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Т

Бо јан Са вић Осто јић

ТЕФ ТЕ РИ, АЛ БУ МИ, РУ ШЕ ВИ НЕ
Пред лог за исто ри ју све за ка од Лих тен бер га до Си о ра на

За вр ши ти! Ка ква реч. Ни шта ни је за вр ше но ако смо за ста ли, 
ако смо про гла си ли да смо сти гли до кра ја. 

Жо зеф Жу бер

Све ске бих, у нај ши рем сми слу, де фи ни сао као вр сту спо ра дич ног, ду го трај ног 
пи са ња ко је се са сто ји од бе ле жа ка, на цр та и дру гих фраг мен тар них фор ми, без уна-
пред утвр ђе ног ре до сле да. Пи са не за ау то ра са мог, не за ви сно од то га да ли ће од њих 
са ста ви ти не ка кво де ло на ме ње но об ја вљи ва њу, не ке од тих све за ка мо гу да обра зују 
за се бан кор пус ко ји се увек об ја вљу је пост хум но. 

На осно ву ступ ња њи хо ве ка сни је ре а ли за ци је мо гу се раз ли ко ва ти два ти па све-
за ка у ши рем сми слу. Ако је де ло за сно ва но на њи ма об ја вље но за ау то ро вог жи во та, 
та кве све ске мо же мо сма тра ти гра ђом или при прем ним бе ле жни ца ма. Али ако се 
ре а ли за ци ја све за ка ни је из вр ши ла за жи во та, ако су – же љом ау то ра или си лом при-
ли ка – бе ле шке оста ле на ста ди ју му при пре ме, има мо по сла са све ска ма у ужем сми-
слу; упра во оне ће нас у овом фељ то ну за ни ма ти.

При прем не бе ле жни це ка рак те ри стич не су за на ра тив на де ла, ко ји ма слу же као 
ски ца, си ноп сис, сце на рио. Да би се мо гле аде кват но ту ма чи ти, оне зах те ва ју да бу ду 
кон сул то ва не па ра лел но са сво јим „ко нач ним вер зи ја ма“ или књи га ма у ко ји ма су 
ре а ли зо ва не. 

Све ска ма у ужем сми слу при сту па се друк чи је: бу ду ћи да у њи хо вом про ду жет ку 
не по сто ји ни ка кво об ја вље но де ло, за њих се не мо же ре ћи да су „при прем не“. Оне 
су са ме сво је оства ре ње. Глав на је њи хо ва од ли ка у то ме да су осло бо ђе не од об ја вљи-
ва ња, што не зна чи да не ка ква за да та књи жев на на ме на не ути че на про цес њи хо вог 
са ста вља ња. 

У овом кор пу су до ми ни ра ју све ске у ко ји ма се мо же уста но ви ти да је на сна зи пи-
са ње без на цр та, ко је на ла зи фор му у то ку ис пи си ва ња. 

Кор пус и не ко ли ко ак си о ма

При мар ни кор пус све за ка ко ји ма ће мо се ба ви ти по кри ва пе ри од од осам на е стог 
до два де се тог ве ка. Што се осам на е стог и де вет на е стог ве ка ти че, увр шће не су све ске 
ко је су во ди ли Ге орг Кри стоф Лих тен берг (1742–1799) и Жо зеф Жу бер (1754–1824), за тим 
С. Т. Кол риџ (1772–1834) и Пе тар Вја зем ски (1792–1878). От по че те на пре ла зу из де вет-
на е стог у два де се ти век, све ске По ла Ва ле ри ја (1878–1945) има ле су, у по ре ђе њу са 
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дру гим на сло ви ма из кор пу са, нај ви ше ути ца ја на да на шњи трет ман ове фор ме у књи-
жев но сти. Ме ђу другим ау то ри ма два де се тог ве ка, ов де ће се го во ри ти о пост хум ним 
све ска ма Иве Ан дри ћа (1892–1975), Ма ри не Цве та је ве (1892–1941), Ли ди је Гин збург 
(1902–1990), а на по слет ку и Еми ла Си о ра на (1913–1996). На кон по себ ног на став ка ко ји ће 
би ти по све ћен днев ни ку Жи ла Ре на ра (1867–1910), чи ја је гра ђа ве о ма бли ска све ска ма, 
фељ тон ће за тво ри ти кра ћи пре глед нај ва жни јих све за ка од сре ди не XX ве ка на о ва мо, 
ко је су об ја вље не за жи во та њи хо вих ау то ра. 

Све до пр вог об ја вљи ва ња Ва ле ри је вих Све за ка (Ca hi ers, 1957–1961)1 тра ди ци ја во-
ђе ња све за ка је оста ла не све сна и ин ту и тив на, без ма ло тај на и ис кљу чи во ин ди ви ду-
ал на, прак тич но не так ну та од стра не књи жев них исто ри ча ра. Оп сег пи са ња за сту пље-
ног у њи ма те шко се мо же об у хва ти ти, а још те же раз вр ста ти. Шта ви ше, сва ки по ку шај 
ис црп не об у хват но сти и раз вр ста ва ња, на при мер те мат ског, за пра во се про ти ви 
ин хе рент ној ди на ми ци све за ка, чи ји је фраг мен тар ни ка рак тер не рас ки ди во по ве зан 
са ма те ри јал ном не за вр ши во шћу ко ја је та квој гра ђи свој стве на. 

Све ске се увек об ја вљу ју пост хум но, и са мим тим ни ка да у ин те грал ном об ли ку. 
Глав ни раз лог за њи хо ву не це ло ви тост у об ја вљи ва њу је сте чи ње ни ца да уме сто ауто-
ра има ју при ре ђи ва че. Ови су, на ро чи то ако су на след ни ци, скло ни да за те че ну гра ђу 
при ла го де ак ту ел ним књи жев ним фор ма ма, у скла ду с кон вен ци ја ма у тре нут ку об ја-
вљи ва ња. То при ла го ђа ва ње увек је ре дук ци ја. 

Од лом ци из Лих тен бер го вих и Жу бе ро вих све за ка пре ми јер но су об ја вље ни као 
„афо ри зми“, за слу гом при ре ђи вачâ – ре спек тив но, Лих тен бер го вог си на и Жу бе ро вог 
бли ског при ја те ља Ша то бри ја на. Де ша ва се да не у пу ће ност или окле ва ње на след ни ка 
од го ди тре ну так об ја вљи ва ња; та кав је био слу чај са Кол ри џе вим све ска ма, из ко јих 
је пр ви из бор об ја вљен тек ше зде сет го ди на на кон ау то ро ве смр ти, а пр ви том ин те-
грал них No te bo oks још ше зде сет го ди на ка сни је (1957). За не пот пу ност об ја вље них 
све за ка мо же би ти од го вор на и њи хо ва не до ступ ност, чи ње ни ца да су де ло ви гра ђе 
из гу бље ни или уни ште ни. Та ко су про шле не ке Лих тен бер го ве све ске, ко је су из гу би-
ли уред ни ци и на след ни ци, као и део Си о ра но вих, ко је су из гу бље не не бри гом па ри-
ске ру ко пи сне би бли о те ке „Жак Ду се“. Фак то ри ма не пот пу но сти тре ба при до да ти и 
за кон ске раз ло ге ко ји се ти чу при ват них за пи са. Све ске Ма ри не Цве та је ве, на при мер, 
мо гле су ин те грал но би ти об ја вље не тек по сле 2000, сход но же љи ње не ћер ке, Ари-
јад не Ефрон. Си о ра но ве све ске пи са не из ме ђу 1972. и 1980, у то ку по след њих де сет 
го ди на на ла зе се у вла сни штву Си мо не Бо лез, па ри ске ан ти квар ке, ко јој су суд ски 
до де ље не бу ду ћи да их је пр ва про на шла у по дру му ње го ве згра де у Па ри зу. 

Све ске се во де то ком чи та вог ак тив ног жи во та ау то ра, ко ји сам углав ном не по ми-
шља да их ин те грал но об ја ви. Ве ћи на по ме ну тих пи са ца све ске ни је во ди ла об ја вљи-
ва ња ра ди, већ за лич ну упо тре бу, ко ја не мо ра да има књи жев ну свр ху. Сви су би ли 
све сни спе ци фич но сти сво јих све за ка: о то ме мо же да све до чи ко ли ко су во ди ли ра-
чу на о њи ма, чу ва ју ћи их и од нај бли жих. У Лих тен бер го вом и Си о ра но вом слу ча ју, за 
њи хо во по сто ја ње до зна ло се тек по сле смр ти. 

1 VALÉRY Paul, Cahiers 1894–1945, факсимил, CNRS, 1957–61.
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Те шко ћа њи хо ве ор га ни за ци је мо же да по чи ва и у чи ње ни ци да је за са ме ау то ре 
кор пус све за ка по стао нео б у хва тан: Жу бер је ис пу нио 205 све за ка, Ва ле ри 261. Не пре-
глед ност кор пу са обес хра бри ла је Жу бе ра од сва ког по ку ша ја да сво је све ске ор га-
ни зу је, док је са сво је стра не Ва ле ри де це ни ја ма по ку ша вао да сво је уре ди те мат ски, 
али умро је не ус пев ши да их при пре ми за штам пу. 

Од лом ци из све за ка мо гу би ти об ја вље ни за ау то ро вог жи во та у фор ми фраг ме-
на та. Ова прак са се уста ли ла у то ку два де се тог ве ка (из ме ђу оста лих, и код ау то ра као 
што су Со мер сет Мом, Пјер Ре вер ди, Жорж Пе рос, Пе тер Ханд ке, Бо то Штра ус, Фи лип 
Жа ко те, Гер хард Аман сха у зер...). Ипак, Пе тар Вја зем ски је пр ви ау тор ко ји је из сво јих 
све за ка штам пао од лом ке за жи во та: два де се тих го ди на XIX ве ка. 

Ва ле ри је на осно ву сво јих све за ка при ре дио не ко ли ко књи га фраг ме на та, ко је је 
сакупио у дво том но издање Tel Qu el (У из вор ном ста њу, 1941, 1943). Ан дри ћу ће за пи си 
из ње го вих све за ка по слу жи ти за фраг мен те об ја вље не под на сло вом Зна ко ви по ред 
пу та, ко је ће при пре ми ти, али ипак не ће сти ћи да об ја ви за жи во та. 

Ком би ну ју ћи од лом ке из сво јих све за ка, Ли ди ја Гин збург об ја ви ла је ви ше на сло ва, 
ме ђу ко ји ма вре ди на ве сти сле де ће, об ја вље не 1970-их и 1980-их: Чо век за пи са ћим 
сто лом, Бе ле шке из ле њин град ске бло ка де и Ми сао ко ја је опи са ла круг. 

На осно ву сво јих све за ка, Си о ран је на пи сао књи гу фраг ме на та De l’in convéni ent 
d’être né (О не при ли ци ро ђе ња). Пр вог ју на 1971. у по след њој све сци бе ле жи: „Ре шио 
сам да са ку пим раз ми шља ња ра су та у ове три де сет две све ске. Тек за два-три ме се ца 
ћу ви де ти да ли би од њих мо гла да се на чи ни књи га (чи ји би на слов мо гао би ти Уз вици 
или Гре шка ро ђе ња“).2 

Спре ма ју ћи сво је књи ге за об ја вљи ва ње, ови ау то ри не са мо да су се слу жи ли 
фор му ла ци ја ма из све за ка да би их пре то чи ли у фраг мен те, већ су и уну тра шњу струк-
ту ру књи га за сно ва ли на ди на ми ци сво јих све за ка. Је ди ни од свих ау то ра у кор пу су 
ко ји ни ре дак из све за ка ни су об ја ви ли за жи во та би ли су Лих тен берг и Жу бер. 

Све ске и днев ни ци

На ста ле то ком ду же прак се, нај пре за ми шље не као сред ства за рад, све ске као 
под ло га по сте пе но по ста ју циљ, па фор ма пи са ња, и на по слет ку не за ви сно де ло, на 
на чин ко ји пре ва зи ла зи ау то ро ву на ме ру. Спо ра дич ност пи са ња их при бли жа ва днев-
ни ци ма. Све ске се од њих раз ли ку ју нај пре са мом фор мом пи са ња и пре зен та ци јом. 
Има нент ни ја раз ли ка ти че се на чи на на ко ји ау тор тре ти ра сво је ја. У за пи си ма у све-
ска ма, ау то ро ва на ме ра ни је да ис при по ве да свој жи вот или да се ис по ве ди. Ње го ва 
је глав на бри га до ку мен тар ног ти па: ње гов жи вот и лич ност слу же му са мо као ма те-
ри јал за објек тив ни је раз ми шља ње. 

У ис ку ше њу сам да на пи шем да се днев ни ци од све за ка раз ли ку ју по сте пе ну на-
ра тив но сти. Пр ве би та ко, јер их чи не оп шир ни је пар ти је, во ди ли пи сци скло ни ји 
при по ве да њу, они ко ји се ра до рас пи шу. А све ска ма би би ли по све ће ни пи сци ко ји 
су фор мал но скло ни ји фраг мен ту, по е зи ји, ко ји ма је пре вас ход но ста ло да за пи шу 

2 Ci o ran: 1997, стр. 949.
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им пре си ју ко ја ће им, не ре а гу ју ли до вољ но бр зо, из ма ћи. Прин цип днев ни ка би та ко 
био бли зак рас тва ра њу, а прин цип све за ка ком пре си ји. 

Али у прак си се та два прин ци па нај че шће сре ћу у јед ном тек сту. Не ка се за при мер 
узму Жил Ре нар и Франц Каф ка. Њи хо ви днев ни ци знат ним де лом но се ка рак те ри сти ке 
све за ка: пор тре ти и оп шир ни опи си, анег до те и сва ко днев ни при зо ри ис пре се ца ни 
су крат ким, афо ри стич ким раз ми шља њи ма, ви це ви ма и ка рак те ри за ци ја ма у јед ној 
ре че ни ци ко је одо ле ва ју ела бо ра ци ји... Ни је ли Каф ка раз ма трао мо гућ ност да та кве 
крат ке за пи се са ку пи у књи гу афо ри за ма, пре не го што је, та ко ђе од од ло ма ка из сво јих 
днев ни ка, са ста вио пр ву про зну књи гу, Раз ма тра ње? Пре би се, на кон уви да у све ске 
и днев ни ке, мо гло ре ћи да је за спо ра дич но пи са ње пра ви ло да се, услов но ре че но, 
афо ри стич ки и при по ве дач ки прин цип не пре кид но (и не пред ви ди во) сме њу ју. 

Про блем до дат но усло жња ва чи ње ни ца да је ве ћи на све ско пи са ца ко ји нас ин те-
ре су ју за себ но во ди ла днев ни ке. У Лих тен бер го вим днев ни ци ма, пре ма Р. Џ. Хо линг-
деј лу, „уре ђе ни опи си сва ко днев них до га ђа ја не ма ју ни ка кве слич но сти са све ска ма“.3 
Де фи ни шу ћи пр вен стве но до ку мен тар ну ам би ци ју сво јих све за ка и по тен ци јал ност 
њи хо ве фор ме, Пе тар Вја зем ски у сво јој Ста рој све сци при ме ћу је: „Сма трам да сви 
са ста вља ју бе ле шке и би о гра фи је. То је наш за да так: да ску пља мо гра ђу – још је ра но 
да из ње из вла чи мо по сле ди це.“4 Ко мен та ри шу ћи ову опа ску у сво јој сту ди ји „Вја зем-
ски-ли те ра тор“, Ли ди ја Гин збург, ко ја је пр ва про го во ри ла о све ска ма као фор ми пи-
са ња, по ку ша ва да их, на при ме ру Вја зем ског, де фи ни ше као књи жев ну кон струк ци ју. 
„Крај ње оства ре ње [пишчевих] те жњи је су све ске, то де ло ко је на из глед на пу шта сва-
ку кон струк ци ју да би усту пи ло ме сто гра ђи и са мим тим се ар ти ку ли са ло као но ва 
кон струк ци ја. У све ска ма Вја зем ског кон ста ту је мо ап со лут но од су ство све га што при-
па да днев ни ку или ау то ро вој ис по ве сти, са мо а на ли зи, као и би ло ка квог ап стракт ног 
ре зо но ва ња.“5 

Мо гао бих ис та ћи још два тех нич ко-по е тич ка прин ци па ко ји се не пре кид но пре-
пли ћу то ком пи са ња све за ка. Пр ви је прин цип јед но крат ног пи са ња, „пр ве ру ке“, а 
дру ги прин цип пи са ња ко је је пра ће но са мо и шчи та ва њем, ка рак те ри стич но за на ра-
тив на де ла. При хва ти мо ли ову ди стинк ци ју, днев ни ци би у том слу ча ју углав ном оста-
ја ли на ста ди ју му „пр ве ру ке“. 

По во ди за во ђе ње све за ка, њи хо ве на ме не, раз ли ку ју се од ау то ра до ау то ра. Ва-
ле ри је сво је све ске се би уна пред за дао као „ве жбу ин те лек та“. Ли ди ја Гин збург је 
по че ла да их во ди из књи жев но те о риј ских мо ти ва, у про ду жет ку свог про у ча ва ња 
Ста ре све ске Пе тра Вја зем ског. У дру гим слу ча је ви ма, ау то ри по ста ју све сни спе ци-
фич ног ста ту са све ске у то ку ре дак ци је или са мо и шчи та ва ња. Та кав је био слу чај са 
Си о ра ном, ко ји у де цем бру 1969. бе ле жи: „Ухва ти ћу се за ове све ске, јер то је је ди ни 
кон такт ко ји имам са ‘пи са њем’. Има не че га до брог у тој сва ко днев ној ве жби јер ми 
омо гу ћа ва да се при бли жим ре чи ма, да се ота ра сим сво јих оп се си ја и хи ро ва исто-
вре ме но; и су штин ско и не су штин ско би ће рав но прав но за сту пље ни: тим бо ље. Јер 
не ма ни чег су во пар ни јег и бе зна чај ни јег од ју ре ња за ‘иде јом’. Оно бе зна чај но та ко ђе 

3 Hol ling da le: 1990, стр. VII.
4 Вяземский: 1963, стр. 205.
5 Гин збург: 2007, стр. 100.
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тре ба да има пра во да по сто ји, тим пре што се пре ко ње га до ла зи до су штин ског. Анег-
до та је у ко ре ну сва ког ка пи тал ног ис ку ства. За то је уз бу дљи ви ја од би ло ка кве иде је.“6 

Се лек ци ја ко ја се об ја вљу је за жи во та

Ни је дан ау тор из кор пу са сво је све ске ни је об ја вио у ин те грал ном об ли ку за жи во та. 
Шта ви ше, све ске у сми слу у ко јем сам их ов де де фи ни сао за пра во тек смр ћу ау то ра 
сти чу пра во да бу ду по сма тра не као књи жев но де ло. Иа ко је Ва ле ри 1924. об ја вио књи-
гу-фак си мил под на сло вом Ca hi er B 1910, твр де ћи да је ау тен тич на, Ни ко лет Се ле рет-
-Пе три, при ре ђи ва чи ца ње го вих Све за ка 1894–1914, до ка зу је у сво јој сту ди ји „Нео бја-
вље не Ва ле ри је ве све ске“ да је та све ска при ре ђе на се лек ци ја.7 Ако при пре ма књи гу 
на осно ву сво јих све за ка, ау тор те жи или да си сте ма ти зу је бе ле шке та ко што ће их 
раз вр ста ти те мат ски (што је слу чај с пр вим, још увек ре ле вант ним из да њем Ва ле ри је вих 
све за ка, ко је су пост хум но при ре ђе не по те мат ском кљу чу) или да од ре ди вре мен ски 
оквир из ко јег ће ода бра ти од лом ке (ка ко је по сту пи ла Ли ди ја Гин збург спре ма ју ћи 
Бе лешке из ле њин град ске блока де). 

Пре ма се лек ци ји ко ју ау тор вр ши уну тар све за ка при пре ма ју ћи од лом ке за об ја-
вљи ва ње ви ди се ка ко сам де фи ни ше сво је за пи се. Ма ри на Цве та је ва је се бе сма тра-
ла ау тор ком фор му ла и ау то пор тре та. Пе тар Вја зем ски је, пре ма соп стве ном схва та њу, 
бе ле жио пор тре те и анег до те из књи жев ног жи во та. Под на слов ру ко пи сног из да ња 
Ва ле ри је ве Све ске Б 1910 био је Се ћа ња и бе ле шке. Гин збур го ва се на да ла да ће јед ног 
да на на осно ву сво јих за пи са са ста ви ти ро ман. Са мо де фи ни са ње ау то ра увек се усклађу-
је са књи жев ном фор мом ко ја је уо би ча је ни ја у тре нут ку об ја вљи ва ња. Ово је ва жно јер 
из те де фи ни ци је, или оне ко ју на мет не при ре ђи вач, нај че шће про ис ти че ка сни ја ре-
цеп ци ја ау то ро вих за пи са у књи жев ној кри ти ци и те о ри ји. При ме ра ра ди, иа ко се це лог 
жи во та у књи жев ном сми слу ба вио са мо сво јим све ска ма, Жу бер је, због Ша то бри ја нове 
од лу ке да об ја ви та кве од лом ке из њих, остао и до да нас упам ћен као ау тор мак си ма. 

Би ра ју ћи од лом ке из све за ка са све шћу да ће их об ја ви ти, ау тор их ме ђу соб но ускла-
ђу је, ре ди гу је и не рет ко под вр га ва ак ту ел ној те зи или док три ни. При том на сто ји да 
пре цр та све кон тра дик ци је ко је су свој стве не ру ко пи су.

За све ске је зна чај на и ви зу ел на је ди ни ца ру ко пи сне стра ни це ко ја се у сво јој гра-
фич кој пу но ћи те шко мо же пре то чи ти у ка луп штам па не књи ге.

Ли те рар ност све ске

Пре суд ну уло гу у се лек ци ји ипак игра нео д ре ђе ни, су бјек тив ни по јам „ли те рар но-
сти“. Ау тор се ма ње или ви ше све сно по ви ну је том им пе ра ти ву, ко ји је та ко ђе чвр сто 
ве зан за епо ху об ја вљи ва ња, од ба цу ју ћи од лом ке ко ји ва же као ба нал ни у тре нут ку 
ре дак ци је. Та квој мо ти ва ци ји при бе га ва ју и при ре ђи ва чи пост хум них све за ка ка да 
обра зла жу за што су од ре ђе не од лом ке из о ста ви ли. 

6 Ci o ran: 1997, стр. 957–958.
7 Ce leyret te-P e tri: 1990, стр. 125.
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Ин си сти ра ње на ступ њу ли те рар но сти, као и пре и спи ти ва ње да ли уоп ште за жи-
во та не из да та гра ђа за слу жу је да бу де об ја вље на пост хум но, ди рект но се су прот ста вља 
свим ка рак те ри сти ка ма све за ка ко је се ов де ски ци ра ју. Нас све ска за ни ма упра во 
за то што је пи са на за ау то ра са мог, на мар ги на ма књи га пи са них за дру ге; за ни ма нас 
та ди мен зи ја у ко јој су ау тор и чи та лац (пу бли ка) јед но. Ка да до та кве све ске, ко ја је 
исто вре ме но и под ло га и прак са пи са ња и про цес са мо и шчи та ва ња, до ђе са вре ме ни 
чи та лац (ко ји се све ви ше до са ђу је пред за тво ре ним, „оства ре ним“ књи жев ним фор-
ма ма), све ска по ста је књи га за се бе – тим за ни мљи ви ја што је не са вр ше ни ја, на че ти ја, 
тим ин спи ра тив ни ја уко ли ко ви ше ли чи на ру ше ви ну.

Ако се за ро ма но пи сце, као ти пич не рас пи си ва че, мо же ре ћи да се њи хо ве књи ге 
мо гу про чи та ти и оста ви ти, он да се све ске (или ка ко би ре као Ро лан Барт, ал бу ми) 
има ју чи та ти: на ду гач ко, без ре да, без по што ва ња пре ма не ка квој над ре ђе ној це ли-
ни, без оп те ре ће ња књи жев ном на ме ном, али и са ја сним зна њем да се не ће до ћи до 
„по след ње стра ни це“. Да кле: трај но. Уо ста лом, јед но је си гур но кад је реч о пи сци ма 
теф те ра ко ји ће ов де бити пред ста вљени: они се, за раз ли ку од пи са ца ко ји об ја вљу ју, 
не мо гу ис тро ши ти.

ГЕ ОРГ КРИ СТОФ ЛИХ ТЕН БЕРГ

Нож без се чи ва (ко јем фа ли др шка)

Ге орг Кри стоф Лих тен берг (Ge org Chri stoph Lic hten-
berg) сма тра се пр вим по зна тим све ско пи сцем.8 Ро ђен 
1742, чи тав век је про вео у Ге тин ге ну: на та мо шњем 
уни вер зи те ту нај пре је сту ди рао при род не на у ке, а 
од 1769. до смр ти пре да вао фи зи ку. Био је ан гло фил 
(у то до ба је елек то рат Ха но вер био у са ве зу са Ве ли-
ком Бри та ни јом) и ви ше пу та је бо ра вио у Ен гле ској, 
где се спри ја те љио с кра љем Џор џем III и кра љи цом 
Шар лот. 

У на у ци је остао по знат по от кри ћу раз гра на тих 
ша ра ко је за со бом у чвр стом ма те ри ја лу оста вља 
елек трич но пра жње ње или удар гро ма, а ко је су 
да нас по зна те као „Лих тен бер го ве фи гу ре“. Пр ви је 
пред ло жио да се фор мат па пи ра утвр ди и за сну је 
на про пор ци ји √2:1, из ко је је из ве ден стан дард А.

Сво је Теф те ре (Die Su delbücher) во дио је из ме ђу 
1765. и 1799. У ње го вим бе ле шка ма сме њу ју се оп шта 
за па жа ња, раз ми шља ња о ма те ма тич ким про бле-
ми ма, пор тре ти, опи си и је згро ви те мак си ме, ко је су 

8 Hay: 1990, стр. 8.
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по об ја вљи ва њу нај ви ше при ву кле са вре ме ни ке. Пре ма Р. Џ. Хо линг деј лу, у све ска ма се 
на ла зе и „лин гви стич ки екс пе ри мен ти, ре че ни це ко је су по го ди ле пи сца и при ву кле га, 
ци та ти из књи га и ча со пи са, бе ле шке за бу ду ћи рад, да ту ми ко је тре ба за пам ти ти, на-
сло ви књи га ко је тре ба ку пи ти; при све му то ме Su delbücher сва ка ко ни су днев ни ци – јер 
је по то ње Лих тен берг во дио упо ре до.“9 Да ле ко од обич ног днев ни ка ко ји би ре флек-
то вао ње гов сва ко днев ни жи вот, Лих тен берг је сво је све ске схва тао пре све га као при-
руч ну ми са о ну ла бо ра то ри ју. „Ако би сва ко са ку пио све до бре иде је ко је су му у жи во ту 
па ле на па мет“, на пи сао је у 228. фраг мен ту све ске G, „из то га би мо гло да про ис тек не 
из у зет но де ло. Сва ко је ге ни је бар јед ном го ди шње. Та ко зва ним пра вим ге ни ји ма иде је 
са мо на до ла зе че шће. По то ме се ви ди ко ли ко је ва жно бе ле жи ти све.“ 

У свом на чи ну бе ле же ња Лих тен берг је про на шао ана ло ги ју са во ђе њем ра чун ских 
књи га и отуд је про ис те као тер мин Su delbücher. Тре ба на по ме ну ти да сво јим све ска ма 
Лих тен берг ни је дао на слов. (То је уоп ште не у о би ча је но за ова кву гра ђу.) При ре ђи ва чи 
су од лу чи ли да их та ко на зо ву на осно ву овог фраг мен та, ко ји да нас мо же мо чи та ти 
као по е тич ко на че ло:

Тр гов ци има ју свој wa ste-bo ok (Su del buch, Klit ter buch) у ко ји сва ко днев но упи су ју 
шта је ку пље но, а шта про да то, ка ко стиг ну, без ре да; по том све то уно се сре ђе ни је у 
књи гу-днев ник, а ода тле у led ger at do u ble en tran ce, по узо ру на ита ли јан ске ра чун ске 
књи ге. У по след њој књи зи се на во ди удео сва ког по на о соб, и De bi to ra (ду жни ка) и Cre-
di to ra (по ве ре ни ка). 

И на уч ни ци би мо гли да усво је тај при ступ: нај пре да во де књи гу у ко ју ће упи си ва ти 
све што ви де, оно на шта им иде је скре ћу па жњу, а он да да бе ле шке пре пи су ју у дру гу 
књи гу, у ко јој би би ле бо ље раз вр ста не и рас по де ље не; на по кон, у led ger-у би ме ђу њи ма 
мо гла да се ус по ста ви ве за, а као по сле ди ца по ве зи ва ња, и те ма би би ла об ра ђе на пре-
глед ни је. (све ска Е, фраг мент 46)

Теф те ри су да на шњим чи та о ци ма уто ли ко уз бу дљи ви ји што „пр ву ру ку“ Лих тен-
берг ни ка да ни је сре дио. Овај по след њи led ger, ко ји се у фраг мен ту де фи ни ше као ме сто 
за раз вр ста ва ње гру бих бе ле жа ка, ни ка да ни је на пи сан, ни ти је ме ђу бе ле шка ма ус по-
ста вље но ика кво на кнад но је дин ство. Ипак, пре ма Лин де Ка триц ки, Лих тен берг је, 
во де ћи их, пла ни рао не ко ли ко де ла: ме ђу њи ма је „ро ман о ал хе ми ји“, као и збир ка 
са ти рич ких бе ле жа ка под на сло вом Па ра кле тор.10 

Мо ја је прет по став ка да Лих тен берг из Теф те ра ни шта ни је об ја вио за жи во та пре 
све га за то што ни је ус пео да при ре ди из бор.

Пр ви од лом ци из Теф те ра би ће об ја вље ни тек по сле Лих тен бер го ве смр ти, у окви ру 
де ве то том них Ver mischte Scrif ten (Ме шо ви ти спи си, 1800–1806). На осно ву све за ка до 
ко јих је до шао на рас про да ји Лих тен бер го ве имо ви не, из бор је при ре дио ге тин ген ски 
из да вач Ди те рих. По сле три из да ња и успе ха ко ји су по сти гли афо ри зми, исти из да вач 
је из ме ђу 1844. и 1853. об ја вио про ши ре но из да ње Ме шо ви тих спи са, за сно ва но на 
ори ги нал ним све ска ма.

На кон об ја вљи ва ња тог из да ња од че тр на ест то мо ва, ори ги нал ним све ска ма се гу би 
траг. Кра јем де вет на е стог ве ка, фи ло лог Ал берт Лајц ман про на ла зи их у Бре ме ну, код 

9 Hol ling da le : Lic hten berg: Wa ste bo oks, 1990, стр. VII.
10 Ka tritzky: 1984, стр. 49.
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Лих тен бер го вог уну ка, али у не пот пу ном ста њу: из гу бље не су све ске G и H, све ска K 
је нај ве ћим де лом уни ште на, а све ска L је не пот пу на.11 Лајц ман ће при ре ди ти но во 
из да ње Теф те ра, под на сло вом Ap ho ri smen, из ме ђу 1902. и 1906. На из да ње ин те грал ног 
тек ста свих Лих тен бер го вих све за ка на не мач ком би ће по треб но са че ка ти крај два де-
се тог ве ка и при ре ђи ва ча Вол фган га Про ми са ко ји је без скра ћи ва ња и кон цен три са ња 
на афо ри стич не за пи се при ре дио це ло куп не Теф те ре од 1968. до 1992 (Schrif ten und 
Bri e fe, Хан сер, Мин хен).12 

Фи зич ки, теф те ри су се углав ном са сто ја ли од све за ка ма њег фор ма та ко је су на-
кнад но уко ри че не. Лих тен берг их је обе ле жа вао сло ви ма. Теф тер А от по чет је у зи му 
1764/1765, за вре ме сту ди ја у Ге тин ге ну. По след њи (L) во дио је од ок то бра 1796. до смр ти, 
24. фе бру а ра 1799. Шарл Ле блан, пре во ди лац нај оп се жни јег из бо ра на фран цу ски, сма-
тра да су не ке све ске на мер но ис це па не. За све ску K, во ђе ну из ме ђу 1793. и 1796, на-
во ди да су се са чу ва ле са мо че ти ри стра не. „Оста ле је ис це пао Ди те рих, из да вач пр вог 
из да ња Ver mischte Schrif ten, мо жда и ау то ров брат или син, ка ко би са чу ва ли Лих тен-
бер го ву пост хум ну сли ку. Сма тра се да је у све ску K Лих тен берг унео раз ми шља ња о 
сво јим ерот ским аван ту ра ма са кућ ном по моћ ни цом Dolly“.13 

И да нас је Лих тен берг у књи жев но сти пре те жно по знат као афо ри сти чар. Ле блан 
сма тра да за то по нај ви ше има да за хва ли чи ње ни ци што су пр ви од лом ци из Теф те ра 
об ја вље ни по чет ком де вет на е стог ве ка, у не мач кој „афо ри стич кој де це ни ји“, ка да је, 

под Шле ге ло вим ути ца јем, афо ри зме по чео да об ја вљу је 
низ ау то ра, ме ђу њи ма и Жан Пол и Ге те.14 Уза све то, и 
Ле блан и Р. Џ. Хо линг дејл (иа ко се овај по след њи у свом 
из бо ру опре де лио за афо ри стич ке за пи се) ми шље ња су 
да Лих тен берг сво је за пи се ни је сма трао афо ри зми ма. „Он 
их је, на се би свој ствен на чин, на зи вао исти не за си ћу 
(Pfen nigs-Wa hr he i ten).“15 

До Лих тен бер га сам до шао, као и мно ги, по сред ством 
Бре то на и ње го вог из бо ра у Ан то ло ги ји цр ног ху мо ра. На 
на слов ној стра ни овог из да ња, то би ће с пре дво је ном гла-
вом с ле ве стра не је Лих тен берг, а оно што би тре ба ло да 
му бу де ре кет ме ђу ру ка ма – гла ва Ре мо на Ру се ла. (Са стој ке 
сту ба с де сне стра не пре по знај те са ми!) На пр вим стра-
на ма Ан то ло ги је, па за ре не ле та 2016. на ћо шку Во ји сла ва 
Или ћа и Уста нич ке, осим Бре то но вог тек ста, на и шао сам 
на не ве ли ки из бор из Лих тен бер го вих фраг ме на та, из ме ђу 
Са да и Шар ла Фу ри јеа, и тај се су срет, чи ни ми се да нас 
кад пре ли ста вам све ске из те го ди не, од мах, „тек тон ски“, 
осе тио у мом пи са њу. Из не ког раз ло га сам истог да на на 

11 Te ster у: Lic hten berg, Philosophical Writings, 2012, стр. X.
12 Le Blanc у: Lic hten berg, Le Miroir de l'âme, 2012, стр. 92.
13 Исто, стр. 477.
14 Исто, стр. 87.
15 Hol ling da le: 1990, стр. XI–XII.
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но вој, бе лој стра ни, за бе ле жио син таг му „Мај чин зној“ (ци тат из пе сме Бо ба на Пе тро-
ви ћа, „Ку па ти ло је схва ти ло“), не ду го пре пр вог ци та та из Лих тен бер га: „Ве ша ла са гро-
мо бра ном.“ (Тај фраг мент је ве ро ват но нај чу ве ни ји по сле оне до сет ке што му се при-
пи су је: „Нож без се чи ва ко јем не до ста је др шка.“) Не ко ли ко стра ни ца по том, ка да сам 
на и шао на још је дан свој за пис: „Си рим рен де“, све ми је би ло ја сно. Лих тен бер го ва 
ла пи дар ност у тре нут ку ме је усред сре ди ла на де таљ и од се чан ри там. 

Пра те ћи текст у Ан то ло ги ји цр ног ху мо ра ти пи чан је за Бре то на, увек убе ђе ног да 
је ње го ва ми си ја да от кри ва за бо ра вље не пи сце. Али и он ау то ра Теф те ра пре све га 
сма тра афо ри сти ча рем. Ус пут га по гре шно пред ста вља као без бо жни ка (Лих тен берг је 
био лу те ра нац, од га јан у пи је ти стич кој тра ди ци ји). Над ре а ли стич ки прст упрт у Лих тен-
бер га ипак је имао ути ца ја на ње го ву ре цеп ци ју у фран ко фо ном све ту, век по сле ње го-
ве смр ти. Убр зо сам до шао и до фран цу ског из да ња Лих тен бер го вих афо ри за ма: об ја вио 
га је исти из да вач, у би бли о те ци Li bertés, у пре во ду и из бо ру Мар те Ро бер. А на шао сам 
га та мо где сам на ла зио ве ћи ну над ре а ли стич ких и уоп ште аван гард них из да ња: у 
ле га ту Ми ро сла ва Ка ра ул ца, ко ји при па да фон ду Ка те дре за ро ма ни сти ку у Бе о гра ду. 
Ле гат се ина че на ла зи пре ко пу та то а ле та, и ка да је по треб но, та мо од ла зим са би блио-
те кар ком, пе њем се на мерде ви не и до хва там не ко од рет ких из да ња, би ло да је реч о 
Кра ва ну, Жа ку Ри гоу, Фран си су Пи ка би ји, не ком од бро је ва ча со пи са 391 или Ma in te nant. 
Ако се из у зме ле гат Мар ка Ри сти ћа у САНУ, то су ве ро ват но је ди ни јав но до ступ ни при-
мер ци ових пу бли ка ци ја у Ср би ји.

У по чет ку сам био уве рен да је и Лих тен берг, по пут 
Си о ра на, пи сао мак си ме и афо ри зме у сти лу Ла бри је ра и 
Ларош фу коа и об ја вљи вао их за жи во та. Све док ни сам 
от крио да су из бо ри Бре то на од но сно Марте Ро бер тек 
не знат на, при лич но про из вољ на, на по слет ку и про из вољ-
но пре ве де на се лек ци ја из ње го вих све за ка под на зи вом 
Su delbücher, из ко јих за жи во та Лих тен берг ни шта ни је 
пу бли ко вао.

Већ сам био на ру чио нај о бим ни ји из бор из тих теф те-
ра на фран цу ском, под сла ду ња вим на сло вом Огле да ло 
ду ше (пре вод Шар ла Ле бла на) ка да сам са знао да је јед на 
ма ња збир ка Лих тен бер го вих за пи са пре ве де на и на срп-
ски. У ли сту Удру же ња књи жев них пре во ди ла ца Ср би је, 
Мо сто ви, ту се лек ци ју је при ре ди ла Алек сан дра Ба ја зе тов. 
(Не ра чу нам ка сни је об ја вље ну Ан то ло ги ју цр ног ху мо ра 
у из да њу но во сад ске „Ки ше“, где је Лих тен берг пре во ђен 
с фран цу ског!)

Обра тио сам се пре во ди тељ ки и упи тао је: „По сто ји ли 
ин те ре со ва ње да се фраг мен ти об ја ве у не ком ши рем из-
бо ру?“ Још је по сто јао часопис Агон и мо ја же ља да, по сле Кра ва на и Ри гоа, при ре дим 
те мат о Лих тен бер гу ја ви ла се са ма од се бе. Пре во ди тељ ка је од го во ри ла: „Кад сам 
пра ви ла из бор за Мо сто ве, пре гле да ла сам све те са бра не пар чи ће, и ово што сам вам 
по сла ла за пра во већ је сте збир упо тре бљи вих: оста ло су за бе ле шке о при ро до слов ним 
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огле ди ма, на при мер, или ого ва ра ње са вре ме ни ка, та ко да ни сам си гур на шта би смо 
још мо гли да про на ђе мо.“

Ни сам се сла гао с тим да се из Теф те ра ви ше ни шта не мо же ис ко па ти. У ме ђу вре ме-
ну сам се, у ба вље њу све ска ма, уве ли ко на ви као на то да ве ћи на чи та ла ца не ма стр пље-
ња за чи та ње та кве гра ђе: обес хра бру је их не пре гле дан, не про бран ма те ри јал, као и све 
што сло ви за не ли те рар но. Упо знав ши се са из бо ром Шар ла Ле бла на, по твр дио сам 
сво ју слут њу да је сва ки при ре ђи вач, пре во ди лац и чи та лац чуп као из Лих тен бер го вих 
Теф те ра шта му се до па ло. Не са мо то: сва ки је пре кро јио Лих тен бер га по сво јој ме ри. 
Утвр ди ћу ту при ре ђи вач ку ано ма ли ју и у дру гим све ска ма, на ро чи то на при ме ру Жо зе-
фа Жу бе ра. То је био са мо још је дан до каз да су све ске у це ло сти те шко об ја вљи ве, и да 
при ре ђи вач сво јом ре дак ци јом, све сно или не све сно, пре тен ду је на ме сто ау то ра. Бре тон 
је, на при мер, би рао оне цр но ху мор ни је и бле са ви је фраг мен те ка кве би са ста ви ли Пол 
Ели јар или Бен жа мен Пе ре; Мар та Ро бер је за пи се тум ба ла, за не ма ру ју ћи хро но ло шки 
ре до след, а не ке је скра ћи ва ла кад јој се ни су укла па ли у фор мат афо ри зма. Ни ко ме пре 
Шар ла Ле бла на ни је па ло на па мет да је тим за пи си ма, да би би ли у пот пу но сти схва ће ни, 
по треб но да оста ну у ре до сле ду у ко јем су и на пи са ни, у окви ру из вор них све за ка.

Уста но вио сам ме ђу тим да је и Ле блан, ко ји се убио ис пра вља ју ћи Мар ти не гре шке, 
те од већ пе дант но пре во де ћи не ке Лих тен бер го ве ни јан се у скла ду са пре ци о зним 
фран цу ским из 18. ве ка, и сам скра тио не ко ли ко фраг ме на та. 

На при мер, фраг мент број 59 из теф те ра J („Збир ке свар љи вих и не свар љи вих ми-
сли“, 1789–1793) у Ле бла но вој вер зи ји гла си: „Нај сла би ји је чо век ко ји се по во ди за стра-
сти ма, и те ле сним и ду шев ним, ми слим ту на кур ва ра и вер ског фа на ти ка, оног ко ји 
блуд ни чи са же на ма и оног ко ји блуд ни чи са ре ли ги јом“... 

Та мо где Ле блан ста вља три тач ке, у на став ку фраг мен та, Лих тен берг ка же: „Не ка 
Бог са чу ва све љу де од кра ља или ми ни стра ко ји се та ко про кур ва ју. И не ка та квог краља 

или ми ни стра чу ва од ра зум них по да ни ка.“
По ред ни за по да та ка о Лих тен бер гу до ко јих 

сам до шао 2017, у би бли о те ци Пре во ди лач ког ко-
ле жа у Ар лу на и шао сам и на књи гу Пје ра Сан жа, 
Лих тен бер го ви фраг мен ти, из 2008. За ау то ра до тад 
ни сам био чуо и за на слов сам се ухва тио уве рен да 
је би о гра фи ја; ис по ста ви ло се да је ро ман. Те за Пје-
ра Сан жа, јед ног по при лич но за ка сне лог пост мо-
дер ни сте, по ко јој су Лих тен бер го ви фраг мен ти 
за пра во од лом ци из не до вр ше ног ро ма на, ни је ми 
се ни нај ма ње до па ла: то ми се и да ље чи ни као пот-
пу но кон зер ва ти ван по ду хват, у све му су про тан 
при ро ди све ске. А шта тек да го во рим о ње го вој 
са мо по зва но сти да та кав ро ман при ре ди? Но док 
сам је пре ли ста вао, осе ћа ју ћи да ћу књи гу ве о ма 
бр зо за кло пи ти, за стао сам пред јед ним фраг мен-
том у фу сно ти, ко ји гла си ова ко:
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Се дам де сет две по след ње ре чи ко је тре ба из го во ри ти све ча но на са мрт ном од ру 
кад уста но вим да се смрт при бли жа ва (од ло мак) 

Она или ја.
Ко ли ко је са ти?

Ми слим да ми је већ при ра сла к ср цу.
Да ли бих мо гао да одем за вре ме ме ђу чи на?

Шта ће те без ме не?
Мо рам при зна ти, у мо јој ар хи ви се на ла зе две-три не за бо рав не ства ри.

Да ли по га ђа те ко га ими ти рам?
Мо ја смрт ка сни пе де сет се дам го ди на.

Не мој те се љу ти ти за то ли ко.
Да ћу све од се бе.

Ни смо се упо зна ли.
Ко се на да нај го рем, те шко се раз о ча ра.

Пре при ча ће те ми крај?
итд.

Про чи тав ши од ло мак, на пи сао сам мејл Шар лу Ле бла ну: „Не дав но сам пре ли стао 
књи гу Пје ра Сан жа, Лих тен бер го ви фраг мен ти, ко ја ми се (мо рам да при знам) на први 
по глед ни је сви де ла. Ау тор не где на по чет ку ци ти ра спи сак 72 по след ње ре чи ко је је на-
вод но ски ци рао Лих тен берг. Је ли то ша ла? Сан жо ва из ми шљо ти на? Тра жио сам сву да 
по ин тер не ту, на фран цу ском и не мач ком, али ни сам на шао да спи сак при па да Лих тен-
бер гу. Па ло ми је на па мет да се мо жда тај текст на ла зи у дру гом из бо ру Лих тен бер го вих 
тек сто ва, Нож без се чи ва, ко ји не мам. Од Лих тен бер га ми је по зна то оних ше зде сет и 
не што на чи на да се др жи гла ва, али ово... Ово ми не ли чи на ње га. Хва ла ако сте у при-
ли ци да ме ис пра ви те. (И упу ти те ме на спи сак, ако га је са чи нио Лих тен берг!)“... 

„Има те пра во што ве ру је те сво јој ин ту и ци ји“, од го во рио ми је исте ве че ри Шарл 
Ле блан, „спи сак је из ми шљо ти на Пје ра Сан жа.“ 

По том је до дао: „Не мој те се из ви ња ва ти што вам се ње го ва књи га ни је до па ла. Још 
ни сам срео ни јед но људ ско би ће ко је ју је про чи та ло до кра ја. Ја сам је сам оста вио 
на 104. стра ни ци.“ 
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