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Драго Бајт

ПО ГО ВОР УЗ ИЗА БРА НЕ ПЕ СМЕ 
ЈО СИ ФА БРОД СКОГ

1.

Бе ле шку о ру ском пе сни ку, есе ји сти и пре во ди о цу Јо си фу Брод ском (от кад је аме рич-
ки др жа вља нин, пот пи су је се и као Jo seph Brodsky) нај бо ље је по че ти би о граф ским по да-
ци ма јер жи вот на суд би на пе сни ка не сум њи во је у мно го че му од ре ди ла и ње гов књи жев-
ни пут. Јо сиф Алек сан дро вич Брод ски ро ђен је 24. ма ја 1940. у Ле њин гра ду. По ти че из је-
вреј ске по ро ди це; мај ка Ма ри ја би ла је пре во ди лац, отац Алек сан дар фо то-ре пор тер, а 
обо је су да нас већ по кој ни. По сле осам го ди на де се то лет ке, ка да је имао пет на ест го ди на, 
на пу стио је шко лу. Из др жа вао се ра де ћи по вре ме но: био је ло жач, фо то граф, мор нар, 
рад ник у фа бри ци, ко пач на ге о ло шкој екс пе ди ци ји у сред њој Ази ји, об дук ци о ни ста у 
мр твач ни ци. Уз по сао се све вре ме сам обра зо вао, учио је је зи ке, пре све га ен гле ски и 
пољ ски, упо зна вао се са свет ском по е зи јом, кла сич ном ми то ло ги јом, ре ли ги о зном фи ло-
зо фи јом. По чео је да пи ше кра јем пе де се тих го ди на, та ко да спа да у нај мла ђе при пад ни ке 
тзв. „ге не ра ци је ’56“; пр ве пе сме по ти чу из пе ри о да од 1956. до 1958. го ди не. Пр ви пут су 
се по ја ви ле у Со вјет ском Са ве зу у тре ћој (по след њој) све сци ле њин град ско-мо сков ског 
са ми здат ског ча со пи са Син так сис, апри ла 1960. У сво јим За пи си ма ли те рар ног не за ве ре-
ни ка,1 ру ски књи жев ни те о ре ти чар и исто ри чар Је фим Ек тинд, ко ји са да жи ви у Па ри зу, 
све до чи да је Брод ски пр во на сту пио у усме ном ал ма на ху спи са тељ ског до ма „Ма ја ков ски“ 
где је ре ци то вао пе сме пољ ског ли ри ча ра Кон стан ти на Гал чињ ског. У пр вом пе ри о ду, пе-
сник је при па дао „ах ма тов ским си ро чи ћи ма“, ка ко су зва ли све на ста вља че ак ме и стич ке 
пе тер бур шке шко ле под окри љем Ане Ах ма то ве. Са ма ау тор ка По е ме без ју на ка и Ре кви-
је ма озна чи ла га је као нај та лен то ва ни јег ли ри ча ра ове гру пе у ко ју су по ред оста лих 
спа да ли и не што ста ри ји Дми триј Бо би шев, Јев ге ниј Рејн или Ана то лиј Нај ман. Име Брод-
ског се упра во у пе сми Ах ма то ве „По след ња ру жа“ (1962) пр ви пут по ја ви ло у зва нич ној 
штам пи, у ча со пи су Но ви мир (ја ну ар 1963), исти на са мо као пот пис уз епи граф. Већ у но-
вем бру исте го ди не по ста вље но је у са свим дру га чи ји кон текст: но ви на ри Лер нер, Јо нов 
и Ме две дев об ја ви ли су чла нак у Ве чер њем Ле њин гра ду под на сло вом „Па ра ли те рар ни 
трут“, ко ји је по чи њао ова ко: „Пре не ко ли ко го ди на у ле њин град ским па ра ли те рар ним 
кру го ви ма по ја вио се мла дић ко ји је се бе на звао пе сни ком. Но сио је со мот ске пан та ло не; 
у ру ка ма је увек имао јед ну те исту тор бу на би је ну па пи ри ма. Зи ми се шећ као без ка пе и 
снег би му за пра ши вао ри ђе вла си. При ја те љи су га зва ли на про сто ’Осја’. Но, у дру гим 
кру го ви ма на зи ван је пу ним име ном: ’Јо сиф Брод ски’.“2 Овом јав ном оп ту жбом за по че та 
је хај ка про тив „мла ђег Осје“ (та ко су зва ли Брод ског јер је имао ви ше слич но сти са Оси-

1 Ефим Ет кинд, За пи ски не за го во ри шчи ка, Лон дон, 1977. (Прим. прев.)
2 Кул ту ра : Ча со пис за те о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и кул тур ну по ли ти ку, бр. 78/79, 1987, стр. 218.
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пом Ман дељ шта мом) ко ја је сво ју прав ну осно ву има ла у Ука зу Вр хов ног Со вје та СССР из 
1961. го ди не, са при лич но ду гач ким на сло вом: „О ја ча њу бор бе с ли ци ма ко ја из бе га ва ју 
дру штве но ко ри стан рад и во де ан ти др жав ни, па ра зит ски на чин жи во та“; Указ је по твр дио 
и Вр хов ни суд у мар ту 1963. Ни шта му ни су по мо гли ма те ри јал ни до ка зи да је за и ста пе-
сник и пре во ди лац, по твр ђе ни све до чан стви ма: пре во ди Ра ки ћа и Ује ви ћа у штам па ној 
ан то ло ги ји ју го сло вен ске по е зи је, пре во ди Гал чињ ског и ку бан ске по е зи је, уго во ри за рад 
на ра ди ју и те ле ви зи ји. У фе бру а ру и мар ту 1964. био је два пу та са слу ша ван и 13. мар та 
осу ђен уз сле де ће обра зло же ње: „Брод ски си стем ски не из вр ша ва оба ве зе со вјет ског 
гра ђа ни на у по гле ду про из вод ње ма те ри јал них вред но сти, што се ви ди из че стог ме ња ња 
по сла. Био је опо ме нут од стра не ор га на Ми ни стар ства др жав не без бед но сти 1961. го ди-
не, а 1962. и од стра не ми ли ци је. Обе ћао је да ће сту пи ти на стал ни по сао, али из опо ме на 
ни је из ву као од го ва ра ју ће за кључ ке, на ста вио је с не ра дом, пи сао је и на ве че ри ма чи тао 
сво је де ка дент не пе сме. Из ин фор ма ци је ко ми си је за рад с мла дим пи сци ма ви ди се да 
Брод ски ни је пе сник. Осу ди ли су га чи та о ци ли ста Ве чер њи Ле њин град. Сто га суд при ме-
њу је Указ од 4. ма ја 1961. го ди не: прог на ти Брод ског у уда ље не кра је ве на пет го ди на уз 
оба ве зан при си лан рад.“3 Пе сни ка су за тим прог на ли у Ар хан гел ску област на се ве ру 
Со вјет ског Са ве за где је раз во зио стај ско ђу бре у кол хо зу, се као др ва и ло мио ка ме ње. 
По сле про те ста пи са ца, но вем бра 1965. вра тио се у Ле њин град и на ста вио ли те рар ни пут: 
пи сао је пе сме и пре во дио са пољ ског, ен гле ског, шпан ског, срп ско хр ват ског (ен гле ске 
ме та фи зи ча ре, нај ви ше Џо на До на, Блеј ка, Ели о та, Фро ста, Од на, Ди ле на То ма са, Нор ви да, 
Гал чињ ског, Ми ло ша, срп ску епи ку, Де сан ку Мак си мо вић, Вас ка По пу). Го ди не 1965. у Њу-
јор ку иза шла је ње го ва пр ва пе снич ка зби р ка: Пе сме и по е ме (Сти хотво ре ния и поэмы). У 
ле њин град ским књи жев ним ал ма на си ма об ја вље не су 1966. и 1967. го ди не че ти ри ње го-
ве пе сме, а 1969. и јед на у Тар туу. Сва дру га по е зи ја из ла зи ла је у са ми зда ту; нај ва жни је је 
из да ње са бра них пе са ма и пре во да у пет све за ка (Ле њин град 1972–74) ко је су при пре ми-
ли и ко мен та ри са ли В. Ма рам зин и М. Хеј фец, због че га су ка сни је има ли мно штво про-
бле ма. Го ди не 1970. код из да ва ча Че хов прес у Њу јор ку иза шла је дру га пе снич ка зби р ка 
Брод ског под на сло вом Ста ни ца у пу сти њи (Оста нов ка в пустыне). У ју ну 1972, Брод ски 
је мо рао при сил но и на гло (за 24 ча са) да на пу сти Со вјет ски Са вез: узе ли су му хр пу ру ко пи-
са, да ли му ви зу у ру ке и по се ли га у ави он за Беч. Та мо га је са че као аме рич ки про фе сор 
Карл Про фер, ње гов ли те рар ни Вер ги ли је, вла сник ру ске из да вач ке ку ће Ар дис у Ен Ар бо ру. 
Брод ски је пре ко Лон до на от пу то вао у Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и на ста нио се у Њу-
јор ку. Да нас пре да је на раз ли чи тим аме рич ким уни вер зи те ти ма (ле ти на Ко лум би ји, зи ми 
у Ма са чу сет су) нај ви ше о Хар ди ју, Од ну, Фро сту, Рил кеу, Ка ва фи ју. Од 1979. го ди не био је 
члан Аме рич ке ака де ми је за умет ност и књи жев ност, ма да је у ма ју 1987. ка да су при ми ли 
Јев ту шен ка, из ње иза шао. У САД су иза шле све ње го ве пе снич ке зби р ке, нај ви ше код из-
да ва ча Ар дис у Ми чи ге ну: У Ен гле ској (В Англии, 1977), Крај ле пе епо хе (Ко нец пре кра сной 
эпо хи, 1977), Вр ста ре чи (Часть ре чи, 1977), Рим ске еле ги је (Рим ские эле гии, 1982), Но ве стан це 
за Ав гу сту, (Новые стансы к Авгу сте, 1983), Ура ни ја (Ура ния, 1987). На пи сао је и пе снич ку 
дра му Мра мор (Мра мор, Ен Ар бор, 1984), зби р ку са ти рич них пе са ма на ен гле ском је зи ку 
(Hi story of 20th Cen tury, 1986) и низ књи жев них есе ја по на руџ би ни Њу јорк ри вју оф букс-а 
ко ји су иза шли 1986. го ди не у са мо стал ној књи зи (Less than One, Њу јорк).4 Но бе ло ва на гра-
да за књи жев ност (1987) по ста ви ла га је у сре ди ште ру ске и свет ске по е зи је; по сле Ка ми ја, 

3 Исто, стр. 263.
4 Јо сиф Брод ски, Удо во љи ти сен ци, Деч је но ви не, Гор њи Ми ла но вац, 1989. (Прим. прев.)
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по стао је нај мла ђи но бе ло вац. По сле ду жег вре ме на, из бор ње го вих пе са ма штам па ли су 
и у Со вјет ском Са ве зу (Но ви мир 12, 1987; Не ва 3, 1988; Ого њок, 1988). Брод ски се мно го 
пре во ди, нај ви ше на ен гле ски (пе сме, ина че, углав ном пре во ди сам), фран цу ски, не мач ки, 
скан ди нав ске је зи ке, срп ско хр ват ски, пољ ски. Пр ва пе сма на сло ве нач ком је зи ку би ла је 
„Ве ли ка еле ги ја Џо ну До ну“ у тр шћан ском Мо сту (1965), ка сни је пре ве де на још два пу та.

2.

Осам на е стог фе бру а ра 1964, на пр вом су ђе њу Брод ском у Ле њин гра ду, из ме ђу су ди је 
Са ве ље ве и пе сни ка од ви јао се и овај ди ја лог:

Су ди ја: А ко ја је за пра во ва ша стру ка?
Брод ски: Пе сник. Пе сник-пре во ди лац.
Су ди ја: Ко вас је про гла сио за пе сни ка? Ко вас је при знао за пе сни ка?
Брод ски: Ни ко. А ко ме је при знао за чо ве ка?
Су ди ја: Је сте ли учи ли за то?
Брод ски: За шта?
Су ди ја: За то да бу де те пе сник. Је сте ли по ку ша ли да за вр ши те од го ва ра ју ћи фа кул тет?
Брод ски: Ни сам ми слио да се пе сник по ста је шко ло ва њем.
Су ди ја: Не го ка ко?
Брод ски: Ми слим да то по ти че од... Од Бо га...5

Овај ди ја лог по твр ђу је онај лик пе сни ка Брод ског, ко ји је на стао још на по чет ку ње го-
вог пе снич ког пу та – лик „пе сни ка по бож јој ми ло сти“ ко ји је свој дар до био од Бо га и 
са да га ши ри ме ђу љу ди ма. Ова пред ста ва о то ме да је пе сник и ње гов про из вод, пе сма, 
у цен тру све та, без об зи ра на то где и ка да жи ви (у Ле њин гра ду или Њу јор ку, у ан ти ци или 
кра јем 20. ве ка), по ста ла је у ру ској ан дер гра унд кул ту ри на пре ло му пе де се тих го ди на 
пра ви мит јер је оте ло вља ва ла но стал гич ну же љу да се бу де цен тар ва си о не, очи глед но 
вр ло ја ку баш у Ле њин гра ду, бив шем цар ском Пе тер бур гу, у гра ду у ко ме су не ка да жи ве-
ли Пу шкин, Блок, Ман дељ штам и Ах ма то ва, а ко ји се по сле Ок то бар ске ре во лу ци је пре-
тво рио у дру гу пре сто ни цу. По зна ва о ци твр де да се у Ле њин гра ду, упра во под ути ца јем 
мла дог Брод ског, раз ви ла она суп кул ту ра ко ја је да ла пе чат цен трал ној ли ни ји са вре ме не 
ру ске мо дер ни стич ке по е зи је, те ме ље ћи се на тра ди ци ји сим бо ли зма и ак ме и зма. У ње ним 
окви ри ма мо гу ће је раз у ме ти Брод ског као пе сни ка ко ји има сво је учи те ље (Ман дељ шта-
ма, Ах ма то ву, Цве та је ву), сво је вр шња ке (Бо би ше ва, Реј на, Ку шне ра, Ју ну Мо риц, Ах ма ду-
ли ну), сво је уче ни ке (Ку бла нов ског) и сво је не при ја тељ ске ан ти по де (Јев ту шен ка, Во зне-
сен ског, Ли мо но ва). Брод ски је за чет ник и исто вре ме но плод ове кул тур но-бо ем ске сре-
ди не, не ка кав но ви књи жев ни ми ро тво рац ко ји га ји култ пе снич ке лич но сти, а са њим и 
култ пе сни штва, као нај ва жни јег по сла на све ту. У сва кој пе сми Брод ског чу је се „не из бе-
жна ма гич на лич на за ме ни ца пр вог ли ца јед ни не“, ка ко је ре као је дан од про у ча ва ла ца 
ње го вог де ла. Исти про у ча ва лац (А. Ка ло ми ров) та ко ђе твр ди да се „го то во сва ка пе сма 
Брод ског по сле 1965. го ди не, уз бри жљи ву ана ли зу, ис ка зу је са мо као ме та мор фо за ка квог 
кон крет ног лич ног по ло жа ја – по ло жа ја ко ји по ста је ва жан за то што га уво ди мо у круг 
кла сич них ми то ло шких ма те ри ја“. Овај став екс по ни ра ног лир ског су бјек та, по след њег 

5 Кул ту ра, стр. 227.
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пе сни ка „по во љи бож јој“ ко ји са мо рал ним пра вом вр хов не ин стан це су ди о све му, ко-
нач но и јед ном за сваг да, Брод ски је мо гао да по зај ми од кла си ци стич ко-ро ман ти чар ског 
пе сни ка Јев ге ни ја Ба ра тин ског; ода тле сто ич ко др жа ње го вор ни ка, на дах ну тог про ро ка, 
став ко ји под ра зу ме ва ре то рич ки по крет и хе рој ски из глед. Сам Брод ски ока рак те ри сао 
је се бе као „нор мал ног кла си ци сту“, што од го ва ра ти пу му др ог ре зо не ра на по сто љу ра-
зу ма, као нај ви ше вред но сти људ ског дру штва. За то не чу ди да пе сник, ка ко у по е зи ји 
та ко и у есе ји сти ци, по све ћу је нео бич ну па жњу упра во го вор ним ма ни фе ста ци ја ма ми сли, 
и ши ре, је зи ку као оном људ ском из ра зу ко ји оста је за пи сан и са чу ван по сле свих дру-
штве них, чак и при род них ка та стро фа. Је зик је чо ве ко во нај дра же де те, сто га Брод ски 
ње го вом ра ђа њу и на ста ја њу (гло со ла ли ји) по све ћу је то ли ко па жње. Је зик је све ти ња 
ко је се пе сник ње го вог ко ва ни по што не мо же од ре ћи, као што се не мо же од ре ћи ни са ме 
људ ско сти. У пи сму Ле о ни ду Бре жње ву, ко је је на пи сао пре од ла ска из до мо ви не, 4. ју на 
1972, на гла сио је упра во зна чај је зи ка, од но сно пе снич ке ре чи, ко ја је ви ше од др жа ве, чак 
ви ше од са мог жи во та: „...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, по мом ми шље њу, 
је сте то ка ко он пи ше на је зи ку у ко ме жи ви, а не за кле тве са го вор ни ца... 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.“6 Слич не ми сли је ка сни је ви ше пу та 
по но вио, нпр. у есе ји ма: „Упра во је је зик ути цао на мо је ма ло оту ђе но ви ђе ње све та и це лог 
дру штва. На рав но да је и је зик под ло жан при ти ску ко ји вр ши овај свет и ово дру штво, али 
при том је нео бич но по сто јан и нео се тљив, јер кад би је зик и књи жев ност за ви си ли од 
фак то ра из ван њих, одав но ни шта ви ше не би по сто ја ло осим го ле абе це де. Пи сац по зна-
је са мо је дан об лик па три о ти зма: став пре ма је зи ку.“ На по слет ку, соп стве ни по глед на 
је зик, про ши рен на сву умет ност, ис ка зао је у го во ру, при ли ком до де ле Но бе ло ве на гра де, 
у ко ме је про гла сио по е зи ју за су штин ску од ред ни цу ho mo sa pi ens-а: „По што је овла да ла 
соп стве ном ге не а ло ги јом, ди на ми ком, ло ги ком и бу дућ но шћу, умет ност ни је си но ним на 
већ, у нај бо љем слу ча ју, па ра лел на са исто ри јом и на чи ном ње ног по сто ја ња ства ра се 
сва ки пут но ва естет ска ре ал ност... Сва ка но ва есте тич ка ре ал ност утвр ђу је за чо ве ка ње-
го ву етич ку ре ал ност. Јер, есте ти ка је мај ка ети ке; и пој мо ви ’до бро’ и ’ло ше’ пре све га су 
есте тич ки пој мо ви ко ји ан ти ци пи ра ју ка те го ри је ’до бра’ и ’зла’... У ан тр о по ло шком сми слу, 
по на вљам, чо век је пре естет ско не го етич ко би ће. За то умет ност, осо би то ли те ра ту ра, 
ни је спо ред ни про из вод раз во ја вр сте, већ упра во обрат но. Ако је оно по че му се раз ли-
ку је мо од оста лих пред став ни ка жи во тињ ског цар ства го вор, он да ли те ра ту ра и, по себ но, 
по е зи ја, бу ду ћи нај ви ша фор ма го во ра, пред ста вља, гру бо ре че но, циљ на ше вр сте.“7 
Пре ма то ме, умет ност, књи жев ност, по е зи ја па ра лел ни су об ли ци људ ске ег зи стен ци је 
из над до бр о те и зла дру штве ног по сто ја ња, би ло ко лек тив ног би ло ин ди ви ду ал ног. По 
овој ло ги ци ства ри, умет ност је ау то ном на, шта ви ше: она је из над дру штва и др жа ве. Ода-
тле от пор Брод ског пре ма бе сми сле ној др жав ној кон тро ли умет но сти на јед ној стра ни, а 
на дру гој стра ни, пре ма оној умет но сти ко ја се од ре кла соп стве ног по слан ства, пре тво-
ри ла се у сва ки да шњу учи те љи цу и вас пи та чи цу, по ста ла дру штве на хи ги је на и су ро гат 
дру штве них на у ка, не ка ква „со ци јал на ан тро по ло ги ја“, ка ко сам ка же. Пе сник је, да кле, 
ако ре зи ми ра мо, за го вор ник уни вер зал не естет ске кул ту ре ко ја се за сни ва на култ ној 

6 По ли ти ка, Кул тур ни до да так, 2. мај 2015, стр. 3. (Прим. прев.)
7 Јо сиф Брод ски, Раз го во ри и бе се де, пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић, Књи жев не но ви не, Бе о град, 
1988, стр. 68–69. (Прим. прев.)
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ми то ло ги ји ин ди ви ду ал ног po e ta va tes-а, веч ног пут ни ка, пе снич ког Оди се ја, ко ји по дра-
жа ва пут Кр ста и хо да сто па ма Дан те о вог во ди ча. За то је, та ко ђе, ја сно за што га у Со вјет-
ском Са ве зу до са да ни су об ја вљи ва ли: и ру ско-со вјет ска по е зи ја се сла же са са вре ме ном 
књи жев но шћу у це ли ни, а она мо ра да бу де син хро ни зо ва на са док три нар ним зах те ви ма 
дру штве но ан га жо ва не умет но сти у ре ал ном со ци ја ли зму.

3.

Мо жда би смо из ре че ног пре бр зо за кљу чи ли да је Јо сиф Брод ски пе сник из у зет не 
ори ги нал но сти, ко ји има ма ло за јед нич ког са тра ди ци јом ру ске по е зи је, а још ма ње са 
са вре ме ним књи жев ним зби ва њем. Исти на је да је из ме ђу Брод ског и са вре ме не со вјет ске 
по е зи је ма ло до дир них та ча ка; али за то је уто ли ко ин тен зив ни ја и плод ни ја пе сни ко ва 
ве за са кла сич ним ру ским пе сни штвом. Уз то, Брод ски ни је са мо на чи та ни по зна ва лац 
тра ди ци је, еклек тич ни ком пи ла тор, епи гон Дер жа ви на, Пу шки на или Љер мон то ва, Ман-
дељ шта ма или Ах ма то ве. Брод ски је пе сник ко ји те мељ но по зна је ру ско – и не са мо ру ско 
– пе сни штво, од ње го вих по че та ка, упра во за то га мо же те мељ но об на вља ти на свим 
ни во и ма, од те ма ти ке до рит ми ке, стро фи ке, ме та фо ри ке и лек си ке. У сво ју не по сред ну 
пе снич ку прак су укљу чио је све тра ди ци о нал не по ступ ке ко ји су му омо гу ћи ли да учвр сти 
соп стве ни по ет ски си стем. Ка да се ра ди о ру ској ба шти ни, мо ра мо да го во ри мо о аси ми-
ла ци ји број них еле ме на та, од ба ро ка до фу ту ри зма, од Кан те ми ра до Хлеб њи ко ва. Не по-
би тан је да ље ути цај ен гле ске ме та фи зич ке по е зи је 17. ве ка (Дон, Хер берт, Мар вел, Кра шо), 
а Брод ски је и ина че по зна ва лац ан гло а ме рич ке по е зи је, пре све га мо дер ни зма, ка кав су 
ство ри ли Ели от, Јејтс, Фрост, Одн. Тра го ве у ње го вој по е ти ци оста ви ло је и пољ ско пе сни-
штво, пр вен стве но ау то ри на гла ше не иро нич не ре флек си је (Нор вид, Ми лош или Хер берт).

Пре ма ми шље њу свих про у ча ва ла ца, ути цај ен гле ске ме та фи зич ке шко ле код Брод ског 
је од лу чу ју ћи. Од ме та фи зи ча ра је пре у зео пе снич ко на че ло ло гич ког ви ђе ња и вер ба ли-
за ци је све та, ко је је за сно ва но на ра ци о нал ним те ме љи ма и за то је до ступ но ра ци о нал ној 
ана ли зи пе снич ког ин те лек та. Пе ва ње је ин те лек ту ал на игра ко ја зах те ва те мељ но по зна-
ва ње раз ли чи тих под руч ја људ ског зна ња, од ге о гра фи је и исто ри је до хе ми је и фи зи ке. 
Од су штин ског зна ча ја за раз у ме ва ње ме та фи зич ке по е зи је и Брод ског, сва ка ко је и по глед 
на свет ко ји по ти че из ре ли ги о зне (хри шћан ске) фи ло зо фи је ко ји, с јед не стра не, по ве зу је 
ау то ра Ура ни је с ру ским пе сни штвом 18. ве ка (Кан те мир, Ло мо но сов, Дер жа вин, Ба ра тин-
ски), а с дру ге стра не, са ра ном ег зи стен ци јал ном ми шљу од Кјер ке го ра до Ше сто ва и 
Бер ђа је ва, чак и са Ка ми је вим ег зи стен ци ја ли змом, ка ко кон ста ту је Аме ри кан ка Џејн Кно-
кс. Ме та фи зич ки пе сни ци су пе ва ли за људ ски ин те лект и ма шту, а ма ње су се осла ња ли 
на ре ак ци је осе ћај ног чи та о ца. То се ви ди у ори ги нал ној, по не кад те шко ра зу мљи вој упо-
тре би је зич ких и стил ских сред ста ва (из бе га ва ње пе снич ких кли шеа, по го то во тра ди ци-
о нал не сли ко ви то сти и епи те та ко ји су пре оп те ре ће ни се ман ти ком пре ђа шњих кон тек ста) 
и у за го ва ра њу на че ла „пре ле пе ја сно сти“, тј. сми сле не, син так сич ки и ме та фо рич ки ло-
гич не ја сно сти пе сме, иа ко се ра ди о за пле те ним ре че нич ним пе ри о да ма, о це лој мре жи 
па ра лел них ми сли и се ман тич ких на го ве шта ја и асо ци ја ци ја, о ви ше сте пе ној ме та фо ри ци 
мо дер не ми са о не по е зи је, о се ман тич кој згу сну то сти и па ра фра за ма. На рав но, све ове 
еле мен те Брод ски ни је пр ви упо тре био, већ их је мо дер ни зо вао и пре о бли ко вао у до ми-
нан те сво је по е зи је, у од мах пре по зна тљи ве по ступ ке соп стве не по е ти ке; упра во у то ме 
је ње го ва при мар на ино ва ци ја.
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Ме та фи зич ка по е зи ја, ка кву пи ше Јо сиф Брод ски, кло ни се ор на мен тал но сти, јер су 
сва пе снич ка сред ства, од еу фо ни је до па ра фра зе, у слу жби ана ли тич ког ми са о ног про-
це са, ар гу мен то ва них су до ва и твр ђе ња са раз ли чи тих под руч ја људ ске пси хо фи зич ке 
кре а тив но сти. Ње го ве пе сме су „мо но лит, кон гло ме рат ре чи це мен ти ра них моћ ном ми-
шљу“, ка же је дан кри ти чар. Ме та фи зич ка по е зи ја је де мо крат ска у из бо ру те мат ских под-
руч ја ко ја опе ва; за то и код Брод ског на ла зи мо мно штво при ме ра и ме та фо ра са тра ди-
ци о нал но не пе снич ких под руч ја: из ге о ме три је, ге о гра фи је, исто ри је, зо о ло ги је, бо та ни ке, 
астро но ми је, еко но ми је, сек со ло ги је. Де мо кра ти ја се ви ди и у тех но по е ти ци где та ко ђе 
не ва же стро ги ка но ни вред но сне хи је рар хи је на под руч ју упо тре бе ре чи или стил ског 
озна ча ва ња; лек си ка и сти ле ми код Брод ског че сто чак бри шу гра ни цу из ме ђу по е зи је и 
про зе, из ме ђу пе снич ке и по пу лар но на уч не ре чи. Упра во по ре ђе ње и ме та фо ра при клад-
на су сред ства за збли жа ва ње че сто вр ло уда ље них пој мо ва; Брод ски, при том, го то во 
увек ко ри сти сло же не ви ше сте пе не ме та фо ре. Ове ка рак те ри сти ке ме та фи зич ке по е зи је 
ло гич но ути чу на ми са о но-ре че нич ку кон струк ци ју пе са ма: раз гра на тост ин те лек ту ал ног 
раз ма тра ња тра жи од го ва ра ју ћи из раз, а то су ре че нич ке ме га ло кон струк ци је ко је се 
упли ћу у сти хо ве и стро фе са мо оп ко ра че њем (ан жанб ман), као што нам нпр. по ка зу ју 
пр ве три стро фе „Раз го во ра с не бо жи те љем“. Те жња ка ло гич но-ра ци о нал ним по сре до-
ва њем пе снич ке ми сли, та кве ме га ло кон струк ци је на кра ју сти ха или стро фе че сто за вр-
ша ва афо ри стич ном по ен том, сен тен ци јом, мак си мом ко ја озна ча ва за кључ ну пе снич ку 
син те зу ра ни је раз ви је них те за и ан ти те за. Ми ха ил Крепс у књи зи По е зи ја Јо си фа Брод ског 
(Ен Ар бор, 1984) кон ста ту је да је рет ко ко ји пе сник ка дар да до сег не та кву сен тен ци о зност 
као Брод ски; сен тен ци ја, „угру шак пе снич ке ми сли, срж, при клад на за све, из ван окви ра 
ин ди ви ду ал ног и на ци о нал ног“, код ње га мо же би ти афо ри зам, иро ни чан суд, за кљу чак, 
па ра докс о су шти ни све та, чо ве ка и по сто ја ња и тре ба да до ка зу је „бож ју“ иза бра ност 
пе сни ка, као што је ми сли ла Ма ри на Цве та је ва на ко ју се Брод ски у овом сми слу угле дао. 
Не ко ли ко при ме ра ће нам пред ста ви ти сен тен ци о зност: „Смрт, то је тај жбун у ком / сви 
сто ји мо бо си; смрт – руј на нов ча ни ца; Смрт – то су све на ше си ле, / и зној, и на пор, и де ло. 
/ Смрт – то су на ше жи ле, / на ша ду ша и те ло; Бре го ви, то је мла дост (...) / Ули це, у не из бро ју. 
/ Те шки од бо ло ва по но сних. / Бре го ви – крај зе мље. / Бре го ви – пат ње на ше лик. / Бре го ви 
– сла ве веч ни час. / Бре го ви – то је из над нас“ („Бре го ви”);8 „Де ли ти с не ким жи вот – мо жда 
– / ал’ с ким да по де ли мо на ше смр ти?“ („Ве ли ка еле ги ја Џо ну До ну“);9 „Вре ме је да се по 
мра ку / с пе смом без ре чи кре не“ („Се вер ном кра ју“);10 „Раз ва ли не су свет ко ви на ки си ка 
/ и вре ме на. Мо дер ни Ар хи мед / мо гао би да ста ром за ко ну до да / ка ко ти је ло смје ште но 
у про стор / про сто ром би ва ис ти сну то“ („Раз глед ни ца из гра да К.”);11 „У све му све, уби ство 
је уби ство“ („Ли ко ме ду, на Ски рос“);12 „Из јед на че ни у гро бљу, ми би смо бар/ да у жи во ту 
те ра мо сва ко по свом!“ („An no Do mi ni“);13 вје ра је – ни је ви ше не го по шта /у јед ном смје ру; 
Стра да ни је јест / спо соб ност ти је ла / и чо вјек је сте бо ли ис пи ти вач; на та ван се пе њућ 
од ли је ћеш / бу на ру на дно; Јер чвр сто са тво рен /про дукт ра да / хра на је та ту и пра сли ка 

8 „Бре го ви“, пре вео Ми ло ван Да ној лић, у: Јо сиф Брод ски, Иза бра не пе сме, из бор и пред го вор Ми-
ли во је Јо ва но вић, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1990. стр. 108–114. (Прим. прев.)
9 „Ве ли ка еле ги ја Џо ну До ну“, пре вео Ми ло ван Да ној лић, у: Иза бра не пе сме, стр. 121. (Прим. прев.)
10 „Се вер ном кра ју“, пре вео Ми ло ван Да ној лић, у: Иза бра не пе сме, стр. 159. (Прим. прев.)
11 На ве де но пре ма ру ко пи сном пре во ду Мар ка Ве шо ви ћа. (Прим. прев.)
12 „Ли ко ме ду, на Ски рос“, пре вео Ми ли во је Јо ва но вић, у: Иза бра не пе сме, стр. 149. (Прим. прев.)
13 „An no Do mi ni“, пре вео Ми ло ван Да ној лић, у: Иза бра не пе сме, стр. 145. (Прим. прев.)
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Ра ју, / при је – вре ме на улов („Раз го вор с не бо жи те љем“).14 На ро чи то ин ви ду а ли зо ва ни 
тип сен тен ци је код Брод ског је (ау то)иро нич ни суд, ина че до вољ но ре дак и не ти пи чан за 
ру ску по е зи ју ко ја бо лу је од на пе тог ли ри зма или озбиљ не дру штве не ан га жо ва но сти и 
па три о ти зма, не рет ко и пе да го шке ути ли тар но сти. Про у ча ва о ци, при том, прет по ста вља-
ју ути цај европ ске по е зи је 20. ве ка, од Брех та, пре ко Од на до Ми ло ша.

Сти хов ни го вор ме та фи зич ке по е зи је, да кле и по е зи је ко ју пи ше Брод ски, из бе га ва, 
као што је ре че но, кли ше и сте ре о тип. Брод ски тра жи од ње, ка ко ка же Крепс, „пре ци зност, 
из ра жај ност и са вр ше ну хар мо нич ност са из ра же ним ми сли ма и осе ћа њи ма; по е тич ност 
као та ква не на ста је због уна пред ода бра ног пе снич ког реч ни ка, већ уз би ло ко је лек сич-
ке је ди ни це – од ар ха и за ма до псов ки“. Ме ша ње ви со ке и ни ске лек си ке, фи ло зоф ских и 
ерот ских те ма би ло је ка рак те ри стич но упра во за све ен гле ске ме та фи зи ча ре (Дон); ру ска 
кла сич на по е зи ја, по себ но Пу шкин, у овом по гле ду је ин си сти ра ла на про за и за ци ји по е-
зи је и ро ман тич ној иро ни ји ка да го во ри мо о опе ва њу ме та фи зич ке гра ђе ма те ри ја. Не ди-
скри ми на тив ност у из бо ру лек си ке на под руч ју фи ло зоф ске по е зи је је ино ва ци ја Брод ског; 
ме ша ње и спа ја ње ра зно вр сних лек се ма, ина че је од фу ту ри зма да ље, по себ но код Ма ја-
ков ског, Хлеб њи ко ва, Се вер ја ни на, при зна то по ет ско на че ло. У овом по гле ду за ни мљи ва 
је крат ка по е ма „Два са та у ре зер во а ру“ (1965) где је Брод ски упо тре био „ма ка рон ски је зик“ 
– до да ва ње не мач ких ре чи у ру ски кон текст да би иро ни зо вао ис ква ре ни го вор – и ујед но 
„сни зио“ уз ви ше ну фа у стов ску те му. У по след њем пе ри о ду, по себ но по сле до ла ска у САД, 
Брод ски не и ро нич но упо тре бља ва лек си ку стра них је зи ка; ен гле ске и ита ли јан ске ре чи 
укљу чу је у стих на ру ском са на ме ром да кре и ра по за ди ну и ор ке стра ци ју, на гла си те ма-
ти ку или пе снич ки жа нр.

Већ смо ре кли да је је зик пр ва љу бав Брод ског, вред ност из над сва ке фи зич ке, со ци-
јал не или ме та фи зич ке ка те го ри је. Брод ског, на рав но, за ни ма пре све га по е зи ја као иде-
ал но оства ре ње је зи ка, од но сно људ ске ма те ри јал но-ду хов не ег зи стен ци је. „По е зи ја је 
нај ви ши об лик по сто ја ња је зи ка“, за пи сао је у уво ду иза бра не про зе Цве та је ве 1979. го ди-
не. Упра во је код Цве та је ве и фу ту ри сте Хлеб њи ко ва свест о је зи ку као су штин ској ди мен-
зи ји чо ве ка нај ра зви је ни ја; у овом по гле ду Брод ски ви ше ду гу је њи ма дво ма не го Ах ма-
то вој или Ман дељ шта му. Је зик је глав ни ју нак ње го ве по е зи је. Осим рет ких ар ха и за ма и 
ди ја лек ти за ма, ко ри сти „ско ро све дру ге под си сте ме са вре ме ног ру ског је зи ка: сленг, 
про за и зме, вул га ри зме, ту ђи це, иде о ло шке фра зе о ло ги зме... Ра зно вр сност го вор ног је-
зи ка ре про ду ку је и на син так сич кој рав ни: раз ли чи та сла бље ња син таг мат ских ве за ин-
вер зи ја ма, оп ко ра че њи ма, кон струк ци ја ма уво ђе ња, пре тва ра њем спо ред них ре че ни ца 
у глав не, а и сво је вр сним ме ло дич ним по ма ци ма“, пи ше Ва лен ти на По лу хи на у збор ни ку 
По е ти ка Брод ског (Њу Џер си, 1986). Ње на ана ли за гра ма тич ких струк ту ра и ти по ва ме та-
фо ра по ка зу је да је пе сник бли же фу ту ри стич кој не го ак ме и стич кој по е ти ци; на ову чи-
ње ни цу је ра ни је упо зо рио Лав Ло сев ко ји је у упо ред ној ана ли зи пе снич ког сти ла Брод ског 
и Ма ја ков ског утвр дио три за јед нич ке ка рак те ри сти ке: ме ша ње ви со ког и ни ског, жан ров-
ску ори јен ти са ност ка оди 18. ве ка и де кла ма тор ско усме ре ње сти ха. На и ме, упра во код 
фу ту ри ста (Ма ја ков ског, Хлеб њи ко ва) при ме ћу је мо слич но осла ња ње на Дер жа ви на и на 
ре флек сив ну и на тур фи ло зоф ску по е му (Ба ра тин ски, Тјут чев, у 20. ве ку За бо лоц ки). По што 
је Брод ски пе сник ко ји ства ра под за ста вом ра зу ма, што зна чи да је ње го ва ма шта огра-
ни че на ин те лек том, а не ви дом или слу хом, у ње го вим пе сма ма мо же мо на ћи исти тип 

14 На ве де но пре ма ру ко пи сном пре во ду Мар ка Ве шо ви ћа. (Прим. прев.)
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ин те лек ту а ли стич ке ме та фо ре ко ја се при бли жа ва „ме та фо ра ма де фи ни ци ја ма слич ним 
на уч ним фор му ла ци ја ма“, ка ко их зо ве По лу хи на. Упр кос то ме, код ње га до ла зи до па ра-
док сал не по ја ве да се узроч но-по сле дич не и вре мен ско-про стор не ве зе осла бљу ју и раз-
ве зу ју; ме та фо ре се раз вод ња ва ју, рас тва ра ју и при бли жа ва ју ме то ни ми ја ма. Ре зул тат је 
пе снич ки свет Брод ског ко ји гле дан кроз ме та фо ру по ста је ви ше сме ран: с јед не стра не, 
ме та фи зич ке ка те го ри је се пре ко ме та фо ра си сте мат ски „фи зи ка ли зу ју“, опред ме ћу ју, а с 
дру ге стра не се кон кре ти зо ва на пред мет ност не пре ста но „ми сти фи ку је“, оду хо вљу је. Леп 
при мер за то је по е ма „Исак и Аврам“ (1963), по е ма о ме та фи зич ким те ма ма из Би бли је, 
ко ја је, уз гред, ва жан из вор ин спи ра ци је код Брод ског.

4.

При мар не пе снич ке те ме Брод ског су: вре ме, про стор, Бог, чо век, жи вот, смрт, умет-
ност, по е зи ја, сло бо да, из гнан ство, са мо ћа, ни шта ви ло. Јед на од њих увек је во де ћа, лајт-
мо тив, а дру ге су до дат на, спо ред на те мат ска прат ња, под те ме ко је ор ке стри ра ју пе сму у 
је дин стве но оства ре ње. За то је Брод ски пе сник ко ји пе ва из ег зи стен ци јал них раз ло га: 
сва ка ње го ва пе сма је „об лик пе сни ко вог су ко ба с вре ме ном из ко јег мо ра да иза ђе као 
по бед ник“, ка же Ми ха ил Крепс. Да би по бе да би ла убе дљи ва, пе сник мо ра не пре ста но да 
се бо ри – а то по сти же та ко што, нпр. све вре ме ши ри пе снич ко ви ђе ње ва ри ра њем ста рих 
и уво ђе њем но вих те ма и под те ма, при че му ино ва ци је ре тро ак тив но ути чу на већ по зна-
то и да ју све му но во осве тље ње и дру га чи ја, до та да не ра зу мљи ва зна че ња. То кон крет но 
зна чи да во де ћим те ма ма у сва кој пе сми Брод ски до да је под те ме и мо ти ве: те ми смр ти, 
нпр. мо ти ве бо ле сти и ста ро сти, те ми Бо га и чо ве ка, мо ти ве ра ја и па кла, ду ше и те ла, те ми 
сло бо де под те му из гнан ства или књи жев ног ства ра ња уо кви ре ну мо ти вом цар ства.

Те ме и мо ти ви Брод ског има ју у прин ци пу ме та фи зич ке ко ре не и, као што смо већ ре-
кли, у идеј ној су бли зи ни ег зи стен ци ја ли стич ке фи ло зо фи је ка кву су раз ви ли Кјер ке гор, 
Бер ђа јев, Ше стов, али и Ја сперс, Мар сел, Хај де гер, Сар тр и Ка ми. За то се у ње го вој по е зи ји 
че сто мо гу чу ти ег зи стен ци ја ли стич ке те ме двој ни штва (би ва ње у се би и би ва ње у све ту), 
оту ђе но сти, су ви шно сти, са мо о ту ђе ња; све су у кри тич ком од но су пре ма марк си стич ком 
схва та њу чо ве ка, да кле и пре ма опо зи ци ји по је ди нац – за јед ни ца, пе сник – све ти на. Че сто 
се ве зу ју са цен трал ном те мом Брод ског – са те мом смр ти у ње ним раз ли чи тим под те мат-
ским осве тље њи ма: страх од смр ти, по бе ђи ва ње ко нач но сти, смрт као крај по сто ја ња, 
пре ла зак у ни шта или у но ви жи вот, смрт као по бе да веч ног и све по бе ђу ју ћег вре ме на, 
жи вот као не ги ра ње смр ти, пе ва ње као над вла да ва ње ко нач но сти, смр ти и вре ме на, бе-
смрт ност, па као или рај као мо сто ви из жи во та у смрт (или обр ну то ако оста не мо у окви-
ри ма хри шћан ства), суд би на као зна ме ње смр ти итд. Иа ко је Брод ски као пе сник, уче ник 
иде а ли стич ке ме та фи зи ке, а као гра ђа нин био је вас пи та ван у ду ху без бо жног ма те ри ја-
ли зма, у соп стве ној пе снич кој прак си остао је скеп ти чан и кри ти чан пре ма дог ма ма и 
мак си ма ли зми ма на обе стра не, веч ни сум ња ло и тра гач, на рав но на се би свој ствен, пе-
снич ки на чин, да кле: ва жна је ње го ва сти хо ва на ре а ли за ци ја оп шти јих иде о ло шких по ла-
зи шта, а не го ли иде о ло шки из вор. Или као што ка же Крепс: „Пе снич ка исти на је из над 
фи ло зоф ске.“ Та ко је Брод ски, нпр. у „Бре го ви ма“ ме та фо рич ки опе вао смрт као рав ни цу, 
а жи вот као бре го ве – не што ста тич но, не по крет но, рав но, по вр шин ско, мр тво су прот ста вио 
је ди на ми ци, ус пи ња њу, ви си ни, жи во сти. У по след ња два сти ха, спо јио је јед но и дру го са 
ди ја лек ти ком су прот но сти („Смрт – то су са мо рав ни це. / Жи вот – бре го ви, бре го ви“) са 
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чим је по ве зао и све ана фо ре и па ра ле ли зме у пе сми (Смрт је..., бре го ви су)... Слич но се 
до го ди ло и у „Ве ли кој еле ги ји Џо ну До ну“, пе сми о жи во ту и смр ти, Бо гу и чо ве ку, ду ши и 
те лу, где гла гол „спа ва ти“ у пре зен ту и пер фек ту (све спа ва; спа ва ју ја вор, бор..., спа ва ју 
ми ше ви и љу ди..., спа ва је дре њак..., сни ју ан ђе ли..., спа ва ју ко ња ни ци..., спа ва јамб..., спа-
ва ју по ро ци...) нај че шће као ана фо ра, „за ши је“ сти хо ве еле ги је у це ли ну, док снег „рас па ра“ 
ду шу и те ло у смр ти (мо жда веч ном жи во ту по смрт не бу дућ но сти). Рај је код Брод ског 
обич но сим бол смр ти јер се ра ди о уто пиј ском про сто ру пот пу не јед на ко сти и уто ље ња 
свих же ља, о про стра ном по љу веч не сре ће, што зна чи бри са ње ин ди ви ду ал них раз ли ка, 
уки да ње сло бо де по је дин ца као те мељ не ка те го ри је људ ског жи во та. Рај је ни шта, не по-
сто ја ње, жи вот с не га тив ним пред зна ком, смрт. У исти мах, Брод ски је све вре ме све стан 
и ну жне по ве за но сти и исто вре ме но сти опо зи ци о них па ро ва; без пр вог не ма дру гог, без 
жи во та не ма смр ти, без сло бо де не ма сре ће – и обрат но. Жи вот је, на при мер, не пре ста но 
и не за др жи во кли за ње у смрт. Та ко ђе, пе сник до пу шта пре ла же ње опо зи ци о них па ро ва 
јед них у дру ге – Бо га – чо ве ка у ду шу – те ло, жи во та – смр ти у про стор – вре ме, итд. По-
сто ји це ли низ ме ђуч ла но ва или ве зив них чла но ва ко ји олак ша ва ју пре ла же ње, од но сно, 
ток вре ме на (на при мер, ста ре ње или бо лест као члан из ме ђу смр ти и вре ме на).

Вре ме је за Брод ског вр хов на ка те го ри ја ко ја уни шта ва све и све му од ре ђу је ко нач ну 
це ну; ти ме се пе сник „Бре го ва“ при бли жио ујед но схва та њи ма ста рих Гр ка и ег зи стен ци-
ја ли ста. Че сто га пи ше ве ли ким по чет ним сло вом; по ве зу је га са смр ћу, рас па да њем, ста-
ре њем, ру ше ви на ма, пра хом као „те лом вре ме на“. Од мах иза вре ме на је про стор, ка ко 
ге о граф ски, та ко и ствар ни. Чо век је на тре ћем ме сту у хи је рар хи ји све га ство ре ног; Брод-
ски је по во дом ње га скеп тик и пе си ми ста, јер је чо век под ре ђен вре ме ну и про сто ру, 
да кле, он не ве ру је у жи вот ду ше по сле смр ти те ла. На те му чо ве ка Брод ски на до ве зу је 
дру ге под те ме: љу бав, из гнан ство, са мо ћу, ни шта ви ло – као и те му ства ра ња, ко ја је код 
ње га пре све га пе ва ње, тј. свет ко ва ње Ре чи ко јом је све по че ло („Пе ва ње без му зи ке“, 1970). 
Го вор но ства ра ње је за пра во је ди ни на чин успе шне бор бе с вре ме ном и смр ћу. За чо ве ка 
је ве за на, и за Брод ског из у зет но ва жна, те ма цар ства (им пе ри је) и мо ти ви у ве зи са њом 
(им пе ра тор = ти ра нин, цар, краљ, дик та тор, ге не рал ни се кре тар; ле ги о на ри = вој ска, по ли-
ци ја, ми ли цај ци; но сиљ ка = ко ли ца, ролс-ројс, чај ка). Крепс ка же да је им пе ри ја „струк ту ра 
људ ске за јед ни це ко ја об у хва та сва под руч ја, од спо ља шње по ли ти ке до лич ног жи во та...; 
квин те сен ци ја ме ђу соб них људ ских од но са ко ја се за и ста по ка за ла дру га чи је не го све 
иде ал не и пре див не уто пи је, би ло да су со ци ја ли стич ке или те о ло шке“. Да кле, упра во оно 
што ка же ру ски па лин дром Рим = мир (свет). За то се ова лек се ма и мо же та ко че сто на ћи 
код Брод ског, би ло да опе ва Грч ку („Ли ко ме ду, на Ски рос“, „Оди сеј Те ле ма ху“, „Ди до на и 
Енеј“), ста ри Рим, од но сно ње го ве ру ше ви не („Пи сма рим ском при ја те љу“, „Eink ten al ten 
Ar chi tek ten in Rom“, „Но ве стан це за Ав гу сту“, „Post ae ta tem no stram“, „Рим ске еле ги је“, 
„Ти бе ри је ва би ста“), Ен гле ску им пе ри ју, Мек си ко или САД („Мек сич ки ди вер ти сман“, „Вр ста 
ре чи“, „Успа ван ка Ба ка лар ског рта“) или тре ћи Рим („Мо сква“), од но сно Ру ско цар ство 
ко је ми ри ше на ази јат ско де спот ство („An no Do mi ni“, „Јед ном ти ра ни ну“, „Сти хо ви о зим ској 
кам па њи 1980. го ди не“). Им пе ри ја је и те ма ње го вих есе ја („О ти ра ни ји“, „Бек ство из Ви-
зан ти је“), а по себ но во де ћа те ма дра ме Мра мор ко ја у об ли ку пла тон ског ди ја ло га из ме ђу 
Пу бли ја и Ту ли ја, бун тов ног вој ни ка и сто ич ког ми сли о ца, са вре ме ног вар ва ра и ан тич ког 
му дра ца, раз ви ја „им пе ри јал ну“ про бле ма ти ку од но са по је дин ца и др жа ве, ду жно сти и 
пра ва, сло бо де и ну жно сти, жи во та и смр ти, де мо кра ти је и ти ра ни је, ре пу бли ке и мо нар-
хи је, про шло сти и бу дућ но сти, умет но сти и ствар но сти, про сто ра и вре ме на. Мра мор је 
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раз ви је ни об лик ци клу са пе са ма „Post ae ta tem no stram“ и оте ло вљу је те жњу Брод ског ка 
ду жим жан ров ским фор ма ма; а као пла тон ски ди ја лог (ди ја лог удво је) у срод ству је с мно-
гим де ли ма пе сни ка где се ра ди о двој ном го во ру са са мим со бом, од но сно о ши зо ид ном 
мо но ло гу јед ног (по е ма „Гор бу нов и Гор ча ков“; или „Исак и Аврам“ где се ди ја ло гу ју на ка 
при дру жу је и сам Брод ски као тре ћи).

5.

По е зи ја Јо си фа Брод ског из у зет но је за хвал на за она са вре ме на по е то ло шка ис тра жи-
ва ња ко ја се свр ста ва ју у про у ча ва ње кон тек ста и под тек ста. Већ основ на ка рак те ри сти ка 
да се ра ди о мо дер ни зо ва ној ме та фи зич кој по е зи ји, све вре ме нас је опо ми ња ла на шко-
лу ен гле ских ме та фи зич ких пе сни ка ко је је Брод ски пре во дио и код ко јих се очи глед но и 
учио. Крепс кон ста ту је да мно го ко ја пе сма „мла ђег Осје“ као да је на пи са на „по мо ти ви ма“ 
ста ри јих, иа ко се нај че шће ра ди о по ле мич ком ди ја ло гу са тра ди ци јом јер Брод ски увек 
из но ва ино ви ра, би ло те ма ти ку, би ло стро фи ку и ри ме, би ло стил ска и је зич ка сред ства. 
Че сто ко ри сти већ опро ба ну вер си фи ка ци ју и уста ље не пе снич ке вр сте са мо за то да би 
их об но вио. У свим фа за ма пе ва ња је, на при мер, мно го ис тра жи вао упра во стро фи ку 
(по де ла и спа ја ње сти хо ва у стро фе), раз ли чи те ме тре, си стем ри ма и ци клич но ком по но-
ва ње ду жих пе са ма и по е ма. По ку ша ји ви ше стро фич но сти код ње га су ви дљи ви на пр ви 
по глед, на ро чи то ка да зна мо да је чак де ве де сет про це на та ру ске по е зи је 20. ве ка на пи-
са но у стро фа ма од че ти ри сти ха. Аме ри ка нац Бе ри Шер је, у по себ ној сту ди ји о стро фи ци 
Брод ског, утвр дио да је пе сник у се дам зби р ки (не ра чу на ју ћи Ура ни ју), тј. у 319 пе са ма, 
од но сно у 15155 сти хо ва, упо тре био чак 41 тип стро фе, дру гим ре чи ма: сва ка дру га или 
тре ћа пе сма је у по гле ду стро фа дру га чи је раш чла ње на. Са мо пе ти на свих пе са ма по де-
ље на је на ка тре не, при че му се Брод ски уда љу је и од уо би ча је не упо тре бе ри ма (ме ша на 
жен ска и му шка ри ма, на из ме нич но ри мо ва ње) јер ко ри сти или са мо му шке или са мо 
жен ске ри ме. Од мах по сле стро фе од че ти ри сти ха је стро фа од осам сти хо ва, че сто са две 
трој не ри ме (aa abcccb, „Раз го вор с не бо жи те љем“, пе сма из 1970. го ди не, ре ци мо има шест 
раз ли чи тих на чи на ри мо ва ња и не у о би ча је ну ком би на ци ју дво стоп ног и пе то стоп ног 
јам ба). Стро фе од че ти ри сти ха су ве ћи ном ри мо ва не aabbcc. По себ на ка рак те ри сти ка 
ри мо ва ња код Брод ског је сте че ста упо тре ба оп ко ра че ња ко је по не кад по ве зу је јед ну или 
чак ви ше стро фа, а с дру ге стра не раз би ја син таг ме и фра зе о ло ги зме; ова по ја ва је ка рак-
те ри стич на за Цве та је ву. На ме сту ри ме ско ро ни ка да не ма при де ва; али је су вр ло че сто 
по моћ не вр сте ре чи (пред ло зи, ве зни ци, ин тер јек ци је) што је ка рак те ри сти ка ен гле ске 
по е зи је; или са мо део ре чи (дру ги део се на ста вља у сле де ћем сти ху), што је по сле ди ца 
ви зу а ли за ци је мо дер не ли ри ке, мо жда и ути цај ег зи стен ци ја ли стич ке (хај де ге ров ске) 
фи ло зо фи је. Брод ски при лич но че сто ко ри сти са ста вље ну ри му; за тим при вид ну, при бли-
жну ри му, ко ја је ина че у ру ском је зи ку под у пр та из го во ром, прем да упр кос то ме, пре ла зи 
у асо нан цу. Сто га све, стро фи ка, ме три ка (уо би ча јен је пе то стоп ни јамб) и си стем ри ма, пот-
кре пљу је ми шље ње да по е зи ја Брод ског ду гу је Ен гле зи ма, не са мо на те мат ској рав ни, већ 
и у по гле ду вер си фи ка ци је. На рав но да по сто је раз ли ке с об зи ром на пе ри о де ства ра ња 
– пр ви: 1958–64, код не ких до 1962; дру ги: 1964–72; тре ћи: од 1972. на да ље; че твр то: пе ри од 
Ура ни је – ко је упра во вер си фи ка циј ске ка рак те ри сти ке с раз ло гом раз гра ни ча ва ју.

Не ки ис тра жи ва чи от кри ва ју у пе сма ма Брод ског и дру ге ути цај не еле мен те. Што се ти че 
си ла би ке, твр де да се, на ро чи то у ра ним пе сма ма, осе ћа по зна ва ње шпан ске и де ли мич но 
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пољ ске по е зи је. Шпан ски вер си фи ка циј ски си стем је ма ње строг у сме њи ва њу на гла ше них 
и не на гла ше них сло го ва; на „Бре го ве“ је ве ро ват но, ка ко у те мат ском по гле ду та ко и с об зи-
ром на ве р си фи ка циј ске тех ни ке, ути ца ла Ма ча до ва „La ti e r ra de Aver gon za lez“. У „Мек сич-
ком ди вер ти сма ну“ на ла зи мо низ шпан ских лир ских жа нр о ва, од ба ла де до ро ман се и 
ци клу са ро ман си (ро ман се ро шпан ске сред њо ве ков не по е зи је, Лор ке, Ги ље на). Брод ски 
че сто ко ри сти и со нет, ту и та мо без ри ма (у шек спи ров ском бланк вер су), а ина че по ита-
ли јан ском обра сцу. Отво рен је, та ко ђе, и ути цај пе сни ка по пут Рил кеа или Ка ва фи ја.

Кад је реч о књи жев ним вр ста ма као што су еле ги ја, екло га, ода, по сла ни ца, за хвал ни-
ца, нај пре се се ти мо ан тич ке, на ро чи то рим ске ли ри ке. Ра ди се о ста ву хо ра ци јев ског 
по е те ко ји реч ју ства ра веч ни спо ме ник; те му спо ме ни ка су ка сни је, у кла си ци зму и ро ман-
ти зму, не бро је но пу та опе ва ли. Код Брод ског се ра ди пр вен стве но о те мат ским и жан ров-
ским са звуч ји ма са тра ди ци јом у об ли ку алу зи ја, скри ве них ци та та или по ле мич ко-иро-
нич них асо ци ја ци ја. Жа нр еле ги је и екло ге те мат ски је по ве зан са Вер ги ли јем и бу ко лич ким 
пе сни штвом, а с дру ге стра не са Ови ди јем и ка сни јом тра ди ци јом ту жба ли це (нпр. Ман-
дељ шта мо ве Tri stia). Оду и по сла ни цу раз ви ја Брод ски и у ду ху ен гле ске пред ро ман ти чар-
ске и ро ман ти чар ске по е ме (Блејк, Бај рон). Још сна жни је и за ње га бит ни је је осла ња ње 
на ру ску пе снич ку тра ди ци ју од Кан те ми ра и Дер жа ви на до Ба ра тин ског, Љу бо му дро ва, 
Пу шки на и Ље р мон то ва, све до пр ве тре ћи не 20. ве ка, у ко јој су – с аспек та жан ра – за 
ње га ва жни, ка ко Ку змин та ко Ах ма то ва и Ман дељ штам, ка ко Цве та је ва та ко Па стер нак. 
Брод ски је пе сник сти хо ва них пи са ма и по сла ни ца по во дом смр ти („Успо ме ни Т. С. Ели о та“, 
1965; „Пи смо у бо ци“, 1965; „Успо ме ни Т. Б.“, 1968; „Пи смо ге не ра лу З.“, 1968; „По во дом смр-
ти при ја те ља“, 1972; „По во дом смр ти Жу ко ва“, 1974; „Пи сма из ди на сти је Мин“); сам их 
на зи ва „ско ро еле ги ја ма“. Упра во су ове пе сме при ме ри ка ко ње го ва ори ги нал на ин ди ви-
ду ал ност уоп шта ва кон кре тан де таљ из пе сни ко вог жи во та у уни вер зал ну сли ку. Са по-
ме ну тим пе сма ма мо гли би смо да по ве же мо го то во сва ку ње го ву пе сму та ко да че сто 
упра во ов де на ста је ути сак о Брод ском као нео ри ги нал ном пе сни ку, пе сни ку ко ји не ма 
соп стве ни ин вен тар пе снич ких иде ја, те ма, по сту па ка, сред ста ва, пе сни ка ко ји се за до во-
ља ва де мон стри ра њем еру дит ског, ен ци кло пе диј ског зна ња, пи са њем ан то ло гиј ских пе-
са ма за кул тур но-исто риј ско-по ли тич ко-ге о граф ску хре сто ма ти ју. Ако као при мер узме-
мо ци клус Два де сет со не та Ма ри ји Стју арт (1974), мо гу ће је у ње му пре по зна ти низ ту ђих 
под сти ца ја и еле ме на та. Ци клус је на пи сан као од јек ру ске ро ман ти чар ске по е ме ка кву 
по зна је мо код Пу шки на и Љер мон то ва; у исто вре ме је у ве зи са ен гле ским ро ман ти змом 
(Ба јр он) и До ном (Holly Son nets). Осим на бро ја них при ме ра, у со не ти ма се мо же на ћи низ 
дру гих под тек сто ва: из Дан теа, Ши ле ра, Бло ка, Ах ма то ве, Ман дељ шта ма, Цве та је ве; из 
ру ске по е зи је и ет но гра фи је (ро ман се, по сло ви це); из дру гих умет но сти (Мо царт, Ма не, 
филм, ар хи тек ту ра). Ше сти со нет је, нпр. по ле мич ко-иро нич ни ди ја лог са Пу шки но вом 
пе смом „Ја во љах вас...“; свог прет ход ни ка „сни жа ва“ на те мат ској, лек сич кој, ком по зи ци-
о ној рав ни. Исто вре ме но Брод ски ци клу сом со не та о шкот ској кра љи ци афир ми ше и све 
ка рак те ри сти ке сво је по е ти ке, од во де ће те ме смр ти и ни шта ви ла, са мо ће и пра зни не, 
гар ни ра не мо ти ви ма бо ла, рас па да ња, са мо у би ства, лу ди ла, што све мо же по бе ди ти са мо 
пе снич ка реч, до за пле те не ре че нич не кон струк ци је ко ја оп ко ра че њи ма из ме ђу сти хо ва 
или стро фа, са мо две ма ри ма ма (a и b) и фо ни ком (али те ра ци је, еу фо ни ја), да кле фор мал-
ном са вр ше но шћу, за о кру жу је ра зно вр сни идеј но-те мат ски кон гло ме рат. Слич но би смо 
мо гли да ка же мо и за по е ме („Исак и Аврам“, „Гор бу нов и Гор ча ков“), или за ду же пе сме 
(„Стро фе“, 1968; „Го вор о про ли ве ном мле ку“, 1967; „Мр тва при ро да“, 1971; „Леп ти ри ца“, 
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1972), та ко ђе и за оне из по след ње зби р ке („По све ће но сто ли ци“, „Под не у со би“, „Стро фе“, 
„Се де ћи у хла ду“, „Му ха“).

Упра во те жња за стро фи за ци јом и за тим ци кли за ци јом пе сме („но ве ле у сти хо ви ма“) 
Брод ског је до ве ла до про зе ко ја се углав ном де ли на ме мо ар ске за пи се (Ма ње од је дин ке, 
Со ба и по) или есе је о ру ским и европ ским пе сни ци ма. У ве зи са ци кли за ци јом, ко ја во ди 
лир ско-есе ји стич кој про зи, по не кад и уз чу ве не уз о ре (Че хов, Бе кет), за Брод ског је на по-
слет ку ка рак те ри сти чан и жа нр ту ри стич ког во ди ча, од но сно пу то пи са по стра ној зе мљи. 
И ова књи жев на вр ста по ти че из за пад но е вроп ског и ру ског кла си ци зма и ро ман ти зма. 
Пут ник (ау тор, ко мен та тор) увек је при по ве дач ко ји у об ли ку ге о граф ско-исто риј ско-фи-
ло зоф ско-кул тур но-ли те рар ног ко мен та ра го во ри о ме сту или зе мљи у ко јој се на ла зи; 
све је на по слет ку са мо по за ди на за ма ни фе ста ци ју ду ха и ин те лек та су бјек та са мог. Жа нр 
се код Брод ског раз вио из има нент них на че ла ме та фи зич ке по е зи је ко ја је по ло ги ци ства-
ри пут и кру же ње су бјек та по нај ра зли чи ти јим сфе ра ма људ ског ду ха и те ла, све та и све-
ми ра. Иза овог ци клич ног жан ра сто ји ег зи стен ци јал на оди се ја мо дер ног по е те ко ји хо да 
пу те ви ма мит ских ју на ка Оди се ја и Те зе ја, ста ни ца ма Хри сто вог пу та на Гол го ту, сто па ма 
Дан теа у Вер ги ли је вој прат њи, по ру ше ви на ма ра зо ре них цар ста ва – све вре ме под за сле-
пљу ју ћим сун цем или тре пе ра вом зве здом во ди љом. Брод ски не гу је жа нр не пре кид но, 
на ро чи то у пе ри о ду по сле од ла ска из до мо ви не: „По све ће но Јал ти“ (1969), „Ли тван ски 
ди вер ти сман“ (1974), „Ла гу на“ (1973), „Тем за у Чел зи ју“ (1974), „Мек сич ки ди вер ти сман“ (1975), 
„Де цем бар у Фи рен ци“ (1976), „Kel lo mi a ki“ (1982); по себ но сна жно је за сту пљен и у Ура ни ји: 
У Ен гле ској, „Ро тер дам ски днев ник“, „Ли тван ски нок тур но“, „Ве не ци јан ске стро фе I, II“, 
„Pi az za Mat tei“, „San-Pi e tro“, „Но ви Жил Верн“. Лир ско-еп ским пу то пи си ма Брод ски је за-
кљу чио ме та фи зич ко хо до ча шће, не пре ста но опе ва ју ћи сво ју соп стве ну, кон крет ну суд-
би ну, суд би ну веч ног Је вре ји на, Аха све ра, ко ме је до мо ви на вас це ли свет, це ла људ ска 
исто ри ја у сво јим ма те ри јал ним еле мен ти ма и ду хов ним на сла га ма.

Из вор ник: Dra go Bajt, „Sprem na be se da o av tor ju“, у: Jo sif Brod ski, Iza bra ne pe smi, иза брао и 
пре вео Dra go Bajt, Can kar je va za lo žba, Љу бља на, 1989, стр. 365–387.

(Са сло ве нач ког пре ве ла Би ља на Жи кић)




