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Бора Ћосић

БЕ ЛЕ ШКА О БРОД СКОМ
Са мо је још Де сан ка Мак си мо вић уме ла да, чи та ју ћи сво ју пе сму, та ко за пе ва, као Брод-

ски. Био сам за па њем ка да сам га чуо, пи та ју ћи се ка ко је дан мо де ран дух мо же узе ти 
ова кав тон. Он да сам схва тио да је ово не ка ква по себ на на ва да ру ског чо ве ка, да у обич-
ном оп ште њу го во ри као и сав свет, али чим тре ба не ког вра га да про чи та, од мах као да 
је по лу део, нај го ре је код чи та ња по е зи је. Ово до ка зу је да у њих ле жи јед но осе ћа ње, 
мо гу ће не из бе жно, ка ко по е зи ја и ни је од овог све та и од овог је зи ка, не го од не ког са 
стра не, ко зна ода кле. Па ка да го во риш чак и соп стве ну пе сму, ти са мо ци ти раш не што 
што ти до кра ја не при па да, јер у Ру са, све је ве ћи ном од Бо га. Не би ре ли ги о зност би ла у 
осно ви све га у тог на ро да, и до бр ог и ло шег. Па ка да у ок то бар ској еу фо ри ји ру ше тор ње-
ве сво јих бо го мо ља, они и да ље оста ју ре ли ги о зни, је ди но за ту ца ни по не кој дру гој ве ро-
и спо ве сти. Отуд сма трам да је сва ки ру ски пе сник све ште ник, био то Ма ја ков ски или мој 
дра ги Вла ди мир Со ро кин. Јер чак и тај нео те са ни и не ва спи та ни ге ни је да на шњег пи са ња 
не мо же да не за пе ва, као да је пред ол та ром. Све ово су шта је сли ка ко ју пам тим о Брод-
ском, чи ји на ступ у исто ри ји ру ског пе сни штва, као и на по зор ни ци Ју го сло вен ског драм-
ског јед не дав не го ди не огла ша ва ју тај тон, про по вед нич ки, бу ду ћи Ру си без про по ве ди 
не мо гу. А ка да је дан на ра штај же ли све му овом да се на ру га, сце на оста је иста, оне цу ре 
ко је су на пра ви ле оп шти дру штве ни кра вал, ипак су, та ко ђе, иза бра ле цр квен ол тар као 
сво ју сце ну. Ово је ис па ла ма ње не ка ква бе ле шка о Брод ском, па ипак.




