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СВЕ СКЕ
(Les Car nets de Jo seph Jo u bert, при ре дио Ан дре Бо ни је, Gal li mard, 1938)

1791.

26. ја ну ар 
За бо рав! Ка ко је то не жна реч! 

29. ја ну ар 
Бр зо обу ку ми сао у пр ву реч ко ја на и ђе и про ду же да ље. 

Пост: по дра жа ва ње бо ла. 

4. де цем бар
Ка да се се ћа мо, кре ће мо се на су прот вре ме ну. Кад за бо ра вља мо, сле ди мо ње гов ток. 

Све што има кри ла пре ва зи ла зи за ко не. 

25. де цем бар 
Пи са ње је бли же ми шље њу од го во ра. 

1793. 

23. фе бру ар 
Ха ли кар нас. Да нас: Не зи. Са вре ме но име ко је но се ру ше ви не гра да чи не оста ци 

пр во бит ног име на. 

19. март 
Па жња (оно га ко слу ша) слу жи као прат ња му зи ци го во ра. 

23. мај 
Ра се ја но сти и скру пу ле ко је код свих да ле ко ви дих пи са ца иза зи ва ју пер спек ти ва 

и да љи на. При глу пост: прин цип плод но сти.

Гра ђан ски ра то ви су кр ва ви ји од дру гих јер лак ше при ста је мо да нам не при ја тељ 
бу де стра нац, а не су сед, јер не же ли мо да ри зи ку је мо да осве ту др жи мо у то ли кој 
бли зи ни.

ЛИЦЕ

Жо зеф Жу бер
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5. но вем бар 
До ко на ре ка, и ко ја не но си ни шта. 

де цем бар 
У име но ва њу мрач них ства ри увек има не ја сно ћа, и за то је за блу да сва ки по ку шај 

да им се пру жи име ко је је чвр сто и опи пљи во. 

25. де цем бар 
Оно ква ре ње мо ра ла до ко јег до во ди ду ги мир, ду го бла го ста ње. 

1794.

март 
Ко год пре ва зи ђе, про ма ши циљ. 

8. април, уто рак 
Мој син је ро ђен у но ћи из ме ђу осмог и де ве тог, у два са та и че тврт по сле по но ћи. 
Не ка се јед ног да на се ти мај чи них бо ло ва! 

9. сре да 
Иза бра ли смо име на за де те. Кр сти ла га је ба би ца, по ред ва тре, у три са та по под не. 
На зва ли смо га Вик тор Жо зеф, по мај чи ном и мом име ну. 
Истог да на сам чуо сла ву ја. 

1795. 

11. ја ну ар 
Је дан пи ше пе ром, дру ги чет ки цом. 

12. ја ну ар 
Де ца би увек да за гле да ју иза огле да ла. 

1796. 

26. ја ну ар 
Два де сет пет хи ља да че ти ри сто се дам де сет де вет за ко на!... 

10. фе бру ар 
На род. Уме да пре по зна, али не и да иза бе ре. 

16. фе бру ар 
Тре ба при зна ти свој мрак. 

Ре ке. Пу те ви ко ји вас но се та мо где же ли те да стиг не те. 
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Не же лим да вам до ка жем, не го да вам по ка жем да... итд... По ка зуј те он да и не до-
ка зуј те. 

Јед ни ка жу усра на мот ка, дру ги сноп од тр ња. 

20. март 
Из раз: не во лим да је дем књи гу кад не мам апе ти та.

25. март 
У свим књи га ма од уку са и ге ни ја фор ма је су штин ски део, а са др жи на је са мо ус пут на. 

Сва пра ви ла у сли кар ству, по е зи ји, му зи ци, па и пле су, стре ме и мо гу стре ми ти 
је ди но то ме да удо во ље ду ху и да га по ште де умо ра.

31. март 
...Да, во лим га као што во лим зи ди не. 

5. април 
Во лим да ви дим две исти не исто вре ме но. Сва ко до бро по ре ђе ње пру жа то пре и-

мућ ство ра зу му. 

9. април 
Ако се сви зна ју, де мо кра ти ја. Ако су по ме ша ни, ари сто кра ти ја. Ако су ра зно вр сни, 

Кра љев ство. 

Он отва ра очи и за др жа ва по глед да би се угле да но ути сну ло у ње га. 

21. април 
Све те књи ге што чи та о цу не при бли жа ва ју те му, већ га упу ћу ју ка ко о њој тре ба 

го во ри ти. 

3. мај 
Не ку пуј те за тво ре ну књи гу. 

Ако нож има др шку, за што би сте га хва та ли за се чи во? 

Ужи ци су увек де ца, бо ло ви су сме жу ра ни. 

12. мај 
Г. де П. – Ви ше во лим оно што ра ди не го оно што це ни.

6. јун 
По мо ћу те ле ско па и ми кро ско па до би ли смо увид у ве ћи број по ја ва, и ни шта ви ше.
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21. но вем бар 
Узо ри. – Не ма ви ше узо ра.

Бог је оно ме сто у ко јем се не се ћам ни чег дру гог. 

1797. 

фе бру ар
Пре те ра на по и ма ња са о се ћа ња и чо веч но сти во де у сви ре пост. Про на ћи ка ко. 

1. март 
Са мо је де спот су ве ре но сло бо дан. – Сло бо да се не де ли ни са ким а да се при том 

не вр ши усту пак, итд., а да се при том не из гу би је дан њен део. – Ума ње на, по де ље на 
и ра ши ре на сло бо да ви ше вре ди од оне ко ја је це ло ви та и кон цен три са на. – Хе си о-
до ва из ре ка: „по ло ви на је бо ља од це ли не“, Ad de гу сти на (или ја чи на) ма ња од оби ма. 

3. март
Јед на ки су. – Не ка то зна ју и не ка за бо ра ве. 

4. март
Ум мо же са мо да пра ви гре шке. Он не ства ра исти не ко је по сто је, он их са мо уви ђа, 

раз лу чу је, от кри ва и из ла же. 

5. март 
Љу бав ни ци. Ко је ли шен њи хо вих сла бо сти, не ма ни њи хо ву сна гу. 

8. март 
Не ма ју сви ве ко ви пра во на ја сно ћу ду ха. 

12. март 
За бо ра вља ње зе маљ ских ства ри, по све ћи ва ње не бе ским, по ште да од сва ке гор ке 

за не се но сти и сва ког не ми ра, од сва ке бри ге и по тре се но сти, од сва ке узру ја но сти и 
сва ког на по ра, пу но ћа жи во та без уз бу ђи ва ња. Сла сти осе ћа ња без ра да ми сли. Вр хун-
ци ек ста зе без при бе га ва ња ме ди та ци ји. У јед ној ре чи, чи ста ра дост и ду хов ност 
уну тар све та, усред ме те жа чу ла. То је сре ћа ко ја тра је са мо сат, ми нут, трен. Али из 
тог тре на, из тог ми ну та по бо жно сти бла жен ство се ши ри по ме се ци ма и го ди на ма 
на шег жи во та. 

24. март. че ка ју ћи гђу Б[о]м[о]н на пу ту.
На ше иде је, од но сно пред ста ве ко је има мо о вр ли на ма, при ка зу ју нам их и ви се у 

на ма као сли ке у ка би не ту. Кад тре ба да ра су ђу је мо, од но сно да при ме ни мо вр ли не 
на пред ме те, по се же мо за сво јим иде ја ма, из ну тра ба ца мо по глед на те сли ке као да би-
смо да ис пи та мо мо гу ли се по кло пи ти са ствар но шћу ка ква нам је пре до че на. Чи ни мо 
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исто што би ра дио чо век са пор тре том или опи сом у ру ка ма, и ко ји би же лео да зна 
да ли је осо ба ко ју су сре ће или о ко јој не што до зна је иста она ко ја је опи са на и ко ју је 
за ду жен да тра жи. 

април 
Сло бод но ми, го во рио је, исец кај те све на ко ма де, али их не мој те жва ка ти за ме не. 

25. април 
Кад су љу ди им бе ци ли, пред во ди их лу дак.

25. јун 
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, јер ће 

чи та о цу не из о став но са ма па сти на па мет, па ће је сам из го во ри ти про чи тав ши не ку 
од ре чи што јој прет хо де. 

јул 
... – и цр пе из ове књи ге му дрост ко ја се у њој не на ла зи. 

ав густ
Ре ци те ми шта се де ша ва на зе мљи. 

21. ав густ 
Књи га ко ја ми ри ше на сун це, књи га ко ја ми ри ше на све ћу. 

22. ав густ
Зар не би тре ба ло да узрок бу де из ван на ше во ље? Да по лу га бу де ми мо те га?

5. сеп тем бар 
Не во ле гра бљи ви це са мо плен, не го и лов, ко ји им је игра, за ба ва, за до вољ ство 

– ра зо но да. Све ло ве ве се ло и та ко ре ћи уз смех. 

22. сеп тем бар 
Чо век и тло, жи тељ и ме сто, пи је де стал и кип. Из ва ја ни од јед ног бло ка. 

23. сеп тем бар 
Где иду ми сли? У Бож је пам ће ње.

23. де цем бар 
Око сва ког пла ме на по треб на је пра зни на да би си јао. Где не ма про сто ра, не ма ни 

све тло сти. 

27. де цем бар 
Из го во ре на реч је ода пе та стре ла. 
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1798.

1. фе бру ар
Сли ке су из вр ши ле ве ли ки ути цај на ствар но сти.

5. март 
Знак нам он да за кла ња оно што озна ча ва. 

Че му скром ност? Да би се же на, кад је ле па, се би чи ни ла леп шом, и ма ње ру жном 
кад је ру жна. 

Ле по те ко је ни шта не оста вља ју ма шти. 

29. април
Вла да ње је вр ста љу ба ви. 

3. јун 
Ви ди те шта чи ни људ ска прав да. Уни шта ва оног ко ни је у ста њу да пла ти и на ла же 

стид они ма ко је стид мо же да по пра ви. 

19. јун
Зве зде леп ше оку не го те ле ско пу ко ји их ли ша ва илу зи ја.

20. јун
Ле пе су са мо оне књи ге о ко ји ма се ду го са ња ри ло (ако се и ни је ра ди ло на њи ма). 

6. ав густ 
Уна пред оцр та ти та чан и де та љан план зна чи ус кра ти ти ду ху сва за до вољ ства су-

сре та и но ви не у пи са њу де ла. То зна чи и са мом се би учи ни ти пи са ње до сад ним и са мим 
тим не мо гу ћим, кад је реч о де ли ма ко ја за ви се од по ле та и ма ште. Та кав план је са мим 
со бом по ла књи ге. Ако хо ће мо се би да се до пад не мо, он тре ба да оста не не са вр шен. 
Тре ба да се убе ди мо да га не тре ба до вр ши ти. Он и не сме да бу де до вр шен, из јед ног 
до брог раз ло га, јер је то не мо гу ће. С дру ге стра не, пла но ви се мо гу пра ви ти за де ла 
чи је је пи са ње и оба вља ње ме ха нич ка ствар ко ја из ри чи то за ви си од ру ке. То од го ва ра 
и ве о ма је ко ри сно сли ка ри ма и ва ја ри ма. При сва ком по те зу чет ки це и дле та ко ји бу ду 
на чи ни ли, њи хов осе ћај ће про на ћи ту но ви ну ко ја је по сто ја ла са мо у ду ху. Об ли ци и 
бо је ко је ма шта не мо же да нам пред ста ви та ко са вр ше но као око по ну ди ће умет ни ку 
низ су сре та ко ји су ну жни ге ни ју ка ко би му пру жи ли ужи так у по слу. Али у слу ча ју ора-
то ра, пе сни ка и фи ло зо фа, они не ће на и ћи на исто за до вољ ство ако бу ду за пи са ли оно 
што су већ по ми сли ли. За њих се све то од ви ја од јед ном. Јер ре чи ко је ко ри сте ле пе су 
са мо за дух: на кон што су по ми сли ли оно што ће на пи са ти на па пи ру, дух ви ше не мо же 
ни шта но во да са зна у оно ме што же ли да из ра зи. Уоп ште узев, по тре бан је план, али 
овла шан, ни ка ко чврст. Тре ба уна пред на го ве сти ти на ро чи то по че так, крај и сре ди ну 
свог де ла. То зна чи иза бра ти ди ја па зон, пре дах или па у зу, и циљ. Пр ва реч мо ра да пружи 
бо ју, увод ва ља да пру жи тон; сре ди на тре ба да по де си такт, вре ме, про стор, раз ме ре. 
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25. ав густ 
Иде ја се ра ђа као да из ла зи из оп не ко ја се рас пр ска ва. 

9. сеп тем бар 
Би ло би нео бич но да про гла си мо стил ле пим са мо он да ка да са др жи из ве сну не-

ја сно ћу, по не ки облак; а то је мо жда при хва тљи во ка да та не ја сно ћа по ти че из ње го-
ве из у зет но сти, из из бо ра ре чи ко је ни су обич не, из из бо ра обр та ко ји ни су рас про-
стра ње ни. Си гур но је да оно што је ле по увек има исто вре ме но не ка кву ви дљи ву и 
не ка кву скри ве ну ле по ту. Још је си гур ни је да оно ни ка да не зву чи та ко при влач но као 
ка да га чи та мо па жљи во на је зи ку ко ји тек на по ла раз у ме мо. 

10. сеп тем бар 
...За до вољ ство да бу дем при ме ћен из да ле ка. 

16. сеп тем бар 
У три ди мен зи је тре ба убро ја ти вре ме, про стор и ти ши ну. Про стор је у вре ме ну, 

ти ши на у про сто ру. 

1. ок то бар 
Не мо гу ће је исту осо бу за во ле ти два пут. 

1799.

10. ја ну ар 
...и му дри су са мо у сно ви ма. 

21. фе бру ар
Тре ба ре ћи оно што ми сли мо да би смо би ли за до вољ ни со бом и оним што го во-

ри мо. Али да би сте би ли ело квент ни, плод ни, ра зно ли ки, обил ни, јед ном реч ју, го вор-
ник, до вољ но је, а мо жда и ну жно, да сво је ми шље ње из не сете на по ла, нео д ре ђе но, 
са же то и у са мом тре нут ку го во ра. Јер то пли на ми сли до ла зи од њи хо ве но ви не, 
њи хо во оби ље по ти че упра во од нео д луч но сти ума. Му драц (онај ко ји на све тлост 
да на из но си са мо оно што је са зре ло) мо же да бу де ело квен тан као про ро чи ште, али 
ни ка да не ће би ти ре чит као Ци це рон. Да би се у тој обла сти ла ко из го ва ра ли ле пи 
го во ри, тре ба на са мог се бе оста ви ти ути сак ка кав се же ли оста ви ти на слу ша о ца, 
од но сно, убе ди ти се бе у то ку го во ра у оно што се го во ри. 

Он је об ло жио све мир. Али те бо је, те фи гу ре, ту ма шту и све те укра се ко ји оча ра ва-
ју на ше очи, ни је ста вио на зи ди не, на по до ве, на та ва ни це, ка ко то чи не на ши зе маљ ски 
рад ни ци, већ их је по хра нио у наш ум. Дра ги мој, шта би сте ре кли о сли ка ру ко ји би 
сво је сли ке, уме сто да их сме шта на плат но, ути снуо у ма шту оних ко ји ће то плат но 
гле да ти, о сли ка ру ко ји би на нео бо је на ум –?

28. фе бру ар 
Сва ка про шлост је та ко крат ка! 
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30. март 
Не ки ма би тре ба ло са ве то ва ти да по лу де. 

17. април 
Де ло ко је је то ли ко до вр ше но, то ли ко пре ци зно из ра же но, украт ко, та ко са вр ше но 

има је дан та ко од ре ђен и чврст об лик да се ма шта чи та о ца, ко ји с де лом не ма шта да 
ра ди ни ти ка ко да га пре у сме ри, не отва ра ка ње му ка ко би га при сво јио и за пам тио. 
Та кав текст стаји пред на ма, ди ви мо му се, али он оста је из ван нас. Он нас по га ђа, али 
у нас не про ди ре. У ње му не ма ни че га теч ног ни ти соч ног, осим ако са ма ми сао по 
се би не са др жи та кву ете рич ност ко ја би би ла спо соб на да де ма те ри ја ли зу је реч. 

До дај те: оно што је та ко са вр ше но и за тво ре но пам ти мо, али се то ме не вра ћа мо 
да га по но во про чи та мо. (Ка ко спо ји ти ове две за слу ге?) 

Но та. – То по кре ће дух, али у ње му са мом се ни шта од тог упли ва не ус ко ме ша. 
Оно што по кре ће та кав текст чи ни на ше по кре та че бес ко ри сним. 

Оно што се на зи ва теч ним сти лом под ра зу ме ва из ве сну про ход ност, кли за ву жит кост.

4. мај 
О то ме ка ко не зна ње спа ја љу де. По ли ти ка се ти ме си гур но ко ри сти. 

27. јул 
Пре ма жи во ту тре ба по сту па ти као пре ма спи си ма, ускла ди ти и ујед на чи ти сре-

ди ну, крај и по че так. Због то га се мно го то га мо ра из бри са ти.

26. сеп тем бар 
Кад сли ка са кри је пред мет, кад сен ка по при ми об лик те ла, кад реч ома ми дух ти ме 

што га оча ра, ка да нам се не ки из раз до пад не то ли ко да не ма мо же љу да оде мо да ље 
и до пре мо до сми сла, кад фи гу ра са ма по се би узме сву на шу па жњу, ви ше се не кре-
ће мо. За у ста вље ни смо и по ве де ни у ко нак. Во ди нас рђав во дич.

3. но вем бар 
Дао му је сло бо ду да би сте као вр ли ну и од у зео пред зна ње да би мо гао да оста не 

сло бо дан. 

20. но вем бар, уто рак, Св. Ед мунд; бде ње. 
– У сну. – Об ја шње ње по ре кла ге о ме триј ских прин ци па. 
Круг, нај леп ша од свих фи гу ра, са свим си гур но је та ко ђе и пр ва ко ја је об у зе ла па жњу 

људ ског ума. Љу ди су га гле да ли игра ју ћи се. Уну тра су упи са ли пра вил не фи гу ре и 
нај пре је по де љен ϴ По том је по де љен још јед ном, на че тво ро ⊕ Ето преч ни ка и че-
ти ри угла. Ако их удво стру чи те ☸ до би ће те осам угло ва. Че ти ри пр ва угла су пра ва, 
а пр вих осам је оштро. Пра вим угло ви ма да је се вред ност од де ве де сет сте пе ни, а 
оштрим од че тр де сет пет. Раз лог је у то ме што је преч ни ку кру га при пи са на вред ност 
од три ста ше зде сет сте пе ни и што пра ви угло ви за у зи ма ју че твр ти ну преч ни ка, а оштри 
осми ну. Дов де је све ја сно. Али ево шта ме му чи: за што је преч ни ку кру га при пи са но 
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три ста ше зде сет сте пе ни. – У том тре нут ку ми се ја ви ло раз ја шње ње тог пи та ња, и 
из не ћу га ов де. Ста ри су го во ри ли да је не бо љу ди ма по да ри ло бро је ве. Сме њи ва ње 
да на и но ћи (по њи ма) на ве ло је на ше прет ке да за ми сле је ди ни цу и двој ку. Сту пи мо 
у ту иде ју и ис пра ти мо је. Го ди на има три ста ше зде сет три или че ти ри да на, то јест, да 
би се Сун це вра ти ло на исту тач ку на не бу, по треб но му је три ста ше зде сет че ти ри 
да на. Као што су мно ги на уч ни ци при ме ти ли, ста ри су ра чу на ли са мо окру глим бро-
је ви ма. Да кле, го во ри ли су три ста ше зде сет. Ни је ли, да кле, тај број, три ста ше зде сет, 
упи сан у ве ли ки круг пр сте на (an nus) ко ји на зи ва мо го ди ном (an, annéе)? Ни је ли број 
да на у го ди ни за слу жан за то што смо сва ком кру гу при пи са ли не про мен љи ву вред-
ност од три ста ше зде сет сте пе ни? 

При бу ђе њу. – Из то га сле ди да су че ти ри го ди шња до ба че ти ри од сеч ка пр сте на. 
Сва ко до ба има оно ли ко да на ко ли ко пра ви угао сте пе ни, осам де сет. У сва кој го ди ни 
има осам оштрих угло ва, од но сно осам де ло ва од по че тр де сет пет да на, ако се сва ко 
до ба по де ли на дво је, од ко јих би сва ки део из но сио три пет на е сти не, од но сно че тр-
де сет пет да на. (Из о ста вља мо ма ње или ве ће, ко ји су раз лом ци.) 

Си гур но је и му зи ка на у чи ла љу де бро је ви ма.

1800.

2. ја ну ар 
Иш чу па ти? Не, не го пре са ди ти.

20. ја ну ар
Реч је у ства ри оте ло тво ре на ми сао. 

28. ја ну ар 
...Ви би сте ово род но и плод но по ље да пре тво ри те 

у про дав ни цу? Овај из вор у мо чва ру?... 

2. фе бру ар 
Ан ти ка. Од об но вље них зда ња дра же су ми ње не 

ру ше ви не.

Бог је по сто ја ње; свет је ме сто; ма те ри ја је при вид; 
те ло је ка луп ду ше; жи вот је по че так. 

20. фе бру ар 
У они ма ко ји су за жа ре ни има не че га по ма ло лу дач ког. У хлад ни ма има не чег глу пог.

1. март
На ка квог год не при ја те ља да се на ме ра чио, рат ни ку ни је ми ло да про спе крв из ван 

бор бе. 
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4. март 
Во ља по не кад де лу је а да ми не осе ћа мо да хо ће или да јој се прох те ло, као што 

де лу је и па мет, без на ше све сти да ми сли мо или да смо по ми сли ли. 

11. март 
Зна ње ко је за че пи ум.

15. мај
Ум ни шта не мо же да за ми сли без фи гу ре или об ли ко ва ња. Не ма фи гу ре без стра на. 
По сто је нео д ре ђе на уоб ли че ња ко ја мо ра ју да оста ну нео д ре ђе на. Пре ци зи ра ње 

би на у ди ло исти ни, а та ко ре ћи и прав ди. 
Жи вот ни у јед ној жи во ти њи не мо же по сто ја ти без не ка квог раз у ме ва ња. Раз у ме-

ва ње је нео п ход но на че ло очу ва ња. 

14. јун 
Са мо ћа нам да је пра во да ка же мо Ја. 

28. јун 
Јед ног да на ће мо мо жда има ти бо ље све тло сти, али хо ће ли нам се по пра ви ти очи? 

На то се сво ди чи та во пи та ње о уса вр ши во сти ко ја се при пи су је људ ском ро ду. На ши 
те ле ско пи ни су нас учи ни ли да ле ко ви ди ји ма. Па ни бу со ла ни је уве ћа ла на ше зна ње 
већ нам је пру жи ла сред ство да не по се же мо за њим. 

јул
Мо гу ћи опис мо је зе мље: јед на ње на по ло ви на до стој на је ро ма на, а дру га са мо 

ка та стра. 

4. јул 
Од по но са на ди ма се мо зак. Та шти на га ис пу ња ва ди мом, ис па ре њи ма. Од мр жње 

се сте же ср це. Љу бав за гре ва плу ћа. Кад нас об у зме ди вље ње, ср це ста не. Жуд ња нас тера 
да удах не мо. Же ли мо да оми ри ше мо све што оду ше вља ва и ши ри. Ту га је та во ре ње. 

Љу бав што до ла зи из кр ви, љу бав што до ла зи из ду ше. 

7. јул 
Ки ја ви це ду ха. Па ла та ки ја ви ца.

8. јул 
Ни је сва ку исти ну до бро ре ћи. Јер ако се ка же са ма и из дво је на, мо же да од ве де 

у за блу ду, до по гре шних по сле ди ца. Али све би исти не би ло до бро ре ћи ако би се 
из ре кле за јед но и ако би се с јед на ком ла ко ћом у сва ку по на о соб мо гло убе ди ти. 

14. јул 
Ни шта од оног што се до ка зу је ни је очи глед но јер оно што је очи глед но по ка зу је 

се и не мо же да се до ка же.
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17. јул 
Да. Он то ви ди. Али ви ди га као не што што ће до ћи, а не као не што што је про шло 

или што је са да ту. Ви де ти на тај на чин пре зна чи „зна ти“ не го „ви де ти“ у ужем сми слу.

18. јул 
По но во про чи та ти оно што сам за бе ле жио о је зи ку Ри мља на пре три го ди не, у 

јед ној од оних све за ка по кри ве них пер га мен том. 

1. ав густ (in som ni noc te) 
Во лео бих да се у књи зи ми сли сме њу ју као зве зде на не бу, ре дом, склад но, али 

ла год но и са раз ма ци ма, не до ди ру ју ћи се и не ме ша ју ћи; а при том сле де ћи јед на 
дру гу, ускла ђу ју ћи се, ујед на ча ва ју ћи. Да, же лео бих да се ко тр ља ју, а да се не хва та ју 
и за др жа ва ју, та ко да сва ка мо же не за ви сно да по сто ји. Без пре стро ге по ве за но сти, 
али та ко ђе и без не скла да: нај ма њи не склад је онај нај го ри.

Рас ту ре ни би се ри. 

2. ав густ 
Пе сник не би тре ба ло да не ки раз мак оп ко ра чи кад мо же да га пре ско чи. 

16. ав густ 
Иде ја мо же на ста ти из не че га или ни из че га, под усло вом да је то „ни шта“ кон-

стант но; иде ја због то га не ће ма ње по сто ја ти ни ти би ти ма ње ва жна.

18. ав густ 
Оне ства ри ко је зна мо а да не ми сли мо на њих. 

Где иду ми сли? Иду у бож је пам ће ње. 
No ta. Об ја сни ти све тло слеп цу, бу ку глу вом, ми сао иди о ту. 

31. ав густ 
Ми сли ко је не мо гу да пре жи ве из но ше ње на ва здух и ко је ис па ра ва ју чим их из-

не се мо из рад не со бе. Ста ви те не ко ли ко њих у изо ла ци ју. Из ва ди те их из књи ге у ко јој 
се на ла зе: не ће оп ста ти. 

4. но вем бар 
Ана ли зи ра ти, ра ста ви ти. – То што они та ко ва жно на зи ва ју ана ли зом, ако би смо 

јед но став но го во ри ли, је сте ра ста вља ње. 
Те му тре ба ана ли зи ра ти са са мим со бом, тре ба је раз мо три ти у свим об ли ци ма и 

по де ло ви ма, уз дуж и по пре ко; али не тре ба ана ли зи ра ти сво ју ми сао за јед но са чи-
та о цем. Све тре ба ре ћи у јед ној ре чи и то од јед ном, на кон што је све ду го и у ви ше 
на вра та раз мо тре но. Пи сац мо ра да по ста не на лик сли ка ру. Сли кар свој мо дел по сма-
тра цр ту по цр ту, али по ка зу је га у це ло сти. Све тлост нас не оба сја ва по је ди нач ним 
зра ци ма, већ сно по ви ма. 
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1801.

ја ну ар 
За тво ри очи и ви де ћеш. 
 
30. април 
Још јед на од ли ка чи сте и основ не исти не: ужи так, ужи так ко ји ду ша до би ја од ње.

11. мај 
Фи гу ра, по крет. Све се, пре ма Па ска лу, вр ши фи гу ром и по кре том. У том слу ча ју, 

тре ба ре ћи да се све вр ши по кре том, јер је фи гу ра са мо пре о ста ли траг по кре та ко јег 
већ ви ше не ма. Та ко су и сло ва ко ја, на при мер, упра во са да ја пи шем са мо пре о ста ли 
траг по кре та мо је ру ке, а ко ји је оцр та ло мо је пе ро. 

1. јун
Пред ме те тре ба опи си ва ти са мо да би се опи са ла осе ћа ња ко ја иза зи ва ју у на ма.

12. јул
Ми сао је ствар на као то пов ско ђу ле. 

15. јул 
Љу ди се мо гу убе ди ти са мо у оно што же ле. За то их не тре ба то ли ко од го ва ра ти 

већ им по ка за ти да оно што же ле за пра во ни је оно што ми сле да же ле. 

У ве ко ви ма ло шег уку са тре ба пи са ти са на по ром. – За што? – Ла ко ћа би он да у це-
ло сти до при не ла чи та о че вом умо ру. Ка ко?

21. јул
Не ка да су при ме ре узи ма ли из све та, а да нас смо при ну ђе ни да их тра жи мо у књи-

га ма. То је на за до ва ње.

су бо та, 8. ав густ 
У 10 са ти уве че. Мо ја јад на мај ка! Мо ја јад на мај ка! 

15. сеп тем бар 
Је сте, леп као фру ла у ко ју се не сви ра... 

22. сеп тем бар 
При зор се про ме нио, али не и око. 

27. сеп тем бар 
Не, ни сам љут на љу де, не го на књи ге.



9. но вем бар 
Њутн. Ње го ва кру шка би ла је зре ла.

1802.

17. јул 
Мо жда је тач но да чи та о чев ум во ли да до вр ши и да му тре ба да ти са мо оно ли ко 

ко ли ко је по треб но да би ла ко до пу нио и сам се вра тио књи зи, итд. Ја пре ви ше за о-
кру жу јем. 

1803.

4. април
...и во лео бих да ми слим ис под ста кла.

7. април
...јер оно што тре ба увр сти ти у де ло и оно што из ње га тре ба из о ста ви ти је бес крај но.

8. април
Јер по треб но је да иде ја и пр во бит на фор ма де ла бу де про стор, јед но став но ме сто где 

ће се њен са др жај сме шта ти и уре ђи ва ти, а не сам са др жај ко ји тре ба сме сти ти и уре ди ти. 

1804.

14. ав густ 
Не пре кид ни стил (или по уч но и не пре ки ну то ни за ње ре че ни ца и из ра за) при ро дан 

је са мо оно ме ко др жи пе ро и пи ше за дру ге. У ду ши, све је бу ји ца, све је ис пре ки да но. 
Она се бе мо же да раз у ме из на го ве шта ја. 

26. ок то бар 
Не гла чам сво ју ре че ни цу, не го иде ју. 

23. де цем бар
Све док кап све тло сти ко ја ми је по треб на и ко ју че кам ода тле не от пад не.

1805.

Те ми сли што нам из не на да до ђу, што још ни су на ше. 

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