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БЕЗ ПО ВРАТ КА
Од ла зе ћи из Ру си је 1972. го ди не Брод ски ни је знао хо ће ли ика да ви ше ви де ти до мо

ви ну. Еми гра ци ја из СССРа би ла је пут у јед ном прав цу, без по врат ка. Со вјет ска власт је 
са свим иг но ри са ла де кла ра ци ју Ује ди ње них на ци ја о пра ву чо ве ка на сло бо ду кре та ња. 
У рет ким слу ча је ви ма еми гран ти ма ко ји ни су ус пе ли да се при ла го де жи во ту у ино стран
ству до зво ља ва ли су да се вра те, али уз оба ве зан услов јав ног по ка ја ња, по ни жа ва ју ћег 
при зна ња ап со лут не гре шке, при че у ме ди ји ма ка ко се те шко жи ви у ка пи та ли стич ком 
па клу. Еми грант ни је мо гао јед но став но да до пу ту је и да се ви ди са ро ђа ци ма и бли ским 
при ја те љи ма, ни ти су они мо гли да га по се ћу ју. Вла да ни је хте ла да љу ди упо ре ђу ју на чин 
жи во та код ку ће и на За па ду, јер би по ре ђе ње ма кар ма те ри јал них усло ва би ло не по вољ
но за СССР. Осим то га вла да ле су искон ске иде о ло шке пред ра су де. Са мо је из да ји ца, не
при ја тељ, мо гао да на пу сти со ци ја ли стич ку до мо ви ну, чак се и до зво ље на еми гра ци ја 
сма тра ла ка зном, из гнан ством, остра ки змом. По себ но ако је из гна ник био пи сац, но ви нар, 
дру штве ни рад ник, од но сно ако је по со вјет ским ме ри ли ма при па дао „иде о ло шкој сфе ри“, 
а иде о ло ги ја је по том схва та њу би ла или ис прав на, „на ша“, или не при ја тељ ска.

Ка жња ва ли су не са мо из гна ни ка не го и ње го ву по ро ди цу. Ро ди те љи Брод ског су два
на ест пу та под но си ли зах тев с мол бом да им се до зво ли да за јед но или по је ди нач но от
пу ту ју да ви де си на, али сва ки пут им је зах тев био од би јен. Од би ја ње је обра зла га но 
пот пу ном бе сми сли цом: власт је пу то ва ње сма тра ла „не свр сис ход ним“. Циљ Ма ри је Мој
си јев не и Алек сан дра Ива но ви ча Брод ског био је да ви де свог си на је дин ца. Шта је тре ба
ло да бу де „свр сис ход ни је“ од тог ци ља? По не кад су од го ва ра ли и ова ко: пре ма на шим 
до ку мен ти ма ваш син је от пу то вао из СССРа у Изра ел (или ка ко је стар ци ма јед ном ре као 
чи нов ник ле њин град ског ОВИРа1 у усме ном раз го во ру: „Ми смо га по сла ли у Изра ел“), а 
ви тра жи те да вам се до зво ли пу то ва ње у САД. У Аме ри ци се Брод ски обра ћао сви ма ко ји 
су има ли би ло ка кав ути цај на власт у Кре мљу. За ње га су се за у зи ма ли др жав ни по сла ни
ци, се на то ри, епи ско пи, али со вјет ска власт је би ла не у мо љи ва. Мај ка Брод ског умр ла је 
17. мар та 1983. го ди не, отац по сле не што ви ше од го ди ну да на. Та ко да си на ни су ни ви де ли.

По сле до ла ска Гор ба чо ва на власт у апри лу 1985. по че ла је де хер ме ти за ци ја зе мље. 
Но ви на ри су све че шће пи та ли но бе лов ца на ме ра ва ли да пу ту је у до мо ви ну. У по чет ку је 
од го ва рао да ће до ћи ка да та мо поч ну да из ла зе ње го ве књи ге. Књи ге су по сле пр вих 
пу бли ка ци ја у но ви на ма и ча со пи си ма 1987–1989. по че ле да из ла зе 1990. го ди не. Ка ко је 
књи га би ва ло све ви ше, а број но вин ских и на уч них тек сто ва о Брод ском ра стао по пут 
ла ви не, пе сни ка су по че ле да му че сум ње. Осе ћа ња ко ја је га јио пре ма род ној зе мљи и 
пре све га пре ма род ном гра ду би ла су сло же на и ду бо ко лич на, а до ла зак у та квим окол
но сти ма сва ка ко би био пра ћен ис ка зи ва њем по ча сти, пу тем те ле ви зи је и штам пе, су сре
ти ма с ма сом не по зна тих љу ди. На пи та ње о по врат ку по сте пе но је по чео да се из вла чи 
од го во ром да се, на вод но, не тре ба вра ћа ти на ме сто зло чи на ни на ме сто бив ше љу ба ви. 
По дроб ни је је ова ко од го во рио јед ном но ви на ру: „Пр во: не мо жеш два пут ући у исту ре ку. 

1 Скр. од: Оде ље ње за ви зе и ре ги стра ци је. (Прим. прев.)

ЕКСПОЗИЦИЈА

Лав Лосев



313

Дру го: бу ду ћи да сад имам ову ау ру, бо јим се да бих по стао пред мет (...) раз ли чи тих на да
ња и по зи тив них осе ћа ња. А би ти пред мет по зи тив них осе ћа ња је ку ди ка мо те же не го 
би ти пред мет мр жње. Тре ће: не бих же лео да се на ђем у си ту а ци ји чо ве ка ко ји је у бо љем 
по ло жа ју од ве ћи не. Не мо гу да за ми слим си ту а ци ју, ма да је то са свим ре ал но, да од вас 
тра жи ми ло сти њу ваш школ ски друг. По сто је љу ди ко је та ква пер спек ти ва не пла ши, ко ји 
је сма тра ју при влач ном, али то је ствар тем пе ра мен та. Ја сам чо век дру гог тем пе ра мен та 
и ме не не при вла чи пер спек ти ва ула ска у Је ру са лим на бе лом ко њу. Не ко ли ко пу та сам 
се спре мао да до пу ту јем у Ру си ју ин ког ни то, али или ни сам имао вре ме на, или ми здра вље 
ни је до зво ља ва ло, или је тре ба ло за вр ша ва ти не ке хит не по сло ве.“

Про ме не у до мо ви ни

Мо же се ре ћи да је од нос Брод ског пре ма рас па ду Со вјет ске им пе ри је био ин ди фе
рен тан, али са мо уз јед ну ва жну на по ме ну. Чак и љу ди ко ји су га до бро по зна ва ли би ли су 
за чу ђе ни ко ли ко га је стра шно на љу ти ло одва ја ње Укра ји не од Ру си је. По ста ло је очи глед
но да су При бал тик, Сред ња Ази ја и Кав каз би ле у ње го вој све сти дру ге зе мље, а да је 
про стор од Бе лог до Цр ног мо ра, од Вол ге до Бу га – сма трао сво јом до мо ви ном. У та квом 
по и ма њу до мо ви не Брод ски ни је био уса мљен. „Им пе ри јал на (...) свест би ла је при сут на 
код жи те ља Пол та ве и Жи то ми ра, Не жи на, Чер ни го ва, Хо ме ља и По лоц ка исто као и они
ма из Тве ра и Вјат ке. Од по чет ка им пе ри је, то јест од до ба Пе тра I, та свест је свр ста ва ла 
Укра ји ну и Бе ло ру си ју пре ма ме тро по ли. Па ни је ни мо гло би ти дру га чи је код љу ди ко ји 
су из шко ла и гим на зи ја по не ли: ’Ки јев – мај ка гра до ва ру ских’.“ Ов де се не ће мо до ти ца ти, 
по на шем ми шље њу, убе дљи вих исто риј ских, лин гви стич ких, ан тро по ло шких и ет но граф
ских за кљу ча ка да су Ру си, Укра јин ци и Бе ло ру си три раз ли чи та на ро да. То је чи ње ни ца, 
али то не убла жа ва дра му рас па да кул тур ноисто риј ског је дин ства, ко ју је Брод ски те шко 
под нео. За Укра ји ну је ве зан је ди ни слу чај ау то цен зу ре у ње го вом жи во ту.

Два де сет осмог фе бру а ра 1994. го ди не Брод ски је чи тао пе сме на њу јор шком Квинс 
ко ле џу, где је не ка да, у по чет ку свог аме рич ког жи во та, јед но крат ко вре ме пре да вао. 
Пу бли ка је углав ном би ла ан гло је зич на, и он је го то во све чи тао на ен гле ском. Су де ћи по 
са чу ва ном ау диосним ку са мо је че ти ри пе сме про чи тао на ру ском. Док је ко пао по па пи
ри ма у по тра зи за јед ном од њих, го во рио је: „Сад ћу на ћи пе сму ко ја ми се до па да...“, и 
до дао је као да се обра ћа са мом се би, „ре ски ра ћу, ипак, да то учи ним...“ Тај ри зик би ла је 
пе сма „По во дом не за ви сно сти Укра ји не“. При пр вом чи та њу она за и ста мо же про из ве сти 
шо кан тан ути сак. Ду гач ка увре да упу ће на Укра јин ци ма, са мно го гру бо сти и увре дљи вих 
ет нич ких сте ре о ти па. Стил ска хе те ро ге ност, уоп ште свој стве на Брод ском, ов де је по ви
ше на – Брод ски ко ри сти ве ли ки из бор кли ше и зи ра них укра ји ни за ма ко је ме ша са ре чи ма 
и из ра зи ма из ло пов ског жар го на. На тај на чин се по ја ча ва осе ћај не чег не за ко ни тог и 
кри ми нал ног у от це пље њу Укра ји не од Ру си је. 

С Бо гом, ор ло ви-Ко за ци, пан ду ри, хет ма ни.
Кад бу де те уми ра ли, би ко ви јед ни,
про му кло ће те шап та ти, гре бу ћи руб ма да ра ца,
сти хо ве Алек сан дра,2 а не ба ље зга ња Та ра са.3

2 Пу шки на. (Прим. прев.)
3 Шев чен ка. (Прим. прев.)
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У књи жев ној прак си Брод ског то је био је ди ни слу чај кад је од лу чио да не об ја вљу је 
пе сму, не за то што је био њом не за до во љан већ из по ли тич ких раз ло га, ни је же лео да 
пе сма бу де схва ће на као из раз шо ви ни стич ких ве ли ко др жав них рас по ло же ња.4 Знао је 
да ће Укра јин ци увре ђе но и, што је још го ре, да ће не ко у Ру си ји злу ра до про чи та ти оштре 
оп ту жу ју ће сти хо ве, и да не ће при ме ти ти оно што га је по бу ди ло да на пи ше пе сму – „ту гу... 
због тог рас ко ла“ (“sad ness... on be half of that split”) – ка ко је ка зао про чи тав ши „По во дом 
не за ви сно сти Укра ји не“ на Квинс ко ле џу. О тој ту зи се го во ри и ди рект но у тек сту пе сме. 
Ње го ва емо ци о нал на ска ла укљу чу је не са мо иро ни ју, гнев и увре ду, већ и ду бо ку жа лост:

Не ка ко ће мо пре жи ве ти. А ако је до су зе из ока,
не тре ба че ка ти но ву при ли ку, жал је ду бо ка.

Се ћа мо се да је Укра ји ну, по себ но Га ли ци ју, Брод ски осе ћао као сво ју исто риј ску до
мо ви ну.

* * *

Брод ски ни је био „за“ Гор ба чо ва или Јељ ци на или „про тив“ њих. Јељ цин је за ње га био 
и сим па ти чан „кор ми лар Бор ја“ и нео д го вор ни по ли ти чар ко ји је до зво лио по кољ у Че че
ни ји. О Гор ба чо ву је у не ко ли ко ин тер вјуа го во рио са нео до бра ва њем, као о су ви ше бр
бљи вом чо ве ку ко ји не раз у ме сми сао до га ђа ја ко је је иза звао. Али ка да се срео с Гор ба
чо вом лич но, до жи вео је нео че ки ва но уз бу ђе ње: „Огром на дво ра на, тач ни је со ба, та мо 
се ди два де се так љу ди, по ста вља ју му пи та ња за што је ура дио ово или оно, а он ћу ти. Или 
не ће да од го ва ра, или не мо же. Пре ми слим да не мо же. У јед ном тре нут ку ми се ука за ло 
као да је у со бу ушла Клио – ви ди мо са мо но ге и скут ње не ха љи не. А не где на ни воу ње них 
сто па ла се де сви оста ли љу ди. И ја та ко ђе.“5

По след њих пет го ди на жи во та Брод ског по кло пи ло се са ве ли ким про ме на ма у Ру си
ји и у све ту. Он је био истин ски укљу чен у све што се до га ђа ло, ода зи вао се на до га ђа је 
час ру ским, час ен гле ским пе сма ма, огле ди ма, јав ним на сту пи ма. У тих пет го ди на био је 
за у зет као ни ка да ра ни је: на ста вио је да пре да је, уче ство вао на свим мо гу ћим дру штве ним 
фо ру ми ма. Пу то вао је по Аме ри ци и че сто пре ла зио оке ан. На по ло жа ју пе сни кала у ре а

4 Тек по сле пе сни ко ве смр ти не ве шта тран скрип ци ја тек ста са ау диосним ка би ла је об ја вље на 
у Ки је ву у но ви на ма „Сто ли ца“ (бр. 13, сеп тем бар, 1996). Об ја вљи ва ње је пра ти ла осу да у сти хо ви
ма Па вла Ки слог, ака де ми ка НАН Укра ји не. Ки сли је на бро јао све исто риј ске увре де ко је је Ру си ја 
на не ла Укра ји ни, а о Брод ском је пи сао: „Ти си за вр бо ва ни смр дљи ви ја рац / Ни до но ка та ни си 
Та ра су.“ (Шев чен ку). Али у Укра ји ни су се ја вља ла и дру га ми шље ња. „Ми, на рав но, мо же мо пе
сни ко ве кле тве схва ти ти као увре ду, али упра во су оне очи ти из раз ау то ро ве не рав но ду шно сти. 
Ау тор при бе га ва ар ха ич ној тра ди ци ји ба ја ња ве за них за укра јин ски фол клор. Упра во из фол кло
ра и Шев чен ко вих де ла Брод ски узи ма ра зор ну лек си ку, ин то на ци ју др ске ана те ме... Ко ме се пе сник 
обра ћа? Не сум њи во вла сти и ње ним но си о ци ма, но си о ци ма про па сти и раз до ра. Да, он се по и
сто ве ћу је са „ве ли ко ру си ма“, отво ре но осу ђу је „се дам де сет го ди на“ жи во та у им пе ри ји. Али они 
ко је осу ђу је ни су ни „По ља ци“, ни „Шва бе“ ни „Укра јин ци“. То су си ле раз до ра и мр жње, си ле ко је 
је ми стич но осло бо дио Чер но биљ, нај ва жни ји до га ђај ка та стро фал ног пре ло ма исто ри је...
5 Ин тер вју 2000. го ди не, стр. 653. То ни је би ла ле па але го ри ја при пре мље на спе ци јал но за тај 
ин тер вју. Ка да ми је при чао о све жим ути сци ма са су сре та с Гор ба чо вом, Брод ски је ре као го то во 
то исто: „Он [Горбачов] не што го во ри, али то ни је ва жно. Чи ни ло се да је у со бу ушла Исто ри ја.“
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та САД по кре нуо је све а ме рич ку кам па њу за про па ган ду по е зи је. За по чео је и дру ги по
ду хват – осни ва ње ру ске ака де ми је у Ри му.

У сеп тем бру 1990. го ди не оже нио се Ма ри јом Со ца ни, ита ли јан ском ари сто крат ки њом 
(ру ског по ре кла по мај чи ној ли ни ји). Ра до вао се не по зна том по ро дич ном жи во ту. Го ди не 
1993. ро ди ла им се кће р ка Ана. То раз до бље би ло је и књи жев но нај про дук тив ни је у ње
го вом жи во ту још од мла до сти. Де ве де се тих го ди на на пи сао је и пре вео ви ше од сто ти ну 
пе са ма, дра му и де се так ве ли ких есе ја. При том му се здрав стве но ста ње ка та стро фал но 
по гор ша ва ло и осе ћао је да ће уско ро умре ти.

Бо лест

Ср це је по че ло да му чи Брод ског ра но, још док је из гле дао сна жан мо мак као оста ли, 
и та ко се и по на шао. Мла ди док то ри ко ји су га по се ти ли у Но рен ској, на по чет ку про гон
ства, от кри ли су му зна ке де ком пен за ци је ср ча не ма не – бо ло ве, ис ка шља ва ње кр ви. Скло
ност ка бо ле сти ма ср ца и крв них су до ва ве ро ват но је би ла на след на: отац је пре жи вео 
не ко ли ко ср ча них уда ра (што му ни је сме та ло да до жи ви осам де се ту). Од и гра ли су уло гу 
и „два де сет шест го ди на не пре ста ног дрх та ња / ко па ња по џе по ви ма, по вла че ња по су
до ви ма“ – по зна та је ве за из ме ђу бо ле сти ис хе ми је и пси хо ло шких стре со ва, ма да ни кад 
ни је ја сно до ла зе ли на па ди сте но кар ди је због стре со ва или пси хич ка ла бил ност на ста је 
услед бо ле сти. Пре на по ран рад и ло ша ис хра на на се лу, а у го ди на ма еми гра ци је не у ре дан 
са мач ки жи вот та ко ђе су на ру ша ва ли здра вље. У ЕнАр бо ру Брод ски је во зио би цикл, ка
сни је је јед но вре ме ишао на ба зен, али му је све то од у зи ма ло вре ме па је убр зо са тим 
пре стао. Што се ти че штет них на ви ка, Брод ски је, по ме ри ли ма сво јих зе мља ка, пио уме
ре но, али је пре те ри вао са ја ком ка фом и, што је би ло по себ но опа сно, мно го је пу шио. На 
мо је пи та ње мо же ли да на ве де је дан глав ни узрок смр ти Брод ског, по зна ти њу јор шки 
кар ди о лог ко ји га је ле чио без раз ми шља ња је од го во рио: „Пу ше ње“.

Кад је Сол же њи цин на кра ју свог пи сма на пи сао: „Же лим вам здра вља и бо др о сти, 
на сто ји те да то одр жи те“ – то ни је био са мо стан дард ни епи сто лар ни за вр ше так. Пет ме
се ци пре то га, 13. де цем бра 1976. го ди не, Брод ски је пре тр пео јак ср ча ни удар. Пред сто
ја ло му је да про жи ви још де вет на ест го ди на, али свих тих го ди на здрав стве но ста ње му 
се стал но по гор ша ва ло. На кон две го ди не, го то во на исти дан по сле ин фарк та, 11. де цем
бра 1978. имао је опе ра ци ју на ср цу. Дру ги пут су ср ча ни крв ни су до ви за ме ње ни се дам 
го ди на ка сни је, у де цем бру 1985. То ме су прет хо ди ла још два ин фарк та. У по след њих де сет 
го ди на свог жи во та Брод ски је по вре ме но бо ра вио у бол ни ци. Док то ри су спо ми ња ли и 
тре ћу опе ра ци ју а пред крај и тран сплан та ци ју ср ца, отво ре но упо зо ра ва ју ћи па ци јен та 
да је у том слу ча ју ве ли ки ри зик од смрт ног ис хо да. Брод ски је бр зо ста рио, из гле дао је 
знат но ста ри ји за сво је го ди не. Пред крај су му го то во сви фи зич ки на по ри би ли пре те шки: 
„По ста ло ми је те шко да са вла дам ра сто ја ње ду жи не фа са де згра де...“ – ре као је у де цем
бру 1995. го ди не Ан дре ју Сер ге је ву.

Ис хе миј ска бо лест има ту осо би ну да на па ди сте но ка р ди је до ла зе и про ла зе нео че ки
ва но. Они мо гу би ти ма ње или ви ше бол ни, али су увек пра ће ни осе ћа јем смрт не опа сно
сти. Груд на жа ба или an gi na pec to ris („an gi na den ta ta“, ка ко се ша лио Брод ски, пре ма са
звуч ју с ми то ло шким мо ти вом „va gi na den ta ta“) при мо ра ва бо ле сни ка да жи ви са осе ћа њем 
бли зи не смр ти – мо же до ћи, а мо же га и по ште де ти. То се пре мо же по ре ди ти са осе ћа јем 
вој ни ка на пр вој ли ни ји фрон та, не го па ци јен та ко ји бо лу је од не ке дру ге те шке бо ле сти. 
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По ре ђе ње је увер љи ви је и ти ме што вој ник не мо же да се усред сре ди да спа са ва се бе од 
смр ти јер мо ра да ра ту је.

То ком це лог свог зре лог до ба Брод ски је пи сао пе сме о при мет ном при су ству смр ти. 
Ни је био хи по хон дар, жи вео је пу ним жи во том, чак ра до сно без об зи ра на бо лест, по себ
но ка да је бо лест да ва ла пре дах. Он не ма пе са ма да ти ра них 1979. го ди не, тј. по сле пр ве 
опе ра ци је ср ца, мо же мо са мо на га ђа ти да ли је то би ло иза зва но по сто пе ра ци о ном де
пре си јом, дру гим раз ло зи ма лич ног ка рак те ра или же љом да не пи ше као ра ни је. У по е
ти ци Ура ни је и по след њој књи зи пе са ма не ма, до ду ше, мно го но вог, али се ме ња ау то ров 
осе ћај жи во та (смр ти?). Чи ни се да је Брод ски мо рао да по ста не све стан ко ли ко је огра ни
чен ње гов жи вот ни век, чим су из ње го ве по е зи је не ста ли мо ти ви мрач не ре зиг на ци је 
ко ји су се ја вља ли у де ли ма на пи са ним пре 1979. као што су: Тем за у Чел си ју (1974), Квин тет 
(1977), Стро фе („На лик на ча шу...“ 1978). На про тив, ја вља ју се де ла ко ја се не мо гу на зва ти 
друк чи је не го ве дра, оп ти ми стич ка. То су ита ли јан ске пе сме у Ура ни ји: „Пја ца Ма теи“ (1981), 
„Рим ске еле ги је“ (1981), „Ве не ци јан ске стро фе“ (1982).

И ка сни је, ме ђу пе сма ма по след њих плод них се дам го ди на, са бра них у зби р ци Пеј заж 
с по пла вом по ред пе са ма еле гич ног или иро нич ног ка рак те ра има и вр ло ве се лих („Шпан
ска игра чи ца“, „Обла ци“, „По дра жа ва ње Хо ра ци ја“, „Ri trat to di don na“). У по след њој књи зи, 
у по ре ђе њу са свим прет ход ним, има пу но ко мич ног. Ху мор до ми ни ра у пе сма ма као што 
су „Кен та у ри“ (цео ци клус), „Лан двер ка нал“, „Бер лин“, „Не ћеш ре ћи ко мар цу...“, „По зо ри
шно“, „Мел по ме нин храм“, и нај зад го то во ла кр ди ја шка „Пред ста ва“, али има до ста ху мо ра 
и у дру гим, по оп штем то ну, озбиљ ни јим пе сма ма. Јед на од по след њих пе са ма „Кор не ли
ју До ла бе ли“ (је сен 1995. го ди на) за вр ша ва се тра гич ним и све ча ним сти хом: „И мер мер 
су жа ва мо ју аор ту“ – скле ро тич ној кал ци фи ка ци ји крв них су до ва да је се дру го зна че ње, 
уво ђе ње у пан те он, где до стој ни сти чу веч ни жи вот мер мер них ста туа.

„Ни је уо би ча је но да про ро ци бу ду здра ви“ – пи сао је Брод ски још 1967. го ди не (Збо гом, 
мад му а зел Ве ро ни ка). Он бо лест ни је схва тао као ано ма ли ју већ као услов ства ра ла штва, 
чак и чо веч но сти уоп ште. Иде ја да стал на свест о при су ству смр ти да је жи во ту сми сао, 
ни је но ва. Шек спир ју је с ве ли чан стве ном ла пи да р но шћу из ра зио у за вр шном ку пле ту 
Со не та CXLVI:

So shalt feed on De ath, that fe eds on men,
And De ath on ce dead, the re’s no mo re dying than.

([Душа] хра ни се Смр ћу, као што се [Смрт] хра ни љу ди ма,
А кад је Смрт јед ном мр тва, не ма ви ше уми ра ња.)

О то ме да се ду ша хра ни смр ћу пи сао је у јед ној о сво јих нај бо љих пе са ма из ра не фа
зе и ле њин град ски при ја тељ Брод ског Алек сан дар Ку шнер, упо ре ђу ју ћи стал ну ми сао о 
смр ти са зрн цем зло бе:

Али без тог зр на,
Укус ни је пра ви, ви но се не пи је.

У пр вом де лу Ура ни је на ла зи се пе сми ца чи ји крај раз ја шња ва од нос Брод ског пре ма 
фи зич кој бо ле сти:
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Они ко ји не уми ру, жи ве
до ше зде се те, до се дам де се те,
шкра ба ју ме мо а ре,
са пли ћу се.
Бу љим у њи хо ве цр те 
не тре ми це, као Ми клу ха
Ма клај у те то ва жу
ди вља ка ко ји
се при бли жа ва ју.

У че му је ве за из ме ђу здра вља ко је омо гу ћа ва да се жи ви до ше зде се те, се дам де се те, 
и ди вља штва? Нај бо љи од го вор на то пи та ње на ла зи мо у мо но ло гу јед ног ли ка из Ча роб-
ног бре га, ма да Брод ски ни је во лео То ма са Ма на: „Бо лест је у ви шем сте пе ну људ ска... за то 
што би ти чо век, зна чи би ти бо ле стан. Чо ве ку је свој стве на бо лест, она га и чи ни чо ве ком, 
а онај ко хо ће да га из ле чи, да га на те ра да се по ми ри с при ро дом, ’да се вра ти у при род но 
ста ње’ (у ком, уз гред, ни ка да ни је ни био), сви ти да на шњи об но ви те љи, апо сто ли си ро ве 
хра не, про по вед ни ци чи стог ва зду ха и сун ча ња, ра зни след бе ни ци Ру соа, до во де са мо до 
обеш чо ве че ња и пре тва ра ња у сто ку... Чо веч ност? Пле ме ни тост? Дух – то је оно што раз
ли ку је чо ве ка од оста лог ор ган ског све та, то је у ви шој сте пе ни одва ја ње од при ро де 
ко ја је чо ве ку су прот ста вље на. У ду ху, у бо ле сти је са др жа но чо ве ко во до сто јан ство и 
ње го ва пле ме ни тост; дру гим ре чи ма: у ме ри у ко јој је бо ле стан, уто ли ко је ви ше чо век; 
ге ни је бо ле сти је не из мер но чо веч ни ји од ге ни ја здра вља.“

„По вра так у при род но ста ње“ – то је „ди вља штво“ здра вих ста ри јих љу ди у пе сми Брод ског.

Смрт

По сто ја ла је ве ли ка ве ро ват но ћа да бо лест по сте пе но учи ни Брод ског не спо соб ним 
за рад, да по ста не ин ва лид, и да умре у бол нич ком кре ве ту или на опе ра ци о ном сто лу. 
Али, „до ла зи смрт к ње му као тат / и жи вот из не на да угра би“ (Де р жа вин). У су бо ту уве че 
27. ја ну а ра 1996. го ди не, Брод ски је на пу нио сво ју ста ру тор бу ру ко пи си ма и књи га ма ко је 
је на ме ра вао да по не се су тра дан у Са утХе дли. У по не де љак је по чи њао про лећ ни се ме
стар. По што је по же лео же ни ла ку ноћ, ка зао је да мо ра још ма ло да ра ди и по пео се у 
сво ју рад ну со бу. Та мо га је она и на шла сле де ћег ју тра, на по ду. Био је у оде лу, на пи са ћем 
сто лу, по ред на о ча ра, ле жа ла је отво ре на књи га – дво је зич но из да ње грч ких епи гра ма. У 
ве стер ни ма, ко је је во лео због „тре нут не прав де“, о та квој смр ти го во ре с одо бра ва њем: 
“He died with his bo ots on” („Умро је у чи зма ма“). Ср це је, по ми шље њу док то ра, из не на да 
ста ло.

Пр во је би ло пла ни ра но да га са хра не у Са утХе дли ју. И сам Брод ски је ми слио да ће 
му та мо би ти гроб. Али тај план је из мно го раз ло га био од ба чен. Из Ру си је је од де пу та та 
Др жав не ду ме Га ли не Ста ро вој то ве сти гао те ле грам с пред ло гом да се пе сни ко во те ло 
пре ве зе у Пе тер бург и са хра ни на Ва си љев ском остр ву, али то би зна чи ло да се у име 
Брод ског од лу чу је пи та ње по врат ка у до мо ви ну. Осим то га, гроб ни ца у Пе тер бур гу би ла 
би не до ступ на за по ро ди цу. А Брод ски ни је во лео, мо жда упра во због сво је по пу лар но сти, 
сво ју пе сму из мла до сти са сти хо ви ма: „На Ва си љев ско остр во / до ћи ћу да умрем...“ Ве
ро ни ка Шиљц, ду го го ди шња бли ска при ја те љи ца и адре сат не ко ли ко ње го вих пе са ма, и 
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Бе не де та Кра ве ри, ко јој су по све ће не Рим ске еле ги је, до го во ри ле су се са гра до на чел ни ком 
Ве не ци је о ме сту на ста ром гро бљу СанМи ке ле.6

Брод ски је са хра њен на про те стант ском де лу гро бља, јер на ка то лич ком и пра во слав
ном ни је до зво ље но са хра њи ва ти љу де без ве ро и спо ве сти. Не ве ли ка пар це ла под се ћа 
на се о ско гро бље, али иза зи да од ци гле за пљу ску ју та ла си ве не ци јан ске ла гу не. На скр ом
ном ме р мер ном над гроб ном спо ме ни ку ис пи са не су ре чи из Про пер ци је ве еле ги је: Le tum 
non om nia fi nit.7

Су зан Сон таг је при ме ти ла да је Ве не ци ја иде ал но ме сто за гроб ни цу Брод ског, јер је 
Ве не ци ја – ниг де. „Ниг де“ је и адре са по ши ља о ца ко ју Брод ски да је на по чет ку јед не од 
сво јих нај леп ших лир ских пе са ма: „Ни от ку да с љу ба вљу...“8

ИЗ ХРО НО ЛО ГИ ЈЕ ЖИ ВО ТА И РА ДА Ј. БРОД СКОГ

...1996.
По че так ја ну а ра – ру чак са Ро џе ром Штра у сом и Шеј му сом Хи ни јем у ка феу на Ју ни

онскве ру, где се на ла зи аме рич ки из да вач Брод ског „Far rar, Stra us & Gi ro ux“. По след њи 
су срет са Шеј му сом Хи ни јем.

Ја ну ар – пе сма Ав густ („Ма ли гра до ви, где вам не го во ре исти ну...“).
22. ја ну ар – Брод ски се срео са Еле ном Чер ни ше вом на пу ту ка док то ру, да му по ка же 

ре зул та те ре дов ног ср ча ног на ла за.
27. ја ну ар – ро ђен дан Ба ри шњи ко ва, ко ме је Брод ски че сти тао пре ко те ле фо на. (Ба ри

шњи ков је био у Ма ја ми ју.) Уве че су код Брод ског би ли у го сти ма Је ли за ве та Ле он ска и 
Алек сан дар Су мер кин. По сле од ла ска го сти ју при пре мио је књи ге и ру ко пи се ко је је тре
ба ло су тра дан да по не се у Са утХе дли.

Ноћ 27/28. ја ну ар – Брод ски је умро у сво јој рад ној со би, не ка сни је од два са та но ћу. У 
9 са ти ују тру Ма ри ја га је на шла на по ду рад не со бе, иза вра та; ле жао је об у чен, с осме хом 
на ли цу.

30. ја ну ар – отво рен при ступ ков че гу у по греб ном за во ду у Ули ци Бли кер 99, Гри нич 
Ви лиџ. М. С. Гор ба чов и Р. М. Гор ба чо ва по сла ли су по ро ди ци Брод ског те ле грам са у че шћа 
и бу кет цве ћа. Уве че су се при ја те љи: Ј. Але шков ски, Ј. Рејн, Л. Ло сев, М. Ба ри шњи ков, А. 
Ку шнер, Г. Штајн берг и дру ги оку пи ли у ре сто ра ну „Ру ски са мо вар“ да по пи ју за ду шу 
Брод ског.

6 Го ди не 1974. у ша љи вој по сла ни ци Ан дре ју Се р ге је ву Брод ски је из ра зио же љу да бу де са хра
њен у Ве не ци ји. „Прем да је нео се тљи вом те лу / све јед но где ће тру ну ти / ли ше но род не гру де / 
оно у алу виј ској до ли ни / Лом бар диј ској гли ни, тру ну ти хо ће. Бу ду ћи да је до ма ћи кон ти нент / и 
цр ви су исти. / На СанМи ке ле спа ва Стра вин ски.“
7 Смр ћу се све не за вр ша ва. (Про пер ци је, Еле ги ја, 4.VII). Нат пис је ода бра ла пе сни ко ва удо ви ца 
ко ја је зна ла за љу бав Брод ског пре ма Про пер ци ју, по себ но пре ма тој еле ги ји ко јој по не кад да ју 
на слов: „Цин ти ји на смрт“. Тај стих укљу чен је и у епи граф дру ге еле ги је ко ју је Брод ски ве о ма це нио: 
„Смрт при ја те ља“ (1814) Кон стан ти на Ба тју шко ва. Ве зе с Ба тју шко вље вом еле ги јом мо гу се ви де ти 
у јед ној од ка сних пе са ма Брод ског: „Шеј му су Хи ни ју“. Мо гу ће је да је Ах ма то ва раз го ва ра ла с 
Брод ским о тој Про пер ци је вој еле ги ји у вре ме њи хо вог че стог дру же ња 1965. го ди не, јер је упра во 
та да чи та ла ње го ву пе сму и ка за ла да је „Про пер ци је нај бо љи еле ги чар“.
8 Пе сма по све ће на сво јој жи вот ној љу ба ви Ма ри ни Ба сма но вој. (Прим. прев.)
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31. ја ну ар – Пре ми јер Ру си је В. С. Чер но мир дин, на кра ју по се те САД, по се тио је дво ра
ну у Ули ци Блин кер „да ода по част ве ли ком пе сни ку“. Уве че у сре ду код Ма ше Во ро бјо ве 
у Ули ци Мор тон се ћа ли су се Брод ског И. Гин збургВо сков, В. Шиљц, М. Па кен, А. Стру ве, 
М. Ба ри шњи ков, Л. Ло сев, Ј. Але шков ски.

1. фе бру ар – у 11 са ти пре под не по че ло је опе ло Брод ском у би скуп ској Цр кви Ми ло сти 
у Бру кли ну (Gra ce Church), не да ле ко од ку ће Брод ског. На кра ју слу жбе Рејн, Ку шнер, Ло сев 
и пе сни ко ва удо ви ца Ма ри ја чи та ли су пе сме.

2. фе бру ар – те ло у ков че гу око ва ном ме та лом спу сти ли су у гроб ни цу на гро бљу Три
ни ти (Tri nity Church Ce me tery) у 153. ули ци. Пе сме на пи са не на ен гле ском The Ta le и Re ve il le 
об ја вље не су у „The Ti mes Li te rary Sup ple ment“ као по след ња за хвал ност Брод ском за 
ду го го ди шњу са рад њу са тим не дељ ни ком.

3. фе бру ар – по мен у ста ну Брод ског.
8. март – слу жба у Ка те дра ли Све тог Јо ва на у Њу јор ку (Cat he dral of St John the Di vi ne) 

на че тр де сет да на од смр ти Брод ског. Пе сме по кој ни ка чи та ли су: Де рек Вол кот, Марк 
Стренд, Ен то ни Хект и Лав Ло сев. Оку пи ло се око три хи ља де љу ди.

4. април – пе сма на пи са на на ен гле ском At the City Dump in Nan tuc ket об ја вље на је у 
њу јор шком не дељ ни ку „The New York Re vi ew of Bo oks“.

Април – у Аме ри ци је иза шла зби р ка Пеј заж с по пла вом (са ста вио A. Su mer kin, Da na 
Po int, Ca li for nia: Ar dis, 1996).

24–26. мај – у Санкт Пе тер бур гу одр жа на Дру га ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја 
по све ће на ства ра ла штву Јо си фа Брод ског.

Сеп тем бар – иза шла че твр та зби р ка пе са ма Брод ског на ен гле ском је зи ку So Forth, 
из да вач „Far rar, Stra us & Gi ro ux“, са по све том же ни и кће ри.

29. ок то бар – ве че се ћа ња на Брод ског на Ко лум биј ском уни вер зи те ту. Су зан Сон таг 
је чи та ла ра не Јо си фо ве пе сме, Де рек Вол кот – Пи сма ди на сти ји Мин, на сту па ли су та ко ђе 
и Марк Стренд и Та тја на Тол стој.

7–9. но вем бар – ме ђу на род на кон фе рен ци ја по све ће на Брод ском на Ми чи ген ском 
уни вер зи те ту.

1997.
31. ја ну ар – ве че се ћа ња на Брод ског у лон дон ској „Bru nel Gal lery“ где су на сту па ли 

Шеј мус Хи ни, Мајкл Хоф ман, Пол Мал дун, Глен Мак свел, Ален Џе кинс и Клејв Џејмс. Ве че
ри је при су ство вао сер Иса и ја Бер лин.

24–25. мај – у Санкт Пе тер бур гу у про сто ри ја ма ча со пи са „Зве зда“ одр жа на је Тре ћа 
ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја по све ће на ства ра ла штву Јо си фа Брод ског.

21. јун – пре но ше ње по смрт них оста та ка Брод ског на гро бље СанМи ке ле у Ве не ци ји. 
Слу жба је одр жа на у Ми хај лов ској цр кви. Из Санкт Пе тер бур га до пу то вао је син Брод ског 
Ан дреј Ба сма нов. При су ство ва ли су Че слав Ми лош, Марк Стренд и дру ги пе сни ци. Уве че 
су се при ја те љи Брод ског оку пи ли у па ла ти Мо че ни го на Ве ли ком ка на лу.

(Са руског пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић)


