни сам ус пео у се би да 
по ни штим њи хо ве не сво ди ве ка рак те ре; та ко се на мој дух од ра жа ва дво стру ко и 
не по мир љи во на след ство.

Бес пред мет на, чи ста мр жња је сте је дан об лик оча ја, мо жда и нај го ри. Али ка ко то 
об ја сни ти? 

И нај бо ље и нај го ре ду гу јем не са ни ца ма. 

Ње гов за ста ре ли осмех. 

Х: бе жи во тан пи сац. 

13. јул 
Окрут на не де ља, ко ја ме под се ћа на све оне у ко ји ма сам осе тио оп шту ни штав ност 

све га. 

То ли ко сам про ду бљи вао сво ју пра зни ну, ко пао и на њој се за др жа вао, да од ње, 
из гле да, не оста је ни шта: ис цр пео сам је, за тро сам јој из вор. 

Што ви ше раз ми шљам о пра зни ни, то ми је ја сни је да сам јој при сту пио као ми-
стич ком кон цеп ту, или као за ме ни за бес ко нач но, мо жда и за Бо га. 

Глу па во се пра ћа ка ти на про па лој пла не ти. 

„...ле њост је по пут бла жен ства ду ше, ко је јој на док на ђу је све гу бит ке, ко је до ла зи 
на ме сто свих ње них до ба ра.“ (Ла Рош фу ко)
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Рај је све. Оно Све ко је ја по не кад спо знам. 

До са да: пра зна пат ња, ра су ти не мир. У па клу је не ма; до са да вла да са мо у ра ју. 
(Раз ви ти у ко мен та ру на „Сан сме шног чо ве ка“ –)

До са да у Бо гу. 
Ко не по зна је сласт од у ста ја ња од пла ни ра ног, тај ни је спо знао до са ду.

Ко ли ко год се тру дио, не бих мо гао да при хва тим овај свет а да се не осе тим кри-
вим због под ва ле. 

Сма трам се из у зет но спо соб ним да за ми слим очај хи је не. 

Опи са ти тре нут ке у ко ји ма жи вот из не на да би ва ли шен сва ког сми сла, ка да си тост 
пре пла ви и об у ста ви кљу ча ње ду ха.

Да сам са мо мо гао да жи вим на не ком ис ква ре ном дво ру, да бу дем скеп тик не ког 
прин ца... 

27. јул 
Мој прин цип и мој бог је Ахри ман. За пи са но је да ће по сле два на ест хи ља да го ди-

на ду ге бор бе са Ор му здом, би ти по ра жен.3 Али у ме ђу вре ме ну... 

Мо рам се ис ку пи ти за сло бо ду у ко јој ужи вам. Тај лук суз из гна ни ка пла ћам ствар-
ним или из ми шље ним не сре ћа ма. 

8. ав густ 
При ста јем да бу дем по след њи чо век, ако би ти чо век зна чи ли чи ти на дру ге. 

На зид сам ока чио јед ну ста ру гра ви ру ко ја пред ста вља ве ша ње Ар ма ња ка, у чи јем 
по гле ду има не чег по дру гљи вог и ур не бе сног. Тог при зо ра не мо гу да се на гле дам. 

От кад знам за се бе, ве ро вао сам са мо вр ли на ма гро зни це. 

Жи вот је на год ба. Сум њив је сва ки чо век ко ји ни је умро од гла ди. 

14. сеп тем бар
По вра так с остр ва Ре. Јед на ап со лут на сед ми ца. Као у зе маљ ском ра ју. По вра так у 

Па риз, ка кво сро за ва ње! Ули ца ма ту ма рам као у бу ни лу. Шта ћу ту? Од свих сам одво-
јен. Ли шен тач ке до ди ра са сви ма. Ах! Та сласт не-хте ња на пла жи! Где се укла ња од 
„жи во та“ (цр ве ним са мо због чи ње ни це да ко ри стим ту реч). 

3 Ахри ман је дух Зла у пер сиј ској ре ли ги ји, чи је је вр хов но бо жан ство Ор музд. (Прим. при ре-
ђи ва ча)
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За це ло ни сам био ство рен за ло ма та ње ме ђу љу ди ма. Сва ки тре ну так ис пу њен 
пат њом. Али бих бри љи рао у ка ри је ри пла ча!

У ме ни је отров на бит ко ју ни ко не ће мо ћи да нач не или уни шти. 

29. ок то бар 1958. 
Би ти на лик оном пр во бит ном Је дин ству, из ван ко јег не ма ни че га, за ко ји де се та 

хим на Ри гве де ка же „да са мо од се бе ди ше без да ха“. 

Ва жио је за мај сто ра у ис ко ре њи ва њу хва лом. 

Вра ти ти „кљу че ве мо је во ље“ (да упо тре бим ме та фо ру Те ре зе Авил ске) „на шем“ 
Го спо ду.

Про чи тао не ко ли ко стра на сво јих бед них Си ло ги за ма; то су па бир ци со не та, на цр ти 
пе са ма уни ште них под сме хом.

Гу там књи гу за књи гом са мо да бих ре шио про бле ме, да бих скре нуо ми сли с њих. 
Усред ра су ла, пот пу на си гур ност у са мо ћу.

Има тре ну та ка сла бо сти и сум ње кад нам се исти на, па и сам по јам исти не чи не 
та ко не при сту пач ним и не за ми сли вим да нам и нај сит ни ја ве ро до стој ност из гле да 
као нео че ки ва на пер спек ти ва.

По бе дио сам по рив али не и иде ју са мо у би ства. Опа ме ћен по ра зи ма. 

Че сто сам, са гла сан са сто и ци ма, склон ми шље њу да је сва ки осет по ре ме ћај а 
сва ка на кло ност бо лест ду ше. 

Фи ло зоф је чо век ко ји на га зи гас; а шта ја, спу тан хи ља да ма сум њи, да по твр дим, у 
шта да се су но вра тим? Скеп ти ци зам ису шу је сна гу ума; или бо ље: уса хли ум по хр ли у 
скеп ти ци зам и по све ти му се из су во ће, из не ис пу ње но сти.

Кад су сум ње нај сна жни је, тре ба ми ка ква год на зна ка ап со лу та, ко ма дић бо га.

„Кад би тре ба ло де таљ но да ис при по ве дам ка ко се Наш Го спод по нео пре ма ме ни...“ 
– та ко го во ри Све та Те ре за; ко ли ко за ви дим тим „ду ша ма“ уве ре ним да над њи ма бди 
Бог или Исус и да га је бри га! 

Из бли за, све што жи ви, и нај ма њи ин сект, из гле да као да је ис пу њен тај ном; из да-
ле ка из гле да бес крај но ни штав но. 

Из ве сна раз да љи на уки да ме та фи зи ку; ко фи ло зо фи ра, још је са у че сник све та. 
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Ко ли ко пу та сам са мо про чи тао ауто би о гра фи ју Те ре зе Авил ске! Ако ни сам на ву као 
ве ру по сле то ли ко чи та ња, зна чи да је би ло за пи са но да не ћу ни ка да.

Га дим се пу те но сти! Бес ко нач на су ма па до ва, на чин на шег сва ко днев ног про па да ња. 
Да има бо га, осло бо дио би нас му ка при ску пља њу тру ле жи и раз вла че њу те ла.

Ако се икад ба цим Бо гу на но ге, ба ци ћу се из бе са или из крај ње зга ђе но сти со бом. 

Ни чи ја до са да ни је јет ка као мо ја. На шта ба цим по глед, про ме ни об лик. Мо ја ра-
зро кост се пре но си на ства ри.

Јед на ме ди цин ска рас пра ва из Хи по кра то вог до ба но си ла је на слов: О пу ти. Ето 
књи ге за мо ју ду шу, ко ју бих мо гао да на пи шем су бјек тив ним то ном. 

„Wel tlo sig ke it“ 4 – још јед на реч за мо ју ду шу, не пре во ди ва као све стра не ре чи ко-
је ме за ве ду и ис пу не.

Не ким ју три ма, кад сам бу но ван и не по ми рен с да ном, чи ни ми се да мо је име из-
го ва ра ју про ла зни ци, да га ва здух но си. Да нас, 28. но вем бра, у по шти у Ули ци Во жи рар, 
не ка ста ри ца је те ле фо ни ра ла у ка би ни и чух: Си о ран... Чак и она је го во ри ла о ме ни. 
Ур не бе сно и ужа сно. Ка кав симп том! 

Да још има љу ди ко ји ме сма тра ју „ко ри сним“ – то ми не иде у гла ву!

У мо јој по ро ди ци не ма лу да ка; ина че бих се це лог жи во та штре цао. 

За гри жен и скеп ти чан, све у јед ном па ко ва њу...

Ове ко ве чи ти се у не ста бил ној рав но те жи. 

Имам осе ћај ни шта ви ла, али не и по кор но сти. Осе ћај ни шта ви ла су про тан је по-
кор но сти. 

Ни је по ко ран онај ко се бе мр зи.

8. XII 1958. Го спо де, са жа ли се на мо ју не плод ност, про тре си мој од сут ни дух, по-
мо зи ми бес крај но за пу ште ном и кру том! 

Мли та ви, обес хра бре ни ан ђео, ска ме њен у ка ја њу због па да. 

Ис ку пљу је ме са мо оп се си ја сво јим про па да њем и во ља да га из бег нем. 

4 До слов но: од сут ност из све та, из оп ште ност. (Прим. при ре ђи ва ча)
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Ми лост, тај грех до бро те. 
Ми лост или до бро та као по рок... 

Не у људ ност оног ко је „ду бок“.

Јед ном, кад сам по ми слио да сам нај нор мал ни је би ће ко је је икад по сто ја ло, упла-
шио сам се и про вео чи та ву зи му чи та ју ћи књи ге из пси хи ја три је. 

Жи ве ти као ве чи ти про сјак, мо ља ка ти од вра та до вра та, по ни жа ва ти се да бих 
ди сао. Зба че ни вла дар да ха! 

По сту пам као сли кар; оцр там, то јест, ис пи шем обри се тек ста; он да раз ма зу јем, 
слој по слој, што ну жно до во ди до про тив реч но сти, не ус кла ђе но сти, не у јед на че но сти; 
тој опа сно сти се тре ба из ло жи ти и ја јој се из ла жем. 

А шта ра ди ко хе рент ни ум? По ста ви де фи ни ци ју и не од сту па; си лу је про блем о 
ко јем рас пра вља, у сва ком слу ча ју га тла чи; ло ги ка је на до бит ку, жи вот па ти. И он, 
до ду ше, ри зи ку је. 

12. ја ну ар 1959. 
Смрт Су за не Со ка.5

I am not sor row ful but I am ti red 
Of everything that I ever de si red.

Ко ли ко сам пу та, Бо же мој, по на вљао овај До со нов стих! Жи вот ми је ис пу њен њи ме. 

Сласт не до вр ше ног, још бо ље: не на че тог, не за по че тог. 

По вре ме но се вра ћам Ве да ма и Упа ни ша да ма. Сва ке го ди не имам на па де ин диј ства. 

Кад Шпа нац ис ту пи из уз ви ше но сти, по ста не сме шан. 

Чи та ва хин ду фи ло зо фи ја сво ди се на страх, али не од смр ти већ од ро ђе ња. 

Је ди но ду бо ко ис ку ство мог жи во та: ис ку ство до са де. За ме не на овој зе мљи не ма 
„за ни ма ња“, ни ти „за ба ве“. Пре ва зи шао сам и пра зни ну: за то не мо гу ни да се уби јем. 

12. март 1959. 
Не ве ро ват но је ко ли ко све, али ап со лут но све око ме не, иде је пре све га, про ис ти-

че из фи зи о ло ги је. Мо је те ло је мо ја ми сао, или је пак мо ја ми сао мо је те ло. 

5 Ви де ти „Она ни је би ла одав де...“ (El le n’éta it pas d’ici) у: Ci o ran, Exer ci ces d’ad mi ra tion, Га ли мар, 
1996, стр. 197– 200 (Ве жбе из ди вље ња). (Прим. при ре ђи ва ча)
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Два де сет пет го ди на жи вим по хо те ли ма. То под ра зу ме ва јед ну пред ност: ниг де не 
би ти ве зан, не др жа ти ни до че га, во ди ти жи вот про ла зни ка. Осе ћај да се увек на ла зи 
пред од ла ском, пер цеп ци ја јед не из у зет но при вре ме не ствар но сти. 

26. март 1959. 
Дру ги грип у по след ња три ме се ца! Пот пу на ис цр пље ност, при ти сак, го то во пот-

пу ни пре кид ди са ња. Је сам ли већ пре шао на ону стра ну? Те ло ме та ко ду го оп те ре-
ћу је! Ако сам ишта раз у мео у свом жи во ту, то ду гу јем сво јим бо ле сти ма. Увек сам био 
по лу бо ле сник, чак и кад сам био здрав. 

На пад пла ча. Про чи тао сам рђа ву књи гу о гђи Де Ла ва ли јер. Сце на ве че ре с кра љем 
и гђом Де Мон те спан, пре од ла ска у ма на стир, пот пу но ме је по ре ме ти ла... Све ме 
уз не ми ра ва, то је исти на. Крај ња сла бост нас одва ја од све га и па ра док сал но, исто-
вре ме но при да је из у зе тан сми сао сит ни ца ма или дав ним до га ђа ји ма ко ји не ма ју ни-
ка квог не по сред ног зна ча ја по ваш жи вот. Са жа лим се над глу по сти ма, цеп тим као 
де вој чи ца. Мо жда то по ти че и из не спо соб но сти да се бе са жа ље вам. 

Жив ци сло мље ни већ у се дам на е стој! Не ве ро ват но је да сам се до са да одр жао! 

30. март 1959. 
Хен длов Ме си ја. – Рај си гур но по сто ји или је ба рем по сто јао – ина че, от куд то ли ка 

уз ви ше ност?

Зво на у Бри жу, се ћа ње на вас у ме ни по кре ће остат ке не ба, уз но си те ме у до ба пре 
мог па да.

Од се дам на е сте го ди не по го ђен сам јед ном тај ном, не при мет ном бо ле шћу ко ја је 
уни шти ла мо је ми сли и илу зи је; жмар ци у жив ци ма, да но ноћ но, ко ји ми ни су до зво-
ља ва ли да се за бо ра вим, сем ка да спа вам. Осе ћај да сам под врг нут веч ном ле че њу 
или веч ном му че њу. 

Пре ви ше сам про чи тао... Чи та ње ми је из је ло ми сао. Кад чи там, имам ути сак да 
не што „ра дим“, да се оправ да вам пред „дру штвом“, да имам по сао, да не под ле жем 
сти ду због то га што сам ле ња бу ба, бес ко ри стан и не у по тре бљив чо век. 

Сви бо ло ви се за бо ра ве, не и по ни же ња. 

Ју че, пе тог апри ла, про вео сам по под не у шу ми ци по ред Тра па, раз ми шља ју ћи о 
осве ти, не ис црп ној те ми. – Од у ста ја ње од осве те тру је ду шу исто то ли ко, ако не и ви-
ше од чи на осве те. 

Има мо ли пра во да се не осве ти мо? 

Кон церт за ро ђен дан (пе де сет го ди на) О. Ме си ја на. На ла зио сам се иза му зи ча ра, 
али сам га мо гао ви де ти из про фи ла. Слу шао је по све ће но: ње го ва де ла су за и ста би ла 
уни вер зум – са мо за ње га. Слу шао сам дру где; ми сле ћи ка ко је сва ко за тво рен у свој 
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не ке при ја те ље ко ји нас не во ле. 

Пе так, 24. април 1959. – Од ја ну а ра, прак тич но бо ле стан; не спо со бан за рад; од 
јед ног до дру гог са ка ће ња; као да сва ки ор ган че ка свој ред... При ро да на ме ни вр ши 
екс пе ри мен те; пре да јем им се, не спо со бан да пру жим и нај ма њи от пор. Ко ли ко сам 
да ле ко од „до брог ко ри шће ња бо ле сти“! 

Ове зи ме, кад сам јед ног да на, бо лу ју ћи од гри па, из кре ве та гле дао најт мур ни је 
не бо ко је се мо же за ми сли ти, при ме тих две пти це (ни сам пре по знао ко је) ка ко се ју ре, 
пот пу но об у зе те сво јом љу бав ном јур ња вом на тој ту роб ној по за ди ни. Та кав при зор 
вас ми ри са смр ћу, а мо жда и са жи во том.

Дао бих све пе сни ке за Еми ли Ди кин сон. 

Ве че рам у гра ду – а „ду ша“ ми је са хра ње на. 

Ди о ген Ла ер ци је го во ри о шар му Епи ку ро ве док три не и ка ко је она та ко ре ћи има ла 
не жност си ре на.

Све мо је да ро ве уни шти ла је ту га. 

Мон гол сам, ра зо рен ме лан хо ли јом. 

Не де ља, 17. – Бо та нич ка ба шта. Све оча ра ни ји гми зав ци ма. Очи пи то на. Не ма та-
јан стве ни је жи во ти ње, ни јед на ни је то ли ко да ле ко од „жи во та“. Све то по ти че од са мог 
кра ја Ха о са. Осе ћај ду гог ско ка уна зад, по нов ног спа ја ња с веч но шћу. 

Та цит, мој оми ље ни исто ри чар. 
Не ма ни чег леп шег од Ви те ли је вог па да, Исто ри је, па су си LXVII–LXVI II. „Ни ко ни је 

мо гао да за бо ра ви људ ске по роч но сти то ли ко да га та кав при зор не га не: рим ски им-
пе ра тор, до не дав но го спо дар све та...“ 

Сре ћа без пре ди ка та, го во ре ћи је зи ком уџ бе ни ка ло ги ке. 

Жи вим у стал ној ла жној ин спи ра ци ји: ка ко се чу ди ти што из ње не из ла зи ни шта? 
Али зар у то ме ни је тај на мо је сте рил но сти? 

Све по ста је јет ко у мо јој утро би и мом ду ху. 

Бес ко нач но сам спо со бан да све пре тво рим у пат њу, или пак да све сво је пат ње 
оте жам. 

Твор ба бо ло ва. 

61
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Ја не из но сим исти не не го по лу у ве ре ња, је ре си без по сле ди це, ко је ни ком ни су 
ни на у ди ле ни ти ко ри сти ле. За у век ћу оста ти без ученикā, циљ ми је да их ни кад не 
стек нем. Уче ни ци нас сле де са мо ако од лу чу је мо о ства ри ма, ако се др жи мо јед ног 
ста ва или ако го во ри мо у име љу ди или бо го ва. Али ни јед ни ни дру ги ни су мој про-
блем. Сâм сам и на то се не жа лим.

Је дан бес кућ ник ко га це ним због не до ста та ка и не у рав но те же но сти, ко ји го ди на ма 
спа ва на по љу, пре не ки дан ми је ре као: „На по след њем сам ступ њу сло бо де.“ 

Ко се са жа ли на се бе, са мим тим мо же и на Бо га. 

27. септ. 1959. 
Од муч ни не до муч ни не, од бо ле сти до бо ле сти; Ку да идем? Осе ћај ко ре ни те не-

мо ћи пред свим. Ус кра ћен ро ђе њем.

С истим пра вом као и До бро, Зло је ства ра лач ка сна га. Од ово дво је оно је ипак 
нај ак тив ни је. Јер До бро че сто џа ба ле ба ри. 

Не ка да ми ни дан не би про шао без не ко ли ко са ти му зи ке или чи та ња јед не пе сме. 
Да нас уло гу све га то га вр ши про за. Ка кво уни же ње, ка ква про паст! 

Је ди ни про блем ко ји при мам к ср цу: про блем мон стру ма. 

Осу је ти ти по сле ди це По ста ња. 

Нај бе зна чај ни ји чин по ста вља за ме не про блем свих чи но ва; жи вот се увек за ме не 
пре тво ри у Жи вот, што ве жбу да ха ис ком пли ку је то ли ко да се до ђе до тач ке гу ше ња.

На па ди бе са од ју тра до мра ка. Сва ђам се са про дав ци ма, са сви ма жи ви ма. По сле 
сва ког на па да, осе ћај по ни же ња. Оп хо ђе ња „мр ске“ ин ди ви дуе, и са мим тим, га ђе ње 
над са мим со бом.

Сва ки чо век ко ји не што про да је до во ди ме ван се бе. 

По сле не про спа ва не но ћи, укус ци га ре те је по гре бан.

Пи сац сам ко ји не пи ше. Осе ћај да се огре шу јем о сво је но ћи, сво ју „суд би ну“, да је 
из да јем и тра ћим са те. 

Тла че ње. Си гур ност да сам не по зван. 

У „епи леп тич ним“ тре ну ци ма осе ћам да сам не сно сно сли чан Све том Па влу. Мо ја 
по ду да ра ња са на сил ни ци ма, сви ма ко је мр зим. Ко је ика да ви ше од ме не ли чио на 
сво је не при ја те ље? 

За не се ња ци и на сил ни ци су углав ном жго ља ви, „са го ре ли“. Јер жи ве у не пре ста ном 
са мо и зје да њу, на ште ту свог те ла.
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Не на пре ду јем ни на ком пла ну и ни шта не про из во дим јер тра жим оно што се не 
мо же на ћи или, ка ко се не кад то зва ло, исти ну. Не спо со бан да је до хва тим, тап кам у 
ме сту, че кам, че кам. 

Ја сам раз у зда ни скеп тик. 

У пр вим ве ко ви ма хри шћан ске ере био бих ма ни хе јац, тач ни је Мар ки о нов при ста-
ли ца.

Са ми лост: из о па че на до бро та. 

Ви ше се не се ћам ко је се бе ова ко де фи ни сао: „Ме сто сам сво јих ста ња.“ Ова ми 
де фи ни ци ја у пот пу но сти од го ва ра и го то во да ис цр пљу је мо ју при ро ду. 

18. нов. 1959. 
По по днев ни сан. Бу де ћи се, у се кун ди сам се осе тио као мр твац. Би ло је то му ње-

ви то про све тље ње ле ша. 

Ако бих сва ког да на имао хра бро сти да ур лам по пет на ест ми ну та, био бих са вр-
ше но урав но те жен. 

Сви мо ји „за пи си“ су, на кра ју кра је ва, са мо ан ти у то пиј ске ве жбе. 

Оног ко ме уве ра ва да не знам шта је осве то љу бље увек имам же љу да оша ма рим 
да бих му по ка зао да се ва ра.

Све у све му, жи вот је не што не за ми сли во. 

29. но вем бар 1958. 
Ни шта ме то ли ко не раз о ча ра сво јом крх ко шћу и из ве шта че но шћу ко ли ко бри-

љан тан ум. Ра ди је се окре ну ти до сад ња ко ви ћи ма: они по шту ју ба нал ност, оно што је 
веч но у ства ри ма и иде ја ма. 

Не раз у мем Х-а: до са дан је а ни је ба на лан. Ње го ва до са да из би ја из по тра ге за 
ори ги нал но шћу, из тра га ња за чуд но ва тим, стал ним и бес ко ри сним из не на ђе њем.

Ни шта не бо ли то ли ко ко ли ко не ки ми сли лац ко ји сма тра да му је ду жност да ре ши 
све што из но си, ко ји сва ки про блем за тр па ва ре чи ма. Го вор љи вост је грех про тив ума. 
Ни нај ве ћи му ни су одо ле ли. 

Тип чо ве ка ка квом се ди вим: Ран се.6 

6 Ран се, осни вач мо на шког ре да Тра пи ста. (Прим. прев.) 
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Бог по ста је ла жан у тре нут ку кад се ни ко не усу ђу је да умре за ње га. 

Из ка квог уну тра шњег не ми ра из би ја ју мо је ко смо го ниј ске оп се си је! Ра зу мљи во 
је што су та ко че сте код лу да ка. 

Та цит, мој оми ље ни пи сац. Пот пу но сто јим иза Хју ма ко ји га је сма трао нај ду бљим 
ду хом ан ти ке. 

Не до са ђу је нам и не уз не ми ру је нас сре ћа дру гог, већ ње го ве вр ли не.

Мо ли тва из би ја из мог де пре сив ног ста ња ко је је ван се бе од ра до сти. 

При вр жен сам са мо умо ви ма ко ји су из је де ни ја ло во шћу; још бо ље: они ма ко ји 
бри љи ра ју у ја ло во сти. Чак ми се и Жу бер по не кад чи ни пре ви ше плод ним. 

С ре ли ги јом је го то во кад пре ста не да ба шти ни је ре си. 

12. де цем бар 1959. Пре не ко ли ко но ћи уснио сам сан ко ји не мо гу да за бо ра вим: по-
вор ка зми ја је про ла зи ла ис пред ме не, де фи ло ва ла, и сва ка се, кад на њу до ђе ред, ус пра-
вља ла да ме по гле да сво јим све тлу ца вим очи ма ко је су се ши ри ле: два ума ње на сун ца.

Исто риј ска кул ту ра је све обез вре ди ла. Ви ше се не спо ри о Бо гу већ о об ли ци ма 
бо га; о ре ли ги о зном сен зи би ли те ту и ис ку ству, а не о пред ме ту ко ји оправ да ва и јед-
но и дру го. 

16. де цем бар 1959. 
Фран цу ски мо ра ли сти: ма ни хеј ство оства ре но анег до том. 
или: анег дот ско ма ни хеј ство. 
или: на „мон ден ском“ ни воу. 

Бо жан ство Про зе. 

Сти хо ви ме све ма ње до ти чу. Уса хла ме ло ди ја, за че пље на ду ша. 

Увек је не ко из над нас; из над са мог Бо га уз ди же се Ни шта ви ло. 

Ко ји је ви зи гот ски краљ у VI ве ку на пи сао ко мен тар Апо ка лип се? Ко је об ја вио 
ру ко пис и кад? Нео д ре ђе но се ћа ње на бе ле шку про чи та ну на бр зи ну у ко зна ко јој 
би бли о те ци. 

Пред сва ком увре дом окле ва мо из ме ђу ша ма ра и по ми ло ва ња; то окле ва ње ко је 
нам тра ћи дра го це но вре ме осве шта ва наш ку ка вич лук. 
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The Ana tomy of Me lan choly Ро бер та Бар то на. Нај бо љи на слов ко га се ико ика да до-
се тио. А што је књи га не чи тљи ва – ко га бри га? 

Ко год има убе ђе ње, би ло ка кво, има и бо га; шта ви ше, ве ру је у Бо га. Јер сва ко уве-
ре ње под ра зу ме ва ап со лут или се ста вља на ње го во ме сто. 

Не зах те ва се сло бо да не го илу зи ја сло бо де. За рад те илу зи је, чо ве чан ство се ми-
ле ни ју ми ма ба тр га.

Уоста лом, по што је сло бо да, као што је ре че но, осе ћај, у че му је раз ли ка из ме ђу 
„би ти сло бо дан“ и „ве ро ва ти да си сло бо дан“? 

Књи га ко ју тре ба про чи та ти: Tra ta do de Tribulación оца Ри ба де не и ре, са вре ме ни ка 
Све те Те ре зе. 

19. де цем бар 1959. 
Раз у мем ми сти ке јер ме по пут њих из је да по хо та, иако пре зи рем пу те ност. Од не-

ми ра чув ства, од „ис ку ше ња“ мо же се умре ти. 

20. де цем бар 
Овог по по дне ва, же ле ћи да пи шем о сла ви, и по што се ни сам се тио иче га што бих 

мо гао да ка жем, ле гао сам. Ве ли ки по ду хва ти су се че сто за вр ша ва ли кре ве том, тим 
жа ло сним кра јем мо јих ам би ци ја.

Пре на гљен дух а нео д лу чан. 

Мо ја бо ле шљи ва скло ност Та ци ту, по тре ба да се на па сам ужа си ма. И ело квен ци јом 
и по е зи јом га ђе ња. 

Ана ли, Маг бет, књи ге, не: сли ке мог сва ко днев ног жи во та. 

Кон ти ну и тет раз ми шља ња нај ви ше је спу тан кад осе ти мо фи зич ко при су ство мо зга. 
Мо жда због то га лу да ци ми сле са мо у бле ско ви ма. 

Ис ку ше ње сла ве је уни шти ло рај. Кад год же ли мо из ано ним но сти, тог сим бо ла 
сре ће, по пу сти мо на го во ри ма зми је.

Це ним са мо ого ље ну про зу ко ју про жи ма је за. 

Чо век не из бе жно стре ми ка катaстрофи. Све док у то бу дем уве рен, за ни ма ћу се 
за ње га, по хлеп но и стра сно.

Из вор ник: Ci o ran, Ca hi ers 1957–1972, Gal li mard, Pa ris, 1997.

(Иза брао и пре вео с фран цу ског Бо јан Са вић Осто јић)




