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ЗА ПИС О ЈЕД НОМ НЕ-СУ СРЕ ТУ
Јо си фа сам Брод ског ужи во сре ла по чет ком 90-их го ди на у Ве не ци ји. Су срет је био 

кра так, али до вољ но ин спи ра ти ван за је дан текст о ве ли ком пје сни ку с ко јим сам при је 
то га раз мје њи ва ла пи сма. Мо гло би се ту м ного то га на пи са ти: о ње го вој ду хо ви то сти и 
еру ди ци ји, о нео бич ној фа сци на ци ји гра дом на во ди, о сми слу пје снич ко га по сла. Ме ђу тим, 
мно ги су, па и пре мно ги за би ље жи ли Јо си фо ве лу цид не оп сер ва ци је, пра ве ми кро е се је 
о љу ди ма и њи хо вим дје ли ма, те би на пи са но ство ри ло до јам по зна то сти, с об зи ром на то 
да је пје сник ра до ци ти рао сво је ју на ке, Ах ма то ву, Ми ло ша и Оде на, али и вла сти те сти хо ве. 
Та ко је би ло и при овом крат ком и го то во слу чај ном су сре ту у љуп ком ка фи ћу на Тр гу Све тог 
Мар ка. За по ви јест су пу но за ни мљи ви ји и зна ко ви ти ји, ми слим, не-су сре ти с Брод ским, јер 
от кри ва ју пра ви дух вре ме на и мен тал ни склоп љу ди ко ји су му би ли су вре ме ни ци.

Но, нај при је ри јеч-дви је о то ме ка ко сам уоп ће до шла до Јо си фа Брод ског. До го ди ло се 
то сре ди ном 80-их го ди на про шло га сто ље ћа кад сам, оча ра на бо гат ством ру ске књи жев-
но сти у ег зи лу, од лу чи ла на пра ви ти спе ци јал ни број „Књи жев не смо тре“ по све ћен фе но-
ме ну прог на не ли те ра ту ре. Сви ко ји се сје ћа ју тог вре ме на зна ју ка ко је би ло те шко, па и 
опа сно, пе тља ти се у нео фи ци јел ну кул ту ру зе мље ко ја је сло ви ла за пред вод ни цу со ци ја-
ли стич ког ла ге ра. Ју го сла ви ја је, ма кар сим бо лич ки, спа да ла упра во у тај круг. Ру ска се 
еми грант ска књи жев ност ни је спо ми ња ла на фа кул те ти ма, а дје ла из са ми зда та и та ми зда-
та об ја вљи ва на су спо ра дич но, ви ше као акви зи ци је не ке зе мље-по сред ни ка. Цен трал ни 
ко ми тет Ко му ни стич ке пар ти је пе ри о дич ки је пу бли ци рао тзв. би је ле књи ге, у ко ји ма се 
оштро ука зи ва ло на ште тан утје цај „суб вер зив не“ ли те ра ту ре еми гра на та из Ру си је, Че шке 
и Пољ ске. Сје ћам се би је са пар тиј ских иде о ло га због ти ска ња Сол же њи ци на и Кун де ре, или 
пак до ма ћих ди си де на та Ми хај ло ва и Ђи ла са. Ба рем јед ном у мје сец-два  де жур ни би се 
пар ти јац у сре ди шњем ТВ Днев ни ку об ру шио на не по ћуд ну књи гу ко ја би при ву кла по зор-
ност чи та ла ца, ту ма че ћи ка ко је ау тор скре нуо с ли ни је Са ве за ко му ни ста и оти снуо се у 
опа сне во де анар хи зма и слу же ња тру лом ка пи та ли зму. Био је, да кле, при је три де се тље ћа 
пра ви пот хват на ћи про стор за та кву те му. Здрав ко Ма лић, глав ни уред ник „Књи жев не 
смо тре“, све срд но је по др жао иде ју о ре а ли за ци ји јед ног на о ко хе ре тич ног те ма та. У ње-
го вој се со би на фа кул те ту, на по ло ни сти ци, пет ком у под не, ди ску ти ра ло о књи жев но сти 
и књи жев ни ци ма. Раз мје њи ва ле су се за бра ње не књи ге и ча со пи си. Здрав ко се до пи си вао 
с Гом бро ви чем, до би вао је бро шу ре пољ ских еми гра на та из Па ри за, био је упу ћен у кул-
тур ни un der gro und Ис точ не Еу ро пе и сто га ни је би ло чуд но што се за ин те ре си рао за ру ске 
ди си ден те. Мно ги ис так ну ти ру ски пи сци тре ћег ва ла дје ло ва ли су за јед но с из бје глим 
По ља ци ма. На та ли ја Гор ба нев ска и Јо сиф Брод ски, на при мјер. Ску пља ње ма те ри ја ла за 
ру ски еми грант ски број те кло је спо ро, пу но спо ри је но што смо оче ки ва ли. Мно ги по зва-
ни ау то ри из Ју го сла ви је ни су хтје ли су ра ђи ва ти из стра ха да их на кон то га не ће пу сти ти 
у Со вјет ски Са вез. Не ки пак ру си сти с ње мач ких све у чи ли шта по ка за ли су ста но вит ин те рес 
за „Смо трин“ те мат, али су на кра ју ипак од у ста ли од су рад ње. Био је то пре ве ли ки иза зов 
за љу де ори јен ти ра не на кла си ке XIX сто ље ћа. У јед ном се тре нут ку чак чи ни ло да од еми-
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грант ског бро ја не ће би ти ни шта, но он да ме у пра вом тре нут ку спи са те љи ца Не да Ми ран-
да Бла же вић спо ји ла с ру ском пје сни ки њом Ма ри ном Тем ки ном, при ја те љи цом Јо си фа 
Брод ског. И све је кре ну ло на при јед. Ма ри на и Јо сиф по мо гли су ми ли те ра ту ром, са вје ти-
ма и, да ка ко, при ло зи ма за ча со пис. Здрав ко се не из мјер но ве се лио Јо си фо вим књи га ма, 
ко је сам му до но си ла на чи та ње. „Он је сја јан пје сник – ре као је – чу вај га као ка пљи цу во де 
на дла ну!“ И до и ста. Већ 1987. Брод ски је до био Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност, а не ко-
ли ко мје се ци ка сни је иза шла је и „Књи жев на смо тра“ (с озна ком 1987. го ди не, иа ко је би ла 
1988). И јед но и дру го до бро је од јек ну ло у на шем ти ску. У књи жни ца ма се мо гла на ћи Јо-
си фо ва зби р ка пје са ма Ста ни ца у пу сти њи из 1971, у при је во ду Ми ло ва на Да ној ли ћа, ко ју 
су ко ри сни ци (ко нач но) по че ли по су ђи ва ти, а за „Смо трин“ те мат се пи са ло као о ве ли ком 
из не на ђе њу ко је ће де фи ни тив но укло ни ти иде о ло шке пред ра су де пре ма „не ви дљи вој“ 
ру ској књи жев но сти. Има ла сам осје ћај да до ла зи не ко но во до ба, не ки дух отво ре них гра-
ни ца и при хва ћа ња дру гих и друк чи јих по е ти ка. Већ сам ви дје ла ка ко се ра зни за тр ти ру-
кав ци ру ске књи жев но сти сли је ва ју у је дан моћ ни ток, ка ко ру ска књи жев ност по нов но 
по ста је ве ли ка, свјет ска. И по вје ро ва ла сам у пе ре строј ку као истин ски про цес де мо кра-
ти за ци је у Со вјет ском Са ве зу и код нас... као пут у плу ра ли зам, ви ше стра нач је, сло бо ду 
ри је чи и све дру ге сло бо де ко је су не ста ле до ла ском ко му ни ста на власт...

Но, за нос ни је ду го тра јао. Јед но га да на ја вио се Јо сиф Брод ски и пи тао мо гу ли му 
по сла ти слу жбе ни по зив не ке на ше кул тур не ин сти ту ци је да одр жи књи жев ну ве чер у 
За гре бу. Вје ро вао је да ће би ти обје руч ке при хва ћен јер је го ди ну ра ни је до био нај зна чај-
ни ју књи жев ну на гра ду на сви је ту, а и спре ман је сам сно си ти све тро шко ве бо рав ка у 
на шој зе мљи. Тре бао му је са мо до ку мент да мо же до би ти ви зу. Већ ду го се, на и ме, до го-
ва рао с Ев ге ни јем Реј ном, сво јим при ја те љем и учи те љем из Ле њин гра да, да се на по кон 
не гдје срет ну. А Рејн је баш тих да на сни мао филм о Ани Ах ма то вој у Бу дим пе шти и би ла 
је то сјај на при ли ка да се дво ји ца пје сни ка на ђу на кон 15 го ди на. Реј на сам ина че упо зна ла 
дви је го ди не ра ни је у Мо скви. При чао ми је о Брод ском и свом ра ду на остав шти ни Ане 
Ах ма то ве. А по хва лио се, на рав но, и књи гом пје са ма Име на мо сто ва, ко ју је цен зу ра на кон 
ду гих го ди на оте за ња ипак пу сти ла у ти сак... 

Сад до ла зи оно што нај ра ди је не бих спо ми ња ла. Тим ви ше што не ки кључ ни љу ди 
ви ше ни су жи ви па им лек ци је по ви је сти ни шта не зна че. Украт ко, пред ло жи ла сам ко ле-
га ма књи жев ни ци ма да по зо ву Брод ског у За греб и ор га ни зи ра ју му књи жев ну ве чер. Тих 
се да на баш спре ма ла не ка ква књи жев на ма ни фе ста ци ја и до ла зак Но бе ло ва ла у ре а та 
би ла би ве ли ка част за град с ре спек та бил ном кул тур ном тра ди ци јом. Ко ле ге су при је длог 
о го сто ва њу Брод ског са за до вољ ством при хва ти ли. Од лу ку је ва ља ло са мо слу жбе но 
по твр ди ти. Ме ђу тим, то се ни је до го ди ло, јер су се не ки ау то ри те ти у зад њи час пре стра-
ши ли Јо си фо ве ди си дент ске ре пу та ци је па је мо гућ ност до ла ска пје сни ка у на шу сре ди ну 
ре зо лут но от кло ње на...

Од та да су про шле го ди не, де се тље ћа. Про ми је ни ле су се иде о ло ги је, ге о гра фи ја и 
љу ди. При сје ћа ју ћи се слу ча ја из 1988. го ди не, јед ног од не ко ли ко не-су сре та с Брод ским, 
па да ју ми на па мет раз ми шља ња Вла ди ми ра На бо ко ва о вре ме ну, ко ји ма је за по чео ау то-
би о гра фи ју Го во ри, сје ћа ње: ври је ме је, ка же пи сац, за пра во за твор. Ис тра жу ју ћи сво је 
дје тињ ство – ви дим бу ђе ње сви је сти као низ оди је ље них бље ско ва, с раз ма ци ма уну тар 
њих, ко ји се по ступ но сма њу ју све док се не об ли ку ју бли ста ви бло ко ви пер цеп ци је. 

Та ко је ваљ да би ло и с на ма, ак те ри ма бу ђе ња но ве ствар но сти на овим про сто ри ма. 
За то мо жда ни ко га не тре ба осу ди ти, ни над чи ме се згро зи ти...




