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ПРИ НУД НА СЛО БО ДА
У јед ном по ку ша ју да на ста вим срп ску тра ди ци ју се о ба и умак нем од по ли тич ког, еко-

ном ског и ми са о ног роп ства, об ре ла сам се у Аме ри ци. Не по свом из бо ру, ва жно је ре ћи, 
већ по на ло гу окол но сти. Бу ду ћи да сам је два до би ла и ту ту ри стич ку ви зу, а ко ја гла си на 
шест ме се ци, до ми шља ла сам се ка ко да про ду жим свој бо ра вак – та мо не где. Јер Аме ри-
ка је за ме не би ла и оста ла (са мо) то – та мо да ле ко. И та ко се се тим да бих мо гла да упи шем 
по сле ди плом ске сту ди је. Уни вер зи тет Ен Ар бор (Ann Ar bor) у Ми чи ге ну био је нај бли жи 
ме сту где сам, пре шав ши Ве ли ку во ду, на шла кре вет, пи са ћи сто, ра бљен али од ли чан 
лап топ, хра ну и по не ко пи во на су шно за пре слу ша ва ње не из бе жних и нео д го во ри вих 
пи та ња о „Тре ћем све ту“.

На ка те дри за сла ви сти ку до че као ме је про фе сор ко ји је био то ли ко пун се бе и по но-
са на „не при ко сно ве ни аме рич ки сан“, да сам се све вре ме чу ди ла ка ко, од то ли ке „ве ли-
чи не“, уоп ште мо же да се кре ће по свом ка би не ту. У тих не ко ли ко мр зо вољ них ре чи ко је 
сам од ње га чу ла, ре че он и сле де ће: − Па, код нас је пре да вао Брод ски! И то чим је до шао 
у Аме ри ку. Да ли зна те ко је Брод ски? Ми са мо та кве пи сце при ма мо!

− Знам слу чај но, ре кох љу ти то. − А ка ко Ви зна те да ја ни сам Брод ски II? Сви ва ши хит 
фил мо ви има ју бар пет на ста ва ка, зар не? Сход но то ме, тре ба ло би да га оче ку је те. Ни је 
са мо Рам бо не са ло мљи ви бо рац за сло бо ду! 

На рав но да ме та мо ни су при ми ли, али за то је су на Др жав ном уни вер зи те ту Ми чи ге на. 
Сту ди ра ла сам и пре да ва ла оно што се, при зна јем, не срећ но зо ве кре а тив но пи са ње, да-
кле, ми шље ње и пи са ње. Књи гу есе ја Брод ског Ту га и ра зум (On Gri ef and Re a son) увр сти ла 
сам у ре дов ну лек ти ру мо јих сту де на та. Ни сам по гре ши ла прет по ста вља ју ћи да ће по сле 
те књи ге по же ле ти да про чи та ју све што је он на пи сао, па та ко и пе сме. Да нас се мо ра ићи 
тим за о би ла зним пу те ви ма ка ко би се ге не ра ци ја di gi tal na ti ves при во ле ла по е зи ји. На вод-
но, про за је „лак ша“. Чи та ли смо Брод ског не де ља ма. И би пе сма! „Жи вот у ди фу зном све-
тлу“ за по че так, а оста ло је био њи хов из бор.

Што се ви ше чу је ку плет, то је из во ђач бес те ле сни ји − по след њи стих „Жи во та у ди фу-
зном све тлу“, она ко ка ко га је чуо Да ни ло Киш. Ни је се „ге не ра ци ја X“ ро ди ла као та ква, 
већ је по том ка лу пу об ли ко ва на. На ча су ка да смо чи та ли Пе сму, од мах су раз у ме ли ту 
по ја ву ка да ми сли ле те на све стра не, те јед ну од по ен ти – да ни јед но људ ско те ло не мо-
же да пре ва ли то ли ке да љи не. То те ло ко је не ка дру га те ла тр па ју у ка за ма те, луд ни це, 
ле пе на ње га оп ту жни це за пла ги ја те, из гла ђу ју, ша љу у ра то ве ка ко би бар ме так до жи вео 
то пли ну ко нач ног до ма. Људ ско те ло је при ну ђе но да се се ља ка, ми сао да га пра ти. Ту 
ми сао још у за чет ку при сва ја дик та ту ра тра же ња сло бо де. Ње ном стра хо вла дом ома ђи-
ја на је сва ка је дин ка на гна на на бег ка ко би се до мо гла оно га што ум обе ћа ва као пра ву 
сло бо ду. Пе сник је још и пре Пла то на по стао не по же љан бу ду ћи склон да раз от кри је пре-
ва ру и да ту сло бо ду по тра жи та мо где би она мо гла би ти – у ње му са мом. Он и на Пон ту 
пи ше не из бри си ве сти хо ве. Али да пу ту је, мо ра. Про го њен на ро чи то он да ка да му то не 
ка жу у ли це. 

МОНТАЖА
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Ту га и ра зум је књи га есе ја на ста ла на пу то ва њи ма на ко је је Брод ски од ла зио за сво ју 
ду шу. То је књи га сло бод ног кре та ња. Она је не ка вр ста бе де ке ра за све сло је ве пам ће ња, 
раз ми шља ња о књи жев но сти и мно го ши ре, опа жа ња на из глед сит них ства ри ко је раз от-
кри ва ју ко нач ну исти ну о це ли ни. Ако умет ност мо же да на у чи би ло че му – умет ни ка на 
пр вом ме сту – он да је то при ват ност људ ског по сто ја ња. И та ко чо век од дру штве не 
жи во ти ње по ста је ау то ном на жи во ти ња – пи ше да ље Брод ски док се на тим сво јим из би-
ва њи ма дру жи час са Ма р ке сом, час са Од ном, час са Мар ком Ау ре ли јем... 

От кри ће но стал ги је као умет нич ке гра ђе пред ста вља ре ла тив но нов изум. Ла ко је мо-
гу ће да су га под ста кла (и) пу то ва ња чи ја је тех но ло ги ја све са вр ше ни ја. Го во ри мо о до-
бро вољ ним пу то ва њи ма. Учи нак јед ног ави о на се за и ста не мо же ме ри ти са не из ве сним 
ис хо дом по хо да на ко ји кре ће га ли ја. Са дру ге стра не, та бр зи на и не при род но из ме шта ње 
из јед не у дру гу тач ку, а да су оне ви ше хи ља да ки ло ме та ра уда ље не јед на од дру ге, узи ма 
свој да нак нај че шће у по вр шним до жи вља ји ма. Брод ски за па жа да мно га ме ста бо ље ви-
ди мо тек ка да по гле да мо раз глед ни цу ко ју смо из њих по сла ли! Ипак, из ме шта ње оста је 
услов буд но сти чу ла. По пут тра га бро да, за со бом оста вља жал, ап страк тан да ка ко, за свим 
оним што је за на ма – не по но вљи во. Што ви ше чо век пу ту је, то осе ћај но стал ги је по ста-
је сло же ни ји. При том Брод ски зна да се пу то ва ти мо же и по соп стве ној со би, по њој мо жда 
и нај ви ше! Не ко би ре као ће ли ја и ми слим да Брод ски не би имао ни шта про тив. Ис ку сио 
је и ње но зна че ње, до слов но, а на рав но и умет нич ки.

Сву да је мо гао пу то ва ти, осим та мо где је нај ви ше же лео – у сво ју род ну зе мљу. Та ква 
је би ла ње го ва сло бо да. Пам тим га ка ко у јед ном до ку мен тар ном фил му опи су је сво ју 
сре ћу ка да су му ко нач но до зво ли ли да ма кар пу тем те ле фон ске ве зе сту пи у кон такт са 
мај ком. Да кле, го ди на ма се ни су чу ли. (Ви де ти се не ће ни ка да, јер ка да пе сни ку вла сти 
ко нач но до зво ле да оби ђе тло на ко јем се ро дио, мај ка ће га већ уве ли ко оба сја ва ти ди-
фу зним све тлом успо ме на на ово зе маљ ско по сто ја ње.) 

− Шта ра диш? – пи та га мај ка.
− Па ево, пе рем су до ве.
То је Пе сник! – го во рим сту ден ти ма. Жал за не на док на ди вим мо же да че ка, али не и тај 

тре ну так са да шњо сти ко ји нас вра ћа у по сто ја ње, упра во ова квим де та љи ма, пра њем 
су до ва и слич ним ра бо та ма ко је мо ра ју би ти исте у сва кој тач ки све та. Ка да би по сто ја ла, 
до да јем че жњи во ми сле ћи на сва ко днев не раз го во ре с мај ком оме та не си ре на ма услед 
деј ства „Ми ло срд ног ан ђе ла“! – то би би ла сло бо да. На сме ја ти јој се у ли це, а и то ме слу же 
нео пра ни су до ви, је сте по че так ње ног осва ја ња. 

− Шта се де ша ва? – по ста вља ла сам увек исто пи та ње мај ци свих тих да на и ме се ци.
− Ах, ни шта но во. Ето, бом бар ду ју нас, не мој да се се ки раш, до бро смо.
Ли те ра ту ра је нео п ход на, али ни је до вољ на. Тек са овим жи вот ним ис ку ством схва ти-

ла сам да смо за и ста до бро. Иза свих ви дљи вих и не ви дљи вих бо дљи ка вих жи ца, екс пло-
зи ја и им пло зи ја ко је у на ма бри шу по јам гра ни ца. Док нас има и док на кра ју да на по же-
ли мо да се од мо ри мо – да лег не мо у кре вет, ка ко при ме ћу је Брод ски у есе ју „По сле пу то-
ва ња“. Све оста ло је фан та зма Ита ке због ко је из тог кре ве та уста је мо – за ми шљам ка ко 
до пи су је Ка ва фи.




