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СЛУ ЧАЈ: ЈО СИФ БРОД СКИ
Бри не ме што се чо век, не спо со бан да се ар ти ку ли ше, 
да се из ра зи на пра ви на чин, вра ћа ак ци ји. С об зи ром да 
је реч ник ак ци је огра ни чен на не ки на чин на ње го во де ло, 
осу ђен је на на сил но по на ша ње, бо га те ћи свој реч ник 
оруж јем на ме сту где би тре ба ло да сто ји при дев.

Јо сиф Брод ски
(из есе ја „Не при стој на по ну да“)

Узи ма ју ћи за сво је учи те ље Ану Ах ма то ву, Ма ри ну Цве та је ву и Оси па Ман дељ шта ма, 
Јо сиф Брод ски (1940–1996) је по свом сен зи би ли те ту и окол но сти ма у ко ји ма се раз ви ја ла 
и те кла ње го ва ег зи стен ци ја, осве стио се би да књи жев ност ни је пу ко при по ве да ње о жи-
во ту, већ да ле ко ши ре – о вре ме ну и про сто ру. Уве ре ње да у књи жев но сти свест де фи ни ше 
би ће, ни је га на пу сти ла. Оно ће оста ти ам бле мат ско у чи та вом ње го вом опу су. Ин те ре со ва-
ње Јо си фа Брод ског ишло је ка по зи ци ји чо ве ка у вре ме ну и по сле ди ца ма ко је оно оста вља 
на чо ве ка и ње гов по глед на свет. Сво је ути ца је у пе снич ком раз во ју на пла ну стро фи ке 
(Ах ма то ва), звуч но сти: рит ма и ме тра (Ман дељ штам) и син так сич ке ре тар да ци је са из ра-
же ном функ ци јом пе снич ког су бјек та у Вре ме ну и про сто ру (Цве та је ва), на шао је, осим у 
по ме ну тим ау то ри ма ко јих се не ће од ре ћи до кра ја свог пе снич ког и жи вот ног пу та, у 
ау то ри ма ко ји су по пут ње га са мог об ра ђи ва ли ан тич ке и би блиј ске мо ти ве и те жи ли би-
блиј ским фа бу ли ра њи ма, те ме та фи зич ким пе сни ци ма, нај пре ру ским, а по том и ен гле ским, 
на че лу са Џо ном До ном и Ви ли ја мом Блеј ком, усво је ним ути ца јем пре ко То ма са Сте рн са 
Ели о та, и мо жда нај ве ћем од ан гло сак сон ских ути ца ја и учи те ља, Ви ста на Хју Од на. 

Пре ма те ма ти зо ва њу це лис ход но сти жи во та, про ла зно сти, пра зни не, ни шта ви ла и 
смр ти, по себ но из гнан ством, ре кло би се да Јо сиф Брод ски спа да у ред ег зи стен ци ја ли-
стич ких пе сни ка. Ме ђу тим, у ње го вом пе ва њу и ми шље њу пре по зна је се кла си ци стич ко 
и нео кла си ци стич ко на сле ђе, као и еле мен ти по е ти ке ба ро ка и ба рок не све сти, упр кос 
то ме што сам Брод ски ни је био де кла ра ти ван у ве зи са овом по ве за но шћу ко ју му при пи-
су је је дан од ње го вих би о гра фа, То мас Вен цло ва: „[о]сећања ’ба че но сти у свет’ ко ји је Бог 
на пу стио, из ја ло вље но сти и не ста бил но сти све та ан ти но ми ја и опо зи ци ја; су че ља ва ње 
ди со нант них је зи ка и сти ло ва; ду хов но тра га ње је дин ке за но вим и лич ним од но сом са 
ко смич ком це ли ном; жа нр ’књи жев них пу то ва ња’.“1 Мо жда баш због не го ва не ба рок не 
све сти Брод ском је успе ва ло да вр ши ре кон фи гу ра ци је тра ди ци ја и ути ца ја ко је су се у при-
зми ње го вог пе снич ког ха би ту са мно жи ле и пре пли та ле у ка ле и до скоп ском пре ла ма њу. 

1 На ве де но пре ма пред го во ру Ми ли во ја Јо ва но ви ћа „Јо сиф Брод ски или пе ва ње сто ле ћа“, у: Јо сиф 
Брод ски: Иза бра не пе сме, пре ве ли Ни ко ла Бе р то ли но, Ми ло ван Да ној лић, Ко р не ли ја Ичин, Ми ли-
во је Јо ва но вић, Зла та Ко цић, Ми о драг Си би но вић, Ми о драг Ста ни са вље вић, Пре драг Чу дић, 
Ибра хим Ха џић, Срп ска књи жев на за јед ни ца, Бе о град, 1990, стр. 20. Сви на во ди пе са ма да ље у 
тек сту пре у зе ти су из овог из да ња.
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Та ко, на при мер, мно ги ко мен та то ри ње го вог опу са за па жа ју да Брод ски уну тар јед не 
пе сме ни је при ме њи вао по ступ ке са мо јед ног ау то ра, од но сно ње го ве јед не, од ре ђе не пе-
сме. На ма ни фест ном ни воу, да кле, мо же би ти при ме тан ути цај или угле да ње на фор мал ном 
пла ну, док на ла тент ном ни воу, асо ци ја тив ном, те мат ском и мо тив ском, мо же по дра жа ва ти 
јед ног или ви ше њих исто вре ме но, и то упра во прин ци пом укр шта ја и прин ци пом пре ли-
ва ња и над град ње оп штих ме ста, пе снич ки, од но сно по е тич ки, ње му срод них ау то ра. 

Уз Цве та је ву, са ње ном по е зи јом и жи во том из гна ни ка и са мот ни ка, и Љер мон то ва, са 
Ју на ком на шег до ба, ко ји су на из ве стан на чин да ли ски цу пе снич ког су бјек та Брод ског, 
дру ги зна чај ни ру ски пе сник ко ји је дао не сум њив до при нос у об ли ко ва њу ње го вог пе снич-
ког из ра за био је Пу шкин (1799–1837). Де ле ћи са њим суд би ну из гна ни ка, из по ло жа ја 
ко ји је њи хов глас ту ђин ца про фи ли сао у ам би јен ту исто риј ских и дру штве но по ли тич ких 
пре ви ра ња, Брод ски је од Пу шки на ба шти нио мно го то га. По сте пе но је усва јао ње го ва 
за ла га ња на пла ну пе снич ких по сту па ка, про пи ти ва њу жан ро ва и по е ме са ди гре си ја ма, 
за тим од нос пре ма стра ном на сле ђу (код Пу шки на фран цу ских и ен гле ских ау то ра, код 
Брод ског ен гле ских ме та фи зи ча ра), ис тра жи ва њу на пла ну ме три ке и ри ме, не го ва ње 
фраг мен тар них струк ту ра, по е ме, украт ко, све му оно ме што је Брод ског ин те ре со ва ло 
као пе снич ка вред ност – не са мо у Пу шки на – а што је на свом пе снич ком пу ту на сто јао 
да за сну је и ре а ли зу је. Не рет ко би Брод ски ишао то ли ко да про ду жи, пре и на чи, али и 
тра ве сти ра или па ро ди ра свог учи те ља, што се дâ раз у ме ти као кри тич ки од нос пре ма 
да том Пу шки но вом де лу. Дру ги пе сник ко ји је из вр шио сна жан ути цај на мла дог Јо си фа 
Брод ског, мо жда сна жни је не го Пу шкин, ма ње је по зна ти, Пу шки нов са вре ме ник, Ев ге ни-
је Ба ра тин ски (1800–1844), ру ски еле ги чар и фи ло зоф ско-ре флек сив ни пе сник, ко га је 
ре ак ту а ли зо ва ла Ана Ах ма то ва, а пре ко ње и Јо сиф Брод ски. По сред ством ње го ве по е-
зи је Брод ски је у сво јој по е зи ји гра дио ин те лек ту а ли стич ку тре зве ност, ме лан хо ли ју и 
пред ста ву о смр ти. Да је Ба ра тин ски од и грао зна чај ну уло гу за ду бље и су шта стве ни је 
мо ду се пе сни штва Брод ског иде у при лог то што се „пи је тет пре ма ве ли ком учи те љу по-
твр ђи вао ти ме што Брод ски ни је па ро ди рао Ба ра тин ског“.1 Узо ри у ра ду на сло же ним 
ри ма ма, нео ло ги зму, тон ској ве р си фи ка ци ји и лек си ци, Брод ски је по ред де вет на е сто ве-
ков них су на род ни ка на ла зио и у два де се то ве ко вим пе сни ци ма, Ма ја ков ском и Хлеб ни-
ко ву. Ути ца ји се, на рав но, ту не за вр ша ва ју. Бу ду ћи да је био склон ме та фи зич ким пре о ку-
па ци ја ма, Брод ски је уз о ре на ла зио, осим у кру гу вла сти тих са др жај них пре фе рен ци ја и 
афи ни те та, и у ком по зи циј ским, струк ту рал ним и асо ци ја тив но-мо тив ским под стре ци ма 
и ре ми ни сцен ци ја ма. У то ме је не где и про тив реч ност Јо си фа Брод ског, бу ду ћи да је исто-
вре ме но за го ва рао и ис по ља вао иде ју о ну жно сти и ва жно сти ути ца ја, а, с дру ге стра не, 
не ги рао би ло ка кве ути ца је и очи глед не по дра жа ва лач ке сег мен те ве за не за сво је пе сни-
штво, сво де ћи их на спо ред не ко ло се ке ве за не за сво је пе снич ке по чет ке. У бе се ди по во-
дом уру че ња Но бе ло ве на гра де, Јо сиф Брод ски је из ра зио за хвал ност ау то ри ма ко ји су 
за слу жни за ње гов до при нос и вред ност као пе сни ка, али и као чо ве ка. Ме ђу њи ма је 
из дво јио све га пет име на: Ану Ах ма то ву, Ма ри ну Цве та је ву, Оси па Ман дељ шта ма, Ро бер-
та Фро ста и Ви ста на Хју Од на, на по ми њу ћи да „[у] сво јим нај бо љим тре ну ци ма сам се би 
из гле дам као су ма свих њих – али увек ма ња од сва ке од њих по на о соб“,2 алу ди ра ју ћи 
ти ме на син таг му свог ме мо ар ског тек ста, „Ма ње од је дин ке“. 

1 Исто, стр. 28.
2 Јо сиф Брод ски, есеј „Ли це са по себ ним из ра зом“, у: Ту га и ра зум, пре ве ла с ен гле ског Не да Ни ко-
лић Бо бић, Rus si ka, Бе о град, 2007, стр. 43.
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Сво је пр ве сти хо ве Јо сиф Брод ски је об ја вио 1956. го ди не у ча со пи су Гра на у Франк фур-
ту, да би го ди ну да на ка сни је штам пао не ко ли ко пе са ма у са ми здат пу бли ка ци ји Син так сис. 
Овај пе ри од ве зу је га за на ста нак гру пе „Ге не ра ци ја 56“ ко јој су, по ред Брод ског, при па да ли 
Јев ге ниј Рејн, Ди ми триј Бо би шев и Ана то лиј Неј ман. Ова дру жи на по сте пе но је пре ра сла 
у „вол шеб ни пе снич ки хор“ под буд ним оком и по кро ви тељ ством Ане Ах ма то ве. Би ло да 
је реч о ан тич ком пе сни штву, пе снич ким об ли ци ма по пут екло ге, по сла ни це или еле ги је, 
или је у пи та њу об лик ба ла де, стан це и со не та, Брод ски је сво је ли те рар не са го вор ни ке 
тра жио и за сни вао на ре ла ци ји Ис то ка, За па да и Ју га, у стал ним ин тер пре та ци ја ма хри-
шћан ства, ми то ло ги је и, на да све, на гла ску на ак ту ал но сти у исто ри ји пе сни штва и ин вен-
ци ја ма на пла ну по сту па ка струк ту ре пе сме. При мет но је да мо дер ном сло бод ном сти ху 
ни је при да вао мно го зна ча ја, уо ста лом, као ни ви со ко у мет нич ким до ме ти ма фран цу ске 
сим бо ли стич ке и пост сим бо ли стич ке по е зи је, чи је од су ство је вр ло уоч љи во кроз од ба-
ци ва ње сим бо ли стич ког про ма тра ња до га ђа ја лир ског су бјек та у вре ме ну и про сто ру, те 
ра ду на ци клу си ма и књи зи. Па ипак, по је ди ним пе сма ма на кра ју ра ног до ба свог пе ва ња 
до ла зио је у до дир са по е тич ким на че ли ма ове шко ле, пре све га у ре дук ци ји при де ва и 
гла го ла, ка ко би ис та као име ни це, по са ве ту јед ног од сво јих по след њих учи те ља, Јев ге-
ни ја Реј на.3 При мер за то је син таг ма зби р ке и исто и ме ног ци клу са пе са ма, Вр ста ре чи 
(1975–1976), са ста вље не од две име ни це у свом плу ра ли те ту, где Брод ски на гла ша ва сво је 
на сто ја ње на ам би ва лент ној се ман ти ци, али и ма лар ме ов ској еро ти ци ре чи, ко ја за Брод-
ског има уз ви ше ну, са крал ну ва жност и вред ност. Син таг мом „вр ста ре чи“ Брод ски је исто-
вре ме но пот цр та вао ре дук ци ју на пла ну из ра жај но сти и упо тре бе лек сич ких сред ста ва и 
на гла ша вао да на кон чо ве ко вог, би ло фи зич ког или би о ло шког од су ства, оста је вр ста 
ре чи као део го во ра ко ја ће га опи си ва ти и пам ти ти; пре би ва ње у ста ту су ра сре ди ште ног, 
про ла зног чо ве ка, од но сно та ман то ли ко ре чи ко је у ге о граф ско-про стор ном и вре мен-
ско-ста ро сном сми слу не пре ла зе ви ше од јед не вр сте (= ру ска ме ра за ду жи ну пу та, при-
бли жно 1,067 km), што у кон тек сту суд би не Јо си фа Брод ског има да ле ко се жни је зна че ње.

Од свег чо ве ка вам оста је вр ста
ре чи. Вр ста ре чи уоп ште. Вр ста ре чи.4

(„...и пред реч ју ’бу дућ ност’ из је зи ка ру ског...“)

Про тив реч ност и па ра док сал ност Брод ског ис по ља ва се на не ко ли ко ни воа у ње го вом 
пе сни штву. Од су ство ди мен зи ја на ко ји ма је гра дио сво ју по е зи ју пре по зна ју се нај пре у 
од су ству емо ци о нал не ин ве сти ра но сти уну тар тек ста пе сме, ко ји по чи ва упра во на емо-
ци о нал ној осно ви, за тим, ка ко је то лу цид но при ме ти ла Ми ли ца Ни ко лић, на од су ству 
ра ци о нал них схе ма или про гра ма, иа ко чи тав са др жај оп сто ја ва за хва љу ју ћи ра ци о нал ним 
прет по став ка ма.5 Дру ги ни во про тив реч но сти во ди пре ма пе сни ко вим ис ка зи ма о на кло-
ње но сти ме та фи зич ким пе сни ци ма и ме та фи зич ким те ма ма, док је срж ње го вог пе ва ња 
и ми шље ња за сно ва на и про па ги ра не при хва та ње ме та фи зич ке ди мен зи је као по зи ци је 
чо ве ка у све ту. Ово је чи тљи во у „мут ној ам би јен та ци ји сли ка“,6 због уо би ча је ног, ам бле-

3 В. пред го вор Ми ли во ја Јо ва но ви ћа „Јо сиф Брод ски или пе ва ње сто ле ћа“, у: Иза бра не пе сме, стр. 32.
4 У Иза бра не пе сме, стр. 248.
5 На ве де но пре ма пред го во ру Ми ли це Ни ко лић: „Мут ни го вор Јо си фа Брод ског“, у: Ста ни ца у 
пу сти њи, Но лит, Бе о град, 1971, стр. 12.
6 Исто, стр. 10.
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ма тич ног по ступ ка Јо си фа Брод ског ко ји под ра зу ме ва син те зу кон крет ног и ап стракт ног 
– ја сног, кла сич ног сег мен та и не ја сног, ба рок ног де ко ра. На осно ву ра ни јих за пи са и ути-
ца ја и по дра жа ва лач ке скло но сти пре ма из ве сним ау то ри ма ме та фи зич ке про ве ни јен ци-
је, по сту пак за му ће но сти мо же да се бра ни со фи змом да је по е зи ја увек по сре дан го вор, 
увек на по ла пу та из ме ђу ис ка зи вог и не ис ка зи вог, од но сно иде од или ка не че му не са-
знај ном. Иа ко јој је по кре тач ме та фи зич ки, ова по е зи ја раз би ја или на сто ји да раз би је 
ме та фи зич ки екви ва лент уну тар се бе са ме. У том сми слу, иа ко не за сни ва од ре ђен пе снич-
ки про грам или по е ти ку, мо жда би смо мо гли ре ћи да је ин си сти ра ње на са мо у ки да њу и 
про тив реч ју из ра же но прин ци пом укр шта ја и не ја сних сли ка, крај њи ре зул тат, пе снич ки 
мо тив и ко хе зив ни еле мент по е зи је Јо си фа Брод ског.

У на став ку тек ста ће мо по ку ша ти да оцр та мо лар пур лар ти зам Јо си фа Брод ског пре-
по знат у естет ском се па ра ти зму и до жи вљај но сти где по е зи ја про пи ту је ди фу зну осе ћај ност 
и уче ству је у пре ра спо де ли, „де о би чул ног ко ја де фи ни ше свет у ко јем жи ви мо“,7 а спрег ну-
ту са ми ме ти змом ствар но сти ко ја до га ђа јем по ве зу је сва ко днев ни жи вот у праг ма тич ким 
по сре до ва њи ма и умет нич ко о бли ко твор ном опо ни ра њу, сле де ћи ло ги ку „без ин те ре сне 
умет но сти ко ја зна са мо за сим бо лич ну до бит“.8 На ви ше ме ста у сво јим есе ји ма и ау то био-
граф ским тек сто ви ма пре по зна је мо раз ба ца не ску пи не те о рет ских про ми шља ња свој-
стве них док три ни l’art po ur l’art. „Дру га им пе ри ја“, од но сно је зик на ко јем је за сни вао сво-
је пи смо, нај пре ру ски, а по том и ен гле ски, по ста ли су ње го ва ку ла у ко ју се са мо вољ но 
за тва рао, на сто је ћи да у спо ља шњем све ту по тра жи из ве сну по ли тич ност књи жев но сти. 
Она се за сни ва ла упра во на упо тре би је зи ка, или ка ко би то Ран си јер ре као „са на сто ја-
њи ма да се по се бан по ло жај књи жев но сти за сну је у је зи ку“.9

Со ци јал на функ ци ја пе сни ка је пи са ње, и он то не ра ди по на ло гу дру штва, већ сво јом 
во љом.10

Жуд њу за де мо кра ти јом, Брод ски је ар ти ку ли сао пи са њем, и у пи са њу, са на ве де ним 
и ње му слич ним ис ка зи ма ко ји ће усле ди ти у из дво је ним од лом ци ма, об у хва ће на је срж 
де мо кра ти је пи са ња, као усло ва за је дин ствен ста тус књи жев но сти, ко ји јој исто вре ме но 
пре ти јер уки да гра ни цу из ме ђу књи жев но у мет нич ког и ко ло кви јал ног је зи ка: „[њ]ено 
ре чи то ћу та ње по ни шта ва раз ли ку из ме ђу љу ди ко ји де лу ју ре чи ма и љу ди бол ног и буч-
ног гла са, из ме ђу оних ко ји де лу ју и оних ко ји са мо жи ве.“11

Ако умет ност и учи не че му (и са мог умет ни ка, пре све га) – учи га изо ло ва но сти људ-
ског жи вље ња. Бу ду ћи да је нај ста ри ја – и нај до слов ни ја – фор ма по је ди нач ног чи на, она 
вољ но или не вољ но сти му ли ше у чо ве ку упра во ње го во осе ћа ње ин ди ви ду ал но сти, 

7 Жак Ран си јер, По ли ти ка књи жев но сти, пре ве ли с фран цу ског Мар ко Др ча, Го ра на Про да но вић, 
Мир ја на Ма рин ко вић, Је ле на Ми ха и ло вић, Је ле на Сте фа но вић, Оли ве ра Ран ко вић, Ма ри на Су дар, 
Адре са, Но ви Сад, 2008, стр. 10
8 Пјер Бур ди је, Пра ви ла умет но сти [Генеза и струк ту ра по ља књижевности], пре ве ли са фран цу-
ског Вла ди мир Ка пор, Зор ка Глу ши ца, Јо ва на На ве лу шић, Со ња Го бец, Ми хај ло Ле та јев, Све то ви, 
Но ви Сад, 2003, стр. 24.
9 Жак Ран си јер, исто, стр. 10
10 У Ту га и ра зум, есеј „Не при стој на по ну да“, стр. 169.
11 Жак Ран си јер, исто, стр. 17.
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је дин стве но сти, из дво је но сти – пре о бра ћа га из дру штве не жи во ти ње у лич ност. Раз не 
ства ри мо же мо де ли ти: хлеб, по сте љу, убе ђе ња, во ље ну же ну, али не мо же мо, на при мер, 
пе сму Рај не ра Ма ри је Рил кеа. Умет нич ко де ло, по го то во књи жев но, а по себ но пе сма, обра-
ћа ју се чо ве ку не по сред но, сту па ју ћи с њим у ди рек тан од нос, без по сред ни ка. Упра во због 
то га умет ност уоп ште, на ро чи то књи жев ност, а по себ но по е зи ју, не тр пе бри жљи ви 
чу ва ри све оп штег бла го ста ња, вла да ри ма са, про по вед ни ци исто риј ске ну жно сти.12

Би ло да ту ма чи или го во ри о по е зи ји, Брод ски ис ти че мо дер ни стич ку пре ми су – пре-
по зна ту још код Вол те ра Пеј те ра, Рас ки но вог опо нен та и Вајл до ве лек ти ре на пу ту есте-
ти ци зма, за ко га есте ти ка по ста је ети ка и под во ди аспек те жи во та под кри те ри јум ле по те 
– да је по е зи ја са ма се би циљ, а да је – до слов но пеј те ров ски – „есте ти ка мај ка ети ке а не 
обр ну то“,13 ре фе ри шу ћи се исто вре ме но на ис каз До сто јев ског да ће „ле по та спа си ти свет“, 
од но сно ис каз Ме тјуа Ар нол да да ће нас „спа сти по е зи ја“.

У да на шње вре ме ве о ма је рас про стра ње но схва та ње да пи сац, по себ но пе сник, тре-
ба у сво јим де ли ма да се слу жи је зи ком ули це, је зи ком го ми ле. И по ред све сво је при вид не 
де мо кра тич но сти и опи пљи вих прак тич них по год но сти за пи сца, то твр ђе ње је бе сми-
сле но и пред ста вља по ку шај пот чи ња ва ња умет но сти. [...] У про тив ном, на род тре ба 
да го во ри је зи ком књи жев но сти. 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 ети ци ни је 
„све до зво ље но“ упра во за то што у есте ти ци ни је „све до зво ље но“, јер је ко ли чи на бо ја 
у спек тру огра ни че на. Не ра зум но де те ко је уз плач гу ра од се бе не по зна тог, или му, на 
про тив, пру жа ру ке, ин стинк тив но вр ши естет ски, а не мо рал ни из бор.

Естет ски из бор је ин ди ви ду а лан и естет ско пре жи вља ва ње је увек изо ло ва но. Сва ка 
но ва естет ска ре ал ност чи ни чо ве ка ко ји је пре жи вља ва још изо ло ва ни јим, и та изо ла-
ци ја, ко ја по вре ме но до би ја фор му књи жев ног (или не ка квог дру гог уку са), већ са ма по се би 
мо же би ти ако не јем ство, а оно об лик за шти те од пот чи ња ва ња. Јер чо век са уку сом, 
по себ но књи жев ним, ма ње је при јем чив за по на вља ња и рит мич ке за кле тве свој стве не 
сва ком об ли ку по ли тич ке де ма го ги је. Ствар ни је у то ме да че сти тост не га ран ту је ства-
ра ње ре мек-де ла, већ у то ме је зло, по себ но по ли тич ко, ве о ма лош сти ли ста. Што је 
бо га ти је естет ско ис ку ство ин ди ви дуе, ти ме је ис тан ча ни ји њен укус, ти ме је ја сни ји 
њен цар ски из бор, а са мим тим она је сло бод ни ја, ма да, мо жда, не и срећ ни ја.

[...] Естет ски осе ћај се у чо ве ку раз ви ја ве о ма бр зо, јер чо век, иа ко ни је са свим све стан 
шта је и шта му је за пра во по треб но, по пра ви лу ин стинк тив но зна шта му се не сви ђа 
и шта му не од го ва ра. У ан тро 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, 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.14

Пре ма Ран си је ру би ти у ста њу естет ског је „чи ста на пе тост, тре ну так у ко јем се фор ма 
ис ку ша ва са ма за се бе. Осим то га, то је и тре ну так обра зо ва ња јед не спе ци фич не чо веч-

12 У Ту га и ра зум, есеј „Ли це са по себ ним из ра зом“, стр. 45.
13 Исто, есеј „Не при стој на по ну да“, стр. 172.
14 Исто, есеј „Ли це са по себ ним из ра зом“, стр. 46–47.
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но сти“.15 Али са ма реч „есте ти ка“ не упу ћу је на не ку те о ри ју чул но сти, већ „[у]пућује упра-
во на на чин на ко ји спе ци фич ним би ва оно што при па да умет но сти, на на чин би ва ња 
ње них пред ме та“.16 С об зи ром на то да је ов де реч о не пре ци зно сти тер ми на „мо дер ност“, 
под ко јим се кри је оно што Ран си јер име ну је естет ским ре жи мом умет но сти, суб вер зи-
ван ка рак тер и еман ци па тор ски по тен ци јал овог тер ми на мо же мо да ви ди мо у упо тре би 
та кве „мо дер ни стич ке“ па ра диг ме у ста во ви ма и ста но ви шти ма при сут ним у ис ка зи ма 
са мог Брод ског. Али, ка ко је то за бе ле жио Бур ди је: „Есте ти зам до ве ден до крај њих гра ни-
ца на ги ње не кој вр сти мо рал не не у трал но сти, ко ја ни је да ле ко од етич ког ни хи ли зма.“17

По ђе мо ли од овог или се вра ти мо на од ло мак узет за епи граф овог тек ста, уо чи ће мо 
да уз Бур ди је о ву кон клу зи ју Брод ски за го ва ра ши ле ров ску иде ју о „есте ском ста њу“ и 
од го ју чо ве ка – ко ја је по ста ла естет ски про грам не мач ког ро ман ти зма – до во де ћи у ве зу 
умет ност тј. ле по ту и мо рал: „Умет ност ра ди умет но сти је, пре ма Ши ле ро вом схва та њу, 
ну жно пр ви ко рак на пу ту ка исто то ли ко нео п ход ним ци ље ви ма исти не, мо рал но сти и 
дру штве ног ка рак те ра. Не ко ри сти се умет ност да би се пре да ва ло о мо ра лу и исти ни; 
ко ри сти се умет ност ра ди умет но сти ка ко би се чул но уте ме љи ли мо рал и исти на.“18 Ови 
зна чај ни људ ски ин те ре си по ста ће, ка ко на во ди Ви ља да, ка сни је по ла зи шта Рас ки но вог 
про по ве да ња ре ли ги је умет но сти и ње го вим про по ве да њи ма о ле по ти као су штин ском 
де лу Рас ки но ве ши ре етич ке и дру штве не за ми сли. По ла зе ћи од Кан то ве фи ло зо фи је као 
пре суд не у раз вој лар пур лар ти стич ких пред ста ва као „чи стој љу ба ви пре ма умет но сти“ 
(Бур ди је, 47), Џин Х. Бел-Ви ља да у свом де лу Умет ност ра ди умет но сти и књи жев ни жи вот 
[Како су по ли ти ка и тр жи ште до при не ли уоб ли ча ва њу иде о ло ги је и кул ту ре есте ти ци ма 
1790–1990] по во дом исто ри је ру ске есте ти ке у сво јој не сре ђе ној со вјет ској вер зи ји, ис та као 
је ис каз ру ског марк си стич ког те о ре ти ча ра, Ге ор ги ја Ва лен ти но ви ча Пле ха но ва, из ње го-
вог де ла Умет ност у дру штву: „Ве ро ва ње у умет ност ра ди умет но сти ја вља се увек ка да 
се умет ник на ла зи у су ко бу са сво јим дру штве ним окру же њем.“19 И док Ви ља да с јед не 
стра не хва ли про ниц љи ве иде је и чи ње ни це, с дру ге кри ти ку је Пле ха но вљев не до вољ но 
ар ти ку ли са но ста но ви ште о пи сци ма ко ји је су и ко ји ни су у „су ко бу са сво јим дру штве ним 
окру же њем“. У слу ча ју Јо си фа Брод ског, ко ји је ро ђен три де сет осам го ди на на кон об ја-
вљи ва ња Пле ха но вље вог де ла, ствар сто ји дру га чи је. Од јек о ње го вој суд би ни, узро ци ма, 
дру штве но по ли тич кој си ту а ци ји и ти ра ни ји у Со вјет ском Са ве зу то ком дру ге по ло ви не 20. 
ве ка, ис пу ња ва ар хи ве би бли о те ка и ки но те ка, раз лог је за сва ку по хва лу пре све га због 
су о ча ва ња са стал ном бор бом ка ко би би ли пи сци ка кви су сма тра ли да тре ба да бу ду. 
По год ни усло ви, од но сно раз ло зи за на ста ја ње и успон лар пур лар ти зма то ком прет ход на 
два ве ка, мо гу се тра жи ти, осим у кон крет ним со ци јал ним усло ви ма и кри зи, и у еко ном-
ском, по ли тич ком и кул ту рал ном опа да њу. Или ка ко би то на вео ита ли јан ски фи ло зоф и 
те о ре ти чар есте ти ке, Ма рио Пер ни о ла: „Што је ви ше спољ ни свет без сми сла, тим ви ше 

15 Жак Ран си јер, Суд би на сли ка / По де ла чул ног, Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град, 2013, 
стр. 149.
16 Исто, стр. 148.
17 Пјер Бур ди је, исто, стр. 163.
18 Џин Х. Бел-Ви ља да, Умет ност ра ди умет но сти и књи жев ни жи вот [Како су по ли ти ка и тр жи-
ште до при не ли уоб ли ча ва њу иде о ло ги је и кул ту ре есте ти ци зма 1790–1990], пре вео с ен гле ског 
Вла ди мир Гво зден, Све то ви, Но ви Сад, 2004, стр. 37.
19 Исто, стр. 18.
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три јум фу је умет ност ра ди умет но сти.“20 Са сво јим пр вим те ме љи ма у осам на е сто ве ков ној 
кри тич кој есен ци ји и две ли бе рал не ре во лу ци је ко је су усле ди ле и чи је ре пер ку си је жи-
ви мо и да нас, ова ин тер на ци о нал на док три на ко ја је пре ма Ви ља ди ре зул тат по гре шног 
чи та ња ху ма ни стич ких и ди си дент ских ми сли ла ца Кан та и Ши ле ра, ипак ни је ап со лут на 
и уни вер зал на. Де ле ћи ми шље ње са Брод ским, на јед ном ме сту ко је ће усле ди ти, про фе-
сор са Ви ли јамс ко ле џа (на ко ме је пре да вао и сам Брод ски), кон ста то ва ће: „Кри ти ча ри 
на рав но до ла зе и од ла зе, док до бро пи са ње оп ста је.“21

Ако умет ност учи чо ве ка не че му то је да он по ста не сли чан умет но сти: не сли чан 
дру гим љу ди ма.22

Ако пе сник и има не ка кву оба ве зу пред дру штвом, то је да до бро пи ше. По што је у 
ма њи ни, он не ма дру гог из бо ра. Ако не ис пу ни тај дуг, па шће у за бо рав. Дру штво, с дру ге 
стра не, не ма ни ка квих оба ве за пре ма пе сни ку. Ве ћи на љу ди са свим при род но ми сли да 
има и дру га по сла осим да чи та пе сме, ма ка ко до бро би ле на пи са не. Ако не чи та по е зи ју, 
дру штво се спу шта на та кав ни во го во ра да ла ко по ста је плен де ма го га или ти ра ни на. 
И то је вла сти ти екви ва лент дру штва за бо ра ву, од ко јег ти ра нин мо же по ку ша ти да 
спа се сво је по да ни ке не ким спек та ку лар ним кр во про ли ћем.23

Да не би смо за па ли у не спо ра зум по пут Еме Бо ва ри ко ја је пре те ра но на сто ја ла да, 
по зи ти ви стич ко-сен ти мен та ли стич ким ар ши ни ма, из јед на чи књи жев ност са жи во том, 
тра же ћи сва ки из вор уз бу ђе ња ко ји ће из јед на чи ти са дру гим та квим из во ри ма, тре ба 
ис та ћи да је на ме ра Брод ског пре фло бе ров ско на че ло „до бро пи са ти о бе зна чај ном“,24 
на гла ша ва ње да је књи жев ност „умет ност пи са ња ко ја убла жа ва раз ли ку из ме ђу све та 
умет но сти и све та обич ног жи во та та ко што из јед на ча ва све те ме“.25 Жан Пол Сар тр ће 
сре ди ном че тр де се тих го ди на два де се тог ве ка, у тек сту „За ко га се пи ше“, тре ћем де лу 
тек ста „Шта је књи жев ност“, под се ти ти ка да „[п]отпуно ап сор бо ва на от кри ћем сво је ау то-
но ми је, књи жев ност је по ста ла свој соп стве ни пред мет“.26

Слич но Ма лар меу ко ји је, за раз ли ку од Бо дле ра и Го тјеа ко ји су ра ди ли за но ви не, 
уста но вио мо дел за мно ге пе сни ке 20. ве ка за ра ђу ју ћи као пре да вач, и Брод ски је за жи вот 
за ра ђи вао као про фе сор на не ко ли ко аме рич ких ко ле џа, што је по Ви ља ди би ло зна чај но 
ме сто за раз ви ја ње док три не лар пур лар ти зма.27 Де ле ћи Ма лар ме о во уве ре ње о по е зи ји 

20 Ма рио Пер ни о ла, Есте ти ка два де се тог ве ка, пре ве ли с ита ли јан ског, Дрен ка До бро са вље вић 
и Ма ри ја Ма тић Ра до ва но вић, Све то ви, Но ви Сад, 2005, стр. 40. 
21 Исто, стр. 317.
22 У Ту га и ра зум, есеј „Ка та стро фе у ва зду ху“, стр. 197.
23 Исто, есеј „По кло ни ти се сен ци“, стр. 262.
24 „Пи сма Луј зи Ко ле 1846–1854. [Кроасе, по не де љак уве че, по ла са та по сле по но ћи (12. сеп тем бра 
1853)]“, у: Ги став Фло бер, Пи сма, при ре дио и пре вео са фран цу ског Ми лан Пре дић, ЛОМ, Бе о град, 
2011, стр. 93.
25 Жак Ран си јер, По ли ти ка књи жев но сти, стр. 58.
26 Жан Пол Сар тр, Шта је књи жев ност [Изабрана дела], књ. 6, пре ве ли с фран цу ског Фри да Фи ли-
по вић и Ни ко ла Бер то ли но, Но лит, Бе о град, 1981, стр. 84.
27 „По тре ба да се раз ли ку ју аме рич ка и со вјет ска кул тур на прак са би ла је исто та ко чи ни лац ко ји 
је до дат но ути цао на по бе ду умет но сти ра ди умет но сти у кам пу си ма САД. Као што сам ра ни је 
ис та као, но во кри ти ча ри (у овој тач ки ни су ви ше би ли твр до кор ни аграр ци) осво ји ли су сво је ме-
сто на уни вер зи те ти ма углав ном због њи хо вих не до ста та ка.“ (Ви ља да, исто, стр. 294)



као кра љи ци књи жев но сти, пи шу ћи и го во ре ћи на ви ше ме ста у сво јим есе ји ма у од бра ну 
књи ге и по е зи је, са го то во ше ли јев ском раз дра га но шћу и по ле том, Брод ски је исто вре-
ме но по твр ђи вао ау то но ми ју умет ни ка про ти ве ћи се мо ћи, те „со ци јал ној“ и „бур жо а ској 
умет но сти“, кри ти ку ју ћи хи пер про дук ци ју, кул тур ну ин ду стри ју, ин ду стриј ску умет ност 
(Бур ди је) и од ба ци ва ње умет но сти, во ђен мо дер ни стич ком па ра диг мом умет но сти ко ја 
„же ли да за сну је ау то но ми ју умет но сти у са мој ма те ри јал но сти истих тих умет но сти“.28

Да би се раз вио до бар укус у књи жев но сти – тре ба чи та ти по е зи ју!
[...] Што ви ше чи та мо по е зи ју по ста је мо не тр пе љи ви ји пре ма сва кој вр сти пра зно-

сло вља и оп шир но сти би ло у по ли тич ком или фи ло зоф ском го во ру, у исто риј ским, дру-
штве ним на у ка ма или бе ле три сти ци. [...] Књи жев ност је по че ла по е зи јом, пе смом но ма-
да ко ја прет хо ди пи са њу на се ље ни ка.29

Сво је есте тич ке про ми сли за па жа мо осим у есе ји ма и у лир ским па са жи ма ње го вог 
ау то би о граф ско-пу то пи сно-есе ји стич кој де ла, Во де ни жиг (1991). Је дан од та квих је на ве-
де ни па саж ко јим се за вр ша ва по ме ну то де ло:

Да по но вим: во да се из јед на ча ва с вре ме ном и снаб де ва ле по ту сво јим двој ни ком. 
По што смо део во де, ми слу жи мо ле по ти на исти на чин. Док гла ча во ду, овај град по бољ-
ша ва из глед вре ме на, улеп ша ва бу дућ ност. У то ме се са сто ји ње го ва уло га у ва си о ни. 
За то што град ми ру је, а ми смо у кре та њу. Су за је до каз за то. Јер ми од ла зи мо, а ле по та 
оста је. За то што смо ми окре ну ти бу дућ но сти, а ле по та пред ста вља ве чи ту са да-
шњост. Су за је по ку шај да се не иде, да чо век оста не да се сли је с гра дом. Али то је про тив 
пра ви ла. Су за је ко рак на зад, да нак ко ји бу дућ ност пла ћа про шло сти. Или је она мо жда 
ре зул тат од у зи ма ња ве ћег од ма њег: ле по те од чо ве ка. А чо век тра га за љу ба вљу, јер је 
ње го ва љу бав, та ко ђе, ве ћа од ње га са мог.30

То ком чи та вог жи во та и ка ри је ре ко ји су се јед но у дру го пре ли ва ли, Јо сиф Брод ски је 
ис пи ти вао гра ни це по е зи је – ком по зи ци ју пе сме, стро фич ност, рит ми ку, се ман ти ку итд. 
(из ме ђу оста лог, фор му ли сао је без рим ни со нет – „Два со не та“, у Пе сме и по е ме, 1965). Као 
рет ко ко ји ау тор, про за и ста или пе сник, Брод ски је жи вео и ишао за сво јом умет но шћу 
ко јом се тру дио да про ме ни свет или став ко ји је свет имао пре ма ње му, али и по е зи ји 
уоп ште. Ме ђу тим, до след но свом по ступ ку про тив реч ја, иа ко се то од ње га мо гло оче ки-
ва ти и имао је раз ло га и оправ да ња, Брод ски ни је од оних ау то ра ко ји су го во ри ли про тив 
све та, већ про тив вре ме на и ње го вих За ла. Ње го ва сум ња из ра же на је у не ја сно ћи сли ка 
као ма ни фе ста ци ји не сна ђе но сти, ве чи те стреп ње и те ско бе, пр во фи зич ке, по том ме та-
фи зич ке, а по том дру штве не. Јер, као што смо на ве ли, Брод ски ни је пре ви ше ма рио за 
дру штво ко је ни је ма ри ло за ње га. Из вор па ра док са тре ба тра жи ти у ње го вом пе снич ком 
са зре ва њу и суд би ни мно гих ру ских из гна них ау то ра, по пут На бо ко ва, ре ци мо. Под се ти-
мо се ап сур да у слу ча ју Јо си фа Брод ског. Он је сла ву сте као у еми гра ци ји, ван сво је зе мље 
и је зи ка. Су о чен са не при хва та њем и оспо ра ва њем, „ње го ва по е зи ја је про гла ше на ана хро-
ном из ра сли ном [...] Сто га што ни је при хва тио ’нај леп ше тра ди ци је ру ске по е зи је’ – Пу шки на 

28 Жак Ран си јер, исто, стр. 10.
29 У Ту га и ра зум, есеј „Ка ко чи та ти књи гу“, стр. 84
30 Јо сиф Брод ски, Во де ни жиг, пре ве ла с ен гле ског Не да Ни ко лић Бо бић, Ма ти ца срп ска –Ци це-
ро –Пи смо, Но ви Сад –Бе о град –Бе о град, 1994, стр. 68.
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и Ма ја ков ског – про гла си ли су га не ра зу мљи вим“.31 „Не спо ра зум“ ко ји је усле дио од го ва-
ра не спо ра зу му о ко јем је пи сао Жан Пол Сар тр у тек сту „Шта је то књи жев ност“.32 Украт ко, 
у овом и тек сто ви ма об у хва ће ним овим на сло вом, Сар тр не спо ра зу мом име ну је став 
пи сца ко ји од би ја да бу де „схва ћен“ и слу жи ци ље ви ма ко је за сту па ње го ва кла са, од но сно 
ре жим ти ра ни на:

Сма тра се не сум њи вом исти ном да је бо ље би ти не при знат не го сла ван, да се успех, 
ако га пи сац икад до че ка за жи во та, об ја шња ва не ким не спо ра зу мом (ис та као Б. Ж.). А 
ако књи га не вре ђа до вољ но, тре ба јој до да ти не ки увре дљив пред го вор.33

„Не спо ра зум“ (или не са гла сност) ће по ста ти пред мет ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња 
Жа ка Ран си је ра.34 По во дом то га, у По ли ти ци књи жев но сти, он ће на јед ном ме сту за пи-
са ти да је то „је дан од на чи на на ко ји умет ник гра ди свој иден ти тет и на ко ји се умет нич ка 
ели та из ди же из над вул гар ног“.35 

То ком жи во та у отаџ би ни, хап ше ња и су ђе ња због „дру штве ног па ра зи ти зма“ (1963. и 
1964) усло вље ног дру штве но по ли тич ком си ту а ци јом у др жа ви, Брод ски је био осу ђен на 
пе то го ди шње про гон ство у ло гор у бли зи ни Ар хан гел ска. Ње го во хап ше ње под ста кло је 
на про тест мно ге пи сце, умет ни ке и ин те лек ту ал це, ме ђу ко ји ма су се на шли Ир винг Ј. 
Ет кинд, Дми три Шо ста ко вич, Ана Ах ма то ва, Кор неј Ива но вич Чу ков ски, Жан Пол Сар тр, 
Алек сан дар Твар дов ски. То је до ве ло до сма ње ња ка зне на го ди ну да на и пет ме се ци, да 
би се 1965. вра тио у Ле њин град. Те го ди не у Ру си ји ће об ја ви ти зби р ку Пе сме и по е ме (1965), 
да би за тим усле ди ле Се ћа ња на Т. С. Ели о та (1967) и Ста ни ца у пу сти њи (1970). У ју ну 1972. 
го ди не би ће при мо ран да на пу сти зе мљу и на ста ви жи вот у не до бро вољ ном ег зи лу, да 
би се на кон кра ћег бо рав ка у Бе чу и Лон до ну на ста нио у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа-
ва ма где ће до сво је смр ти жи ве ти као аме рич ки др жа вља нин. Суд би на Брод ског, као и 
мно ге исте или слич не суд би не дру гих ау то ра пре ње га, ре зул тат је оно га што је, из ме ђу 
оста лог, по ље ра да Жа ка Ран си је ра, а об у хва ће но је син таг мом по ли ти ка есте ти ке, а ти че 
се по сто ја ња по ли тич ке и есте тич ке по ве за но сти.36

У сво јим аме рич ким есе ји ма, нај пре ау то би о граф ском есе ју, „Ма ње од је дин ке“, Јо сиф 
Брод ски от кри ва „тра гич но и бол но про жи ма ње све та де тињ ства са каф ки јан ским све том 

31 На ве де но пре ма пред го во ру Ми ли це Ни ко лић: „Мут ни го вор Јо си фа Брод ског“, у: Ста ни ца у 
пу сти њи, Но лит, Бе о град, 1971, стр. 7.
32 Ов де упу ћу јем и на текст „Ан га жо ва на књи жев ност“ ко ји пред ста вља увод у књи гу и се ри ју 
тек сто ва об у хва ће них на сло вом „Шта је књи жев ност“, у: Жан Пол Сар тр, Шта је књи жев ност 
[Изабрана дела], књ. 6, пре ве ли с фран цу ског Фри да Фи ли по вић и Ни ко ла Бер то ли но, Но лит, Бео-
град, 1981, стр. 3–187. 
33 Жан Пол Сар тр, исто, стр. 81–82.
34 Не са гла сност: по ли ти ка и фи ло зо фи ја, ка ко у пре во ду Ива на Ми лен ко ви ћа на срп ски гла си на-
слов Ран си је ро ве књи ге у из да њу „Фе до на“, Бе о град, 2014. 
35 Жак Ран си јер, исто, стр. 39.
36 Ви де ти текст Жа ка Ран си је ра, „Ми сли ти не са гла сност: по ли ти ка и есте ти ка“, пре вео с ен гле ског 
Сте ван Бра дић, у: Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 191, март 2015, књ. 495, св. 3, Но ви Сад, стр. 260–275. 
„Ни је пу ка слу чај ност што се умет нич ки му зеј по ја вио исто вре ме но са Фран цу ском ре во лу ци јом; 
ни ти је пу ки чи ње нич ни ути цај од вео Ши ле ро ве иде је по себ ног ’естет ског ста ња’ до Хел дер ли но ве 
иде је но ве чул не ре во лу ци је и марк си стич ке ре во лу ци је про из во ђа ча. Мо дер на де мо кра ти ја је 
исто вре ме на са по ја вом естет ског.“ (267).
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ста љи ни стич ког те ро ра и ко му ни зма, бол не спо зна је и пр ве по ку ша је бек ства“;37 ка да и 
ко је при ли ке су до ве ле до то га да у се би раз ви је спо соб ност са мо вољ ног оту ђе ња и ис-
кљу че ња из дру штве ног жи во та и уто чи ште про на ђе у ли те ра ту ри, по пут мно гих из чи та-
вог на ра шта ја он да шње Ру си је ко ји се „по сво јој ети ци нај ви ше осла њао на књи жев ност“.38 
Пи шу ћи о свом де тињ ству и ро ди те љи ма, у ин ти ми стич ком ме мо ар ском тек сту „Со ба и 
по“, Брод ски ће о он да шњем ре жи му го во ри ти гнев но упо ре ђу ју ћи та да шње вре ме са 
вре ме ном из ко јег по ти чу ње го ви и ге не ра ци је ње го вих ро ди те ља: „[о]ни су се ро ди ли и 
од ра сли сло бод ни, пре не го што се до го ди ло оно што ту по гла ве ху ље на зи ва ју ре во лу ци-
јом, и што је за њих, као и за не ко ли ко на ра шта ја дру гих љу ди, зна чи ло роп ство“.39 Ам бле-
ма ти ка ти ра ни је по сле рат них го ди на кроз „све при сут ни лик“ Ле њи на, и ка сни је Ста љи на, 
ко ји ни је пре стао да га уз не ми ра ва оку пи ра ју ћи сва ки аспект у жи во ту та да шњег сед мо-
го ди шња ка, оста ви ће тра га у ви ду ка сни јег из бе га ва ње све га што му је „ми ри са ло на по-
на вља ње“. У не на сло вље ној пе сми из ци клу са исто и ме не зби р ке, „Вр ста ре чи“, ко ја је 
по пут мно гих из овог ци клу са на сло вље на са мо по чет ним сти хом („Ни је да си ла зим с ума, 
али се умо рих то ле то...“), на ћи ће мо сле де ћи стих: „Сло бо да / то је кад за бо ра виш ти ра-
но во пу но име“.40 Јер, ка ко ће за пи са ти на дру гом ме сту, у тек сту „Со ба и по“: „Ру тин ским 
ства ри ма, ства ри ма ко је се по на вља ју, су ђе но је да бу ду за бо ра вље не. Али јед на је ствар 
до ру чак, а дру га – они ко је во ли мо.“41 Та ко се, ка ко је за пи сао Брод ски, ње гов „пре о ста ли 
жи вот мо же по сма тра ти као не пре кид но из бе га ва ње ње го вих на ср тљи ви јих ви до ва“.42 
До жи вљај се бе као ту ђин ца и уље за под ти ран ским ре жи мом, усло вље но сти дом због 
је вреј ске на ци о нал но сти и обе ле же но сти ко ја је че сто би ла пред мет по ру ге и фи зич ких 
об ра чу на ва ња од по чет ка и то ком да љих го ди на шко ло ва ња, са мо је под гре ва ло ње го ву 
же љу да у пет на е стој го ди ни за у век на пу сти, ка ко за пи су је, „каф ки јан ски ко смос“ уста но-
ве обра зов ног си сте ма ко ја се ни је мно го раз ли ко ва ла од дру гих уста но ва та да шњег вре-
ме на и ре жи ма у ко ји ма је бо ра вио (од пет на е сте го ди не ра дио је као ме та ло стру гар, 
тех ни чар-ге о фи зи чар и ло жач, уче ство вао је у ге о ло шким екс пе ди ци ја ма у Ја ку ти ји, на 
оба ли Бе лог мо ра, на Тјан ша ну и у Ка зах ста ну, да би се тек од је се ни 1963. го ди не пот пу но 
по све тио пе снич ком по зи ву). Ова, та ко ре ћи, уро ђе на али је на ци ја при мет на је у ње го вој 
раз ви је ној ам би ва лент но сти и не стал но сти уну тар со ци јал не ам би ци је пе снич ког по зи ва 
ко ме ће се убр зо ап со лут но пре пу сти ти; у на сто ја њу да из јед на чи умет ност са вла сти тим 
жи во том пред о дре ђе ним га про ве де у ту ђи ни као по сле ди ци не че га што мо же мо при пи са ти 
ком плек су апа трид ства упи са ног у ње гов је вреј ски ге нет ски код – суд би на пре ма ко јој је 
раз вио из ве сно ма зо хи стич ко за до вољ ство; пер вер зан ком фор ње го вом умет нич ком 
сен зи би ли те ту, али исто вре ме но и вр ста уто чи шта ње го вој са мо са жа љи во сти пре ма мо-
мен ту/суд би ни еми гра ци је, те ма ти за ци ји за ви ча ја и то по су лу та ла штва и без дом но сти43 – као 
он то ло шке и по е тич ке ка те го ри је. При ро да без дом но сти је, у слу ча ју Брод ског, та ко ђе 

37 Зо ран Ђе рић, Сло вен ска чи тан ка [Огледи и пре во ди из сло вен ских књи жев но сти XX века], Адре са, 
Но ви Сад, 2013, стр. 51.
38 Јо сиф Брод ски, есеј „Ма ње од је дин ке“, у Со ба и по, пре ве ла с ен гле ског Не да Ни ко лић Бо бић, 
Rus si ka, Бе о град, 2008, стр. 27
39 Исто, есеј „Со ба и по“, стр. 333.
40 У Иза бра не пе сме, стр. 249.
41 У Со ба и по, стр. 358.
42 Исто, есеј „Ма ње од је дин ке“, стр. 11.
43 В. Зо ран Ђе рић, По е ти ка без дом но сти, Гра фо мар ке тинг, Но ви Сад, 2014.
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ам би ва лент на. При ли ку да осло бо ди пи са ње ви део је у бе за ви чај но сти, а са вла да ва но је 
упра во не у мор ним и ин тен зив ним пи са њем као на по ру да се из бо ри са ви ше пу та ис так-
ну тим „осе ћа јем кри ви це“ ко ји је имао пре ма сво јим ро ди те љи ма због на пу шта ња до ма:

Да сам жи вео са сво јим ро ди те љи ма по след њих два на ест го ди на њи хо вог жи во та, да 
сам био крај њих ка да су уми ра ли, кон траст из ме ђу но ћи и да на, из ме ђу ули це у ру ском 
гра ду и дру ма у аме рич ком се лу не би, ве ру јем, за ме не био та ко оштар; на ва ла се ћа ња 
пре пу сти ла би се уто пиј ској на ди. Тро ше ње и за мор оту пи ли би то ли ко мо ја чу ла да да 
бих тра ге ди ју схва тао као не што при род но и пре ва зи шао бих је на при ро дан на чин. Ма-
ло је, ме ђу тим, ства ри ко је су уза луд ни је од на кнад них ва га ња ра зних мо гућ но сти; исто 
та ко по зи тив но о не при род ној тра ге ди ји је то што се она усме ра ва на то не при род но. 
Онај ко је ја дан, спре ман је да ко ри сти све. Ја ко ри стим сво је осе ћа ње кри ви це.44

[...]
Су жа вам по јам „за то че ник“ не из ака дем ских раз ло га, и не због не до стат ка ве ли ко-

ду шно сти. И спре ман сам да се сло жим да чо век ро ђен у роп ству свест о сло бо ди сти че 
или ге нет ским пу тем или ду хов но, из оног што је про чи тао или бар, чуо.45

То је ви дљи во ка ко на осно ву об ра де и оби ма ко је за у зи ма у по ет ском и про зно-есе-
ји стич ком опу су Јо си фа Брод ског, та ко и по оп се сив ном ин те ре со ва њу и по ма ло ро ман-
ти чар ском схва та њу и па те тич ном иден ти фи ко ва њу са ау то ри ма ко ји су, на осно ву оп штих 
ме ста сво јих би о граф ских чи ње ни ца, де ли ли ње го ву суд би ну (Ови ди је, Дан те, Пу шкин, 
Цве та је ва итд.): 

Да на шње ин те ре со ва ње за књи жев ност у из гнан ству по ве за но је не сум њи во са по-
ра стом ти ра ни је. Мо жда нам то да је на ду за бу ду ће чи та о це, ма да би би ло бо ље да се 
не осла ња мо на њу. Пи сац у из гнан ству др жи се прет ход них ори јен ти ра де ли мич но због 
овог уз ви ше ног пред о се ћа ња, али углав ном и за то што не мо же да за ми сли сво ју бу дућ-
ност друк чи је не го као бли ста ви три јум фал ни по вра так. А за што и не би? За што да се 
му чи да про на ла зи но ве те ме, за што да се тру ди да на не ки дру ги на чин са гле да ва бу дућ-
ност кад је она ио на ко не пред ви ди ва? Ста ре до бре те ме су му јед ном до бро по слу жи ле 
– за ра ди ле су му из гнан ство. А из гнан ство је, на кра ју кра је ва, ипак не ки успех. За што не 
про ба ти још јед ном? [...] [п]рошло ст је увек би ла без бед на те ри то ри ја са мим тим што 
је већ про жи вље на.46

Ко мо ди тет ко ји му је по да ри ла бе за ви чај ност, или ти без дом ност, од ра жа ва се осим на 
ге о граф ском, на по ли тич ком пла ну, бек ству од ти ра ни је у де мо кра ти ју, за ко ју је на јед ном 
дру гом ме сту ре као да се на ла зи на сре ди ни, из ме ђу „ко шма ра и уто пи је“: „’Из гнан ство’ у 
нај бо љем слу ча ју под ра зу ме ва сам тре ну так од ла ска, ис те ри ва ња: оно што до ла зи по сле 
су ви ше је удоб но и су ви ше ау то ном но да би се на зва ло тим тер ми ном ко ји под ра зу ме ва 
до бро по зна ту пат њу.“47 Не што ка сни је, у бе се ди по во дом до де ле Но бе ло ве на гра де, Брод-
ски је по во дом сво је суд би не ис та као да је „бо ље би ти по след њи не срећ ник у де мо кра-

44 У Со ба и по, есеј „Со ба и по“, стр. 347.
45 Исто, стр. 348.
46 У Ту га и ра зум, есеј „Ста ње ко је зо ве мо из гнан ством“, стр. 30–31.
47 Исто, стр. 32.
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ти ји, не го му че ник и ду хов ни во ђа у ти ра ни ји“.48 У есе ју, „Ста ње ко је зо ве мо из гнан ством“ 
(1987), из ко га су пре у зе ти ма ло пре ђа шњи од лом ци, Брод ски нај пре из јед на ча ва пи сца и 
га стар бај те ра или по ли тич ког из гна ни ка ко ји су „по бе гли“ из го рег у бо ље, јер „[с]ушт ина 
је у то ме да чо век из ти ра ни је мо же би ти прог нан са мо у де мо кра ти ју“, за пи су је он.49 Ме-
ђу тим, ма ло да ље, раз ви ја ју ћи кон текст и окол но сти од ви тал ног зна ча ја за пи сца-из гна-
ни ка, Брод ски ме ња ком па ра ци ју уво де ћи да је из гна ни пи сац „сли чан псу или чо ве ку 
пу ште ном у кап су ли у ко смос (на рав но, слич ни ји је псу не го чо ве ку јер вас на зад ни ка да 
ни ко не ће вра ти ти). А ње го ва кап су ла је – ње гов је зик“, да би ис та као кљу чан мо ме нат 
по во дом из гнан ства као „лин гви стич ки до га ђај“.50 Да ли због Кон фе рен ци је о из гнан ству 
на ко јој је из ла гао по ме ну ти текст или је у пи та њу до дво ра ва ње зе мљи ко ја му је пру жи ла 
уто чи ште (дру гој, „про ме ње ној им пе ри ји“ ка ко на зи ва САД у пе сми „Успа ван ка Ба ка лар-
ског рта“ из зби р ке Вр ста ре чи), или је по сре ди ра ци о на ли за ци ја гу бит ка, из не ти ста во ви 
во де нас на из вор не за до вољ ства и са пе то сти Јо си фа Брод ског као про јек ту ње го ве ру ске 
же ље пре по зна те у лек ти ри пе сни ка-из гна ни ка да иде ја о на пу шта њу ти ра ни је по сва ку 
це ну во ди пре ко гра ђан ске не по слу шно сти и суб вер зив ног по на ша ња. Он је та кав ис ход 
пред ви део још 1967. го ди не у пе сми „Ли ко ме ду, на Ски рос“, из зби р ке Ста ни ца у пу сти њи, 
а удес из гнан ства опи сао као лу та ње, док че ка свој по вра так са ма чем осве те: 

Јер ако чо век мо же да се вра ти
на ме сто зло чи на, он та мо где је
по ни жен био вра ти ти се не мо же.
[...]
Па ипак, јед ном мо раш да се вра тиш.
Свом до му. На зад. Род ном кут ку свом.
И пут мој во ди ће кроз овај град.
Не ка да Бог да уза се не имам
дво се кли мач, јер град
обич но по чи ње, за оне што
у ње му жи ве, од цен трал них тр го ва
и ку ла. Ал’ за скит ни цу од пред гра ђа.51

Схва та ње пу та и стран ство ва ња би ло му је по зна то и ра ни је. У Пе сма ма и по е ма ма 
(1965) те ма ти зо вао је пе ри фе ри ју и руб но кре та ње, пе смом „Од пред гра ђа до цен тра“ 
(кре та ње без по врат ка ће не го ва ти и раз ви ја ти у ка сни јим пе сма ма, на при мер у пе сма ма 
„Пи сма рим ском при ја те љу“, „Оди сеј Те ле ма ху“ или „Де цем бар у Фи рен ци“ из зби р ке Вр ста 
ре чи, те зби р ци Ура ни ја, а из ра же но је на ро чи то у син таг ми „Ста ни ца у пу сти њи“ и мно гим 
пе сма ма свр ста ним у исто и ме ну зби р ку). Ова ски тач ка суд би на ску пље на је у стих: „Хва ла 
Бо гу што без сво је зе мље на зе мљи сам ра стао.“52

На ви ше ме ста у сво јим есе ји ма, Јо сиф Брод ски го во ри из сво је по зи ци је о си ту-
а ци ји из гна ни ка. У пе снич ким збир ка ма Вр ста ре чи (1977) и Ура ни ја (1987), на и ћи ће мо на 

48 Исто, есеј „Ли це са по себ ним из ра зом“, стр. 43.
49 Исто, стр. 26.
50 Исто, стр. 33.
51 У Иза бра не пе сме, стр. 149.
52 Исто, стр. 95.



ви ше стру ке мо дер ни стич ке адап та ци је Пон та, ан ти о ди сеј ске, ор фич ке кон струк ци је ме-
лан хо лич ног то на по во дом гу бит ка на де да се вра ти у до мо ви ну, при сут не и у ма ло пре 
по ме ну тој зби р ци Ста ни ца у пу сти њи (1970): 

Ра ста је мо се тим пре што у све сти 
не ма мо ни ка кву на ду 
да ће мо се у Ра ју сре сти 
или су да ри ти у Ха ду.53

(„Стро фе, II“, Ста ни ца у пу сти њи)

Има гра до ва у ко је се не вра ћа мо из но ва.54

(„Де цем бар у Фи рен ци“, Вр ста ре чи)

Ро ђен сам у ве ли кој зе мљи,
на ушћу ре ке. На ком
зи ми увек бе ше лед. Ме ни 
не ма по врат ка у дом.55

(„Под не у со би“, Ура ни ја)

У пе сми без на сло ва, са по чет ним сти хом: „Ова со ба ми ри са ла је на кр пе, во дом смо-
че не...“ (Ура ни ја), на и ћи ће мо на осе ћај удоб но сти и по ме ну тог ком фо ра из гнан ства: 

То ми се сви де ви ше но очин ски дом 
јер ће та ко би ти по сву да, по том.56 

При хва та ње еми грант ске суд би не са из ве сном до зом па то са из ре че но је у за вр шној, 
епи ло шкој тер ци ни из гна нич ке пе сме „Пе та го ди шњи ца (4. ју на 1977)“ из зби р ке Ура ни ја: 

Ја не мам шта да ка жем за ове ду ше стра не.
Не знам у ка квој зе мљи скон ча ћу сво је да не. 
Шкри пи, о шкри пи, пе ро! и не ка па пир пла не.57

Овим сти хо ви ма, на ро чи то дру гим, ис так ну та је де цен три ра ност, де те ри то ри јал ност 
и че ста из ме шта ња из жи вот ног про сто ра, „без по тре бе да се он ме ри или ува жа ва, тек 
за у зи ма (ис пу ња ва)“,58 ко ја од го ва ра ју суд би ни но ма да. Но мад, ко ји, по Де лез-Га та ри је вом 
за па жа њу, под ра зу ме ва за гле да ност у вла сти ту исто ри ју и је зик, и из те пер спек ти ве бе ле-
жи ди на ми ку и кре та ње жи вот них си ла и до га ђа ја. Но ма ди зам је ин те лек ту ал но и фи зич ко 

53 Исто, стр. 151.
54 Исто, стр. 268.
55 Исто, стр. 296.
56 Исто, стр. 334.
57 Исто, стр. 308.
58 Из по го во ра Зо ра на Ђе ри ћа „По е ти ка ру ске без дом но сти“, у: Зо ран Ђе рић / Зо ран Дже рич, 
А где је твој дом? / А где дом твой? [Антологија ру ске еми грант ске по е зи је / Ан то ло гия рус ской 
за ру бе жной поэзии] (дво је зич но, срп ско-ру ско из да ње), из бор, по го вор, бе ле шке о пе сни ци ма и 
пре вод с ру ског, Зо ран Ђе рић, Гра фо мар ке тинг, Но ви Сад, 2014, стр. 278.
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ста ње, не по ви но ва ње ау то ри тар ном си сте му ве ро ва ња.59 Но мад је по себ на вр ста ho mo 
vi a to ra, ве чи тог пут ни ка, осу ђе ног на кре та ње, тј. по ме ра ње у жи вот ном про сто ру. Ње га 
од ре ђу је без дом ност и лу та ла штво, ње гов сми сао је у кре та њу, пу то ва њу. За но ма да не 
по сто је спо ља шња си дри шта, он је цен тар без те ри то ри је. Оно је ис кљу чи во у ње му са мом; 
у свом ма тер њем је зи ку за тво рен је као у кап су ли, ка ко је на јед ном ме сту у свом есе ју 
за пи сао Брод ски.

У тек сту по во дом Јо си фа Брод ског, „Пе сник у ег зи лу“, Зо ран Ђе рић упу ћу је на ду жу 
пе сму, у вла сти том пре во ду, „Остри га“, на пи са ну 1994, пре ко је је за пи сао сле де ће: „У јед-
ној од по след њих пе са ма, Брод ски се ипак с но стал ги јом (кур зив Б. Ж.) се ћа до ма из свог 
де тињ ства.“60

Ту жна је по ми сао
на оно што је би ло,
што ми се де си ло61

(„Остри га“)

Па ипак, у збир ка ма и мно гим пе сма ма ко је прет хо де „Остри ги“, на при мер из зби р ке 
Ура ни ја, на ви ше ме ста мо же мо да ви ди мо да Брод ски иа ко при хва та сво ју суд би ну и од-
ба цу је сва ку мо гућ ност по врат ка у Ру си ју, но стал ги ја пре ма за ви ча ју ис по ље на је иза, 
из ме ђу сти хо ва или од рич ном об ли ку гла го ла има ти – „не ма“:

Та мо ме са да не ма. Том иш че зну ћу, ка жу,
чу де се мо жда са мо ва зе у Ер ми та жу.
Због од су ства мог ни је на ста ла у пеј за жу

шу пљи на, већ – сит ни ца: ру па, но са свим ма ла.
[...]

Та мо ме са да не ма. И ми сли ти је на то
чуд но, но још чуд ни је: би ти ов ца, и за то
дрх та ти, док ти ра нин на те бе бе сни ма тор.62 

(„Пе та го ди шњи ца (4. ју на 1977)“)

Ево оних шу ма: бо ров ни ца на из ма ку,
то је ре ка где мо ру ну ру ком ло ве,
или град у чи јем те те ле фон ском име ни ку 
ви ше не ма.63

    („За Ура ни ју“)

59 Жил Де лез –Фе ликс Га та ри, Ан ти-Едип: ка пи та ли зам и схи зо фре ни ја, пре ве ла с фран цу ског Ана 
Мо ра лић, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад, 1990, стр. 117–124.
60 Зо ран Ђе рић, Сло вен ска чи тан ка [Огледи и пре во ди из сло вен ских књи жев но сти XX века], Адре са, 
Но ви Сад, 2013, стр. 56.
61 Исто, стр. 63. Ова пе сма је за сту пље на и у ан то ло ги ји ру ске еми грант ске по е зи је А где је твој 
дом?, исто, стр. 43.
62 У Иза бра не пе сме, стр. 307.
63 Исто, стр. 326.
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На пу стих зе мљу што ме от хра ни.
Лу тах по сте па ма што зна ду ва пај Ху на,
обла чих оно што по но во ула зи у мо ду,
се јах раж, по кри вах цр ном шпер пло чом гум на
и не про бах је ди но чи сту во ду.
Мр ка стра жар ска зе на оста ви на сно ве бе лег,
гу тах из гна нич ког хле ба сва ку мр ву.
Гла сној жи ци до пу штах све зву ке, ал не и ле лек;
сад ша пу ћем. Уђох у че трес пр ву.
О жи во ту шта да ка жем? Кра си га ду жи на.
Ипак, с гор чи ном осе ћам со ли дар ност.
Ал док ми уста не за че пи гли на
она ће из го во ри ти са мо за хвал ност.64

(„Ме сто зве ри у ка вез ула зих увек...“)

Пе ва ти? о че му? о оном че га не ма?
О је дин ству це лог и по ла?65

(„Жи вот у ра су тој све тло сти“)

Ве ли ка ду шо, кла њам ти се пре ко мо ра
за сло во на ђе но, и мо шти ма што зâр
од род на тла их пре кри – за слу га је тво ја
што ва се ље ни да де го вор као дар.66

(„И бе ли лист и пла мен, клас и млин ско ко ло...“)

Но стал ги ја Јо си фа Брод ског по чи ва на па се и стич ким сли ка ма и схва та њи ма „ко ји би 
се ла ко мо гли по и сто ве ти ти са ре ак ци о нар ном но стал ги јом“,67 чи ји раз ло зи су би ли идео-
ло шки или по ли тич ки: „По што су жи ве ли, као што је су, у окол но сти ма хро нич ног оту ђе ња, 
чак и ка да су из ну тра би ли све сни сво је пе снич ке ве шти не, па чак и ге ни ја, њи хо ва ре ак-
ци ја се са сто ја ла у пре тва ра њу вла сти тих књи жев них сна га у мо рал ну над моћ“.68 О то ме 
је, на при мер, го вор у зби р ци Крај ле пе епо хе (1977), ко ја већ на сло вом упу ћу је на но стал-
гич ни тон. Зби р ка Ура ни ја (1987) на мо тив ском и ком по зи ци о ном ни воу уте ме ље на је на 
кре та њу са сми слом у окре та њу пре ма про шло сти и за др жа ва њу на апо ка лип тич ној са-
да шњо сти. Слич но стра те ги ји Ели о то вих нај ва жни јих пе са ма, код Брод ског за па жа мо 
про дор па се и зма кроз опи се у ко ји ма про шла вре ме на би ва ју ста вље на у дра ма тич ну и 
муч ну са да шњост. Уз то, па се и зам је ви дљив и у тра га њу за тра ди ци ја ма ко ја су вр ло ви-
дљи ва у фор мал ном устрој ству по е зи је, пре ко ба ла де, екло ге, еле ги је, стан це, со не та, што 
упу ћу је на ред ко ји се же од пе сни ка учи те ља ко је смо по ме ну ли на по чет ку, пре ко ан ти ке, 
Дан теа и ита ли јан ских пе снич ких об ли ка и те ма.

Ка ко на пла ну са др жа ја та ко и на пла ну из ра за, мо дер на књи жев ност је у те сној ве зи 
са ста њем не сре ће, од но сно ка та стро фе. На не ки на чин у пи та њу је адап та ци ја ор фчич ког 

64 Исто, стр. 330.
65 Исто, стр. 332.
66 Исто, стр. 338.
67 Џин Х. Бел-Ви ља да, исто, стр. 253.
68 Исто, стр. 256.
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на сле ђа – не ма ње, ли ше ност пред ме та на кло но сти и же ље, упра жње но ме сто, не у та жи ва 
пра зни на ко ја ће омо гу ћи ти, али ка сни је и зах те ва ти да бу де ис пу ње на пе ва њем. То је ба шти-
на сва ког пи сца. Брод ски је то од лич но знао. Мо жда је за то о из гнан ству у сво јим есе ји ма, 
го во рио афир ма тив но и го то во за хвал но. Тај гу би так му је био нео п хо дан да би про сла вио 
Ру си ју ко ја га је у јед ном свом не ро ман тич ном вре мен ском пе ри о ду пре зре ла и при мо-
ра ла да је на пу сти. За Брод ског као пи сца, еми гра ци ја је има ла те ра пе ут ска свој ства. 

Ту жно је што нас из гнан ство учи сми ре њу, и то је оно нај бо ље што од ње га до би ја мо.69 
Jер дру га исти на о из гнан ству је сте да је оно ме та фи зич ко ста ње.70

И мо гу ће је да се тре ћа исти на са сто ји у то ме да је пи сац у из гнан ству, све у све му, 
ре тро спек тив но и ре тро ак тив но би ће.71 

Би ти из гу бљен у ху ма ни зму, у го ми ли (да ли у го ми ли?) људ ског ро да ме ђу ми ли јар да ма, 
по ста ти по сло вич на игла у пла сту се на – али игла ко ју ипак не ко тра жи – ето на шта 
се сво ди из гнан ство. „За бо ра ви сво ју та шти ну“ – ка же оно, „јер ни си ни шта дру го до зр но 
пе ска у пу сти њи. Ме ри сво ју вред ност у од но су на људ ску бес ко нач ност, а не у од но су на 
бра ћу по пе ру, јер је она не са мо ло ша већ и не људ ска. Кад го во риш имај на уму то, а не 
сво ју за вист и ам би ци ју“.72

Што је за Дан теа би ла Фи рен ца, то је Брод ски на шао у Ру си ји. Им пе ри ји, ка ко ју је на-
зи вао, про сто ру по ни же ња, сте ци шту пат ње и оча ја ња са из гу бље ним цен тром, ка ко и 
до ли ку је пе сни ку за ви ча ја у ко ји се не вра ћа. Ду хов на срод ност и по ве за ност са Дан те ом 
ис так ну та је – бу ду ћи да ни је мо гао да се вра ти у Ру си ју – ње го вим кон ти ну и ра ним зим-
ским по се та ма Ита ли ји, увек пред Бо жић, ка да Ита ли ја не вр ви од ту ри ста и лет ње за па ре. 
Јер ка ко је за пи сао на јед ном ме сту: „Не умем да оп ста нем у не кој друк чи јој кли ми“ („Екло-
га че твр та (зим ска)“). Ова ро ман са оста ла је са чу ва на у ау то би о граф ско-пу то пи сно-есе ји-
стич кој по ет ској про зи, Во де ни жиг (1991), сво је вр сном ома жу Ита ли ји ис пи са ном у ви ду 
днев нич ких бе ле жа ка, де скрип ци ја, ме ди та ци ја и се ћа ња од пр ве по се те Ве не ци је на кон 
из гнан ства 1972, ко је ће на ста ви ти још ре до ви тих два де се так го ди на. Не ве лик оби мом, 
овај за пис на гра ни ци по ет ске про зе из у зе тан је спој, или да упо тре би мо ону че сту реч у 
Јо си фа Брод ског ко ја се по ја вљу је на ви ше ме ста у ње го вој по е зи ји и уну тар овог оства-
ре ња – амал гам, ко ји се кре ће ме ђу жан ров ским ру бо ви ма, од есе ји сти ке до по е зи је. 

У зби р ци Вр ста ре чи по ред мно гих пе са ма ко је за те му има ју Ита ли ју, те ма ти зо ва на је 
и ње го ва пр ва по се та Ита ли ји, пе смом на пи са ном у го ди ни ње го вог из гнан ства (1972), „24. 
де цем бар 1971. го ди не“, док је по след ња пе сма у зби р ци, „Де цем бар у Фи рен ци“, раз ма тра-
ње уде са свих зна чај них из гна ни ка, сво је вр сна пе снич ка по све та, ка ко Дан теу и ње го вом 
за ви ча ју, та ко опро шта ју од жи во та у Ру си ји и Санкт Пе тер бур га. Са ма лом раз ли ком од 
из гна нич ке но стал гич не пе сме, „Пе та го ди шњи ца (4. ју на 1977)“, из зби р ке Ура ни ја – на пи-
са на у дан те ов ској сим бо ли ци бро је ва: стро фич кој струк ту ри и де вет сти хо ва раз вр ста ним 
у три тер ци не са пар ним ри ма ма од по три стро фе, са про ло шком и епи ло шком тер ци ном 
ко је уо кви ру ју де сет стро фа – „Де цем бар у Фи рен ци“, та ко ђе на пи са на у дан те ов ској сим-
бо ли ци бро је ва: де ве то дел ној ком по зи ци ји и јед но дел ним ну ме ри са ним стро фич ким 

69 У Ту га и ра зум, есеј „Ста ње ко је зо ве мо из гнан ством“, стр. 27.
70 Исто, стр. 28.
71 Исто, стр. 29.
72 Исто, стр. 27.



струк ту ра ма од де вет сти хо ва ко ји на уну тра шњем пла ну пар ним ри мо ва њем обра зу ју 
гру пе од три тер ци не, од „Пе те го ди шњи це“ на пи са не у че тр на е стер цу, раз ли ку је се у то ме 
што је пи са на у не што сло бод ни јем ме тру и рит му. За Брод ског је, по пут мно гих мо дер ни ста, 
ка рак те ри стич но да се ис ти цао сво јом вир ту о зно шћу у ба ра та њу ши ро ким ре пер то а ром 
пе снич ких фор ми и њи хо вом при ла го ђа ва њу пре ма вла сти тим ци ље ви ма. По ред ово га, 
тре ба по ме ну ти зби р ку Но ве стан це за Ав гу сту, пре све га због ита ли јан ског пе снич ког 
об ли ка ot ta va ri ma (aba babcc) ко јом су ис пи са не „Стро фе“ (ма да без пар не ри ме у сед мом 
и осмом сти ху), и по пут Бај ро но вог Чајл да Ха рол да ко ји је ис пи сан у стан ца ма Спен се ро ве 
стро фе (ababbcbcc: ot ta va ri ma + стих у хек са ме тру – ше сто стоп ни јамб), за Брод ског, као 
и за Бај ро на, Ита ли ја се ис по ста ви ла као Ме ка – по твр да пе снич ког по сла ња. 

У ин тер вјуу са Си ме о ном Вол ко вом, ка ко се у „Бе ле шци о ау то ру“ Во де ног жи га 
се ћа и на во ди пре во ди те љи ца Не да Ни ко лић Бо бић, Јо сиф Брод ски је за Ве не ци ју ре као 
сле де ће: „Ве не ци ја је не што нај леп ше што је ство ре но на зе мљи. Ако по сто ји не ка ква иде-
ја ре да, Ве не ци ја је, од мо гу ћих ва ри јан ти, нај при род ни је осми шље но при бли жа ва ње тој 
иде ји. И уко ли ко по сто ји шан са да се све му то ме при бли жим – по тру ди ћу се.“73 У Во де ном 
жи гу Ве не ци ја је пред ста вље на као град огле да ла и огле дал них по вр ши на са зим ским 
све тли ма у но ћи ко ја се на њи ма удво стру ча ва ју и ра си па ју по сне гом оба су тим ули ца ма 
и тр го ви ма, где се на но во ре флек ту ју и умно жа ва ју до у бес ко нач ност. У мно штву де скрип-
ци ја и ра су тих ми сли о во ди као згу сну тој, флу ид ној фор ми вре ме на, на овим стра ни ца ма 
ви ди мо да ће за Брод ског до по след њих да на Ве не ци ја пред ста вља ти уто чи ште, ме сто 
естет ског еска пи зма, од мо ра и, нај зад, по след ње ко на чи ште. 

И за клео сам се та да да ће – ако ика да изи ђем из мо је им пе ри је, ако се ика да ова је гу ља 
спа се Бал ти ка – пр ва ствар ко ју ћу учи ни ти би ти да до пу ту јем у Ве не ци ју, да из нај мим 
со бу у при зе мљу не ке pa laz zo та ко да та ла си бро ди ћа што пре ла зе пљу ска ју у про зо ре, 
да ћу на пи са ти не ко ли ко еле ги ја док га сим ци га ре те о вла жан ка ме ни под, да ћу ка шља ти 
и пи ти, а ка да по не ста не нов ца, уме сто кар те за воз ку пи ти ма ли „бра у нинг“ и про сви-
ра ти се би ме так кроз гла ву – кад већ не мо гу да умрем у Ве не ци ји при род ном смр ћу.74 

Алу зив ност не са мо овог од лом ка, не го чи та вог тек ста Во де ног жи га, кре ће се ви ше у 
прав цу фил ма Лу чи на Ви скон ти ја, Смрт у Ве не ци ји (1971) – чи јој „по лу за тво ре ној про јек-
ци ји про кри јум ча ре не и за ту при ли ку цр но-бе ле ко пи је“ је Брод ски при су ство вао – и у 
по и сто ве ћи ва њу са глум цем Дир ком Бо гар том, ко ји се ди у брод ској сто ли ци на отва ра њу 
по чет не се квен це, не го на исто и ме ни ро ман То ма са Ма на на осно ву ко га је и сни ман филм. 
Али „Авај, филм ни је био пр ва кла са, ма да ми се ни но ве ла ни је мно го до па да ла“,75 за пи сао 
је Брод ски на кра ју па су са, тек не ко ли ко ре че ни ца пре го ре на ве де ног од лом ка. И за и ста, 
Брод ски је ка сни јих го ди на об ја вио Рим ске еле ги је (1982), али и не ко ли ко екло га: „Екло га 
че твр та (зим ска)“, и „Екло га пе та (лет ња)“ из 1981, увр ште не у зби р ку Ура ни ја (1987). И ма да 
ни је скон чао жи вот на Ју гу ка ко се „за клео“, овај се вер њак, пре ми нув ши на За па ду (28. 
ја ну а ра 1996. го ди не) по те ста мен тар ној же љи са хра њен је на гро бљу Сен Ми ке ле у Ве не-
ци ји 1997. го ди не. У овом би о граф ском де та љу на ве де ни стих из пе сме „Екло га че твр та 
(зим ска)“ на ла зи сво је ис пу ње ње: 

73 У Во де ни жиг, стр. 73.
74 Исто, стр. 23.
75 Исто, стр. 22.
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У раз го во ри ма о смр ти, пи та ње ме ста
игра мно го ве ћу уло гу не го вре ме.76

Ело квент ни есе ји стич ки опус Јо си фа Брод ског из два ја се, осим че стих, и ов де по ме ну-
тих, ау то би о граф ских и пу то пи сних есе ја, те есе ја по све ће них дру гим ау то ри ма – ње го вим 
„учи те љи ма“ – и ту ма че њи ма њи хо вог де ла, есе ји ма при год ног ка рак те ра, ко ји су на ста-
ја ли у на ро чи тим окол но сти ма, при ли ком од ре ђе них све ча но сти. Тим по во дом тре ба 
скре ну ти па жњу на ње го ве пре скрип тив но-ди дак тич ке, го то во пе да го шке тек сто ве, упу-
ће не ге не ра ци ја ма ди пло ма ца на три раз ли чи та аме рич ка ко ле џа: „Го вор на све ча но сти 
до де ле ди пло ма“ (1984),77 „Го вор на ста ди о ну“ (1988)78 и, сва ка ко је дан од бо љих есе ја у 
це ло куп ном есе ји стич ком опу су Јо си фа Брод ског, ис пи сан у ма ни ру Ми ше ла де Мон те ња 
и Ера зма Ро тер дам ског, „По хва ла до са ди“ (1989),79 још је дан текст са лар пур лар ти стич ким 
пре ми са ма, где ди плом ци ма пре по ру чу је да се ба ве умет но шћу не би ли пре ва зи шли до-
са ду ко ју до но си жи вот: „Је ди ни на чин да умет ност за вас по ста не уто чи ште од до са де, од 
тог ег зи стен ци јал ног екви ва лен та кли шеа – је сте да са ми по ста не те умет ник.“80 По ред 
по ме ну тих, тре ба из дво ји ти не ко ли ко при год них есе ја ко ји го во ре у од бра ну књи жев но-
сти и пе снич ке умет но сти: „Ка ко чи та ти књи гу“ (1988) и „Не при стој на по ну да“ (1991), из вр-
стан есеј о по ло жа ју по е зи је, про дук ци ји и ди стри бу ци ји књи га по е зи је у са вре ме ном 
до бу. Оно за шта се за ла гао, ка ко је за сни вао свој по ет ски го вор, на ла зи се ма ни фест но и 
ве о ма отво ре но и де кла ра тив но уну тар ње го вог есе ји стич ког ра да, кон цен три са но, усред-
сре ђе но и екс пли цит но из ра же но. Са ста но ви шта да на шње ло ги ке тр жи шта и тех нич ко-
тех но ло шког на прет ка, ве ро ват но ви ше не го у вре ме свог на стан ка, оба по ме ну та тек ста 
оди шу до зом, ре кло би се, на ив ног уто пи зма, по го то во у кон тек сту крај ње ка пи та ли стич-
ког, за пад ног тр жи шта. Ако не у це ло сти, оно бар у мно гим па са жи ма пре по зна је мо са вре-
ме не про бле ме са ко ји ма се књи га, по е зи је пре све га, но си да нас. Мо жда чак те же не го 
пре два де сет пет и ви ше го ди на ка да су бе се де на пи са не. Бу ду ћи да су пи са ни пре ци зним 
и ја сним из ра зом, осим у ком па ра тив ном кон тек сту или по во дом њи хо ве стил ске, екс по-
зи ци о не и ком по зи ци о не струк ту ре, би ло би бес пред мет но ту ма чи ти есе је Јо си фа Брод-
ског. Је ди но мо же мо да по зи ва мо на њи хо во чи та ње, а у слу ча ју њи хо ве ма ње или ве ће 
ди стри бу ци је или не до ступ но сти, ути ца ти на њи хо во умно жа ва ње, де ли ти их и об ја вљи-
ва ти у кул тур ним до да ци ма днев не штам пе или књи жев ним ча со пи си ма. На кра ју, овом 
при ли ком, ви ше за би о граф ске ти по ве и оне са ки не ма то граф ским афи ни те ти ма, упу ћу-
је мо на има ги на ти ван, вр ло илу стра ти ван и ме лан хо ли чан филм Ан дре ја Хр жа нов ског 
(Аndrey Khryha novsky) Со ба и по (A Ro om And A Half ) из 2009. го ди не, за сно ван на исто и ме-
ном ме мо ар ском есе ју Јо си фа Брод ског, ње го вим цр те жи ма и сег мен ти ма из ње го ве био-
гра фи је.

76 У Иза бра не пе сме, стр. 315.
77 У Со ба и по, стр. 280.
78 У Ту га и ра зум, стр. 114.
79 Исто, стр. 87.
80 Исто, стр. 88.
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