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Т

Бо јан Са вић Осто јић

ПИ ШИ СА МО КАД СЕ УМО РИШ ОД ГЛЕ ДА ЊА
Уз Днев ник Жи ла Ре на ра

Нај ве ћи про блем с гра ђом ко ју овај фељ тон про бле ма ти зу је је сте у то ме што јој, у 
про у ча ва њу, те о ре ти ча ри нај че шће при сту па ју као књи жев ним, да кле, за вр ше ним 
де ли ма. На теф тер на ђен по сле смр ти ау то ра гле да се као на ро ман на ко јем се ра ди-
ло го ди на ма; текст се сма тра ко нач ним и тре ти ра као све то пи смо. Та ко је мо жда 
при род но, али је ујед но нај лак ше. Ни ста тус ау то ра, ко ји је у та квом ру ко пи су од стар та 
хи брид, про бле ма тич на тво ре ви на, као ни ње го ва ин тен ци ја, уоп ште се не до во де у 
пи та ње. У нај ве ћу за блу ду над овим тек сто ви ма за па да ју те о ре ти ча ри „чи сте књи жев-
но сти“ скло ни опа сно ла ба вим учи та ва њи ма, по пут Блан шоа ко ји је с на ма по де лио 
сво је опа ске по во дом Жу бе ра1 или Сар тра ко ји је у слич ном ма ни ру са ња рио над 
Днев ни ком Жи ла Ре на ра („Он је ство рио књи жев ност ти ши не“).2 Сви ко ји пре не бре-
га ва ју ма те ри јал ни аспект ова квог де ла и уме сто то га се бак ћу ње го вом су шти ном 
бо ље да се спа ку ју на пр ви ави он и вра те ку ћи, не ма по тре бе да отва ра ју уста. Све ске 
ни су ме сто за ве жба ње оп скур не ре то ри ке, већ иза зов за пи па ву ве шти ну књи жев ног 
ар хе о ло га. Та квом ко па њу ови љу би те љи кон це па та сва ка ко ни су на кло ње ни.

Осим што нај пре тре ба узе ти у об зир осо бе ну ма те ри јал ност све за ка и (у уво ду 
већ пот цр та ну)3 не сво ди вост ру ко пи сне стра не на штам па ну, док их чи та мо, осим 
ау то ра, у сва ком тре нут ку мо ра мо има ти у ви ду још не ко ли ко ин стан ци ко је ком пли-
ку ју ин тер пре та ци ју и без ко јих се све ске уоп ште не мо гу раз у ме ти: то су на след ник 
и при ре ђи вач. Че сто се мо гу сре сти у ис тој осо би, али то је пре из у зе так не го пра ви-
ло. По што су и то дво је ну жно у игри, сте пен њи хо вог ау тор ства у де лу се по ве ћа ва. 
Нај пре, са свим је из ве сно да на след ник, или онај ко ји је све ске на шао, при ре ђи ва чу 
не ће пре да ти не про чи тан ру ко пис (осим ако ни је она нај дра го це ни ја вр ста по сред-
ни ка, анал фа бе та). А сви зна мо, и за то нам не тре ба постструк ту ра ли зам, ко ли ко 
обич но чи та ње мо же да про ме ни текст, на ро чи то ако је, у слу ча ју на след ни ка или 
на след ни це, при стра сно. До вољ но је да оно што му не им по ну је дис крет но укло ни. И 
шта му по кој на ин стан ца мо же? За кон је на ње го вој стра ни. При ре ђи вач, ако у та квом 
ко лу и успе да до че ка свој ред, ко ли ко год био про фе си о на лан, ипак је чо век и са мим тим 
бо лу је од соп стве них пред ра су да и не до ста та ка. На кра ју, ко ли ко год био ме то до ло-
шки објек ти ван, и он ће при бе ћи ак тив ном чи та њу и ин тер пре та ци ји ижвр ља не стра-
ни це ко ју ће пре жва ка ти за сло во сла га ча. Украт ко, кад год се, са ња ре ћи, за у ста ви мо 

1 Бо јан Са вић Осто јић, „Жо зеф Жу бер или се и змо гра фи ја ми сли“, По ља бр. 524, 2020: оде љак „Ле-
ген да о пи сцу без књи ге“, стр. 178–189.
2 Jean-Paul Sar tre, Si tu a ti ons, t. I, „L’hom me li goté“, 1947. 
3 Бо јан Са вић Осто јић, „Теф те ри, ал бу ми, ру ше ви не“, По ља бр. 522, 2020, стр. 58–64.
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над не ким од чу ве них теф те ра, до вољ но је да се се ти мо да до сад ни је дан ни је иза шао 
у ин те грал ном об ли ку и да то ни је слу чај ност. Све ске ко је има мо сре ћу да чи та мо са-
мо су ма ње-ви ше уме шно пре при ча не из вор не ку пу са ре.

На при мер, ка да се у Ре на ро вом Днев ни ку, о ко јем ће мо да нас го во ри ти, на ђе мо 
над јед ном стра ни цом про ша ра ном убо ји тим афо ри зми ма, уме сто да од мах под ра зу-
ме ва мо ка ко је ау тор из вор но је згро вит, бо ље би би ло да се за пи та мо шта су све 
при ре ђи вач и на след ник с тих стра ни ца из ба ци ли и пре тво ри ли у бе ли не (ко је нас, 
из не ког раз ло га, фа сци ни ра ју). За не ке све ске би, ва ла, би ло по ште ни је да су штам-
па не као днев ни ци за тво ре ни ка у Гван та на му: с цр ним тра ка ма на ме сту из о ста вље них, 
не у ме сних ре чи. При ре ђи вач ко-на след нич ке ти мо ве ко ји се ба ве све ска ма углав ном 
чи не они цен зо ри ко ји, при сво јим ин тер вен ци ја ма, при ме њу ју јед ну тра ди ци о нал-
ни ју тех ни ку. По го ди ли сте: ни је бе ли ло не го це па ње.

И је ли Ре на ров Днев ник днев ник или све ска? Уме сто ди рект ног од го во ра, по ку ша ћу 
да ова два пој ма до дат но ни јан си рам. Глав на раз ли ка из ме ђу днев ни ка и све ске је сте 
у тај мин гу бе ле же ња. Узми мо да је за обе фор ме основ на је ди ни ца дан. Док днев ни-
чар, у прин ци пу на кло њен су ма ма, би ра је дан тре ну так за за пи си ва ње, пре те жно час 
ка да је дан већ го тов, све ско пи сац се не ли би да бе ле жи у сва ко до ба. Ако због то га у 
днев ни ку сва ки дан има свој иден ти тет, цр ве ну нит ко ја спа ја све до га ђа је у ње му, 
до тле је дан у све сци по це пан на тре нут ке бе ле же ња. Због то га у њој вла да ју оне дра-
го це но сти ко је кар те зи јан ци на зи ва ју не рав но мер ност и кон тра дик ци ја, а из истог 
раз ло га је дан ко мад мо же лак ше да се из дво ји из из вор ног да на и пре тво ри у фраг-
мент, без вре ме на и ме ста.

Днев ник Жи ла Ре на ра (1864–1910) мо гао би да се под ве де под обе ка те го ри је. Он 
оби лу је и су ма ма и ус пут ним кро ки ји ма, и бе ле шка ма с но гу и они ма ко је су на те на не 
пи са не за рад ним сто лом. Ове две ди на ми ке се не пре кид но пре пли ћу и упра во се то 
на ма, у об ли ку у ко јем је Днев ник об ја вљен, чи ни као нај ве ћа ори ги нал ност ове књи ге.

Али ко је Жил Ре нар и ка ко то да ни је дан ред тог сто го ди на ста рог Днев ни ка до сад 
ни је пре ве ден код нас? (Ко зна од го вор на дру го пи та ње, не ка се сло бод но ја ви.) Иа ко 
је у књи жев ни свет сту пио ро ма ном Écor ni fle ur, 1884 (пре ве ден на срп ско хр ват ски као 
Го то ван: Џеп на књи га, Са ра је во, 1958), Ре нар ће се у на став ку ка ри је ре отво ре но 
опре де ли ти про тив овог књи жев ног ро да. По мом ми шље њу, а што се у ње го вом 
Днев ни ку нај бо ље ви ди, он се као пи сац од већ ра но (и од већ ор но) опре де лио за по-
сма тра ње да би се мо гао убе ђе но по све ти ти глав ној ро ман си јер ској за вр зла ми: из ми-
шља њу. Де сет го ди на на кон Го то ва на, Ре нар об ја вљу је сво је ре мек-де ло, Poil de Ca rot te 
(пре ве де но на срп ско хр ват ски као Ри ђан: Зо ра, За греб, 1959). Ова збир ка ау то би о-
граф ских при по ве да ка, у де фи ни тив ном об ли ку об ја вље на 1902, ве ро ват но је пр ва 
деч ја књи га у ко јој је мај ка глав ни не га ти вац. (До бро, де, из у зме мо ли Де те Жа на Ва ле-
са, ро ман об ја вљен 1879.) Го спо ђа Ле пик, гра ђе на по узо ру на Ре на ро ву мај ку, ко ри сти 
сва ку при ли ку да свог нај мла ђег си на, по зна тог по на дим ку Ри ђан, пси хич ки са тре и 
по ни зи. Ако је не ко с де цом гле дао (лош) цр таћ Car rot Top, не срећ но пре ве ден код нас 
као Шар га реп ко, не ка зна да је то ве о ма уше ће ре на адап та ци ја ове сви ре пе а ве дре 
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сли ков ни це, ко ју је Ре нар ина че, као про гре си ван пе да гог за сво је вре ме, по све тио 
упра во сво јој де ци, Фан те ку и Ба и ји. Ри ђан ће до жи ве ти и сво ју по зо ри шну адап та ци ју 
1900, ко ја ће ау то ра про сла ви ти у Па ри зу и Аме ри ци, и уз још не ко ли ко ко ма да (Ужи
ва ње у ра стан ку, Хлеб брач ног па ра), те збир ку ски ца на те ме из фло ре и фа у не (Hi sto i res 
na tu rel les, 1899; При ро до пи си) за о кру жи ти ње гов опус. Днев ник је по чео да во ди 1887, 
на вод но под ути ца јем днев ни ка бра ће Гон кур и во дио га је до смр ти. Овај се о ски га зда 
и екс трем ни ле ви чар, ан ти кле ри кал ног и ан ти ми ли та ри стич ког опре де ље ња, а уз то 
по по ро дич ној ли ни ји на чел ник оп шти не Ши три у Бур го њи и члан Ака де ми је Гон кур, 
умро је 1910. у 46. го ди ни, од ар те ри о скле ро зе.

Днев ник Жи ла Ре на ра по ја вљу је се пр ви пут из ме ђу 1925. и 1927. го ди не, у пе то том-
ном из да њу, у ре дак ци ји Ан ри ја Ба шле на (из да вач: Бер ну ар). Го ди не 1935. дру го, исто-
вет но из да ње из ла зи код Га ли ма ра и от кри ва га ши ро кој пу бли ци. На по слет ку, на 
пе де се то го ди шњи цу Ре на ро ве смр ти, 1960, Би бли о те ка „Пле ја да“ об ја вљу је ње го ва 
са бра на де ла, а ме ђу њи ма и Днев ник у јед ном то му. Ру ко пис је, пре ма Ба шле ну, са др-
жао „54 кар тон ске све ске, ко је је ау тор сам ну ме ри сао од 1 до 53, при че му из не ког 
раз ло га по сто ји све ска 18bis. Нај ма ње, од 1887. до 1891, са др же ве ћи ном по 32 стра ни це 
и углав ном су на ме ње не но ше њу. Што се ти че на ред них све за ка, оне су ду же, ши ре и 
де бље; ни јед на не са др жи ма ње од 300 стра на, а не ке чак пре ла зе 400“.4

Ве ли ко ин те ре со ва ње код са вре ме ни ка Ре на ров Днев ник иза звао је пре све га па-
са жи ма по све ће ним књи жев ном жи во ту. Ка ко је ау тор 1907. по стао члан Ака де ми је 
Гон кур и умро ре ла тив но млад, мо же се прет по ста ви ти да је до бар део ње го вих са-
вре ме ни ка, ако је ус пео да пре жи ви рат, имао при ли ку да с ма лим од ла га њем са зна 
шта је по кој ни Ри ђан ми слио о њи ма. Иа ко у овим мон ден ским ски ца ма има мно го 
лич них опа ски, кроз ко је че сто про ве ја ва не скри ве на за вист, нај у пе ча тљи ви је ме ђу 
њи ма је су оне у ко ји ма се ау тор по сте пе но про фи ли ше као кон ци зни по сма трач. У 
тре ну ци ма кад га је окру жи ва ла гу жва, Ре нар као да је ве жбао стра те ги ју уса вр ше ну 
у При ро до пи си ма: да чо ве ка све де на јед ну од сеч ну син таг му, као да са ста вља ма лу 
књи жев ну ка ри ка ту ру (ко ју, авај, не сме на ли цу ме ста да про да мо де лу с об зи ром на 
то ко ли ко је исти ни та). На при мер, за По ла Кло де ла, с ко јим ве че ра, ка же: „Има рет ку 
дла ку и гле да те ис под ока. Ду ша му сла бо ва ри“ (1900). Мај стор је ка фан ске де дук ци је: 
„Ро стан је та ко сла бог здра вља да ће љу ди увек окле ва ти да при зна ју да не ма та лен та“ 
(1896). Са мо по сма тра ње је та ко ђе ве о ма ва жна стра те ги ја, а у овом жан ру се ти че од-
но са у књи жев ним кла но ви ма. Ре нар, на сре ћу по нас, ту се бе не ште ди: „Оно што ме 
спре ча ва да се ди вим Ба ре су је сте чи ње ни ца да је са мо не ко ли ко го ди на ста ри ји од 
ме не“ (1894).

Сва ки аспект Ре на ро вог Днев ни ка тра жи раз ли чи тог чи та о ца. И за то је те шко из 
ње га иза бра ти од лом ке по би ло ком кљу чу осим оног ко ји је ул тра су бјек ти ван. Мон ден-
ски аспект на ме њен је по зна ни ци ма и ка фан ским исто ри ча ри ма ме ђу књи жев ни ци ма, 
ко јих има у сва ко до ба. По све ћен су сре ти ма и пор тре ти ма, овај део нај ви ше ли чи на 

4 Léon Gu ic hard, „No te sur le tex te et le ma nu scrit du Jo ur nal“, стр. XXII: Ju les Re nard, Jo ur nal 1887–1910, 
Bi bli othèque de la Pléia de, 1960.
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кла си чан днев ник. (Пјер Ле о то, дру ги по зна ти фран цу ски днев ни чар, отво ре но при-
зна је да је пре ска као „при ро до пи се“, бу ду ћи да га ни је за ни ма ла збир ка пи шче вих 
бе ле жа ка, пре све га тра же ћи где Ре нар ње га спо ми ње: био је на по слет ку раз о ча ран 
фре квен ци јом свог име на.)5 Дру ги аспект, по ко јем се Ре на ров Днев ник у Фран цу ској 
про сла вио, је сте чи ње ни ца да је он, по пут Жу бе ро вих Све за ка, ве ли ким де лом збир ка 
до сет ки, чи ја је по вре ме на ми зан тро пи ја у скла ду с ве ли ким мо ра ли сти ма по пут Ла рош-
фу коа и Ла бри је ра (на ко јег се Ре нар у сво јим пор тре ти ма се ља ка отво ре но угле дао). 
Тог гном ског Ре на ра имао сам при ли ке да па за рим на бу вља ку у Ло за ни у јед ној швај-
цар ској ком пи ла ци ји из че тр де се тих. Кад се на јед ној стра ни ци гу сто по ре ђа ју до ско-
чи це ко је оби чан Фран цуз мо же да ци ти ра до бес кра ја на сво јим ве се лим апе ри ти ви ма, 
Днев ник ипак из гу би на тро ди мен зи о нал но сти; и за то мо гу мир но да ка жем: сре ћа што 
Ре нар ни је ус пео (или сти гао) да за жи во та об ја ви књи гу афо ри за ма. (Књи гу ни сам по нео 
у Ср би ју јер је пре ви ше ми ри са ла на сир.)

На по слет ку, по мо јој ле стви ци, тре ћи ни во Ре на ро вих за пи са по све ћен је чи стим 
опи си ма при ро де и љу ди. У та квим бе ле шка ма, где сâм се бе де фи ни ше као „во а је ра 
при ро де“, ја лич но ви дим нај ве ћи до мет овог днев ни ка. Ски це, ухва ће не нај че шће у 
хо ду, без су ви шне ела бо ра ци је, на при мер, о пе тло ви ма ко ји су се по ту кли на мр тво 
име јер су ку ку ри ка ли у исто вре ме, о зе цу ко га нер ви ра звук ли ста ко ји па да, или о 
вр би с фри зу ром Ал фон са До деа, зву че као да са мо уну тар ова квог теф те ра као цели-
не мо гу оп ста ти, да се не мо гу тек та ко, без ша во ва, пре са ди ти дру где. Под се ћа ју ме 
у исти мах на све тле тач ке дру гих све за ка: на ду ге Кол ри џо ве пар ти је са ше тач ких ту ра, 
на Жу бе ро ве бр зо по те зне ка рак те ри за ци је, па и на Ханд ке о ве ма нич не опи се ју тар њег 
по гле да с про зо ра, или Каф ки не је згро ви те опи се ге сто ва код не по зна тих... (Ста ћу јер 
мо гу уне до глед.) Украт ко, ти па са жи, ли ше ни и књи жев них и би о граф ских алу зи ја, у 
ко ји ма ру ка са мо пре но си оно што око уо ча ва, на ме ње ни су упра во љу би те љу све за ка 
са мих, не днев ни ка. Јер ако у днев ни ку ау тор на сва кој стра ни ци је два че ка да вик не 
„Ја!“ (ка ко уо ста лом по чи ње Гом бро ви чев Днев ник), до тле се у нај бо љим све ска ма „Ја“ 
пре тва ра у све до ка све та, у по ни зну емул зи ју на ко јој ће се окол не бо је оцр та ти, у 
осе тљи во ме сто ко је сву сво ју сен зи бил ност ко ри сти да се пре да спољ ним им пул си ма. 
Та кву рас по ло жи вост је мо жда нај бо ље са жео Пе тар Вја зем ски: „Ја сам са мо све ска 
где жи вот игра уло гу пи сца.“ А Ре нар би, из при зме сво јих „при ро до пи са“, мо гао да му 
од го во ри: „Ја сам ство рен са мо да слу шам и гле дам ка ко жи ви зе мља“ (9. јул 1896).

Уз то би се мо гли по бро ја ти и лич ни, од но сно по ро дич ни аспект Днев ни ка, дир љи-
ви и у исти мах одре ши ти пор тре ти Ре на ро вих ро ди те ља ко ји су обо је не срећ но на стра-
да ли, као и пар ти је у ко ји ма ау тор раз ми шља о са мој уло зи свог днев ни ка. Али иза свих 
ових гру бо оцр та них аспе ка та сто ји кон стант на Ре на ро ва же ља да се не пре кид но, и 
кад је скр хан и кад је ве дар, дис тан ци ра од си ту а ци је у ко јој се на ла зи, да при сва кој 
вр сти емо ци је за др жи до вољ но при себ но сти да при бе ле жи јед ну убе дљи ву ре че ни-
цу, као да ће га она спа си ти, као да са мо та ко мо же да „осе ти жи вот у сва ком тре нут ку“ 
(19. април 1899). У том је сми слу ин ди ка тив но кад, по сле оче ве смр ти, на пи ше: „Не мо же 
се пла ка ти и ми сли ти, јер сва ка ми сао упи је по јед ну су зу“ (26. јун 1897).

5 Paul Le a u taud, Jo ur nal littéra i re, 16. мај 1928. (Из вор: https://le a u taud.co m /bac he lin-re nard/)
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Све ово су ге ри ше да је сва ка ком пи ла ци ја бе ле жа ка по те мат ском кљу чу не пот пу-
на и да је Ри ђа нов Днев ник нео п ход но има ти на из вор них 1400 стра ни ца Пле ја ди ног 
из да ња. 

Е сад, вра ти мо се на по че так: ко ли ко је то из да ње це ло? Ле он Ги шар, је дан од уред-
ни ка, у свом пред го во ру да је пот пу но дру га чи ји по глед на ову тад (1960) већ слав ну 
књи гу. На и ме, на кон смр ти Ре на ро ве удо ви це, Ма ри (ко ју муж у Днев ни ку нај че шће 
на зи ва Ма ри нет), при ре ђи вач пр вог из да ња, Ба шлен, об ја вио је књи гу под на сло вом 
Не ко ли ко де та ља ко ји би мо гли раз ја сни ти јед но де ло Жи ла Ре на ра (1938). У њој је от крио, 
или пре дао да се на слу ти обим ин тер вен ци ја ко је су на ру ко пи су из вр ши ли удо ви ца 
и он лич но. За оно га ко се у Днев ни ку за љу био у Ре на ро ву пе дант ност отре жњу ју ће ће 
де ло ва ти истин ски из глед ње го ве ру ко пи сне стра ни це: „Све све ске су ис пу ње не, ако се 
до бро се ћам“, ка же Ба шлен, „ве о ма ра штр ка ним ру ко пи сом, за раз ли ку од ру ко пи са 
ко је је Ре нар сам при пре мао.“6 То већ ми ри ше на при ре ђи вач ку чист ку и укла ња ње 
де ло ва ко ји се сма тра ју су ви шним. Увек је за бав но шта се у ко јем до бу у ра ду на ру ко-
пи си ма сма тра ло су ви шним, па нас, сва сре ћа, дру ги при ре ђи вач не ли ша ва уви да у 
укус пр вог: „Ба шлен је“, пи ше Ги шар, „из Днев ни ка из ба цио све бе ле шке ко је је Ре нар 
ка сни је ис ко ри стио у сво јим књи га ма, а на ро чи то оне ко је су се ти ца ле ње го вог се ла.“7 
При ват ност пре све га. Ги шар с пра вом ис ти че да је Ре на ров чи та лац ти ме остао ли шен 
„по уч ног упо ре ђи ва ња из ме ђу пр ве ру ке и де фи ни тив ног тек ста“.8 Осим то га, пре ма 
све до чан ству По ла Ле о тоа, Ба шлен му је при знао да је, то ком тих пре ли ми нар них ко-
рек ци ја, „до ста име на“ за ме нио са „он“ или „она“: „Где год пи ше они, ја сам од го во ран.“9

Али он да на та пет до ла зи удо ви ца Ре нар, зва на Ма ри нет. Ба шлен при зна је да она 
у стар ту ни је би ла на кло ње на об ја вљи ва њу Днев ни ка. По Ле о тоу, Ба шлен се при лич но 
рас пра вљао с на след ни цом за вре ме свог ра да. „Ба шлен ми ка же чак“, пи ше Ле о то, 
„да су се њих дво је по сва ђа ли, да ју је оте рао у три ле пе и да с њом ви ше не раз го ва ра, 
упра во због ра да на ко пи ја ма“.10 И пре ма Ги ша ру и пре ма Ле о тоу удо ви ца је за слу жна 
за укла ња ње ве ли ког бро ја за пи са о Ре на ро вом окру же њу, бу ду ћи да су ти књи жев-
ни ци, но ви на ри и ак ти ви сти у тре нут ку об ја вљи ва ња Днев ни ка би ли жи ви. Нео до љив 
је пор трет ове же не ко ји чи та о цу пру жа пр ви Ре на ров при ре ђи вач, нај пре због то га 
ка ко тре ти ра на след ни цу јед ног вред ног ру ко пи са, а по том и због сте ре о тип ног за кљу-
чи ва ња о жен ској при ро ди. „Го спо ђи Ре нар“, пи ше Ба шлен, „ни је би ло на ро чи то ста ло 
до књи жев но сти ни ти до то га шта ће о ње ном му жу ре ћи по ко ле ња. Јед ном при ли ком 
кад сам је по се тио, мир но ми је при зна ла да је уни шти ла све ње го ве исеч ке из но ви на 
ко је је го ди на ма чу ва ла. Во ле ла је му жа, ве ро ва ла је у ње га, би ла је срећ на и по но сна, 
али уоп ште ни је има ла слу ха за ње го ву умет ност.“11 

6 Léon Gu ic hard, нав. чла нак, исто.
7 Исто.
8 Исто.
9 Paul Le a u taud, нав. де ло, 28. но вем бар 1927.
10 Исто, 15. фе бру ар 1927.
11 Léon Gu ic hard, нав. чла нак, стр. XXII.
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Али ствар не би би ла за ни мљи ва да удо ви ца ни је оти шла ко рак да ље. Са че ка ла је 
да иза ђе штам пан Днев ник, па је све нео бја вље не па са же уни шти ла, а по том је, пре ма 
све до чан ству од го вор ног уред ни ка пр вог из да ња, спа ли ла све пе де сет че ти ри Ре на-
ро ве све ске. И та ко је Ре на ров Днев ник у пот пу но сти остао без ори ги на ла. Је ди ни 
по у зда ни из вор ник овог де ла да нас је пр во из да ње, 1925–1927. Дру гим ре чи ма: оно 
што су на след ни ца и при ре ђи вач одо бри ли да из Ре на ро вих све за ка бу де об ја вље но.

За што је удо ви ца спа ли ла Днев ник? Па то мо гу да на њу ше и врап ци, ни је по треб но 
да сту ди ра ју књи жев ност. Пре но сим Ле о то о ву вер зи ју. „Ре нар је имао две-три ван брач-
не ве зе. Све је за бе ле жио у Днев ни ку, чак и са стан ке, са свим де та љи ма сво јих љу бав-
них ужи та ка, чак и оним нај соч ни јим (...). Кад је гђа Ре нар, на Ба шле но ву ини ци ја ти ву, 
отво ри ла све жањ тих па пи ра да их про чи та за јед но с Ба шле ном, пр ви пут се су сре ла 
с тим; то је за њу би ло ве о ма бол но от кри ће. У том ста њу ду ха је спа ли ла све што је 
пре о ста ло од Днев ни ка на кон Ба шле но ве ре дак ци је. Ју трос сам ре као Де фуу: то умно-
го ме убла жа ва њен чин.“12

И та ко је ори ги нал не тра гом не стао. Или ипак ни је? Ги шар су ге ри ше да је удо ви чин 
ау то да фе пре жи ве ла јед на „ин те грал на ко пи ја“, ко ју је на чи нио Ан ри Ба шлен. Ис тра га 
но ви на ра Ан дреа Би ји ја, спро ве де на 1954 у Фи га роу, по ка за ла је да је Ба шлен на вод но 
на пра вио пре пис Ре на ро вих све за ка пре не го што их је удо ви ца спа ли ла. „Али ко ће“, 
пи та се Ги шар, „има ти стр пље ња и сре ће да ту ко пи ју ис ко па, сле де ћи не из ве сни траг 
па пи ра ко је је за со бом оста ви ла Ба шле но ва удо ви ца, а ко ји се мо жда на ла зе ме ђу 
ру ка ма не ког на след ни ка ко ме не па да на па мет ко ли ко би за фран цу ску књи жев ност 
би ли ва жни па пи ри у ње го вом по се ду.“13 Ко пи ја, па пир, на след ник, књи жев ност: ка ко 
у јед ну ре че ни цу ста ви ти све тер ми не ко ји су кључ ни за суд би ну теф те ра.

Ко ли ко је он да об ја вље но од „укуп ног Днев ни ка“? „Ба шлен ра чу на у се би“, пи ше 
Ле о то, „и ка же: Чи ни ми се, по ла.“14 С об зи ром на то да је од мр ша вих на да Ле о на Гиша-
ра про шло ше зде сет и ку сур го ди на, и да умно же не све ске ни су ис пли ва ле, мо же мо 
мир но ре ћи да ин те грал ни ру ко пис ни ка да не ће би ти про на ђен. Али бу ду ћи да и по ред 
све га то га Ри ђа нов Днев ник ужи ва ста тус ре мек-де ла, не би би ло ле по од нас да се не 
за хва ли мо и до број Ма ри не ти и Ан ри ју Ба шле ну што им је уоп ште па ло на па мет да 
га об ја ве у об ли ку у ко јем нам је по знат. Без њих не би био то што је сте.

12 Paul Le a u taud, нав. де ло, 27. јун 1939.
13 Léon Gu ic hard, нав. чла нак, стр. XXI I I–X XIV.
14 Paul Le a u taud, нав. де ло, 28. но вем бар 1927.


