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ПИ СМО Л. И. БРЕ ЖЊЕ ВУ1

По што ва ни Ле о ни де Иљи чу, на пу шта ју ћи Ру си ју, не по сво јој во љи, што Вам је, мо же 
би ти, по зна то, од лу чио сам да Вам се обра тим с мол бом, на шта ми да је пра во чвр сто уве
ре ње да све што сам ура дио за пет на ест го ди на на по љу књи жев но сти слу жи и по слу жи
ће ис кљу чи во у сла ву ру ске кул ту ре. Хо ћу да Вас за мо лим да омо гу ћи те да се са чу ва мо је 
уче ство ва ње, мо је при су ство у књи жев ном жи во ту. Ма кар и у уло зи пре во ди о ца – у уло зи 
у ко јој сам и до са да на сту пао.

До зво ља вам се би да ми слим да је мој рад био ко ри стан и да бих мо гао и на да ље да 
ко ри стим сво јој зе мљи. Та ко се, на кра ју кра је ва, прак ти ко ва ло и пре сто ти ну го ди на. При
па дам ру ској кул ту ри, осе ћам се ње ним де лом и ни ка ква про ме на ме ста не мо же да ути че 
на ко на чан ре зул тат. Је зик је мно го ста ри ји и не из бе жни ји од др жа ве. Ја при па дам ру ском 
је зи ку, а што се др жа ве ти че, ме ра па три о ти зма јед ног пи сца је, по мом ми шље њу, ка ко он 
пи ше на је зи ку на ро да у ком жи ви, а не за кли ња ња са го вор ни ца.

Те шко ми је да одем из Ру си је. Ов де сам се ро дио, од ра стао, ов де сам жи вео и све што 
знам и пам тим ду гу јем њој. Све рђа во што ми је суд би на до де ли ла оби ла то се на док на ђи
ва ло до брим, и ни ка да ни сам осе ћао да ме је Отаџ би на по вре ди ла. Не осе ћам то ни да нас. 
Јер иа ко пре ста јем да бу дем гра ђа нин СССР, не пре ста јем да бу дем ру ски пи сац. Ве ру јем 
да ћу се вра ти ти; пе сни ци се увек вра ћа ју: лич но или на хар ти ји.

Же лим да ве ру јем и у јед но и у дру го. Љу ди су пре ва зи шли до ба у ко јем је вла да ло 
пра во ја чег. За то је на све ту су ви ше мно го сла бих. Је ди на пра вич ност је до бр о та. Од зла, 
од гне ва, од мр жње – чак и ако их на зо ве мо пра вед ним – ни ко не до би ја. Сви смо ми у 
жи во ту осу ђе ни са мо на јед но: на смрт. Умре ћу ја ко ји пи шем ове ре до ве, умре ће те Ви 
ко ји их чи та те. Оста ће на ша де ла, али ће и она би ти под врг ну та уни ште њу. За то ни ко не 
тре ба да сме та дру гом да ра ди свој по сао. Усло ви жи вље ња су до вољ но те шки да би смо их 
до дат но оте жа ва ли. На дам се да ће те ме до бро раз у ме ти, да ће те схва ти ти шта Вас мо лим.

Мо лим Вас да ми да те мо гућ ност да и да ље жи вим у ру ској књи жев но сти, у ру ској зе
мљи. Ми слим да ни за шта ни сам крив пред сво јом До мо ви ном. На про тив, ми слим да сам 
у мно го че му у пра ву. Не знам ка кав ће би ти Ваш од го вор на мо ју мол бу и да ли ће га уоп
ште би ти. Жао ми је што Вам ни сам пи сао ра ни је, са да ви ше ни не ма вре ме на. Али твр дим 
Вам, чак и да мом на ро ду ни је по треб но мо је те ло, мо ја ду ша ће му у сва ком слу ча ју до бро 
по слу жи ти.

1972.

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

1 Пи смо Јо сиф Брод ски ипак ни је по слао Ле о ни ду Бре жње ву, по нео га је са со бом ка да је 4. ју на 
1972. на пу штао Со вјет ски Са вез. (Прим. прев.)
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