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СУЗЕ И СВЕЦИ, 1937.1

Го ди ну да на по што је об ја вио Пре о бра же ње Ру му ни је, сво је нај не при влач ни је де ло, 
Си о ран – ко ји је у то вре ме већ на пу стио Ру му ни ју и пре шао да жи ви у Фран цу ску – 
об ја вљу је Су зе и све це (Lac ri mi şi sfi nţi), де ло ма хом на пи са но док је ра дио као про фе сор 
у сред њој шко ли у Бра шо ву – и де ло за ко је је ње го ва при ја те љи ца Џе ни Ак те ри јан 
ре кла да је „нај ту жни ја“ књи га ко ју је икад на пи сао.2 Књи га ни је на и шла на до бар 
при јем он да шњих кри ти ча ра, али би од све га што је на пи сао на ру мун ском са вре ме-
ним чи та о ци ма ве ро ват но баш она би ла нај при влач ни ја, ако ту реч мо же мо упо тре-
би ти кад го во ри мо о ње го вим тек сто ви ма.

Те шко је по ве ро ва ти да је ове две књи ге на пи сао исти чо век, да не по ми ње мо да 
их је пи сао го то во исто вре ме но. Си о ран је из ја вио да је до жи вео не што на лик нер вном 
сло му кад је за вр шио Пре о бра же ње Ру му ни је, а Су зе и све ци мо гу се сма тра ти до ка зом 
и по сле ди цом тог ста ња, мо жда чак и зна ком оздра вље ња. Но, „оздра вље ње“ је ве о-
ма ре ла ти ван по јам кад се при ме ни на Си о ра на, ко ји ни је пот па дао под оно што се 
узи ма за „нор мал но“. Би ло да је па тио од не са ни це, имао са мо у би лач ке на го не или 
био у раз ли чи тим сте пе ни ма нер вне на пе то сти, увек је пи сао с нај ја чим ин тен зи те том, 
увек, од са мог по чет ка, „на вр хун цу без на ђа“.3 А са да се, на кон књи ге ко ја се од све га 
што је икад на пи сао нај ви ше ба ви ру мун ским на ци о на ли змом и са вре ме ном европ-
ском по ли ти ком (прем да на ње му свој ствен на чин), окре нуо пи са њу књи ге у ко јој се 
Евро па по сле сред њег ве ка без ма ло и не по ми ње. Шта ви ше, да не ма не ко ли ко уз гред-
них по ми ња ња Ни чеа, Рил кеа и Шо пен ха у е ра, мо гло би се по ми сли ти да је пи са на 
ве ко ви ма пре на шег до ба – из у зев, на рав но, што нам не мо же про ма ћи пот пу но мо-
дер ни стич ки, ве ли чан стве но без бо жнич ки и у сва ком по гле ду ег зи стен ци ја ли стич ки 
при ступ, ли шен би ло ка квих илу зи ја.

Имао је ве ли ких по те шко ћа да на ђе из да ва ча, а мо жда се баш до бро уде си ло да је 
био ван зе мље кад је де ло ко нач но иза шло из штам пе. У штам па ри ји из да ва ча ко ји је 
пр во бит но при стао да об ја ви де ло, је дан сло во сла гач је по чео да чи та текст ко ји је 
сла гао. Шо ки ран, за пу тио се у уред ни штво и све ис при чао над ре ђе ни ма. И они су 
би ли ужа сну ти тек стом ко ји им се чи нио не са мо бо го хул ним не го, па ра док сал но, и 
тек стом ко ји се нај ви ше ба вио ре ли ги јом од све га што су до та да чи та ли од Си о ра на. 

1 Ово поглавље је незнатно прерађен увод ауторовог превода Суза и светаца (University of 
Chicago Press, 1995). Све наводе аутор је користио из тог текста. [У преводу на српски ко-
ришћено је издање Емил Сиоран, Сузе и свеци, прев. Петру Крду, Нови Сад: Светови, 1996. 
(Прим. прев.)]
2 Ci o ran, Ca hi ers, 63.
3 На вр хун цу без на ђа је на слов Си о ра но вог де ла (прев. Пе тру Кр ду, Бе о град: По ли граф, 1998). 
(Прим. прев.)
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Ни су ви ше хте ли да има ју ни ка кве ве зе с том књи гом. Но, сре ћом, ка ко ми је Си о ран 
ис при чао док су му очи за и скри ле као и сва ки пут кад би знао да чи ни не што скан да-
ло зно, још ни су би ли по ло ми ли кли шее и до пу сти ли су му да на пра ви пр ве оти ске 
не пре ло мље ног сло га, ко је је но сио по Бу ку ре шту у по тра зи за из да ва чем. На по слет-
ку, ус пео је да на ђе не ког ко ће књи гу штам па ти и ди стри бу и ра ти, али тек по што је 
при стао да сам сно си тро шко ве. 

Кад је иза шла из штам пе, иза зва ла је скан дал, што је и би ла пи шче ва на ме ра. Пи-
са на у крат ким, афо ри стич ним од лом ци ма – ко јих укуп но има ско ро че ти ри сто ти не, 
раз ли чи тих ду жи на, од јед ног ре да до не ко ли ко стра ни ца – без на сло ва по гла вља, 
де ло ва ни ти би ло ка квих дру гих по де ла – нео до љи во под се ћа на Ни чеа и по фор ми 
и по са др жа ју. Исто та ко ли чи на Блеј ко ве „Пословицe из па кла“ у збир ци Вен ча ње 
не ба и па кла (1794), као и на це ли опус Еми ли Ди кин сон – два пе сни ка ко ја је Си о ран 
до бро по зна вао, као што се ви ди из ње го вих днев ни ка. То је ис пре ки дан, али суп тил-
но сат кан и ико но бо рач ки фи ло зоф ски дис курс о ми сти ци. Аура де ка ден ци је ко ја 
оба ви ја ан ти хри шћан ски и без бо жнич ки тон ове књи ге би ла је не чу ве на у Ру му ни ји. 
Но, као што Ж. К. Уисманс ка же о свом де ка дент ном ју на ку, Де зе сен ту, у ро ма ну На су-
прот (À Re bo urs, 1884),4 да би сте скр на ви ли ка то ли чан ство, пр во мо ра те би ти ка то лик. 
А ис под ан ти хри шћан ске по вр ши не Си о ра но ве про зе те че ве о ма ја ка хри шћан ска 
стру ја. („Је ди ни ар гу мент про тив бе смрт но сти је до са да. Из ње по ла зе све не га ци је 
жи во та, сви по ку ша ји не по вољ ни за по сто ја ње.“) Ни је он за луд био син из ра зи то ум ног 
све ште ни ка ру мун ске пра во слав не цр кве, те отуд ве о ма упoзнат са док три на ма хри-
шћан ске ве ре – док три на ма с ко ји ма се, по том, бо рио – ка ко да их раз у ме та ко и да 
их опо врг не.

Има у ме ни хри шћан ских еле ме на та, од ви ше хри шћан ских: по ку шај про шње, пу сти-
ње и ма ло ум них кри за ми ло ср ђа. Раз ли чи ти из ра зи од би ја ња. (147)

Ње гов мла ђи брат Ре лу при се ћа се ду гих но ћи про ве де них уз фла ше ви на, то ком 
ко јих је Си о ран рас пра вљао о за мр ше ним те о ло шким пи та њи ма са сво јим оцем и 
сту ден ти ма са бо го сло ви је у Си би њу. Ка ко Ре лу твр ди, Си о ран је у то вре ме био оп-
сед нут те о ло ги јом и му зи ком, што по твр ђу је и Си о ра нов текст – ко ји увек слу жи као 
ис те ри вач ње го вих оп се си ја – у ко јем се фи ни, ис тан ча ни афо ри зми о му зи ци (на ро-
чи то о Ба ху) пре пли ћу са раз ми шља њем о су за ма и све ци ма.5

Мно ги све ци – а још ви ше све ти це – же ле ли су да од ма ра ју гла ву на Ису со вом ср цу. 
Сви ма је же ља ис пу ње на. Са да схва там за што ср це Из ба ви те ља ни је пре ста ло да ку ца 

4 Жо рис-Карл Уисманс, На су прот, прев. Жи во јин Жи во ји но вић, Бе о град: Про све та, 1966; Жо-
рис-Карл Уисманс, На су прот, прев. Жи во јин Жи во ји но вић, Бе о град: Цен тар за из у ча ва ње 
тра ди ци је Укро ни ја, 2005. (Прим. прев.)
5 Бо го сло ви ја у Си би њу је знат но до при не ла на стан ку књи ге бу ду ћи да је то ком рас пу ста, кад 
ни је пре да вао у Бра шо ву, Си о ран про во дио са те у ње ној би бли о те ци, за ду бљен у пле сњи  ве, 
пра ста ре то мо ве жи ти ја, до слов но про на ла зе ћи ли ко ве за сво ју књи гу. Зна чај но је при  ме ти ти 
да су ли ко ви ма хом ка то лич ки, а не пра во слав ни – то јест, не „до ма ћи“ – све ци, а има не ко ли-
ко и му сли ман ских.
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две хи ља де го ди на. Го спо де! Хра нио си сво је ср це кр вљу све та ца и обу као си га у зној њи-
хо вих че ла! (6)

Са вре ме ни ха ги о граф, „са њао“ је „се бе као хро ни ча ра про ва ли ја из ме ђу не ба и 
зе мље, ин тим ност са же га ма ср ца, исто ри ча ра Бо жи јих не са ни ца“. При род но се на-
ме ће сле де ће пи та ње: за што би је дан здрав и прав мла дић три де се тих го ди на два де-
се тог ве ка, ко ји отво ре но из ра жа ва љу бав пре ма жи во ту, прем да се она је два мо же 
на зва ти „нор мал ном“, и ко ји је по ли тич ки осве шћен и ак ти ван, же ли да по ста не „уљез 
на не бу“, шпи ју ни ра све це и от кри ва њи хо ве тај не? Де ли ми чан од го вор мо же се на ћи 
у од лом ку из Ни че о вог де ла С оне стра не до бра и зла:

До сад су се нај моћ ни ји љу ди још увек с по што ва њем кла ња ли пред све цем као пред 
за го нет ком са мо пот чи ња ва ња и на мер ног, крај њег ли ша ва ња. За што су се кла ња ли? 
Они су у ње му ... слу ти ли пре моћ ну си лу, ко ја се хте ла оку ша ти на та квом пот чи ња ва-
њу, сна гу во ље у ко јој су пре по зна ва ли и по што ва ли соп стве ну сна гу и же љу за вла шћу. 
Кад су по што ва ли све ца, они су по што ва ли не што у се би. По врх то га, при зор све ца бу дио 
је у њи ма по до зри вост: та ква го ле мост од ри ца ња, про тив при ро де не при жељ ку је за луд 
... Украт ко, моћ ни ци све та сте кли су пред њим но ви страх, на слу ти ли но ву моћ, чуд ног, 
још не пот чи ње ног не при ја те ља – то је би ла „во ља за моћ“, во ља ко ја их је при мо ра ла да 
за ста ну пред све цем. Осе ћа ли су по тре бу да га пи та ју.6 

Ни че ов увид по твр ђу је Си о ран, ко ји на пр вој стра ни ци Су за и све та ца об ја шња ва 
за што га ин те ре су ју све ци, фор му ли шу ћи пи та ње ко јим ње го ва књи га обе ћа ва да ће 
се ба ви ти: „Ка ко се чо век од ри че се бе и кре ће пу те ви ма све то сти?“ У спо соб но сти 
све ца да се од рек не све та Си о ран пре по зна је њи хо ву „во љу за моћ“: све тост је, пи ше 
он, „им пе ри ја ли стич ка“; за њу се „за ни ма због де ли ри ју ма ве ли чан стве ног, ко ји се 
кри је ис под ових не жно сти, због не ве ро ват ног за но са ма ски ра ног по ни зно шћу, због 
во ље за моћ ко ја пул си ра ис под до бро те.“

Без сум ње фа сци ни ран овом во љом за моћ у по ли тич ком све ту раш че ре че ном 
из ме ђу екс трем них зах те ва, од фа ши зма до ко му ни зма, Си о ран је упр кос то ме по сма-
тра са стра хо по што ва њем по ме ша ним с ма ло иро нич не скеп тич но сти.

Све тост са ма по се би ни је за ни мљи ва, за ни мљи ви су са мо жи во ти све та ца; про цес 
то ком ко је га се чо век од ри че се бе и кре ће пу те ви ма све то сти... Али про цес ко јим не ко 
по ста је ха ги о граф? Ићи сто па ма све та ца..., по ква си ти та ба не њи хо вим су за ма... (5)

Он све це по сма тра де ли мич но као да су ал тер-его, по бо жни ег зи стен ци ја ли сти 
ко ји „жи ве у ог њу“ док „му дра ци [живе] по ред ње га“. Од нос пре ма све ци ма ко ји Си о ран 
раз ви ја у књи зи је од нос љу ба ви и мр жње. „Во лим све ти це због њи хо ве на ив но сти до 
ус хи та“, пи ше на јед ном ме сту. У ње го вој љу ба ви пре ма све ци ма има тра го ва де ка дент-
ног есте ти зма: „Не мо же им се ви ше ве ро ва ти. Ди ви мо се са мо њи хо вим илу зи ја ма.“

6 Фри дрих Ни че, С оне стра не до бра и зла, прев. Бо жи дар Зец, Бе о град: Де ре та, 2003, стр. 
49–50.
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Про тив те жу овој ки ће ној љу ба ви, ме ђу тим, чи ни си ло ви та и отров на мр жња. Мно-
го пу та при зна је да мр зи све це јер су нам у за ве шта ње оста ви ли без на де жну пат њу, 
јер „не мо гу ће је па ти ти осим из ли шно и са са та ни змом“. „Ка ко не мр зе ти ан ђе ле, све-
це и Бо га? ... Не бо ме раз дра жу је а ње гов хри шћан ски об лик ири ти ра.“

Кра так осврт на Пре о бра же ње Ру му ни је по мо ћи ће нам да упот пу ни мо пред ста ву 
о то ме ка ко су Су зе и све ци има ли та ко је дин ствен од јек у да том исто риј ском кон тек сту. 
Док је по то ње де ло кри ти ка ми стич ног дис кур са, пр во де ло узи ма ре то ри ку ми стич-
ног дис кур са и при ме њу је је на до мен по ли ти ке, на уто пиј ску по ли тич ку фан та зи ју, 
са ња ре ње о Ру му ни ји ко ја се „пре о бра жа ва“ из сво је „по ди сто риј ске“ суд би не. У Су-
за ма и све ци ма, Си о ран де фи ни ше све тост као „пре ва зи ла же ње на шег ста ња па лих 
ство ре ња“. У ми сти ци, спа се ње и во ља све та ца да по се ду ју Бо га су за пра во јед но те 
исто. Из тог раз ло га фор му ла за спа се ње не мо ра да оста не огра ни че на на ду хов ну 
сфе ру и мо же се ла ко пре ве сти у по ли тич ке окви ре: ду хов но је дин ство ми сти ка са 
Бо гом по ста је екви ва лент ис пу ње ња ве ли ке суд би не јед ног (ма лог) на ро да: „На ша се 
чи та ва по ли тич ка и ду хов на ми си ја мо ра усред сре ди ти на од луч ност да во љом по-
стиг не мо пре о бра жај, као и на гр че ви то и дра ма тич но ис ку ство тран сфор ма ци је на-
шег це ло куп ног на чи на жи во та.“7

Mu ta tis mu tan dis, Си о ра но во ре ше ње за ру мун ску кри зу иден ти те та са сто ји се у 
сле де ћем: сво је „па ло“ ста ње ус пе ће да пре ва зи ђе са мо кад је бу де по кре та ла иста 
фа на тич ност ко ја мо ти ви ше све це. У том слу ча ју, ми стич на „во ља“ ни је без објек та, 
као што је то слу чај у Су за ма и све ци ма (ко ји ис кљу чу ју Бо га). Она има по ли тич ки са-
др жај, а не на сту па на по зор ни ци ср ца ни ти ду ше већ са ме исто ри је: 

Ру му ни ја је зе мља без про ро ка... Ова отре жњу ју ћа ми сао тре ба ло би да нас на гна 
да бу де мо дру га чи ји, да из га ра мо од сле пе фа на тич но сти, да бу де мо про све тље ни но вом 
ви зи јом... а ми сао о јед ној дру га чи јој Ру му ни ји тре ба ло би да бу де на ша је ди на ми сао. На-
ста ви ти истим исто риј ским пу тем рав но је по ла га ном са мо у би ству. ... Мо ра ће мо да 
од ба ци мо лу цид ност ко ја нам пре до ча ва го ми лу не мо гућ но сти, и, та ко сле пи, да осво ји-
мо све тлост.8

За о де ну та у ми стич ни је зик ек ста тич них ви зи ја, же ља за ду хов ном ре фор мом удру-
же на је ов де са же љом за уз ди за њем кул ту ре. Да би се оства рио овај циљ, сва сред ства 
су оправ да на, сма тра мла ди Си о ран, ко ји зву чи као но ви Ма ки ја ве ли:

До зво ље на су сва рас по ло жи ва сред ства кад је дан на род отво ри за се бе пут у свет. 
Те ро ри стич ки чи но ви, кри ми нал не рад ње, звер ства и из да ја мо гу се сма тра ти не до стој-
ним чо ве ка и не мо рал ним са мо у ста њу де ка ден ци је, кад се њи ма бра ни са др жај ни ва ку-
ум; ако, с дру ге стра не, они до при но се успо ну на ро да, он да се мо гу сма тра ти вр ли на ма. 
Сва ка по бе да је мо рал на.9

7 Ci o ran, Ro ma nia’s Tran sfi gu ra tion, 47.
8 Исто, 49 (кур зив ауто ров).
9 Исто, 41.
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И та ко смо до ве де ни у из у зет но за ни мљи ву ин те лек ту ал ну си ту а ци ју: пред на ма 
су две књи ге истог ауто ра об ја вље не у пе ри о ду од два на ест ме се ци, обе оби лу ју ми-
сти ком, јед на же сто ко по ли тич ка, а дру га кри тич ка ана ли за по ли тич ких ко ре на ми-
стич ног дис кур са. Мо гло би се, чак, ре ћи да су Су зе и све ци фи ло зоф ска ди сер та ци ја 
о фе но ме ну ми сти ке док је Пре о бра же ње Ру му ни је, њи хов не срећ ни по ли тич ки пан дан, 
при лич но гру ба при ме на ми стич ких прин ци па, ко ја је ве о ма ускла ђе на са дру гим 
по ли тич ко-ре ли гиј ским ле ви чар ским или де сни чар ским дис кур си ма то га до ба. Но, 
дво сми сле ни став ко ји Си о ран за у зи ма пре ма ми сти ци у Су за ма и све ци ма по ка зу је 
да му је у ми сли ма Пре о бра же ње Ру му ни је, у сва ком тре нут ку док је пи сао по то ње де-
ло, по ли тич ку уто пи ју – „де ли ри јум ве ли чан стве ног“. Ми стич ни при зву ци сна жно 
до при но се де ли ри јум ско-уто пиј ском ка рак те ру де ла, ко ји је у су прот но сти са Си о ра-
но вом ег зи стен ци јал ном фи ло зо фи јом скеп тич но сти и без на ђа. У Су за ма и све ци ма, 
Си о ра нов од нос љу ба ви и мр жње пре ма ми стич ким све ци ма про бле ма ти зу је јед но-
став на и фа на тич на ре ше ња ко ја ну ди у Пре о бра же њу Ру му ни је. Сто га Су зе и све ци на 
не ки на чин пред ста вља ју Си о ра но ву фи ло зоф ску бор бу са са мим со бом, текст кр цат 
про тив реч но сти ма и дво сми сле но сти ма. Бу ду ћи да се по ја ви ло у исто вре ме као и 
Пре о бра же ње Ру му ни је и да по так ну то истим раз ми шља њи ма, де ло Су зе и све ци по ка-
зу је све не до стат ке Си о ра но вог дру гог, не раз ра ђе но на ив ног по ли тич ког тек ста, те 
га сто га и под ри ва.

Као дис курс о ду хов но сти, аске ти зму и пат ња ма за рад Хри сто ве љу ба ви, Су зе и 
све ци зна чај но се осла ња ју на исто риј ске, фи ло зоф ске и по ли тич ке дис кур се ко ји су 
би ли у оп ти ца ју у Ру му ни ји два де се тих и три де се тих го ди на два де се тог ве ка. О „ду-
хов но сти“ се то ли ко го во ри ло у ру мун ској кул ту ри из ме ђу два ра та да је ча со пис 
Си о ра но ве гру пе, Кри те ри јум, у ко лум ни „Реч ник“ тој ре чи по све тио ду гач ку од ред-
ни цу, што је има ло исту свр ху као и ра ди кал но пи са ње то ком Аме рич ке и Фран цу ске 
ре во лу ци је, а то је да по ку ша да (по но во) де фи ни ше „глав не иде је“ пе ри о да и утвр ди 
њи хо ву „упо треб ну вред ност“. У члан ку се по се би це ус по ста вља ди рект на ве за из ме-
ђу „про бле ма ’но ве ду хов но сти’ и ’но вог на ра шта ја’ ко ме је при па дао Си о ран. 

Пре ма члан ку из Кри те ри ју ма, мла ди на ра штај, а ме ђу њи ма и Си о ран, сма трао је 
се бе пред став ни ком „но ве ре во лу ци о нар не ду хов но сти“ ко ја се уне ко ли ко по кла па 
са дру гим ви до ви ма ду хов но сти ко ји су по сто ја ли у ру мун ској кул ту ри то га до ба, али 
их исто вре ме но и од ба цу је, а то су пре све га тра ди ци о нал на, пра во слав на ду хов ност 
њи хо вог ха ри зма тич ног про фе со ра фи ло зо фи је и мен то ра На ја Јо не скуа, и не што 
ви ше „кул тур но“ ори јен ти сан, од но сно, ху ма ни стич ки тип ду хов но сти чи је су при ста-
ли це би ли дру ги мла ди ин те лек ту ал ци као што су Пе тру Ко мар не ску и Кон стан тин 
Ној ка. Мир ча Вул ка не ску, аутор члан ка, про це њу је да је огро ман број при пад ни ка 
овог но вог на ра шта ја „на че лу са Мир чом Ели ја де ом“ при хва тио јед ну но ву „агон ску 
ду хов ност“ чи је су основ не осо би не „лу цид ност, не ги ра ње и тра гич на сум ња ко ја хо-
ће са му се бе да от кло ни от кри ва њем но ве вр сте чо ве ка, ко ји тек тре ба да се ро ди“ 
(мој кур зив). 

Као што смо ви де ли, овај на ра штај ин те лек ту а ла ца имао је по ли тич ке ве зе са Ле-
ги јом ар хан ђе ла Ми хај ла, ка сни је по зна том као Гво зде на гар да, „ма сов ним по кре том 
са из ра же ним ми стич ким осо би на ма“, чи је су при ста ли це же ле ле „мо рал не и ду хов не 
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про ме не, на ци о нал ни ’пре по род’ ти ме што би се на род вра тио вред но сти ма пра во-
слав ног хри шћан ства, као и ’спа се ње’ пу тем аске ти зма и жр тво ва ња.“10 Си о ра но ви 
вр шња ци по др жа ва ли су по крет Ле ги о на ра за то што су ве ро ва ли да је он је ди но по-
ли тич ко сред ство ко је има моћ да по кре не „хри шћан ску ре во лу ци ју“ ко ја би до ве ла 
до ства ра ња хри шћан ске др жа ве. У вре ме екс трем не по ли тич ке ко руп ци је и еко ном-
ске про па сти, по так ну ти сна жним осе ћа јем кра ја, ухва ће ни из ме ђу но стал ги је за Из-
гу бље ним ра јем и не стр пљи вог иш че ки ва ња Но вог Је ру са ли ма, ови мла ди, са вре ме-
ни „све ци“ би ли су го ње ни же љом за ре фор ма ма ко ја је, на жа лост, на шла свој по ли-
тич ки екви ва лент у фа ши стич кој Гво зде ној гар ди.

Ве о ма је ла ко уочи ти слич но сти из ме ђу исто риј ских окол но сти ко је су усло ви ле 
на ста нак за пад но е вроп ске ми сти ке и ма ни је за ми сти ком ко ја је за хва ти ла Ру му ни ју 
три де се тих го ди на два де се тог ве ка. У оба пе ри о да вла да ла је кри за иден ти те та и тре-
ба ло је пре у зе ти од го вор ни за да так по кре та ња по ли тич ке и ду хов не ре фор ме. Као 
што ка же Ми шел де Сер то, то ком исто ри је ја вља се из ве сна „по ду дар ност“ из ме ђу 
на стан ка „ма ки ја ве ли стич ког тре нут ка“ и „ми стич ке ин ва зи је“.11 Сто га, „за да так да се 
про из ве де ре пу бли ка или др жа ва по мо ћу по ли тич ког ’ра зло га’ ко ји за у зи ма ме сто 
сру ше ног, не чи тљи вог бо жан ског по рет ка на не ки на чин на ла зи двој ни ка у за дат ку 
да се осни ва ју ме ста где ће се слу ша ти Реч ко ја је у ис ква ре ним ин сти ту ци ја ма по ста-
ла не чуј на“. Ни је ис кљу че но, као што сма тра Сер то, да ми сти ка у Евро пи ни је из у мр ла 
у се дам на е стом ве ку не го је са мо не ста ла с ви ди ка: „По ти сну та у раз до бљи ма ко ја су 
би ла си гур на у сво ја зна ња, та авет из ве сног про ла ска из но ва се по ја вљу је у пу ко ти-
на ма на уч них из ве сно сти, као да се сва ки пут вра ћа на ме ста на ко јим се по на вља 
сце на ње ног ро ђе ња.“12 „Си гур на“ и „из ве сно сти“ су кључ не ре чи ов де. Евро пу пр ве 
по ло ви не два де се тог ве ка раз ди ра ла су суд бин ска пре ви ра ња. У на па ће ном по ли тич-
ком и ин те лек ту ал ном кон тек сту Евро пе, Ру му ни ја је, има ју ћи на уму ње не по ли тич ке 
и еко ном ске ко ор ди на те, би ла стра хо ви то не си гур на у се бе и за то је би ла плод но тле 
за вас кр се ње ми сти ке у по ли тич ком ру ху. 

Су зе и све ци су про ми шља ње на те му све то сти, али не о све то сти уоби ча је не вр сте. 
То зна чи да се не раз ма тра ју му че ни ци и ју на ци тра ди ци о нал них ха ги о гра фи ја, они 
ко ји се по шту ју због њи хо вих вр ли на не го ми сти ци чу ве ни по ви со ком сте пе ну ду хов-
но сти, њи хо вом ин тим ном, лич ном спо зна јом Бо га, ко ји су до не ли но ву „про ва лу ап-
со лут ног у исто ри ји“. На слов упу ћу је на тра ди ци ју у ри мо ка то лич кој цр кви по зна ту 
под име ном „дар су за“. Dic ti on na i re de la spi ri tu a lité овај дар опи су је као „сло же ну по-
ја ву ко ју чи не од ре ђе на ду хов на осе ћа ња и њи хо ве кон крет не ма ни фе ста ци је“. Он 
на во ди три ка те го ри је све тих су за: по кај нич ке су зе (су зе стра ха и ка ја ња ко је до но се 
про чи шће ње), су зе љу ба ви (од но сно ми ло сти), и су зе са о се ћа ња ис пла ка не због Хри-

10 Leon Vo lo vi ci, Na ti o na list Ide o logy and An ti se mi tism:The Ca se of Ro ma nian In tel lec tu als in the 
1930s, 62.
11 Ми шел де Сер то, Ми стич ка фа бу ла: XVI – XVII век, прев. Алек сан дра Ман чић, Бе о град: Слу-
жбе ни гла сник, 2009, 223–224.
12 Исто, 110.
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сто вог стра да ња. По чев ши од Фра ње Аси шког с по чет ка три на е стог ве ка, ова по след-
ња ка те го ри ја по ста ла је до ми нант ни „жа нр“ све тих су за.

Су зе са жа ље ња над Хри стом стра дал ни ком, на ко је Си о ран ви ше пу та алу ди ра у 
свом тек сту, су сто га ка рак те ри стич на осо би на за пад но е вроп ске ми сти ке. Ми сти ка 
је „кре та ње ка објек ту ко ји је ван гра ни ца ем пи риј ског ис ку ства“, а исто та ко и „не по-
сред ни и па сив ни до жи вљај бо жан ског при су ства“ (Dic ti on na i re de la spi ri tu a lité). Ово 
„кре та ње“ пред ста вља бег – пу тем мо ли тве, ме ди та ци је и кон тем пла ци је – из са да шњег 
вре ме на и про сто ра. Циљ му је сје ди ње ње с Бо гом, а око сни ца му је ми сте ри ја Ин кар-
на ци је и Спа се ња јер је Христ у чо веч јем об лич ју схва ћен као по сред ник из ме ђу чо-
ве ка и Бо га. Пу тем са о се ћа ња и по и сто ве ће ња са Хри стом стра дал ни ком, чо век за-
слу жу је ис ку пље ње из па лог ста ња и сје ди ње ње с Бо гом, те та ко по ста је део ње го ве 
бо жан ске при ро де. Прем да све ово углав ном зву чи као стан дард на хри шћан ска док-
три на, на гла сак се у ми стич кој тра ди ци ји ста вља на екс трем на осе ћа ња. Су зе се схва-
та ју као знак ми ло сти, спо ља шња ма ни фе ста ци ја Бож јег при су ства у људ ском ср цу. 
Мно ги опи си овог да ра ис ти чу ње го ву не из ре ци ву сласт. Си о ран већ од са мог по чет-
ка из вр ће овај ми стич ки дис курс, јер за ње га су зе ни су слат ке не го гор ке:

По ку шах да схва тим ода кле до ла зе су зе и за у ста вих се код све та ца. Је су ли од го вор-
ни за свој гор ки сјај? Ко би знао? Чи ни се, ипак, да су су зе њи хо ви тра го ви. Ни су ли оне по-
сред ством све та ца до спе ле у свет; да ли без све та ца не би смо зна ли да пла че мо за ра јем. 
Хтео бих да ви дим бар јед ну су зу ко ју је зе мља упи ла... Све од ла зе го ре, на ма не по зна тим 
ста за ма. Са мо бол прет хо ди су за ма. Све ци су их са мо ре ха би ли то ва ли. (5)

Све ци у Си о ра но вој књи зи при па да ју по себ ној сор ти све та ца, углав ном све тов ној 
и углав ном жен ској, а на зи ва ју се „ми сти ци ма“, „про ду хо вље ни ма“, „кон тем пла тив ци-
ма“ или „про све тље ни ма“. Они хри шћан ској ве ри при ла зе са ан ти те о ло шког ста но ви-
шта, во де ћи се са мо ин ту и ци јом и осе ћа њи ма. 

До де лив ши атри бут све ти ца са мо не ко ли ци ни же на, цр ква је по гре ши ла. Ње на ми зо ги-
ни ја и твр дич лук при мо ра ва ју ме на ве ћу да ре жљи вост. Сва ка же на ко ја ли је љу бав не су зе 
у са мо ћи све ти ца је. Цр ква ни је ни ка да раз у ме ла да су све ти це за че те из Бо жи јих су за. (55)

Мно га име на у књи зи, Мај стор Ек харт, Ка те ри на Си јен ска, Те ре за Авил ска, Св. Јо ван 
од Кр ста су до шли са стра ни ца кла сич них де ла за пад но е вроп ског ми стич ног шти ва, 
али по сто је и број не ма ње по зна те, нео бич не лич но сти. Си о ран ми сти ке на зи ва све-
ци ма. По што су пре ма оп штем схва та њу ми сти ци апо ли тич не, па сив не ин ди ви дуе 
ко је про ми шља ју бо жан ство, ње му се ви ше сви ђа да оне ко ји ма се он ба ви на зи ва 
„све ци ма“. Све ци су, пи ше он, по ли ти ча ри – прем да „не у спе шни“, јер се сти де при вид-
но сти: то су праг ма тич ни и пред у зи мљи ви му шкар ци и же не, ко ји до бро чин стви ма 
из ра жа ва ју љу бав пре ма чо ве чан ству. Шта ви ше, мно ги европ ски ми сти ци би ли су 
ак тив ни ре фор ма то ри, озбиљ ни игра чи у игри европ ске по ли ти ке. (Ка те ри на Си јен ска, 
на при мер, по мо гла је да се па па из Ави њо на пре ба ци на зад у Рим.) И сви су они – ма-
хом чла но ви про сјач ких ре до ва – би ли по све ће ни до бро твор ном ра ду у све ту ван 
ма на стир ских зи до ва и пре да но се бри ну ли о си ро ма шни ма и бо ле сни ма.
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За то се мо же ре ћи да је ми сти ка у Евро пи вер ски по крет с по ли тич ким при зву ком. 
Од ли ку је се ја ким ре фор ма тор ским ду хом, ко ји се раз вио на мар ги на ма и че сто у су-
ко бу са зва нич ним ин сти ту ци ја ма ка то лич ке цр кве, ко ју су ове све тач ке лич но сти 
сма тра ле де гра ди ра ном и ко рум пи ра ном, не спо соб ном да се да ље бри не о ду хов ним 
по тре ба ма на ро да. 

Свет се де ли на вла сни ке и про сја ке. Бу ду ћи у сре ди ни, си ро ма си обра зу ју без бој ну 
веч ност исто ри је. Про сја ци су ре ак ци о на ри као и вла сни ци. Ни ко не же ли про ме ну или 
про грес. Са мо се си ро ма си тру де и но се те рет. Без њих не би по сто ја ло дру штво. Јер 
вла сни ци су жи во ти ње, а про сја ци ни шта не же ле. Кад си ро ма си не би по сто ја ли, иде ја 
гра ђа ни на не би има ла ни ка квог са др жа ја. Њи хо ва ане ми ја хра ни др жа ву, њи хо ве на де су 
ве не дру штва а оча ја ва ње крв исто ри је. Има без број ре ше ња про тив бе де; ни јед но про-
тив си ро ма штва. (102)

Исто риј ски гле да но, пе ри од ми сти ке се про те же кроз не ко ли ко ве ко ва и не ко ли ко 
за пад но е вроп ских зе ма ља, по чев ши од по кре та ча Бер нар да од Клер воа у два на е стом 
ве ку пре ко бр зог ши ре ња кра јем три на е стог ве ка по Не мач кој и Хо лан ди ји, а за тим 
по Ита ли ји, па до кул ми на ци је у ше сна е стом ве ку у Шпа ни ји и ко нач ног је ња ва ња у 
се дам на е стом ве ку у Фран цу ској упра во пре но што је осва ну ло до ба ра зу ма. 

Иако се про те же кроз не ко ли ко ве ко ва, ми сти ка је у Евро пи ско ро увек „гра нич на“ 
по ја ва, на ста ла на пра гу мо дер ног до ба, у вре ме ка да је јед но о бра зна хри шћан ска 
Евро па по че ла да се рас па да, по че ле да се фор ми ра ју ја ке све тов не др жа ве, и по ло-
же ни те ме љи за на ста нак но вих на у ка и умет но сти. Та ко „те жња ка ра ди кал ном хри-
шћан ству оцр та ва се на по за ди ни про па да ња или ’ква ре ња’, у уни вер зу му ко ји се 
рас па да и ко ји тре ба об но ви ти“.13 Су о че ни са про па да њем хри шћан ске ве ре и „по ни-
же њем хри шћан ске тра ди ци је“, ми сти ци уста ју да се бо ре за по нов но ус по ста вља ње 
пра ве ве ре. На при мер, Те ре за Авил ска и Јо ван од Кр ста ре фор ми са ли су свој хри-
шћан ски ред. Та ко су ство ри ли „ра ди кал но хри шћан ство“, ко је је би ло на гра ни ци 
је ре си и „осци ли ра ло из ме ђу ек ста зе и по бу не“.14

Ово ни су Си о ра но ве ре чи, али ова кво схва та ње по сту па ка ми сти ка игра ва жну 
уло гу у ње го вом по и ма њу си ту а ци је у ко јој се на ла зи ла Ру му ни ја три де се тих го ди на 
два де се тог ве ка. Он се екс пли цит но усред сре ђу је на по ли тич ке еле мен те у жи во ту 
све та ца, али пре ма ње го вом ми шље њу њи хо ва до бро чин ства су нај не за ни мљи ви ји 
аспект њи хо вог жи во та. Оп чи ња ва ју га њи хо ве су зе, жеђ за бо лом и спо соб ност да га 
под но се: украт ко, за ни ма га па то ло ги ја, од но сно, ка ко он то ка же, „са бласт пат ње“ јер 
„пат ња је је ди на чо ве ко ва би о гра фи ја“. У по за ди ни ове пат ње, као и не ве ро ват не спо-
соб но сти да се од рек ну све га у свом аскет ском жи во ту, Си о ран у све ци ма де тек ту је 
фа на тич ну во љу за моћ.

Пи са на де ла све та ца че сто но се на слов „Ди ја ло зи“ за то што се све пре до ча ва у 
об ли ку ди ја ло га с Бо гом, „con ver sar con Di os“, ка ко је то на зва ла Те ре за Авил ска. У 
сво јој ана ли зи дис кур са ми сти ке, Ми шел де Сер то при ме ћу је да је глав на ка рак те ри-

13 Исто, 24.
14 Исто, 42.
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сти ка пи са них де ла све та ца по чет но ис ти ца ње во ље , увод на реч vo lo – „хо ћу“ – ко ја 
је ујед но и ек ста тич на, из ра жа ва же љу за бе гом, и аскет ска, из ра жа ва же љу за гу бит-
ком.15 Чин хте ња – „vo u lo ir“ – је исто вре ме но и чин мо ћи, „po u vo ir“. Сер то ци ти ра 
јед ног од кла сич них ми сти ка, Мај сто ра Ек хар та, ко ји је ре као: „С во љом мо гу све“, и 
још „Оно што хо ћу да имам, имам.“16

Али шта то ови све ци же ле да по се ду ју и шта же ле да кон тро ли шу? „Про стор у ко-
ме се упра жња ва им пе ри ја ли зам све та ца је не бо, а бор бе но оруж је пат ња“, сма тра 
Си о ран. Све тач ка „во ља за моћ“ ни је усме ре на ни пре ма ка квом на ро чи том пред ме ту. 
Они же ле да по се ду ју бес крај („не бо“) и Бо га: то јест, они же ле од су ство, јер ка ко је 
Бо длер јед ном за па зио: „Бог је је ди но би ће ко је да би вла да ло чак не мо ра ни да по-
сто ји.“ Та ко је уну тра шњост ре ги он у ко ме во ља су ве ре но вла да, ужи ва са мо стал ност 
ко ја не за ви си ни од пред ме та ни од окол но сти.17 При том су ср це и ду ша по зор ни ца 
на ко јој се од ви ја ми стич ка дра ма, као на при мер у де лу Las mo ra das Те ре зе Авил ске.

Упра во је ова фа на тич на, али исто вре ме но и бес пред мет на во ља за моћ, хет ње да 
се спо зна и да се во ли, од но сно да се спо зна пу тем љу ба ви – усме ре на пре ма све му, 
а исто вре ме но и пре ма ни че му, то јест, пре ма Бо гу – оно што за о ку пља це ло куп ну 
Си о ра но ву па жњу у Су за ма и све ци ма. Но, док је за све це Бог ни шта ви ло пу но зна че ња, 
за Си о ра на, као и за Ни чеа, „Бог је мр тав“, а ни шта ви ло је зна чењ ска пра зни на. („Не ка 
се сам Бог по мо ли за оно га у ком не ма ви ше шта да умре...“) Та ко је Си о ра но ва књи га 
кри ти ка ове во ље за моћ ко ја за уз врат не до би ја ни шта осим ис пра зне и су ро ве пат-
ње. От кри ва и од ба цу је по ли тич ке ко ре не све то сти, и на по слет ку ура ња у пси хо ло шку, 
од но сно естет ску сфе ру, бу ду ћи да су све ци, ипак, „не у спе шни по ли ти ча ри“ ко ји твр-
до гла во по ри чу зна чај све та при вид но сти. Упр кос то ме, го во ри ти о све тач кој „во љи 
за моћ“ упу ћу је на по ли тич ки аспект њи хо вог ег зи стен ци јал ног вер ског ис ку ства, због 
че га је ва жан исто риј ски кон текст на стан ка и об ја вљи ва ња Су за и све та ца.

Мно гим те ма ма ко ји ма се ба ви у Су за ма и све ци ма Си о ран ће се из но ва вра ћа ти у 
ка сни јим, зре ли јим, фран цу ским де ли ма, те ће по но во пи са ти о му зи ци, ду хов но сти, 
пат њи, смр ти, са мо ћи, сум њи, без на ђу, де ка ден ци ји, Бо гу и ни шта ви лу. Као дис курс о 
ми сти ци, ни је ни ми стич ки дис курс ни ти објек тив ни, без лич ни фи ло зоф ски дис курс. 
Углав ном ли чи на Ни че о ве хи брид не фи ло зоф ске ко мен та ре. Сло бо дан и нео ба ве зан, 
ко ло кви јал ни и лир ски стил, про ша ран упе ча тљи вим ме та фо ра ма, и лич ним, ин тим-
ним то ном, спо ра дич но по спр дан и отво ре но си ло вит („Хај де мо на Стра шни суд са 
цве ћем на ре ве ру!“), за пра во при кри ва огром ну еру ди ци ју, оп шир но по зна ва ње књи-
жев но сти, као и ду би ну и тач ност ко мен та ра о фе но ме ну ми сти ке. Дво сми сле на, че сто 
па ра док сал на при ро да Су за и све та ца до ла зи отуд што књи га у осно ви осци ли ра 
из ме ђу два су прот на по ри ва: си ло ви те же ље за ве ро ва њем и пот пу ним пре да ва њем 
– што је при ступ ко ји се очи ту је и у Пре о бра же њу Ру му ни је – и стра стве ног од су ства 
ве ре, то јест, без на ђа.

15 Исто, 242.
16 Исто, 246.
17 Исто, 249.



Око сни цу књи ге чи ни Си о ра нов „не у спе шни ми стик“, „онај ко ји не мо же да пре се-
че све ве зе с вре ме ном“. Сто га ка же да је „тај на успе шне ми сти ке по бе да над вре ме ном 
и ин ди ви ду а ли за ци јом“, али и „чу јем по смрт на зво на ка ко од зва ња ју кроз веч ност: 
за то не мо гу да се сло жим са ми сти ком“. „Не у спе шни ми стик“ је гро теск на фи гу ра: 
„Страст за ап со лу том у скеп тич ној ду ши! Ан ђео на ка ле мљен на гу бав ца.“ Он при па да 
ис тој по ро ди ци ег зи стен ци јал них из гна ни ка, ко ји веч но лу та ју по ни чи јој зе мљи, про-
стран ству из ме ђу исто ри је и веч но сти, као што то чи не Уна му нов му че ник, Ма ну ел 
До бри, Иван Ка ра ма зов До сто јев ског или „све тац ло пов“ Жа на Же неа. При се ти мо се 
и фа сци на ци је „не у спе хом“ (le raté) ко ју је ис по ља вао мла ди Си о ран, да ро вит мла дић 
ко ји обе ћа ва али не схва та свој по тен ци јал. 

За Си о ра но вог не у спе шног ми сти ка не ма мо гућ но сти ис ку пље ња. Док успе шни 
ми сти ци вр хун цем ек ста зе сма тра ју тре ну так у ко јем осе ћа ју да су на са мо с Бо гом, оно 
што Све ти Јо ван од Кр ста на зи ва „so le dad en Di os“, Си о ран се жа ли да се „не осе ћа при-
јат но с Бо гом“ да је он веч ни „из гна ник у Ње му“. Успе шном ми сти ку Бог је пред мет 
же ље, ме та ње го ве во ље за моћ. Но, без об зи ра на то ко ли ко се тру ди да во ли и да 
ве ру је у ми сти ку, Си о ра нов жар увек под ри ва ју сум ња и без на ђе. Оп се да га ни че ов ска 
ми сао да је „Бог мр тав“. Или, ка ко то Си о ран ду хо ви ти је из ра жа ва, Бог је „уни вер зал но 
од су ство“. За тим раз от кри ва нео про сти ву на ив ност све та ца: они „се ни кад ни су за пи-
та ли ’шта по чи ње по сле Бо га?’ и то не мо гу да им опро стим“. У оча ју овог не у спе шног 
ми сти ка и ње го ве ег зи стен ци јал не сум ње про плам са ва ју трач ци ве ли чан стве не, ро-
ман тич не, лу ци фер ске про зе. С јед не стра не: „Бо же, без Те бе сам луд, а с То бом још 
лу ђи!“ А с дру ге: „мо је ме сум ње не мо гу од ве сти да ље од сен ке Ње го вог ср ца.“ На ша 
је уло га, ка же Си о ран, да за ба вља мо уса мље ног Бо га: ми смо „је ди ни ла кр ди ја ши ап-
со лу та“. Он, ме ђу тим, од би ја да игра сво ју уло гу у Бо жи јем за бав ном ко ма ду, те „у агон-
ској по ма ми“ хра бро „од ба цу је Бо га“: „Ја, у сво јој са мо ћи, ди жем се про тив Бо га.“

За о ку пљен овом фи гу ром не у спе шног ми сти ка, Си о ра нов дис курс о ми сти ци је 
са мо све сна, бо го хул на па ро ди ја ми стич ког дис кур са. Глас ми сти ка не вер ни ка уво ди 
но ву пер спек ти ву у тра ди ци о нал ни жа нр жи во то пи са све та ца, а то је пер спек ти ва 
без на ђа, чи ме ми стич ном ис ку ству да је но ву те жи ну, на мер но му кон три ра ју ћи и из-
вр ћу ћи ње го во зна че ње. На при мер: „рај гле дан из су шти не јед не ту ге“ по ста је „гро бље 
ра до сти“. У ми стич ном ис ку ству, ме ди та ци ја и мо ли тва су ва жни ко ра ци пре ма Бо гу, 
али Си о ран их схва та упра во су прот но: „тре ба ми сли ти да но ноћ но на Бо га да би смо 
га ис тро ши ли и та ко за вр ши ли с њим.“ Ми сти ци ма је жи вот у Бо гу је ди ни истин ски 
жи вот, што је за Си о ра на „смрт по сто ја ња“.

Нај че шћа ме та ње го вог на па да, ме ђу тим, је дру ги кључ ни аспе кат ми сти ке: опо-
на ша ње аго ни је стра да ња Чо ве ка-Бо га као је ди ног пу та ка до сти за њу бо жан ског.

Не мо раш би ти хри шћа нин да би те по тре сао Стра шни суд, или да би га раз у мео. 
Хри шћан ство је екс пло а ти са ло са мо бо ја зност и људ ски не мир, из вла че ћи мак си мум 
до би ти за бо жан ство ко је се, по дло и бес кру пу ло зно, удру жи ло са на си љем. (99)

Пат ње ми сти ка има ју за циљ спа се ње, то јест, до се за ње са вр шен ства у бо жан ском. 
Си о ран, ме ђу тим, при ла зи пат њи са естет ског пре не го са етич ког ста но ви шта, јер не 
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фа сци ни ра ју га вр ли не пат ње већ „са бласт пат ње“. Пат њу ви ди као су штин ски део 
тра гич не људ ске си ту а ци је – „пат ња је је ди на чо ве ко ва би о гра фи ја“ – али и као бес-
пред мет ну јер у се би не но си обе ћа ње спа се ња као што је слу чај с хри шћан ским по-
и ма њем пат ње, ко је је су ми сти ци до ве ли до екс тре ма. Пат ња, у осно ви ко је је Си о ран 
де тек то вао во љу за моћ, је не де ло твор на; њом се не по сти же ни шта осим још бе сми-
сле ни је и окрут ни је пат ње. Не ма ме ста ис ку пље њу у све ту у ко јем се „од ства ра ња 
све сти Бог у пра вом све тлу ука зао као још јед но ни шта ви ло“.

Без на ђе не у спе шног ми сти ка, ли ше ног сво је ве ли ке на де и оп хр ва ног оним што је 
Уна му но на звао „el sen ti mi en to tra gi co de la vi da“, по при ма об лик Ни че о вих на па да на 
хри шћан ство. У тим на па ди ма Си о ра нов глас је на ма хо ве отро ван и иро ни чан. „Не 
знам ве ћу кри ви цу од Ису со ве.“ „Нај ве ћа не ми лост мо же би ти са мо иста она ко ја нам 
је оста ви ла у на сле ђе кр ва ве мр ље на кр сту.“ Исус, „кр во жед ни и не ми ло сни“ Христ, 
имао је „сре ћу што је умро млад. Да је жи вео 60 го ди на, уме сто што је но сио крст, на-
пи сао би ме мо а ре“.

У од лом ку ко ји се при се ћа стра хо та из про шло сти на ста лих због из гре да у исто-
ри ји хри шћан ства, а та ко ђе пред ви ђа из гре де ко ји ће се уско ро де си ти у ње го вој 
зе мљи, Си о ран, оп чи њен на си љем и пат њом, пи ше – де це ни ја ма пре Су за Еро со вих 
Жор жа Ба та ја18 или На си ља и све тог Ре неа Жи ра ра19 – да су „цр ве не мр ље би ле увек 
тај на сласт хри шћан ства а ње го ви му че ни ци ни су учи ни ли ни шта дру го не го су ва си-
о ну пре тво ри ли у мо ре кр ви. У ре ли ги ји го ру ћих су то на зло коб ност по бе ђу је уз ви-
ше ност“.

Ако ми стич ка фор му ла, у крај њој ли ни ји, Си о ра ну не до но си успех у ду хов ном 
до ме ну, он да сле ди да је њен по ли тич ки екви ва лент та ко ђе осу ђен на не у спех. Да ли 
је мо жда овај чо век ис пу њен то ли ким сум ња ма и се ни ма са мо бу ла знио у на па ду им-
по тент ног бе са, од но сно „де ли ри ју ма ве ли чан стве ног“ кад је на пи сао Пре о бра же ње 
Ру му ни је? Да ли је мо гу ће да је и он, као Уна му нов не у спе шни све тац, Ма ну ел До бри, 
про по ве дао не што у шта ни сам ни је ве ро вао? Ако је Пре о бра же ње Ру му ни је по ку ша-
ло да по ну ди ре ше ње за ру мун ске тре нут не по ли тич ке про бле ме, он да ње го ва књи га 
двој ник из истог пе ри о да, Су зе и све ци от кри ва дру гу стра ну ме да ље, а то је да не 
по сто је ре ше ња та мо где вла да искре на без на де жна сум ња. Та ко пу тем Су за и све та-
ца сти че мо увид у Си о ра нов сло же ни и по де ље ни ум упра во у вре ме кад је пи сао свој 
још скан да ло зни ји по ли тич ки трак тат:

Људ ска ду ша уз бур ка на од Бо га ли чи на мањ ка во про ле ће. По чи њу истин ске цвет не 
де ка ден ци је, на пар фи ми са на од врат ност, за ра же ни пу пољ ци. Он да схва тиш јед ног уце-
ње ног све ца ... или јед ног хри шћа ни на ан ти хри ста као што је Ни че. Или ти је жао што 
ни си је дан Ју да да мо жеш из да ти Бо га и оку си ти гри жу са ве сти. (97)

У Ру му ни ји три де се тих го ди на два де се тог ве ка, Си о ра но ву мла ду ду шу оп се да ла 
су два ап со лу та, а да ни у јед ног од њих за пра во ни је ве ро вао. У тој си ту а ци ји, ње гов 

18 Жорж Ба тај, Су зе Еро со ве, прев. Иван Чо ло вић, Бе о град: Вук Ка ра џић, 1972. (Прим. прев.)
19 Ре не Жи рар, На си ље и све то, прев. Све тла на Сто ја но вић, Но ви Сад: Књи жев на за јед ни ца 
Но вог Са да, 1990. (Прим. прев.)
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сле де ћи ко рак из гле да не из бе жан: ако не са мо у би ство, он да са мо изг нан ство. Оти шао 
је у „из гнан ство“ не на кон на пре чац до не се не нео по зи ве од лу ке не го се по сте пе но 
„на ви ка вао“ на ње га то ком не ко ли ко на ред них го ди на. Не ко ли ко ме се ци пре об ја вљи-
ва ња Су за и све та ца 1937. го ди не, на пу стио је Бу ку решт и ни кад се ви ше ни је вра тио 
осим на не ко ли ко да на кра јем 1939. го ди не и то ком крат ког пу та из ме ђу но вем бра 
1940. и фе бру а ра 1941. го ди не. На пу шта Ру му ни ју и прак тич но не ста је. Из би ја рат и он 
на се би свој ствен на чин од ла зи у под зе мље. За ње га се ни је чу ло го то во чи та вих де сет 
го ди на, кад му се, 1947. го ди не, ука зу је да мо ра да пи ше на фран цу ском, те ви ше ни кад 
ни је пи сао на ру мун ском, а и го во рио га је са мо у рет ким при ли ка ма. Кад се 1949. го-
ди не по ја вљу је књи га Кра так пре глед рас па да ња,20 ко ју је по чео да пи ше 1947. го ди не, 
до та да је већ од ба цио и ру мун ски је зик и ру мун ски иден ти тет, те се пре дао ду го га-
је ној оп се си ји: не да бу де Фран цуз не го да бу де чо век ни о да кле.

Из вор ник: “Te ars and Sa ints”, у: Ilin ca Za ri fo pov-Johnston, Ser ching for Ci o ran, In di a na Uni ver sity 
Press, Blo o ming ton, 2009, стр. 123–134.

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)

20 Емил Си о ран, Кра так пре глед рас па да ња, прев. Ми ло ван Да ној лић, Бе о град: Ти са, 2004. 
(Прим. прев.)




