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ПЕ ПЕ ЉА РА ЗА ДУ ВАН
У зи му 1958. го ди не по ха ђао сам ве чер ње оде ље ње Ле њин град ског др жав ног уни вер-

зи те та. Жи вео сам бли зу Фин ске же ле знич ке ста ни це и по сле ра да у фа бри ци пу то вао сам, 
ау то бу сом 47, од ку ће до фа кул те та. Брод ски је жи вео на Ли теј ном, у чу ве ној ку ћи Му ру зи, 
у ко јој су пре ње га ста но ва ли Ме ре шков ски и Зи на и да Ги пи јус. Ишли смо истим пу тем 
(мно го ка сни је се ис по ста ви ло да сам са свим пе сни ци ма из ку ће Му ру зи ишао истим пу тем 
– на За пад). Брод ски је да њу ра дио, као и ја, а уве че је по се ћи вао се ми нар из исто ри је 
КПСС, ко ји је за ме не био оба ве зан, а за ње га, сло бод ног слу ша о ца, про сто ин те ре сан тан 
– по че му тач но, ме ни у по чет ку ни је би ло ни на крај па ме ти. Он се са ру ко во ди ли цом се-
ми на ра ни је сла гао у Ста љи но вој де фи ни ци ји на ци је, ко ја је још сма тра на не по ко ле бљи вом. 
Са за пре па шће њем сам при ме тио да до цент ки ња ни је пот ка за ла Брод ског. По ле ми ка са 
пар тиј ским дог ма ма је упра во пре ста ла да бу де ка жњи ва. Брод ски је осе ћао тр пе љи вост 
да ме, ко ја би га пре не ко ли ко го ди на мо гла по сла ти у ло гор. Дру ги раз лог за ње гов до ла-
зак на тај се ми нар, ко ји нам ни је пру жао ни ка ква зна ња, ја не ви дим. Та да је Брод ски по чео 
да пи ше по е зи ју.1

Ве че по е зи је на уни вер зи те ту, на ко ме је Ја ков Гор дин ре ци то вао сво је пе сме, оку пи ло 
је мно го слу ша ла ца и жељ них да за по де ну по ле ми ке. Ка да је ора тор ски ред до шао на 
Брод ског, он ни је био у ста њу да ка же ни шта. Пе на му је из би ја ла на усна ма, ко ји ма ни је 
мо гао да из у сти ни реч. Сту дент ки ња Ака де ми је за сли кар ство, ко ја је на ме ра ва ла да за 
исто ри ју са чу ва то што се де ша ва ло те ве че ри, ра се ја но је од ло жи ла пе ро. Тек са да ми је 
ја сно да не из ре ци во му ца ње Брод ског је сте и би ло то, о че му је хтео да нас ин фор ми ше. 
Он је на ма, ко ји смо по ле ми са ли о по е зи ји, по ка зао ка ко наш го вор са свим сво јим не из-
бе жним оп штим ме сти ма, без ко јих не би ни био сред ство за ко му ни ка ци ју, је сте у пот пу-
но сти раз ру шив, пре твор љив у пе ну. То, што ни је ка зао Брод ски, би ло је де струк ци ја оног 
о че му смо ми бр бља ли. Су прот ност на ших су до ва о по е зи ји би ла је за Брод ског са вр ше-
на афа зи ја. Ка сни је се она пре тво ри ла у хи пер фа зи ју – у вир ту о зно вла да ње та квом пе-
снич ком реч ју, ко ја са оп шта ва не што у оној ме ри у ко јој по ко ра ва чи та о ца, за пе тља ва ју ћи 
га у ла ви ринт за ви сних ре че ни ца, не да ру ју ћи му пре дах на гра ни ци стро фа ко је се син-
так сич ки про ду жа ва ју у сле де ћим стро фа ма, не пу шта ју ћи га на сло бо ду из све трај ни јих 
и трај ни јих, го то во бес крај них лир ских тек сто ва, та ко ка рак те ри стич них за Брод ског.

Јед ном у зи му 1958. го ди не, по сле ве чер њих пре да ва ња, Брод ски и ја, ви се ћи на па пу-
чи ци че тр де сет сед ми це, вра ћа ли смо се ку ћа ма, ко је су би ле на ис тој град ској осо ви ни. 
Ка да је ау то бус из био на мост пре ко Не ве, Брод ски ми је вик нуо: „Ре шио сам да не при-

1 Ја ков Гор дин ме је ис пра вио: он сма тра да се Јо сиф ла тио по е зи је го ди ну да на ра ни је. Али у успо-
ме на ма, ко је је Брод ски по де лио са Со ло мо ном Вол ко вом, ста рт сво је пе снич ке ка ри је ре ве зао је 
за сво ју осам на е сту, од но сно за 1958. го ди ну. У прин ци пу сам склон да ви ше ве ру јем Ја ко ву, не го 
Јо си фу и се би. Али, не ка ра зи ла же ње у да ту ми ма оста не не ре ше но. У сва ком слу ча ју, упра во у 
осам на е стој го ди ни Јо сиф се од ва жио да об на ро ду је сво је ства ра ла штво – од нео је сво је пе сме 
пе сни ку-ма ри ни сту Иљи Авра мен ку, ко ји је био крај ње не за до во љан њи ма.
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хва там.“ Гра ма тич ки обје кат ни је био на ве ден. Али ни је би ло те шко од го нет ну ти алу зи ју 
на фра зу Ма ја ков ског, ко ји је из ја вио да за ње га, као и за оста ле мо сков ске фу ту ри сте, 
ни је по сто ја ло пи та ње да ли при хва ти ти или не при хва ти ти бољ ше вич ку ре во лу ци ју. Не 
успе вам да се се тим шта сам тог тре нут ка тач но по ми слио о оном што ми је ре као Брод ски, 
пре све га, бо јао сам се да ћу па сти са па пу чи це ау то бу са пре пу ног пут ни ка и те шко да сам 
мо гао до бро да ра су ђу јем, али знам да мо је пам ће ње не би до са да за др жа ло са оп ште ње, 
да оно за ме не од мах ни је има ло на ро чи ту те жи ну.

За тим је усле ди ла са мар канд ска епи зо да. Са дво ји цом ја та ка, од ко јих је је дан не ка да 
био пи лот, Брод ски је по ку шао да с ае ро дро ма бли зу Са мар кан да укра де ави он, ка ко би 
од ле те ли у ино стран ство. От ми ца је про па ла. Је дан од за ве ре ни ка је био ди ја ме трал на 
су прот ност про фе сор ки исто ри је КПСС-а. По по врат ку из Сред ње Ази је у род ни град, 
Брод ског су три да на др жа ли у ће ли ји ис тра жног за тво ра. Слу чај се огра ни чио на ту при-
вре ме ну ме ру за стра ши ва ња.

У ле то 1992. го ди не Брод ски је го сто вао у Мин хе ну. По сле фи зи ча ра Вај зе ке ра и де ве-
де се то го ди шњег Јо на са, струч ња ка за оно што про тив ре чи сва кој фи зи ци, за гно сти ци зам, 
тре ба ло је да ре зи ми ра на ше сто ле ће. Уме сто да др жи го вор ве ли ком не мач ком ау ди то-
ри ју му, оку пље ном у по зо ри шту Принц-Ре ген тен, он је по чео да ре ци ту је ру ске пе сме. Три 
де вој ке су у не до у ми ци на пу сти ле са лу и у ме ни по бу ди ле, по кон тра сту а исто вре ме но 
по нео бич ној слич но сти, лик оне ко ја је не ка да дав но сте но гра фи са ла пе сни ке у Ле њин-
гра ду. Оти шао сам у глу мач ку га р де ро бу, код Брод ског, ког ни сам ви део два де сет го ди на, 
он ме ни је пре по знао, а ка да сам му се пред ста вио, гур нуо је у уста дру ги крај сво је ве чи-
те ци га ре те, при па лио је на о па ко и, бу ду ћи очај нич ки пу шач ко ли ко и ве ли ки пе сник, 
по тру дио се да, без об зи ра на нео т кло њи ве те шко ће, пу ши ци га ре ту ка ко тре ба. Ка да смо 
иза шли на сте пе ни ште по зо ри шта, Брод ском је при ско чио мр шав и они зак чо век у цр ној 
ко жној јак ни. „Знаш ко је то био?“ – упи тао ме је Брод ски, по што је за вр шио свој раз го вор 
са зах тев ним са го вор ни ком ко ји га је по зи вао да на пи ше не ки чла нак за не ке ру ске еми-
грант ске но ви не. На мо је „не“ је до дао: „Он ме је оцин ка рио.“ На мо је пи та ње шта ра ди та стер 
у Мин хе ну, усле дио је вр ло рав но ду шан од го вор: „Но ћи ва у не кој цр кви.“2 

Лик не ви ног сти хо твор ца, ко га ни је под но сио Ле ви ја тан, у при ме ни на Брод ског је 
мит ски. Стра не су се ме ђу соб но бо ри ле – не рав но прав но, раз у ме се, али ни та ко да би смо 
ми има ли пра во да ви ди мо за чет ни цу ра спри у оној ко ја је (та да) би ла ја ча.3

Фе но мен Брод ског не мо же се раз у ме ти без по ку ша ја да се схва ти шта је зло чин. Сре-
ди на мла дих ин те лек ту а ла ца, у ко јој се вр тео Брод ски, нај ма ње је би ла прав но по слу шна. 
Бу ду ћи про фе сор фи зи ке ба вио се спе ку ла ци јом ко ја се стро го ка жња ва ла по за ко ну. Про-
за ист бу ду ћег свет ског име на ни је ште део сво је пе сни це, као ни мно ги дру ги од нас. Бу ду-
ћи по зо ри шни рад ник ви со ке кла се, ра ди ша ле је са ае ро дро ма од ве зао ли ниј ски ау то бус, 
пун пут ни ка. Спи сак слич них при ме ра мо гао би да бу де дуг, као пе сме Брод ског. О сво јим 
уме ћи ма ћу ћу та ти, зло у по тре бља ва ју ћи власт ау то ра над тек стом. Са сво је стра не, ти 
ко ји су кр ши ли за кон, не ди ле тант ски не го с пр о фе си о на ли змом, де ша ва ло се, во ле ли су 
књи жев ност и чак се по и гра ва ли сти хо ви ма. Јед ног од њих смо бли ско зна ли и Брод ски, 

2 У раз го во ри ма са Со ло мо ном Вол ко вом, Јо сиф из ла же тај си же та ко да тре ба сма тра ти ка ко му 
је иде ја кра ђе ави о на па ла на па мет са свим слу чај но, ка да се об рео у Та шкен ту. Пам тим ка ко смо 
се опра шта ли ка да је ле тео та мо. Јо сиф је био кон цен три сан и ту жан. Ути сак је да се та да опра штао 
јед ном и за у век.
3 По што сам ку пио, по то и про да јем. Не ка ар хи ви сти утвр де је ли Јо сиф имао пра во у сво јој ту жби.
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и ја. Спе ци јал ност му је би ло на сил но од у зи ма ње ро бе од су ви ше ла ко вер них швер це ра. 
У сре ди ни, о ко јој го во рим, уоп ште ни је би ло све до зво ље но. До зво љен је био кри ми нал 
на осно ву над ме та ња – са др жав ном тр го ви ном, ко ја ти је оста вља ла са мо да же лиш нај-
бо ље, ме ђу соб ног у бо ју пе сни ца ма или у про си па њу лу дач ких ша ла, са зло чин ци ма итд. 
Др жав ни те рор, ко ји је до та да био ван сва ке кон ку рен ци је, за ме њи вао је час ве ли ки, час 
ма ли кри ми нал од о здо, за по де ва ју ћи кон ку рен ци ју. Qu’est-ce que la con cur ren ce? C’est la vol.

Брод ски је по стао ве ли ки пе сник ка да му ни је ус пе ла от ми ца ави о на. Ку да во ди сва ки 
зло чин? Пре ко гра ни це за ко на, у ту ђу зе мљу, у ино стран ство – и још да ље, ту да где не ма 
на ших те ла. Атин ски суд је кри вио Со кра та за то што је осе ћао пре те ра но спо знај но ин те-
ре со ва ње за под зем ни свет – оп ту жио га је за еми гра ци ју из ов да шње ре ал но сти. Спре-
ма ју ћи се да от ме ави он, Брод ски је ми слио зло чин као ме та фи зи чар, пре све га. Зло чин је 
пре ва зи ла зио на шу сва ки да шњу сит ну кри ми нал ност (иа ко се, мо жда, и на па јао њо ме) не 
са мо за то што је из да ја со ци ја ли стич ке Отаџ би не у очи ма вла сти би ла ку ди ка мо те жи грех 
не го све на ше укуп но узе те про тив прав не рад ње, већ за то што је он, у пр вом ре ду, обе-
ло да њи вао квин те сен ци ју зло чи на. Ка кви год да су спо ља шњи раз ло зи оме ли Брод ског 
да оства ри сво ју за ми сао, ов де је та ко ђе по сто ја ла уну тра шња за ко ни тост, ко ја се са сто ји 
у то ме да чист зло чин, ко ји вр ши ме та фи зи чар, не ма фор му. Из у зе так је та ко чи ста, као 
са ма су шти на, као но у мен – умет нич ка фор ма.

Ства ра ла штво Брод ског је зло чи нач ко, ма да уоп ште не ле ги ти ми ше пре зир пре ма за-
ко ни ма, као што је то би ло свој стве но де мон ској по е зи ји Зла из XIX и с по чет ка овог, XX 
ве ка. Брод ски ви ди све, би ло шта, иза гра ни це све га, из оног ва ку у ма у ко ме се на ђу он да 
ка да пре ступ на еми гра ци ја до сти же пу но ћу, „из ни от ку да“, из „пу сто ши“, где су мо ра ли да 
се за у ста ве, из „без бој не ле де не гла ди“ („Је се њи крик ја стре ба“), из про сто ра ода кле „не ма 
по врат ка“. Ако се и вра ћа ју на Ва си љев ско остр во, у оста вље ни крај, то је за то да би умр ли. 
Ако и по бег ну из ће ли је за до жи вот но осу ђе ни ке, то је за то да би се опет до бро вољ но 
на ста ни ли у њој („Мра мор“). Брод ски је са мог се бе прог нао у пу сту оно стра ност. Ме та фи-
зич ки зло чин от ки да од „овог“ све та у свој це ли ни и, по што је тек са мо од ла зак из ње га, 
не до зво ља ва да се ка же ни шта од ре ђе но о ино би ћу. Брод ски је во лео Ба ра тин ског, ка-
жње ног за мла дић ку кра ђу: „Ја сам из пле ме на ду хо ва, А не ста нов ник Ра ја...“ Јед но вре ме 
је, из гле да, био ре ли ги о зан. Док му се ни је при бли жио рок за од ла зак у Аме ри ку.

По сто ји ми шље ње да је Брод ски био по след њи ге ни јал ни пе сник XX ве ка, чо век ко ји 
је ри зи ко вао да осво ји по зи ци ју на ко ју је ма ло ко по се зао у пост мо дер ни стич кој епо хи. 
Оно ме пот ку пљу је. Али при то ме не ма од го во ра на пи та ње шта пред ста вља ме сто ге ни-
ја у пост мо дер ни зму, чи ја су свој ства: не ги ра ње су бјект но сти и ори ги нал но сти, култ ма лих 
гру па и плу ра ли зма, пи са ње но ве апо ка лип се ко ја ка та стро фич ки за вр ша ва са му апо ка-
лип тич ност (без ко је ге ни је не мо же про ћи), из ја ва о кра ју „ве ли ког на ра ти ва“ итд. По след-
ње уто чи ште ге ни ја у пост мо дер ни зму би ло је зло чин ство. У усло ви ма у ко ји ма је исти на 
ре ла ти ви зо ва на, раз да та сва ком на са мо о длу чи ва ње, екс про при са на од ау то ри те та, ли-
ше на апо ка лип тич ке не по бит но сти, ге ни ја лан оста је тај ко ји не вр ши са сви ма за јед нич ки 
зло чин про тив исти не, ко ја увек же ли да бу де јед на и не де љи ва, не го ви ди исти ну у са мом 
зло чи ну.

У оном не знат ном, по лу соб ном про сто ру, опе ва ном сна гом не по треб ном за пред мет, 
ту где се Брод ски ти скао са ро ди те љи ма, све је би ло за су то пе пе лом од ци га ре та. Пе пео 
је био на го ми ли ца ма. Брод ски го то во да ни је ко ри стио пе пе ља ру. С вре ме на на вре ме би 
тре сао пе пео не гле да ју ћи ку да, пре ко ра ме на.
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Пу ше ње се не сво ди са мо на по тро шњу ни ко ти на. При пу ше њу, ко је је по ста ло [...] мо-
дер на те ма у Де ри ди ној фи ло со фи ји и Осте ро вим фил мо ви ма, ни је ма ње бит но – ви дљи во 
пре тва ра ње те ле сно сти у дах-дух. Ду ван ски дим, ко ји се по сте пе но рас тва ра у псе у до со-
фиј ски обла чић над на шим гла ва ма и окру жу је их го то во као нимб, омо гу ћа ва да по сма тра-
мо оно што ми, у прин ци пу, не би тре ба ло ни да ви ди мо – на ста вља ње на шег би о фи зич ког 
по сто ја ња у иде ал ном, у не бе ском, наш од ла зак у ви си ну. Пу ше ње по твр ђу је при су ство 
Ло го са на на чин ко ји се на зи ва ar gu men tum a con tra rio: ако Плот мо же да се раз ва пло ти 
пред тво јим очи ма, он да и Реч мо же да по ста не Плот. Пла ва стру ја ко ју из ди ше мо – дру го 
је го вор не ар ти ку ла ци је, оно ни је упу ће но љу ди ма, срод но је пе ни на усна ма де вет на е-
сто го ди шњег Брод ског. Пу ше ње ни је пу ко ћер да ње суп стан це (ду ва на) не го ње на ле ви-
та ци ја – ње но леб де ње, по сре до ва но објек том. Др жав ни лов на пу ша че про ду жа ва жи вот 
гра ђа ни ма, али их ли ша ва ужи ва ња у упо зна ва њу са бе смрт но шћу ов де и са да. Пу ше ње 
је од са да кри ми на ли зо ва но. Што мо жда ни је то ли ко не пра вед но – и не са мо због то га што 
љу би те љи ду ва на шко де здра вљу око ли не. У пу ше њу, за и ста, има не чег од зло чи на: и јед но, 
и дру го – бек ство су пре ко гра ни це. Са те ри ва њем пу ша ча у ре зер ва те, по пут ин ди јан ских, 
ка жња ва ју их на нај тра ди ци о нал ни ји на чин – огра ни ча ва ју им сло бо ду кре та ња. 

А сад о пе пе лу. Ма те ри ја, ко ја пре ва зи ла зи те жу, не не ста је у пот пу но сти. Ду ван ски 
пе пео се раз ли ку је од дру гих про из вод них от па да по то ме што је исто вре ме но и не по-
треб ни оста так про из вод ње, и – по што се дим рас пр ши, по пут тра га од ави о на – њен 
глав ни про дукт. Ка да из ку ће из ба цу је мо пе пео, не пра вед но га ме ша ју ћи са оста лим сме ћем, 
ми са мо од би ја мо да при зна мо се би ка ко смо у ста њу да ства ра мо и про из во де ова кве 
вр сте. У њих се убра ја још је дан – леш на ме сту уби ства. И у том слу ча ју се гу би раз ли ка 
из ме ђу оног што се про из во ди, и оног што од ла зи у от пад. Пе пео – крун ски је до каз ко ји 
све до чи о ана ло ги ји из ме ђу пу ше ња и зло чи на. Пу ше њу се са мо за бо рав но пре пу шта ју 
де тек ти ви и ганг сте ри, при ка за ни у књи жев но сти и на фил му – про чи тао сам у јед ном 
члан ку о исто ри ји ци га ре та. Брод ски, сво јим нех те њем да кри је про па дљи ве остат ке ду-
ва на, у нај ве ћој ме ри је био све стан пу шач. 

(Са ру ског пре ве ла Рад ми ла Ме ча нин)




