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ЛИ
Ц

Е
Бо јан Са вић Осто јић

ЖО ЗЕФ ЖУ БЕР ИЛИ СЕ И ЗМО ГРА ФИ ЈА МИ СЛИ
(Теф те ри, фељ тон, дру га епи зо да)

Оно што се по пра ви лу ви ди у сва кој све сци, а 
ма хом је стра но днев ни ци ма, је сте про гре си ја иде ја. 
Ми сао ко ја се на јед ном кра ју све ске са мо на тук не 
мо же се у на став ку по но во по ја ви ти, пре пи са на, у 
ви ду под сет ни ка или раз ви је не иде је, па и у ви ше 
на вра та, и ма ло-по ма ло, код оних вред ни јих све-
ско пи са ца, по при ми ти ди мен зи је чи та вих есе ја. Код 
оних не скло ни јих ела бо ра ци ји, а че сто рас по ло же них 
за пра вље ње спи ско ва и ре ка пи ту ла ци ја нај ва жни-
јег ме ђу за бе ле же ним – упра во сам спон та но опи-
сао Кол ри џа – та кве иде је се ја вља ју као оп се сив ни 
лајт мо ти ви, че сто не за ви сно од во ље ау то ра. Сва ко 
њи хо во ја вља ње ни је пу ко, не све сно по на вља ње, 
до ка квог че сто до ла зи у днев ни ку, већ при ли ка за 
ре ту ши ра ње, ни јан си ра ње, пре ци зни ју арти ку ла-
ци ју. То је не ки вид по ру ке са мом се би, ре дов ном 
чи та о цу на пи са ног. Днев ни ци би се, у по ре ђе њу са 
овим по ступ ним ва ри ја ци ја ма у све ска ма, мо гли 
опи са ти као гро бља не про чи та них стра на.

Ре пе ти ци је са ва ри ра њи ма ти пич не су за све све-
ско пи сце, али на ро чи то за Жо зе фа Жу бе ра (Joseph 
Jo u bert, 1754–1824). За овог фран цу ског ау то ра мо же се мир но ре ћи да се је ди ни од 
за сту пље них у на шем кор пу су у пу ној ме ри оства рио као све ско пи сац. Иа ко је на кон 
Жу бе ро ве смр ти тре ба ло да про ђе више од сто го ди на да би ње го ве све ске иза шле у 
из вор ном об ли ку, у оп се жни јем из да њу Ан дреа Бо ни јеа (1938), а по том још пе де сет 
да би се ола ба вио ка луп ко ји су ау то ру на мет ну ли пр ви при ре ђи ва чи (пре све га ка луп 
мо ра ли сте), Жу бер је да нас пер ци пи ран као је ди ни ау тор ко ји је чи та вог жи во та пи сао 
ис кљу чи во све ске. Сво ју по вла шће ну под ло гу ко ри стио је као про стор за ис тра жи-
ва ње и ис про ба ва ње, а она је с вре ме ном са ма по се би по ста ла умет нич ки обје кат.

Уза све то, Жу бер је до дат но за ду жио пан те он пи са ца теф те ра ти ме што из све за ка 
ни је об ја вио ни ред. 

Пре те жна те ма Жу бе ро вих за пи са је сте ми сао, ње но функ ци о ни са ње и на чин на 
ко ји се ја вља. За раз ли ку од Лих тен бер га (или, ме ђу ка сни јим све ско пи сци ма, Цве та је ве 
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и Си о ра на), Жу бе ра не за ни ма афо ри стич но ком пре со ва ње иде је. Али за то га стра стве-
но ин те ре су је про цес ар ти ку ла ци је ми сли и ње на ела бо ра ци ја. С го ди на ма је Жу бер све 
ви ше сум њао у до ме те до след но спро ве де не ми сли и ли не ар ног де ла, за о кру же ног 
по ре цеп ти ма 19. ве ка. Са вр ше но за о кру жен текст, ка ко пи ше 17. апри ла 1799, „пред 
на ма је, ди ви мо му се, али он оста је из ван нас“. Пре ма Жу бе ру, ми сао не ће би ти убе-
дљи ви ја ако се из ње ис це ди „оно нај бо ље“ и до би је ни екс тракт са жме у сен тен ци ју. 

Жу бе ро вом да ху од го ва ра ла је отво ре ни ја, ди ја ло шка фор ма. Том раз го вор ном 
мо ду су у при лог го во ри чи ње ни ца да су ње го ве бе ле шке углав ном на ста ја ле на мар-
ги на ма обим не лек ти ре, пре пи ске и раз го во ра, и да су без све сти о тој ре фе рент но сти 
углав ном не ра зу мљи ве. Ме ђу ау то ри ма, да ле ко нај че шће по ми ње Пла то на и Хо ме ра; 
осим њих ве о ма су при сут ни Кант и Ру со, Бер кли и Вол тер, као и низ ближих, данас мање 
познатих савременика.

На почетку, Жуберу су свеске служиле за пла ни ра ње ли не ар ни јих це ли на, огле да 
или рас пра ва. Ме ђу тим, с вре ме ном је, од гур нув ши за ми шље ну ре а ли за ци ју у дру ги 
план, са мо бе ле же ње по ста ло ау то ро ва пре о ку па ци ја. Записи су по сте пе но из гу би ли 
спољ ну свр хо ви тост и по ста ли не у по тре бљи ви ван кон тек ста све ске. 

Ин тим на ре во лу ци ја

Ро ђен 1754. у Мон ти ња ку у Дор до њи, као дру го од три на е сто ро де це, Жо зеф Жу бер 
је са че тр на ест го ди на упи сан у Ко леж де л’Е скил у Ту лу зу, под упра вом ка то лич ког 
ре да Док три на ра. Иа ко је са осам на ест и сам по стао ве ро у чи тељ и ис ку ше ник, го ди не 
1773. од ри че се ре дов нич ких ам би ци ја и вра ћа ла ич ком жи во ту. Од ла зи у Па риз где 
сту па у кон такт са Ди дро ом и Ре ти фом де ла Бре тон, са Лу јем де Фон та ном и Ша то-
бри ја ном; ова дво ји ца ће му оста ти до жи вот ни при ја те љи. 

При пр вом до ди ру са про све ти тељ ством би ће фа сци ни ран, ка ко због његове еклек-
тич ности, тако и због одбацивања ре ли ги је и цр кве као ау то ри те та. На њего ве ра не 
ра до ве на ро чи то ће ути ца ти Ди дро. Пред го ва рач по след њег из да ња Све за ка, Жан-Пол 
Кор се ти, упра во упли ву овог фи ло зо фа при пи су је Жу бе ро ву ра но раз ви је ну те жњу ка 
не ли не ар ном пи са њу и хе те ро ге ној еру ди ци ји. По ње му, ме то да ен ци кло пе ди ста „у 
мно го че му на ја вљу је ме то ду све за ка. Жу бер чи та, па бир чи са свих стра на, ни же иде ју 
за иде јом и ти ме утвр ђу је ре ла тив ност сва ког ’кон ти ну и ра ног’ фи ло зоф ског го во ра”.1 
И сам Жу бер, све стан сво је спрем но сти да ска че с те ме на те му, освр ће се на то у јед ном 
за пи су из 1808: „Ја сам, као Мон тењ, ’не спо со бан за не пре кид ни фи ло зоф ски го вор’.“2 
(Овај самокритични говор карактеристичан је за велики број записа.)

Пред ре во лу ци о нар не го ди не Жу бер про во ди у пре сто ни ци где ће ра ди ти на не-
ко ли ко огле да. Нај ам би ци о зни ји ме ђу њи ма, та ко ђе ди дро ов ски по ин спи ра ци ји, 
но си на слов Све оп шта бла го на кло ност (Bi en ve il lan ce uni ver sel le). По на во ди ма Жа не 
Бо ни је, још не ко ли ко рас пра ва је та да на Жу бе ро вом рад ном сто лу: он је „спре мао, 
али ни је до вр шио и По хва лу Џеј мсу Ку ку, по мор цу, за по че ту по во дом јед ног кон кур са 

1 Cor set ti, у: Jo u bert: 1994, стр. 18.
2 Jo u bert: 1938, т. 2, 638.
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Мар сеј ске ака де ми је. На гра да је из но си ла 1200 фун ти, што би Жу бе ру та да би ло до-
бро до шло. Ме ђу тим, пи са ње му је би ло са мо из го вор за чи та ња и са ња ре ња“.3 

Овакву оцену ће износити већина ко мен та то ра Жу бе ро вих све за ка. Од су ви слих комен-
та ра са мог тек ста њи ма је углав ном би ло ва жни је да ла мен ти ра ју над тим што од то га за 
жи во та ништа није објавио, уместо да схвате зашто је од тога одустао. Иа ко ни је дан од 
пла ни ра них огле да не ће би ти до вр шен ни ти об ја вљен, Бо ни је упра во на кон број них 
на цр та за „По хва лу Ку ку“ си ту и ра по че так пр ве од 205 ма лих све за ка ко је ће Жу бер отад 
ис пу ња ва ти. Пр ва ре че ни ца пр ве све ске, „Те ле пе мор нар ке...“, што је ко мен тар на је дан 
Ку ков па саж, за бе ле же на је у ок то бру 1786. Њом је от по че та до жи вот на прак са записивања. 

На кон из би ја ња Ре во лу ци је, ко ја, пре ма Ан дреу Бо ни јеу, у ње му иза зи ва по ме ша не 
ре ак ци је, по чет ком де ве де се тих го ди на, Жу бе ру је до ста Па ри за. Кон крет на ре во лу ци-
ја из и гра ла је ње го ва оче ки ва ња. У њој, по сле по чет ног оду ше вље ња, све ви ше ви ди 
про фа ну ре а ли за ци ју про све ти тељ ских иде ја и по сте пе но је про гла ша ва не у спе хом. 
„Ре во лу ци ја је прог на ла мој дух из ствар ног све та“, пи ше 25. мар та 1802, „та ко што ми га 
је при ка за ла у пре ви ше ужа сном све тлу.“ У три де сет осмој го ди ни Жу бер се же ни и се ли 
у Вил нев-на-Јо ни, а на кон мај чи не смр ти, 1800. го ди не, све ће ре ђе од ла зи ти у Па риз.

Го ди не 1803. уми ре и ње го ва бли ска при ја те љи ца, Ша то бри ја но ва љу бав ни ца, По лин 
де Бо мон. Овај до га ђај мно ги при ре ђи ва чи, по себ но Ан дре Бо ни је, ис ти чу као ве о ма 
ва жан за Жу бе ра, су ге ри шу ћи да је ње го ва ве за са Бо мон би ла ви ше од при ја тељ ства. 
На пу стив ши бур ну по ли тич ко-књи жев ну сце ну, Жу бер се у про вин ци ји све ви ше по-
све ћу је све ска ма. Пи ше све ре дов ни је, бе ле шке по ста ју оп шир не и раз ра ђе не, а стра-
ни ца би ва по при ште сте но гра фи је ко ја је ви зу ел но све раз гра на ти ја. 

У том тре нут ку, по ре чи ма Фи ли па Ман жоа, Жу бер до но си за све ске ве о ма ва жну 
од лу ку. „Ка да су све ске сте кле истин ски зна чај у Жу бе ро вим очи ма“, пи ше Ман жо, „он је 
по чео да их во ди олов ком. (...) На пу стив ши прет ход но же ље ну ка ри је ру књи жев ни ка, 
на кон сво је ’ин тим не ре во лу ци је’, ка ко би ре као Шарл де Бос, Жу бер оста вља пе ро и 
опре де љу је се за ми ну.“4

Про ме ном сред ства пи са ња, текст по ста је лич ни ји, сло бод ни ји, ма те ри јал но фра-
гил ни ји и нео ба ве зни ји. По на шем ми шље њу, упра во за хва љу ју ћи пре ла ску на олов ку, 
све ске су из гу би ле од ли ку „тек ста“. Са гра фи том у ру ка ма Жу бер сти че по тез цр та ча. 
Та ко на по кон мо же аде кват но да ис тра жу је про цес ко ји се од ви ја из ме ђу на цр та и 
ко нач не вер зи је. Услед тог пре ла ска, иде ја о об ја вљи ва њу фи нал ног де сти ла та та квог 
пи са ња по сте пе но ће оти ћи у дру ги план. Жу бе ро ве све ске су, ка ко до да је Ман жо, по-
ста ле сли ка окле ва ња „из ме ђу при вре ме ног и де фи ни тив ног, из ме ђу ин тим ног и јав ног, 
и с јед не стра не су те жи ле фор ми, а с дру ге бес крај ном рас пи си ва њу. Час ру ко пис по-
дра жа ва књи гу и ње ну при пре му, час до ча ра ва ње ну пот пу ну су прот ност, леб де ћи 
из ме ђу де ла, мо гућ но сти де ла и нео бја вљи ва ња“.5 

Жу бе ро во по вла че ње пра ће но је од луч ним од у ста ја њем од об ја вљи ва ња. Мно ги 
су га убе ђи ва ли да об ја ви не што од сво јих за па жа ња: при ја тељ Фон тан му је са ве то вао 

3 Be a u ni er, у: Jo u bert: 1938, I, 15.
4 Man ge ot: 1990, стр. 82.
5 Исто.
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да при ре ди јед ну збир ку мак си ма. Жу бе ру то ни је ни па да ло на па мет. Же ља за спи са-
тељ ском сла вом, или скром ни је ре че но, за чи та о цем, де фи ни тив но је усту пи ла ме сто 
упо зна ва њу са соп стве ним то ком ми шље ња и пи са њу за се бе. То је и че ста, опсесивна 
бе ле жа ка: Жу бер та ко пи ше 1803: „...јер оно што тре ба ста ви ти у де ло и оно што из 
ње га тре ба из о ста ви ти је бес крај но“, а за тим „...и во лео бих да ми слим ис под ста кла“.6 

Ето још јед ног мо ти ва који савременог читаоца асоцира на Валерија и његово иску-
ство вођења свезака, које су му најпре служиле као уточиште од "књижевног света". 
Може се рећи да је Валери највише од овде присутних свескописаца урадио на препо-
знатљивости приватне књижевности у двадесетом веку и да је за Жубера учинио мно-
го више него његови потоњи приређивачи. Тек после Валеријевих свезака, Жуберове 
су постале читљиве у изворном стању.  на Ва ле ри ја, ау то ра ко ји је ова кву вр сту при -
ват не књи жев но сти учи нио пре по зна тљи вом за два де се ти век, и по сле чи јег ис ку ства 
је Жу бер по стао чи тљив у из вор ном ста њу. 

Ко ло при ре ђи ва ча

За ве ћи ну ау то ра из на шег кор пу са све ске као прак са че сто ис пу ња ва ју и функ ци-
ју са мо до вољ ног ме ди ја на ста лог на кон уки да ња по тре бе за не по сред ним слу ша о цем. 
По ста ју ве штач ки уре ђе ни про стор и вре ме за бес крај ни, не до вр ши ви со ли ло квиј 
сво јих вла сни ка. Али то не зна чи да се ми сао о мо гућ но сти њи хо вог об ја вљи ва ња пот-
пу но про те ру је. Она је са мо од ло же на, да не би ометала писање сâмо. „Ако умрем и 
за со бом оста вим не ко ли ко ми сли о ва жним те ма ма“, на пи сао је Жу бер са 29 го ди на, 
„ко ли ко год оне би ле ра су те, у име чо ве чан ства пре кли њем оне ко ји их се до ко па ју да 
не укло не ни јед ну реч за ко ју им се учи ни да се су прот ста вља уста ље ним иде ја ма.“7 

Мо ра се кон ста то ва ти да је ова пи шче ва же ља оста ла не у сли ше на. Ни данас, скоро 
две ста година пошто су пронађене свеске, нико није нашао за сходно да их објави у 
це лости, а да нешто не изостави или да их не среди по свом нахођењу, ни ко ни је на шао 
за сход но да их об ја ви а да не што не из о ста ви или да их, по свом на хо ђе њу, не сре ди. 
Жу бе ро ве све ске су, у по ре ђе њу са Лих тен бер го вим Теф те ри ма, има ле много ма ње 
сре ће са пост хум ним при ре ђи ва чи ма и ко мен та то ри ма. До тога, морамо додати, није 
до шло само због неспособности приређивача (мада је тај фактор веома важан), већ 
и због неподесности грађе за објављивање.

Пр ви при ре ђи вач Жу бе ро вих за пи са био је Ша то бри јан. Он ће 1838. на пра ви ти 
из бор из ру ко пи са и у по вер љи вом ти ра жу, за ро ђа ке и при ја те ље, об ја ви ти Збир ку 
ми сли го спо ди на Жу бе ра (Re cu eil de pensées de M. Jo u bert). Де ло ви пред го во ра ука зу ју 
на то да је ова кву књи гу за пра во за ми сли ла го спо ђа Жу бер, а да ју је Ша то бри јан са мо 
уре дио. 

Као да се осврнуо на покојникову бојазан за пост хум ну суд би ну све за ка, Ша то бри јан 
у пред го во ру пи ше: „Ме ђу фраг мен ти ма г. Жу бе ра про чи тао сам сле де ће ре чи: ’Сви-
ле на бу ба ве зе сво је ча у ре, и ја ве зем сво је; али ни ко ми их не ће од мо та ти.’ Е ја сам их 

6 Jo u bert: 1938, I, 377
7 Bel le sort, у: Jo u bert: 1938, I, стр. 10.
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од мо тао. Раз вр стао сам те ме ко је су би ле из ме ша не на ње го вим згу жва ним па пи ри ма, 
па ипак им ни сам дао пре ви ше на сло ва, ка ко бих ми сли о цу оста вио не што од ра зно-
ли ко сти ње го вих ми сли. Из ових ле пих стра ни ца ви де ће се ко ли ко сам у том про це су 
из гу био и за шта је свет остао ус кра ћен.“8 Опи су ју ћи ма те ри јал но стање свезака, Ша-
то бри јан ко ри сти из раз chif ons de pa pi er, што би се у нешто емо тив ни јем ре ги стру 
мо гло пре ве сти као „без вред не хар ти је ти не“. Ова кву оце ну сре та ће мо и ка сни је, ме ђу 
дру гим ау то ри ма. Кон ста та ци ја ха о са че сто је пр ва ре ак ци ја про на ла за ча пред ма те-
ри ја лом ко ји је за со бом оста вио све ско пи сац. (На кра ју кра је ва, и мно гих чи та ла ца, кад 
се све ске нај зад об ја ве.) 

Усред тог века који је, како смо видели и у случају Лихтенбергове рецепције, толи-
ко био наклоњен максимама, ни Шатобријан није одолео искушењу да Жуберове све ске 
тако оријентише. У Збир ци ми сли го спо ди на Жу бе ра, књи зи од ско ро 400 стра ни ца (по 
да на шњим ме ри ли ма, књи жуљ ку од сто) Ша то бри јан је иза бра не Жу бе ро ве фраг мен те 
по ре ђао у де вет те мат ских ци клу са. По ча сно ме сто за у зе ле су ми сли о Бо гу, а за че ље 
ми сли о „Го спо ди ну Жу бе ру лич но“. Опре де лив ши се за афо ри стич не за пи се, Шато-
бријан је свог пријатеља свр стао ди рект но у мо ра ли сте, у про ду жет ку Ла рош фу коа и 
Вов нар га. Већ је Сент-Бев у Ћа ска њи ма по не дељ ком пи сао о ње му као њи хо вом уче ни-
ку. (И та оце на све до чи ка ко је те шко би ло укло пи ти Жу бе ра у мо ра ли стич ки ка луп.)

Али Ша то бри јан се по тру дио. Ње го ва ре дак ци ја све сно је за не ма ри ла пре и спи ти-
вач ка ме ан дри ра ња ка рак те ри стич на за ру ко пис. До шло је до ну жних упро шћа ва ња. 
У фраг мен ти ма у ко ји ма је Жу бер окле вао, Ша то бри јан се опредељивао. Тамо где је 
аутор трагао, овај вредни читалац је прескакао стра ни це, по ве зи вао и „на ла зио“. По-
на вља ња су у пот пу но сти срав ње на и опре де ли ло се за нај бо љу вер зи ју. При ре ђи вач 
је ус пут без за др шке из ба ци вао све што се ни је укла па ло у афо ри зам ка ко га је за ми-
шљао у скла ду са сво јим до бом.

Колико год се данас слагали у оцени да је Шатобријанова оријентација била про-
извољна, она ће оставити далекосежне последице. У ши рем кру гу чи та ла ца, Жу бер је 
и да нас по знат пре све га као ау тор мак си ма. Са мо су бројни фраг мен ти у ко ји ма го во ри 
по спрд но о го то вим сен тен ци ја ма мо гли Жу бе ра да од бра не од те ети ке те, али то за 
бу ду ће чи та о це ни је би ло до вољ но. Ка да је реч о ова квој гра ђи, при ре ђи вач увек има 
ви ше ау то ри те та не го ау тор. Само зато што је жив у тренутку објављивања књиге. 

И на ред ни при ре ђи вач, Пол де Ре нал, зет Жу бе ро вог бра та, на ста вио је да про ду-
бљу је имиџ Жу бе ра ми сли о ца. Го ди не 1850. об ја вље на је ње го ва ре дак ци ја Ми сли, 
мак си ма и пре пи ске го спо ди на Жу бе ра, у два то ма. При ре ђи вач, на жа лост, ни је до че као 
об ја вљи ва ње, али за то је ус пео да до дат но модификује текст и сакрије Жу бе ров из вор-
ник. Ње го ве ин тер вен ци је на фраг мен ти ма за др жа ле су се и у не ким са вре ме ним из да-
њи ма Жуберових афоризама.

Ре нал нам је ипак ва жан јер је пр ви пут спо ме нуо са ме све ске, о ко ји ма се из ја снио 
не што ис црп ни је и зре ли је од свог прет ход ни ка. Најпре је, проценивши садржај, утвр-
дио да је Жубер у тих „двеста свешчица из дана у дан бележио размишљања, мак си ме, 

8 Cha te a u bri and, у: Jo u bert: 1838, стр. 5–6.
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ана ли зу сво јих лек ти ра и до жи вља је. Тај по след њи део, пра ви днев ник ко ји је у пе ри о ду 
од ви ше од три де сет го ди на го спо ђа Жу бер ви де ла у ру ка ма свог су пру га, био је је ди ни 
ко ји је сма тра ла до стој ним ор га ни зо ва ња у це ли ну. Ме ђу тим, ми сли су у ње му за пи са не 
обич ном олов ком. Упу ћи ва ња, шу пљи не, че сте скра ће ни це и нео пи си ви не ред оте жа-
ва ју њи хо во раз у ме ва ње и чи та ње.“9 

Бу ду ћи да је за те као не ред, при ре ђи вач је се бе овла стио да га сре ди. Не ће мо га 
кри ви ти: ипак је он био члан фа ми ли је и мо рао је да бри не о пост хум ној сли ци свог 
ро ђа ка, по мерилима да тог тре нут ка. Од ње га ће мо до би ти и пр ви зва нич ни пор трет 
Жу бе ра са све ском у ру ци, на зна ку да је Ре нал раз у мео Жу бе ров про цес пи са ња ви ше 
не го што то до ча ра ва збир ка фраг ме на та ко ју је при ре дио: „Че сто, чи та ју ћи ста ре 
све шчи це, ау тор упот пу њу је или ме ња сво ју ми сао у те ку ћој све сци, не ука зу ју ћи на 
ве зу из ме ђу при сут них ре чи. Пи ше да њу и но ћу; ле же ћи у кре ве ту, сто је ћи у сво јој 
рад ној со би или у шет ња ма, пе ши це или у ко ли ма; увек са со бом има ма лу злат ну 
олов ку и све ску, и ути сци су у њој за бе ле же ни са упор но шћу ко ја ни ка да не је ња ва, 
али без до след но сти, без пре тен зи је, уоп ште не пред ви ђа ју ћи да ће их чи та ти не ко 
дру ги.“10 Ре нал нам бла го гла го љи во ну ди и пор трет се бе као при ре ђи ва ча и том прили-
ком допуњује опис Жу бе ро ве прак се. „Ску пљао сам јед ну по јед ну од тих дра го це них 
ре чи ко је је ба цао на па пир, као да му се прох те ло да их тек та ко от ко тр ља, да их раз-
мо три за јед но с дру ги ма и утвр ди ка квим пла ме ном си ја ју. Би рао сам их са јед на ких 
ли сто ва, из тог огром ног шпи ла ка ра та ко ји сам ве о ма па жљи во по ку ша вао да ме то-
дич но раз вр стам. Спа јао сам че сто раз ба ца не де ло ве јед не ми сли ко ју Жу бе ров пр ви 
по тез ни је до ча рао у це ло сти. Ме ђу соб но сам упо ре ђи вао про тив реч не тврд ње, на-
сто је ћи да пре по знам ону ко ја би, у скла ду са ау то ро вим ге ни јем, је ди на пре о ста ла 
на кон ана ли зе.“11 

Баш за то што се пре ма ру ко пи су од но сио она ко ка ко би се од но сио ау тор, Ре нал 
је се бе спре чио да тај „днев ник“ об ја ви у це ло сти. Али исто вре ме но, ау тор ска ми ми-
кри ја га је овла сти ла да узме ве ћу сло бо ду у ма ни пу ли са њу тек стом. Бу ду ћи да се 
опре де лио за те мат ско раз вр ста ва ње, Ре нал ни је окле вао да за пи се ре ди гу је, спа ја-
ју ћи слич не мо ти ве и од стра њу ју ћи све што му се учи ни ло су ви шним. 

Је дан Жу бе ров за пис у Ре на ло вој ре дак ци ји гла си: „Не гла чам сво ју ре че ни цу, не го 
иде ју. Че кам да се на пра ви по треб на кап све тло сти и да ми от пад не са пе ра.“12 (При ме тио 
сам, ина че, да се у уни вер зи тет ској ли те ра ту ри по све ће ној Жу бе ру овај фраг мент че сто 
ци ти ра.)

Уви дом у Бо ни је о ву ре дак ци ју из 1938. ис по ста вља се да је ово ком пи ла ци ја два 
Жу бе ро ва за пи са из 1804. Пр ви, за бе ле жен 26. ок то бра, гла си као и пр ва ре че ни ца. Али 
дру ги за пис, унет два ме се ца ка сни је, гла си: „Све док кап све тло сти ко ја ми је по треб на 
и ко ју че кам не от пад не ода тле.“ 

„Пе ро“ ко јим се за вр ша ва пр во на ве де ни за пис у пот пу но сти је ин вен ци ја Жу бе ро-
вог зе та.

9 Raynal, у: Jo u bert: 1850, I, стр. 75.
10 Исто, стр. 76, под вла чим ја.
11 Исто, стр. 77.
12 Исто, стр. 95.
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Обзнана свескописца

Пр во оп се жно из да ње Жу бе ро вих све за ка об ја вље но је 1938. го ди не. Ан дре Бо ни је 
је у два то ма при ре дио Све ске Жо зе фа Жу бе ра (Les Car nets de Jo seph Jo u bert), са под на-
сло вом „Тек сто ви при ку пље ни са ори ги нал них ру ко пи са“. Бо ни је је био у сво је вре ме 
по зна ти драм ски ау тор и ро ма но пи сац. Жу бе ру је по све тио не ко ли ко књи га, ко је су 
пре тен до ва ле да бу ду сту ди је, а за пра во су би ле ро ман си ра не би о гра фи је. У јед ној од 
њих, La Je u nes se de Jo seph Jo u bert (Мла ди Жо зеф Жу бер, 1918) на пи сао је не што и о све-
ска ма, чи ји је зна чај у то вре ме по чи њао да уви ђа: „Ме ђу два де се так хи ља да стра ни ца 
и ше зде сет фа сци кли тих ли сто ва ко ји ни су би ли на ме ње ни на ма а ко је је ис пу нио 
сво јим гу стим, пра вил ним и као на цр та ним ру ко пи сом, ни сам при ме тио јед ну ре че-
ни цу ко ја би мо гла да на ру ши се ћа ње на ње га. У њи ма сам про на шао све до чан ство о 
јед ној див ној и пре фи ње ној ин те ли ген ци ји, као и еле мен те јед не фи ло зо фи је ко ја се 
не мо же уо чи ти у збир ци ње го вих мак си ма.“13 

Према Жани Боније, Макс Егер, хелениста и приређивач Шатобријанове и Сент-Бе-
вове преписке, указао је Андреу на постојање свезака, које су му потом Жуберови на-
следници поверили. Упо знав ши се по бли же са све ска ма тог моралисте кога је Сент-Бев 
оценио као другоразредног, Бо ни је сти че пот пу но дру га чи ју сли ку о ње му и прак тич но 
цео жи вот по све ћу је об зна њи ва њу Жу бе ра као све ско пи сца. Али мит о Жу бе ру мо ра-
ли сти та да је био при лич но учвр шћен. Већ је би ло иза шло не ко ли ко збир ки ми сли на 
тра гу Ша то бри ја но ве и Ре на ло ве ре дак ци је, без кон сул та ци је из вор них све за ка.

Тада до ла зи мо до још јед ног кључ ног мо мен та за исто ри ју теф те ра. Ан дре Бо ни је је 
пр ви при ре ђи вач у на шем кор пу су ко ји је при ре ђе ну гра ђу об ја вио под на сло вом „све ске“. 

13 Be a u ni er: у Jo u bert: 1938, стр. 9; под вла чим ја.



177

Са свим је из ве сно да је на слов Car nets ско вао пре све га за то што је же лео да ука же на 
ва жност и спе ци фич ност ма те ри јал не гра ђе, од бив ши да им да на слов Ми сли ка ко би 
се огра дио од прет ход них ре дак ци ја. Car net је све ска ма њег фор ма та; да је Жу бер сво је 
бе ле шке во дио у ве ћим, сто ним све ска ма (ка ко је де лом чи нио Ва ле ри), мо жда би књи-
га по не ла на слов Ca hi ers. У сва ком слу ча ју, на слов ни је пре тен до вао ни на шта дру го 
из у зев да бу де илу стра ти ван. Ка да се опре де љи вао за ње га, Бо ни је на рав но ни је мо гао 
зна ти да ће то по ста ти ге не рич ки на слов ко ји ће пи сци да ва ти свим оним ру ко пи сним 
бе ле шка ма ко је из ра зних раз ло га не ће про зва ти „днев ни ци ма“. Ру ко пи сност гра ђе ће 
по ста ти пре суд на зна чај ка тог жанровског са мо де фи ни са ња ти пич ног за два де се ти век.

Иа ко је на сто јао да об ја ви све што је на шао (Les Car nets de Jo seph Jo u bert бро је 937 
стра ни ца) и Ан дре Бо ни је је у ру ко пи су ин тер ве ни сао. Ње гов текст по ка зу је те жњу да 
бу де ау тен ти чан пре пис: он на сто ји да ис по шту је да ти ра ње уну тар све за ка и ве ћи ну 
Жу бе ро вих ру ко пи сних иди о син кра зи ја, по чев од пред ре во лу ци о нар ног пра во пи са.

Ме ђу тим, би ло је до вољ но да на ђе не све ске „бри жљи во пре пи ше“ да би се у пот пу-
но сти из бри са ла ви зу ел на ди мен зи ја Жу бе ро вих ру ко пи са. Ко ли ко год да је на сто јао да 
при ка же раз ви ја ње Жу бе ро вих иде ја, Бо ни је се ипак опре де љи вао за за о кру же не ми сли, 
те их је та ко из дво је но штам пао на стра ни ци и он да ка да су биле измешане из ме ша на 
са сво јим ва ри јан та ма. Од ба ци вао је све што му је ли чи ло на ски цу, на црт, из о ста вљао 
из во де из лек ти ре и ко мен та ре, као и све сва ко днев не спи ско ве (потрепштина, књига, 
имовине...) ко је је сма трао три ви јал ним. Из ве сну бри гу о ру ко пи су ви ди мо у чи ње ни ци 
да Бо ни је скре ће па жњу на ори ги нал не сте но граф ске скра ће ни це ко је ту ма чи (на ро чи-
то у вла сти тим име ни ма, у ко ји ма Жу бер из ба цу је во ка ле), за тим на сред ство пи са ња 
(олов ку, ко ја је по вре ме но по де бља на пе ром). Али гра фич ке ин тер вен ци је уоп ште не 
ре про ду ку је већ их пре при ча ва у фу сно та ма у са же том об ли ку. Боније се углавном 
задовољава да неки куриозитет рукописа дочара уместо да га покаже.

Ти ме приређивач по ка зу је да је, иа ко се по бу нио про тив ети ке те мо ра ли сте, у су-
шти ни Жу бе ра де фи ни сао као ми сли о ца, са мо ма ло рас при ча ни јег не го што је до 1938. 
био слу чај. Због то га је фа во ри зо вао фраг мен те о фи ло зоф ским лек ти ра ма, а си сте-
мат ски из о ста вљао еви ден ци је при хо да и рас хо да. 

Сти ца јем окол но сти, ни Бо ни је, као ни Пол де Ре нал, ни је до че као об ја вљи ва ње 
Све за ка Жо зе фа Жу бе ра. Умро је 1925. Три на ест го ди на је тра ја ло иш чи та ва ње ње го вих 
бе ле жа ка и коментара. За тај посао била је задужена го спо ђа Жа на Бо ни је, по за ни-
ма њу опер ска пе ва чи ца. По ред спо ме ну те књи ге Жу бе ро ва мла дост, Бо ни је је об ја вио 
још две по све ће не овом ау то ру: Жу бер и ре во лу ци ја (1918), као и Ро ман о при ја тељ ству 
(1924), по све ћен ве зи Жу бе ра и По ли н де Бо мон. Ње го ва удо ви ца је се би до зво ли ла да 
на пи ше оби ман пред го вор за Све ске, у ко јем пре о вла ђу ју овла шни би о граф ски по да ци 
и на га ђа ња о Жу бе ро вој ве зи са По лин де Бо мон а где се веома мало говори о самим 
свескама. Ко мен та ри шу ћи прет ход не ре дак ци је Ми сли, Жа на Бо ни је има сме ло сти да 
из ја ви ка ко у Ре на ло во и Ша то бри ја но во вре ме „ни је би ла то ли ко на це ни ау тен тич ност 
јед ног ру ко пи са, али вре ме на су се про ме ни ла“.14 Ин ди ка тив но је пак да је она са ма у 
свом предговору на сличан начин нефокусирано исцрпна. 

14 Be a u ni er: у Jo u bert: 1938, I, 30.
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Ле ген да о пи сцу без књи ге

Ни на кон Бо ни је о вог из да ња и уви да у све ске Жу бер мо ра ли ста ни је про те ран из 
књижевне ре цеп ци је. Ово тре ба при пи са ти са мим све ска ма као гра ђи и њи хо вој не по-
де сно сти за по себ ног чи та о ца, за пра во из о стан ку же ље при ре ђи ва ча да та квог чи та оца 
об у чи.

Је дан од пр вих при ка зи ва ча Све за ка, Вик тор Жи ро, ко ји је сво је вре ме но при ре дио 
је дан из бор из ми сли, ова ко се из ја шња ва о њи ма: „Сад кад за хва љу ју ћи Ан дреу Бо ни јеу 
има мо увид у све Жу бе ро ве све ске, из њих тре ба из ву ћи јед ну књи жи цу у ко јој би се 
на шло оно нај бо ље и нај са вр ше ни је из овог ду гог днев ни ка.“15 Многима је конденза-
ција једини начин да сваре такав материјал. На кон Све за ка, об ја вљен је ве ли ки број 
из да ња Жу бе ро вих ми сли, из ме ђу оста лих у ре дак ци ји Ре мо на Ду меа и Жор жа Пу леа. 
Сма трам да је, за илустрацију аномалија у рецепцији, довољно ре ћи да и да нас на фран-
цу ској Ви ки пе ди ји по ред Жу бе ро вог име на сто ји „мо ра ли ста“.

Исто та ко, оце на пр вих при ре ђи ва ча да Жу бер за со бом ни је оста вио ни ка кво де-
ло ни је се ре ла ти ви зо ва ла. На про тив, ме ђу фран цу ским ау то ри ма као да се учвр сти ла, 
та ко ре ћи ме та ста зи ра ла тек на кон об ја вљи ва ња ње го вог жи вот ног опу са. 

Жо зеф Жу бер је мно ги ма по стао по знат по сред ством Мо ри са Блан шоа, два де се то-
ве ков ног фран цу ског есе ји сте у чи јем се сре ди шту ин те ре со ва ња на ла зи појам де ла, 
ко је је у ње го вој те о ри ји по при ми ло раз ме ре без ма ло ме та фи зич ког фе но ме на. Бу ду ћи 
да је Жу бер чи тав жи вот по све тио пи са њу, а да за жи во та ни је об ја вио ни ка кво кон-
вен ци о нал но де ло, он је био са вр ше на под ло га за Блан шо о ву од бра ну ста ту са чи стог 
пи са ња из ко јег је укло њен хо ри зонт би ло ка кве ре а ли за ци је. (За ту ми сао пре су дан 
је био Ма лар ме и ње го во ис ку ство пи са ња Књи ге, тек ста ко ји је го ди на ма на ја вљи вао, 
а од ко јег су оста ли са мо фраг мен ти.) 

Блан шо је Жу бе ру по све тио есеј „Жу бер и про стор“ у књи зи при год ног на сло ва, 
Бу ду ћа књи га (1959). Иа ко ме ђу пр ви ма ис ти че ва жност про це са пи са ња, што ће ве о ма 
ути ца ти на но ву кри ти ку и по сте пе но за не ма ри ва ње уло ге ау то ра, Блан шо сâм по јам 
де ла схва та ве о ма кон зер ва тив но. Де ло је за Блан шоа нео спор на да тост, за тво рен 
ре зул тат, укло пљен у фор мат ко ји од го ва ра епо хи, не про мен љив и мал те не ве чан 
ар те факт. Али по што је ума њио зна чај ау то ра, Блан шо ни је био у ста њу да уви ди да су 
упра во све ске фор ма де ла ком па ти бил на са Жу бе ро вим на чи ном пи са ња: отво ре но, 
ру ко пи сно и мул ти форм но де ло ко је се те шко мо же пре па ко ва ти у књи гу. 

У спо ме ну том тек сту Блан шо се би до зво ља ва да Жу бе ра чи та пси хо а на ли тич ки па 
му, пра те ћи про гре си ју Све за ка, при пи су је на ме ре. Упоредимо тај поступак са Санжом 
из прет ход ног на став ка фељ то на и ње го ве же ље да ли не а ри зу је Лих тен бер га. Блан шо не 
при ме ћу је да се Жу бер, од у став ши од кон вен ци о нал не ре а ли за ци је сво јих бе ле жа ка, 
по све тио са мој све сци као кон цеп ту и де лу. Уме сто да раз мо три Жу бе ров резултат као 
готову ствар, Блан шо га по сма тра као при вре ме но, рад но ре ше ње. Пи ше ка ко је, по све-
тив ши се све ска ма, Жу бер „за го спо да рио јед ном тач ком из ко је му се чи ни ло да про ис-
ти чу све књи ге, тач ком ко ја би га, ако је про на ђе, осло бо ди ла по тре бе да је на пише“.16 

15 Gi raud: 1939, 432.
16 Blan chot: 1959, стр. 75.
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Дру гим ре чи ма, Жу бер је пи сао и пи сао, али до се тио се да умре не уда ривши ону фи-
нал ну тач ку, пе чат ко ји ће, из Бланшоове визуре, га ран то ва ти „де ло“. 

Исти на, Блан шо ни је имао увид у ру ко пис Све за ка и ни је му мо гло па сти на па мет, 
као Филипу Манжоу, да су оне све сно раз ви је ни ру ко пи сно-књи жев ни кон цепт. Дру-
го, он је са мо ис ко ри стио Жу бе ров слу чај ка ко би пот кре пио сво је ин ту и ци је у ве зи 
са про бле ма ти ком пи са ња у од су ству ау то ра и де ла. За у зет ме ди та ци ја ма на тра гу 
не појм љи ве и не ма те ри јал не ма лар ме ов ске Књи ге, Блан шо ни је имао на ме ру да се 
Жу бе ру као ау то ру озбиљ ни је по све ти. И до бро је.

Иа ко га по мом ми шље њу ни је у пот пу но сти раз у мео, а још не срећ ни је га до ча рао, 
Блан шо је сво јим тек стом ма пи рао Жу бе ра и на не ки на чин га при сво јио сво јим ту ма-
че њем. Ње гов оп скур ни есеј био је ути ца јан. У пре да ва њи ма При пре ма ро ма на, кра јем 
се дам де се тих, Ро лан Барт Жу бе ра на во ди ис кљу чи во у блан шо ов ском кљу чу, као 
при мер ау то ра без де ла. Али за раз ли ку од свог учи те ља, Барт ње го ве све ске ипак 
кон ци пи ра, и то опет ма лар ме ов ски, као ал бу ме, књи ге ко је су на ста ле у то ку пи са ња, 
а не на осно ву прет ход но раз ви је ног пла на. У тим пре да ва њи ма на Ко леж де Фран су, 
уоп ште ва жним за про блем све ске, Жу бер је ипак при су тан са мо де ко ра тив но, ка да је 
по тре бан не ки ци тат ко ји ће се за ло жи ти за ру ше ви не на у штрб це ли не и за не за вр ши-
вост на у штрб за о кру же но сти. 

Блан шо ов есеј је от крио Жу бе ра и ње го вом пр вом пре во ди о цу на ен гле ски, По лу 
Осте ру. Текстом "Жубер и простор" завршава се прво издање за тва ра пр во из да ње 
The No te bo oks of Jo seph Jo u bert из 1983. Пре ве ла га је у то вре ме та ко ђе ма ло по зна та 
Ли ди ја Деј вис. То је све де ни из бор од две сто ти нак стра ни ца, без да тумâ, по но вљен 
2005. у из да њу New York Re vi ew of Bo oks. 

Из да ње са др жи и шту ри пред го вор у ко јем Остер пре све га на ла зи ме ста да ода 
по шту Блан шоу: „Пр ви пут сам от крио Жу бе ра пре је да на ест го ди на, у есе ју ко ји му је 
по све тио Блан шо. Он га по ре ди са Ма лар ме ом и сма тра га нај мо дер ни јим пи сцем свог 
вре ме на ко ји се на ма, да на шњим чи та о ци ма, обра ћа нај ди рект ни је. По мом ми шље њу, 
ни шта што је на пи са но о Жу бе ру не би мо гло бо ље да про пра ти овај из бор.“17 

Са свим је он да ло гич но што је Блан шо о во чи та ње у пот пу но сти од го вор но за Осте-
ров из бор и при ре ђи вач ки при ступ. Али ипак је за по хва лу чињеница да пр во из да ње 
Жу бе ра на ен гле ском не но си на слов „Ми сли“.

Све ске као бес ко на чан про из вод

Уз све ма не, Бо ни је о ва ре дак ци ја, иа ко је у су шти ни ли не а ри зо ван пре пис Жу бе-
ро вих све за ка, ипак је пи о нир ска за све ско пи сце два де се тог ве ка. На кон та два то ма 
мно ги су мо гли да поч ну да раз ми шља ју о но вом књи шком па ко ва њу за сво је бе ле шке 
ко је се не дају ни у какав други међужанр уклопити. 

Ме ђу тим, па ра док сал но, у овом из да њу по нај ви ше се из гу би ла рукописност Жубе-
ро вих тефтера. Да се она от кри је, тре ба ло је са че ка ти 1994. го ди ну и из да ње Че ти ри 
све ске ко је су при ре ди ли Фи лип Ман жо и Деј вид Кин лох. Тек на осно ву тог из да ња мо гло 

17 Au ster, у: Jo u bert: 1983, стр. X.



се ви де ти да је Жу бер, пи шу ћи све ске, раз вио јед ну спе ку ла тив но-гра фич ку тех ни ку 
за пи си ва ња ко ју би смо за ову при ли ку мо гли на зва ти се и змо гра фи јом ми сли. (Ње му 
би си гур но би ло дра же да смо ре кли „се и змо гра фи ја ду ше“.)

Ка ко то бе ле же ње из гле да у прак си? Жу бер рет ко са би ра ми сли у ти ши ни пре него 
што их по ве ри па пи ру; он у гла ви не др жи „ко нач ну вер зи ју“, па чак се и сам бу ни ка да 
та кву скло ност при ме ти код дру гих ау то ра. („Не пи ши те реч ко ја упот пу њу је си ме три ју 
ва ше ре че ни це и за о кру жу је је“, бе ле жи 25. ју на 1797, „јер ће чи та о цу не из о став но са ма 
па сти на па мет.“) За мет ке сво је ми сли во ли да ви ди сло бод но раз ба ца не на стра ни ци. 
При том, док их бе ле жи, рас по ре дом на стра ни ци нај че шће не ими ти ра пре лом књи-
ге, већ се пре ма све сци оп хо ди као пре ма бло ку за ски ци ра ње. На неким страницама, 
да би се све речи растумачиле, свеску је потребно непрекидно окретати у рукама. 
Ње го во пи са ње је због ове прак се из гу би ло ли не ар ност и у оном основ ном, ви зу ел ном 
сми слу. Жу бе ро ва стра ни ца оста ла је без ди мен зи је ко ја је чи ни по год ном за пре штам-
па ва ње у књи зи. 

Жу бер је нај да ље оти шао од свих све ско пи са ца у ви зу ел ном по гле ду. (С ње го вим 
на чи ном ко ри шће ња гра фич ких еле ме на та мо же се до не кле упо ре ди ти са мо прак са 
По ла Ва ле ри ја.) Ка ко на во ди Деј вид Кин лох, у ру ко пи су Жу бе ро ве све ске „оцр та ва се 
ло ги ка ства ра лач ког про це са. С вре ме на на вре ме, све ска се пред ста вља као не ка ква 
вир ту ел на књи га, гу сто ис пре се ца на мо мен ти ма од ба ци ва ња и од лу чи ва ња“.18 Ско-
ко ви и ис пре се ца ност ру ко пи са ука зу ју на ми шље ње ко је је не пре кид но у по кре ту, 
тра же њу, пре и спи ти ва њу: „на де лу“. 

18 Kin loch: 1996, стр. 345.
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Јед на Жу бе ро ва стра ни ца 
(од ло мак из Че ти ри све ске, прир. Деј вид Кин лох и Фи лип Ман жо)



Ди пло мат ска ре кон струк ци ја че ти ри Жу бе ро ве све ске ко ју су при ре ди ли Ман жо 
и Кин лох убе дљи во је ука за ла на ви зу ел ну ди мен зи ју све за ка, до тад пот пу но за не ма-
ре ну у ко рист са др жа ја. У њи ма чи та лац пр ви пут ви ди ка ко се Жу бе ров ру ко пис, 
по пут не ка квог си ро вог ор га ни гра ма, раз гра на ва у свим прав ци ма, при че му се ни-
јед ном ру кав цу не да је пред ност у од но су на дру ге. А види и нешто још важније, по 
чему је Жубер и данас модеран: како "мисао" настаје из форме.

Та ко су, сто пе де сет го ди на на кон ау то ро ве смр ти, ови спе ци ја ли сти на по кон пру-
жи ли опи пљив до каз за оно што је до та да шњим при ре ђи ва чи ма про ми ца ло: да је 
Жу бер, све сно на пу стив ши пер спек ти ву кон вен ци о нал не књи жев не ре а ли за ци је, 
за пра во це лог жи во та ра дио на сво јим све ска ма, са пре да но шћу пи сца ко ји сво је дело 
спре ма за об ја вљи ва ње. Ње го во сред ство за ис тра жи ва ње по ста ло је де ло по се би и 
ње гов, да се тако изразим, бес ко на чан про из вод. 

Зар не би смо да нас Жу бе ро ву све ску на зва ли ar tist bo ok, тим пре што ни је имао 
на ме ру да је умно жи?
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