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ПИСМА НА МОМ СТОЛУ





1 Прва и најпознатија новела Антонине Голубеве (1899-1989), књи-
га о детињству и младости чувеног револуционара Сергеја Кирова
(1886-1934). Прев.
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Кад сам био мали, страшно сам завидео одрас-
лима, који су имали разлог да завирују у поштан-
ско сандуче и с времена на време оданде ваде
писма украшена шареним маркама и необичним
печатима. Узвишено право да се пишу и добијају
писма изгледало ми је као недостижна привиле-
гија зрелости. Негде до десете године уопште ни-
сам добијао писма, а онда сам у лето 1952. био у
пионирском кампу „Артек“, упознао се тамо с
дечацима разних националности, и после тога
сам два-три пута годишње добијао писма, час из
Средње Азије, час са Прибалтика, час из Украји-
не, отприлике овакве садржине: „У школи имам
петице и четворке, активно се бавим спортом, бри-
нем о зеленилу, два пута сам прочитао књигу ‘Де-
чак из Уржума’1, у нашем граду има много тога
да се види, пионирски поздрав – тај и тај“. Поне-
кад су се та писма завршавала неформалном ре-
ченицом: „Вита јела, зелен бор, чекам брзи одго-
вор“.



1 Рашид Бејбутов (1915-1989) – совјетски и азербејџански глумац
и певач. Прев. 2 Херој Совјетског Савеза, члан штаба илегалне
комсомолске организације „Млада гарда“ (1925-1943). Прев.
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На крају је преписка замрла, и опет неколи-
ко година скоро да нисам добијао писма, ако изу-
змемо две-три цедуљице од другарица из разре-
да, у којима је писало: „Хајде да заједно слушамо
плоче Рашида Бејбутова1“, или „Ко је по твом
мишљењу бољи, Пушкин или Мајаковски?“, а јед-
но од њих завршавало се речима:

„Ако волиш Серјожу Тјулењина2, хајде да се
дружимо“.

Онда сам постао студент, почео је мој, да се
тако изразим, лични живот, али писма ми углав-
ном нико није писао, зато што су сви које сам по-
знавао живели у Лењинграду, и своје проблеме
смо решавали током дугих телефонских разгово-
ра. Ако сам у то време и добијао писма, она су би-
ла углавном из библиотека, са захтевом да хитно
вратим књиге које сам тамо узео, или да платим
казну у износу њихове петоструке вредности, као
и предизборна обавештења, која се у строгом зна-
чењу речи не могу ни назвати писмима.

У јесен 1962. године добио сам позив за војс-
ку, нашао сам се у републици Коми, служио сам
у тајги, уз то још у обезбеђењу логора посебног
режима, али зато сам скоро сваки дан добијао
писма од мојих родитеља, од старијег брата и не-
колико блиских пријатеља, и та писма су ми мно-
го помагала у оним језивим условима у којима
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сам се нашао, тим пре што сам у скоро сваком од
њих налазио рубљу, три, па чак и пет, што је за
совјетског војника право богатство. Тај новац сам,
као и сви моји другари у војсци, трошио, нара-
вно, на вино и на цигарете, и на крају сам се за
три године војске потпуно навикао и на једно и
на друго.

Затим сам демобилисан и, под утиском онога
што сам видео у логорима посебног режима, по-
чео сам да пишем приче и шаљем их редакци-
јама. Тих година је за мене била норма да пишем
по једну причу на дан, и, сходно томе, слао сам
новинама и часописима седам пошиљака недељ-
но. Као одговор сам добијао безброј писама која
су била толико слична да бих, да се то десило у
данашње време, у Америци, био потпуно убеђен
да их пишу компјутери с истим програмом. Та
писма су се обавезно завршавала речима:

„Ваша прича нас је заинтересовала, али из
вама разумљивих разлога она не може да буде
објављена. С поштовањем – тај и тај“.

Сећам се, страшно ме је нервирало управо
то „с поштовањем“, па много би природније било
написати у том контексту: „с презиром“ или „с
гађењем“. Какво може бити поштовање према чо-
веку који шаље редакцији своју причу, која из ау-
тору разумљивих разлога не може да буде објав-
љена?!

Сва су та писма била слична осим једног, из
„Књижевних новина“, које ме је потпуно збунило
и чији смисао не могу да схватим ни дан-данас,



након више од двадесет година. Писмо се завр-
шавало овим речима: „Ваша прича нам се допа-
ла, и ми ћемо је објавити у јуну ове године. Иако
нема много наде. С поштовањем – Цитрињак“.
Презиме „Цитрињак“ с времена на време срећем
у совјетској штампи, тако да не губим наду да ћу
сазнати на шта је ономад мислио.

Почетком седамдесетих моји најодлучнији и
најхрабрији пријатељи појурили су на Запад, и
од њих су с времена на време стизала писма у тан-
ким светлоплавим ковертама с плавим и црвеним
линијама. Та ретка писма постајала су јавно доб-
ро, носили смо их из једног друштва у друго, чи-
тали наглас и претресали најситније детаље, по-
чевши од печата на коверти. Сећам се како је
Игор Јефимов, држећи у рукама писмо које је уп-
раво добио са Запада, узбуђено говорио: „Па за-
што је, зашто, зашто је амерички печат тако јасан,
а на нашем не може да се прочита ни датум, ни
град?! Зашто смо чак и у оваквим ситницама на
последњем месту?!“ Свака информација у тим пи-
смима деловала нам је сензационално, то што је
Бродски пустио косу, и што је Славински напра-
вио скандал у бару, и што је Марамзин купио ко-
ла, па је чак и боја тих нових кола била предмет
наших дугих и енергичних дискусија.

Године 1978. дефинитивно сам схватио да ме
у отаџбини неће објављивати, и почео да разми-
шљам о одласку, тим пре што су се моје приче у
то време већ нашле на Западу, и с тим у вези доби-
јао сам од својих пријатеља писма, написана заго-
нетним езоповским језиком:
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„Дарове од тебе смо добили и већ смо их пре-
дали коме су намењени – Волођи Максимову и
Витји Перељману“, што је значило да су моје при-
че стигле и да су дате уредницима часописа „Кон-
тинент“ и „Време и ми“.

Ако ћемо право, ми нисмо баш били неки за-
вереници, и добро памтим шаљиву одлуку, доне-
ту на једној од наших бучних седељки: „У циљу
повећања конспирације препоручује се да се убу-
дуће часопис Континент назива у писмима и ра-
зговорима часопис Контингент“. Шала је имала
смисла, јер се сећам како ми је један познаник ви-
као преко телефона: „Честитам, стари мој, видели
су те у Континенталу, разумеш ли?! Видели су те
у Континенталу!“ То је значило да је неко својим
очима видео моју причу објављену у „Континенту“.

Године 1978. сам отишао, стигао у Њујорк, и
око годину дана прележао на каучу размишљају-
ћи о судбини интелигенције, док је моја жена
сваког јутра одлазила на напоран посао. Писма
из Совјетског Савеза стизала су ретко и нису би-
ла превише садржајна, зато што се сматрало да
она и не стижу, а уколико и стижу, онда их паж-
љиво чита цензура. У то време мислио сам да је
с прошлим животом завршено.

После неког времена, основао сам с групом
пријатеља лист „Нови Американац“, и убрзо пос-
тао главни уредник, а наредне две године доби-
јао сам од тридесет до педесет писама недељно, у
којима су били новински чланци и белешке раз-
личите вредности, али углавном приговори од
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1 Пета рубрика у пасошу СССР, у којој је наведена националност.
Прев.
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увређених, одбијених аутора, који су ме мучили
оваквим порукама:

„Мој роман у стиховима Раисина судбина ду-
го година нисам могао да објавим у новинама
Карагандински пионир, а сада сам стигао на сло-
боду, и опет ви, слуга новинске мафије, стојите
на мом путу до читатељских срца.“

Писма из Совјетског Савеза стизала су у то
време сасвим ретко, и њихов језик постајао је све
више езоповски; сећам се како ми је мој стари
друг Љоша Журављов, бивши ослобођени секре-
тар комитета ВЛКСМ Лењинградског факултета
за бродоградњу, написао:

„Желео бих да одем на одмор негде далеко,
али код мене, стари мој, као што знаш, шкрипи
пета рубрика1, због чега први пут у животу дубо-
ко жалим.“

Пре пет година у СССР је почела перестрој-
ка, и после неког времена преписка са совјетским
друговима значајно је живнула, а уз то су сваке
године све отвореније и оштрије писали о ономе
што се дешава у отаџбини, и изражавали спрем-
ност да нас посете у Њујорку, након чега је поне-
ко од наших рођака и блиских пријатеља заиста
стизао у Америку.

Мало-помало, с идејама те врсте почели су
да нам се обраћају не баш блиски другови, затим
мало познати људи, и на крају смо почели да до-
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бијамо пријатељска писма од људи којих ни поред
заједничких напора никако нисмо могли да се
сетимо. У неким од тих писама говорило се да
морамо што пре да пошаљемо позиве тим људи-
ма, док они још могу да купе карте из СССР до
Америке и натраг – за рубље, јер ће ускоро карте
почети да се продају искључиво за девизе, и онда
ће се наши трошкови у вези с њиховим доласком
знатно повећати.

Једном сам добио писмо које је почињало ре-
чима: „Сећаш ли се нашег дружења, стари мој?!“,
и силно сам се трудио да се сетим презимена које
је писало на крају писма. И заиста, после много
труда, сетио сам се тог човека, с којим сам се на
дан нашег првог и последњег сусрета на нечијем
рођендану скоро моментално потукао због несу-
гласица у вези са стваралаштвом Бродског. Тај
човек је такође изражавао спремност да дође у
Америку, очигледно да би обновио нашу диску-
сију, чији сам наставак сматрао да треба кукави-
чки да избегнем.

Скоро сваки дан сад добијам писма из Сов-
јетског Савеза, укључујући пословна, у вези с на-
шим објављивањем у отаџбини, и у тим писмима
већ одавно нема никаквог езоповског језика, у њи-
ма има много горчине, и у исто време – наде, као
што и треба да буде у искреној пријатељској пре-
писци, и уопште, морам да кажем како се слобо-
да говора која се рађа, за мене најпотпуније изра-
жава баш у тим писмима од куће, повремено та-
ко апсурдним, али увек тако драгим.





ДЕВЕТ ПИСАМА

ТАМАРИ УРЖУМОВОЈ





ПРЕДГОВОР УРЕДНИКА РУСКОГ ИЗДАЊА

У почетку сам мислио да Серјожу Довлатова најви-
ше на свету привлаче младе даме. И био сам у праву.
Онда ми се учинило да подједнаку слабост гаји пре-
ма пићу. И то није било далеко од истине. Касније
сам се уверио да је његова права страст – писање. И
ко то може да оспори?

Сада видим нешто другачије и свеобухватни-
је: Сергеј Довлатов био је геније артистичког прис-
тупа, који се насмрт уживео у низ улога које је волео
његов „анђео-искушивач“. Само га је измотавање
спасавало од напада мрачне меланхолије, било је ње-
гов животни еликсир.

Испоставило се да је баш Довлатов онај „човек-
уметник“ о којем је говорио Александар Блок као о
„човеку будућности“. Штета што је будућност изне-
верила, и никакве стихије нису уздигле човечанство
до врхова духа ни у једној земљи. Али управо као
„уметник“ Довлатов је са својим читаоцима у кон-
такту, нераскидивом по осећају избирљивог срод-
ства, у дијалошком односу који подразумева демо-
кратску блискост. Њима је тежио и у епистоларним,
и уметничким, и у монолозима на дружењима с
пријатељима. За туђом пажњом није толико тежио
колико ју је ценио, на све могуће начине трудио се
да је оправда.
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Све што је Сергеј Довлатов написао може се на-
звати једном тужном новелом о пролазним лепо-
тама живота. Његово епистоларно наслеђе које се
полако открива читаоцима представиће нам, најзад,
необичну биографију човека који се кладио у жи-
воту на весеље, на радост постојања – из једног је-
диног беспомоћног разлога: живот је тужан. Сав
живот састоји се од низа вешто изазваних заплета,
покоравајући се несвесним изражавањима воље,
спонтаним испадима. . .

Управо је откривен један од таквих типично до-
влатовљевских заплета: Тамара Уржумова, глуми-
ца лењинградског Позоришта младих, која је у лето
1963. године отишла на гостовање у Новосибирск
(Тамара Анатолијевна је напустила позориште и пре-
тежно глуми у филмовима), сачувала је свежањ пи-
сама Довлатова из тог времена. Прочитала их је по-
ново, растужила се, размишљајући о томе какви
никад више нећемо бити, и однела девет војничких
коверата (Сергеј у то време није имао ни двадесет
две године, и служио је у логорској стражи недалеко
од Лењинграда) у редакцију „Звезде“.

Уместо стручног коментара на њих, не баш уме-
сног у оваквој публикацији у часопису, рећи ћемо
само да у писмима, као и у прози, Сергеј Довлатов
истиниту фикцију ставља изнад чињеничне истине.
На пример, он је 1963. године врло добро знао да се
родио у Уфи, а не у Новосибирску, и вероватно је
знао да писац Јевгениј Замјатин није био стрељан,
већ је релативно срећно завршио у емиграцији. . .
Невина жеља да се машта саговорнице импресио-
нира раскошним детаљима тешко да сведочи о ауто-
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