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БЕ СЕ ДЕ ДИ ДАК ТИ КЕ И УПО ЗО РЕ ЊА: 
ЈО СИФ БРОД СКИ У ОБРА ЋА ЊУ СТУ ДЕН ТИ МА1

Де фи ни са ти не ко ли ко за себ них ка те го ри ја уну тар есе ји стич ког жан ра и пра ви ти ја сне 
раз ли ке из ме ђу њих ни је, по свим ре ле вант ним ис тра жи ва чи ма тог кор пу са, јед но став но, 
бр зо из во дљи во и до кра ја мо гу ће. Има ју ћи у ви ду ши ри ну из ра за, не из не на ђу је што се 
пи сци не рет ко упу шта ју у есе ји стич ке фор ме: ис пи су ју их па ра лел но са сво јим при мар ним 
ра до ви ма (про за, по е зи ја, дра ма) или им је есеј вен тил и бег од кре а тив ног ства ра ла штва. 
Из ме ђу есе ји стич ког ра да и основ ног ства ра лач ког опу са не рет ко се про на ла зе ин тер тек-
сту ал не ве зе, те ова кви тек сто ви – ла ко је у на шој књи жев но сти се ти ти се при ме ра Цр њан-
ског, Ан дри ћа, Ки ша, Пе ки ћа и др. – слу же као оквир за чи та ње и упо зна ва ње од ре ђе них 
ау то ра и њи хо вих опу са. Тај оквир де лу је као те о риј ски и ау то по е тич ки, и мо же да по слу-
жи као осно ва за ана ли зу ства ра ла штва ау то ра ко ји би се ма ње, или не до вољ но до бро, 
раз у ме ли без иш чи та ва ња њи хо вих есе ја. Фор ма есе ја омо гу ћа ва пи сци ма да пи шу о бу-
квал но би ло че му – „А пи сац есе ја мо же да би ра нај ра зли чи ти је те ме: од раз ми шља ња о 
цве ћу, ми ри си ма, до ко ли ци, до раз ма тра ња ли те рар них де ла или не ког фи ло зоф ског или 
на уч ног про бле ма“ (Ра и че вић 2005: 6).2 Има ју ћи шан су да се из ра зе на за да ту те му, они 
од ла зе у ши ри ну ко ја им је не до ступ на у про зном окви ру, не до вољ но ко хе рент на за по-
ет ско из ра жа ва ње или не до кра ја аде кват на за ис тра жи ва ње уну тар драм ских сце на. 
Сто га се под име ном „есеј“ и у гра ни ца ма овог жан ра про на ла зи бу квал но нај ши ри спек тар 
те мат ских ис тра жи ва ња и не ки ау то ри ово при хва та ју као тле на ко јем мо гу да из ра зе све 
оно што ина че не мо гу – сва (ау то)би о граф ска раз ми шља ња, лич на и оп шта – и та ко на-
ста ју тзв. non-fic tion за пи си: есе ји, ме мо а ри, ау то би о гра фи је, ин тер вјуи, раз го во ри, пре-
пи ске, итд. Од ре ђе ни ау то ри ја сно раз ли ку ју сво ја fic tion и non-fic tion де ла, те их све сно 
по ве зу ју и гра де па ра ле лу из ме ђу оног што се, вр ло услов но ре че но, пред ста вља као 
фик ци ја и оно га што би тре ба ло да се сма тра „исти ном/исто ри јом/објек тив ним за пи сом“. 

1 По све ће но ди плом ци ма Од се ка за ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду ге не ра ци је 
2010.
2 Ова ау тор ка у увод ном де лу сту ди је о есе ји сти ци Ми ло ша Цр њан ског об ра ђу је фор му есе ја, 
исто риј ски раз ви так, зна чај и ре ле вант не ства ра о це ко ји су је ви де ли као „је дан мул ти жа нр, или 
чак не ку вр сту над жан ров ског об ли ка“ (Ра и че вић 2005: 6). Ис ти чу ћи раз ли ке из ме ђу Ми ше ла де 
Мон те ња, ко ји је овом об ли ку дао име, и Френ си са Беј ко на, Го ра на Ра и че вић ука зу је на по де лу на 
осно ву ова два ро до на чел ни ка, осни ва ча две основ не стру је: „са јед не стра не је мон те њов ски 
’дис кур зи ван, не фор ма лан и ин ти ман’, а са дру ге ’ди дак ти чан, са жет, дис тан ци ран’ беј ко нов ски 
есеј“ (Ра и че вић: 10) – у есе ји ма Брод ског се ви де од ли ке обе стру је. Ана ли зи ра ју ћи зна чај ка пи тал ног 
есе ја Вир џи ни је Вулф „Мо дер ни есеј“ (1922), спо ра око „при ро де есе ји стич ког жан ра, ње го ве при-
ро де и об ли ка“ (Ра и че вић: 12) на ре ла ци ји Ђерђ Лу кач – Те о дор Адо р но, као и по је ди нач не ау то ре 
(Макс Бен зе, Сре тен Ма рић, Ми ха ил Еп штејн, и др.), ау тор ка уво ди чи та о ца у те о риј ски оквир 
есе ја и на уч ни апа рат би тан ра ди раз у ме ва ња би ло ког есе ји сте.
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Од ре ђе ни есе ји стич ки тек сто ви су и пре ми шља ња о све ту и ду бо ким и кат кад про бле ма-
тич ним те ма ма ко је оп се да ју пи сце, а не мо гу да се из ра зе у про зном окви ру. Сто га је ва жност 
есе ја ве ли ка и, прем да су не до вољ но про пра ће ни, чи та ни и ана ли зи ра ни,3 опус не ких 
ау то ра по ста је ра зу мљи ви ји и пот пу ни ји уко ли ко се чи та за јед но са њи хо вим есе ји ма.

Усред сре ђу ју ћи се на Јо си фа Брод ског и ње гов есе ји стич ки рад, ја сно је да је он ис пи-
сао ве лик број ана ли тич ких тек сто ва у ко ји ма ту ма чи зна чај на име на књи жев но сти, као и 
дру штве не по ја ве, па чак и оне у ко ји ма ком би ну је по е тич ко, ау то би о граф ско и ин тер пре-
та тив но. Уз ове се мо же на ћи и не ко ли ко бе се да4 про чи та них у све ча ним при ли ка ма пред 
пу бли ком – ту су го во ри на ску по ви ма, сај мо ви ма, кон фе рен ци ја ма и сим по зи ју ми ма („Ста-
ње ко је зо ве мо из гнан ством“, „Ка ко чи та ти књи гу“, „Про фил Клио“, „Мач је‚ мјау‘“), го во ри 
при ли ком до би ја ња на гра да („Ли це са по себ ним из ра зом (бе се да по во дом до де ле Но бе-
ло ве на гра де)“, „Пе снич ка прав да“, „Не при стој на по ну да“), есе ји на ста ли на осно ву пре да-
ва ња („Ка та стро фе у ва зду ху“, „Удва ра ње не жи вом (че ти ри пе сме То ма са Хар ди ја)“), па чак 
и ре а го ва ње на го вор Вац ла ва Ха ве ла, та да шњег пред сед ни ка Че хо сло вач ке („Пи смо 
пред сед ни ку“). Бе се де на пи са не на од ре ђе ну те му, по по зи ву, ма хом су не ти пич но оглед-
ног ти па и пред ста вља ју до не кле су прот ност уо би ча је ној сли ци ства ра о ца ко ји сам, у 
ти ши ни, пи ше о оно ме што га ин спи ри ше и на го ни на рад. Овај текст ће сто га об ра ди ти 
три при ли ке у ко ји ма се Брод ски обра ћа сту ден ти ма за вр шне го ди не три аме рич ка ко ле-
џа то ком 1980-их го ди на. Овај тзв. com men ce ment spe ech се, по оби ча ју, ор га ни зу је на за-
вр шет ку сва ке школ ске го ди не, а ин сти ту ци је – сред ње шко ле и фа кул те ти – упу ћу ју по зив 
сво јим алум ни сти ма или по зна тим лич но сти ма из сфе ре књи жев но сти, умет но сти, му зи ке, 
фил ма, те ле ви зи је, по ли ти ке, еко но ми је, ин ду стри је и сл., за ви сно од про фи ла ака дем ске 
уста но ве. Они се обра ћа ју за вр шној ге не ра ци ји, ма ту ран ти ма или ди плом ци ма, и обич но 
се освр ћу на не ко ли ко ти пич них те ма, као што су по зи ци ја ин те лек ту ал ца да нас, бор ба за 
људ ска и ма њин ска пра ва, шта мла де љу де у пу бли ци че ка на кон за вр шет ка обра зо ва ња, 
про бле ми са за по шља ва њем или ге не рал ном си ту а ци јом у све ту, ге о по ли тич ким, исто-

3 У тек сту „Про план ци есе ја“ (Де ло, Бе о град, 1976, XXII, бр. 5, стр. 1–17) Сре тен Ма рић на во ди дис-
кре пан ци ју из ме ђу бро ја есе ја о ро ма ну, по е зи ји и есе ји сти ци, ба рем до по ло ви не 1970-их: „Али 
по гле дај те: о со не ту је на хи ља де рас пра ва, о ро ма ну исто та ко. Ко ли ко Ви зна те сту ди ја о есе ју, 
не гле да ју ћи у би би ло гра фи је? Ја осим ове три (В. Вулф, Лу кач и Адо р но, прим. Г. Р.), са мо Бен се јев 
есеј (Макс Бен се, прим Г. Р.). А о ро ма ну бих Вам мо гао на бро ја ти, по пам ће њу, три де се так“ (пре ма 
Ра и че вић: 5).
4 Не по сред ни циљ бе сед ни штва, по Жи во ји ну Си ми ћу, је да „убе ди, за ди ви или под стак не слу ша-
о це. Оно увек за сту па, бра ни, или уз ди же сво га шти ће ни ка и стре ми да му оси гу ра по бе ду, па био 
он чо век, на род, људ ска ра са, прав да, исти на, сло бо да, иде о ло ги ја итд. Бе сед ни штво је увек би ло 
и де фан зив но и офан зив но ин те лек ту ал но оруж је чо ве ка и ње го вих за јед ни ца, и моћ но им је по-
мо гло у њи хо вој ево лу ци ји и бор би за оп ста нак. Оно је и штит и мач. Оно је нај пле ме ни ти је сред-
ство за ути ца ње на љу де; пле ме ни ти је од нов ца, пле ме ни ти је од на ре ђе ња, јер ути че на љу де 
пу тем убе ђи ва ња, а не пу тем ми та и при ну де“ (Си мић 1966: VII). Бе сед ни штво под сти че слу ша о це 
и ути че на њих убе ђи ва њем и ра зу мом, а да нас се по ве зу је са по ли тич ким го во ри ма. Нај зад, 
„[р]азвитак на у ке по вољ но је ути цао на раз ви так на уч ног бе сед ни штва. [...] Бе сед ни штво је да нас 
моћ но сред ство за од бра ну веч них и уни вер зал них пра ва чо ве ка и на ро да. На уч но бе сед ни штво 
по ва жно сти да нас до ла зи од мах по сле по ли тич ког бе сед ни штва, јер је да нас на у ка, због свог 
огром ног раз вит ка, на че лу људ ског на прет ка. Суд ско бе сед ни штво је ва жно као што је и увек 
би ло, а увек има при ли ке и за при год но или све ча но бе сед ни штво“ (Си мић: X), а упра во је ова 
по след ња ка те го ри ја ре ле вант на у слу ча ју Брод ског.



риј ским и дру штве ним пи та њи ма, итд. Због че стог по на вља ња и об ра де не ко ли ци не те ма 
ове при ли ке не сма тра ју вред ни ма у књи жев но-умет нич ком сми слу, ма да се ме ђу го вор-
ни ци ма кат кад, по себ но у по зна ти јим и бит ни јим ин сти ту ци ја ма са ве ћим бу џе том, на ђу 
вр хун ска име на са вре ме не сце не. Та ко се од ових обра ћа ња и ко ји ма хом ни су тек сто ви 
вред ни ду бо ке ана ли зе на ђу не ки вред ни по ме на и ван те од ре ђе не ге не ра ци је уче ни ка 
или сту де на та и ка лен дар ске го ди не, ван кон тек ста об ра ђе них те ма и ван име на осо бе 
ко ја је одр жа ла да ти го вор.

Упра во су та кви – ефек тив ни, ин три гант ни, при мен љи ви, упе ча тљи ви и ком плек сни 
– го во ри Брод ског на Ви ли јамс ко ле џу, Ми чи ген ском уни вер зи те ту и Дарт мут ко ле џу 1984, 
1988. и 1989.5 Ау тор се не огра ни ча ва на је дан ни во из ла га ња већ об у ча ва сту ден те о ма ње 
по зна тим аспек ти ма жи во та и ни ма ло суп тил но упо зо ра ва на бу дућ ност по за вр шет ку 
обра зо ва ња и исту па ња из шко ле ко ја шти ти од ствар ног све та и ис ку ше ња. Овај текст ће 
та три го во ра по ку ша ти и да по ве же са још јед ним обра ћа њем сту ден ти ма – оним из пе ра 
и гла са Деј ви да Фо сте ра Во ла са из 2005.6

На кра ју, текст ће се кон цен три са ти на за себ но ме сто ко је ова три есе ја за у зи ма ју уну-
тар ра да Брод ског, и не ће фор ми ра ти ин тер тек сту ал не и ком па ра тив не ве зе са ње го вим 
пе снич ким ра дом.

1984: Зло не спа ва

Хро но ло шки гле да но, Брод ски је пр ви го вор одр жао у све ту ко ји је, гле да но из да на-
шње пер спек ти ве, био мно го го ри од оне зло коб не ви зи је по зна тог ен гле ског ро ма но пи-
сца и есе ји сте и ко ји је, ја сно је, био тек пре те ча за ка сни је „нај го ре од свих мо гу ћих све-
то ва“. Они су, ма ње од де це ни је на кон те го ди не, не са мо до сти гли дис то пиј ску вер зи ју 
ор ве лов ске ствар но сти, већ и до ка за ли да је оно о че му је ру ско-аме рич ки спи са тељ го-
во рио том при ли ком и да ље жи во, без пла на да не ста не. Овај го вор под јед но став ним и 
опи сним на сло вом „Го вор на све ча но сти до де ле ди пло ма“, од но сно “A Com men ce ment 
Ad dress”, пр во бит но је об ја вио The New York Re vi ew of Bo oks у ав гу стов ском бро ју 1984. го-
ди не, не ду го на кон са ме при ли ке у ко јој је одр жан. Увр штен у зби р ку иза бра них есе ја Less 
Than One: Se lec ted Es says две го ди не ка сни је (New York: Far rar, Stra us & Gi ro ux, 1986), он је 
је дан од осам на ест тек сто ва на гра ђе них пре сти жном На гра дом на ци о нал ног кру жо ка 
кри ти ча ра. Ови есе ји су и код нас пре ве де ни 1989. (Удо во љи ти сен ци, пре ве ле Не да Ни-
ко лић Бо бић, Ја сми на Те ша но вић и Љу би ца Стрн че вић, Гор њи Ми ла но вац: Де чи је но ви не; 

5 Ци та ти из ових обра ћа ња ће би ти пре не ти из пре во да (бро је ви у за гра да ма на гла ша ва ће стра ни цу 
ода кле је ци тат):
•	 Јо	сиф	Брод	ски.	„Го	вор	на	све	ча	но	сти	до	де	ле	ди	пло	ма“.	Со ба и по: иза бра ни есе ји, пре ве ла Не да 

Ни ко лић Бо бић. Бе о град: Rus si ka, 2008, стр. 280–285.
•	 Јо	сиф	Брод	ски.	„Го	вор	на	ста	ди	о	ну“.	Ту га и ра зум, пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић. Бе о град: Rus si ka, 

2007, стр. 114–121.
•	 Јо	сиф	Брод	ски.	„По	хва	ла	до	са	ди“. Ту га и ра зум, пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић. Бе о град: Rus si ka, 

2007, стр. 87–94.
6 Ци та ти из овог обра ћа ња ће би ти пре не ти из пре во да (бро је ви у за гра да ма на гла ша ва ће стра ни цу 
ода кле је ци тат):
•	 Деј	вид	Фо	стер	Во	лас.	„Ово	је	во	да“,	пре	вео	Му	ха	рем	Ба	здуљ.	Вре ме, бр. 1045, 13. ја ну ар 2011, стр. 

50–54.
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есеј о ко јем је ов де реч је у пре во ду Ј. Т. на сло вљен „Го вор на кра ју школ ске го ди не“), те 
2008. (Со ба и по: иза бра ни есе ји, пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић, Бе о град: Rus si ka) ма да овог 
го во ра не ма у пре во ду иза бра них го во ра Раз го во ри и бе се де из 1988. (из бор, пре вод и бе-
ле шка Не да Ни ко лић-Бо бић, Бе о град: Књи жев не но ви не). Као је дан од оних ко ји су се 
из два ја ли од оста лих по фо ку су не на кри ти ку и есе је (о До сто јев ском, Пла то но ву, Ман-
дељ шта му, Мон те леу, Од ну, Ка ва фи ју, Цве та је вој, Ах ма то вој, и др.) већ дру ге те ме, „Го вор 
на све ча но сти до де ле ди пло ма“ је сте спе ци фи чан не са мо за ства ра ла штво и по е ти ку 
Брод ског, не го и гле да но са фе но ме но ло шке стра не.

Пи са ти или при по ве да ти сво је ми шље ње о све при сут ним те ма ма у са да шњем тре нут ку 
мо же де ло ва ти не по треб но ко ли ко и иза зов но, а при сту па ти те ми Зла – и то баш та ко: Зла 
са ве ли ким по чет ним сло вом – го во ре ћи о њој оку пље ној гру пи сту де на та, ро ди те ља и 
про фе со ра, на пр во чи та ње де лу је нео бич но. Ме ђу тим, има ју ћи на уму по ло жај ко ји је Брод-
ски тих го ди на за у зи мао у свет ској књи жев но сти, као и про ме не и иза зо ве ко ји ма је био 
окру жен, ова кав при ступ пре ма ско ро ду пло мла ђим љу ди ма за пра во се не на ме ће као 
нео би чан или на би ло ко ји на чин чу дан, већ ди дак ти ван и по зи ва ју ћи на опрез. Јер, оно што 
се про те же кроз ова три есе ја је сте ја сна по зи ци ја ко ју пе сник за у зи ма: окру жен ко ле га ма, 
пред сту ден ти ма ко ји јед на ко сна жно осе ћа ју сре ћу и олак ша ње због за вр шет ка ко ле џа и 
стреп њу за бу ду ћи жи вот, он је на пи је де ста лу, за ми кр о фо ном, као го вор ник да је се би уло-
гу при по ве да ча, учи те ља, му дра ца ко ји на осно ву сво је тур бу лент не про шло сти опи су је 
ди плом ци ма шта их че ка. И сва ки од есе ја ће то об ра ди ти са по себ ним освр том на за цр та ни 
те мат ски оквир, би ло да је у пи та њу Зло, Са ве ти за жи вот или До са да. Пе сник не го во ри о 
ства ри ма о ко ји ма је уо би ча је но го во ри ти у све ча ним при ли ка ма и не хва ли мла де већ их 
са ве ту је и ука зу је им на не га тив не по ја ве ко је их че ка ју, а ко јих са ми – због ста ња чо ве чан-
ства, огра ни че но сти људ ске пер цеп ци је или фа лич ног обра зов ног си сте ма – још ни су све сни.

Пр ви есеј има дво дел ну струк ту ру: упо зо ре ње на по сто ја ње и све при сут ност Зла, те 
(не)спо соб ност су о ча ва ња са њим кроз фи ло зо фи ју па ци фи зма.

Го во ре ћи о овом фе но ме ну то ком XX ве ка, не мо гу ће је не спо ме ну ти Жор жа Ба та ја, 
Ха ну Арент, Ју ли ју Кри сте ву, Ни ко ла ја Бер ђа је ва и не ко ли ко дру гих ау то ра, али мо жда пре 
свих Жа на Бо дри ја ра ко ји о ње му пи ше од књи ге Про зир ност зла: оглед о крај но сним фе-
но ме ни ма (1990) до Пак та о лу цид но сти или ин те ли ген ци ја Зла (2004), а го вор Брод ског 
са пр вом на ве де ном де ли за кључ ке и фор ми ра ком па ра ти ван од нос. Та ко већ пр ве ре че-
ни це обра ћа ња по зи ва ју на опрез и да ју на зна ке о че му ће би ти ре чи – „Без об зи ра на то 
ко ли ко хра бри или оба зри ви би ли, у жи во ту вам пред сто ји да се не по сред но су ко би те са 
оним што се на зи ва Зло. Ту не ми слим на не ко свој ство из гот ског ро ма на, већ нај бла же 
ре че но, на опи пљи ву дру штве ну ствар ност ко ја је ван ва ше кон тро ле“ (280) – али и де фи-
ни шу ко ји „кор пус“ пе сник има на уму: он не го во ри о ме та фи зич ком Злу, оно ме ко је вре-
ба са мо по је ди не чла но ве дру штва или осо бе ко ји ма је усуд на ме нио злу суд би ну као цех 
за гре хе. Не: он има на уму све о бу хват ност Зла и чи ње ни цу да оно об у зи ма све љу де, ере 
и ме ри ди ја не, а при то ме је и вр ло опи пљи во и при мет но: „Жи вот је та ко струк ту ри ран да 
Зло мо же би ти прак тич но све при сут но, ма кар за то што је у ста њу да се по ја вљу је пре о бу че-
но у до бро“ (280). Ов де се већ на го ве шта ва ју две те ме ко је увек пра те го вор о Злу – очи глед-
на све при сут ност и од нос ко ји фор ми ра са До бр ом. Бо дри јар на во ди да је не мо гу ће по-
сти ћи би ло шта „раз лу чи ва њем До бра од Зла: сан је то да се ра ста ве и још фан та стич ни ја 
уто пи ја да се по но во из ми ре“ (Бо дри јар 1994: 120): украт ко, ова два пој ма су исто вре ме но 
спо је на и раз дво је на, и је су и ни су исти. Овај Јин –Јанг од нос не мо же се пре ки ну ти, а изо-
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ла ци ја До бра од Зла је не мо гу ћа. Ме ђу тим, ме то до ло шки при ступ об ра ди те ме раз ли ку је 
два ау то ра: док Бо дри јар на во ди оп ште ак си о ме и за кључ ке ко ји су до са да то ли ко пу та 
по твр ђе ни да се не до во де у пи та ње – би ло да се ра ди о то ме да у од ре ђе ним дру штви ма 
бор ба До бра и Зла ви ше и не по сто ји,7 да се љу ди пла ше Зла ви ше но што су у ста њу да 
при зна ју8 иа ко је то оправ да но има ју ћи у ви ду да се од ре ђе не струк ту ре мо ћи упра во 
њи ме ко ри сте да би за пла ши ле сво је жр тве9 – Брод ски сво ју ви зи ју Зла и „те о ри ју“ о ње му 
пре но си ди плом ци ма Ви ли јамс ко ле џа у ди дак тив ном мо ду су обра ћа ња, по ку ша ва ју ћи 
пре да их упо зо ри не го упла ши. 

Док пр ви го во ри да ми „ви ше не уме мо да из го во ри мо Зло“ (Бо дри јар 1994: 81), дру ги 
га об ја шња ва и пре но си у свет сту де на та ко ји, ко ли ко већ на ред ног да на, по ста ју чла но ви 
за јед ни це. Он их упо зо ра ва да про ве ре да ли је оно што су сма тра ли „До брим“ за и ста та-
кво и да ли су њи хо ве пред ста ве о овом пој му исти на или ло ша пе р цеп ци ја за сно ва на на 
не зна њу и на ив но сти. Има ју ћи у ви ду уз раст сво је пу бли ке, чи ње ни цу да су тек не што 
ви ше од две де це ни је на све ту и да су ве ћи део тог пе ри о да – бар зна ча јан део њих, прет-
по ста вља се – про ве ли ван до ма ша ја ка та стр о фал них пред ста ва Зла, Брод ски се из ра жа-
ва у са ве то дав ном ма ни ру, а не ау то ри та тив ним то ном ко ји би се у том тре нут ку мо гао 
оче ки ва ти од ау то ра ко ји би ис ко ри сти ли при ли ку за про мо ви са ње од ре ђе не иде о ло ги-
је, фи ло зо фи је, по ли ти ке или на ме та ње лич ног ста ва. А ако го вор ник до не кле и чи ни то, 
ње гов при ступ је бла жи: „Пре ма то ме, би ло би па мет но да сво је пред ста ве о до бру под-
врг не те нај стро жој мо гу ћој про ве ри [...] То, на рав но, мо же по ста ти сва ко днев ни по сао и 
до бро је ако је та ко. За чу ди ће вас, ме ђу тим, ко ли ко ства ри ко је сма тра те сво јим и до брим, 
без по себ ног пре кра ја ња при ста ју ва шем не при ја те љу. По ста вља се чак пи та ње ни је ли 
он ваш од раз, јер је у Злу нај за ни мљи ви је то што је оно у пот пу но сти људ ско“ (280, кур зив 
Д. Б.). Пред ла жу ћи овај ин тро спек тив ни при ступ, Брод ски сту ден ти ма не го во ри да мо ра-
ју да схва те да је До бро за пра во су бјек тив на ка те го ри ја, већ на го ве шта ва ка ко је бо ље да 
са ми до ђу до тих за кљу ча ка. Иде ја да су До бро и Зло ком пле мен тар ни кон цеп ти људ ске 
при ро де сре ће се и код Бо дри ја ра, али док је До бро за пра во ди ја лек тич ки од нос До бра 
и Зла, Зло је по ри ца ње те ди ја лек ти ке и ин си сти ра ње на раз два ја њу. Тек ка да оста не са мо, 
одво је но од свог по зи тив ног по ла, Зло мо же да „во ди игру“ и уста ли се као не дво сми сле-
ни прин цип ко ји по бе ђу је.10 Про тив ње га не ма по бе де; труд је бе сми слен. Иа ко се као 
на чин бор бе про тив Зла на ме ће и по тра га за До брим11, она до ве ди до сум њи вих ре зул та-
та ди ску си ју се вра ћа на по че так: не ма спа са. Ипак, Брод ски пред ла же дру га чи ји при ступ.

7 „У про зир ним си сте ми ма, хо ме о ста тич ким или хо ме о флу ид ним, не ма стра те ги је До бра про тив 
Зла, по сто ји са мо она Зла про тив Зла – стра те ги ја нај го рег“ (Бо дри јар 1994: 64).
8 „Чак се ви ше ни обо га ље ни не на зи ва ’бо га љем’, то ли ко се пла ши мо Зла, то ли ко гр ца мо од еу-
фе ми за ма, да би смо из бе гли име но ва ње Дру гог, не сре ће, не у ни шти вог“ (Бо дри јар 1994: 78).
9 „Су о чен са це лим све том, у пот пу но не по вољ ном по ли тич ком, вој ном и еко ном ском од но су 
сна га, аја то лах рас по ла же јед ним је ди ним оруж јем ко је је не ма те ри јал но, али ни је да ле ко од то га 
да бу де ап со лут но оруж је: прин ци пом Зла“ (Бо дри јар 1994: 77).
10 „До бро се са сто ји у ди ја лек ти ци До бра и Зла. Зло се са сто ји у по ри ца њу те ди ја лек ти ке, у ра ди-
кал ном раз два ја њу До бра и Зла и, сход но то ме, у ау то но ми ји прин ци па Зла. Док До бро прет по ста вља 
ди ја лек тич ку за ве ру Зла, Зло се те ме љи на са мом се би, на пот пу ној не спо ји во сти. Оно, да кле, во ди 
игру и прин цип Зла је тај ко ји по бе ђу је са вла да ви ном веч не су ко бље но сти“ (Бо дри јар 1994: 130).
11 „Глав но је упе ри ти про јек тор у до бр ом прав цу. Али ми не зна мо ко ји је пра вац до бар. Тре ба 
пре тра жи ти не бо. Ве ћи ном је реч о та ко да ле ким до га ђа ји ма у ме та фи зич ком сми слу, та ко да они 
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Ис ти чу ћи да је „нај си гур ни ја од бра на од Зла крај њи ин ди ви ду а ли зам, вла сти то ми-
шље ње, ори ги нал ност, чак ако тре ба, и екс цен трич ност [јер] Зло во ли ста бил ност“ (280–281), 
вра ћа се свр си есе ја: има ли бо љег при сту па го во ру на кра ју школ ске го ди не не го да се 
по тен ци ра ин ди ви ду ал ност и спе ци фич ност ко ју сва ко од ди пло ма ца мо ра да оства ри? 
Као увод у шест са ве та за жи вот ко ји ће би ти у фо ку су на ред ног есе ја, „Го вор на ста ди о ну“, 
ово је је дан од ди дак тич них мо ме на та обра ћа ња Брод ског. (Уз гред, и Бо дри јар на во ди 
слич ну иде ју: „Онај ко го спо да ри свет ским сим бо ли ма дру го ја че ња и раз ли ке он је го спо-
дар све та. Ко ми сли раз ли ку тај је ан тро по ло шки над мо ћан [...] Он има сва пра ва, по што 
је он тај ко ји их из у ме ва. Ко не ми сли раз ли ку и не игра игру раз ликâ, тај мо ра би ти ис тре-
бљен“ [Бодријар 1994: 125].) У све ту у ко јем се Зло не мо же ис тре би ти по што је све оп ште, 
је ди ни са вет омла ди ни је да бу де са мо све сна и са мо стал на јер се са мо из бе га ва њем уни-
форм но сти на ла зи соп стве ну при ли ку за жи вот. Ипак, пре но што по ну ди сво је са ве те за 
бор бу, Брод ски ис ти че не што што се не ко ли ко го ди на ка сни је про на ла зи и код Бо дри ја ра, 
ма да у ма ло оп шир ни јем об ли ку и фор му ли са но на дру га чи ји на чин: ка ко об ја сни ти и 
опи са ти све при сут ност Зла? Слу ша о ци ко ји су се 1984. на шли на Ви ли јамс ко ле џу и сви 
ка сни ји чи та о ци апри ор но и пот пу но не дво сми сле но зна ју да је Зло сву да око њих и ово 
не тре ба до во ди ти у пи та ње, по себ но у са да шњем тре нут ку и на кон свих дру штве но-по-
ли тич ких про ме на ко ји су се де си ле у по след ње две де це ни је, али ипак тре ба про на ћи 
са же те де фи ни ци је. Бо дри јар у не ко ли ко на вра та пот цр та ва иде ју да је Зло сву да („Јер је 
ствар ни про блем, је ди ни про блем је овај: куд се де де да кле оно Зло? Сву да: ана мор фор за 
са вре ме них об ли ка Зла је без кра ја“ [Бодријар 1994: 77].) и да се пре о бра зи ло у све не га-
тив не аспек те ствар но сти12 – ра си зам, те ро ри зам, ви ру си, ван да ли зам и на си ље су по јав-
ни об ли ци јед ног (нај)ви шег кон цеп та. Они се стал но об на вља ју и окре ћу, а овај уро бо рос 
под јед на ко је де и се бе и цео свет: је дан зао чин ра ђа дру ги, а он ра ђа тре ћи, и та ко да ље, 
јер се круг на си ља не мо же за тво ри ти. На по слет ку, у не ко ли ко ре чи: „Зло је, слич но про-
кле том уде лу, оно што се об на вља вла сти тим тро ше њем. То је не мо рал но еко ном ски, као 
што ме та фи зич ки мо же би ти не мо рал на не раз дво ји вост До бра и Зла“ (Бо дри јар 1994: 102) 
– све док оно по сто ји, по сто ји и при ли ка да се об но ви. Са дру ге стра не, Брод ски ну ди ма-
ло ма ње мра чан опис: он та ко ђе ис ти че обим Зла и не мо гућ ност да се из бег не, али га 
при бли жа ва чи та о ци ма/слу ша о ци ма и по ве зу је са њи хо вим ре фе рент ним окви ри ма: „С 
об зи ром на ње го ву ве ли чи ну и сна гу, с об зи ром, што је нај ва жни је, на умор оних ко ји му се 
су прот ста вља ју, Зло се да нас мо же сма тра ти не етич ком ка те го ри јом, већ фи зич ким фе-
но ме ном ко ји се не из у ча ва у епру ве ти не го се уно си у ге о граф ске ма пе. И не го во рим вам 
све ово за то што сте мла ди, све жи и што жи вот сто ји пред ва ма као чи ста хар ти ја. Не, 
стра ни ца је цр на од пр љав шти не и те шко је по ве ро ва ти у ва шу спо соб ност и же љу да је 
очи сти те“ (281, кур зив Д. Б.). Зло ни је не ви дљи во и нео пи пљи во – оно је сву да око ди пло-
ма ца ко ји су, упр кос не ве ли ком жи вот ном ве ку, већ у при ли ци да ис ку се упр ља ну сва ко-
дне ви цу. Вра ћа ју ћи се на по чет ну иде ју да је оно не ап стракт но већ опи пљи ва дру штве на 

иза зи ва ју са мо ла ко све тлу ца ње на екра ни ма. Тре ба их раз ви ти и уве ли ча ти као фо то гра фи је“ 
(Бо дри јар 1994: 103).
12 „У јед ном дру штву ко је, од сил не пре до стро жно сти, од сла ња у смрт сво јих при род них упо ри-
шта, од пра ња на си ља, ис тре бљи ва ња сво јих кли ца и свих про кле тих уде ла, од есте тич ке хи рур-
ги је не га тив ног, хо ће да има по сла са мо са про ра чу на тим упра вља њем и го во ром о До бру, у 
јед ном дру штву у ко ме ви ше не ма мо гућ но сти да се ка же Зло, оно се пре о бра зи ло у све ви ру сне 
и те ро ри стич ке об ли ке ко ји нас оп се да ју“ (Бо дри јар 1994: 77).
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ствар ност, Брод ски сти же до по ен те13 – ка ко се су прот ста ви ти Злу у бор би ко ја је од ста-
р та из гу бље на? – ко ја уво ди у дру ги део есе ја: „Го во рим, раз у ме се, о чу ве ном окре та њу и 
дру гог обра за“ (281).

Иде ја не на сил ног, тј. па сив ног от по ра је, ка ко сам ис ти че, по зна та из ту ма че ња Бе се де 
на Го ри из Би бли је,14 и од стра не љу ди као што су Лав Тол стој, Ма хат ма Ган ди, те Мар тин 
Лу тер Кинг мла ђи. Ови и дру ги па ци фи сти се про тив Зла не бо ре на си љем и но вим злом, 
већ га при хва та ју упр кос не по пу лар но сти ко ја про ис ти че из не до вољ но раз ви је не де мо-
кра ти је мо дер ног дру штва и чи ње ни це да је мо рал на по бе да не ма те ри јал на и са мим ти ме 
не до вољ но до бра (281). На кра ју ре кав ши да „Зло пу шта ко рен он да кад не ко по ми сли да 
је бо љи од дру гог“ (282), Брод ски ипак упо зо ра ва – то што ће те не ко ме окре ну ти дру ги 
образ и не при ста ти на осве ту зна чи да сте мо рал ни по бед ник, бо љи и уз ви ше ни ји чо век 
од ва шег не при ја те ља, али и да ће про тив ник ваш по тез про ту ма чи ти као кон фор ми зам 
и при ста ја ње на но во на си ље ко је не ће би ти спре че но. Дру гим ре чи ма: до кле год бу де те 
тр пе ли Зло и окре та ли дру ги образ, има те јед на ке шан се да се спа си те (ако не при ја тељ 
схва ти уза луд ност свог на сил ног по ступ ка) и бу де те и да ље на па да ни (ако он при хва ти 
ваш иза зов). Ква ка 22, тј. пат по зи ци ја у ин тер пре та ци ји Брод ског са да де лу је бли же оно ме 
што пи ше Бо дри јар – ма шта ра ди ли и ка ко год по сту па ли, сту ден ти не ће из бе ћи Зло.

Ипак, ру ски пе сник окре ће стреп ње ди пло ма ца на при вид но ве се ли ју те му и ди дак-
тич ки се вра ћа на при по ве дач ки ко ло сек крат ком анег до том о ру ском за тво ре ни ку ко ји 
је 1960-их, на кон што је на те ран да це па др ва са оста лим осу ђе ни ци ма, ра дио цео дан без 
пре стан ка и хра не, не мо про те сту ју ћи про тив не пра вед но на мет ну тог фи зич ког ра да, што 
је на по слет ку до ве ло до то га да у том за тво ру ви ше ни су уво ђе не при сил не фи зич ке ак тив-
но сти. Узи ма ју ћи га као при мер за прак тич ну при ме ну Бе се де на Го ри и епи том па сив ног 
от по ра, Брод ски до дат но ху ма ни зу је сво је из ла га ње и кул ми ни ра прак тич ним за кључ ком: 
не на сил ни от пор и окре та ње дру гог обра за обр ће по зи ци ју мо ћи у мо дер ном све ту: на 
тај на чин жр тва по ста је по бед ник и сти же у ак тив ни по ло жај „ду хов ног на па да ча“. Зло 
по ста је без вред но и бе сми сле но јер се на ње га не од го ва ра но вим Злом већ по кор но шћу 
ко ја ума њу је на па де и на не ту ште ту, па је сто га мо гу ћа по бе да ко ја је „не мо рал на, већ 
ег зи стен ци јал на“ (284) – ова по бе да има прак ти чан зна чај јер уни жа ва Зло и уни шта ва га 
од би ја њем да на ста ви ње гов ци клус. Због пер спек ти ве по бе де и мо гућ но сти да се не што 
про ме ни, Брод ски су ге ри ше окре та ње дру гог обра за као „све сне“, „хлад не“ и „до бро вољ не“ 
од лу ке, али та ко ђе ну ди и мно го опре зни ји са вет: не тре ба при ста ја ти на па ци фи стич ки 
чин без раз ми шља ња, већ са мо ако се има у ви ду да Бе се да на Го ри са др жи ви ше од јед ног 
чи на при хва та ња на си ља (уда рац по обра зу, узи ма ње ко шу ље, те ра ње на „јед ну ми љу“, 
итд.), а, уко ли ко се при ста не са мо на пр ви без оба зи ра ња на оста ле, то он да ни је не на си-
лан от пор. Та да је пи та њу по гре шно ту ма че ње тек ста, а „стих из ва ђен из кон тек ста мо же 

13 „Го во рим вам с јед но став ним ци љем: да вам ука жем на на чин су прот ста вља ња ко ји ће вам јед-
ног да на до бро до ћи, и на чин ко ји вам мо же по мо ћи да из су сре та са Злом иза ђе те ма ње упр ља ни, 
мо жда и по бе до но сни ји од сво јих прет ход ни ка“ (281).
14 Овај део Је ван ђе ља по Ма те ју се та ко ђе на зи ва и „Је ван ђељ ска бе се да на Го ри“, а пе то по гла-
вље укљу чу је са др жај, са под на зи вом „Осве та“, на ко ји се Брод ски по зи ва: „Чу ли сте да је ка за но: 
’Око за око, и зуб за зуб.‘ А ја вам ка жем да се не про ти ви те злу, не го ако те ко уда ри по де сном 
обра зу твом, окре ни му и дру ги; и ко ји хо ће да се су ди с то бом и ко шу љу тво ју да узме, по дај му и 
ха љи ну; и ако те ко по те ра јед ну ми љу, иди са њим две. Ко ји иште у те бе, по дај му; и ко ји хо ће од 
те бе да по зај ми, не од ре ци му“ (Би бли ја – Све то пи смо Ста рог и Но вог за ве та 2005: 894).
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да вас пре тво ри у бо га ља“ (284) – ово упо зо ре ње је та ко ђе аде кват но и за бу ду ће ака дем-
ске ка ри је ре сту де на та. Ау тор по зи ва на опрез и све о бу хват ну ана ли зу ме та фо ре јер се 
са мо та ко мо же из бе ћи об на вља ње Зла; ако се при бег не огра ни ча ва њу ове па ра ле ле на 
са мо је дан њен кон сти ту тив ни део, сти же се до не га тив ног ре зул та та, а то је не са мо дуг 
пе ри од коб не по ли ти ке то та ли тар ног си сте ма и уни шта ва ње сло бо де ми шље ња15 (ак ту-
ел но и да нас, два де се так го ди на на кон го во ра на Ви ли јамс ко ле џу), већ и, на по слет ку, 
„пре пу шта ње те ри то ри је Злу, уз од ла га ње раз у ме ва ња ње го вих сла бо сти. Јер Зло, под се-
ћам, са мо има људ ски об лик“ (284).

За вр ша ва ју ћи, Брод ски се вра ћа на по чет ну те зу и по тен ци ра сво ју по зи ци ју на спрам 
мла дих слу ша ла ца. Он се осе ћа не ла год но због си ту а ци је у ко ју је ста вљен, да као го вор-
ник са ве ту је ди плом це баш о овој те ми (иа ко ју је сам би рао) по што је окре та ње дру гог 
обра за и при ста ја ње на па сив ни от пор ду бо ко ин ди ви ду ал на ствар („су срет са Злом се 
увек од и гра ва је дан на је дан“ [285]) ко ју сва ки по је ди нац мо же, или не мо ра, да учи ни. 
Сто га са ве то ва ти дру ге о то ме је не за хва лан чин („Са ве то ва ти, а ка мо ли на го ва ра ти не ко-
га на упо тре бу тих свој ста ва, ако и ни је са свим по гре шно, он да је не при стој но“ [285]) ко ји 
пе сник са да пре по зна је и при зна је – ако ова так ти ка од го ва ра на чи ну ње го вог жи во та, 
фи ло зо фи ји и по е ти ци ко ју за сту па, то не зна чи да ће од го ва ра ти не ком дру гом, или би ло 
ко ме од при сут них. Све стан то га, он фи ни ши ра крај њим ис ти ца њем да у све ту у ко јем 
жи ви ни ка ко не мо же би ти си гу ран ко је од ње го вих слу ша ла ца бу ду ћа Жр тва, а ко Зло чи-
нац и ста је, не же ле ћи да пре ви ше от кри је по то њој гру пи јер не сум ња да по сто је и та кви 
ди плом ци. Ова скеп тич ност ипак пре пу шта ме сто ре ла тив но по зи тив ном кра ју: Бо дри ја-
ро ву по тра гу за До брим то ком ко је тре ба пре тра жи ти не бо Брод ски опи су је као на ду „да 
ће жр тва увек би ти до ви тљи ви ја, ори ги нал ни ја и пред у зи мљи ви ја од зло чин ца“ (285) и 
ин си сти ра ње да пу бли ка схва ти да ни је по бе ђе на „без об зи ра на од нос сна га“ до кле год 
има шта да по ну ди и са чу ва „сво ју ко жу, ко шу љу, ка пут и удо ве“: ако то по сто ји, по сто ји и 
шан са за по бе ду жр тве, од но сно прин ци па До бра.16 

На кра ју, упо ред на ана ли за Брод ског и Бо дри ја ра до во ди до иде је да су обо ји ца, ма да 
под дру га чи јим окол но сти ма и не из истих по бу да, до шли до слич них за кљу ча ка. Они је су 
исти не ко је се не до ка зу ју (Зло је све при сут но, До бро је ње го во на лич је и ма ње Зло, сва ко 
на си ље ра ђа на ред но, итд.), али су у огле ди ма оба ау то ра пре ци зно опи са не и пот кре пље-
не при год ним при ме ри ма и ши ро ким по зна ва њем те о ри је. С вре ме ном се Бо дри јар на-
мет нуо као не при ко сно ве ни ау то ри тет ко ји се увек по ми ње у ве зи са ис тра жи ва њем Зла, 
али се мо же утвр ди ти да и Брод ски из во ди за кљу чу је на сли чан на чин; но, он не ма пре тен-
зи је ка ус по ста вља њу ау то ри те та у овој обла сти већ су ње го ве на ме ре при год ног ка рак-
те ра и спој бе сед ни штва, би блиј ског кон тек ста и ди дак ти ке.

15 „Ети ка за сно ва на на по гре шно на ве де ном сти ху у знат ној ме ри је по љу ља ла во љу на ци је да се 
су прот ста ви по ли циј ској др жа ви. Оно што је усле ди ло, до бро је по зна то: шест де це ни ја окре та ња 
дру гог обра за, пре тво ри ло је ли це на ци је у јед ну ве ли ку мо дри цу, та ко да јој са да др жа ва, умо р-
на од тог на си ља, пљу је у ли це. Као и у ли це све та“ (285).
16 Ипак, за Бо дри ја ра, то До бро ни је ис кљу чи во и не дво сми сле но по зи тив но без уде ла Зла; оно 
је са мо ма ње Зло и по ку шај ње го вог ума њи ва ња, а не не ста ја ња: „Шта ви ше, то До бро, та иде ал на 
вред ност, схва ће но је да нас на за штит нич ки, бед нич ки, не га ти ван и ре ак ци о на ран на чин. Оно је 
ума њи ва ње Зла, пре до стро жност од на си ља и без бед ност. Снис хо дљи вост и по ти ште на сна га 
до бре во ље, ко ја са ња са мо о пра вил но сти јед ног све та и не при хва та да са гле да кри ву љу Зла и 
ин те ли ген ци ју Зла“ (Бо дри јар 1994: 81).
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1988: Са ве ти мла дом ди плом цу

На ред на бе се да, „Го вор на ста ди о ну“ (“Spe ech at the Sta di um”), одр жа на је у де цем бру 
1988. го ди не у гра ду Ан Ар бор пред ди плом ци ма Ми чи ген ског уни вер зи те та. Овај есеј је 
увр штен у зби р ку On Gri ef and Re a son: Es says (New York: Far rar, Stra us & Gi ro ux, 1995) и код 
нас пре ве ден у из бо ру Ту га и ра зум (пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић, Бе о град: Rus si ka, 2007). 
Опет се кре ћу ћи из ме ђу есе ја о пе сни ци ма (Рил ке, Фрост, Вер ги ли је, Хар ди и др.) и оних 
о оп шти јим те ма ма, Брод ски ис пи су је два де се так тек сто ва ме ђу њи ма је и го вор при ли ком 
до де ле Но бе ло ве на гра де, „Ли це са по себ ним из ра зом“, као и онај са бан ке та у част ла у-
ре а та, „Пе снич ка прав да“. „Го вор на ста ди о ну“ је ме ша ви на но стал гич ног се ћа ња на Ми-
чи ген и Ан Ар бор где је Брод ски био го сту ју ћи про фе сор 1970-их и 1980-их и, опет, ди дак-
тич но-са ве то дав ног при сту па у ко јем се из два ја не ко ли ко кључ них та ча ка до не кле на ја-
вље них у „Го во ру на све ча но сти до де ле ди пло ма“.

Он је са да у знат но дру га чи јој по зи ци ји од оне у ко јој је био че ти ри го ди не ра ни је, 
али се овај есеј без ма ло на ста вља на основ ну те зу прет ход ног и фор ми ра це ли ну. Ау тор 
са да не опи су је фе но ме но ло ги ју Зла, ње го ве по јав не об ли ке, при ме ре и так ти ке бор бе 
про тив ње га, већ при сту па на дру га чи ји на чин: ди плом ци ма из кла се 1988. упу ћу је са-
ве те за жи вот у све ту ко ји је оцр тао отре жњу ју ћим го во ром 1984. Опет све стан по вла-
шће не по зи ци је, Брод ски пр во ус по ста вља кон текст на фо ну ево ци ра ња соп стве них 
успо ме на на уни вер зи тет и би блиј ских при ча, а он да при сту па ди дак тич ком обра ћа њу. 
Са ве ти ко је из но си ни су кур то а зни и бе за зле ни већ су шта стве ни и по га ђа ју те му на нај-
а де кват ни ји на чин. Ипак, има ју ћи на уму прет ход ни го вор, овај је оче ки ван на ред ни 
ко рак у отре жње њу сту де на та, што је пе сник схва тио као свој го вор нич ки по зив: све стан 
не зна ња са ко јим ди плом ци сту па ју у жи вот и чи ње ни це да их ака дем ске ин сти ту ци је не 
при пре ма ју за све што их оче ку је, пре у зео је на се бе про по вед нич ку уло гу да осве сти 
мла де ге не ра ци је.

Ра ни је опи су ју ћи жи вот као Зло са мно штвом ва ри ја ци ја, он га са да, већ у пр вој ре че-
ни ци, де фи ни ше као игру „са мно гим пра ви ли ма, али без су ди је“ (114) у ко јој је бо ље по-
сма тра ти не го из у ча ва ти књи ге, па чак и оне ре ли гиј ског ка рак те ра. Овом из ја вом већ на 
по чет ку до не кле дис кре ди ту је зна чај обра зов них уста но ва – на ко ји ма је и сам ра дио – и 
по тен ци ра од ра ни је по зна ту ин ди ви ду ал ност. Пе сник је све стан да сту ден ти пред њим 
не по зна ју Би бли ју, као што ни они ко је је сре тао при пр вом до ла ску у Ан Ар бор та ко ђе 
ни су („мо гу са си гур но шћу да прет по ста вим да ви [...] још ма ње по зна је те Пи смо од оних 
ко ји су се де ли за овим клу па ма ре ци мо пре ше сна ест го ди на, ка да сам од ва жио да пр ви 
пут сту пим на ово тле [мада ни] пре ше сна ест го ди на, ва ши прет ход ни ци ни су о Би бли ји 
ни шта зна ли“ [114]), али је и у ста њу да на пра ви ком па ра тив ни пре сек те две епо хе – иа ко 
ни јед на ге не ра ци ја ни је пот пу но упо зна та са Би бли јом, ме ђу оном ста ри јом је ипак би ло 
по је ди на ца ко ји су „бар мо гли да на ве ду де сет бож јих за по ве сти, а дру ги су се чак се ћа ли 
на зи ва се дам смрт них гре хо ва“ (114). Дâ се прет по ста ви ти да тај од нос ни је баш пот пу но 
та чан и да го вор ник ипак са скеп сом гле да на но ва вре ме на услед но стал ги је за про шлим, 
али, узев ши у об зир ње гов од нос ка ре ли ги ји и кри тич ки по глед на ствар ност и аме рич ко 
дру штво, чи та лац је склон да му по ве ру је. Ме ђу тим, ка кве ве зе по зна ва ње Би бли је има са 
при год ним го во ром не дав ног но бе лов ца? То да ли они зна ју ре ли гиј ске спи се или их не 
зна ју не ће те мла де љу де при пре ми ти за су ро ву игру жи во та. Брод ски ци ља на по зна ва ње 
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„пра ви ла“ жи во та и иде ју да се она кри ју ко ли ко у Би бли ји и за ко ни ма,17 то ли ко и у не че му 
дру гом: ин ди ви ду ал ним схва та њи ма и лич ним са ве ти ма.

На по ми њу ћи да не го во ри из анар хи стич ке по зи ци је у ко јој по ни жа ва обра зов ни си-
стем за рад ве ре и фи ло зо фи је, ни ти по ста вља сво је ста во ве као нај бит ни је и је ди не ко је 
сту ден ти тре ба да пра те („Али ја ни сам ов де да бих ве ли чао вр ли не би ло ко је кон крет не 
ве ре или фи ло зо фи је, и ни је ми за до вољ ство, као мно ги ма, да чи ним за мер ке са вре ме ном 
си сте му обра зо ва ња или ва ма, ње го вим по тен ци јал ним жр тва ма“ [115]), стреп ње Брод ског 
не ле же у ни по да шта ва њу пу бли ке („На вас гле дам као на дру жи ну мла дих ра зум но-его-
и стич них ду ша, уо чи ва шег ве о ма ду гог стран ство ва ња“ [115]), већ у сум њи у соп стве ну 
моћ ре то рич ко-ди дак тив ног из ла га ња: „[П]итам се чи ме бих мо гао да вам бу дем од ко ри-
сти. Знам ли о жи во ту не што што би вам мо гло по мо ћи или би вам би ло зна чај но, и ако 
не што знам, по сто ји ли на чин да вам ту ин фор ма ци ју пре не сем?“ (115) Све стан да се бе не 
сма тра пот пу но аде кват ним да оправ да уло гу ко ја му је да та, он исто вре ме но пра ви дис-
тан цу од свог из ла га ња, али и до ла зи до су шти не: ни је на ње му да на ме ће за бра не и де ли 
су ге сти је оп штег ти па, иа ко има по во да за то (услед го ди на и жи вот ног умо ра од ства ри 
ко је тек че ка ју ди плом це), већ тре ба да про на ђе ме ди јум у ко јем ће ис та ћи бит но. Отуд му 
пре о ста је да де ли „[у] нај бо љем слу ча ју, са мо по је ди нач не са ве те“ (115) – све стан да ни је 
про рок, а ме сто и вре ме не од го ва ра би блиј ском, Брод ски не до но си но вих де сет за по ве-
сти ни ти њи хо ве ажу ри ра не де фи ни ци је и ин тер пре та ци је. Са свим људ ски, ње го ви са ве-
ти су обич ни: „[О]во је не ко ли ко не сре ђе них ски ца, на шкра ба них у жу том но те су не где у 
Ка ли фор ни ји – то ни су пло че са ре ли ги о зним тек стом. Иг но ри ши те их, ако вам је во ља, 
под врг ни те сум њи, ако је по треб но, за бо ра ви те их, ако друк чи је не мо же те: у њи ма не ма 
ни шта што оба ве зу је. Ако вам не што од то га са да или у бу дућ но сти бу де од ко ри сти, би ће 
ми дра го. Ако не бу де, мој вас гнев не ће сти ћи“ (115–116). Пе сник не на сту па пре по тент но 
и ау то ри та тив но; на про тив, услед го ди на и ис ку ства ско ро очин ски де ли са ве те и се би 
да је за пра во да их еду ку је при сту пу не ко ли ко жи вот них си ту а ци ја, а ин ди ви ду ал ну ре-
цеп ци ју и ин тер пре та ци ју оста вља сва ко ме по на о соб.

А ње го вих шест по сту ла та су: вред ност је зи ка и из ра жа ва ња, од нос пре ма ро ди те љи-
ма, са мо стал ност, скром ност, по зи ци ја жр тве и опра шта ње. Не ке од ових иде ја по ти чу из 
хри шћан ства, што и Брод ски по ми ње алу ди ра ју ћи на де сет за по ве сти и се дам смрт них 
гре хо ва, али он ни је про по вед ник у кла сич ном сми слу, већ пре но си лац ис ку ства и ин тер-
пре та тор. Сто га ни је нео бич но од пе сни ка да поч не са ис ти ца њем ва жно сти је зи ка и не го-
ва ња пре ци зно сти: „На стој те да обо га ти те свој реч ник и да по сту па те с њим као са сво јим 
бан ков ним ра чу ном. По кло ни те му мно го па жње и тру ди те се да по ве ћа те сво је ди ви ден де“ 
(116). На рав но, пред њим је ви ше сто ти на ака дем ских гра ђа на ко ји би до та да већ тре ба ло 
да има ју ис тан чан стил и из раз, пи шу ра до ве, по е зи ју и про зу, па и има ју до не кле фор ми-
ра на ми шље ња о све ту и на чин да их ис ка жу, вер бал но и пи сме но. Ипак, ни је по ен та да 
се они пре тво ре у за ро бље ни ке пи са не ре чи и ли те ра ту ре, већ да по ста ну „со фи сти ци ра-
ни го вор ни ци“ ко ји се из ра жа ва ју „што пот пу ни је и ја сни је“ – не да би им пре си о ни ра ли 
око ли ну раз го во ри ма о ис пра зним ства ри ма ква зи-умет нич ке вред но сти, већ за рад ви шег 
ци ља. Брод ски су ге ри ше да би сту ден ти тре ба ло да по стиг ну урав но те же ност, у пси хич ком 
сми слу. Те шко је у овом тре нут ку не по ми сли ти на ње го ву би о гра фи ју, про го не, из гнан ство, 
бор бу и сна ла же ње, по себ но у тре нут ку ка да он ка же да „на го ми ла ва ње не из го во ре ног, 

17 „Мо гу са мо да се на дам да је, ка да се све де ко нач ни ра чун, чо век бо га ти ји ако се ру ко во дио пра-
ви ли ма и та бу и ма ко је је од ре дио не ко са свим нео пи пљив, а не са мо сло вом за ко на“ (114).
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не до вољ но ар ти ку ли са ног, мо же до ве сти чо ве ка до не у ро зе“ (116) и за пи та ти се ко ли ки 
је део свог ис ку ства пе сник угра дио у овај сег мент из ла га ња. По што се стал но ка ска за 
про жи вље ним и љу ди ге не рал но ни су у ста њу да из ра зе оно што их је сна шло, све ово 
„штет но ути че на пси ху“, а лек про тив не у ро за је ар ти ку ла ци ја осе ћа ња, ми шље ња и ис-
ку ства. Као пут до то га Брод ски пре по ру чу је реч ни ке и по е зи ју: пр ве че шће, дру ге с вре-
ме на на вре ме.18 Са мо се са мо и ни ци ја тив ним по спе ше њем вла сти тог из ра за мо гу из бе ћи 
озбиљ ни пси хо ло шки про бле ми.

Очи глед но се на ста вља ју ћи на јед ну од за по ве сти – по штуј оца и мај ку – али уз до дат-
но об ја шње ње, Брод ски по зи ва сту ден те да бу ду до бри пре ма ро ди те љи ма, не са мо за то 
што су ро ди те љи, већ ра ди очу ва ња соп стве ног уну тра шњег ми ра: „тру ди те се да се не 
бу ни те про тив њих јер ће они, ве ро ват но, умре ти пре вас, та ко да се мо же те осло бо ди ти 
бар тог осе ћа ја кри ви це, кад већ не мо же те ту ге“ (116). Опет по тен ци ра ју ћи ин ди ви ду ал ну 
цр ту, ње му је ја сно да се са мо очу ва њем по је ди нач не тре зве но сти мо же по сти ћи бо љи так. 
Уз то, по бу на про тив ро ди те ља је бе сми сле на јер је од по чет ка осу ђе на на про паст услед 
сво је јед но став но сти – по врх то га што ни је те шко усме ри ти бунт на чла на по ро ди це,19 за 
Брод ског је ово са мо по за: то што свр ше ни сту дент, ре ци мо, не ће узи ма ти но вац од ро ди-
те ља да би се осе ћао од ра сло или са мо стал но га не чи ни ни од ра слим ни са мо стал ним. 
По врх све га, ово је кон фор ми стич ко ми шље ње и „бур жо а ски ма нир“ јер се при вид ни 
бун тов ник за до во ља ва сво јим чи ном бун та „мен тал но, што му да је си гур ност“ (117). Јед на 
од нај у пе ча тљи ви јих ду хо ви тих опа ски ко ја кри је нај са же ти ју исти ну је фи нал на ре че ни-
ца овог де ла: на и ме, Брод ски сма тра да је из бе га ва ње узи ма ња нов ца од ро ди те ља за пра-
во прак тич но, с об зи ром на то да ће они пре смр ти ио на ко све оста ви ти де ци, те се овај 
бунт на ме ће као „ве о ма ефек тив на ме ра штед ње. Ма да је ка ма та уби тач на и, ре као бих, 
во ди у бан крот ство“ (117). Оче ки ва ти не што, у бу дућ но сти, што има по тен ци ја ла, до бро је 
и обе ћа ва ју ће, али сти ћи до то га, по себ но ако сте умет ник у гла до ва њу, пред ста вља по-
се бан иза зов.

Ак ту ел ност и ре ле вант ност ко је се два де се так го ди на на кон го во ра Брод ског уо ча ва-
ју и у све ту да на шњи це мо жда нај јед но став ни је је пре по зна ти у по зи ву сту ден ти ма да не 
ве ру ју по ли ти ча ри ма и да се не узда ју у њих, али „не за то што су ту по гла ви и не по ште ни, 
што је нај че шћи слу чај, већ због за ма шно сти њи хо вог по сла ко ји пре ва зи ла зи и нај бо ље 
ме ђу њи ма“ (117). Ме ђу тим, на ме ра го вор ни ка ни је да по ни жа ва и по зи ва на анар хи ју – на 
кра ју кра је ва, „[с]вет ни је са вр шен; Злат ни век ни ка да ни је по сто јао ни ти ће га би ти“ (117) 
и сто га ни је мо гу ће по сти ћи успех по ли тич ким сред стви ма у бор би про тив со ци јал ног зла 
– већ да из но ва ис так не ва жност са мо стал ног раз ми шља ња и де ло ва ња: „У све тлу то га – 
или, бо ље ре ћи, у мра ку – мо ра ће те се осло ни ти на вла сти ту, до ма ћу ку хи њу, тј. упра вља ти 
све том са мо стал но – ба рем оним ње го вим де лом ко ји вам је до сту пан, ко ји се на ла зи у 
гра ни ца ма ва шег до ме на“ (117). На по ми ња ње ве ре у ис кљу чи во соп стве не ре сур се по ста је 

18 „[Ч]овек не мо ра да се пре тво ри у књи шког мољ ца. Тре ба са мо да на ба ви реч ник и да га чи та 
сва ки дан, а по не кад и књи гу пе са ма. Реч ни ци су, ме ђу тим, по ва жно сти на пр вом ме сту. Има их 
мно го сву да око нас, уз не ки се до би ја и лу па. До ста су јеф ти ни, али чак и онај нај ску пљи (са лу пом) 
ста је мно го ма ње од јед не по се те пси хи ја тру. Ако се ипак од лу чи те да оде те код пси хи ја тра, обра-
ћај те му се као да има те симп то ме лек сич ког ал ко хо ли зма“ (116).
19 „Ако вам је по треб но да се бу ни те, бу ни те се про тив оних ко ји ни су та ко ра њи ви. Ро ди те љи су 
пре ви ше бли ска ме та (као, уо ста лом, и се стре, бра ћа, су пру ге или му же ви); раз да љи на је та ква да 
не мо же те про ма ши ти“ (116–117).
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лајт мо тив ски при сут но у го во ри ма Брод ског, а ис ка зи о бор би за вла сти то ме сто мо гу се 
ком па ра тив но ана ли зи ра ти са они ма ко је из но си у есе ју „Ма ње од је дин ке“, увод ном у 
зби р ци Со ба и по: иза бра ни есе ји. На и ме, у овом ау то би о граф ско-есе ји стич ком за пи су ау-
тор опи су је од ра ста ње, ко му ни стич ки ре жим, про бле ме и ми сли ко је су га на гна ле на бег 
из Ру си је и при зна је да се он, лич но, ра ди је окре тао бе гу не го бор би са узур па то ри ма 
соп стве ног про сто ра.20 Он апе лу је не са мо на фо ку си ра ње на лич не сна ге, већ и на ал тру-
и стич ку цр ту љу ди ко ји су са мо стал ни и скром ни: не тре ба се осла ња ти на по ли ти ча ре, 
јер од њих не ма по мо ћи, већ се др жа ти соп стве ног пу та и упра вља ти све том са мо стал но. 
Уз то, тре ба се од ри ца ти ко мо ди те та и лук су за ко ји би не ко ме пред ста вља ло су штин ску 
вред ност. За кљу чу ју ћи овим суп тил ним по зи вом на ху ма ност у све ту ко ји (се) не пре ста но 
ру ши, Брод ски апе лу је на по моћ дру ги ма: „Поч ни те од мах да ра ди те на то ме, да све те 
кор по ра ци је, бан ке, шко ле, ла бо ра то ри је, или где већ бу де те ра ди ли и чи је се про сто ри је 
да но ноћ но за гре ва ју и чу ва ју, пу сте уну тра бес кућ ни ке да пре но ће бар са да, ка да је зи ма“ 
(117–118). Су мор но осе ћа ње ко је се по сти же ка да се чи та књи жев ност ста ра ви ше де це ни-
ја или ве ко ва, и схва та да се до да нас у дру штве но-по ли тич ком сми слу го то во ни шта ни је 
про ме ни ло, ја вља се и при ли ком чи та ња ових ре до ва Брод ског. На ше до ба, мо жда ви ше 
не го ра ни ја, са др жи дис кре пан ци ју из ме ђу бро ја бес кућ ни ка и да но ноћ но за гре ва них 
про сто ри ја и пра зних ку ћа.

Апе лу ју ћи и да ље на са мо стал ност, Брод ски се окре ће на ред ним две ма тач ка ма, ко је 
су опет до не кле ин спи ри са не би блиј ским уче њи ма: ини ци ја ти вом да сту ден ти оста ну 
скром ни и из бег ну ста тус жр тве. Пр ва се та ко от кри ва као по тре ба за одр жа ва њем уни-
кат но сти у чо ве чан ству ко је сва ка ко по ку ша ва да из бри ше сва ку мо гу ћу је дин стве ност и 
раз ли чи тост, а го вор ник по зи ва слу ша о це да бу ду скром ни и не пре тен ду ју на врх дру штве-
не ле стви це, јер та мо ио на ко има пре ви ше љу ди. Не тре ба, да кле, те жи ти не до сти жном, 
што та ко ђе зна чи и „из бе га ва ти нај о чи глед ни је кли шее, укљу чу ју ћи и лук су зна из да ња“ 
(118), што је ви ше не го иро нич на опа ска, с об зи ром на то ко ме се обра ћа. Ово за зи ра ње 
од вр ха у се би кри је још јед ну иде ју, ко ја је већ на го ве ште на у есе ју „Ма ње од је дин ке“ и 
ко ја ће би ти до дат но раз ра ђе на у на ред ном, „По хва ла до са ди“ – „Жу де ти за не чим што 
има ју дру ги, зна чи гу би ти соп стве ну уни ка тост“ (118), тј. при хва ти ти не што већ оп ште при-
хва ће но зна чи „од ре ђе ну вул гар ност у уку су“ и са свим је су прот но је дин стве но сти и са-
мо стал но сти ко је се на ме ћу као ис прав ни пу те ви. Брод ски та ко ђе по ми ње да те жња ка 
оно ме што има ју дру ги сти му ли ше ма сов ну про дук ци ју, чи ме се по зи ва на есеј „Умет нич-
ко де ло у ве ку сво је тех нич ке ре про дук ци је“ Вал те ра Бен ја ми на. Он, на и ме, го во ри о то ме 
ка ко се умет нич ка де ла ме ња ју у но вом све ту и ка ко до ла зи до про ме не не са мо у њи хо вој 
ре цеп ци ји, већ и ква ли те ту и, иа ко ис ти че да ква ли тет мо же да по сто ји упр кос ре про дук ци ји,21 

20 „Ма ко ли ко би ло скром но ме сто ко је се би про на ђе те за жи вот, ако га учи ни те ио ле при стој ним, 
бу ди те уве ре ни да ће јед но га да на не ко уше та ти и за тра жи ти га за се бе, или још го ре, по же ле ти 
да га са ва ма де ли. Та да мо ра те да се бо ри те за то ме сто или да га на пу сти те. Увек сам ви ше во лео 
ово дру го. Не за то што ни сам у ста њу да се бо рим, не го из од врат но сти пре ма са мом се би: иза бра-
ти не што што при вла чи дру ге озна ча ва од ре ђе ну вул гар ност у уку су. И уоп ште ни је ва жно да ли сте 
пр ви от кри ли то ме сто. Чак је го ре би ти пр ви, јер они ко ји вас сле де има ју ве ћи апе тит од ва шег, 
де ли мич но за до во ље ног“ („Ма ње од је дин ке“, 16).
21 „Ма са је ма три ца из ко је да нас из ла зи пре по ро ђен це ло куп ни тра ди ци о нал ни од нос пре ма 
умет нич ким де ли ма. Кван ти тет је пре шао у ква ли тет: мно го ши ре ма се уче сни ка ство ри ле су про-
ме њен на чин уче ство ва ња. По сма тра ча не сме за ве сти то што се ово уче ство ва ње нај пре ја вља 
у озло гла ше ном ви ду“ (Be nja min 1974: 145).
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за кљу чу је да ова тен ден ци ју уни шта ва ау ру22 ко ја кра си умет ност: „Оно што ов де от па да 
мо же мо са же ти у пој му ау ре и ре ћи: у ве ку тех нич ке ре про дук ци је умет нич ког де ла за кр жља-
ва ње го ва ау ра. По сту пак је симп то ма ти чан; ње гов зна чај пре ва зи ла зи под руч је умет но сти. 
Тех ни ка ре про дук ци је, мо же мо уоп ште но фор му ли са ти, одва ја оно што је ре про ду ко ва но 
из под руч ја тра ди ци је“ (Be nja min 1974:119). Те жња ка про из вод њи до во ди до ма сов не про дук-
ци је чи ме се тра ди ци ја др ма, а умет ност есен ци јал но гу би на упе ча тљи во сти и ква ли те ту, 
али се исто де ша ва и са ње ним ре ци пи јен ти ма. Чак и Бо дри јар при ме ћу је не га тив ну осо-
би ну ис то сти и за кљу чу је да се из слич но сти ра ђа и вас кр са ва прин цип Зла,23 а и Брод ски 
је до не кле сли чан за кљу чак из нео у прет ход ном го во ру.24 На кра ју се он окре ће прак тич ни-
јим са ве ти ма – да не бу ду са мо љу би ви, да бу ду слич ни ји по ште ни ма, да но се не у па дљи ве 
бо је („Ми ми кри ја је за шти та не у трал но сти, не ње но од ри ца ње“ [118]), да го во ре ти ше – ко ји 
би сту ден ти ма тре ба ло да обез бе де скром ност, аскет ски на чин жи во та и сре ћу, и за вр ша ва 
алу зи јом на би блиј ске за по ве сти по зи вом да по шту ју и во ле „бли жњег свог“ и не по же ле 
ишта ту ђе.

По тен ци ра ње ин ди ви ду ал но сти мо жда се нај ја сни је очи ту је у по зи ву на из бе га ва ње 
ста ту са жр тве – „Ко ли ко год био од вра тан ваш по ло жај, на стој те да не кри ви те за то дру-
го га: исто ри ју, др жа ву, прет по ста вље не, ра су, ро ди те ље, ме се че ве ме не, де тињ ство, не-
сво је вре ме но се да ње на но шу, итд.“ (119) – јер се пре но ше њем кри ви це на дру гу осо бу 
пот ко па ва ин ди ви ду ал на спрем ност за тра же ње ре ше ња. На да ље, ма ко ли ко ста тус жр тве 
де ло вао при влач но и иза зов но, јер се њи ме оправ да ва ју не у спе си и од би ја пре у зи ма ње 
од го вор но сти, он ни је по зи ти ван и сто га му се тре ба су прот ста ви ти и не ги ра ти гу бит ке 
ко ли ко год је мо гу ће. Све ово во ди до бо љег схва та ња ве ли ке игре жи во та и успе ха у тој 
не по ште ној утак ми ци. Брод ски про па ги ра при хва та ње и до брих и ло ших аспе ка та жи во та, 
по што без њих он ни је мо гућ: „Уоп ште, на стој те да ува жа ва те жи вот не са мо због ње го вих 
дра жи не го и због ње го вих те шко ћа. Оне су део игре и оно што је до бро у то ме је то да 
ни су об ма на. Сва ки пут кад сте у про бле ми ма, или на гра ни ци оча ја ња, кад вас спо пад ну 
не при јат но сти и по те шко ће, имај те на уму: то жи вот раз го ва ра са ва ма на је ди ном ње му 
по зна том је зи ку. Дру гим ре чи ма, тру ди те се да бу де те по ма ло ма зо хи ста: без уку са ма зо-
хи зма, сми сао жи во та ни је пот пун“ (119). Он сту ден ти ма опи су је обе стра не жи вље ња и 
на по ми ње да је јед на ко бит но при хва ти ти по раз ко ли ко и по бе ду, а гле да ти на се бе као 

22 Бен ја мин та ко ђе по ми ње ау ру на при ме ру раз ли ке из ме ђу филм ских и по зо ри шних адап та ци ја 
по зна тих ко ма да, те ка ко то ути че на не га тив ну ре цеп ци ју и по га ђа и де ло, и глум це, и пу бли ку: 
„Ау ру ко ја се на по зор ни ци ства ра око Маг бе та не мо же за ме ни ти ау ра ко ја за жи ву пу бли ку по сто-
ји око глум ца ко ји игра Маг бе та. Спе ци фич ност сни ма ња у филм ском ате љеу са сто ји се, ме ђу тим, 
у то ме што пу бли ку за ме њу је апа ра ту ра. Та ко ау ра ко ја се на ла зи око глум ца мо ра от па сти – а 
ти ме, исто вре ме но, и ау ра око при ка за ног ли ка“ (Be nja min 1974: 130).
23 „У свим при си ла ма слич но сти, из ру чи ва њу раз ли ка, у свим ме ђа ше њи ма ства ри са њи хо вим 
вла сти ти кôдом, по сто ји прет ња ин це сту о зног тро ва ња, јед ног ђа вол ског дру го ја че ња ко је је 
по ква ри ло ту та ко ле пу ма ши ну. Под дру гим ви до ви ма, то је вас кр са ва ње прин ци па Зла. У ње му 
не ма ни мо ра ла ни крив ње: прин цип Зла је на про сто си но ним за прин цип вра ћа ња и на че ло не-
сре ће. У си сте ми ма на пу ту да по ста ну са свим по зи тив ни, па та ко и ли ше ни сим бо ла, зло у свим 
об ли ци ма на про сто је јед на ко вред но основ ном пра ви лу по врат но сти“ (Бо дри јар 1994: 61–62).
24 „По у здан знак опа сно сти је број љу ди ко ји де ли ва ша гле ди шта; не за то што се јед но гла сност 
ла ко де ге не ри ше у јед но о бра зност, већ из ве ро ват но ће – са др жа не у ве ћи ни слу ча је ва – да се 
пле ме ни те по бу де че сто по ка жу ла жним“ (280).
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на жр тву чи ни их ма ње сна жним и од го вор ним, и пру жа при ли ку ра зним де ма го зи ма и 
„де мо ни ма“ да ути чу на њи хо ву ствар ност.

Сла жу ћи се са Ар ту ром Шо пен ха у е ром, ње го вом пе си ми стич ком док три ном и те зом 
о то ме да је овај свет нај го ри од свих мо гу ћих све то ва, што се, за раз ли ку од иде ја Гот фри-
да Вил хел ма Лајб ни ца, за и ста и по ка за ло тач ним у XX ве ку, Брод ски ис ти че и упо зо ра ва 
сту ден те: „Свет у ко ји се спре ма те да кро чи те, не ужи ва до бру ре пу та ци ју. Бо љи је са ге о-
граф ског не го исто риј ског ста но ви шта; ку ди ка мо је при влач ни ји ви зу ел но не го со ци јал но. 
Он ни је дра го ме ста шце у шта ће те се уско ро уве ри ти, и сум њам да ће по ста ти мно го 
при влач ни је у вре ме ка да га бу де те на пу шта ли. Ме ђу тим то је је ди ни свет ко ји по сто ји и 
не по сто ји ал тер на ти ва, а ако би и по сто ја ла, ни шта не јем чи да би би ла мо гло бо ља од 
ове“ (120). Ова те за по ве зу је пр ву бе се ду са за кључ ком по то ње, као и ре фе рен цу на ци тат 
Ро бер та Фро ста. Овом аме рич ком пе сни ку је по све ћен цео есеј из 1994. го ди не у књи зи 
Ту га и ра зум, тј. на слов ни есеј ко ји је је дан од нај о бим ни јих у зби р ци („Ту га и ра зум“, пре-
ве ла Не да Ни ко лић Бо бић, стр. 184–223) и сма тра се јед ним од нај бо љих есе ја о по е зи ји 
овог пе сни ка. У свом го во ру на ста ди о ну, Брод ски са да ци ти ра ње го ву пе сму “A Ser vant to 
Ser vants” из 1914. го ди не („Слу га слу га ма“25) и стих „Нај бо љи из лаз је увек – до кра ја“ (“The 
best way out is al ways thro ugh” (овај ци тат сре ће се и у дру гим за пи си ма Брод ског, по пут 
го во ра у Кон гре сној би бли о те ци у Ва шинг то ну при ли ком при ма ња ти ту ле пе сни ка-ла у-
ре а та 1991, ка сни је об ја вље ног под на сло вом „Не при стој на по ну да“) у ко јем са жи ма оно 
што истин ски же ли да пре не се при сут ним ди плом ци ма: свет је ужа сан, али та кав је ка кав 
је сте, и не мо же се ме ња ти, те ни ко, а по себ но не они, не мо гу ни шта да ура де по во дом 
то га сем да се бо ре до кра ја и са мо стал но те же по бољ ша њу. Ме ђу тим, Брод ски ци ти ра 
још јед ну Фро сто ву пе сму, “The Star-Split ter” („Ци је пач зви је зда“) и њен стих „да жи ве ти у 
дру штву зна чи опра шта ти“26 ко јим уво ди у по след њи сег мент го во ра где по зи ва на опра-
шта ње, иг но ри са ње и за бо рав не при ја те ља и оних ко ји за гор ча ва ју жи вот. Иа ко све стан 
да „[н]иједна ин ди ви дуа ни је са ма по се би вред на да да је лек ци је о не пра вич но сти (или 
пра вич но сти)“ (120), па та ко ни он сам, пе сник са ве ту је: ак ци је не при ја те ља за ви се од ре-
ак ци ја са мог су бјек та и до би ја ју на зна ча ју са мо ако им се при да зна чај. Прем да зву чи 
про за ич но и пред ви дљи во, па ра ле ла ко јом Брод ски опи су је ову си ту а ци ју („За то про ју-
ри те кроз њих или ми мо њих, као да су жу то, а не цр ве но све тло“ [120]) упе ча тљи ва је. 
Го во ре ћи да тре ба да опро сти ти и за бо ра ви ти, он опет при зи ва хри шћан ску док три ну и 
ево ци ра ва жност ин ди ви ду ал но сти – са мо осло ба ђа њем „мо зга не ко ри сног тру да“ мо гу-
ће је до ћи до спа са: „Та кво ре ше ње би се те шко сви де ло ан ђе ли ма, али би си гур но за да ло 
уда рац де мо ни ма, а у да том тре нут ку то је нај ва жни је“ (121).

И ов де Брод ски пре ки да сво ју бе се ду, по но во на да ју ћи се да је при сут ним ди плом ци-
ма ма кар ма ло по мо гао, све стан да су они на до бр ом пу ту да не што учи не од свог жи во та 
и да су по ла по сла већ оба ви ли са мим тим што су жи ви, ро ђе ни у вре ме де мо кра ти је и 

25 У на шем из бо ру и пре во ду из 1996. го ди не, ове пе сме не ма ме ђу они ма из зби р ке North of Bo ston 
(Сје вер но од Бо сто на) из 1915. Она та ко ђе ни је укљу че на ме ђу два де сет и три пе сме Ро бер та Фро-
ста у ан то ло ги ји Dan se Ma ca bre: Ан то ло ги ја ан гло је зич ког пе сни штва од XIV до XX ве ка, из бор, пред-
го вор и пре вод Вла ди мир Ја гли чић. Кра гу је вац: Сту дент ски кул тур ни цен тар, 2009, стр. 400–416. 
Ово из да ње је спе ци јал ни те мат ски број ча со пи са Ли пар (год. X, спе ци јал 38–40, зи ма, про ле ће, 
ле то, 2009).
26 У пре во ду Ми ла на Ми ли ши ћа у из да њу Иза бра не пје сме (1996), овај стих гла си: „Јер би ти дру штвен 
зна чи би ти по пу стљив.“ (Фрост 1996: 72).
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обра зо ва ни на до бр ом уни вер зи те ту: „Нај зад, до би ли сте обра зо ва ње на Ми чи ген ском 
уни вер зи те ту, по мом ми шље њу нај бо љем уни вер зи те ту у зе мљи, већ и по то ме што је 
пре ше сна ест го ди на пру жио крај ње нео п ход ну по моћ нај ле њем чо ве ку на зе мљи ко ји, 
по врх све га, прак тич но ни је го во рио ен гле ски – ва шем по кор ном слу ги“ (121). Вра тив ши 
се на по хвал ни тон и ево ци ра ње лич них успо ме на,27 Брод ски фи ни ши ра у по зи тив ном 
ма ни ру пред ви ђа ју ћи ди плом ци ма све тлу бу дућ ност, чи ме се вра ћа ен ту зи ја зму и по хва-
ла ма ко ји ма пу бли ку убе ђу је да цр на бу дућ ност у све ту пу ном Зла не мо ра би ти та ко цр на 
уко ли ко јој се адап ти ра ју, пра те пра ве са ве те, и има ју сре ће.

1989: Осми смр ти грех

У тре нут ку дру гог обра ћа ња сту ден ти ма у не пу них го ди ну да на, Брод ски из но си не што 
што се мо жда мо же сма тра ти и пре се ком ње го вог укуп ног есе ји стич ког ства ра ла штва овог 
ти па, јер го вор на сло вљен „По хва ла до са ди“ (“In Pra i se of Bo re dom”) ком би ну је не ке ра ни-
је из не се не те зе, али и алу зи је на жи вот и рад са мог ау то ра, као и по зи ва ња на пи сце ко је 
ис тра жу је као те о ре ти чар и кри ти чар. У овом спо ју пе сни ка, го во р ни ка и ана ли ти ча ра 
кри је се тро стру кост уло ге Брод ског у свет ској књи жев но сти дру ге по ло ви не XX ве ка, а 
ве зе ко је ус по ста вља са сво јом по зи ци јом из гна ни ка, са јед не стра не, и фи ло зоф ским на-
че ли ма по мо ћу ко јих по сма тра жи вот, са дру ге, да ју до дат ну вред ност из ла га њу. Оно је 
одр жа но у ле то 1989. го ди не пред ди плом ци ма Дарт мут ко ле џа у аме рич кој др жа ви Њу 
Хемп шир, а об ја вље но та ко ђе у зби р ци Ту га и ра зум, те ви ше пу та ка сни је у пе ри о ди ци, и 
као из бор фраг ме на та и као це ло ви то из да ње. Ин те ре сант но је да су ова два есе ја – „Го вор 
на ста ди о ну“ и „По хва ла до са ди“ – у зби р ци рас по ре ђе на не хро но ло шки, те се ка сни ји 
на шао пре пр вог, а есеј „Про фил Клио“ (“Pro fi le of Clio”) по пу ња ва про стор из ме ђу њих. 
Ме ђу тим, уко ли ко се чи та ју по ре до сле ду на стан ка, а по себ но ако се „Го вор на све ча но сти 
до де ле ди пло ма“ иш чи та пр ви, ме ђу њи ма се уо ча ва ве за. Брод ски на до гра ђу је иде је ко је 
пре но си сту ден ти ма из ге не ра ци је у ге не ра ци ју – иа ко је из ме ђу пр вог и тре ћег го во ра 
про шло пет го ди на, а ви ше од два де сет и пет до да нас, ње го ве по ру ке јед на ко су упе ча-
тљи ве као и ка да су пр ви пут из го во ре не.

При ступ ко ји се за у зи ма у овом обра ћа њу очи гле дан је већ у са мом на сло ву – ако је 
лајт мо тив пр вог би ло Зло, дру гог Са ве ти за жи вот, са да је у пи та њу не што што би се у сло-
бод ни јој ин тер пре та ци ји мо гло на зва ти По е ти ка до са де: за што се ова по ја ва ја вља, ка ко 
ути че на чо ве ка, на ко је на чи не ће по ста ти део жи во та при сут них, да ли се мо же из бе ћи 
или ума њи ти, у ком сми слу ће се бу ду ћи жи вот пу бли ке раз ли ко ва ти од упра во окон ча ног 
че тво ро го ди шњег пе ри о да ре ла тив не изо ла ци је. Иа ко је овај есеј ма ло ма ње ди дак ти чан 
у од но су на прет ход не, и он по зи ва на опрез и да је ин фор ма ци је ко је су сту ден ти ма по-
зна те, али са ми ни су у ста њу да их раз у ме ју.

Та ко већ увод на ре че ни ца скре ће па жњу на са др жи ну го во ра: „Ве ли ки део оно га што 
вас че ка у жи во ту би ће иза зва но до са дом“ (87). По ре де ћи фа кул тет ску до са ду ко ју мо гу 
да иза зо ву пред ме ти и про фе со ри са оном ко ја на ста је у ка сни јем жи во ту, Брод ски по то-
њу озна ча ва као не из бе жну „пси хо ло шку Са ха ру“ ко ја су жа ва хо ри зонт по гле да на свет. 

27 „Ов де сам др жао пре да ва ња осам го ди на; је зик на ко јем вам се да нас обра ћам на у чио сам ов де; 
не ки од мо јих бив ших ко ле га још су ак тив ни, дру ги су у пен зи ји, а тре ћи спа ва ју веч ним сном у 
зе мљи Ан Ар бо ра по ко јој ви са да хо да те. Ја сно је да ово ме сто има за ме не из у зет но сен ти мен-
тал ну вред ност и та кву исту ће има ти за вас по сле де сет го ди на“ (121).
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Ка ко ни са ма до са да не ма тек је дан по јав ни об лик и на чин ма ни фе сто ва ња, он је на зи ва 
раз ли чи тим име ни ма („ча ма, мо ра, те ско ба, рав но ду шност, де пре си ја, сплин, апа ти ја, кло-
ну лост, учма лост, пу стош, ма ло ду шност, ме лан хо ли ја“) ко ја до ка зу ју ње го ву еру ди ци ју 
(са да се вре ди се ти ти са ве та о ис тра жи ва њу реч ни ка и чи та њу по е зи је) и ши ри ну по сма-
тра ња. Он пот цр та ва две ства ри на ко ји ма ће се ка сни је раз ви ја ти оста так тек ста: чи ње-
ни цу да је до са да „ве о ма сло же на по ја ва и у це ли ни је про из вод по на вља ња“ (87), те да би 
„нај бо љи лек за њу би ла би стал на ин вен тив ност и ори ги нал ност“ (87) на ко ју и при сут на 
пу бли ка мла да лач ки др ско ра чу на. Ипак, у са да већ стан дард ном ма ни ру, го вор ник из но си 
пред ви ђа ње о бу дућ но сти са мо да би већ у на ред ном да ху ис ка зао и не га тив ну, мрач ни ју 
стра ну: „Али авај, жи вот вам не ће пру жи ти та кву мо гућ ност, јер је у жи вот ној ме ха ни ци 
глав но – упра во по на вља ње“ (87). Жи вот, отуд, тра жи ино ва тив ност да би се из бе гла до-
са да, али је и не омо гу ћа ва јер ме сто за др жа ва по на вља ње, чи ме се опет сти же до за ча-
ра ног кру га. 

Ово по на вља ње при сут но је у чо ве чан ству већ ве ко ви ма и, ма ко ли ко на пре дак људ-
ске вр сте био очи гле дан, ни је све пот пу но по зи тив но јер су иза ове ге не ра ци је „ве ко ви 
до са де“, а ве ра у ори ги нал ност и ин вен тив ност то ли ко ис пра зна да се не мо же оце ни ти 
ни ка ко дру га чи је до уза луд ном. Ако се ре тро ак тив но по гле да на исто ри ју све та, пу бли ка 
мо же да уви ди „мо но то ни ју ре ал но сти жи во та чи ји је глав ни стих, пар дон, стил – до са да“ 
(88). На пре дак је са мо бег од чи ње ни це да је све исто, а оно у че му се нај че шће тра жи спас 
од до са де је умет ност: у нај ве ћем бро ју слу ча је ва упра во умет ни ци ве ру ју да се у кре а тив-
ном ра ду мо же из бе ћи ба нал ност сва ко дне ви це. Брод ски ово не по ри че у пот пу но сти, али 
ко мен та ри ше та ко да по ста је ја сно на ко ју стра ну на ги њу ње го ва про ми шља ња: „[Н]ајљући 
не при ја тељ умет но сти је, као што већ зна те – кли ше. За то ни је чу до што вас ни умет ност 
не мо же на у чи ти ка ко да из ла зи те на крај са до са дом. [...] Је ди ни на чин да умет ност за вас 
по ста не уто чи ште од до са де, од тог ег зи стен ци јал ног екви ва лен та кли шеа – је сте да са ми 
по ста не те умет ник. Ма да, гле да ју ћи ко ли ко вас је на бро ју, та пер спек ти ва је ма ло ве ро ват-
на и при лич но не ре ал на“ (88). Не по ди ла зе ћи пу бли ци и не го во ре ћи да се ме ђу ди плом-
ци ма на ла зи ве ли ки број пер спек тив них пи са ца, сли ка ра, му зи ча ра, ком по зи то ра, пле са ча 
и умет ни ка дру гих во ка ци ја ко је че ка све тла бу дућ ност ко ју ће ства ра лач ки им пул си учи-
ни ти без бри жном и ни ма ло до сад ном, Брод ски се за др жа ва на основ ном по зи ву због 
ко јег је за го вор ни цом: не да бу де по хва лан, кит њаст и де ко ра ти ван, већ да ди плом ци ма 
пре не се су ро ву исти ну и не што што ће им би ти ко ри сно, а што ће са ми тек ис ку си ти у 
жи во ту. Јер ни је до вољ но да се чак и у том тре нут ку пот пу но по све те пи са њу („Ако се са да 
и ба ци те свом сна гом на пи са ће ма ши не, не ће те се са свим за шти ти ти од до са де“ [88]), бу-
ду ћи да ће их та кав из бор до ве сти до „од су ства при зна ња и ни ске за ра де“, што ина че у 
сто пу пра ти сва ку вр сту умет но сти, а по себ но, ка ко се чи ни, књи жев ност. Но, умет ност 
има пред ност у од но су на про фе си је по пут адво кат ске, ле кар ске или чи нов нич ке,28 и кри-
је спа со но сну сна гу јер ни је уно сна и „при лич но не ра до по ста је жр тва де мо гра фи је“ (88) 
ко ја је чи ни лац до са де ко ли ко и по на вља ње. Брод ски за сни ва сво је ста во ве на ис ку ству 

28 О ово ме, из ме ђу оста лих, у не-есе ји стич кој фор ми и у ско ри је вре ме пи ше и Ми љен ко Јер го вић 
у де лу Род, али уз дру га чи ји при ступ: „Бо љи дио чо вје чан ства чи ни ли су ли јеч ни ци и ин же ње ри, 
и на рав но умјет ни ци: ве ли ки пи сци и гла збе ни ци. Све дру го је ис под то га, ма ње ва жно и углед но. 
Же ље зни ча ри су ре ци мо, у тој хи је рар хи ји би ли ви со ко из над адво ка та и прав ни ка. Би ли су пр ви 
ис под оних на вр ху, док то ра и стро јар ских ин же ње ра, мо сто гра ди те ља, ин же ње ра за стру ју, фа-
го ти ста“ (Јер го вић 2013: 267).
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на осно ву ко јег обра зу је и ау то ри тет да го во ри о свет ском Злу и Са ве ти ма за жи вот. Због 
ње га је у ста њу да ана ли зи ра про шлост и оно што је ак ту ел но 1989. го ди не,29 али и да 
пред ви ди да ће у бу дућ но сти, при пре ла ску у но ви век, до ћи до „та кве кул тур но-ет нич ке 
пре ра спо де ле да ће она до ве сти у пи та ње ваш вла сти ти ху ма ни зам“ (88). А до че га ће се 
он да сти ћи?

Брод ски пред ви ђа да ће на по чет ку XXI ве ка до ћи до про ме не у пер цеп ци ји ствар но сти 
и све та и ис ти че да ће по ме ну те пре ра спо де ле ре ду ко ва ти „пер спек ти ве ори ги нал но сти 
и ин вен тив но сти као про тив о тро ва од до са де“ (88). На сту пи ће та ко ђе и рен та бил ност 
да тих ка те го ри ја – они ко ји бу ду оце ње ни као ори ги нал ни и кре а тив ни вр ло бр зо ће се 
обо га ти ти упра во због то га што ће их те две осо би не раз ли ко ва ти од око ли не. И ако се 
да нас по гле да на умет ност XXI ве ка, мо же се при ме ти ти да су ин ди ви дуе ко је се (би ло по-
зи тив но или не га тив но) од ли ку ју раз ли чи то шћу и свом та лен ту при до да ју екс цен трич ност 
за и ста по пу лар не и имућ не. Са дру ге стра не, ни је све у нов цу, а „ни ко [се] та ко не до са ђу-
је као бо га ти љу ди, јер но вац ку пу је вре ме, а осо би на вре ме на је по на вља ње“ (88) и за то 
Брод ски упо зо ра ва да ће сту ден ти под ле ћи до са ди из у зет но бр зо, чим им по ста ну до ступ-
не „алат ке са мо за ва ра ва ња“ и са вре ме на тех ни ка ко ја по ма же да се за бо ра ви на су ви шно 
вре ме и па жња усме ри на до ко на раз ми шља ња. Моћ ових алат ки по ста је све до ступ ни ја 
због уве ћа не ку пов не мо ћи,30 али и за то што но ве ге не ра ци је ула зе у свет „у ко јем за пис 
до га ђа ја ума њу је сам до га ђај – у свет ви деа, сте реа, да љин ског упра вља ња, спорт ске оде-
ће, тре на же ра ко ји вас одр жа ва ју у фор ми да би сте по но во про жи ве ли вла сти ту или ту ђу 
про шлост, удах ну ли кр во ток у кон зер ви ра но уз бу ђе ње”31 (89). О ово ме пи ше Бо дри јар у 
де лу ко је кри је кључ са вре ме ног дру штва, Си му ла кру ми и си му ла ци ја, осам го ди на пре 
овог го во ра Брод ског: „Он да цео си стем гу би сва ку те жи ну, и сâм је још са мо је дан џи нов-
ски си му ла крум – не не ства ран, не го опо на ша ју ћи, то је сте, при вид ко ји се ни кад ви ше не 
раз ме њу је за ствар но, не го се ме ња у се би са мом, у јед ном не пре кид ном кру же њу чи ја 
ре фе рен ци ја и обим ниг де не по сто је“ (Бо дри јар 1991: 9). Че ти ри фа зе сли ке ко је Бо дри јар 
ана ли зи ра и ко је од ре ал но сти до во де до си му ла кру ма да ју при мат за пи су до га ђа ја над 
до га ђа јем; ова тен ден ци ја са кра ја XX ве ка се у XXI про ду би ла и по ста ла уоч љи ви ја.

Иа ко не за го ва ра бе ду и аскет ски жи вот као у „Го во ру на ста ди о ну“, Брод ски са да ис ти че 
да је ве ћа имућ ност пред у слов за ду хов но си ро ма шни ји жи вот,32 јер но вац и ма те ри јал не 

29 „Мо жда зву чим као ми зан троп, али сам ду пло ста ри ји од вас и ста нов ни штво зе мљи не ку гле се 
на мо је очи удво стру чи ло. У вре ме ка да ви до ђе те у мо је го ди не оно ће се уве ћа ти че ти ри пу та и 
то не на на чин ко ји оче ку је те“ (88).
30 „За хва љу ју ћи са вре ме ној тех ни ци те алат ке су мно го број не ко ли ко и си но ни ми за до са ду. У 
све тло сти њи хо ве функ ци је – да вам по мог ну да за бо ра ви те на су ви шно вре ме – њи хо во из о би ље 
је очи глед но. Исто ће та кво би ти и ис по ља ва ње ва ше ку пов не мо ћи ко је ће се уве ћа ва ти уз крц ка ње 
и зу ја ње не ких од оних ин стру ме на та ко је чвр сто др же у ру ци ва ши ро ди те љи или ро ђа ци“ (89).
31 За ни мљи во је по ре ди ти ста во ве Бор ди ја ра из де ла Аме ри ка са овим – он пи ше о џо гин гу као 
те ко ви ни са вре ме ног све та и ин ди ви ду ал но сти да на шњег ма ра то на ца ко ја је не у по ре ди ва са 
ста вом пр во бит ног грч ког тр ка ча – „По бе ди ли смо!“ је по ста ло „Ус пео сам!“ (Бо дри јар 1993: 23).
32 „Све што ис по ља ва из ве сну ре гу лар ност оби лу је до са дом. То се у ве ли кој ме ри од но си и на 
но вац – ка ко на са ме нов ча ни це та ко и на њи хо во по се до ва ње. Раз у ме се да не про кла му јем си-
ро ма штво као вид спа се ња од до са де [а] ства ра ње но вих мо на шких ре до ва не из гле да осо би то 
за бав но у на шој епо хи ви део-хри шћан ства. Пре ма то ме, ва ма – мла ди ма и др ски ма – ни ко не 
пре по ру чу је бе ду. Све што мо гу да вам пред ло жим је да бу де те оба зри ви с нов цем јер се ну ле на 
ва шим ра чу ни ма мо гу пре тво ри ти у ваш ду хов ни екви ва лент“ (89).
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ства ри иза зи ва ју јед на ку за ви сност као и нар ко ти ци.33 (Зна ју ћи кон текст и вре ме у ко јем 
из го ва ра ове ре че ни це, мо же се при ме ти ти и још јед на ди мен зи ја го во ра овог пе сни ка – 
дру штве на ан га жо ва ност ко ја се осла ња на пру жа ње са ве та ван оп се га стан дард не ди дак-
тич ке пред ста ве.) У ве зи са овим је и кон ста та ци ја да ни но вац не до но си мир и спас од 
до са де јер ће ди плом ци ма вр ло бр зо до ди ја ти пред но сти ко је он до но си („Као по тен ци-
јал но имућ ни ма, убр зо ће вам до са ди ти по сао, при ја те љи, брач ни дру го ви, љу бав ни ци, 
по глед са ва шег про зо ра, на ме штај или та пе те у ва шој со би, ва ше ми сли, јед ном реч ју – ви 
са ми“ [90]) и сто га ће кре ну ти да из но ва ме ња ју свој свет и ства ри око се бе34 и у не пре-
кид ној про ме ни тра же спас од ба нал но сти. Ме ђу тим, овај спас, као и онај од свет ског Зла, 
не мо гу ће је на ћи и на кон из ве сног вре ме на ће се про бу ди ти у са свим дру гом жи во ту и 
окол но сти ма, али са „оним истим уста ја лим осе ћа јем пре ма днев ној све тло сти ко ја се 
про би ја кроз про зор“ (90) и схва ти ти да бе га не ма, чак ни у стал ним се о ба ма. Је ди но се 
мо же – и са да се сти же до дру гог де ла из ла га ња – про на ћи ка кво-та кво ре ше ње про тив 
до са де: тог по ме ну тог ју тра, сва ко ће, за ви сно од „го ди на или тем пе ра мен та“, ре а го ва ти 
на је дан од три на чи на: „или ће вас ухва ти ти па ни ка или ће вас сми ри ти по зна то осе ћа ње; 
или ће те још јед ном про ћи кроз сву стра хо ту про ме на“ (90). Но, и у овом по то њем из ла зу 
по сто ји про блем – он во ди до нер во зе и де пре си је, и по ста је пре ве ли ка, сва ко днев на 
пре о ку па ци ја. На го ве штај спа са опет се уво ди ци та том Ро бер та Фро ста – „Нај бо љи из лаз 
је увек – до кра ја“, а те о ри ја Бр од ског пред ста вља ва ри ја ци ју на тај стих.

На и ме, он пред ла же пре пу шта ње до са ди.35 Да, она је све о бу хват на, не из бе жна, ужа сна, 
али и нео дво јив део жи во та, и сто га је бо ље пре да ти јој се не го из гу би ти век без у спе шно 
по ку ша ва ју ћи да јој се утек не: „Кад вас об у зме до са да – пре дај те јој се. Пу сти те да вас смла-
ви; за ро ни те у њу, до так ни те дно. С не при јат но сти ма је сле де ћа ствар: што се пре до че па те 
дна, пре ће те ис пли ва ти на по вр ши ну. Иде ја је – да се по слу жи мо ре чи ма дру гог ве ли ког 
пе сни ка ен гле ског је зи ка – да по гле да те у оно нај го ре.36 Раз лог због ко јег до са да за слу-

33 „А што се бе де ти че, до са да је нај бру тал ни ји део ње не не сре ће и бек ство од ње по при ма ве о ма 
ра ди кал не фор ме у ви ду бур ног про те ста или нар ко ма ни је. Обе фор ме су при вре ме не ма да је 
не сре ћа бе де бес ко нач на; обе су, због те бес ко нач но сти – ску пе. Уоп ште, чо век ко ји убри зга ва 
хе ро ин се би у ве ну чи ни то углав ном из истог раз ло га из ко јег ви ку пу је те ви део: да из бег не те 
су ви шак вре ме на. Раз ли ка је ипак у то ме што он гу би ви ше не го што до би ја и ње го ва сред ства 
спа се ња по ста ју исто та ко су ви шна као оно од че га се спа са ва, мно го ви ше не го ва ша. У це ли ни, 
так тил на раз ли ка из ме ђу игле шпри ца и дуг ме та на сте реу при бли жно од го ва ра ра зли ци из ме ђу 
оштри не и ту по сти ути ца ја вре ме на на си ро ма шне и бо га те. Украт ко ре че но, би ло да бу де те бо-
га ти или си ро ма шни пре или ка сни је па ти ће те од су ви шка вре ме на“ (89).
34 „У скла ду с тим по ку ша ће те да на ђе те пут спа се ња. Осим већ по ме ну тих игра ча ка ко је до но се 
за до во ље ње мо же те кре ну ти да ме ња те рад на ме ста, ме ста ста но ва ња, по зна ни ке, др жа ву, кли му; 
мо же те се пре пу сти ти про ми ску и те ту, ал ко хо ли зму, пу то ва њи ма, ча со ви ма ку ли на р ства, нар ко-
ти ци ма, пси хо а на ли зи“ (90).
35 Лаш Фр. Х. Свен сен ка же да је ово до бар са вет ко ји је „те шко по што ва ти, јер је сва кој жи ли ци у 
на шем те лу стра но да не по ку ша да се отрг не од до са де. Али у до са ди ле жи по тен ци јал. У до са ди 
се мо же мо ис пра зни ти, а пра зни на мо же би ти при јем чи вост, ма да и не мо ра“ (Свен сен 2004: 148).
36 Брод ски ов де алу ди ра на пе сму “In Te ne bris II” из зби р ке Po ems of the Past and the Pre sent (1901) 
То ма са Хар ди ја чи ји стих “If a way to the Bet ter the re be, it exacts a full lo ok at the Worst” са др жи 
по зив да се по гле да у оно Нај го ре. Ова пе сма пак ни је увр ште на у из бор по е зи је овог ау то ра у 
пре во ду на срп ски је зик (То мас Хар ди, Пе сме, из бор, пре вод, пред го вор и ко мен та ри Бо рис Хле-
бец. Бе о град: Па и де иа, 2010), иа ко она на сло вље на “In Te ne bris I” је сте под на сло вом „In Te ne bris 
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жу је ова кву па жњу је тај што она пред ста вља чи сто, не ис тра же но вре ме у свој ње го вој 
по на вља ној, пре о бил ној и мо но то ној ле по ти“ (90–91). Ско ро па ра док сал но ис ти чу ћи по-
зи тив не аспек те до са де и го во ре ћи да је она „про зор у бес крај ност вре ме на“, Брод ски 
са ве ту је да се тај про зор не за тва ра већ ши ром отво ри по што је до са да по ка за тељ бе зна-
чај но сти ин ди ви дуе: „’Ти си ко на чан’ – го во ри вре ме гла сом до са де – ’и ма шта чи нио, 
уза луд но је са мог ста но ви шта’“ (91). Све стан да ово ни је по зи тив но и да се ка то ме не 
тре ба од но си ти по хвал но, го вор ник са ве ту је да је бо ље при хва ти ти не што не га тив но и 
тру ди ти се да то тра је што кра ће и има што ма њи ефе кат, не го га иг но ри са ти и ми сли ти да 
до ње га не ће до ћи. Ипак, про ми шља ња о до са ди и вре ме ну те ра ју на са зна ње о вла сти тој 
ве ли чи ни, и тим пу тем се сти же до сми ре но сти и то ле ран ци је, пре ма се би, це ло куп ном 
људ ском ро ду и свим кон сти ту ен ти ма фи зич ког све та. Јер, као што сва ка че сти ца пра ши-
не има ко мен тар ка да је из бри шу са сто ла („’Се ти ме се’ – шап ће пра ши на“), та ко и Брод ски 
у овом ци та ту Пе те ра Ху хе ла пре по зна је се бе и сва ки жи вот ко ји мо же би ти из бри сан са 
ли ца Зе мље јед на ко јед но став но као пра ши на са сто ла, а же ли да бу де за пам ћен. Ху хел, 
не мач ки пе сник (1903–1981), у том дво сти ху из пе сме “Die En gel” са жи ма по ру ку Брод ског 
– чо век је про ла зан и бе зна ча јан у оп штем по рет ку вре ме на у ко јем по је ди нац или ни је 
ре ле ван тан, уко ли ко се то вре ме де си ло пре ње го вог ро ђе ња, или је за бо ра вљен, на кон 
смр ти. Али, као што бе зна чај на че сти ца пра ши не тра жи да је не ко пам ти, чо век има исту 
по тре бу. И за то Брод ски уз ви ку је: „Жи ве ла до са да!“ и клик ће овој осо бе но сти људ ског 
ро да ко ја обез бе ђу је да се схва те бе зна чај ност и про ла зност за рад ви ших ци ље ва: „Ви сте 
бе зна чај ни јер сте ко нач ни. Ме ђу тим, што је ве ћа свест о ко нач но сти, она се ви ше пу ни 
жи во том, емо ци ја ма, ра до шћу, стра хо ви ма, пат ња ма. Јер бес ко нач ност ни је пре те ра но 
жи вах на, ни је по себ но емо тив на. Ва ша до са да вам, у крај њој ли ни ји, го во ри о то ме. Уко-
ли ко по ти че од бес ко нач но сти“ (92). У овом кон тек сту се, да кле, мо же про на ћи тра чак 
на де и по зи тив на стра на до са де.

Одав де по ти че и на ред ни са вет, ко ји од у да ра од ско ро свих ра ни је из ре че них, али је 
та ко ђе ко ри стан: „За то се пре дај те стра сти ма, а оста ви те хлад но крв ност са зве жђи ма. 
Страст је, пре све га, лек од до са де“ (92). У овом пре пу шта њу стра сти ма сва ке вр сте кри је 
се спас. Пе сник пред ла же дру га чи ја ре ше ња, бли жа сва ко дне ви ци: де тек тив ске ро ма не и 
ак ци о не фил мо ве, опу шта ње и „хи та ња ду ше у згу сну ти мрак“,37 као и кон такт са дру гим 
љу ди ма („Чвр сто за гр ли те не ко га или пу сти те да вас за гр ле до са да и ту га ко је су у сва ком 
слу ча ју ве ће од вас са мих. Не сум њи во ће вам би ти те шко да из др жи те те за гр ља је, али се 
тру ди те да из др жи те ко ли ко мо же те, а за тим још ма ло“ [92]). По врх све га, нај бит ни је је не 
ми сли ти да се не где по гре ши ло, не ис пра вља ти сво је гре шке и не вра ћа ти се у про шлост 
да би се ана ли зи ра ло оно што се не мо же про ме ни ти. Тре ба се окре ну ти ста ву Ви ста на 

(У тми ни)“, стр. 55–56. Брод ски је о Хар ди ју и пи сао у обим ном есе ју „Удва ра ње не жи вом (че ти ри 
пе сме То ма са Хар ди ја)“ у зби р ци Ту га и ра зум (пре ве ла Сла ви ца Ми ле тић, стр. 261–318) на ста лом 
на осно ву пре да ва ња сту ден ти ма Ма унт Хо љок ко ле џа, тј. по ла зни ци ма кур са „Глав ни то ко ви 
мо дер не лир ске по е зи је“, то ком је се ни 1994.
37 Ов де се про вла чи па ра фра за То ма са Хар ди ја (“fling your soul upon the gro wing glo om”, код Хар-
ди ја је у пи та њу за ме ни ца “his”, а не “your”) из пе сме „Дрозд у су то ну“ (“The Dar kling Thrush”), на-
пи са на де цем бра 1900. го ди не и са бра не на ред не го ди не у зби р ци Po ems of the Past and the Pre sent. 
У пре пе ву Бо ри са Хле бе ца, ови сти хо ви гла се: „Дрозд је дан вре ме шан, слаб, си тан и та ну шан, / 
Раз ба ру шен од ве тра бур ног, / Ова ко ре шио је да се бо ри зду шан / Про тив то га до ба тму р ног“ 
(Хар ди 2010: 21–22).
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Хјуа Од на ис ка за ног у по е ми “The Sea and the Mi rr or: A Com men tary on Sha ke spe a re’s The 
Tem pest” (пи са на из ме ђу 1942. и 1944. го ди не; штам па на 1944. за јед но са по е мом “For the 
Ti me Be ing” у исто и ме ној зби р ци), тј. део под на сло вом “Alon so to Fer di nand”. Став на ко ји 
Брод ски ми сли на ла зи се у сти ху из де ла ко ји из го ва ра Алон со: „Ве руј сво ме бо лу“ (“Be li e ve 
your pain”) – оно што де лу је као гре шка то ипак ни је, а фи зич ки кон такт са дру гом осо бом 
мо же да до не се до бро: „Ти ужа сни ме две ђи за гр ља ји ни су по гре шка. И све оста ло што вас 
уз не ми ра ва. Увек се се ти те да на овом све ту по сто је за гр ља ји из ко јих се, на кра ју кра је ва, 
не мо же те иш чу па ти“ (93).

При бли жа ва ју ћи се кра ју свог из ла га ња, пе сник ис ти че да ње го ва упо зо ре ња мо гу 
де ло ва ти тму р но, не ства р но и не у ме сно за го вор на кра ју школ ске го ди не, али да их он 
не ви ди као та кве („Ако вам се ово чи ни ису ви ше мрач ним, он да ви не зна те шта је за пра во 
мрак. Ако вам се чи ни не ствар ним, на дам се да ће вре ме до ка за ти да сте у пра ву. Ако пак 
сма тра те ово не у ме сним за ова ко све ча ну при ли ку, он да се не сла жем с ва ма.“ [93]), већ 
сма тра да би, као и прет ход на два, ди плом ци ма мо гли би ти од по мо ћи. Они од на ред ног 
да на ни су сту ден ти („Вас су тра не ће би ти ов де, јер су ва ши ро ди те љи пла ти ли са мо за 
че ти ри го ди не и ни да на ду же“ [93]), те од ла зе из уни вер зи тет ског окру же ња ко је им је 
по све ћи ва ло ве ћу па жњу од оне на ко ју ће на и ћи ван ње го вих гра ни ца и до не кле шти ти-
ло од ствар ног све та у ча у ри из ко је их пу шта. У том гра ђе њу ка ри је ре, тр ци за но вац и 
хр ље њу ка лич ној и по ро дич ној сре ћи, они ће се мо ра ти „су о чи ти са је дин стве ном лич ном 
суд би ном“ (93) и би ти пре пу ште ни соп стве ним из бо ри ма и спо соб но сти ма. За вр шни са-
ве ти Брод ског за пра во су до бре же ље за сре ћу у све ту38 ко јим вла да не (ви ше) са мо Зло, 
већ и До са да, као за вр шни грех у са мој су шти ни људ ске при ро де. Из гра ђен од брам бе ни 
ме ха ни зам про тив ове две на па сти мо дер ног (и сва ког прет ход ног и на ред ног) све та је 
нај бит ни ји пр тљаг за њи хо во „див но, али за мор но пу то ва ње“ у јед ном прав цу екс пре сним 
во зом без во зног ре да са ко јег не ма си ла ска. На овој во жњи пу бли ци мо же по мо ћи став 
да је сва ка ста ни ца – по чев ши са Дарт мут ко ле џом – са мо про ла зна и да ће оста ти иза њих. 
Ипак, ма ко ли ко био све стан да је пу то ва ње пред њи ма уз бу дљи во, да обе ћа ва мно го и de 
fac to пред ста вља оста так њи хо вог жи во та, Брод ски за вр ша ва ме лан хо лич ном но том да 
је упра во ко леџ онај нај леп ши и нај спо кој ни ји пе ри од ко ји су има ли при ли ку да ис ку се.39

До да так – 2005: Ка ко раз ми шља ти (дру га чи је)?

Па ра фра зи ра ју ћи Це ла на и Адо р на, ка ко го во ри ти о злу на кон Бо дри ја ра и Ха не Арент, 
или до са ди на кон Бр од ског? Ма да о овим те ма ма ни је ла ко го во ри ти и исто вре ме но из-
бе ћи ба нал ност, ме ђу не ко ли ци ном ау то ра ко ја је у то ме ипак ус пе ла се из дво ја Деј вид 
Фо стер Во лас, је дан од нај ре пре зен та тив ни јих гла со ва аме рич ке про зе на пре ла ску ве ко-
ва, та ко ђе, по пут Бр од ског, ак ти ван и као есе ји ста и пре да вач. Он је 2005. го ди не одр жао 

38 „Не же лим вам ни шта ви ше осим сре ће. Ме ђу тим, би ће до ста мрач них и, што је још го ре, до сад-
них ча со ва ко је ће иза зва ти ка ко спо ља шњи та ко и ваш уну тра шњи свет“ (93).
39 „За то ни ка да не ће те ста ја ти у ме сту, чак и кад вам се чи ни да то чи ни те; ово ме сто од да нас по-
ста је ва ша про шлост. Од са да ће се оно за вас по сте пе но сма њи ва ти јер је тај воз стал но у по кре ту. 
Оно ће се сма њи ва ти чак и кад вам се бу де чи ни ло да сте за ста ли... За то га по гле дај те по след њи 
пут у ње го вим нор мал ним ди мен зи ја ма, док још ни је по ста ло фо то гра фи ја. Освр ни те се на ње га 
са нај ве ћом мо гу ћом не жно шћу јер гле да те у сво ју пр о шлост. По гле дај те ши ро ко отво ре них очи ју 
у оно нај бо ље. Јер сум њам да ће вам ика да би ти бо ље не го ов де“ (93–94).
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све ча ни го вор ди плом ци ма Кен јон ко ле џа, ко ји се мо же ком па ра тив но ана ли зи ра ти са 
го во ри ма Бр од ског – не са мо да су би ли ско ро истих го ди на 1984, од но сно 2005, већ ма-
ни фе сту ју слич не иде је и са ве те, упр кос дру гом вре ме ну.

Во ла сов го вор увр штен је у из бор The Best Ame ri can Non re qu i red Re a ding 2006 као “Kenyon 
Com men ce ment Spe ech” и ка сни је об ја вљен је у фор ми књи ге под на сло вом This Is Wa ter: 
So me Tho ughts, De li ve red on a Sig ni fi cant Oc ca sion, abo ut Li ving a Com pas si o na te Li fe (New York: 
Lit tle, Brown and Com pany, 2009). Ин те ре сант но је да је пре ло мљен на око сто че тр де сет 
стра ни ца, иа ко ни је ни шта обим ни ји од го ворâ Бр од ског, али је ја сно да фраг мен тар ност 
овог из да ња и спе ци фи чан из глед ре флек ту ју те ма ти ку са мог го во ра и че сте пре ла ске у 
но ве па су се ко је Во лас ина че ко ри сти.40 Ову фраг мен тар ност пре сли ка ва и пре вод Му ха-
ре ма Ба зду ља, об ја вљен у ча со пи су Вре ме 2011. под на сло вом „Ово је во да“. Пре во ди лац 
у пр о прат ној бе ле шци да је по дат ке о из ла га њу и од ли ка ма го во ра на кра ју школ ске го ди-
не („Тај тзв. com men ce ment spe ech нај че шће, на рав но, ни је ли те рар но или фи ло зоф ски или 
чак ре то рич ки ио ле ври је дан текст“, 50), ис ти чу ћи да су упра во „Го вор на све ча но сти до-
де ле ди пло ма“ и „Ово је во да“ ипак вред ни па жње. Ба здуљ та ко ђе пред ла же да би вре де-
ло „на пи са ти за се бан есеј у ко јем би се ус по ре ди ли го во ри на кра ју школ ске го ди не Брод-
ског и Во ла са, ври је ди ло би та ко ђер кон тек сту а ли зи ра ти мје сто ко је има This Is Wa ter у 
цје ли ни Во ла со вог опу са, али и то ва ља оста ви ти за дру гу при ли ку“, а овај текст ће, не 
слу чај но и не са мо због те Ба зду ље ве опа ске, по ку ша ти да до при не се ис тра жи ва њу пр вог 
пред ло га.

У ком сми слу се Во ла сов го вор раз ли ку је од оних Брод ског? Да ли ера у ко јој жи ви 
ути че на на чин по сма тра ња ствар но сти? Ко ли ко је свет од 2000. године дру га чи ји од оног 
1980-их? Ко ја је по зи ци ја го вор ни ка пред ди плом ци ма од ко јих је го то во дво стру ко ста-
ри ји? Да ли се и он осла ња на вла сти та ис ку ства и на до гра ђу је их на ди дак ти ку? На по слет ку, 
ка ко при сту па и ко је су ње го ве по ру ке?

Во ла сов став ни је, за раз ли ку од ста ва Брод ског, опре зан и пун са ве та ко ји би тре ба ло 
сту ден те да упу те у то ка ко да се сна ђу у ко рум пи ра ном све ту, већ је ви ше па ра бо ла ве-
ро ват них си ту а ци ја ко је их ве ро ват но че ка ју у бу дућ но сти. Ипак, свет ра ног XXI ве ка ни је 
ни шта бе за зле ни ји од оног две де це ни је ра ни је, као што ни пу бли ка ни је ни ма ло ис ку сни-
ја од оне прет ход не, те се раз ли ке у при сту пу кри ју по нај ви ше у са мом го вор ни ку: он не 
пре тен ду је на ау то ри тет и не же ли да се пред ста ви као осо ба пу на ис ку ства спрем на да 
га ис тре се пред за ин те ре со ва не слу ша о це (ма да је ла у ре ат углед них на гра да и при знат 
ау тор), већ ви ше – што је у пот пу но сти у скла ду са по е ти ком ње го вог про зног из ра за – као 
при по ве дач, на лик оном ког Вал тер Бен ја мин опи су је у исто и ме ном есе ју (онај ко ји „иде 
ме ђу учи те ље и му дра це. Он зна са вјет – не по пут по сло ви це: за не ки слу чај, већ као му-
драц: за мно ге. Јер да но му је да по сег не за ци је лим жи во том“ [Be nja min 1986: 187]), чи ја 
се за па жа ња из но се у об ли ку по уч них ме та фо рич них при ча прот ка них ко мен та ри ма. Оту-
да он за по чи ње анег до том о две мла де ри бе ко је, пли ва ју ћи, су сре ћу ста ри ју, те на ње но 
пи та ње: „Ка ква је во да?“, про ко мен та ри шу: „Шта је, до вра га, во да?“, су ге ри шу ћи не све сност 
окру же ња и ва жност јед но став них ства ри о ко ји ма ће ка сни је го во ри ти. Во лас не ма на ме ру 
да фор ми ра алу зи ван од нос из ме ђу се бе и сту де на та као онај из ме ђу ста ри је и мла ђих 
ри ба и раз лог па ра бо ле је при зем ни ји и ја сни ји: „Ди рект на по ен та при че о ри ба ма је јед-
но став на: нај о чи глед ни је, нај ши ре рас про стра ње не чи ње ни це су че сто оне ко је је нај те же 

40 Ра ди ко хе рент но сти струк ту ре овог тек ста, Во ла со ви па су си ће се ов де озна ча ва ти зна ком „/“ 
уме сто пре ла ска у но ви ред.
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ви дје ти и о њи ма го во ри ти. / Кад се ово фор му ли ше као ре че ни ца то, на рав но, би ва тек 
ба нал на отр ца на фра за – али чи ње ни ца је да у тран ше ја ма сва ко днев ног жи во та од ра слих 
осо ба, ба нал не отр ца не фра зе мо гу има ти ва жност жи во та и смр ти. / Или вам бар то же лим 
су ге ри са ти у ово ве дро и ли је по ју тро“ (50). Он не опи су је Зло, не да је Са ве те за жи вот и 
не опи су је До са ду, већ же ли да пред ста ви ба нал но сти сва ко дне ви це од ра сле осо бе, ука-
же на њи хо ву све при сут ност и су ге ри ше ути цај на по је дин ца. Пра ве ћи па ра ле лу из ме ђу 
уни вер зи тет ског и по сту ни вер зи тет ског жи во та, Во лас ана ли зи ра ка ко ака дем ско обра-
зо ва ње ути че на пер цеп ци ју све та ди пло ма ца, и на ко је на чи не ће се она по ка за ти као (не) 
ус пе ла у ка сни јем жи во ту. Он при зна је да је је дан од нај че шћих кли шеа ко ји од ли ку ју го-
во ре при ли ком све ча но сти ди пло ми ра ња упра во став да циљ ху ма ни стич ког обра зо ва ња 
ни је да гла ве сту де на та на пу ни ко ри сним и бес ко ри сним зна њи ма, већ их оспо со би да 
са мо стал но раз ми шља ју. Ипак, сма тра да се овај кли ше не тре ба по сма тра ти као апри ор-
но лош и увре дљив, јер „за и ста учи ти не ког о раз ми шља њу, што би се тре ба ло де ша ва ти на 
ова квим мје сти ма, не зна чи под у чи ти га ка ко да ми сли, не го о из бо ру о че му да ми сли“ (51). 
По ен та је не учи ти сту ден те ка ко да ми сле, већ о че му да ми сле, што је сми сле ни је – под у ча-
ва ти два де се то го ди шња ке ка ко да об ли ку ју сво ја ми шље ња је уза луд но и бла го увре дљи во: 
не мо же те ни ко га на у чи ти ка ко да раз ми шља ако ни је спре ман да про ме ни пер спек ти ву 
и при хва ти дру га чи ји ре зон, а су ге ри са ти дру га чи ји оквир по тен ци јал но је ефи ка сни је 
не го ука лу пи ти сту ден те. Овај при ступ обра зо ва њу је праг ма тич ни ји, мо дер ни ји и бо љи.

На лик при чи о за тво ре ни ку ко ји је прак ти ко вао па сив ни от пор на се ве ру Ру си је ше зде-
се тих го ди на, Во лас при по ве да анег до ту – „ди дак тич ку при чи цу“ – о два му шкар ца усред 
не пре глед не зи ме на Аља сци. Њи хов ди ја лог по ја шња ва раз ли ку из ме ђу вер ни ка и ате и-
сте на прак тич ном при ме ру при зи ва ња бож је по мо ћи у не во љи: ате и ста при ча ка ко се из-
гу био у ме ћа ви, мо лио се за спас и по том се спа сао – али не при зна је да је то би ло уз по моћ 
са не бе са, већ јер су га сре ла дво ји ца Ески ма ко ји су му по ка за ли пут до кам па. Оно што, 
сто га, по што ва лац ре ли ги је ви ди као бож је про ви ђе ње и по моћ, у очи ма осо бе ко ја ни је 
вер ник је слу чај ност и не што не пре те ра но вред но по ме на. Во лас пред ста вља две ди мен-
зи је пер цеп ци је и раз ли чи то схва та ње исте ства ри, и иде ка основ ној те зи из ла га ња и 
pun chli ne-у. Ме ђу тим, раз ли чи та схва та ња фор ми ра ју се на осно ву лич них ста во ва и ин-
ди ви ду ал них по сма тра ња и не че га што Во лас опи су је као аро ган ци ју: „Ате и ста је то тал но 
и ири тант но увје рен у сво је од ба ци ва ње мо гућ но сти да су Ески ми има ли ика кве ве зе с 
ње го вом мо ли твом“ (51). Ин ди ви ду ал ност ко ју Брод ски по ми ње са да ни је пот пу но по зи-
тив на, већ не што што се мо же под врг ну ти ана ли зи – то што нас ин ди ви ду ал ност спа са ва 
од Зла и спре ма за бор бу про тив све та не зна чи да тре ба да бу де мо за тво ре ни и огра ни че ни 
ис кљу чи во на соп стве на ми шље ња. У то ме је, по Во ла су, по ен та ху ма ни стич ке ман тре о 
оспо со бља ва њу сту де на та да ми сле сво јом гла вом: „Хо ћу да ка жем ка ко ми слим да је ово је дан 
дио оно га шта ху ма ни стич ка ман тра о ’уче њу ка ко да се ми сли’ тре ба да по ру чи: да се бу де 
са мо ма ло ма ње аро ган тан, да се има ма кар ма ло ’кри тич ког опре за’ спрам са мог се бе и 
ства ри у ко је смо си гур ни... јер ве ли ки пр о це нат ства ри о ко ји ма смо скло ни ми сли ти да су 
ау то мат ски ис прав не, за пра во су, ка ко ће се ис по ста ви ти, то тал не гре шке и за блу де“ (52). Не 
узи ма ти ства ри, од но се и ис ка зе здра во за го то во, тј. по се до ва ти при род ну и здра ву скеп-
тич ност пре ма оно ме што се пред ста вља као ис прав но, омо гу ћа ва да се раз у ме свет од-
ра слих и да се у ње му пре жи ви, што је, ка ко сам при зна је, го вор ник ис ку сио на соп стве ној 
ко жи – а убе ђен је да ће и пу бли ка пре ва ли ти исти пут ис ку ше ња. Јер те о ре ти са ти о 
жи во ту не зна чи жи ве ти; тек се с пр о жи вље ним си ту а ци ја ма сти че ис ку ство, и не ма сми-
сла ин си сти ра ти на дру га чи јем то ку, по себ но не пу бли ци ка ква је она на Кен јон ко ле џу.
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Ипак, иде ју да је чо век цен тар све та Во лас не сма тра пре ва зи ђе ном, а овај ре не сан сни 
на чин раз ми шља ња при мер је то га ка ко се не што што се сма тра без ма ло ак си о мом мо же 
ту ма чи ти као по гре шно: „Сва ки дје лић мог не по сред ног ис ку ства по др жа ва мо је ду бо ко увје-
ре ње да сам ја ап со лут ни цен тар све ми ра, нај ствар ни ја, нај жи вља и нај ва жни ја осо ба ко ја 
по сто ји. [...] Та ко смо по де ше ни по ди фол ту, у на шем хар две ру, чим се ро ди мо. / Раз ми сли-
те о то ме: Не ма ни јед ног ис ку ства ко је сте до жи вје ли, а да ви ни сте би ли у ње го вом цен тру. 
/ Сви јет ко ји до жи вља ва те је ис пред вас, или иза вас, ли је во или де сно од вас, на ТВ екра-
ну, на мо ни то ру или би ло гдје. / Ми сли и осје ћа ња дру гих осо ба мо ра ју вам не ка ко би ти 
до ја вље ни, а ва ши вла сти ти су та ко ди рект ни, ур гент ни, ствар ни. / Схва та те на шта ми слим“ 
(52). Во лас ана ли зи ра став да је на ша фо ка ли за ци ја при мар на го во ре ћи да не же ли да го-
во ри о са о се ћа њу са дру ги ма, по сма тра њу све та кроз њи хо ве очи, су зби ја њу нар ци зма и 
скром но сти ко јој се Брод ски оп шир но по све тио у „Го во ру на ста ди о ну“ – ово усме ре ње 
на дру гу осо бу ни је, по аме рич ком про за и сти, ствар вр ли не већ је по сре ди соп стве ни 
из бор ко јим он из сфе ре лич ног/при род ног/уо би ча је ног по ку ша ва да се пре ба ци у сфе ру 
оп штег/не при род ног/не у о би ча је ног: „То ни је ствар вр ли на – ра ди се о мом вла сти том из-
бо ру да евен ту ал но не ка ко про ми је ним или се осло бо дим свог при род ног по ди фол ту 
по де ше ног хар две ра, ко ји је ду бо ко и бу квал но усмје рен ис кљу чи во на се бе и ко ји на све 
гле да са мо кроз соп стве не на о ча ри“ (52). Он љу де ко ји мо гу да на пра ве ту про ме ну на зи-
ва „до бро при ла го ђе ни ма“, али до ла зи до кру ци јал ног пи та ња: да ли је отво ре ност ка 
пер цеп ци ји дру гих усло вље на зна њем или ин те лек том, то јест, не чим на у че ним или од 
ра ни је уса ђе ним? Да ли су до бро при ла го ђе не осо бе та кве јер су ро ђе не та кве, или су их 
зна ње и ис ку ство при пре ми ли за та кав жи вот?

„Од го вор, што не из не на ђу је, гла си да то за ви си од вр сте зна ња о ко јој го во ри мо“ (52, 
кур зив Д. Б.), или, дру гим ре чи ма, ка кво је оно, а не да ли уоп ште по сто ји. Све ви со ко школ-
ске уста но ве пру жа ју зна ње и на до гра ђу ју прет ход но, али Во лас ис ти че да ни је по ен та да 
ли је не што на у че но, већ шта је на у че но и ка ко се при ме њу је у ствар но сти, у ор га ни зо-
ва ном си сте му чо ве чан ства, у ин тер ак ци ји са дру ги ма и са мим со бом. Иа ко ака дем ско 
обра зо ва ње, за го вор ни ка, „под у пи ре тен ден ци ју да жи во ту при ла зим пре ин те лек ту ал но, 
да се из гу бим у ап стракт ном раз ми шља њу умје сто да јед но став но обра тим па жњу на оно 
што ми се де ша ва пред очи ма“ (52), она фло ску ла о „уче њу ка ко да се ми сли“ за пра во се 
сво ди на вр ло јед но ста ван, ско ро кли ше и зи ран став о то ме да тре ба ус по ста ви ти кон тро-
лу над соп стве ним ми сли ма и иза бра ти о че му ће се ми сли ти и на шта ће се обра ти ти 
па жња.41 Ова кво ис ти ца ње са мо стал но сти и ин ди ви ду ал но сти ко ре спон ди ра са Брод ским 
и ње го вим ин си сти ра њем на то ме. Уко ли ко се ово не по стиг не, мо гу се ја ви ти су и ци дал не 
ми сли и не рет ко до ла зи до са мо у би ства пуц њем у гла ву као нај сна жни ји чин са мо пре ко-
ра и от по ра про тив ра зу ма.42 По што је ве ћи на са мо у би ца већ функ ци о нал но мр тва и пре 

41 „’На у чи ти ка ко ми сли ти’ за пра во зна чи на у чи ти ка ко има ти не ку вр сту кон тро ле над ти ме ка ко 
ми сли мо и о че му ми сли мо. / То зна чи би ти до вољ но свје стан и до вољ но са вје стан да иза бе реш 
на шта обра ћаш па жњу и да иза бе реш ка ко ства раш сми сао из ис ку ства. / Јер ако не мо же те или 
не же ли те на пра ви ти та кав из бор у свом од ра слом жи во ту, би ће те то тал но сје ба ни. / Раз ми сли те 
о ста ром кли шеу о ра зу му као ’од лич ном слу ги, али злом го спо да ру’. / Овај, као и мно ги кли шеи, 
по вр шно гле да ју ћи зву чи глу по и ба нал но, али за пра во из ра жа ва ве ли ку и стра шну исти ну“ (52).
42 „Уоп ште ни је слу чај ност да од ра сле осо бе ко је се уби ју из ва тре ног оруж ја ско ро уви јек пу ца ју 
се би у... гла ву. / И исти на је да је ве ћи на ових са мо у би ца за пра во би ла мр тва још мно го при је не го 
су по ву кли оба рач“ (52). Ме ђу тим, из да ње овог го во ра из 2009, па и наш пре вод, а услед кон тек ста 
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окон ча ња жи во та, Во лас, као ал тер на ти ву, ну ди иде ју да је још јед на вред ност обра зо ва ња 
да спре чи сту ден те да кроз жи вот про ла зе као жи ви мр тва ци. Ипак, све стан да ова кве 
при че и па ра ле ле ни су до вољ но кон крет не, већ да ће их пу бли ка ве ро ват но оце ни ти као 
„хи пер бо лу или ап стракт ну глу пост“ – а исто вре ме ну зна ју ћи да је та иста пу бли ка не све-
сна ка ко из гле да ствар ни жи вот и да јој те о ре ти са ње ни је до вољ но („Ја сна је чи ње ни ца 
да ви, као упра во ди пло ми ра ни сту ден ти, не ма те пој ма шта за пра во зна чи жи вје ти дан за 
да ном“ [52]) – Во лас се вра ћа на ди дак тич ке па ра бо ле и из но си јед ну о то ме шта чи ни зна-
ча јан део жи во та од ра слих Аме ри ка на ца: „до са да, ру ти на и сит не фру стра ци је“ (52). У овој 
обим ној при чи ко ја је на ста вак и ко мен тар „По хва ле до са ди“ и алу зи ја на од ре ђе не де ло-
ве Уса мље не го ми ле Деј ви да Ри сма на, Во лас опи су је про се чан дан од ра слих и све мо но-
то не и на пор не де та ље – по сао, гу жва, са о бра ћај, су пер мар ке ти, не сно сни не по зна ти 
љу ди, про дав ци ко ји су „ап со лут ни глас смр ти“, итд. – да би за кљу чио: „И он да мо ра те 
ру жне шу шта ве пла стич не ке се пу не сво јих на мир ни ца у ко ли ци ма чи ји је дан то чак све 
ври је ме лу дач ки ву че ули је во про гу ра ти не ка ко кроз квр га во пар ки ра ли ште пу но љу ди 
и сме ћа и по ку ша ти уто ва ри ти ке се у ау то та ко да по мо гућ но сти све не ис пад не и ра спе 
се по пр тља жни ку то ком во жње до ку ће и он да мо ра те во зи ти до ку ће, спо ро, кроз густ 
про мет са ин тен зив ном фре квен ци јом џи по ва, и та ко да ље, и та ко да ље“ (53). Та кви па су-
си Во ла са су мрач на пред ста ва мо дер не Аме ри ке у ње ном нај ве ћем па ду, али они ни су 
огра ни че ни са мо на есе ји стич ке тек сто ве, већ се лајт мо тив ски ја вља ју и у ње го вој про зи,43 

Во ла со ве смр ти, из о ста вља ју јед ну ре че ни цу из ме ђу ове две – “It is not the le ast bit co in ci den tal 
that adults who com mit su i ci de with fi re arms al most al ways sho ot them sel ves in: the head. They sho ot 
the ter ri ble ma ster. And the truth is that most of the se su i ci des are ac tu ally dead long be fo re they pull 
the trig ger.” (кур зив Д. Б.) – ко ја по сто ји у тран скрип ту и ја сно се чу је у ау дио за пи су. Иро ни ја је да 
је сам Во лас свој жи вот окон чао у сеп тем бру 2008. го ди не, али не пуц њем у гла ву већ ве ша њем. 
До ово га је, украт ко, до шло на кон де це ни ја бор бе са де пре си јом (ко ја му је ди јаг но сти фи ко ва на 
још то ком сту дент ских да на; о мо ти ву де пре си је он је пи сао и у сво јој про зи ма да ни ка да ау то био-
граф ски, а крат ка при ча „Де пре сив на осо ба“ (Крат ки раз го во ри са огав ним му шкар ци ма, пре вео 
Игор Цви ја но вић. Зре ња нин: Аго ра, 2013, стр. 40–69) је дан је од при ме ра те про зе), ме ди ка мен ти-
ма, те ра пи ја ма и ре ха би ли та ци ја ма. Та ко ђе је пи сао о су и ци ду, у ро ма ну In fi ni te Jest (1996) и не ким 
при ча ма, нпр. Ка ко у ње го вој би о гра фи ји пи ше Д. Т. Макс, Во лас се тог по след њег да на – упр кос 
буд ном оку су пру ге – ис крао из ку ће и обе сио на кон што је у сво јој га ра жи ис пи сао по ру ку и уре-
дио део ру ко пи са за не до вр шен ро ман The Pa le King ко ји је пост хум но об ја вљен 2011. го ди не. О 
ово ме се ви ше мо же про чи та ти у би о граф ским де ли ма:
•	 Da vid Lipsky. Alt ho ugh Of Co u r se You End Up Be co ming Your self: A Road Trip with Da vid Fo ster Wal la ce 

(2010);
•	 D. T. Max. Every Lo ve Story Is a Ghost Story: A Li fe of Da vid Fo ster Wal la ce (2012);
•	 Д. Т. Макс. „Не до вр ше ни: бор ба Деј ви да Фо сте ра Во ла са да над ма ши Бес крај ну ла кр ди ју“, пре-

ве ла Ари ја на Лу бу рић Цви ја но вић. По ља, год. 58, бр. 480 (мар т–а прил 2013), стр. 87–108.
43 Је дан од та квих па са жа се мо же про на ћи у крат кој при чи „За у век го ре“ из по ме ну те зби р ке 
Крат ки раз го во ри са огав ним му шкар ци ма (стр. 12–22) у опи су ре да за ска ка о ни цу на ба зе ну: „Ти 
си у ре ду. По гле дај око ло. Из гле дај као да ти је до сад но. Рет ки при ча ју у ре ду. Чи ни се да су ту сви 
уса мље ни. Ве ћи на гле да у мер де ви не, из гле да као да им је до сад но. Го то во сви ви др жи те пре кр ште-
не ру ке, хлад но вам је од по зног су вог све ја чег ве тра на кон сте ла ци ја ма чи сто пла вих хло ри са них 
ка пљи ца што вам по кри ва ју ле ђа и ра ме на. Чи ни се да је не мо гу ће да би сви ма мо гло би ти за и ста 
ово ли ко до сад но. [...] Но ге де вој чи ца те под се ћа ју на је ле не. Из гле дај као да ти је до сад но“ (16). 
На по слет ку, го во ре ћи о те ми до са де, чи та лац се мо же се ти ти че тр де сет и че твр тог по гла вља 
романa The Pa le King у ко јем се на за ли ско ро афо ри сти чан ци тат: “The key is the abi lity, whet her 
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про ме ћу ћи се у је дан од ва жни јих чи ни ла ца ње го ве по е ти ке. То оче ку је сту ден те и то ће 
их об у зи ма ти дан за да ном, сед ми цу за сед ми цом, ме сец за ме се цом, го ди ну за го ди ном, 
као ру ти на, до сад но ири тант на и бе сми сле на сва ко дне ви ца из ко је са мо при вид но не ма 
из ла за.

А из лаз се на ла зи у про ме ни ста ва: „Ствар је у то ме да баш та ква ма ла фру стри ра ју ћа 
сра ња тре ба ју би ти си ту а ци је у ко ји ма на сце ну сту па мо гућ ност из бо ра“ (53) – из бор да 
се у овим ча со ви ма до са де и при ти ска ми сли на не што дру го је бег од при род ног ста ња 
ко је на ла же да се упра во та да ми сли на гу жву и ства ра при ти сак иде јом да при сут ни љу ди 
на мер но функ ци о ни шу та ко да на пра ве што ве ћу гу жву и го вор ни ку ство ре тен зи ју.44 
Ова кво раз ми шља ње је ипак уса ђе но у људ ску пси ху и фо ку си ра ње на не га тив не еле мен-
те тре нут не си ту а ци је – број љу ди у ре ду за пла ћа ње, за стој у са о бра ћа ју, про ме не ко је 
до но си кон зу ме ри зам и пре те ра на упо тре ба го ри ва, и дру го – људ ско је по ау то ма ти зму. 

in na te or con di ti o ned, to find the ot her si de of the ro te, the pi cayun e, the me a nin gless, the re pe ti ti ve, 
the po in tlessly com plex. To be, in a word, un bo ra ble. I met, in the years 1984 and ’85, two such men. It 
is the key to mo dern li fe. If you are im mu ne to bo re dom, the re is li te rally not hing you can not ac com plish.” 
(Wal la ce 2012: 440, кур зив Д. Б.). Уко ли ко је осо ба, да кле, спо соб на да се од у пре до са ди – кру ци јал-
на је реч un bo ra ble ко ја су ге ри ше спо соб ност да су бјек ту не бу де до сад но – то пред ста вља кључ 
мо дер ног жи во та и за осо бе иму не на до са ду не по сто ји бу квал но ни шта што не мо гу да по стиг ну. 
Ге не рал но гле да но, The Pa le King мо же се опи са ти као де ли мич но лајт мо тив ски окре нут пр о бле-
ма ти ци до са де, а овај кон цепт се раз ра ђу је из ви ше угло ва и у не ко ли ко вер зи ја, и на струк тур ном 
и на те мат ском пла ну. На при мер, при кра ју де ве тог по гла вља, на сло вље ног „Ау то ров пред го вор“ 
(“Aut hor’s Fo re word”), на ла зи се јед на од ре че ни ца ко је об ја шња ва ју те му до са де и го во ре ка кав 
је њен ути цај на жи вот мо дер ног чо ве ка: “Maybe dul lness is as so ci a ted with psychic pain be ca u se 
so met hing that’s dull or opa que fa ils to pro vi de eno ugh sti mu la tion to dis tract pe o ple from so me ot-
her, de e per type of pain that is al ways the re, if only in an am bi ent low-le vel way, and which most of us* 
spend ne arly all our ti me and energy trying to dis tract our sel ves from fe e ling, or at le ast from fe e ling 
di rectly or with our full at ten tion.
* (whet her or not we ’re con sci o usly awa re of it)” (Wal la ce: 87). Да кле, до са да и ту пост су у ве зи са 
пси хич ким бо лом – не што о че му го во ри у бе се ди „Ово је во да“, али је при мет но и у ње го вој би о-
гра фи ји – јер је про блем не че га што се мо же опи са ти као глу по или до сад но за пра во у то ме што 
то не сти му ли ше љу де до вољ но да би их од вра ти ло од не ког дру гог бо ла ко ји је мно го ду бљи и 
ин тен зив ни ји. А упра во од овог бо ла, при сут ног сву да око нас ма кар и суп тил но, се ве ћи на љу ди, 
све сни или не, бо ри и по ку ша ва да по бег не. У то ме они тро ше ско ро сву сво ју енер ги ју и вре ме – 
или се, пак, тру де да та кву вр сту не из бе жног бо ла и до са де не осе ћа ју ди рект но и пот пу но. Па са жи 
ова квог ти па ни су рет ки у ро ма ну The Pa le King, а из њих се мо же за кљу чи ти ко ли ко је па жње Во-
лас по све ћи вао те ми до са де и те ма ти зо ва њу овог чи ни о ца мо дер ног дру штва. На кра ју, ра ди ис-
тра жи ва ња ове те ме и ана ли зе по ли ти ке и „по е ти ке“ до са де у овом ро ма ну, по гле да ти Ralph Cla re. 
“The Po li tics of Bo re dom and the Bo re dom of Po li tics in Da vid Fo ster Wal la ce’s The Pa le King”. Stu di es in 
the No vel, св. 44, бр. 4, зи ма 2012, стр. 428–446. Овај број ча со пи са Stu di es in the No vel са др жи те мат 
о Во ла су на пре ко сто стра ни ца под уред ни штвом Мар ша ла Бо зве ла, ис тра жи ва ча ње го вог де ла, 
и до но си се дам тек сто ва о том ро ма ну.
44 „Због то га што ми за сто ји у са о бра ћа ју и гу жве ме ђу по ли ца ма и ду ги ре до ви пред бла гај на ма 
да ју вре ме на да раз ми шљам, и ако не бу дем до нио свје сну од лу ку о че му да ми слим и на шта да 
обра ћам па жњу, би ћу из нер ви ран и ја дан сва ки пут кад бу дем ишао ку по ва ти хра ну, јер сам при-
род но по ди фол ту по де шен да ми слим ка ко се ова кве си ту а ци је ти чу са мо ме не, мо је гла ди и мог 
умо ра и мо је же ље да са мо до ђем ку ћи, и чи ни ће ми се да је ци је ли сви јет, да су сви дру ги ту тек 
да би ме ни би ли на пу ту, и ко су до вра га сви ти љу ди ко ји су ме ни на пу ту“ (52).
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Ова ко би сва ко тре ба ло да раз ми шља, јер је си ту а ци ја у ко јој се на ла зи пре ви ше би зар на, 
до сад на и уби стве на да би се раз ми шља ло о би ло че му дру гом, а по себ но не о не чем кре-
а тив ном. Вра ћа ју ћи се на основ ну иде ју тек ста, Во лас су ге ри ше дру га чи ји на чин ми шље ња 
и ем па ти ју. Шта ако су љу ди ко ји на ма пра ве гу жву и ства ра ју нер во зу у још ве ћој гу жви и 
још нер во зни ји не го ми? Шта ако ми њи ма сме та мо? Шта ако је у ко смич ком по рет ку објек-
тив но бит ни је да они пр ви стиг ну на ка су, за вр ше ку по ви ну, пре тек ну дру ге во за че, ухва-
те по след њи треп тај зе ле ног све тла, пре се ку пут на ма? Шта ако „су не ки од љу ди у тим 
џи по ви ма у про шло сти до жи вје ли стра шне са о бра ћај не не сре ће те им је во жња са да 
тра у ма тич на и те ра пе ут им је пре по ру чио да на ба ве џип да би се осје ћа ли до вољ но си-
гур но да во зе; или да је за во ла ном ха ме ра ко ји ме је упра во не про пи сно пре те као за пра-
во отац чи је ма ло ди је те, бо ле сно или по ври је ђе но, ле жи на сје ди шту до ње га, и он хи та 
пре ма бол ни ци те је, на не ки на чин, у ве ћој и ле ги тим ни јој жур би не го ја, да сам у ства ри 
ја не ко ко ње му сто ји на пу ту“ (53) – шта се де ша ва у том слу ча ју? У си ту а ци ји кад се сва ко 
осе ћа под на по ром, до сад но и бол но, од по мо ћи је схва ти ти да по сто ји не ко – за пра во, 
мно го та квих не ких – чи ји су жи во ти јед на ко или ви ше на пор ни, до сад ни и бол ни. Због ове 
про ме не ста ва Во лас, као и Брод ски, не др жи мо рал ну при ди ку, све стан да је сту ден ти ма 
то иза зов но „јер тра жи во љу и мен тал ни на пор“ и јед но став но не мо гу ће кон стант но и 
сва ко днев но еми то ва ти ем па ти ју. Али у ве ћи ни слу ча је ва мо гу ћа је дру га чи ја пер цеп ци ја, 
јер мо жда не по зна те осо бе ко је ви ди мо јед ном и ни ка да ви ше, а при том их (пр)осу ђу је мо 
као ло ше, искон ски ни су та кве, већ са мо има ју лош дан,45 а на сва ко ме је да схва ти да мо-
же дру га чи је: украт ко, ако сту ден ти на у че о че му да раз ми шља ју и обра те па жњу на око-
ли ну, схва ти ће да по сто је и дру ге оп ци је.

Ка ко „је ди на ствар ко ја је Исти ни та са ве ли ким по чет ним ’И’ је да тре ба те од лу чи ти 
ка ко да по ку ша те да то ви ди те“ и у то ме се кри је „сло бо да пра вог обра зо ва ња, уче ња ка-
ко би ти до бро при ла го ђен“ (54), Во лас, на кон илу стра тив них при ме ра на гра ни ци есе ја и 
про зе,46 сна жно пред ла же ди плом ци ма да од лу че шта да обо жа ва ју јер не што мо ра ју. 
Пр во се на ме ће ре ли ги ја, што асо ци ра на по зи ва ња Бр од ског на би блиј ске при ме ре ко ји-
ма по ве зу је хри шћан ство са сво јим вре ме ном и иде ја ма. Ипак, Во лас је опре зан спрам 
дру гих пред ме та обо жа ва ња – нов цу и те лу, тј. ма те ри јал ним ства ри ма и иде а ли ма фи зич-
ке ле по те. Ако су они нај бит ни ји, не ће их би ти до вољ но услед не за си те же ље за што ве ћим 
ка пи та лом или ће до ве сти до ду хов них по ра за, не за до вољ ства и пр о па сти. Ако се, пак, 
обо жа ва моћ и вла сти ти ин те лект, љу ди се осе ћа ју сла бо и упла ше но, глу по и пре ва рант-

45 „Али у ве ћи ни да на, ако сте до вољ но па жљи ви и да те си мо гућ ност из бо ра, мо же те од лу чи ти 
да друк чи је гле да те на ту де бе лу пре на шмин ка ну го спо ђу мр твих очи ју ко ја је у ре ду пред ка сом 
упра во ви ка ла на сво је ма ло ди је те – мо жда обич но ни је та ква, мо жда три но ћи ни је ока скло пи-
ла јер је бдје ла уз уз гла вље свог му жа ко ји уми ре од ра ка ко сти ју или је мо жда упра во она ло ше 
пла ће на слу жбе ни ца у про дав ни ци мо тор них во зи ла ко ја је баш ју че по мо гла ва шем му жу или 
же ни да ри је ши не ки про блем с па пи ро ло ги јом ма лим чи ном би ро крат ске љу ба зно сти“ (53).
46 По ли жан ров ско и не пот пу но пре ци зно од ре ђе ње Во ла со вих тек сто ва је вр ло че сто при сут но 
у ње го вом опу су, што ис ти че и Ср ђан Ср дић го во ре ћи о тек сту „Све то“ (Деј вид Фо стер Во лас, „Све 
то“, пре вео Игор Цви ја но вић. По ља, год. 55, бр. 462 [март–април 2010], стр. 96–101), у есе ју „Ре ла-
тив ност и не до ку чи ве ал тер на ти ве“ (За пи си из чи та ња. Но ви Сад: Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 
2014, стр. 111–128): „Текст је об ја вљен пост хум но, и те шко га је јед но знач но од ре ди ти. Не зна мо да 
ли је Све то де ло не ке ве ће, за ми шље не це ли не, што је оп ци ја ко ја је јед но вре ме фи гу ри ра ла као 
са свим из ве сна, или је де ло са чи ња ва са мо свој ну, у ве ћој или ма њој ме ри до вр ше на крат ка про за“ 
(116).
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ски. Но, од пред ме та обо жа ва ња не ма бе га – „штет на ствар у ве зи с овим об ли ци ма обо-
жа ва ња ни је то да су они зли или гре шни са ми по се би; ште та је у то ме што су не свје сни. 
/ Они су оно за шта смо по ди фол ту по де ше ни. / Они су об ли ци обо жа ва ња ко ји ма се 
јед но став но по сте пе но пре пу сти мо, дан за да ном, би ва ју ћи све се лек тив ни ји у оно ме шта 
ви ди мо и шта сма тра мо ври јед ним, а да ни кад ни смо до кра ја свје сни шта ра ди мо“ (54) – и 
они су све при сут ни. Мо гућ ност бе га је на го ве ште на у „Го во ру на ста ди о ну“ – скром ност 
и ем па ти ја су „пра ва сло бо да“, а усво ји ти их у фор ма тив ним сту дент ским го ди на ма успех 
је ака дем ске ин сти ту ци је. Та ко се учи ка ко се ми сли: „За и ста ва жна вр ста сло бо де са сто ји 
се од па жње, свје сно сти, ди сци пли не, тру да, спо соб но сти да се зби ља бри не мо за дру ге 
љу де и жр тву је мо се за њих, из но ва и из но ва, на ми ли јар ду не у па дљи вих, ма лих, не-сек си 
на чи на, сва ки дан. / То је пра ва сло бо да. / Та ко се учи ка ко се ми сли. / Ал тер на ти ва је не-
свје сност, по де ше ност по ди фол ту, бор ба за оп ста нак – стал но из је да ју ће осје ћа ње да смо 
има ли па из гу би ли не што бес крај но“ (54). Та сло бо де је, нај зад, срж го во ра „Ово је во да“.

На кра ју, Во лас је, као и Брод ски, све стан да ње гов го вор од у да ра од тра ди ци је бе се да 
на кра ју школ ске го ди не ко је се, у по ре ђе њу са њи хо ви ма, чи та ју као ба нал на и бе сми сле-
на. Ова два ау то ра су ре во лу ци о ни са ла тај ре то рич ко-есе ји стич ки жа нр: са све шћу да је 
су шта стве ни је при ча ти о ко ри сним ства ри ма и су ге ри са ти прак тич не са ве те, они до но се 
исти ну (са ве ли ким по чет ним сло вом) осло бо ђе ну уо би ча је них ре тор ских фи гу ра. Не же-
ле ћи да бу де на по ран и не при кла дан, Во лас пру жа пут до Исти не ко ја се ти че жи во та пре 
смр ти и „то га да до ђе те до три де се те, или чак пе де се те го ди не жи во та, а да се не по же ли-
те упу ца ти у гла ву“ (54) – иро ни ја је очи глед на – а пра ва вред ност обра зов ног си сте ма 
ни је да дâ оце не и по де ли ди пло ме, ни ти да пре не се не прак тич но и не у по тре бљи во зна-
ње, већ да осве сти сту ден те „да по сто ји оно што је ствар но и су штин ско, што је скри ве но, 
а све ври је ме нам је пред очи ма, и због че га мо ра мо са ми се бе под сје ћа ти из но ва и из но-
ва: ’Ово је во да.’ / ’Ово је во да.’ / ’Они Ески ми мо жда су би ли не што ви ше не го што се на 
пр ви по глед чи ни.’ / То је за пра во не за ми сли во те шко – жи вје ти свје сно, од ра сло, дан за 
да ном“ (54). До та да шње обра зо ва ње ве ро ват но ни је спре ми ло пу бли ку за то, али ће их 
пра во обра зо ва ње, жи вот но, бр зо осве сти ти и до ве сти до нео п ход них за кљу ча ка. Тај про-
цес тра је мно го ду же од че ти ри пла ће не го ди не и по чи ње, што ка же и Брод ски, већ на-
ред ног да на, или те исте ве че ри.

Текст „Ово је во да“ ни је, да кле, слу чај но иза бран као па ра ле ла го во ри ма Брод ског, већ 
се по ку ша ло до ка за ти ко ли ко су ве зе ме ђу њи ма при мет не: оне се не сво де са мо на стил-
ска од ре ђе ња, спо ред не при че, по ве зи ва ња обра зов ног си сте ма и ствар ног жи во та и 
пру жа ње кон крет них и ко ри сних са ве та, већ је и при ступ дру га чи ји од по хвал них из ла га-
ња чи ја је свр ха ис ти ца ње ва жно сти фа кул тет ског обра зо ва ња и бит но сти ин сти ту ци је са 
ко је ди плом ци од ла зе у жи вот. И Брод ски и Во лас су оштри и ди рект ни, а не до сад ни ре-
то ри ча ри ко ји по тен ци ра ју сво ју над моћ и ис ку ство над они ма ко ји се де ис пред њих: 
обо ји ца се обра ћа ју и сту ден ти ма, и ро ди те љи ма, па, на кра ју, и про фе сор ском ка дру и 
са мој уста но ви. Њи хо ви го во ри су про же ти ин три гант ним анег до та ма и не стан дард ним 
при сту пом ко ји иза зи ва ко мен та ре и смех у пу бли ци (Во ла сов го вор је на ин тер не ту до-
сту пан у ау дио-об ли ку, те бе ле жи сва ку ус пут ну до сет ку го вор ни ка и ре ак ци ју при сут них) 
и по га ђа су шти ну пре ци зни је не го кла сич ни го во ри и ис пра зне по хвал не ре чи.
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* * *

За вр шне на по ме не

Три бе се де Јо си фа Брод ског жи ве дво стру ки жи вот у по љу књи жев но сти и при сут не 
су на есе ји стич ком и ре то рич ком пла ну и, уко ли ко се по ре де са оста лим тек сто ви ма овог 
ау то ра, ја сно је да за у зи ма ју бит ну и по себ ну по зи ци ју у ње го вом есе ји стич ком ра ду. Ка да 
се чи та ју као це ли на, до ла зи се до за кљу ча ка ко ји се про те жу од по гле да на свет ко је је 
Брод ски имао то ком осам де се тих, пре ко ње го вих пред ви ђа ња бу дућ но сти, све до лич них 
се ћа ња и до жи вља ја ко је је ис ку сио на ака дем ским ин сти ту ци ја ма. Јед на од основ них 
по ру ка сту ден ти ма Ви ли јамс ко ле џа, Ми чи ген ског уни вер зи те та и Дарт мут ко ле џа је да 
би у свом од ра слом жи во ту, по ред оба ве за и по сло ва ко ји их че ка ју, сва ка ко мо ра ли да 
пре у зму ства ри у сво је ру ке. Ин ди ви ду ал ност, са мо стал ност и осла ња ње на соп стве не 
ре сур се уз ува жа ва ње око ли не су кључ не ре чи бе се да и те за Брод ског је да се уз та кво по-
на ша ње мо же упу сти ти у бор бу про тив Зла, игра ти утак ми ца жи во та и пре жи ве ти До са да.

На ин тер не ту се мо же на ћи ве лик број го во ра на до де ла ма ди пло ма од стра не по зна-
тих лич но сти из све та фил ма, те ле ви зи је, му зи ке, књи жев но сти и умет но сти, али ове при-
год не при ли ке рет ко ко схва та озбиљ но као Брод ски и Деј вид Фо стер Во лас. У мо ру по-
хва ла и ис пра зних ре чи о не из ве сној, али уз бу дљи вој бу дућ но сти, те шко се про на ла зе 
по ру ке са сми слом – и сто га не чу ди Ба зду љев став о мањ ку ли те ра р не, фи ло зоф ске или 
ре то рич ке вред но сти тих бе се да. Уко ли ко се ова си ту а ци ја пре не се у окви ре на ше кул ту-
ре, на ме ћу се пи та ња: шта би на ши са вре ме ни пи сци мо гли да ка жу сту ден ти ма или ма ту-
ран ти ма? Ко ли ку би вред ност њи хо ве бе се де има ле? Ко ја би се име на мо гла ста ви ти за 
го вор ни цу на ших уни вер зи те та? На по слет ку, има ли по ен те о то ме го во ри ти у вре ме ну 
ка да се на до ма ћим фа кул те ти ма ди пло ме ма хом и не до де љу ју (тј. че сто се при ма ју са 
не ко ли ко го ди на за о стат ка; чи ње ни ци да се са не ким ака дем ским зва њи ма ни је мо гу ће 
ни за по сли ти у стру ци ов де ни је ме сто), а све ча на до де ла је у сфе ри на уч не фан та сти ке 
јер се на од ре ђе ним ин сти ту ци ја ма одр жа ва рет ко или ни кад? Бо дри ја ров текст „По след-
њи тан го вред но сти“ из књи ге Си му ла кру ми и си му ла ци ја из ме ђу оста лог го во ри о ста њу 
и про па сти уни вер зи те та, а не ке иде је ко је је он из нео 1981. са да су бит ни је и при мет ни је 
ви ше не го ика да.47 Не га тив не од ли ке од ре ђе них уни вер зи те та до дат но до ка зу ју вред ност 
кри тич ног по гле да на те ин сти ту ци је и, у све тлу ових за кљу ча ка, го во ри Јо си фа Бр од ског 
чи та ју се не са мо као при ме ри ква ли тет ног бе сед ни штва, већ и упо зо ре ња сту ден ти ма и 
при пре ма за жи вот уз оба ве зан кри тич ки по глед на сво ју ствар ност и соп стве но би ће. 

47 „Уни вер зи тет ске вред но сти (ди пло ме итд.) мно жи ће се и на ста ви ти да цир ку ли шу, по ма ло као 
сло бод ни ка пи та ли или евро до ла ри, оне ће се кре та ти без ре фе рен ци јал ног кри те ри ју ма, у крај-
њем слу ча ју пот пу но де ва ло ри зо ва не, али то не ма зна ча ја: са ма је њи хо ва цир ку ла ци ја до вољ на 
да ство ри дру штве ни хо ри зонт вред но сти, а оп сед нут ност фан том ском вред но шћу би ће чак уто-
ли ко ве ћа, уко ли ко се њен ре фе рен ци јал (ње на упо треб на вред ност, ње на раз мен ска вред ност, 
уни вер зи тет ска ‚рад на сна га‘ ко ју она по кри ва) бу де ви ше гу био. Та је си ту а ци ја са мо, на из глед, 
но ва. Она то је сте за оне ко ји још ми сле да се на уни вер зи те ту од ви ја не ки ствар ни про цес ра да 
и ко ји у то ин ве сти ра ју сво је жи вот но ис ку ство, сво ју не у ро зу, сми сао свог по сто ја ња. [...] Оча ја ње 
сту де на та што до би ја ју ди пло ме без ра да рав но је оча ја њу на став ни ка, и до пу њу је га. Оно је скри-
ве ни је и под му кли је од тра ди ци о нал ног стра ха да се пад не на ис пи ту или да се до би ју без вред не 
ди пло ме“ (Бо дри јар 1991: 152–153).
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