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ЈО СИ ФО ВА ПЕ СНИЧ КА РА ДИ О НИ ЦА
(Со ло мон Вол ков: Раз го во ри с Јо си фом Брод ским, Russika, Бе о град, 2014)

И се дим ја та ко и лу пам те ора хе истим 
оним ка ме ном ко јим сам пла ни рао да лу пим оног пи ло та по гла ви.

Јо сиф Брод ски

Раз го вор из ме ђу Со ло мо на Вол ко ва и Јо си фа Брод ског за по чи ње Ле њин гра дом, а за-
вр ша ва се Санкт Пе тер бур гом. Од по чет ка до кра ја Раз го во ра с Јо си фом Брод ским чи та лац 
слу ша ди ја лог дво ји це вр хун ских еру ди та, дво ји це со вјет ских ди си де на та, ру ских Је вре ја 
и, на по слет ку, сно бов ских (ка ко обо ји ца при зна ју) Пе тер бур жа на ко ји се у уво ду књи ге 
при се ћа ју ур ба не по е ти ке Пи те ро вих цен та ра и пред гра ђа (у ко ји ма је мла ди Јо сиф Брод-
ски ме њао шко ле, ви јао де вој чи це, по том пе снич ке ру ко пи се сво јих при ја те ља, а он да 
по сле 1972. го ди не, ка да је „до бро вољ но“ из гнан из зе мље, ви ше ни шта ни је ви јао), док ће 
на са мом кра ју пре сли ша ва ти је дан дру гог по пи та њу шта то Пе тер бур жа ни на чи ни Пе тер-
бур жа ни ном; и ка ко се умет ник из гра да Пе тра Ве ли ког, ко ји је за ми шљен пре као се вер-
ни Рим не го као се вер на Ве не ци ја, мо же зва ти пе сни ком Санкт Пе тер бур га. За раз ли ку, 
на рав но, од „оних“ пе сни ка из Мо скве! При ча Со ло мо на Вол ко ва и Јо си фа Брод ског је 
ин тим на. Без об зи ра на си лу маг нет не тра ке ко ју је Вол ков до нео у ку ћу Брод ског и ко ју 
је по сле го ди на ма се као и уре ђи вао, по сто ји у тек сту то пли на ана лог ног бе ле же ња, и јед-
на на кра ју при ја тељ ска при ча, са свим ру ска, из и ску ју ћи од чи та о ца из ме ђу оста лог и 
ен ци кло пе диј ско по зна ва ње ру ске по е зи је, кул ту ре и књи жев но сти, на ро чи то оне из Сре-
бр ног до ба ру ске по е зи је.

Со ло мон Вол ков, кул ту ро лог, му зи ко лог, но ви нар и, ка ко им пре сум ка же, „при ја тељ 
Брод ског“, у ра спо ну од де сет го ди на (од по чет ка осам де се тих до по чет ка де ве де се тих) 
во дио је раз го во ре са пе сни ком ко ји га је, ка ко је сам при знао, оча рао сво јим пре да ва њи-
ма на Уни вер зи те ту Ко лум би ја. Брод ски је та да, као удо мље ни гост-про фе сор, из вр сно 
ту ма чио се би дра ге са вре ме ни ке и по зна ни ке по пут Ане Ах ма то ве или Ро бер та Фро ста. 
Ре зул тат је ка пи та лан: оби ман ру ко пис, та ба ци на спрам та ба ка, и при ча ко ја се раз гра на-
ла из лич них ин тер пре та ци ја ве ли ких ства ра ла ца у прав цу сво је вр сног то ка све сти о соп-
стве ном пе снич ком бив ство ва њу од Ру си је до Аме ри ке; од жи во та ре ња у се ли ма ру ског 
арк тич ког кру га („Ку ће су та мо др ве не, а бо ја др ве та – као да је про цве та ло“) до ве чер њих 
раз го во ра са В. Х. Од ном, или ан га жо ва ња у оном филм ском пре бе гу ба ле та на Алек сан дра 
Го ду но ва. У пред го во ру Раз го во ра с Јо си фом Брод ским Вол ков је скре нуо па жњу на спе ци-
фич ност жан ра „раз го во ра“ ко ји је ру ском – а при том ве ро ват но и срп ском – чи та о цу 
стран. Ва жно је сто га на по ме ну ти ва жност Вол ко вље вог на сту па у овој књи зи; за раз ли ку 
од кла сич ног об ли ка ин тер вјуа, у ко јем по ста вљач пи та ња на мер но по ку ша ва се бе ано-
ни ми ра ти, оста вља ју ћи са го вор ни ку чи тав про стор стра ни це да се раз мах не, Со ло мон 
Вол ков је не за о би ла зно при су ство у Раз го во ри ма. Ње гов жи вот ни пут ру ског екс па три о те 
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ко ји је из Пе тер бур га за вр шио у Аме ри ци омо гу ћио му је да се дру жи са умет ни ци ма и 
пе сни ци ма са ко ји ма се дру жио и Брод ски, и да у ори ги на лу, у истим из да њи ма, чи та пе сни-
ке ко је је и Брод ски чи тао. „Од ра ста ју ћи“ на истим тек сто ви ма и слу ша ју ћи исте при ја те ље 
Вол ков је, до ду ше, раз вио све то на зор за трун ку раз ли чит од Брод ског (мо же мо ре ћи да 
је Вол ков у сво јим чи та њи ма књи жев но сти, кул ту ре и дру штва ско ро пост мо де ран, на ро-
чи то у за па жа њи ма о уло зи по пу лар не мас-ме диј ске кул ту ре у мо рал но-етич ком об ли ко-
ва њу дру штва у од но су на „озбиљ ну“, ви со ку кул ту ру, док је Брод ски по тим пи та њи ма 
да ле ко ве ћи тра ди ци о на ли ста, од но сно мо дер ни ста са под ло гом кла си ци сте). Та ква сит на 
но осет на ра зи ла же ња из ме ђу дво ји це са го вор ни ка отва ра ће жи ве, есе јо ли ке ди ску си је 
на обе стра не, чак и уз по не ка искри ча ва су ко бља ва ња („Ама, о че му ви то, Со ло мо не!“).

Иде ја за Раз го во ре је, да кле, у гла ви Вол ко ва на ста ла ка да је слу шао Брод ског на ње го-
вим уни вер зи тет ским пре да ва њи ма. Че ти ри ка ме на те мељ ца ових ле лу ја вих рас пра ва 
та ко пред ста вља ју при че о пе сни ци ма на ко ји ма се, на овај или онај на чин, те ме љи и по-
е ти ка Јо си фа Брод ског: Ах ма то ве и Цве та је ве, од ко јих је Брод ски јед ну др жао за учи те ља, 
а дру гу за нај ве ћег ру ског пе сни ка ХХ ве ка, као и Ро бер та Фро ста и Ви ста на Хју Од на, пе-
сни ке ан гло а ме рич ке кул ту ре чи је је чи та ње мо гло спа да ти у оне „па ра зит ске ак тив но сти“ 
због ко јих је Брод ски и за вр шио на су ду, луд ни ци и за тво ру сре ди ном ше зде се тих го ди на 
(пли ша но из гнан ство Брод ског би ло је про из вод ни за на из глед сит них окол но сти а не 
не ког отво ре ног под ри ва ња др жа ве, што ствар мо жда чи ни и тра гич ни јом; Одн је у пред-
го во ру ен гле ског пре во да пе са ма Брод ског и спо ме нуо ка ко не опа жа „ни шта суб вер зив-
но или не мо рал но“ у тим сти хо ви ма). Ту ма че ња су, ме ђу тим, да ле ко од ака дем ских, а раз-
го вор да ле ко од ре ци то ва ња про фе сор ских скрип ти. Вол ко вљев дар за са лон ску ди ску-
си ју учи нио је да се Брод ски у Раз го во ри ма пред ста ви пр вен стве но као чи та лац, а не као 
пре да вач. Као ко мен та то ру по е зи је, Брод ском је (свој стве но ње го вом пе снич ком оти ску) 
бли ска она „тра ди ци о нал ни ја“, мо дер ни стич ка стру ја у свет ској умет но сти, о ко јој је овај 
po e ta doc tus по се до вао гло ма зно ин тер тек сту ал но зна ње ко је га је од оста лих про фе со ра 
ипак одва ја ло чи ње ни цом да је го то во сва ког пе сни ка и ства ра о ца о ко јем је при чао лич-
но и по зна вао, чи ме ње го ва ту ма че ња не го во ре са мо о ства ра ла штву, већ и о нео пи си вој 
ду ши ау то ра ко ју са мо при ја те љи мо гу по зна ва ти. Брод ски ће се се ћа ти ка ко су се он и 
„Ми ша“ Ба ри шњи ков јед ном удва ра ли де вој ка ма ко је су жи ве ле у истом њу јор шком ха у-
сто ру; Брод ски ће у пост скрип ту му до да ти – иа ко за ба лет ни је ма рио – ка ко плес Ба ри-
шњи ко ва ина че ни је био плес, већ „не што ви ше“, „ме та фи зи ка те ла“.

Брод ски је у Ба ри шњи ко ву гле дао по крет, сна ла же ње у про сто ру, спољ ну фор му. Ње-
го ва ту ма че ња по е зи је би ће слич на, бу ду ћи да ће се пе сник са из ра же ном па жњом по све-
ћи ва ти рас пра ви о пре све га рит му, сти ху, ри ми и уоп ште је зи ку. Слич ног, да кле, сен зи би-
ли те та као и Одн ко ји је у оном пред го во ру (жа ле ћи при том што пе сме ни је мо гао да 
чи та у ори ги на лу) ру ског пе сни ка на звао „из вр сним за на тли јом“, на по ми њу ћи ка ко се у 
ње го вој „Еле ги ји за Џо на До на“ реч „спа ва“ по ја вљу је пе де сет и два пу та а да та сти хов на 
ла ви на ни јед ном не по ста не звуч но ири тант на. Ни је сто га чуд но што за дис крет не хе ро је 
свет ске по е зи је Брод ски сма тра пре во ди о це – ко ји ма је, у од но су на пе сни ке и пи сце, из ре-
као у Раз го во ри ма да ле ко нај ве ће по хва ле и по ку де – ко је је сма трао моћ ним књи жев ним 
де ми јур зи ма (за Ан дре ја Сер ге је ва ре као је да он ни је пре во дио, већ је ства рао ан гло је-
зич ну књи жев ност сред стви ма ру ске је зич ке кул ту ре). Брод ски је на не ко ли ко ме ста ула-
зио у има го ло шки за ни мљи ве рас пра ве о ту жној не ком пле мен тар но сти ру ске и ен гле ске 
по е зи је, ко ја про ис ти че из пот пу ног не у кла па ња њи хо вих из ра за, што чи ни да по е зи ја 



пи са на на јед ном је зи ку би ва не пре во ди ва на дру ги и обр ну то. Чу де сна је он да сим бо ли-
ка у то ме што је Брод ски, по сле из го на из Со вјет ског Са ве за, уто чи ште на шао упра во у 
Њу јор ку, и што су му нај дра жи не ру ски пе сни ци би ли Ен гле зи и Аме ри кан ци. Је зич ко 
ди си дент ство и апо криф ност као да је но сио у се би, он, ко ји је је зик сма трао вр хун ском 
ди мен зи јом по е зи је; „по е ти ка је ме три ка“, ка ко ре че јед ном у Раз го во ри ма. За раз ли ку од 
Вла ди ми ра На бо ко ва, још јед ног из бе глог Ле њин гра ђа ни на ко ји се скра сио на аме рич ком 
уни вер зи те ту, Брод ски сво ју по е зи ју го то во да ни ка да ни је пи сао на ен гле ском (као што 
Киш ни је пи сао на фран цу ском); иа ко је што год ми слио о со вјет ској др жа ви, од по е зи је на 
ру ском је зи ку ипак ни кад ни је еми гри рао.

Та квим ту ма че њем сти ха Брод ски ула зи у срж пе снич ког из ра за, и ти ме по е зи ју пред 
очи ма Вол ко ва и чи та о ца рас та че и де ми сти фи ку је, от кри ва ју ћи за и ста, као Од нов „за на-
тли ја“, јед ну при ват ну сти хо твор ну ра ди о ни цу скри ве ну иза за ве се, од но сно соп стве ну 
ме то до ло ги ју пи са ња по е зи је. Отва ра ју се на Вол ко вље вим тра ка ма тај не по е ти ке јед ног 
пе сни ка, од но сно от кри ва ње Пе сни штва као ле пе ве шти не ко ја ле жи из ме ђу ин ди ви ду-
ал ног на дах ну ћа и дру гар ско-еснаф ског ства ра ла штва. Брод ски је Вол ко ву по себ но дра го 
го во рио о ин тим ном пе снич ком жи во ту ко ји је са обе стра не оке а на био не рас ки див од 
дру штве ног жи во та: при чао је, да кле, о за јед нич ким чи та њи ма, по зајм љи ва њи ма, кри ти-
ко ва њи ма, кру жо ци ма, се дељ ка ма, са лон ским пи јан ка ма, ре ци то ва њи ма, сва ђа ма, аван-
ту ра ма от кри ва ња но вих тек сто ва, ме ђу соб ним пре прав ка ма сти хо ва. Као нај ве ћи свој 
књи жев ни успех Брод ски уоп ште ни је сма трао овен ча ње Но бе ло вом на гра дом 1987. го-
ди не, већ чи ње ни цу да му је за дру гу књи гу ен гле ских пре во да ње го вих сти хо ва пред го-
вор на пи сао В. Х. Одн, чи ме се сти че ути сак да му је мно го дра жи био, чак и на вр хун цу 
не че га што мо же мо на зва ти „свет ском сла вом“, чин та кве ди рект не пе снич ке ко му ни ка-
ци је не го ап страк тан од нос са аморф ном ма сом чи та лач ке пу бли ке, ко ја је ле жа ла са оне 
стра не ко ри ца књи ге. Са свим су про тан од умет ни ка у ку ли од сло но ва че, Брод ски је пи сао 
у про стра ној мре жи ци ти ра ња, под се ћа ња и од но ше ња на дру ге пе сни ке – он и Вол ков 
ће јед ном при ли ком чак ући у ди ску си ју око про бле ма „по е ти ке“ пе снич ких по све та, фе-
но ме на ко ји је пре ма њи ма у фан та стич ној ме ри об ли ко вао сти хо ве упра во због то га што 
су се тим на из глед три ви јал ним на во ди ма ус по ста вља ле, у са мој пе сми, ла ви ринт ске рас-
кр сни це ко је су по ве зи ва ле не ко ли ко раз ли чи тих жи во та и по ет ских фи ло зо фи ја. Брод ски 
уоп ште као да је и пи сао ис кљу чи во за дру ге пе сни ке; као да је по е зи ја за ње га пред ста-
вља ла ду го трај ни ји оти сак са лон ских раз го во ра, пи са ма или раз глед ни ца. Пе сни ци су у 
ви ђе њу Брод ског дру штве на, а при том и де мон ска би ћа, мо жда по пут ве шти ца: од дру гих 
се кри ју, от кри ва ју се са мо јед ни дру ги ма, а сво ју ма ђи ју рас ту ра ју, „ква ре ћи“ дру штво, 
са ми здат ском штам пом. А ко се от кри је, иде на ону ме та фо рич ку ло ма чу.

Не за чу ђу је огром на ве ра Брод ског у сна гу по е зи је као не са мо ме ђу људ ске не го и 
ци ви ли за циј ске ка те го ри је ка да се зна у ко јој га је ме ри об ли ко ва ла и шта је она зна чи ла 
у Со вјет ском Са ве зу, где је у ствар но сти још по сто ја ла она але го рич на сли ка Пе сни ка и 
Ца ра. По пут Бор хе са, Брод ски је ви со ко обра зо ва ње сте као у би бли о те ка ма, а не на уни-
вер зи те ти ма. Но, за раз ли ку од Бор хе са, ко ји је до ла зио из имућ не по ро ди це и чи је су 
би бли о те ке би ле у Ци ри ху и Бу е нос Ај ре су, у Раз го во ри ма с Брод ским по сма тра мо де ча ка 
у по сле рат ном Ле њин гра ду ко ји је чи тао Ман дељ шта ма у па у зи из ме ђу сит них по сло ва, 
ко ји је ме њао шко ле сва ке го ди не, и ко ји је по на вљао сед ми раз ред. „Чи стим над ре а ли-
змом“ опи су је Брод ски сце ну ка да је, са ше сна ест го ди на, као по моћ ник мр тво зор ни ка, 
јед ном Ци га ни ну пре дао ње го ве пре ми ну ле бли зан це, по сле че га га је овај у бе су но жем 
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ју рио по мр твач ни ци. При та квим се ћа њи ма Брод ски је из не на ђу ју ће жив при по ве дач, 
при де жо ви јал но бун то ван; нај у пе ча тљи ви је ње го ве би о граф ске при че, ко је се при род но 
ро је из при ча о по е зи ји, до ти чу се ап сур ди стан ског до жи вља ја со вјет ског Пе тер бур га, где 
су ули ца ма лу та ли пи сци и шпи ју ни. Исто риј ском, ме диј ски ве о ма ис пра ће ном су сре ту 
из ме ђу Фро ста и Ах ма то ве по сре до ва ли су, ка ко се Брод ски се ћа, љу ди у цр ном, а ма кар 
је дан од њих се део је у сва кој из да вач кој ку ћи. По сто ји јед но пот ко жно тре ње у књи зи, 
она ко ка ко га Брод ски ле по до ча ра ва, из ме ђу Пар на са и Лу бјан ке. Брод ски о сво јим се ћа-
њи ма пре из го на, ина че, не при ча са ме лан хо ли јом или ту гом. Де чак ко ји је „од ра стао“ на 
ули ци и у би бли о те ци Ле њин град ског тех но ло шког уни вер зи те та о сво јој мла до сти при ча 
исто вре ме но то пло и иро нич но (чак и о успо ме на ма са су ђе ња 1964. го ди не); та ква ме ша-
ви на, на гра ни ци би зар но сти и до па дљи во сти, са да ром за за па жа ње и оне о би ча ва ње, у 
ве ли кој ме ри опле ме њу је ње го во усме но, ме мо ар ско-пу то пи сно при по ве да ње у Раз го во-
ри ма (оста ло ми је у пам ће њу да је ку ћу Езре Па ун да у Ве не ци ји Брод ски на звао „пе ћи ном 
шум ског кра ља“, што је већ пр ви стих пе сме или пр ва ре че ни ца ро ма на).

Раз го во ри с Јо си фом Брод ским су па лимп сест у ко јем се кре а тив ним ди ја ло гом от кри ва 
при ро да јед ног ве ли ког пе снич ког би ћа по пут Јо си фа Брод ског, и где се пре ко пет па рач-
ких до жи вља ја пе сни ко ве мла до сти и ста ро сти да је увид у ње го ву ин тим ну ан то ло ги ју 
ру ског и свет ског пе сни штва два де се тог ве ка. Књи га Со ло мо на Вол ко ва је сте и нео би чан 
при руч ник пе снич ког жи во та, ис пи сан од стра не пе сни ка ко ји је имао „сре ће“ да за и ста 
до ђе у су коб са Ца рем, да кле сре ће да му пе сме оста ве не ког тра га у ствар но сти уме сто 
да слу же са мо ра зно род ном чи та њу. О соп стве ној по е зи ји, ина че, Брод ски го то во да ни је 
ни при чао – пре ма сво јим сти хо ви ма од но сио се са ме ша ви ном не хај но сти и ап со лут не 
ве ре у њи хо ву сна гу („Мо жда ја пи шем пе сме бо ље не го би ло ко дру ги; са тим се пот пу но 
сла жем, јер се ина че тим не бих ба вио“), што је ве ро ват но нај бо љи ре цепт за сва ког сти-
хо твор ца. Са дру ге стра не, не ма де та ља у овој не фор мал ној би о гра фи ји, би ло да је реч о 
от ми ци ави о на у Са мар кан ду или о оној вот ки ко ју је Ах ма то ва кри ла под ра ди ја то ром, 
ко ји ни је био си нег до ха ње го ве по е ти ке, и ко ји ни је до спео на јед ну од по ли ца оне пе-
снич ке ра ди о ни це. Јо сиф Брод ски се као отво ре на књи га нај леп ше чи та, ка ко се ис по ста-
ви ло у Раз го во ри ма, ка да див но ого ва ра дру ге пе сни ке.
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