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СОЛ ЖЕ ЊИ ЦИН И БРОД СКИ КАО СУ СЕ ДИ
1.

Јед ном при ли ком, се дам де сет сед ме го ди не, још у Ен Ар бо ру, Јо сиф ре че: „По гле дај, 
до био сам пи смо од Сол же њи ци на.“ Ру ко во ди о ци Ми чи ген ског уни вер зи те та се тру де да 
на вре ме обез бе де не ку слав ну лич ност за ди плом ску це ре мо ни ју на ред не го ди не. Слав-
ној лич но сти у та квим слу ча је ви ма до де љу ју зва ње док то ра ho no ris ca u sa и за мо ле је да 
одр жи го вор. Не ко је у уни вер зи тет ској ад ми ни стра ци ји скон тао да не би би ло ло ше, пре 
не го што се по ша ље зва нич ни по зив, до би ти уна пред не зва нич ни при ста нак од ру ског 
пи сца, и да би то би ло нај бо ље ура ди ти пре ко њи хо вог соп стве ног ру ског „пе сни ка при 
уни вер зи те ту“ (po et in re si den ce), Јо си фа Брод ског. Не знам шта је тач но Брод ски на пи сао 
Сол же њи ци ну, али ова ко сам за пам тио крат ки од го вор: Сол же њи цин љу ба зно за хва љу је 
на по зи ву и из ви ња ва се због то га што не мо же да га при хва ти, по што је пре тр пан по слом. 
А у на став ку је на пи сао от при ли ке сле де ће: ка ко он одав но же ли да ка же Брод ском, чи ји 
та ле нат це ни – не уно си ли Брод ски сво јом по е зи јом до дат ни ха ос у свет, где је ха о са ио-
на ко пре ви ше. Сми сао за мер ке – по е зи ја и по е ти ка Брод ског до при но се уве ћа њу ха о са 
– упам тио сам из још јед ног раз ло га. Убр зо на кон што сам про чи тао Сол же њи ци но во пи-
смо тра жио сам не што за сво ју ди сер та ци ју и, у све сци „Књи жев ног на сле ђа“, на и шао на 
пре пи ску из ме ђу Гор ког и Па стер на ка. Гор ки је 30. но вем бра 1927. го ди не пи сао: „За ми-
шља ти – зна чи уне ти у ха ос об лик, сли ку. По не кад осе ћам, и то ме рас ту жу је, да ха ос све-
та са вла да ва сна гу ва шег ства ра ла штва и од ра жа ва се у ње му упра во као ха ос, ’дис хар мо-
нич но’.“

Ис пр ва сам чак по ми слио: да ни је Сол же њи цин про чи тао исто пи смо и не све сно ци-
ти рао Гор ког? Али по том сам од ба цио ту ми сао: не ма по тре бе за та квим на тег ну тим об ја-
шње њем кад је по сре ди ти по ло шки слич на си ту а ци ја, ко ја стал но на ста је ме ђу књи жев ним 
„оче ви ма и де цом“. Ста ри ји не схва та ју мла ђе, не до жи вља ва ју њи хов по ет ски го вор као 
текст, већ у ве ли кој ме ри као се ми о тич ку „бу ку“, фи ло зоф ски „ха ос“. То је јед но сме ран 
про цес. Док мла ђи схва та ју ста ри је. Код мла ђих се ја вља дру ги про блем. Чак и тра ди ци о-
на ли сти ме ђу мла ди ма сма тра ју да умет нич ки је зик прет ход не ге не ра ци је не од го ва ра у 
пот пу но сти но вим за да ци ма књи жев но сти, док је за мла ду аван гар ду је зик оче ва – пот пу но 
ком про ми то ван низ кли шеа. То је, као књи жев но и сто риј ски про цес, опи са но у кла сич ним 
ра до ви ма Ти ња но ва и дру гих фор ма ли ста, а као пси хо ло шки про блем у Не ла год но сти 
ути ца ја Ха рол да Блу ма.

Али по ка за ло се да ме је пам ће ње пре ва ри ло. Не дав но је у лич ној ар хи ви по кој ног 
пе сни ка про на ђе но Сол же њи ци но во пи смо. У ње му се не го во ри ни о ка квом уве ћа ва њу 
ха о са, не го са мо, и то вр ло оба зри во и из о ко ла, о раз град њи сти ха. Ево тог пи сма:
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Дра ги Јо си фе!
(Из ви ни те, ни кад ни сам знао ваш па тро ним.)

Ни у јед ном ру ском ча со пи су не про пу штам Ва ше пе сме, и не пре ста јем да се оду-
ше вља вам Ва шом из у зет ном ве шти ном. По не кад се пла шим да Ви до не кле раз гра ђу је-
те стих – али и то чи ни те с не по но вљи вим да ром.

Хва ла Вам за то што ми пре но си те по зив Ми чи ген ског уни вер зи те та и хва ла љу ди ма 
ко ји су ми пре ко Вас упу ти ли тај по зив.

Са за ни ма њем сам про чи тао оно што пи ше те о том уни вер зи те ту. Не ис кљу чу јем да 
бих мо жда ка сни је, али не ове го ди не, при хва тио по зив. Али 1977 – са си гур но шћу мо гу 
да од го во рим – не; за и ста сам пре тр пан по слом.

Же лим Вам до бро здра вље и до бро рас по ло же ње, на стој те да их не из гу би те.
И – же лим Вам но ве успе хе.

А. Сол же њи цин

Два ме ста за слу жу ју ко мен тар.
Ни у јед ном ру ском ча со пи су не про пу штам Ва ше пе сме; пе сме Брод ског су се по че ле 

по ја вљи ва ти у еми грант ским ча со пи си ма и ал ма на си ма 1964. го ди не, и за три на ест го ди-
на од тих пу бли ка ци ја на ста је вр ло ре пре зен та ти ван из бор, ко ји омо гу ћа ва да се стек не 
од го ва ра ју ћа пред ста ва о пе сни ку – од ње го вих пр вих екс пе ри ме на та до зре лих ства ри; 
али чак и ако је Сол же њи цин ми слио са мо на те ку ћу ру ску пе ри о ди ку, ону ко ја је из ла зи-
ла от ка ко је он 1974. прог нан на За пад, за те три го ди не су се у па ри ским ча со пи си ма Ве сник 
РСХД и Кон ти нент, а исто та ко и у аме рич ком дво је зич ном Rus sian Li te ra tu re Tri qu a terly 
по ја ви ли „Успо ме на на Т. Б.“, „Крај пре кра сне епо хе“, „Сре те ње“, „Ла гу на“, „По во дом Жу ко-
вље ве смр ти“, ци клус „Мек сич ки ди вер ти сман“ и „Вр ста ре чи“, по е ме „По све ће но Јал ти“ 
и „Успа ван ка Ба ка ла р ског рта“ и дру ге ства ри, од ко јих су ка сни је на ста ле зби р ке Крај 
пре кра сне епо хе и Вр ста ре чи (обе 1974. го ди не).

Же ља да Брод ски бу де здрав и да чу ва здра вље, по свој при ли ци, ни је са мо фор мал-
ност; Сол же њи цин је ве ро ват но знао да је че ти ри ме се ца ра ни је три де сет ше сто го ди шњи 
Брод ски до жи вео пр ви, али, упр кос то ме, вр ло те жак ин фаркт.

Ис па да да ме је Гор ки по мео са „уве ћа њем ха о са“, али – а то се вр ло рет ко де ша ва – 
гре шка пам ће ња се пре тво ри ла у ис прав ну про це ну. Про шле су два де сет три го ди не од 
оног пи сма, Сол же њи цин је об ја вио есеј из сво је „Ли те рар не ко лек ци је“, „Јо сиф Брод ски 
– иза бра не пе сме“ („Но ви мир“ 1999, 12), и та мо го то во на са мом по чет ку пи ше: „Брод ски 
се по ка зао бес по моћ ним пред рас тр за но шћу на шег до ба: по но вио ју је и уве ћао, уме сто 
да је са вла да и сма њи. (Јер до ка кве год да се ха о тич но сти усло жња ва да на шњи свет – људ-
ска свест ипак има мо гућ ност да се са чу ва и одр жи на ма кар јед ном сте пе ни ку из над 
ње га.)“

Го то во у сва ком па су су Сол же њи ци но вих бе ле шки о сти хо ви ма Брод ског мо же се на ћи 
гре шка. „Ка ко су пе сме по сла га не? Ни су стро го хро но ло шки...“ – по чи ње Сол же њи цин. 
Али пе сме у тој мо сков ској зби р ци Вр ста ре чи по сла га не су упра во хро но ло шки, је ди но 
су у окви ру пе то го ди шњих це ли на до пу ште на од ре ђе на пре ме шта ња, са свим очи глед но 
узро ко ва на ау то ро вом же љом да те мат ски ор га ни зу је ци клу се. По том Сол же њи цин с нео-
до бра ва њем пи ше о то ме ка ко је по сле Пр вог свет ског ра та иро ни ја као ма нир у гле да њу 
на свет по ста ла оп шта мо да и „ни је мо гла да не за ра зи и Брод ског“. „Ево Брод ски узи ма 
те му Ма ри је Стју арт, ко ју су та ко ро ман тич но опе ва ли мно ги, из ме ђу оста лог, и ве ли ки 
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пе сни ци. Али ро ман ти ка је за ње га – не у кус, а ис по ља ва ње ли рич но сти – пот пу но не до-
пу сти во.“ Не ка ко је чак не при јат но на во ди ти у од го вор на то оп ште по зна те исти не – да су 
упра во у ро ман ти чар ској тра ди ци ји ли ри зам и иро ни ја не раз двој ни, ре ци мо у Јев ге ни ју 
Оње ги ну. У сле де ћем па су су Сол же њи цин као при мер од су ства жи вог осе ћа ња код Брод-
ског ко мен та ри ше ду гач ко „Пе ва ње без му зи ке“ – „апо те о зу тре зве но сти и ра зум но сти, 
ко ја ни је слу чај но из гра ђе на на ге о ме три зму (уз гред, кли ма вом: вер ти ка лу је по ста вио, 
али по бр као је ка те ту и хи по те ну зу, а сам мо тив зве зде, ко ју обо је гле да ју – стар је ко ли ко 
и свет)“. Тач но је да је стар. Тај мо тив се код Ах ма то ве ва ри ра у ци клу су „Ши пак цве та. Спа-
ље на све ска“, по све ће ном, исто као и пе сма Брод ског, адре са ту у Ен гле ској. А три ста го-
ди на ра ни је – код Џо на До на. По сто је у по е зи ји та кви веч ни сим бо ли и мо ти ви... И по но во 
осе ћа мо не ла го ду за то што смо при ну ђе ни да да је мо еле мен тар на об ја шње ња. Али оно 
што пот пу но за пре па шћу је – то је из ја ва да је Брод ски по бр као ка те ту и хи по те ну зу. Ја ни 
сам не убра јам „Пе ва ње без му зи ке“ у нај бо ља оства ре ња Брод ског, али упра во с ге о ме-
три јом је та мо све у ре ду. Врх тро у гла чи ју осно ву чи ни ра сто ја ње из ме ђу Ле њин гра да и 
Лон до на на ла зи се у стра тос фе ри, у тач ки у ко јој се се ку по гле ди раз дво је них љу бав ни ка. 
Пе сник те по гле де на зи ва ка те та ма. Шта је у то ме по гре шно? Зар угао под ко јим се они 
се ку не мо же би ти прав? Ма ка ко ши ро ка би ла ге о ме триј ска ме та фо ра Брод ског, она је 
за пра во вр ло про ста и не зах те ва об ја шње ње. Али за ни ма нас об ја шње ње не чег дру гог 
– ка ко је та кву гре шку мо гао на чи ни ти Сол же њи цин, ма те ма ти чар по обра зо ва њу, учи тељ 
ма те ма ти ке. И на ме ће се је дан за кљу чак: чак ни та ко умет нич ки та нан чи та лац као што је 
Сол же њи цин не мо же да са вла да јаз из ме ђу по ко ле ња. Он ни је у ста њу да осе ти уз ви ше но 
ужи ва ње ка да чи та Брод ског, он не чу је ње го ву сми са о ну му зи ку, до ње га углав ном до пи-
ру бу ка и ха ос – „нео ба ве зне ре чи и син таг ме“, „пре оп те ре ће не ре че ни це“ с „не спрет ним 
уну тра шњим спо је ви ма“, „хи ро ви то про ми ца ње ми сли, фан та зи ја и сла бо осми шље ни 
књи жев ни пре ли ви“.

Мој друг, пи сац Игор Је фи мов, на пи сао је чла нак у ко јем убе дљи во по ка зу је да је Сол-
же њи ци но ва кри ти ка усло вље на пре ду бе ђе њем. Сол же њи цин у „Го во ру о про ли ве ном 
мле ку“ чу је са мо раз дра же ност и не при ме ћу је та мо ја сне лир ске па са же, сен ти мен та лан 
крај. Сол же њи цин пре ба цу је Брод ском апо ли тич ност, Је фи мов пак ука зу је на па тос сло-
бо де ко јим је про же та по е зи ја Брод ског. На за мер ку због не у ме ре не љу ба ви пре ма За па-
ду Је фи мов од го ва ра ис прав ном опа ском да је Брод ски у не цен зу ри са ну по е зи ју по но во 
увео та кве ре чи-пој мо ве као што су „до мо ви на“, „отаџ би на“, „по стој би на“, ко је је со вјет ска 
про па ган да, ре кло би се, умр тви ла. На при мед бе о ла ба во сти ре ли ги о зног осе ћа ња код 
Брод ског Је фи мов од го ва ра ука зи ва њем на три мо ну мен тал на де ла ко ја се ба ве про бле-
ми ма ве ре, а то су: „Ве ли ка еле ги ја за Џо на До на“, „Исак и Аврам“ и „Раз го вор са бо жан-
ством“. За кљу чак ко ји, с по што ва њем и ту гом, из но си Је фи мов гла си: „Сол же њи цин не 
слу ша по ет ски глас ср цем, не го га про ве ра ва кри те ри ју ми ма ис прав но сти и не ис прав но-
сти, до бра и зла, ка но ни ма вер си фи ка ци је и вер ским дог ма ма.“ Дру гим ре чи ма, Сол же-
њи цин Брод ског чи та с пре ду бе ђе њем, као што је Тол стој чи тао Шек спи ра, или Со ло вјов 
Љер мон то ва.

Све је то тач но, али Сол же њи ци но ва кри ти ка је, у су шти ни, до те ме ре не у те ме ље на 
да је це ло куп на ње на ре фу та ци ја у су шти ни из ли шна. Они ма ко ји во ле и схва та ју Брод ског 
то је ја сно и без об ја шње ња. Оне ко је ње го ва по е зи ја раз дра жу је ло ги ка и чи ње ни це не ће 
пре о бра ти ти. Не ком се до па да, не ко ме не. С тим ду бин ским под све сним чи ни о цем у пер-
цеп ци ји умет нич ког тек ста не мо же се учи ни ти ни шта. Укус и умет нич ки слух мо гу се до-



307

не кле вас пи та ва ти код вр ло мла дих љу ди, али у од ре ђе ној до би естет ски кри те ри ју ми се 
угра ђу ју у лич ност, и од ри ца ње од њих је исто што и од ри ца ње од соп стве ног ја. Не што 
се или до па да или не до па да; да или не, ка ко је го во рио Ј. Л. Шва рц. Код истог тог Шва р ца 
у Не по сто ја но сти ма ка рак те ра по сто ји ме сто ко је мно го во лим: „Умет ник... је на пра вио 
снег пла вим, у же љи да по ка же ка ко је при ме тио ту ње го ву осо би ну. Шта ви ше – пла ва 
бо ја га је то ли ко оча ра ла да је не хо ти це пре у ве ли чао пла вет сне га. А ми смо ми сли ли: ’У 
при ро ди је то ипак та на ни је’.“ Код Сол же њи ци на је дан ју нак ис прав но по зи ва да се не за-
бо ра ви да исто ри ју ни кад ни је мо гу ће пот пу но об ја сни ти, да је она за го нет на. Е па та на-
ни је је и за го нет ни је и оно што је Сол же њи цин ре као о Брод ском. Не ми слим на то што се 
Сол же њи цин, у сво јим раз дра жљи во-сит ни ча вим бе ле шка ма, сва ки час, као да про тив-
ре чи се би, оду ше вља ва по је ди ним ства ри ма Брод ског, и то не са мо они ма у ко ји ма је 
пе сник бли жи не го обич но ка но ну де вет на е стог ве ка („Сре те ње“, „По во дом Жу ко вље ве 
смр ти“, „Сто го ди шњи ца Ане Ах ма то ве“) већ и оним у ко ји ма је ау то ров стил пред ста вљен 
на нај ре пре зен та тив ни ји на чин, та квим као што су „Ве ли ка еле ги ја за Џо на До на“, „Леп ти-
ри ца“, „Је се њи крик ја стре ба“. Не ми слим на то што Сол же њи цин по не кад на ла зи из у зет-
но до бре ре чи да опи ше сво је ути ске: „Бо жић на те ма као да је уо кви ре на са стра не, као 
то пло оба сјан ква драт.“ Не, оно што го во ри Сол же њи цин увек зву чи сло же ни је, ду бо ко 
про тив реч ни је не го оно што он же ли да ка же. Ево, ре ци мо, он као да Брод ском пре ба цу је 
не до ста так за ви чај но сти: „И та ко је ис па ло да Брод ски, ко ји је од ра стао у спе ци фич ном 
ле њин град ском ин те лек ту ал ном окру же њу, ни је ни до та као ши ро ко ру ско тло.“ (Што је, 
уз гред, у су пр от но сти са чи ње ни ца ма из пе сни ко ве би о гра фи је, али о то ме ћу ка сни је.) 
По том сле ди: „А и цео ње гов дух је ин тер на ци о на лан, Брод ски је при род ни но си лац мно-
го стра не ко смо по лит ске ба шти не.“ Шта је то – осу да, не у трал на кон ста та ци ја, по хва ла? 
Уве рен сам да ће иди о ти ко ји тра же код Сол же њи ци на ан ти се ми ти зам из ве сти при бли жно 
ова кву де кон струк ци ју те ре че ни це: Брод ски ни је Рус, па за то ње го ве пе сме па те од мањ-
ка за ви чај но сти. Ту се, ако по сто ји же ља, мо же ра за зна ти и од јек ста љи но ве ан ти се мит ске 
фор му ле – „ко смо по ли та без ро да“ (ов де при род ни ко смо по ли та). „Али при род ни ко смо-
по ли та“ – па то је Пу шкин, или „са о се ћај ни пре ма це лом све ту“ Рус бу дућ но сти – пре ма 
До сто јев ском.

2.

А ка ко је Брод ски чи тао Сол же њи ци на?
Брод ски је пи сао о Сол же њи ци ну у свом, по мом ми шље њу, не у спе лом пре гле ду ру ске 

про зе Ка та стро фа у ва зду ху (1984) и, пре то га, 1973. у при ка зу Ар хи пе ла га Гу лаг. Он је Ар хи-
пе лаг Гу лаг, без ика квих огра да, сма трао ве ли ким де лом. По што ни је баш че сто при хва тао 
мо је опа ске, до бро сам за пам тио ка ко сам, кад смо раз го ва ра ли о тој књи зи, ре као да је 
Ар хи пе лаг Гу лаг пра ви еп, и да је нај бо љи по ка за тељ те чи ње ни це то што га чо век не мо ра 
чи та ти по ре ду, од по чет ка пре ма кра ју, већ га мо же, као Или ја ду или Ма хаб ха ра ту, отво-
ри ти на би ло ком ме сту и од мах ће се за ин те ре со ва ти, и све ће му би ти ја сно. Јо сиф се 
истог ча са сло жио са мном и ка сни је се ви ше пу та при се ћао то га.

Брод ски у Ка та стро фи мо жда не на во ди ја сно и у це ло сти сво ју хи је рар хи ју ру ске 
про зе два де се тог ве ка, али сва ка ко не дво сми сле но ука зу је шта је њен вр ху нац. А ап со-
лут ни вр ху нац је за ње га Ан дреј Пла то нов, чи ју про дор ну сти ли сти ку опи су је као ре зул тат 
ње го ве соп стве не, Пла то но вље ве, ни шта ма ње про дор не фи ло зоф ске ан тро по ло ги је, 
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не пре ва зи ђе ног по и ма ња чо ве ко ве тра ге ди је у вре ме то тал них ра то ва и то та ли тар них 
ре жи ма. Мо же мо пот пу но или до не кле де ли ти оду ше вље ње Брод ског Пла то но вим, мо-
же мо га у пот пу но сти од ба ци ти, мо же мо у на че лу од ба ци ти сва ки по ку шај да се јед на 
та ко хе те ро ге на по ја ва као што је књи жев ност сме сти у та бе лу ран го ва.1 Али са да јед но-
став но кон ста ту јем – за Брод ског је та ква хи је рар хи ја по сто ја ла, он је имао пред ста ву о 
„ве ли ком пи сцу“ бли ску оној ко ју је га ји ла Цве та је ва („Умет ност у све тлу са ве сти“): „Ве ли-
ки пи сац је онај ко ји из ду жу је пер спек ти ву чо ве ко вог од но са пре ма све ту, ко ји по ка зу је 
из лаз, ну ди пут чо ве ку ко ји се на шао у ћор со ка ку“ – пи ше Брод ски, и, ма да у два де се том 
ве ку за ње га по сто ји са мо је дан ве ли ки ру ски пи сац – Пла то нов – „по сле Пла то но ва се 
ру ска про за нај ви ше при бли жи ла то ме да из не дри та квог пи сца он да кад су се по ја ви ли 
На де жда Ман дељ штам са сво јим ме мо а ри ма и, у не што ма њој ме ри, Алек сан дар Сол же-
њи цин са сво јим ро ма ни ма и до ку мен тар ном про зом“. Ов де се то „тре ће ме сто“ те шко 
мо же схва ти ти као пот це њи ва ње, јер реч је о це ло куп ном кор пу су ру ске про зе два де се тог 
ве ка, да кле ис под три пи сца ко ја је Брод ски ис та као на ла зе се Бу њин, Со ло губ, Бе ли, За-
мја тин, Ба бељ, Зо шчен ко и, ма ње ка нон ски пи сци ко је је Брод ски, ме ђу тим, ви со ко це нио 
– Ва ги нов, До би чин и Ма ри јен гоф (као про за ик). То што Брод ски по ми ње Сол же њи ци но во 
име од мах по сле нео че ки ва ног на том спи ску име на На де жде Ман дељ штам – све до чи о 
искре но сти ње го ве оце не. Да је по сре ди био усту пак оп ште при хва ће ном ми шље њу, Брод-
ски би Сол же њи ци на по ме нуо за јед но са ау то ри ма Мај сто ра и Мар га ри те и Док то ра 
Жи ва га, ко ји ма уз гред но ода је при зна ње, али Брод ски је, као и увек, искрен – ме мо а ри 
На де жде Ман дељ штам оста ви ли су на ње га ко ло са лан ути сак упра во као умет нич ка про-
за, и сли чан до жи вљај је имао ка да је чи тао Сол же њи ци на: „Се ћам се кад сам је чи тао 
[седму гла ву Оде ље ња за рак – Л. Л.], са мо што ми ни су дрх та ли пр сти...“

Ре ћи ћу још јед ном: ме ни се то де ло Брод ског не до па да (оно је пр во би ло на пи са но 
по на руџ би – као пре да ва ње). До бр ом ста ром тек сту о Пла то но ву (пр во бит но – пред го вор 
за „Ар ди со во“ дво је зич но из да ње Ја ме за те мељ) при дру же не су оми ље не ра штр ка не 
ми сли о До сто јев ском, о ре а ли зму, о свр си књи жев но сти у да на шње вре ме, а уз њих се 
на во де и спи ско ви. Прет по ста вљам да су на спи ско ве до спе ли чак и ау то ри ко је Брод ски 
ни је чи тао („че шће од дру гих име на по ми ње се име Ва лен ти на Рас пу ти на“). Спи ско ви су 
про пра ће ни крај ње нео сно ва ним уоп шта ва њи ма, ко ја је те шко схва ти ти озбиљ но. У тек сту 
се са мо о два пи сца, по ред Пла то но ва, го во ри по дроб но и, што је нај ва жни је, на осно ву 
жи вог чи та лач ког до жи вља ја – о Але шков ском и о Сол же њи ци ну. Од свих са вре ме них 
ру ских пи са ца са мо су та дво ји ца истин ски уз бу ђи ва ли Брод ског.

Го ди не 1977. Брод ски је на пи сао при каз по во дом об ја вљи ва ња у Аме ри ци, на ен гле ском 
је зи ку, че ти ри књи ге: тре ћег и че твр тог то ма Ар хи пе ла га Гу лаг, збор ни ка чла на ка под ре-
дак ци јом А. И. Сол же ни ци на Ис под на сла га и трак та та Ро ја Ме две де ва О со ци ја ли стич кој 
де мо кра ти ји. Чла нак је, у ау то ри зо ва ном пре во ду Ба ри ја Ру би на, иза шао у тро ме сеч ни ку 
Па р ти зан ри вју, ча со пи су ства ра лач ке ин те ли ген ци је, иде о ло шки бли ском „но вим де сни-
ча ри ма“, то јест ли бе рал ним ан ти ко му ни сти ма. Ру ски текст је остао без на зи ва. Скра ће-
ној вер зи ји, об ја вље ној у Књи жев ном пре гле ду, из да вач је дао до слов но пре ве ден на зив 

1 Та бе ла ран го ва или Та бе ла ран го ва свих вој них, гра ђан ских и дво р ских чи но ва (рус. Та бель о 
ран гах или Та бель о рангах всех чи нов во ин ских, стат ских и при дворных) би ла је основ ни за кон о 
др жав ној слу жби у Ру ској им пе ри ји. Им пе ра тор Пе тар Ве ли ки ју је по твр дио 24. ја ну а ра/4. фе бру-
а ра 1722. и, ма да се с вре ме ном у по не чем ме ња ла, оста ла је на сна зи све до Ок то бар ске ре во лу-
ци је (1917). (Прим. прев.)
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„Ге о гра фи ја зла“, што на ру ском зву чи дво сми сле но.2 „Зло“ је у на зи ву члан ка – име ни ца. 
„По што је чо век у ста њу да пој ми са мо ону ко ли чи ну зла за ко ју је сам спо со бан, сви по ку ша-
ји да се умет нич ки или до ку мен тар но опи шу зло чи ни ко ји се вр ше у др жав ним окви ри ма 
осу ђе ни су на не у спех“ – по чи ње Брод ски и по том об ја шња ва на ко ји на чин је Сол же њи цин 
ус пео да ура ди не мо гу ће – да ство ри текст аде ква тан не за ми сли вом оп се гу зла ко је је 
по чи нио Со вјет ски Са вез: „Имао је до вољ но естет ског слу ха – ма ка ко то би ло па ра док сал-
но – да се од рек не ’осе ћа ја ме ре’, ко је је у на ма вас пи та ла књи жев ност де вет на е стог ве ка.“

Нај вред ни јим от кри ћем књи жев но сти но вог до ба Брод ски је сма трао ап сурд. На ње га 
је ја чи ути сак оста вљао Бе ке тов ап сур ди зам ли шен ап сур ди стич ког шар ма не го ве се ли 
да да и стич ки ап сур ди зам Да ни ла Хар мса или сми са о ни пре о бра жа ји у ду ху Лу и са Ке ро ла 
или Едви на Ли ра, или чак над ре а ли стич ке гро те ске Јо не ска или Мро же ка. Зло-Ап сурд је 
код Брод ског – Зло-Ха ос ко ји гле да у чо ве ка кроз по де ро ти не на бит ку код ро ман ти чарâ. 
Сва ка за бав ност, ли те ра р ност шмин ка и за о де ва ап сурд, ма ски ра ха ос. Не тре ба за ба вља-
ти оним што је по сво јој при ро ди јед но о бра зно, мо но то но и без број пу та по на вља но, а 
„књи жев ност одо ма ћу је зло“. Ко јим сти ли стич ким сред стви ма се ау тор при бли жа ва аде-
кват ном при ка зи ва њу зла – као Бе кет или као Сол же њи цин – то је спо ред но. „У јед ном 
по гла вљу [Одељења за рак – Л. Л.] Сол же њи цин опи су је те шки рад ни дан јед не же не ле ка-
ра. Ту роб ност и мо но то ни ја опи са не сум њи во од го ва ра ју спи ску ње них оба ве за, еп ских 
по свом оби му и иди о ти зму; ме ђу тим, тај спи сак се на ста вља ду же не го што је, ре кло би 
се, мо гу ће за др жа ти бе стра сан тон у опи си ва њу оно га од че га се он са сто ји... Се ћам се кад 
сам га чи тао [поглавље], са мо што ми пр сти ни су дрх та ли: ’Ево, ево, сад ће се де си ти оно...’“ 
„Оно“ се, ме ђу тим, не де ша ва у Оде ље њу за рак већ у Ар хи пе ла гу, за то што у ње му Сол же-
њи цин по сти же не што што је не до ступ но књи жев ном ап сур ди зму – ства ра аде кват ну 
књи гу зла: „Сва ка књи га зла је ду гач ка и мо но то на...“

3.

Кад сам про чи тао Сол же њи ци но ве ми сли о Брод ском, по же лео сам да их упо ре дим с 
ми сли ма Брод ског о Сол же њи ци ну, а ода тле је кре нуо ла нац ус по ред би, па ра док сал них 
су прот но сти.

Сол же њи цин, ко ји ми сли у ка те го ри ја ма на ро да, на род не суд би не и на род ног ду ха, у 
ствар но сти је ин те лек ту а лац не хо тич но за лу тао у на род. Брод ски, ко ји раз ми шља ели ти-
стич ки – бу квал но је био рад ник, го то во бу квал но је био ра тар.

Сол же њи цин, ко ји же ли да га чи та ју нај ши ри сло је ви, ства ра књи жев ни је зик што се 
по сво јој из ве шта че но сти мо же ме ри ти је ди но с је зи ком фу ту ристâ. Брод ски, ко ји чи та о-
ца, мо жда, ви ди као свој ал тер его, пи ше по ла зе ћи од са вре ме ног раз го вор ног је зи ка.

Ве ли ки са мот њак Сол же њи цин, ако се по не кад и са ста је с љу ди ма, чи ни то у па жљи во 
ис пла ни ра ним, го то во ри ту ал ним окол но сти ма, али за ме ра са мот нич ку охо лост и крај њи 
ин ди ви ду а ли зам спон та ном, дру штве ном, це лог жи во та окру же ном при ја те љи ма, уче ни-
ци ма и парт нер ка ма, Брод ском, ко ји не ски да те ле фон ску слу ша ли цу са уха.

Код пра во слав ног Сол же њи ци на, ко ји је укљу чен у про бле ме сво је цр кве и по зна је 
ње ну исто ри ју, вер ска те ма го то во не по сто ји. Код „ло шег Је вре ји на“ и „ван ред ног хри-
шћа ни на“, по ње го вим соп стве ним ша љи вим ре чи ма, Брод ског – ве ра, „све тлост ни от ку да“ 
– нај по сто ја ни ја је те ма нај стра сни је ли ри ке.

2 На ру ском би то мо гло зна чи ти и: Ге о гра фи ја је зла. (Прим. прев.)
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Две раз ли чи те лич но сти. Два раз ли чи та ства ра ла штва. Оно што је јед ном да ла при ро-
да, дру ги сти че пе ром. Про сто би смо мо гли да на цр та мо си ме три чан ди ја грам, но по но во 
се при се ћам: „Али у при ро ди је то та на ни је.“ Брод ском дрх те пр сти кад чи та Оде ље ње за 
рак, а Сол же њи цин се оду ше вља ва кад чи та „Је се њи крик ја стре ба“.

Они ко ји да нас пи шу о Сол же њи ци ну углав ном иро нич но ци ти ра ју ње го ве је зич ке 
акро ба ци је. Сти че се ути сак да је реч о но вом ад ми ра лу Ши шко ву3 с ње го вим мо кро сту-
пи ма и ша ро ка ти ма,4 па мо жда чак и о се љач ком пи сцу из па ро ди је Алек сан дра Ар хан-
гељ ског:5 „Та ко да се чак и су на шце раз др љи ло...“ Али чуд но ва ти ру ски је зик ка сног Сол-
же њи ци на је сти ли стич ки екс пе ри мент, по ку шај да се ство ри нео би чан (по свој при ли ци, 
из ра жај ни ји) умет нич ки је зик по мо ћу не мо би ли са них ре сур са ру ског је зи ка. Про је кат у 
ду ху „сре бр ног ве ка“ – вр ло на лик оно ме што су ра ди ли Хлеб њи ков, Цве та је ва и За мја тин. 
И ево че га се при се ћам у ве зи с тим. Пре де сет го ди на иза шао је Сол же њи ци нов Ру ски 
реч ник је зич ког про ши ре ња – зби р ка про сто на род них, ди ја ле кат ских и за ста ре лих ре чи 
ко је Сол же њи цин же ли да уве де у упо тре бу. При ча ју ћи пре ко те ле фо на Брод ском о тој 
књи зи, про гла сио сам це лу за ми сао на ив ном (ја и са да сма трам да ће се је зик по бри ну ти 
сам за се бе, да он не по ста је ни го ри ни бо љи). Али Брод ски се ве о ма за ин те ре со вао за 
реч ник, чак ми слим да га је на ме ра вао ку пи ти. По ми слио сам: „За то што су умет но сти по-
е зи је по треб не ре чи.“

* * *

Мо ја ку ћа се на ла зи на от при ли ке по ла ки ло ме тра од ре ке Ко нек ти кат, а не што да ље, 
иза ре ке и дуж ње не оба ле, пру жа се ме ђу др жав ни ау то-пу т 91. Он се са се ве ра, од ка над-
ске гра ни це, спу шта дуж ис точ ног обо да др жа ве Вер монт, се че др жа ве Ма са чу сетс и Ко-
нек ти кат и ули ва у ме ђу др жав ни ау то-пу т 95 по ред гра да Њу Хеј ве на на оба ли Атлант ског 
оке а на. А то је већ са свим бли зу Њу јор ка. Пре ко два де сет го ди на во зим ау то-пу тем 91, 
по зна јем сва ус пут на бр да, до ли не и све уо би ча је не соп стве не ми сли о књи жев ном пу сти-
ња штву. Та мо се, у вер монт ској за би ти, не ко ли ко го ди на крио не дру штве ни Са ша Со ко лов. 
С ле ве стра не, иза ре ке, љу бо мор но чу ва сво ју оса му Се лин џер, с де сне стра не, го то во 
си ме трич но, на ла зи се Ка вен диш, где је Сол же њи цин, по ву кав ши се од вре ве, ра дио на 
сво јој епо пе ји. Про ла зи мо кроз Братлбо ро, по след њи вер монт ски град пре ула ска у Ма-
са чу сетс, град где је пре јед ног ве ка че ти ри го ди не жи вео Ки плинг и где је пи сао Књи гу о 
џун гли. Ма са чу сет ска гра ни ца; кроз по ла са та по ја ви ће се пу то ка зи за Ам херст и Са ут Хе дли. 
„Ам херстска са мот ни ца“, ве ли ка Еми ли Ди кин сон, про ве ла је у Ам хер сту цео жи вот, а по-
след њих пет на ест го ди на ни је ни из ла зи ла из ку ће. А у су сед ном Са ут Хе дли ју је сво јих 
по след њих пет на ест го ди на жи вео Брод ски. Пре да вао је ов де у ко ле џу Ма унт Хо ли ок, али 
и јед но став но бе жао ова мо од њу јор шке вре ве. Не што да ље, на кра ју ау то-пу та 91, жи ви 
Јуз Але шков ски.

3 Алек сан дар Се мјо но вич Ши шков (1754–1841), ад ми рал, по ли ти чар и пи сац. У ка сни јој фа зи свог 
књи жев ног ства ра ла штва тру дио се да очу ва чи сто ту ру ског је зи ка и бо рио се про тив фран цу ског 
ути ца ја на Ру си ју. (Прим. прев.)
4 Мо кро ступ – ка ља ча, ша ро кат – би ли јар. Мо кро ступ и ша ро кат (рус.) – ре чи ко је је из ми слио 
Алек сан дар Се мјо но вич Ши шков. (Прим. прев.)
5 Алек сан дар Гри гор је вич Ар хан гељ ски (1889–1938) – ру ски са ти рич ни пе сник, па ро ди ста. (Прим. 
прев.)
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Јед ног ле пог април ског ју тра Сол же њи цин је по гле дао кроз про зор и по ми слио: „Ма 
нек иде по сао до ђа во ла! Бо ље да се од ве зем код пе сни ка и по при чам с њим о ха о тич но сти 
на шег до ба и о хар мо нич ном за дат ку по е зи је.“ Рад ни је дан, ју тро, на ау то-пу ту 91 го то во да 
не ма са о бра ћа ја – от при ли ке кроз сат и по Сол же њи цин се пе ње на трем Јо си фа Брод ског.

Или не – Брод ски је из не на да ре шио да ба не у Ка вен диш – рад ни је дан, ју тро, на ау то-
-пу ту 91 у то до ба не ма са о бра ћај не по ли ци је – до ју рио је за от при ли ке сат вре ме на...

Та кве су ве чи те чи та лач ке ма шта ри је. Ето, хте ли би смо да се Пу шкин и Љер мон тов 
за јед но ше та ју, да се Тол стој и До сто јев ски спри ја те ље. Али „у при ро ди је то та на ни је“. 
Иа ко су пет на ест го ди на би ли су се ди, као Тол стој и Фет, Брод ски и Сол же њи цин се ни јед-
ном ни су сре ли. А он да су две књи жев не ку ће опу сте ле. По што је за вр шио Фе бру ар, Март 
и Април 1917, Сол же њи цин је от пу то вао у Ру си ју, а Брод ски, да се по слу жи мо ре чи ма ње-
го ве ста ре пе сме – „у ону да ле ку зе мљу, где ви ше не ма ни ја ну а ра, ни фе бру а ра, ни мар та“.

(С ру ског пре вео Ду шко Па ун ко вић)




