
300

МЕ СТО И ВРЕ МЕ
Брод ски је пред ла гао да се на ко ри ца ма круп но на пи ше ко ли ко је го ди на имао ау тор 

ка да је на пи сао књи гу ка ко би чи та лац уна пред мо гао да са зна да ли ће не што из ње на у-
чи ти. Иде ја ми се чи ни ла ра зум ном, док, по став ши ста ри ји од са мог Брод ског, ни сам схва-
тио да ћу уско ро би ти у ста њу да чи там са мо ме мо а ре. Ипак, и са да се по на ви ци ин те ре-
су јем за пи шче ве го ди не ка ко би се бе по ста вио у ње го ву си ту а ци ју. Пу бер те тли ји то ни је 
то ли ко ва жно. Ње му су сви пи сци од ра сли и тре ба до ста то га про жи ве ти да би схва тио 
ка кво је то пре у ве ли ча ва ње. Ипак, глав не књи ге ко је чи не те мељ те ку ле од сло но ва че у 
ко јој мо ра мо да се скри ва мо тре ба чи та ти у мла до сти. Не пре не го што она на сту пи, али 
не ни ка сни је, ка да она про ђе. Да нас већ не мо гу да се се тим чи ме ме је До сто јев ски до-
во дио до гро зни це ка да сам га чи тао као шко ла рац. И чак не мо гу ни да об ја сним ка ко ми 
се То мас Ман, и смрт на чи нив ши при јат ном, учи нио ис цр пљу ју ће до сад ним.

По свој при ли ци, ни ко ни је у ста њу да за ка же вре ме успе шног су сре та са књи гом. Рат 
и мир сам пр ви пут от крио као сту дент, Ка пе та но ву кћи сам схва тио у Аме ри ци, Го го ља 
сам чи тао сва ке зи ме.

Мно го је јед но став ни је књи зи на ћи ме сто не го вре ме. Сва ка ко да је нај бо ље чи та ти је 
та мо где је на пи са на. На рав но, та ко не што ни је увек мо гу ће. За то Остр во с бла гом из да ју 
са кар том. Очи глед на фан та зи ја има ви ше по тре бу за про те за ма ве ро до стој но сти, али ја 
све књи ге чи там са кар том. За ме не је то где се рад ња де ша ва под јед на ко ва жно као и то 
ка ко се де ша ва. Ми слим да је и за ау то ра исто та ко. За то је Фок нер па жљи во ис цр тао сво-
ју Јок на па то фу. За Ис кан де ра смо то ура ди ли ми, при ло жив ши схе му ро ма неск не Аб ха зи-
је уз чла нак о Сан дру из Че ге ма. Код ме не до да на да на шњег ви си ори ги нал ко ји је пот пи сао 
ау тор: „Са ори ги нал ним је ка ко тре ба да бу де.“ Ма да, на рав но, ни чег ори ги нал ног у кар-
та ма, не ка су и пра ве, не ма. Оне су иста услов ност као и текст ко ји их пра ти. Кар та је упро-
шће ни сим бол окру же ња, ње го ва гру ба схе ма. Ре ал на је са мо зе мља у ко јој је књи га пи-
са на. И ја ни ка да не про пу штам при ли ку да по се тим до мо ви ну оми ље них де ла, јер са мо 
ту их је мо гу ће до кра ја ис про ба ти.

Та ко сам, са Би бли јом у ру ка ма, пу то вао Па ле сти ном ко ју је Ре нан на звао пе тим Је ван-
ђе љем. У Ми хај лов ском сам чи тао Оње ги на, от крив ши у Пу шки но вим сти хо ви ма још и 
„се о ску про зу“. Лу тао сам са Три му ске та ра по Па ри зу, и Лон до ном са Хол мсом. Ишао сам 
у Бат за Пи кви ком и сме јао се Тар та ре ну у ње го вој Та ра ско ни. Ско ро сва ке го ди не по се-
ћу јем Вал ден ка ко би по но во про чи тао То ро о ву књи гу баш та мо где је пи са на. Ау тор је 
ми слио да ће оба ле уна ка зи ти бо га та ши и фа бри кан ти. Али због сво је књи жев не по пу лар но-
сти је зе ро је оста ло исто она ко про зир но ка кво је би ло у XIX ве ку ка да су у ње му чај ни кли-
пе ри до ста вља ли исе чен лед у Ин ди ју. Ку па ју ћи се у Вал де ну, при јат но је при се ти ти се то га.

Шта чи та о цу да је то по гра фи ја? Исто што и мо шти хо до ча сни ку: си дро чу да, ње го во 
ма те ри јал но на лич је. Хва та ју ћи се за окру же ње, дух се узе мљу је, по ста ју ћи бли жи, до ступ-
ни ји, ро ђе ни ји. Иду ћи за ау то ром, ми се на ла зи мо та мо где је био и он, у том слу ча ју, и 
бу квал но. 

ЕКСПОЗИЦИЈА

Александар Генис
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Нај че шће сам ишао за Брод ским; он је и ра ни је био сву да. Уз то, по е зи ја Брод ског је, 
без об зи ра на ње го ву љу бав ка фор му ла ма, умет ност ло кал ног. Сма тра ју ћи сло же ну ме-
та фи зи ку за ло шу на у ку, он је са зе мље за по чи њао по ход на не бо. Из љу ба ви пре ма кла-
си ци ма по шту ју ћи је дин ство ме ста и вре ме на, Брод ски је ис тра жи вао дра ма тур шке мо-
гућ но сти кон крет не тач ке, пре тва ра ју ћи је у се ме.

Ме ђу тим, уоп шта ва ња се гну ша ју сви до бри пе сни ци. Ка да сам пр ви пут ишао у го сте код 
Ло се ва, он је, об ја шња ва ју ћи ми пут, са про зе не при мет но пре шао на сти хо ве. Уме сто бро је ва 
ау то-пу та и из ла за у ње го ва об ја шње ња ушли су шу мар ци, бре жуљ ци, по то чи ћи и хра сто ве 
шу ме. Из гу бив ши се, по жа лио сам се у те ле фон ску слу ша ли цу да се осе ћам као Цр вен ка пи ца.

Брод ски је че сто за по чи њао пеј за жем, и ја већ три де сет го ди на не кре ћем на пут без 
ње го вих књи га. По треб не стра ни це по ма жу да се по ста виш на ау то ро во ме сто, би ло да је 
оно у Лук сем бур шком пар ку, на Тр гу Ма теи или у лон дон ском Чел си ју. Но, нај ви ше во лим 
да чи там Успа ван ку Ба ка лар ског рта на Ба ка лар ском рту (Кејп Код), јер она је на пи са на у 
мом оми ље ном аме рич ком гра ду – Про вин ста у ну. То по у зда но знам, по што је Брод ски у 
по е му унео крај ње ин ди ви ду ал не ко ор ди на те што до зво ља ва ју да истог тре на уло виш траг:

Ко дуг мад на ру ба шки за тег ну тој на гру ди ма
све тиљ ке све до на крај ули це.1

То је Тр го вач ка аве ни ја, јед на од две што пре се ца ју град, али на дру гој уоп ште не ма 
улич ног осве тље ња, а и на овој оно сто ји са мо уз ри ву. За пра во, за то је у пе сми та ко там но. 
За то се ту чу је ка ко ри бар ска тро ла нос зар ђа ли је тра ла о бе тон ско мо ло. И то зна чи да 
је у Про вин ста у ну Брод ски жи вео по ред мо ла, до ког ри ба ри до во зе свој днев ни улов: 
лист, мор ске кре сти це и, са да све ре ђе, ба ка лар.

Рт на зван у ње го ву част ли чи на кан џу пре са ви је ну ка коп ну. Са ви со ке ди не ви ди се 
ка ко сун це за ла зи у во ду. И тај при зор, нео би чан на атлант ској оба ли САД, али три ви ја лан 
на Бал тич ком мо ру, ту ри сти до че ку ју са шам пањ цем. Кејп Код се нај ви ше ис пру жио ка 
Евро пи. За то је са ње го ве пла же Мар ко ни по ку ша вао да ус по ста ви ра дио-ве зу са Ста рим 
све том. Но, мно го пре то га, уз тај рт су при ста ли хо до ча сни ци ко ји су са ње га, као и Брод-
ски, за по че ли сво је осва ја ње Аме ри ке. 

По е ма Успа ван ка Ба ка лар ског рта ни је мо гла би ти на пи са на на дру гом ме сту, јер ње на 
струк ту ра од ре ђу је ге о граф ски по ло жај Ба ка лар ског рта. То је или „ис точ ни крај Им пе ри-
је“ или њен по че так, про лог и праг.

Лет ње но ћи, у там ној и за гу шљи вој со би, свет се за пе сни ка ис кри вио по пут пљо сна те 
осми це. Де сни чвор је оно што је би ло: строј ја ни ча ра у зе ле ном. Ле ви је не на ста ње на, 
ли ше на мен тал них при ли ка, пра зни на бу дућ но сти: Го пар кет – као ма шта кра ља. Не мо же 
се жи ве ти без на ме шта ја. Као пе шча на тач ка пре се ца ња слу жи ма ли Ба ка лар ски рт што 
не ста је. Рт је брод ски кљун (пе сник ни кад не за бо ра вља ме та фо ре) где се су сре ћу две 
по лу лоп те: и гла ве, и гло бу са. Ов де се про шлост бо ри са бу дућ но шћу, та ма са све тло шћу, 
до мо ви на са уса мље но шћу и сан са бе са ни цом; за то је и Успа ван ка. Но, за спа ти се не сме:

у по лу лоп ти гла ве сно ви по лу лоп те пи сма мо ре
ја ву са др же.

1 Овај и сви на ред ни ци та ти на ве де ни су пре ма: „Успа ван ка Ба ка лар ског рта“, пре вео са ру ског 
Пре драг Чу дић, у: Јо сиф Брод ски, Иза бра не пе сме, иза брао Ми ли во је Јо ва но вић, Срп ска књи жев-
на за дру га, Бе о град, 1990, стр. 250–264. (Прим. прев.)
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За гу шљи ви мрак је За пад, зе мља за ла ска. Пе сник о њој зна са мо оно што се на шло у сти ху:

Бе ло зу ба ко ло на да
Окру жног Су да, од мах крај бу ле ва ра,
и иш че ки ва њу бле ска...

Из да шни сту бо ви у про вин ци јал ној Аме ри ци, че сто др ве ни, на ив но из бе ље ни да ли че 
на мер мер, исто вре ме но под се ћа ју и про фа ни шу ау то ра на уо би ча је ну, али исто то ли ко 
из ми шље ну ан тик ност ње го вог род ног гра да. Због то га је он ар хи тек ту ру Про вин ста у на 
на звао увре дљи во из ми шље ном реч ју пар ве нон. (Пар те нон за ско ро је ви ћа,2 об ја снио ми 
је Ло сев.)

У та мом про гу тан град из мо ра на коп но из ла зе до мо ро ци кон ти нен та, ко ји су ха рин-
га и ба ка лар от кри ли. По себ но, по след ње. Ја сам још имао при ли ке да за тек нем еко ло шки 
здра ви ја вре ме на ка да се ба ка лар га јио у та квом из о би љу да су у ов да шњим ре сто ра ни ма 
слу жи ли де ли ка тес: ри бље је зи ке и обра зе. Јед ном сам и сâм уло вио ри ђег ба ка ла ра са 
не сла ном, по пут ње го вог ме са, њу шком. Брод ском се она по ја вљу је у но ћи као ми сао о 
про шло сти ко ја га про га ња:

Вра та шкрип ну ше. На праг ба ка лар ис кр сне.
Да жеђ уто ли, при род но, бо го ра ди.

Ба ка лар, ког пе сник се би за бра њу је да га зо ве ње го вим пра вим име ном, ту га, до ла зи 
из бес крај не ду би не све сти, по пут оке а на, ка ко би до шап нуо не што ва жно:

Не кад у том ха о су, у да на ру ше ви ни,
ис кр сне звук, раз ле же се реч.

На тој ре чи све се др жи по пут ле пљи ве но ћи, на кра ју зе мље, где пе сник ства ра сти хо ве, 
ле же ћи у кре ве ту и пла ше ћи се да се окре не од оно га што је би ло ка оно ме, што ће би ти.

За па ра. Са мо кад успеш, уз дах нув ши, на ле ђа ле ћи
на у знак, мо гу се упу ти ти опо ре ре чи [сетимо се бакалара]
го ре – у прав цу гу бер ни ја не мих од пам ти ве ка.

Са да се Успа ван ка рас про стр ла већ у че ти ри ди мен зи је: Ис ток и За пад, ду би на у ко јој 
жи ви ба ка лар, и ви си на ка ко јој је усме рен го вор. Пре тво рив ши ли не ар ни пеј заж у тр о ди-
мен зи о нал ни, Брод ски се уз ди же над со бом, по сма тра ју ћи Ба ка лар ски рт од го ре, као из 
ави о на на ком је ова мо до ле тео кроз ста до обла ка. 

Пре део где сам је по пут шпи ца
пла ни на. Да ље – ва здух. Хро нос.

Рт је ис цр пео коп но, за бив ши се у мо ре; та ко је и пе сник до шао до олов ке из ко је сти-
хо ви те ку на па пир.

2 На ру ском је зи ку ско ро је вић се из го ва ра пар ве њу, ода тле сло же ни ца пар ве нон. (Прим. прев.)
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По днев ши про бу 
два оке а на и кон ти нен та, ја
Осе ћам исто, ско ро, што и гло бус.
То јест, да ље се не ма куд.

У ћор со ка ку рта ко ји је по ста вио гра ни цу кре та ња у про сто ру, уоч љи ви је је кре та ње 
у вре ме ну. То је жи вот, за тво рен у на ма. Чо век је та ко ђе рт. Крај ње ова пло ће ње про сто ра, 
он је крај са мо га се бе и за ла зи у Вре ме. И уко ли ко је про стор, као што је го во рио ба ка лар, 
ствар, он да Вре ме је у су шти ни ми сао о ства ри. 

У тој бес ко нач ној, као та иста ле же ћа осми ца, „ми сли о ства ри“, пе сник, при слу шку ју ћи 
глас вре ме на ко ји чу је у се би, про на ла зи из лаз из ћор со ка ка и на зи ва га Успа ван ком Ба ка-
лар ског рта. 

Брод ски се не мо же чи та ти, ње га је мо гу ће је ди но иш чи та ва ти. Пр ви пут по ку ша ва мо 
да схва ти мо шта је ау тор же лео да ка же, а дру ги шта је ре као. Нај пре ра за бра ти, за тим са 
њим за јед но са гле да ти, ус пут се ди ве ћи на вод но слу чај ном бу ја њу ми сли. Али то ни је слу-
чај ност, то је дар. За хва љу ју ћи ње му, ме та фо ре ра сту и раз мно жа ва ју се, ри ме при ми чу 
скри ве ни сми сао, али те ра ци је га усло жња ва ју, ри там скри ва на пор, стро фа уоб ли ча ва у 
це ли ну и пе сма да је за лет ми сли до ни воа, не до ступ ног пе ша че њу про зе. Брод ски је у 
ужур ба но сти ви део циљ по е зи је. Сва ки пе сник се слу жи сво јим рад ним од ре ђе њем за на-
та. За Па стер на ка су сти хо ви би ли сун ђер, за Брод ског ка та ли за тор.

Го ди не 1975, ко јом је обе ле же на Успа ван ка, ја још ни сам био у Аме ри ци, а Брод ски је 
жи вео у њој већ три го ди не. За тим је те го ди не он на звао нај те жим го ди на ма. У Аме ри ци 
је ње го ва по е зи ја оста ла без сво јих чи та ла ца, ко ји све раз у ме ју, а дру ги ни су мо гли да 
оце не ње не вир ту о зне ко ра ке.

„Као Ови ди је код Да ча на“, осмех ну се Брод ски, при се тив ши се свог оми ље ног рим ског 
пе сни ка, и об ра до вав ши се ка да ми је по шло за ру ком да у раз го вор умет нем од го ва ра ју-
ћи ци тат, онај, у ко ме про те ран На зон го во ри: ства ра ти сти хо ве, ни ко ме их не чи та ју ћи, 
исто је као да пан то ми ми чар пле ше од ме рен плес у мра ку.

То је ми зан сцен Успа ван ке: ноћ ни плес ми сли без гле да ла ца. Остав ши на са мо са ма тер-
њим је зи ком, пе сник во ди раз го вор о Ни чем и вре ме ну. Не ра чу на ју ћи на од го вор, су прот-
ста вља ју ћи се оча ју, он озву чу је не ми свет, је ди но у го во ру про на ла зе ћи те ра пи ју и ми си ју:

Гла го ле пу же ва пар шкољ ки ослу шне: 
то јест, слу ша глас свој соп стве ни. То 
раз ви ја жи це гла сне, но по глед му ти.
Јер у чи стом вре ме ну ни су по диг ну ти
зи до ви што ра ђа ју ехо. 

Ба ка лар ски рт је де ко ра ци ја кри зе. Сти гав ши до по ло ви не жи вот ног пу та, пе сник се 
на шао ни та мо, ни ов де. Но ви свет, као ево лу ци ја ње го вог по зна тог ба ка ла ра, при мо ра ва 
ау то ра да иза ђе на оба лу и ста не на но ге. Та ква про ме на под ра зу ме ва ме та мор фо зу: за-
спао је као је дан, а про бу дио се као дру ги чо век.

Брод ски је на пи сао Успа ван ку са три де сет пет го ди на. До бре го ди не. Као код Дан теа. 
Али ни је ис па ла по ло ви на: Брод ски је на пу нио се дам де сет тек на кон смр ти.

(Са ру ског пре ве ла Ме ли на Па на о то вић)




