
БРОД СКИ У НО ВОМ СВЕ ТУ
Го спо ди не кон зу ле! Да ме и го спо до! Ду бо ко сам вам за хва лан за мо гућ ност да на сту-

пим у овој чу ве ној са ли, на ве че ри по све ће ној го ди шњи ци на шег ве ли ког зе мља ка. Да нас 
је ов де мно го оних ко ји о пе сни ко вом ства ра ла штву зна ју ви ше од ме не, и уко ли ко сам се 
усу дио да са ва ма по де лим сво ја раз ми шља ња о од но су Брод ског са Аме ри ком, он да је 
то са мо за то што сам мно го го ди на ту зе мљу и њен нај бо љи град де лио са њим.

1.

Вест о до де љи ва њу Но бе ло ве на гра де Брод ском 1987. го ди не за те кла је пе сни ка у јед-
ном лон дон ском ки не ском ре сто ра ну. У пр вом ин тер вјуу по сле пре ки ну тог руч ка Брод ски 
је ре као да је на гра ду „до би ла ру ска књи жев ност, и њу је до био аме рич ки гра ђа нин“.

Уко ли ко је пр ва при па ла Брод ском по на след ству, он да је ста тус „Аме ри кан ца“ био 
про дукт не са мо сти ца ја окол но сти, већ и све сног из бо ра. О то ме го во ре ре до ви ко је сви 
пам те, из сти хо ва по све ће них Ба ри шњи ко ву:

А што се ти че то га, где ће мо ра ти да се при зе мљи – 
Зе мља је сву да твр да: пре по ру чу је САД.

Ту ми сао Брод ски је де таљ но раз ви јао и ар гу мен то вао у мно го број ним ин тер вју и ма. 
Го во ре ћи да је мо гу ће жи ве ти у дру гој зе мљи са мо уко ли ко се у њој не што из у зет но сна-
жно за во ли, он је пре ци зно фор му ли сао: „Ја на ро чи то во лим две ства ри – аме рич ку по е-
зи ју и дух аме рич ких за ко на.“ По то њи је за ње га ова пло ћи вао ин ди ви ду а ли зам ко ји је 
Брод ски сма трао „нај по у зда ни јом пре пре ком злу“. У то ме је, у су шти ни, и сми сао ње го вог 
го во ра при ли ком уру че ња Но бе ло ве на гра де: књи жев ност, спа са ва ју ћи од ба нал но сти 
зла, чи ни нас лич но сти ма, зах те ва ју ћи „са мо стал ност ми шље ња, ори ги нал ност, чак, ако 
хо ће те, и екс цен трич ност“.

Све то је Брод ски про на ла зио код сво јих оми ље них аме рич ких пе сни ка, нај пре код 
Фро ста. Раз ми шља ју ћи о ње му, ус пут је об ја снио у че му он ви ди раз ли ку из ме ђу ен гле ске 
и аме рич ке по е зи је. Угле дав ши др во, го во рио је Брод ски, бри тан ски пе сник се при се ћа 
ко ји је краљ под њим се део. Аме рич ки пе сник, исти тај Фрост, са др ве том раз го ва ра на 
рав ној но зи, из ван исто риј ских алу зи ја. То је по е зи ја Но вог све та, и Брод ски ни ка да ни је 
за бо ра вио да је он нов, и да у ње му глас при ро де још ни је то ли ко за глу шен кул ту ром. О 
то ме је по е ма Успа ван ка Ба ка ла р ског рта, у ко јој пе сник от кри ва сво ју Аме ри ку. Про лог 
за њу, ме ђу тим, ни су би ли ни по ли ти ка ни по е зи ја, већ Хо ли вуд.

„Сви смо ми иза шли из би о скоп ске са ле“, го во рио је Брод ски, и у њој су при ка зи ва ли 
аме рич ке фил мо ве. От кри ва ју ћи исто ри ју со вјет ске сло бо де ми сли по мо ћу Тар за на, Брод-
ски ју је на ста вљао са кла сич ним ве стер ни ма. Мла ди Брод ски је, при ча ли су ми ње го ви 
при ја те љи, ужа сно же лео да, као што то ра де ка у бо ји на фил му, па ли ши би це, кре шу ћи их 
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о фа р ме ри це. (Те фа р ме ри це му је, уз гред, по слао На бо ков, чи ме се и за вр шио кон такт 
два идо ла ру ско-аме рич ке књи жев но сти.) За при ме ран ве стерн, као и чи та во по ко ле ње 
со вјет ских гле да ла ца, Брод ски је сма трао Сед мо ри цу ве ли чан стве них, по себ но ону уло гу 
ко ју је у фил му играо ње гов оми ље ни глу мац, Стив Ма квин. Лав Ло сев, при ја тељ и нај бо љи 
ин тер пре та тор Брод ског, пи ше ка ко је пе сник ви део глум ца: „Ег зи стен ци ја ли ста и сто ик у 
јед ном ли ку, он је ста ло жен по пут Мар ка Ау ре ли ја, и жи ви опа сно, као што је то зах те вао 
Ни че. Он је, ре че но аме рич ким слен гом, cool.“

Та не пре во ди ва, те шко опи си ва, но ла ко пре по зна тљи ва осо би на од го ва ра ла је зах те-
ви ма Брод ског пре ма сва кој умет но сти. Хва ле ћи не што, он је че сто го во рио: „бо је во де“.

2.

У Њу јор ку је Брод ски нај ду же жи вео крај во де, у за пад ном де лу Гри нич Ви ли џа, у Ули-
ци Мор тон, ко ја ди рект но из ла зи на рт. По сма тра ју ћи фо то гра фи је Брод ског по крај бро-
до ва, До вла тов је за кљу чио да су оне на пра вље не у Ле њин гра ду. На тим фо то гра фи ја ма 
Брод ски за и ста из гле да мла ђе. Као де чак, ка жу, са њао је да по ста не под мор ни чар, и у 
зре ло сти је нај леп шом за ста вом сма трао Ан дре јев ску.1

На ста ром зи ду ку ће, од цр ве не ци гле, где је жи вео Брод ски, не ма ме мо ри јал не та бле, 
али ту се увек гу ра ју до шља ци из Ру си је, ко ји до бро зна ју адре су: Мор тон 44. За жи во та 
до ма ћи на ње го во пре би ва ли ште је, по пут Шек спи ра, иза ен гле ске фа са де скри ва ло ита-
ли јан ски на дев. Осим дво том ног, из у зет но по ха ба ног ен гле ског реч ни ка, на рад ном сто лу 
при вла чи ла је па жњу ма ла гон до ла-играч ка. Уну тра шње дво ри ште, где је Брод ски че сто 
ра дио, укра ша вао је лав са кри ли ма, оми ље на жи во ти ња Брод ског, и за ста ви ца са зве зди-
ца ма и пру га ма.

Док је Брод ски жи вео у Мор тон стри ту, ју жни део Мен хет на пре жи вља вао је џен три-
фи ка ци ју, ко ја је на ру ше ви на ма ин ду стриј ске ере из гра ди ла по себ ну есте ти ку Со хоа. 
Ње на су шти на је у па ти ни, сме ште ној у еле гант ни рам чу ве них га ле ри ја, про дав ни ца мо де 
и рас ко шних ре сто ра на. Ту се све ко ри сти, али не у скла ду са свр хом. Уну ци се за ба вља ју 
та мо где су ра ди ли де до ви, вел сов ски елои,2 што ра си па ју ту жно на след ство мор ло ка.3

Та кул ти ви са на за пу ште ност ко ја нај бо ље квар то ве Њу јор ка бо ји у па ти ну рђе, срод на 
је по е зи ји Брод ског. Брод ско ме су дра ге ру ше ви не, јер оне све до че не са мо о па ду, већ и 
о про цва ту. Тек по из ла ску из апо ге је ми са зна је мо да је нај ви ша тач ка про шла. Пра ви мо-
же да бу де са мо из гу бље ни рај, ко ји је оми ље ни ру ски пе сник Брод ског, Ба ра тин ски, на звао 
„опу сте ли Је ли сеј“. Љу бав Брод ског пре ма сва ком алек сан дри зму, грч ком, со вјет ском, чак 
и ки не ском (Пи сма ди на сти је Минг) об ја шња ва се ти ме што исто риј ски пад, из ди сај ци ви-
ли за ци је пра ти за мр ше ност па лимп се ста – про тив при род на ком пакт ност умет но сти. 

На ста нив ши се у Ули ци Мор тон, Брод ски је во дио жи вот њу јор шког ин те лек ту ал ца: 
че сто је на сту пао, др жао пре да ва ња, бо рио се у ча со пи си ма и на ми тин зи ма. Био је то ли-
ко упе ча тљи ва фи гу ра да га је ње го ва дру га ри ца и са бо рац Су зан Сон таг на при је му у ПЕН 

1 За ста ва бро до ва вој не мор на ри це фло те Ру ске им пе ри је од 1720. до 1917. го ди не, а од 1992. за-
ста ва рат не мо р на ри це Ру ске Фе де ра ци је. (Прим. прев.)
2 Ху ма но ид на ра са из Вел со вог ро ма на Вре мен ска ма ши на. (Прим. прев.)
3 Ху ма но ид но би ће под зе мља, у Вел со вом ро ма ну, пред ста вља ју пост људ ску ра су ево лу ци јом 
на ста лу од про ле те ри ја та. (Прим. прев.)
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клу бу, по во дом до де љи ва ња Но бе ло ве на гра де Брод ском, на зва ла „оми ље ним ла у ре а том“ 
гра да у ко ме ла у ре а та ни је би ло ма ло.

Про жи вев ши до ста го ди на у Њу јор ку и за во лев ши га, Брод ски ско ро да ни је ни пи сао 
сти хо ве о ње му. За раз ли ку ре ци мо од Ве не ци је, тај град се ни је на шао у ње го вој по е зи ји. 
„Њу јорк би“, ша лио се Брод ски, „са мо Су пер мен мо гао да опи ше, ка да би пи сао сти хо ве.“ 

3.

За то је у нај бо љим сти хо ви ма Брод ског сво је ме сто на шла Но ва Ен гле ска, где је он жи-
вео и пре да вао сва ке зи ме.

У ма ле ном гра ду ју жног Ма са чу сет са, Хе дли ју, Брод ски је до био део ста рин ске ку ће. 
Из гра ди ли су је 1733. го ди не, и пр ви до ма ћин је по стао пре по доб ни Грин дал Ро у зон. Брод-
ском се ве о ма до па ло да жи ви у ку ћи са исто ри јом. Ма да, као у свим ста рим град ња ма, 
со бе су би ле ма ле и за гу шљи ве. За то су ве ли ке би ле ши ро ке ја во ро ве да ске по да ко је су 
Брод ског под се ћа ле на ле њин град ски стан у ко ме је од ра стао.

Са да је у тој ку ћи му зеј, но жи те љи Са ут Хе дли ја су се и ра ни је по но си ли сво јим чу ве-
ним су се дом. Ло кал не но ви не су пр ве по др жа ле иде ју Брод ског о ве ли ком про до ру по е-
зи је у аме рич ку сва ко дне ви цу. „Пе сник-ла у ре ат САД и жи тељ Са ут Хе дли ја“, са ус хи ће њем 
пи шу но ви не, „же ли да за аме рич ке сти хо ве на пра ви оно што је Ги де он за Би бли ју.“ Брод ски 
је за и ста пред ла гао да се ан то ло ги ја аме рич ке по е зи је др жи за јед но са Би бли јом у сва кој 
хо тел ској со би у др жа ви. До че кан са ен ту зи ја змом, тај про је кат, је дан од мно гих ко је је 
Брод ски пред ло жио у ци љу по пу ла ри за ци је сти хо ва, не ка ко је за мро. Али јед ном сам у 
ме тр оу угле дао два сти ха Брод ског, са ко ји ма је, из ле да, по че ла кам па ња Сти хо ви у по-
кре ту (Po e try in Mo tion) у Њу јор ку:

Sir, you are to ugh, and I am to ugh.
But who will wri te who se epi taph?

(За мо лио сам Вла ди ми ра Ган делс ма на да пре ве де ове сти хо ве. Он их је пре вео ова ко:

Оно га ко ме је по ди гао и ја ћу по ди ћи до ду ше.
Но ко ће ко ме на ру чи ти мо ли тву за ис ход ду ше?)

У том дво сти ху, на пи са ном на ен гле ском, па жњу при вла чи ис тан ча на гра ма ти ка и нео-
че ки ва на ри ма. Две вр ли не ње го ве по е зи је, ко је се Брод ски свим си ла ма тру дио да са чу-
ва у пре во ду. Успех тог гран ди о зног по ду хва та, чак и он да ка да су се ње га хва та ли та ко 
ве ли ки пе сни ци као што је дру ги ла у ре ат Но бе ло ве на гра де Де рек Вол кот, ни ка ко ни је 
био очи гле дан. Брод ски је те жио да на дру ги је зик пре не се оно што је ње му би ло нај дра-
го це ни је: не се ман ти ку, већ фо не ти ку. Ка да је др жао пре да ва ња, то му је по ла зи ло за ру ком. 
Хип но ти сао је слу ша о це сво јим нео бич ним ша ман ским ма ни ром. „У ње го вом из во ђе њу“, 
на пи сао је је дан ва шинг тон ски но ви нар, „сти хо ви илу стру ју три јумф зву ка над сми слом.“ 
Али Брод ски у пре во ду на па пи ру, ка ко је ре као аме рич ки пе сник ко ји је и сам био пре ди-
ван пре во ди лац Рил кеа, Ро берт Хас, оста вља ути сак шет ње „ме ђу ру ше ви на ма от ме ног 
зда ња“. У ве ли кој ме ри упра во због не пре ва зи ђе них по те шко ћа по ет ског пре во да Брод ски 
је по чео да пи ше про зу на ен гле ском. За ње га је то био на чин да се оду жи је зи ку ко ји је 
стра сно во лео и на ком је, ка ко је он ду го ве ро вао, „не мо гу ће ре ћи глу пост“.
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Че тр де сет есе ја, на пи са них са истом том ин те лек ту ал ном ин тен зив но шћу и емо ци о-
нал ним им пре си о ни змом, као и ње го ви сти хо ви, по ста ли су аме рич ки екви ва лент ру ске 
по е зи је Брод ског. Го ди не 1987. пр ва књи га есе ја Less Тhan Оne је још пре Но бе ло ве на гра-
де до би ла јед ну од нај пре сти жни јих на гра да у САД, На гра ду Удру же ња кри ти ча ра. Са знав-
ши за то, Брод ски је са му ком за др жао су зе.

4.

Од са мог по чет ка свог аме рич ког жи во та, од тог сеп тем бар ског да на 1972. го ди не, ка-
да га је из да вач и при ја тељ Карл Про фер бу квал но угу рао у учи о ни цу Ми чи ген ског уни-
вер зи те та, Брод ски је ра дио као „учи тељ по е зи је“. Нај пре је на ме ра вао да сту ден те упо зна 
са сло вен ском но том у свет ској по е зи ји, али от крив ши да мно ги не зна ју ни ен гле ске сти-
хо ве, пре да вао је све што је сма трао ве ли ким. Свој по сао Брод ски је опи си вао иро нич но:

Као про фе сор ре то ри ке жи вео сам
У ко ле џу по крај глав ног од Слат ко вод них
Је зе ра, ку да сам од ло кал них глу па ка
Био по зван за ис те за ње жи ла.

Али ка да му је при ли ком су сре та са ру ским по кло ни ци ма не ко из ра зио са о се ћа ње, 
Брод ски се оштро ус пр о ти вио, ре кав ши да са мо „та вр ста де лат но сти пру жа мо гућ ност 
да се раз го ва ра ис кљу чи во о оно ме што ме не за ни ма“.

Брод ски је у учи о ни ци на глас раз ми шљао, че сто пре ки да ју ћи пре да ва ње ка ко би за-
бе ле жио ми сао, ко ју је ка сни је би ло мо гу ће сре сти у јед ном од ве ли ких књи жев них есе ја. 
Брод ски је сма трао да сти хо ви мо ра ју да ра де на соп стве ној ене р ги ји, као што Фрост ка же 
„ле де ни ца на шпо ре ту“. То зна чи да учи о ни ца пра ти пре да ва ча ко ји во ди ди ја лог са об на-
же ном пе смом, осло бо ђе ном од фи ло ло шких ко мен та ра и исто риј ског кон тек ста. Про фе-
сор из ње из вла чи низ сми са о них це ли на, као ма ђи о ни чар зе че ве из ше ши ра. Ана ли зи ра-
ју ћи пе сму, Брод ски је по ка зи вао пред ка кво ис ку ше ње је пе сни ка по ста вљао сва ки ред. 
Ре зул тат тог „не при род ног“ ода би ра је то што је де ло би ло са вр ше ни је, не го оно ко је је 
при ро ди по ла зи ло за ру ком. За то се те за Брод ског да је „чо век про дукт свог чи та ња“ мо же 
схва ти ти бу квал но. Чи та ње је упра во она си ту а ци ја у ко јој се реч ова пло ћу је. Учи тељ по-
е зи је је у том „кул тур ном ме та бо ли зму“ фер мент ко ји чи та о цу омо гу ћу је да усво ји ду хов-
ну хра ну. Оправ да ва ју ћи свој за нат, Шклов ски је го во рио да се чо век не хра ни оним што 
је по јео, већ оним што је сва рио.

И прем да су сту ден ти Брод ског нај че шће би ли пе сни ци по чет ни ци, он их ни је, као и 
дру ги знал ци књи жев ног хе до ни зма, Бор хес и На бо ков, учио да пи шу, већ да чи та ју. Чак 
је твр дио да је то јед но те исто. „Ми мо же мо да на зо ве мо сво јим“, го во рио је Брод ски, „све 
што зна мо на па мет.“ И ње го ви сту ден ти, не у по зна ти са тра ди ци јом ко ја је дав но иш че зла 
из аме рич ких шко ла, по слу шно су бу ба ли сти хо ве. Би ло је нео бич но и те шко шко ло ва ти 
се код Брод ског, али су га ђа ци во ле ли. И ка да су у зи му де ве де сет ше сте пе сни ка опо ја ли 
у Цр кви Све тог Јо ва на, при спе ле су до че ки ва ли ње го ви сту ден ти ко ји су у Њу јорк до пу-
то ва ли из Но ве Ен гле ске.



5.

Те ме ље њу јор шке Цр кве Све тог Јо ва на, нај ве ће го тич ке цр кве на све ту, по ста ви ли су 
пре ви ше од јед ног ве ка, а гра де је (и ре кон стру и шу по сле стра шног по жа ра 2001. го ди не) 
и да нас. Ту има мно го зна ме ни то сти: ку так пе сни ка, као у Вест мин стер ској опа ти ји, ску по-
це ни ви тра жи, чу ве на ко лек ци ја деч јих цр те жа, пор трет ства ра ња све та на ко жи би зо на 
(по клон ин ди јан ских пле ме на). У Цр кви Све тог Јо ва на вла да ли бе рал ни еку мен ски дух. 
Ов де чак и ра но ју тар њим кон цер ти ма про сла вља ју у пот пу но сти па ган ске пра зни ке зим-
ског и лет њег со ли сти ци ја.

На по ме ну, ко ји је пао на че тр де сет да на од смр ти Брод ског, цр кву су ис пу ни ли зву ци. 
По не кад би се чи ни ло да су ти зву ци као му зи ка, оми ље ни ком по зи то ри Брод ског: Пер сел, 
Хајдн, Мо царт, по не кад као да су сти хо ви Од на, Ах ма то ве, Фро ста, Цве та је ве, и на рав но, 
са мог Брод ског. Њих су го во ри ли, ве ро ват но и нај бо љи пе сни ци све та: Че слав Ми лош, 
Де рек Вол кот, Шеј мус Хи ни, Ето ни Хехт, Марк Странд. На ру ском су Брод ског чи та ли ста ри 
по зна ни ци – Лав Ло сев, Јев ге ни је Рејн, Вла ди мир Уфљанд, Ана то ли је Нај ман, То мас Вен-
цло ва, Вик тор Го ли шев, Ја ков Гор дин.

По сле сти хо ва и му зи ке у цр кви су па ли ли све ће ко је су раз де ли ли сту ден ти Брод ског. 
Њи хов огањ рас те ри вао је мрак, али не и хлад но ћу. Упр кос ка лен да ру, у Њу јор ку је би ло 
исто та ко хлад но као и че тр де сет да на пре то га. У том на зим ски на чин стро гом ва зду ху 
раз ле гао се глас са мог пе сни ка, за бе ле жен на тра ци, ко ји чи та пе сму ко ју је он још мно го 
пре смр ти сма трао за вр шном. Брод ски је по е зи ју схва тао као раз го вор по сто ја ња са не-
по сто ја њем у ком је ви део са ве зни ка ко ји ни шта ма ње од нас жу ди да га чу ју.

И, ако за бр зи ну све тло сти не че каш хва ла, исто 
ће, оп штег не по сто ја, мо жда, оклоп ли ве ни
да це ни по ку ша је ње ног пре тва ра ња у си то
и за отво ре да за хва љу је ме ни.4

Го ди шњи ца смр ти Брод ског је по се бан да тум за ру ску Аме ри ку. По де лив ши жи вот из-
ме ђу две зе мље, Брод ски је свој дан ро ђе ња оста вио Ру си ји, а свој дан смр ти Аме ри ци. И 
сва ке го ди не 28. ја ну а ра дру го ви и по кло ни ци Брод ског оку пља ју се у ле ген дар ном њу-
јор шком клу бу-ре сто ра ну ње го вог при ја те ља Ро ма на Ка пла на „Са мо вар“, ка ко би се при-
се ти ли пе сни ка. За за ку ску слу же Брод ском оми ље не пељ ме не, а за тим го во ре сти хо ве. 
Су зан Сон таг, ко ја све до са ме смр ти ни је про пу шта ла те су сре те, нај ви ше је во ле ла „Ве-
ли ку еле ги ју Џо ну До ну“, и го во ри ла ју је „у ма ни ру Брод ског“.

6.

Смрт пе сни ка је по че так ње го ве бу дућ но сти: укљу чи ва ње у ранг кла си ка ру ске и свет-
ске књи жев но сти. Тај ду ги про цес зах те ва ду бо ко раз у ме ва ње ме та фи зич ке по зи ци је, 
ко ја од ре ђу је све оста ло.

Брод ски је увек био ис тра јан у ре ша ва њу „по след њих пи та ња“. У су шти ни, чи та ва ње-
го ва по зи ци ја је ду бо ко ре ли ги о зна. Ате и зам је за пе сни ка бес ко ри сна по зи ци ја, јер он 

4 „За све ме кри ви ше, сем за вре ме на за пле те...“, у: Јо сиф Брод ски, Шта тре ба за чу до : иза бра не 
пе сме, са ру ског пре вео Ра до ји ца Не шо вић, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2014, стр. 250. (Прим. прев.)
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има по сла са ре ал но шћу је зи ка ко ја не уми ре. Је зик је про то тип веч но сти. Сва ко днев на 
ли тур ги ја пе снич ког ра да учи пе сни ка да раз ми шља ре ли ги о зно. То јест да свој ма ли жи-
вот уме ће у ве ли ко, ко смич ко по сто ја ње.

То не зна чи да је пе сник оба ве зан да ве ру је у Бо га, јер он за пра во ни ко ме ни шта не 
ду гу је. Дру га ствар је што је пе сник при мо ран да ра ди са овом или оном кон цеп ци јом за-
гроб ног жи во та, ма кар са мо за то што су сти хо ви ду го веч ни ји од њи хо вог ау то ра. Ми сао 
о бе смрт но сти је ди рек тан плод пе снич ког за на та. Сва ка реч зах те ва ри му, чак и ако је она 
по след ња. Смрт не мо же би ти де фи ни тив на уко ли ко се не по ду да ра са кра јем стро фе. 
Пе сма не мо же да се за вр ши као те ло, би ло где. О то ме је Брод ски го во рио у сво јим сти-
хо ви ма. Њи хо ва ме та фи зи ка је би ла јед но став на и уоч љи ва. Уче ње о по че ци ма и кра је ви-
ма мо ра би ти ду бо ко, а не за мр ше но. Па од пе сни ка се ни шта но во не мо же са зна ти о 
по сто ја њу Бо га (ма да би, на рав но, би ло ле по). Од пе сни ка се мо же са зна ти ка ко се у ње-
го вом ства ра ла штву од ра зио по ку шај да се ре ши про блем, ко ји је, у прин ци пу, не ре шив. 
Че хов је пи сао: „Из ме ђу по сто ји Бог и Бо га не ма ле жи чи та во го ле мо по ље.“ Брод ски се 
не у мор но за гле дао у то го ле мо по ље, и уко ли ко је и ус пео да ви ди ви ше од дру гих, он да је 
то за то што је у се би про на шао хра бро сти да у са да шњост гле да из бу дућ но сти. Он је увек 
имао на уму „чи ме ће се“, по ње го вом оми ље ном из ра зу, „све ово за вр ши ти“. И за то је нај-
ин три гант ни ја цр та бу дућ но сти, по ми шље њу Брод ског, на ше од су ство у њој.

По глед ода тле, где нас не ма, по при лич но ме ња пе р спек ти ву. Ве ро ват но са мо она омо-
гу ћа ва да се ис прав но схва ти оби чан од го вор Брод ског на пи та ње о до се ље њу у САД. Он 
је увек го во рио да је Аме ри ка јед но став но „на ста вак про сто ра“. У то ме ни је би ло ни чег 
јед но став ног, али све за ви си од то га са чи ме се по ре ди.

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




